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3ush ve Gates’in açıklamalarından sonra Genel Kurmay Başkanhğı’ndan beklenmedik açıklama geldi 

Askerimiz geri çekildi 
enelkurmay Başkanlığınca sınır ötesi harekata ilişkin yapılan açıklamada, "Harekatın başlangıçtaki hedeflerine ulaştığı değerlendirildi; birliklerimiz arazi arama ve tara- 
alan yaparak, 29 Şubat 2008 sabahı itibarıyla yurt içindeki üst bölgelerine dönmüşlerdir" denildi, Açıklamada, "Harekatın başlangıç ve bitiş zamanı tamamen askeri 
ırekçe ve ihtiyaçlara göre tarafımızdan belirlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu kararına içeriden ya da dışarıdan herhangi bir etki söz konusu değildir. Kaldı ki, bu 
ınuda bazı haberlerin çıktığı gün, harekata katılan birliklerin bir kısmı başlangıçtaki planlama gereği sınırlarımız içine çekilmiş durumdaydı" ifadesine yer verildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Sürpriz çekilme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 21 Şubat günü başlattığı 
jney Irak’taki PKK terör kamplanna karşı sınır ötesi 
aıekatının dün sona erdirildiği açıklandı.

Bu açıklama sürpriz oldu.
, ABD Başkanı Bush ve Robert Gates’in 'çabuk çıkın' 
g. 'i/ann ardından gelmesi de anlamlı bulundu. Dev. 5’de

Genel Kurmay Baş 
kanlığı’ndan yapılan 
açıklamada Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin 
29 Şubat 2008 tarihi 
itibariyle yurt içinde
ki üstlerine döndüğü 
açıklandı.
ABD Başkanı Bush’ 
un ardından da ABD 
Savunma Bakanı Ro 
bert Gates’in Kuzey 
Irak’tan Türk askeri 
nin erken çıkmasını 
istemesinin ardından 
yapılan açıklama 
ülke genelinde 
"Şok” yarattı.

Genel Kurmay 
Başkanlığı’n dan 
yapılan açıklama 
şöyle: "Türk Silahlı 
Kuvvetleri, hava 
koşulları ve aydınlık 
durumu gibi etkenler 
dikkatealınarak en 
uygun zaman olarak 
seçilen 21 Şubat 
2008 saat 19.00’dan 
itibaren, Irak’ın kuze 
yinde PKK/KONGRA- 
GEL Terör örgütüne 
karşı, Kara Kuvvet 
leri Komutanlığı ve 
Jandarma Genel 
Komutanlığı birlik

lerinin katıldığı hava 
destekli bir sınır 
ötesi kara harekatı 
başlatmıştır.
Harekatın hava şart
ları açısından elveriş 
siz bir mevsimde ic 
ra edilmesi, baskın 
sağlamak ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin 
her koşulda görev 
yapabilme yetenekle 
rinden faydalanmak 
için özellikle tercih 
edilmiştir. Ayrıca 
arazideki derin kar 
saye sinde, terörist
lerin patlayıcı kullan

ma imkanları 
ellerinden alınmış 
ve patlayıcı lardan 
kaynaklanan 
hiç bir zayiatımız 
olmamıştır. 
Harekatın maksadı, 
bölgedeki teröristleri 
etkisiz hale getirmek 
ve örgütün fiziksel 
altyapısını tahrip et 
mek olarak belirlen
miştir. Coğrafi olarak 
örgütün kalpgahı 
durumunda olan 
Zap bölgesi 
hedef alınmıştır. ’’ 
Devamı sayfa 5’de
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Çiftçi eğitim kursları sürüyor
Kuşatma....

Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine anay asal 
ve diğer yasalarla verilmiş? görevleri kendi 
iradesi ve gücü çerçevesiınde yerine getirir.

Geçen hafta görev için Iraık'a girdiler..
Türk Silahlı Kuvvetleri'ninı Irak'ın kuzeyinde 

yürüttüğü operasyon sekizinci gününde..
TSK'nin yeteneklerinin yüksek olduğu nu, 

azminin ve savaş gücünün en üst düzeyde 
gerçekleştiğini görenler te.*dirgin.

Barzani.. Talabani..
Eşkıyanın TBMM'deki unsurları..
ABD.. AB..
Panikledi asker çekilsi n diyor.. Ya da elini 

çabuk tutsun biçiminde görüş açıklıyor, ardın
dan da ekliyor;

"İstihbarat desteğimizi gözden geçiririz"
Adamlardaki cürete bakın..
Duruma göre davranış gösteriyorlar..
Gir gir.. Çık çık..
Başbakan kös kös dinlerken reaksiyon 

TSK'nin en başındaki komutandan Genelkur 
may Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'tan 
geldi..

"Kısa süre izafi bir kavramdır. Bazen bir gün 
bazen bir sene olabiliır, Türkiye terörle 
mücadele ediyor. ABD de uzun süredir 
Afganistan'da "

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu duruma düşmesi 
bağışlanır gibi değil..

Kaynakları doğru değerlendirememek ve 
yönetim zafiyetleri bu sonucu hazırladı.

Özellikle siyasal yaşamda rol üstlenen aktör
lerin kolaycı ve iş bilmez yaklaşımları

I Türkiye'yi borçla ve hibelerle yönetilen bir 
ülke konumuna getirdi.

Üretmedik tükettik..
Doğal olarak sonuçlarına katlanıyoruz..
Ne demişti Kanuni Sultan Süleyman..
"Borç alan emir alır.."
Ve uluslararası çevrelerin dayatmaları sonuç 

verdi..
Kuzey Irak'a gerçekleştirilen Kara harekatı 

sona erdi..
Birlikler kademeli olarak geri çekiliyor
TSK; amacına ulaşıp da operasyonu durdur- 

duysa ve birliklerini geri çekiyorsa sorun 
yok..

Kimse istemez üç beş çapulcu ve onları 
destekleyen dış güçler için ana kuzuları nın 
şehit düşmemesini..

Ancak..
Dayatmalara direnemeyen siyasi irade 

operasyon sonuca ulaşmadan karar verdiyse 
ki bu durum ilerleyen günlerde netleşir..

O zaman.. Durum çok ciddi demektir..
Şapkamızı önümüze koyup enine boyuna 

düşünmemizin zamanı gelmiştir..
İçeride..
Dinsel motifleri referans alarak ülke yönetm

eye kalkışan bir iktidar..
Toplumda gerginlik en üst noktada..
Ekonomideki olumsuzluklar kaygı verici 

nitelikte..
İşçi-işveren-kamu ilişkileri sorunlu..
Dışarıda..
Türkiye'yi ılımlı İslam ülkesi yaparak petrolü 

içmek için elinden geleni ardına koymayan 
bir ABD..

Aralarına almayıp ama yörüngesinden uzak
laştırmayarak genç nüfusu sömürmek için 
çabalayan AB..

Para satarak ülkemizi sömürgeleştirmek için 
yılmadan uğraşan IMF ve Dünya Bankası..

Sözün özü..
Dahili ve harici bedbahtlar ulusu kuşatmış 

durumda..
Ulus, yoksulluk ve darlık içinde..
Damarlarından soylu kan akan Türk gele

ceğinin genç kuşakları Türk bağımsızlığını ve 
cumhuriyetini kurtarmak için çok çalışıyorlar..

Başaracaklar da„„

3rv -

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Tarım İl Müdürlüğü, 
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü ve 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
işbirliği ile ilçe 
merkezinde 
Arıcılık, Karacaali 
ve Engürücük 
köylerinde ise 
Zeytin Yetiştiriciliği 
ve Budama 
Kursları düzenlendi. 
Çiftçilerin yoğun 
ilgi ve talebi üzerine 
ilçe merkezinde 
açılan Arı Yetiştiri 
ciliği kursuna 
katılan çiftçilere

İlkbahar ve Sonba 
har bakımı, Arı 
hastalık ve zararları 
ile bal ve bitki 
florası konusunda 
detaylı bilgiler 
veriliyor.
Karacaali ve Engü 
rücük köylerinde 
açılan zeytin yetişti

riciliği ve budama 
kursunda ise 
çiftçilere zeytin 
yetiştiriciliği, zeytin 
hastalık ve zararları, 
zeytinde bakım, 
besleme ve tahlile 
dayalı gübre kulla 
nımı konularında uy 
guiamalı olarak de

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 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 Tâx: 513 17 94

i ı

taylı bilgi veriliyor. 
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim 
Çetin'den alınan 
bilgiye göre, talep 
olduğunda tüm 
tarımsal konularda 
çiftçilerimize 
İlçe merkezi ve 
köylerimizde 
olmak üzere bu 
tür kursların 
açılacağı öğre
nilirken, Arıcılık 
kursu ile zeytin 
yetiştiriciliği ve 
budama kurslarına 
katılan çiftçilerimize 
kurs sonunda 
sertifika verileceği * 
bildirildi.

MANASTIRDA 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.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Kayhan Mahallesi’nde meydana gelen olay cezaevinde son buldu 

Komşusunun evini 
kurşunladılar

Oturdukları evin penceresinden karşısında oturan evin percere- 
sine tabancayla iki el ateş eden Nail Ü. ve Ali G. polisçe gözaltına 
alındı. Ruhsatsız silah ve bir miktar esrar maddesi ile yakalanan 
sanıklardan Nail Ü. tutuklanırken, Ali G. serbest bırakıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kayhan 
Mahallesi’nde 
ikamet ettiği evinin 
açık penceresinden 
karşısındaki 
komşusunun 
penceresine 
ateş ettiği ileri 
sürülen bir kişi 
mahkemece 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Nail Ü. (52) ile 
Ali G.'nin (42) 
oturdukları evin 
penceresinden 
ruhsatsız tabanca 
ile iki el ateş 
ettikleri ve 
kurşunların karşı 
binada oturan 
Erol T. ile Seyhan D. 
isimli kişilerin 
camından içeri 
girdiği gerekçesiyle 
polise şikayette 
bulunuldu.
Olay yerine

gelen polis 
ekipleri çilingir 
yardımıyla kapıyı 
açarak şahısları 
yatarken ele 
geçirdi.
Evde yapılan 
aramada bir 
miktar esrar 
maddesi ele 
geçirilirken

Nail Ü.'ye ait olduğu 
ileri sürülen bir 
adet ruhsatsız 
tabanca bulundu. 
Emniyette yapılan 
sorgulamalarından 
sonra Adliye’ye 
çıkarılan şahıslar
dan Ali E. esrar 
maddesi 
bulundurmak

suçundan serbest 
bırakılırken, 
meskun mahalde 
ateş etmek, 
mala zarar vermek 
ve ika met kurşunla
mak suçlarından 
mahkemeye 
çıkarılan Nail Ü. 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Yeni ilçe bulmasını öngören tasarı kabul edildi
TBMM İçişleri 
Komisyonu, bazı 
belde ve ilk kademe 
belediyelerinin 
kaldırılması ile 
43 yeni ilçe kurul
masını öngören 
kanun tasarısını 
kabul etti.
CHP ve MHP millet 
vekillerinin, konuş
ma ve önerge hakkı 
nın kısıtlanmasıyla 
ilgili önergenin 
kabul edilmesini 
protesto ederek 
Komisyonu terk 
etmelerinden 
sonra 8 maddeden 
oluşan tasarı, 
AKP milletvekil
lerinin oylarıyla 
kabul edildi.
Tasarıya göre, 
nüfusu 2 binin 
altına düşen 863 
belde belediyesi 
ile 283 ilk kademe 
belediyesinin tüzel

kişiliğinin 
kaldırılması ve 
43 yeni ilçe 
kurulmasını 
öngörüyor. 
Belediyeler 
kanununa 
CHP-MHP-DTP 
ittifakı TBMM 
İçişleri 
Komisyonu'nda 
hükümetin 
863 belde 
belediyenin 
kapatılmasını ve

43 yeni ilçenin 
açılmasını öngören 
yasa tasarısının 
görüşmeleri 
sırasında muhalefet 
partileri CHP, MHP 
ve DTP toplantıyı 
terk etti. 
Muhalefet partisi 
temsilcileri toplu 
halde AKP'nin 
TBMM iç tüzüğüne 
aykırı davrandığı 
gerekçesiyle 
Meclis Başkanı

Koksal Toptan'a 
çıkarak şikayette 
bulundular. Bu 
arada komisyon 
AKP'li üyelerle 
görüşmeye devam 
ediyorCHP karşı 
çıktığı tasarıya 
toplam bin 470 
önerge hazırlayarak 
çalışmaları tıkamak 
isteyince, AKP de 
“usul yönünden 
her maddeye birer 
önerge verme öner
gesi’’ verdi. Yapılan 
oylamada AKP'li 
üyeler tarafından 
bu önergenin kabul 
edilmesi CHP, MHP 
ve DTP'nin tepkisine 
yol açtı. Muhalefet 
partisi temsilcileri 
komisyonu protesto 
ederek toplantıyı 
terkettiler ve 
uygulamayı TBMM 
Başkanı Toptan'a 
şikayet ettiler.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Keşke çoban olsaydım!...
"Bazen karamsarlığa kapılıyorum; “Keşke 

dağda çoban olsaydım” diyorum.
Teknolojiden uzakta, ne haber dinlesey

dim, ne gazete okusaydım
Alıp bağımı dağlara, yaylalara gitseydim.
Derdim, inekleri -öküzleri -koyunları 

akşam ağıla sağ salim getirmek olsaydı. 
Hem, koyun güdebildiğim için, gelecekte 
belki başbakan adayı da olabilirdim

‘Hayatında bir koyun bile gütmemiş’ diye
mezlerdi böylece.

İşte o zaman: Çaresizlikten intihar eden 
insanlara üzülemezdim.

Üniversiteyi bitirmiş işsizlerden haberim 
olmazdı.

Ülkesi için ölen şehitlerin katillerinin, affe 
dilmek üzere olduğunu da duyamazdım.

Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin çağdaş 
değerlerinin birer birer yok edildiğinden, tür
banın önce üniversiteye girişinin sağlandı 
ğından, sonrâ da yavaş yavaş liselerin, dev 
let dairelerinin sırada beklediğinden haber
siz olurdum.

Ülkemin madenlerinin yabancılara nasıl 
peşkeş çekildiğini, özelleştirme adı altında 
dönen dolapların, en önemli kuruluşların 
Cumhuriyet döneminde kuruşu kuruşun üze 
rine koyarak, alın terimizle yaptığımız eser
lerin eşe dosta satıldığını görmez, ayrıntıla 
rını da sorgulamazdım.

Kurtuluş Savaşı ve sonrasında geleceğe 
umutla bakan, gözleri parlayan bir milletin 
yerini şimdi, gelecekten umutsuz, gözleri 
baygın bakan bir milletin aldığını, gazete ve 
TV’lerden, görmezdim belki.

Sıradan ortaokul mezunu imamların, in' 
sanların dini duygularını sömürerek, yalana 
yalan katarak, nasıl katrilyonluk mal varlık
larının üzerine çöreklendiğini, nasıl her alan
da itibar sağladıklarını görmez, ekranlarda 
salya sümük ağlayan Fethullah Gülen adını 
belki hiç bilmezdim.

Alınan ve artan dış borçlar nedeniyle gele 
ceğimizin ipotek altına alındığını, ekonomik 
bağımlılığı getirdiğini, bu nedenle, Sam Am 
ca’dan izin almadan tuvalete bile gidemeye
ceğimizin farkına varmazdım.

İşte bu nedpnle bunları biliyor ve bunların 
karşısında bir yerde taraf oluyorum. Belki 
mutsuzum, karamsarım ama hiçbir zaman 
umutsuz olmadım. Çünkü bizler, Cumhuriyet 
çocukları böyle durumlardan aydınlık bir 
geleceği yaratmış Mustafa Kemal’in evlat
larıyız. Ne yazık ki bugüne kadar sorunları 
ya görmezden gelmeyi ya da onlardan kaç
mayı seçtik.

Ama artık böyle olmayacak!
Dev uyanıyor, korkun...
Hızla gelişen haberleşme teknolojisi saye 

sinde bu gerçekleri artık dağdaki çobanlar 
bile anladı ama medyadaki kalemlerin 
bazıları ve siyasiler anlamadı.

Aslında onlar da anladı da, cüzdanları 
vicdanlarından daha ağır basıyor!"

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

ÇİSAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset 

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

Tel ; 10.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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CHP’den Marmarabirlik’e ziyaret
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ve Yönetim Kurulu 
üyeleri 72 Nolu 
Marmarabirlik Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi’ni ziyaret 
ederek, yeniden 
Başkan seçilen 
İbrahim Aksoy ve 
yönetim kurulu 
üyelerini kutladılar. 
Gemlik zeytininin 
marka değerinin son 
yıllarda önü alınmaz 
biçimde geriye gittiği 
tespitinin yapıldığı 
görüşmede, bunun 
da nedeninin ülkede 
uygulanan yanlış 
tarım politikaları daha 
doğrusu politikasızlığı 
olduğu konusunda 
görüş'birliğine varıldı. 
Türkiye'nin her bölge
sine bilinçsizce Gem 
lik zeytini fidanının 
dikiminin hükümetçe 
desteklenmesinin ve 
Türkiye'de bölgesel 
marka ve isim hakkı 
konusunda gerekli

mevzuat düzenleme 
lerinin yapılmamış 
olmasının da bunda 
etken olduğu görü 
şünde birleşildi. 
Marmarabirlik'in her 
kooperatifinin kendi 
alım ve satış poli
tikalarını belirlemesi 
ve yetkilerinin geniş 
letilmesi gerektiğini 
belirten İbrahim Ak 
soy, şu anda Gemlik 
Zeytini markasından 

Bursa dışındaki koo 
peratiflerin yararlandı 
ğını ancak Gemlik 
zeytini markasının ve 
Gemlikli zeytin üreti
cisinin bu durumdan 
zarar gördüğünü 
ifade etti.
Başkan Aksoy'un 
görüşlerini destek 
leyen CHP Gemlik 
İlçe Başkanı Cem 
Güler; aslında zeytin 
sorununun kökünde 

Türkiye 'de ciddi ve 
planlı tarım politika 
İarının olmaması yat
tığını belirtirken, geliş 
miş ülkelerin uzun 
vadeli stratejik tarım 
politikaları olduğunu, 
ülkenin hangi 
yöresinde hangi 
ürünün üretileceğinin, 
bunları kaç kişilik bir 
tarım nüfusunun 
gerçekleştirileceğinin, 
girdilerin ve fiyatların 

ne olacağının aşağı 
yukarı önceden belli 
olduğunu, dolayısıyla 
çiftçinin yaklaşık ne 
kazanacağını önceden 
bildiğini söyledi. 
Güler, ülkemizde 
maalesef "saldım 
çayıra mevlam kayıra” 
anlayışının egemen 
olduğunu, ayrıca 
dünyanın en büyük 
zeytin üreticilerinden 
biri olan Türkiye 'de 
zeytin tüketiminin 
istenen düzeyde olma 
dığını, komşumuz 
Yunanistan'da kişi 
başına düşen zeytin 
ve zeytinyağı tüketi
minin 21 kg, İtalya'da 
12 kg., Ispanya'da 10 
kg. iken ülkemizde bu 
rakamın 1,5 kg. düze 
yinde olduğunu, dola 
yısıyla fındık ürünü 
nün devletçe reklam 
kampanyasının yapıl 
dığı gibi, zeytin ve 
zeytinyağı tüketiminde 
de bir mega pazarla
ma yapılarak yurt içi 

tüketimin arttırılması
na ihtiyaç olduğunu 
belirtti. Güler, Ayrıca 
zeytinin yurt dışına 
pazarlanmasının da 
çok önemli olduğunu 
belirtirken, “Hedef 
pazar kitlesine yönelik 
pazar araştırmalarının 
yapılarak, tüketici 
zevk, damak tadı ve 
alışkanlıkları belir 
lenip gerekli teknoloji 
ve bilgi altyapısıyla 
tüketicinin bu 
istekleri doğrultusun
da gerekirse ürünün 
tadı, ambalajı ya da 
sunum yöntemlerinde 
çeşit lendirme ve 
yenilik yapılmasına 
ihtiyaç vardır” dedi. 
Yapılan görüşmelerin 
ardından CHP 
Gemlik İlçe Yöneti 
mi'ne zeytin depolama 
alanını ve havuzlan 
gezdiren Başkan 
Aksoy; zeytinin depo 
lanması, saklanması 
ve işlenmesi ile ilgili 
bilgiler verdi.

Engellilerden örnek davranış DIA-SA’da
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
ile Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi işbirliğinde 
Ata Mahallesinde 
bulunan boş . 
hazine arazilerine 
fidan dikilmeye 
başlandı.
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri 
tarafından Bursa 
Orman Bölge 
Müdürlüğü'nden 
temin edilen 650 
adet Fıstık Çamı 
İ200 adet 

tasya ve 
0 adet Selvi 
lanı Ata 
ahallesi’nin 
>ş alanlarına 
türlü çocuklar 
î aileleri 
ırafından dikiliyor, 
evre bilincinin 
şılandığı Engelli 
ocukların fidanları 
endi elleriyle 
likerek onlara 
k can suyunu 
'ermeleri onlara 
işlik eden annelerini 
nutlu etmeye yetti. 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri, 
"Akıllı dediklerimizin 
ağaç katliamı 
yaptığı günümüzde 
engelli çocuk
larımızın boş alan
lara fidan dikmeleri 
mesaj verir 
niteliktedir" dedi.

isletmeci değişti

İlçede bulunan 
İlköğretim okulların
dan gelecek 
öğrencilerle 
birlikte ana yoldan 
itibaren Ata 
Mahallesi’ne kadar 
ağaçlandırma 
yapacaklarını 
bildiren Tamer 
Sivri, "Her dikilen 

ağaca öğrenciler 
kendi isimlerini 
verebilecekler. 
Bu da onların yeşili 
sevmelerine daha 
da katkısı olacak. 
Dikilecek ağaçların 
sürekli bakımını 
engelli çocuklarımız 
kendileri yapacaklar. 
Bunun yanında 

sulama ihtiyacımızı 
da belediyeden 
temin etmek 
iştiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
İlk olarak Ata 
Mahallesi’nde 
bulunan okul bahçe
si ile çevresine 
fidan dikileceğini 
söyleyen Tamer 
Sivri, daha sonra 
ise mahalleye 
gelen tüm yolların 
kenarlarının 
fidanlarla yeşil
lendirileceğini 
söyledi.
Engelli çocuklarla 
birlikte fidan 
diken aileleri 
birkaç yıl sonra 
bu ağaçlardan 
fıstık toplayacakları 
için de ayrı bir 
sevinç duyduklarını 
dile getirdiler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ilıca Çaddesi’nde 
bulunan DİA-SA 
marketin işletme 
çiliğini Yaşar 
İmren aldı. 
Geçtiğimiz yıl 
açılan ve işletme 
çiliğini DİA-SA'nın 
yaptığı market 
dünden itibaren 
ilçede fırın 
işletmeciliği de 
yapan Yaşar 
İmren tarafından 
alınması memnun 
lükla karşılandı. 
"Franchise" 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUNGemlik KSrfez
• ■■lİk*im ilk «qnlqk aivaal

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com.

yani bayilik usulü 
ile market işletme 
çiliğini üstlenen 
Yaşar İmren dün 
market önünde 
vatandaşlara 
tavuklu pilav ile 
ayran dağıttı.
Yeni bir anlayış 
ve müşteri 
memnuniyetiyle 
her türlü gıda ürün
leri ile yaş sebze 
ve meyve satışının 
yapıldığı DİA-SA 
marketin Ilıca 
Çaddesi’nde hare 
ketlilik yaratması 
bekleniyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Askerimiz geri çekildi Sürpriz çekilme

Harekâtın sevk ve 
idaresi 2’nci Ordu 
Komutanlığınca 
Şırnak’tan; icrası 
Jandarma Asayiş 
Kolordu Komutanh 
ğı’nca Çukurca’dan 
yapılmıştır. Hare 
kâtın hava desteği 
2’nci Hava Kuvveti 
Komutanlığı 
tarafından, kara 
havacılık ve topçu 
desteği ise Kara 
Kuvvetleri Komutan 
hğı’nın sınıra yakın 
üslerinden sağlan
mıştır. Derinlikte 
belirlenen terörist 
mevzileri ve barın
ma yerleri hava 
kuvvetleri ve 
kara ateş destek 
vasıtaları ile ateş 
altına alınmıştır. 
Birliklerimiz sınır 
ötesi dağlık bir 
bölgede, derin 
kar ve şiddetli 
soğuklarda harekatı 
başarıyla uygula 
mışlardır. Görev 
alan birlikler tama
men komando eği 
timli yaya ve uçar- 
birlikler olup, hare 
katta tank, zırhlı ve 
tekerlekli araçlar 
kullanılmamıştır. 
Bölgede hava sıcak
lığı gündüzleri 0 ila 
5 derece, geceleri 0 
ila -15 derece ara 
sında değişmiştir. 
Kar kalınlığı vadi 
lerde 0- 45 cm, 
yüksek kesimlerde 
ise 1- 1,5 metre 
arasındadır. 25 ve 
26 Şubat 2008 
tarihlerinde bölgede 
yoğun sis ve tipi 
meydana gelmiştir. 
Sınır ötesi harekatta 
sadece PKK terör 
örgütü hedef alın
mış; sivil halk ve 
yerel unsurlar hare 
kattan olumsuz 
etkilenmemişlerdir. 
Kara Kuvvetleri, 
Jandarma ve Hava 
Kuvvetleri unsurları 
arasındaki mükem
mel koordinasyon, 
müşterek harekata 
örnek oluşturacak 
düzeyde bir sınır 
ötesi harekat 
uygulanmasını 
mümkün kılmıştır. 
Harekat süresince 
bölgedeki 60 hedef 
grubuna (272 hedef) 
hava taarruzu icra 
edilmiş; ayrıca Kara 
Kuvvetleri ateş 
destek vasıtaları 
tarafından 517 adet 
muhtelif hedef ateş

Ha

altına alınmıştır. 
Harekatın başından 
itibaren, manevra 
birlikleri ve uçaklar 
tarafından 126 mağa 
ra, 290 barınak ve 
sığınak, 12 komuta 
merkezi, 11 mu ha be 
re tesisi, 6 eğitim 
tesisi, 23 lojistik 
tesis, 18 ulaştırma 
tesisi, 40 ha fif silah 
mevzii ve 59 uçak
savar mevzii kısmen 
ya da tamamen tah 
rip edilmiştir.
Ele geçirileh 3 terö 
ristle birlikte, sınır 
ötesi harekatta etki
siz hale getirilen te 
rörist sayısı 240’a 
ulaşmıştır. Harekat 
ta 24’ü asker ve 3’ü 
Geçici Köy Korucu 
su olmak üzere, 27 
güvenlik görevlisi 
şehit olmuştur. 
Harekattan önce 
bölgede bulunduğu 
değerlendirilen yak
laşık 300 teröristin 
büyük çoğunluğu 
etkisiz hale getiril 
miş; geri kalanların 
bir kısmı ise bölgeyi 
terk ettiklerinden 
temas kesilmiştir. 
Ayrıca, bölgedeki 
barınma olanakları, 
haberleşme imkan
ları, uçaksavar 
savunması ve 
yaşam malzemeleri 
büyük oranda tahrip 
edilmiştir. Böylece 
harekatın başlangıç
taki- hedeflerine ulaş 
tığı değerlendiril 
miş; birliklerimiz

Güne Bakış
ĞÜLER

kadri_guler@hotmail.com

arazi arama ve tara
maları yaparak, 29 
Şubat 2008 sabahı 
itibarıyla yurt için
deki üs bölgelerine 
dönmüşlerdir. 
Şüphesiz, bir bölge 
de icra edilen ope 
rasyonla terör örgü 
tünün tamamen et 
kisiz hale getirilme
si söz konusu de 
ğildir. Ancak, Irak’ın 
kuzeyinin teröristler 
için emniyetli bir böl 
ge olmadığı örgüte 
gösterilmiştir.
İcra edilen hareka 
tın, bölgenin terörist 
ler tarafından kalıcı 
ve güvenli bir üs 
bölgesi olarak kul
lanılmasını önle 
yerek, uzun vadede 
Irak’ın istikrar ve 
iç barışına da 
katkı sağlayacağı 
değerlendirilmekte
dir. Harekatın 
başlangıç ve bitiş 
zamanı tamamen 
askeri gerekçe ve 
ihtiyaçlara göre 
tarafımızdan belir
lenmiştir. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin 
bu kararına içeriden 
ya da dışarıdan her 
hangi bir etki söz 
konusu değildir. 
Kaldı ki, bu konuda 
bazı haberlerin 
çıktığı gün, harekata 
katılan birliklerin 
bir kısmı başlangıç
taki planlama 
gereği sınırlarımız 
içine çekilmiş 
durumdaydı. ”

Dünkü gazetelere bakıyorum. 
Neredeyse tümünde ABD 
Başkanı Bush’un Türkiye’ye bir 
çağrısı var.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
girdiği Kuzey Irak’tan çabuk 
çekilmesini istiyor Sayın 
Bush’un!

Ardından Ankara’yı ziyaret 
eden Savunma Bakanı Robert 
Gates de ülkesine geri döndük
ten sonra Beyaz Saray’dan 
açıklama geldi.
“Türkler sınırlı bir operasyon 

yapmalı ve çok hızlı haraket 
etmeli. Mümkün olduğu kadar 
çabuk bitirilmeli ve amaçlarına 
ulaştıktan hemen sonra da böl
geyi terk etmeli. ”

Buna ne denir.
Dün saat 15.oo sıralarında 

Genel Kurmay Başkanhğı’ndan 
yapılan açıklamada Türk askeri 
nin Kuzey Irak’tan geri çekildiği 
bildiriliyor.

Operasyonla ilgili bilgiler ve 
riliyor ve Bush ile Robert 
Gates’in açıklamalarına da atıf
ta bulunularak, "Harekatın 
başlangıç ve bitiş zamanı tama
men askeri gerekçe ve ihtiyaç 
lara göre tarafımızdan belirlen
miştir. Türk Silahlı Kuvvetleri 
nin bu kararına içeriden ya da 
dışarıdan herhangi bir etki söz 
konusu değildir. Kaldı ki, bu 
konuda bazı haberlerin çıktığı 
gün, harekata katılan birliklerin 
bir kısmı başlangıçtaki planla
ma gereği sınırlarımız içine 
çekilmiş durumdaydı.” 
denilmiştir.

Genel Kurmay Başkanı’nın 
tv.lerde çıkan karşı konuşmasın 
dan sonra askerimizin geri çe 
kümesi düşündürücüdür.

Acaba Bush, Türkiye Cumhuri 
yeti hükümetinin Başbakanına 
bu konuda süre mi tanımıştı.

Bu konu çok konuşulacağa 
benziyor..

SERİNCE
ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ 

KLİMA - SEBİL - BUZ MAKİNESİ

OREONl Galanz
CA1O/?£CI/MA a KOMBİ

YETKİLİ BAYİ, MONTAJ 4 SERVİS

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özel hastaneler SSK'lılara kapanıyor
Sağlıkta dönüşüm 
reformu ilk firesini 
verdi. "Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu kapsamında 
uygulamaya konula
cak sigortalı has
tadan en fazla yüzde 
20 fark alınacak, 
yaptırımı bizi zorlar. 
Devlet fiyatları 
maliyeti kurtarmaz" 
diyen Amerikan 
Hastanesi sigortalı 
hastalara kapısını 
kapattı.
Kanunun gündeme 
geldiği andan 
itibaren özellikle 
büyük hastanelerin 
sosyal sigortalı 
hastalara kapısını 
kapatacağı konuşu
luyordu. Uzun yıl
lardır SSK'lı hasta
lara özellikle kardi- 
oloji alanında hizmet 
veren Amerikan 
Hastanesi bunun ilk 
örneği oldu. 
Hastanenin hasta 
portföyünün yüzde 
2-3'ünü sosyal sig
ortalı hastalar oluş
turuyordu.
Haziranda Sosyal' 
Güvenlik Kurumu ile 
masaya oturacak 
pek çok büyük has

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

taneden benzer tep
kilerin gelmesi bek
leniyor. İlk etapta 
Amerikan Hastanesi 
gibi sosyal sigortalı 
hasta sayısı yüzde 5 
-10'u aşmayan has
taneler SGK'yı göz
den çıkaracak. Bu 
gruba daha sonra 
A+ olarak tanım
lanan Acıbadem 
Sağlık Grubu, Alman 
Hastanesi, Anadolu 
Sağlık Merkezi, 
Bayındır Hastanesi, 
Florence Nightingale 
Hastanesi, Güven 
Hastanesi, Hisar 
Incontinental 
Hastanesi, Internati 
onal Hospital, Kent 
Hastanesi, Memorial 
Hastanesi ve Mesa 
Hastanesi gibi 
büyüklerin de katıla
cağı kulislerde 
dolaşıyor.
ÖZEL HASTANELE 
RİN ÖNÜNDE İKİ 
YOL VAR 
Anayasa Mahkeme 
si'nin daha önce 
iptal ettiği ve ertele
nen "Sosyal Sigor 
talar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kânunu"' 
Meclis komisyon
larında görüşülüyor. 
Yasanın haziran

2008'de uygulamaya 
geçmesi bekleniyor. 
Yasa daha uygula
maya girmeden özel 
hastaneleri sistem
den uzaklaştırmaya 
başladı.Yasanın has
taneler cephesinde 
yarattığı en büyük 
sorun fark alımlarına 
kısıtlama getirilmesi. 
Daha önceki kanun
da GSS fiyatlarını 
kabul eden sağlık 
kurumlarının sigor
talıdan fark alması 
yasaklanıyordu.
2007 Kasım'ında 
yapılan değişiklikler 
ile bu yasak kaldı 
rıldı ama yerine 
"SGK ile anlaşma 
imzalayan özel has
taneler sigortalı 
hastalardan sadece 
kurum fiyatlarının 
yüzde 20'si kadar 
fark alabilecek" 
kısıtlaması geldi. 
Hem de bu sefer otel 
cilik hizmetlerinde 
ve öğretim üyesi 
tarafından sunulan 
sağlık hizmetlerinde 
uygulanan 2 kat ta 
van uygulaması da 
kaidirıldi. şimdi özel 
hastanelerin önünde 
iki seçenek bulunu , 
yor. Ya devlet fiyat

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

istiklal M, ta Sok. WMp:!l8SaiÜIW:WiMIİFıı:MiMÜ

ları na razı olup 
kapasi telerini 
artırarak ya da mali 
yetlerini düşürerek 
SGK ile anlaşacaklar 
ya da sözleşme im 
zalamayıp özel 
hastalarla yollarına 
devam edecekler. 
HASTANELER 
KARAR İÇİN 
HAZİRAN'I 
BEKLİYOR 
SGK fiyatlarıyla 
ayakta kalamayacak
larını ifade eden özel 
hastaneler şimdi 
Sağlık Bakanhğı'n 
dan ve SGK'dan 
gerekli düzenleme 
lerin yapılmasını 
bekliyor.. Özel Hasta 
neler ve Sağlık Kuru 
tuşları Derneği (OH 
SAD) Genel Sekre 
teri Yaşar Yıldırım 
birçok kez sektörün 
sorunlarını ilgili 
bakanlıklara aktar 
dıklarını ancak hiç 
bir değişiklik yapıl
madığını söy lerken 
"Şu an yasa mn çık
masını bekli yoruz. 
Eğer yasa bu haliyle 
uygulamaya geçerse 
sektörün genel kanı 
sı SGK ile anlaşma 
yapılmayacağı 
yönünde" dedi.

» iletişim Uzmanı 
ozgkara@hotmail.com
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Dünden devam
Barış Nedir?
Barışa taraf olma emperyalizme karşı 

olmadır.
İnsanlığın ortak bayrağıdır. Düşmanlığın 
olmadığı, kavgalardan, savaşlardan uzak, 
uyum, birlik, bütünlük, sessizlik, huzur 
içinde olabilmektir. Barış, insanları bir
birine yakınlaştırır, mesafeleri kısaltır,, 
ayrılıkları giderir ve kötülükleri sonlandırır. 
İnsanlara silahtan uzak durmayı öğretir.

Barış; baskıya işgale ve ırkçılığa karşı 
olmaktır.

Barış,"benden olmayan" ayrımı olmak 
üzere tüm ayrımcılıkları dışlayarak farklılık
ların zenginlik olduğunun farkında olmak
tır. Savaşın haklı olduğuna hiçbir zaman 
inanmayarak, silahların susması; bahar 
havası gibi mutlu ve sağlıklı yaşamın 
sürmesidir.

Barış; doğayla uyum içinde rüzgârı 
önüne alıp yürümek, eğilmeden karanlığa 
ışık tutabilmek, yeni doğan güne merhaba 
diyebilmektir. Doğal ortamın korunmasına 
önem vermek, insan ve çevre sağlığını 
tehdit eden girişimlere dur diyebilmektir.

Barış, Nazım Hikmet in Davet şiirinde 
dediği gibi "Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir 
orman gibi kardeşçesine." yaşayabilmektir. ] 
Vicdanın hiç susmaması, sağırlaşan yürek
lerin duyması, aydınlığın karanlığa üstün , 
geldiği ışık demetidir. Propaganda ile halk
ların zehirlenmemesi, güçlünün zayıfı 
ezmemesi ve çocukların silahlarla oynana- 
mamasıdir.c

Barış için ne yapmalı?
Konfüçyüs der ki:

"Bir seneyi düşünüyorsan tohum ek 
On seneyi düşünüyorsan ağaç dik 
Yüz seneyi düşünüyorsan insan eğit." 
Yukarıdaki sözden anlaşılacağı gibi, 

barışın sürekliliği için insanların barış yan
lısı olarak eğitilmesine öncelik verilmeli, 
emperyalizme karşı bir arada yaşama 
kültürünün pekiştirilmesi sağlanmalıdır.

Petrole dayalı savaşların engellenmesi 
için rüzgâr, güneş, gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları teknolojilerine ağırlık verilme
lidir.

Komşu ülkelerle ekonomik, kültürel ve 
siyasi ilişkiler kurarak dostluk içinde yaşa
malıdır. Bilim ve teknoloji; demokrasi, 
eşitlik, adalet kavramlarının tüm dünya 
ülkeleri arasında yayılması için insanlığın 
hizmetinde olmalıdır. Bilgisayar, internet ve 
bilişim teknolojilerinin savaş sanayinin 
yerini alması tüm dünya barışı için atılan 1 
büyük bir adımdır.

Dünyanın silahsızlanması için tüm 
gayretler sarf edilmeli ve insanlık yararına 
olan projelere devlet bütçelerinden daha 
fazla pay verilmeli; barış dernekleri destek
lenmelidir

Alınacak her kararda aklıselim galip 
gelmeli, halkları birbirine düşmanlık çizgi
sine çekecek kışkırtmalardan uzak durul- jf 
malıdır. d ir.

Bu yazıyı Aşık Nesimi Çimen'in Barış 
Güvercini Uçsun şiirinden bir kıta ile nok
talayalım. 1

Dünya cennet olsun yaşasın insan t 
Gelin barışalım dökülmesin kan 
Son bulsun savaşlar kesilsin figan
Barış güvercini uçsun Dünya da
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün 
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin.

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Asker, hem teröristle
hem karla mücadele ediyor

Maliye tasarrufa
yönlendirecek

Genelkurmay 
Başkanlığı, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin 
(TSK), Irak'ın 
kuzeyinde terör 
örgütü unsurlarına 
yönelik devam eden 
kara harekatıyla 
ilgili yeni fotoğraflar 
yayımlandı.
Genelkurmay 
Başkanlığının inter
net sitesindeki 
yeni görüntülerde, 
Türk askerlerinin 
yoğun kış koşulların
da terör örgütüne 
yönelik operasyon
larına ilişkin 
10 yeni fotoğraf 
bulunuyor.
Fotoğraflarda, 
ağır kış koşuliarı 
altında görevlerini 
yerine getiren 
Mehmetçiğin karlı 
arazide operasyon 
bölgesine intikaline 
ilişkin görüntülere 
yer verildi.
Bu fotoğraflar 
arasında nöbet tutan 
ve dinlenen askerler 
de yer alıyor. 
Karlarla kaplı 
dağlık arazide 
uzun süredir 
operasyonlara 
katılan askerlerin 
sakal tıraşı 
olamadıkları da 
dikkati çekiyor. 
Dağlık araziye 
hakim noktalarda 
dürbünle gözetleme 
yapan asker 
fotoğrafının yanı 
sıra iletişim 
imkanının bulun
madığı dağlık 
bölgede uydu 
telefonuyla 
haberleşme

€l€MAN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BAYAN ELEMAN w 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK 
Tel! 0.224 514 71 77

sistemi kuran 
asker görüntüsü de 
harekata ilişkin 
fotoğraflar 
arasında bulunuyor. 
Genelkurmay: 
"7 terörist daha 
etkisiz hale getirildi” 
Genelkurmay 
Başkanlığı, Irak'ın 
kuzeyinde PKK'ya 
karşı gerçekleştirilen 
sınır ötesi harekata 
katılan birliklerin 

teröristlerle bir 
bölgede sıcak 
temas sağlandığını 
ve çıkan çatışmada 
7 teröristin etkisiz 
hale getirildiğini 
bildirdi.
Genelkurmay başkan
lığının internet 
sitesinde yapılan 
açıklamada, PKK'ya 
karşı icra edilen sınır 
ötesi harekatın, 7. 
gününde planlandığı 

H€MŞİR€ RRANIYOR

Orhangazi'deki 
Özel Zeytin Tıp 

Merkezi'ne tecrübeli 
HEMŞİRE alınacaktır

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 
MUSTAFA HİÇDURMAZ 
GSM: 0 505 258 39 71

şekilde devam ettiği 
belirtildi.
Harekata katılan 
birlikleri!^ teröristlerle 
bir bölgede sıcak 
temas sağladıkları 
ve çıkan çatışmada 
7 terörist etkisiz 
hale getirildiği 
kaydedilerek, 
başlangıçtan 
itibaren etkisiz 
hale getirilen toplam 
terörist sayısının 
237'ye yükseldiği 
bildirildi.
Derinlikte belirlenen . 
terörist hedeflerin, 
Hava Kuvvetleri 
ve uzun menzilli 
destek silahları 
ile ateş altına alın
masına ve birliklerin 
bütünleme ikmali ve 
takviye faaliyetlerine 
gün boyunca devam 
edilmiştir. Temas 
bölgesindeki uçak
savar mevzilerini 
vuran uçaklarımızın, 
ayrıca takviye 
maksadıyla bölgeye 
girmekte olan bir 
terörist grubu da 
etkisiz hale 
getirdikleri 
değerlendirilmekte
dir.”
Açık.lamada 
ayrıca, harekat 
esnasında Irak'ın 
kuzeyindeki 
altyapının tahrip 
edildiği yönündeki 
haberlerin gerçeği 
yansıtmadığı 
belirtilerek, 
“Bölgede sadece 
PKK terör örgütünün 
faydalandığı 
ilkel altyapı tesisleri 
kullanılamaz hale 
getirilmiştir” denildi.

Maliye Bakanlığı, 
bütçe ödeneklerinin 
serbest bırakıl
masında finansman 
programlarına uyul
ması, ilave ödenek 
ihtiyacında önce 
tasarruflara bakıl
ması gerektiğini 
bildirdi.
Maliye Bakanlığı’nın 
2008 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Uygulama Tebliği 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
Tebliğ ile, bütçe 
uygulama sürecinin 
ana unsurlarını 
oluşturan serbest 
bırakma, revize, 
ödenek ekleme ve 
ödenek aktarma 
gibi bütçe işlem
lerinin bütçe uygula
ma sürecinde 
sadelik ve kolaylık 
sağlayarak, harca- 
macı kuruluşların 
hizmet sunumların
da daha etkin ola
bilmelerine imkan 
tanımak amacıyla 
düzenlemeler

Başbakanlıkta 
“Ekonomi” zirvesi
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
terörle mücadeleye 
destek vermek 
amacıyla Doğu ve 
Güneydoğu’yu 
kalkındırmaya yöne
lik sosyo ekonomik 
tedbirler başta ol 
mak üzere ekono
mideki son geliş 
meleri ele almak 
üzere ekonomi ba 
kanları ve kurmay
larıyla biraraya geldi. 
Yeni Başbakanlık 
Binası'nda gerçek
leştirilen toplantı 
dün saat 10.20'de 
başladı. Zirveye, 
Başbakan Yardım 
cısı ve Devlet Bakanı 
Nazım Ekren, Devlet 
Bakanı Mehmet Şim 
şek, Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
Dışişleri Bakanı Ali 
Babacan, Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Zafer 
Çağlayan'ın yanı sıra 
AKP Genel Başkan 
Yardımcıları Bülent 
Gedikli ve Reha 
Denemeç, AK Parti 
Grup Başkanvekili 
Nurettin Canikli, 
AKP Milletvekilleri 
Mustafa Açıkalın, 
Alaattin Büyükkaya 
ve Halil Aydoğan ile 
Başbakanlık 

yapıldı. 
İdareler hizmet
lerinin gerektirdiği 
harcamaları, 
2008 yılı Ayrıntılı 
Harcama Programı 
(AHP) ve Ayrıntılı 
Finansman 
Programı (AFP) 
dahilinde gerçek
leştirecek. 
Öngörüldüğü 
dönemden daha 
öTıce kullanılması 
gerekli olan 
ödenekler için, 
söz konusu 
programlarda 
değişiklik 
oluşturmayacak 
şekilde tertip 
düzeyinde değişik
likler yapılarak 
ihtiyacın karşılan
ması esas 
olacak. Her türlü 
ilave ödenek 
ihtiyacı, öncelikle 
idarenin tasarrufu 
mümkün olan 
tertiplerinden 
aktarma yapılmak 
suretiyle 
karşılanacak.

Müsteşarı Efkan Ala 
katılıyor. Toplantının 
ana gündem mad
desini Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin (TSK) 
Irak'ın kuzeyine yöne 
lik düzenlediği kara 
harekatının ardından 
Doğu ve Güneydoğu 
Bölgesi'nde atılacak 
ekonomik adımlar 
oluşturacak. Baş 
bakan Erdoğan, eko 
nomi bakanları ve 
kurmaylarıyla bölg
eye yönelik alınması 
gereken sosyo eko 
nomik önlemleri ele 
alacak. Bu çerçeve 
de hükümetin 5 yılda 
tamamlamayı plan
ladığı Güneydoğu 
Anadolu Projesi 
(GAP) kapsamında 
atılacak adımlar da 
zirvede değerlendiril
di. Başbakan 
Yardımcısı Ekren'in 
bölgede yaptığı 
incelemeler ve 
sonuçlarının ele 
alınacağı toplantıda, 
bölgenin kalkınması
na ilişkin ne tür 
tedbirlerin 
alınacağı da 
masaya yatırıldı 
Toplantıda, işsizliğin 
önlenmesi ve istih
damın arttırılması 
amacıyla hazırlanan 
İstihdam Paketi de 
gözden geçirildi.
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Annesini ziyarete gitti, 
cesediyle karşılaştı

Bursa'da annesini 
ziyarete giden 
kadın, annesinin 
cesediyle karşılaştı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay,;
Yıldırım ilçesi 
Mollaarap Mahallesi 
Necikurtul Sokak 
numara 21'de 
meydana geldi. 
Perizan Toklar 
(65), annesi Lütfiye 
Kılıç’ı (81) ziyaret 
etmek için yaşadığı 
eve gitti.

:srar sanlı kağıdı vere atınca yakalandı
Bursa'da esrar sarılı 
kağıdı yere atan 
şahıslar, olay yerin 
den geçen polis 
ekipleri tarafından 
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 
Yıldırım ilçesi 152 
Evler Mahallesi Ön 
der Sokak üzerinde 
devriye gezen polis 
ekipleri, S.Ç (46) ve 

Kapıyı açan 
Toklar, merdiven
lerin başında 
yatan annesinin 
cesediyle 
karşılaştı. Şok 
geçiren Toklar, 
durumu hemen 
polis ekiplerine 
bildirdi.
Cumhuriyet 
Savcılığı yaşlı 
kadının ölümünü 
şüpheli bularak, 
olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

M.P (29) isimli şahıs 
ların yere beyaz bir 
kağıt attığını gördü. 
Şüphelenen polis 
zanlıları durdurarak 
yere atılan beyaz 
kağıdı kontrol etti. 
Kağıdın içindeki es 
ran gören ekipler, 
iki zanlıyı gözaltına 
aldı. Soruşturma 
sürüyor.

Sayfa 8

Bursa'da 'Isırgan 16' Operasyonu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bazı mahallelerde 
vatandaş ve 
esnaflardan silah 
ve bıçak tehdidiyle 
zorla kontür, 
ayakkabı, para, eşya 
aldıkları iddia edilen 
6 kişilik çete 'Isırgan 
16' adı verilen 
operasyonla çöker
tildi. Zanlılarla birlik
te 2 adet tabanca, 
bir kılıç ve bir bıçak 
ele geçirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü'n 
den edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bazı mahallelerde 
oturan 41 kişi, İl 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir'e bazı 
kişilerin esnaflardan 
silah ve bıçak 
tehdidiyle kontür, 
telefon, ayakkabı 

gibi malzeme yağma 
ettiklerini, mahalle 
üzerine korku 
salarak baskı , 
uyguladıklarının 
belirtildiği 
dilekçeyi ulaştırdı. 
Konuyla ilgili soruş
turma başlatan 
Organize Suçlar 
Büro Amirliği 
ekipleri, dilekçede 
imzası bulunan 
41 kişiye ulaştı. 
Bu kişilerden 2'si 

' bayan 10 kişi, 
birlikte gezen 
6 kişilik grubun 
kendilerinden 
çok sayıda malzeme 
gaspettiklerini 
söyledi.
Bunun üzerine 
Altınova, Kemerçeş 
me, Yeşilova, Küçük 
balıklı Mahallesi'nde 
4 ayrı gasp olayına 
karıştığı belirlenen 
Levent E. (35), 
Osman N. (20), 
Hüseyin K. (20), 
Mahmut Ö. (35),

Faruk K. (29) ve 
Volkan A. (20) 
isimli 6 kişi 'Isırgan 
16' kodadlı planlı 
operasyonla 
gözaltına alındı. 
Zanlıların özellikle 
esnaflardan yaptık
ları alışverişlerin 
parasını vermeyerek 
silah ve bıçakla 
tehdit ettikleri 
belirlendi.
Yapılan incelemede 
zanlıların akşamları 
birlikte gezdikleri, 
esnafları birlikte 
gaspettikleri tespit 
edildi. Zanlılarla 
birlikte biri kuru 
sıkıdan bozma 
2 adet ruhsatsız 
tabanca, 1 adet 
kılıç ve bir adet 
bıçak ele geçirildi. 
KARSI ÇIKAN 
ESNAFLARI 'DAĞA 
KALDIRMAKLA' 
TEHDİT ETMİŞLER 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde sorgulaması 
tamamlanan zanlılar, 

'Suç işlemek 
amacıyla örgüt 
kurmak, örgüt 
üyesi olmak, 
yağma, ölümle 
tehdit, 6136 sayılı 
kanuna muhalefet" 
suçlarından 
adliyeye sevkedildi. 
Mahallelerde baskı 
oluşturarak, kendi
lerine 'mafya' 
süsü verdikleri 
öne sürülen 
zanlıların, kendile 
rine karşı gelen 
esnaflara 'Seni 
dağa kaldırırız, 
öldürürüz* dedikleri 
bazı bayanları da 
'sana tecavüz ederiz' 
diye tehdit ettikleri 
belirlendi.
Polis şikayet 
dilekçesinde 
imzası bulunan 
ve aralarında 
mahalle muhtar
larının da bulunduğu 
diğer kişilerin de 
müracaatını bek
lediğini açıkladı.

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

i

i

i i

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

ACİLSATILIKveKİRAUKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ
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 
I
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 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Â/îacîde ÖZALP
1 Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21i

s

Yaşlı kadını "Cennetten 
Geldik" diyerek dolandırdılar

&

&

Bursa'da Ulucami 
bahçesinde "cennet
ten geldiklerini" 
söyleyerek yaşlı 
bir kadını 
dolandırdıkları 
öne sürülen 
2 genç, polis tarafın
dan yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ulucami 
bahçesinde 
dolaşan 2 gencin 
yaşlı bir kadına 
bir şey vermesinden 
Şüphelenen sokak 
timleri, ağlayarak 
camiye giren 
kadını takibe aldı. 
Çıkışta ifadesine 
başvurulan kadın, 
anlattıklarıyla 
herkesi şok etti. 
Kendilerini Hz. 
Muhammed'in 
torunu Hz. Haşan 
ve Hüseyin olarak 
tanıtan şüphelilerin, 
"cennetten geldik
lerini" söyleyerek 
yaşlı kadının bir 
adağını yerine 
getirmediğini ifade 
edip tüm parasını 
istedikleri öğrenildi. 
Gerçekten yurt

dışında olan kızını 
görebilmek için 
adakta bulunan 
Lübeza K. (63) 
gençlere inanarak, 
üzerindeki 125 
YTL'yi verdi.
"Altın senin neyine" 
diyerek yaşlı 
kadının kolundaki 
künyeyi de alan 
şüphelilerin, 
gözyaşlarına 
boğulan kadına 
bir de Kur'an-ı 
Kerim hediye 
ettiği ortaya çıktı. 
Ayrıca şüphelilerin 
karına, "büyük 
günah işlememesi

için bunu kimseye 
anlatmamasını" 
tembihlediği de 
ortaya çıktı.
Polisin gerçek
leştirdiği operasyon
la gözaltına 
alınan C.D. (22) 
ve T.Ö. (22), hak
larındaki iddiaları 
yalanladı.
Yaşlı kadına 
Kur'an-ı Kerim 
sattıklarını ifade 
eden şüpheliler, 
"dini istismar etmek 
suretiyle nitelikli 
dolandırıcılık" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
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Şubat ayı zam 
î şampiyonu 

yeşil fasülye
Yaş meyve, sebze ve 
dfğer başlıca gıda 
maddelerinin market 
fiyatları bazında 
Şubat ayı zam 
şampiyonu yeşil 
fasulye oldu. 
Meyve ve sebzede 
üretici, hal ve market 
fiyatları arasındaki 
makas açılmaya 
devam etti. 
Tüketicinin ödediği 
fiyatların üreticilere 
yeterince yansı
madığı, fiyat artış 
larınırt üreticilerden 
çok aracı ve perak
endecilerden kay
naklandığı belirlendi. 
Türkiye Ziraat Oda 
lan Birliği (TZOB) 
yaş meyve ve sebze 
fiyatlarıyla birlikte 
önem arz eden çeşitli 
gıda ürünlerin fiyat
larında Şubat ayında 
yaşanan değişimleri 
açıkladı. TZOB açık
lamasında, fiyat 
artışlarının üreticiler
den çok, aracılardan 
kaynaklandığına 
işaret edilerek, 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun açıkla
malarında fiyat 
artışlarının kaynağı 
olarak üretici ve 
çiftçilerin gösterilme
si eleştirildi.
Birliğin her ay 
düzenli olarak yap
tığı araştırma kap
samında, tüketici 
hareketlerinin fazla 
olduğu Ankara, 
İstanbul, Mersin ve 
İzmir illerinden 
derlediği verilere 
dayanarak açıkladığı 
üretici, hal, pazar ve 
market fiyatlarına 
göre, Şubat ayında 
üretici fiyatı yüzde 
31.3, market fiyatı 
yüzde 39.1 artan 
yeşil fasulye “zam 
şampiyonu” oldu.

-YÜZDE 300'LERE 
VARAN FİYAT 
MAKASI 
Araştırma sonuçları 
hakkında bilgi veren 
TZOB Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, 
ürünün üreticiden 
tüketiciye ulaşıncaya 
kadar geçtiği hal, 
pazar ve market zin
ciri halkalarının fiyat 
artışlarında önemli 
oranlarda etkili 
olduğunun 
görüldüğünü 
belirterek, şu değer
lendirmeyi yaptft* 
“Üretici ve tüketici1 
arasındaki fiyat farkı
na baktığımızda yaş 
sebze ve meyvede 
yüzde 300'lere, kuru
tulmuş ürünlerde 
yüzde 191'lere, bak
lagillerde yüzde 
167'lere ve hay
vansal ürünlerde 
yüzde 171’lere kadar 
çıktığı görülmektedir. 
Görüldüğü üzere, 
üretici ve market 
fiyatları arasındaki 
makas, daha önceki 
açıklamalarımızda da 
ifade ettiğimiz gibi 
çok yüksektir.” 
Şubat ayında perak
ende seviyesinde 
artış görülürken bazı 
ürünlerde de azalma 
meydana geldiğini 
kaydeden Bayraktar, 
“Bu dönemde ette 
yüzde 1,1, ıspanakta 
yüzde 2,9 Ve kuru 
fasulyede yüzde 3,3 
fiyat düşüşleri 
görülürken, yeşil 
fasulye, sivri biber, 
salatalık, mandalina, 
havuç, kuru kayısı, 
pırasa, gibi ürün
lerde fiyat artışı 
gözlemlenmiştir. 
Yumurtada ise 
fiyatta bir değişiklik 
görülmemiştir” 
dedi.

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

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 11 .

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■■nmu abone olun okuyun okutun

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
SEKRETER

ve bünyemizde çalışacak
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
filmin Adı 
RECEP İVEDİK 
ULAK

11.30 -
14.00 ■

ASTERİKS OLİMPİYAT OYUNLARINDA 11.50 -

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

14.00 - 16.15 ■ 19,00 • 21,15
19.00 • 21.15
16.15

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12
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AB'den, kadın ve gençler için
3 milyon euroluk proje desteği
Avrupa Birliği, 
kadınlara ve gençlere 
uygun iş alanları 
belirlenerek, bu 
alanlarda eğitim 
almalarını sağlayacak 
"Kadınların ve genç
lerin işgücüne katıl
ması, istihdam 
önündeki engellerin 
kaldırılması' konulu 
projeye toplam 16 
milyon euro destek 
verirken, İstanbul, 
Bursa, Tekirdağ ve 
Kocaeli 3 milyon 
euro kullanabilecek. 
Bursa il Özel İdaresi, 
Avrupa Birliği fon
larından daha fazla 
yararlanmak üzere 
'Kadınların ve genç
lerin işgücüne 
katılması, istihdam 
önündeki engellerin 
kaldırılması' konulu 
proje için bilgilendir 
me toplantısı düzen
ledi. İş hayatına 
nitelikli çalışanlar 
kazandırmak amacıy
la hayata geçirilecek 
proje sayesinde, 
çalışmak isteyen

Sözleşmeli öğretmenlere 'yolluk' yok
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu 
sözleşmeli öğretmen
lere görev yolluğu 
ödenmeyeceği 
yönündeki genel
genin yürütmesinin 
durdurulması 
istemini reddeden 
Danıştay 2. 
Dairesi'nin kararının 
onanmasına 
hükmetti. Bu karara 
göre sözleşmeli 
öğretmenler görev 
yolluğu alamayacak. 
Türk Eğitim-Sen 
Milli Eğitim Bakanlığı 
aleyhine “sözleşmeli 
öğretmenler” 
konulu genelgenin 
11. maddesindeki

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com •

kadınların ve genç
lerin işe yerleştirilme
sine yardımcı olun
ması hedefleniyor. 
Toplantıda AB'nin 
projelerin gerçek
leştirilmesi için 16 
milyon euro ayırdığı, 
bunun 3 milyon 
eurosunun İstanbul, 
Bursa, Tekirdağ ve » 
Kocaeli tarafından 

görev yolluğu 
ödenmeyecektir”

“sözleşmeli öğret
menlere sürekli

“SUYUNU BOŞA HARCAMA”

kullanılacağı 
gündeme geldi. 
Kadınların ve genç
lerin iş bulmasına 
yönelik yapılan bu 
projenin takipçisi 
olacaklarını söyleyen 
İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Ali 
Altuntaş, "Amacımız, 
bu tarz projelere çatı 
ve koordinasyon 

sağlamaktır. Bur 
sa ’nın bu program
dan en büyük payı 
almasını istiyoruz. 
Kadınlarımızın \/e 
gençlerimizin istih
dam edilmesi yönün 
de her projeye destek 
sağlamaya hazırız. 
Yapılan bu ilk toplan
tının amacı bilgilendir 
medir. Bursa'nın 
menfaatine olan her 
türlü çalışmanın 
ev sahipliğini yap
maya hazırız. AB 
yardım fonları 
tarafından karşılanan 
ve Bursa'yı ilgilen 
diren her türlü pro
jenin takipçisiyiz. • 
Oluşturacağımız 
çalışma grubu ile 
AB'nin verdiği 
payları azami ölçüde 
almaya çalışacağız. 
Projenin yüzde 
90'lık kısmı AB 
fonundan, geri 
kalan yüzde 
1O'hk bölümü ise 
projeyi yapan 
kuruluş tarafından 
karşılanacak" dedi.

yolundaki hükmün 
iptali ve yürütmenin 
durdurulması 
istemiyle dava 
açtı. Davayı 
görüşen Danıştay 
2. Dairesi yürütrpenin 
durdurulması 
istemine reddetti. 
Türk-Eğitim-Sen 
bu karara itiraz 
etti. Kararı görüşen 
Danıştay İdari 
Dava Daireleri 
Kurulu itirazın 
reddine karar 
verdi.
Danıştay'ın bu 
karanını ardından 
sözleşmeli öğret 
menler görev yolluğu 
alamayacak.

OSS’ye başvurular 
3 Mart’ta başlıyor

Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) ile 
meslek yüksekokul 
larına sınavsız geçiş 
için başvurular, 
3 Mart Pazartesi 
günü başlıyor. 
OSYM'nin internet 
sitesinde yer alan 
açıklamaya göre, 
2008 Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Sis 
temine (ÖSYS) baş 
vuru işlemleri, 3 
Mart-7 Nisan 2008 
tarihleri arasında 
yapılacak. 
2008-ÖSYS'ye, 
2007-2008 öğretim 
yılında ortaöğretim 
kurumı'annın (Tise 
veya dengi okullar, 
açıköğretim lisesi) 
son sınıfında okumak 
ta olan öğrenciler, 
ortaöğretim kurum- 
larının son sınıfların
da beklemeli durum
da bulunanlar, orta 
öğretim kurumlarının 
dışarıdan bitirme 
sınavlarına girenler, 
ortaöğretim kurum- 
larını bitirmiş olanlar 
ile ortaöğrenimlerini 
yabancı ülkelerde 
yapanlardan 
durumları belirtilen 
unsurlara uyanlar 
başvurabilecek. 
Ayrıca durumları 
bunlardan birine 
uyan yabancı uyruklu 
ve uyruksuz adaylar 
da sınava başvura
bilecekler. Ancak, 
bu adaylar ÖSS 
sonuçları ile 2008- 
ÖSYS Yükseköğretim 
Programları ve Kon 
tenjanları Kılavuzun 
da yer alacak 
yükseköğretim 
programlarına yer- 
leştirilemeyecek. 
Açıklamada ayrıca, 
2008-2009 Öğretim 
yılında yükseköğre
timin tüm lisans ve 
önlisans (meslek 
yüksekokulları ile 
açıköğretim önlisans 
programlarına 
sınavsız geçiş dahil) 
programlarına girmek 
veya yurt dışında 
öğrenim görmek 
isteyen adayların da 
2008-ÖSYS'ye

başvurmak zorunda 
oldukları belirtildi. 
Yabancı Dil Sınavı 
(YDS) için de başvu
rular aynı tarihler 
arasında alınacak. 
-Kılavuz nasıl temin 
edilecek- 
Ortaöğretim kuram
larının son sınıfında 
okumakta olan öğren 
çiler okullarının bağlı 
olduğu Başvuru 
Merkezinden, mezun 
durumdaki adaylar 
ise diledikleri 
Başvuru Merkez 
terinden içerisinde 
2008-ÖSYS Aday 
Bilgi Formu da 
bulunan “2008-ÖSYS 
Kılavuzunu" 
2 YTL karşılığında 
edinebilecekler. 
Ortaöğretim okul 
müdürlükleri, ÖSYM 
Sınav Merkezi Yöneti 
cilikleri ve ÖSYM 
Büroları ÖSYS'de 
başvuru merkezi 
olarak görev yapa 
caklar. Henüz mezun 
olmamış, son sınıf 
düzeyindeki adaylar 
ise başvurularını, 
okullarının bağlı oldu 
ğu başvuru merke 
zine yapacaklar. 
Mezun durumdaki 
adaylardan 2007- 
ÖSYS'ye başvur
mamış olanlar ile 
2007-OSYS'ye 
başvurmuş olanlar
dan öğrenim bilgi
lerinde değişiklik 
olanlar başvurularını 
istedikleri başvuru 
merkezine yapabile
cekler. Mezun durum
daki adaylardan 
2007-ÖSYS'ye 
başvurmuş olan 
ve öğrenim bilgi
lerinde değişiklik 
olmayan adaylar 
başvurularını, 
isterlerse bireysel 
olarak İnternet 
aracılığıyla, 
isterlerse diledikleri 
bir başvuru 
merkezine başvu
rarak yapabilecek. 
ÖSS 15 Haziran 
2008, YDS ise 
22 Haziran 2008 
tarihlerinde
yapılacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ofis yiyecekleri şişmanlatıyor mu?
Beslenme, pek çok 
insan tarafından karın 
doyurmak, canın iste
diği besinleri yemek, 
içmek şeklinde tanım
lanıyor. Halbuki 
vücudun ihtiyaç duy
duğu enerji ve 50’ye 
yakın türde besin öğe 
sinin, yeterli ve den
geli bir şekilde besin
ler yolu ile alınması 
gerekiyor. Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Tur 
gay Köse, tek tip 
beslenerek, sürekli 
öğün atlayarak, bir 
besinden fazla mik
tarda yiyerek vs 
sağlıklı kalabilmenin 
pek mümkün ola
madığını belirtiyor. 
Köse, "'Besin çeşitlili 
ğine önem verilme
lidir. Ancak iş orta 
mında her zaman için 
sağlıklı mönüler ile 
karşılaşma imkanı 
bulunmuyor. Genelde 
kısıtlı bir zaman dili
minde, alelacele yeni 
len fast food tarzı 
besinler hem sağlık 
hem de temizlik 
açısından kuşku 
uyandırmakta. Bu 
sıkıntılara ofise konu
lan 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.
Örnek olarak; her gün 
2 şekerli olarak içilen 
3 adet çay 72 kkal. 
enerji vermektedir. 
Göz ardı edilecek 
kadar az görünen bu 
enerji kişiye senede 
3.75 kg ağırlık 
kazandırmaktadır. 
Ağırlık çok değişken 
bir kavramdır, gün 
içerisinde bile 
baskülde 1 - 2 kg 
farklılıkla karşılaşıl
maktadır. Ancak 10 
sene süresince bu 
şekilde içilen çay

37.5 kg olarak geri 
dönmektedir. İşte size 
obezite ve berabe 
rinde 4O’ı aşkın 
hastalık için 
çıkartılan bir 
davetiye. Halbuki o 
çayların içerisine 
yapay tatlandırıcı 
atıldığı durumlarda 
böylesi bir sorun 
ortaya çıkmamak
tadır. Bu nedenle aşırı 
şeker tüketiminden 
kaçınmakta yarar 
vardır. Öte yandan bu 
tarz hiçbir makinede 
"yapay tatlandırıcın"’ 
gibi bir seçenek 
bulunmamakta, kişi 
de şeker tadını rafine 
şekerden karşılama 
yoluna başvurmak
tadır. Son zamanlarda 
şeker kullanımının 
hızla artmasıyla 

birlikte kalp - damar 
hastalıkları, diyabet, 
kanser, sindirim sis
temi hastalıkları ve 
romatizma! hastalık
ların görülme sıklık
larında artışlar 
olmaktadır" dedi. 
Ne içebilirsiniz? 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Turgay Köse, 
çay, kahve, gazlı 
içeceklerin diüretik 
(idrar söktürücü) 
etkiler gösterdik
lerinden vücuttaki 
su dengesi üzerine 
olumsuz etkiler 
yarattığını kaydetti, '• 
Köse, " O nedenle 
suyun yerini tutma
zlar. Şu vücuttan 
toksinleri uzaklaştır
maya yardımcı 
olur. Gün içerisinde 
kahve molası yerine 
su molası vermek 
daha sağlıklıdır.
Kuşburnu, ıhlamur, 
adaçayı, zencefil, 
rezene, nar, ekinezya, 
kekik otu gibi bitki 
çaylarının da yaygın 
görünen kış hastalık
larına karşı olumlu 
etkileri bulunmak
tadır. Bunlarla birlikte 
doğal maden 
suları, süt, ayran, 
salep, taze sıkılmış 
veya piyasada 
artık sıkça 
karşılaştığımız 
% 100 meyve suları 
yemeklerle birlikte 
ve/veya ara öğün 
lerde rahatlıkla 
içilebilir" dedi

Keten tohumunun 
faydalarını 

biliyor musunuz?
Aktarlarda kolayca 
rastlayabileceğiniz 
keten tohumunun 
faydaları saymakla 
bitmiyor.
GIDA olarak 10 bin 
yıldır kullanılan keten, 
bitkisi, çok etkili bir 
gençlik ve güzellik 
kaynağı. Kolesterol 
düşürücü, felç, 
kanser, unutkanlık 
önleyici, bağırsak 
çalıştırıcı etkisi bulu
nan keten tohumu, 
yıllara inat sizi 
gençleştiriyor.
Uzmanlar, sıvı şek
linde, salataların 
üzerine serpiştirilerek 
veya günde bir 
çorba kaşığı 
şeklinde tüketmeyi 
öneriyor.
İşte mucize 
besinin yararları... 
Faydaları saymakla 
bitmiyor 
Cilt yapısını yeniler, 
parlaklık kazandırır. 
Mide-bağırsa'k sorun
larına karşı iyi 
geliyor.
Bağırsakları 
yumuşatır.
Kemikleri güçlendirir. 
Bağışıklık sistemini 
güçlendirir.
Menopoza bağlı 

şikâyetleri hafifletir. 
Kalp-damar hastalık
larından korur.
Kolesterol, şeker 
seviyesini dengeler. 
Yüksek tansiyonu 
düşürür.
Romatizma! 
hastalıkları önler. 
Sinir sistemini 
güçlendirir.
Hafızayı güçlendirir . 
Günde bir kaşık 
yeterli
Keten tohumunu 
kaynatılarak içilebilir, 
yada döverek, toz 
haline getirip, bir 
kaşık ağza atıldıktan 
sonra arkasından su 
içilebilirsiniz. Çok 
özel bir tadı veya 
kokusu olmayan 
keten tohumu, 
kavrulunca güzel 
bir tada kavuşuyor. 
Tohum şeklinde de 
tüketilebiliyor.
Yemeklere, 
yoğurda, salatalara, 
mûsîiye, pasta, 
börek gibi unlu 
mamullere 
karıştırılabiliyor. 
Günde 1-1.5 çorba 
kaşığı keten tohumu 
sağlıklı kalmak 
açısından yeterlilik 
gösteriyor.

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. 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
^nıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
tekgaz 513 16 37

Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 Q0
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.Ocagı
Tomokay Tomografi 01 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 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

NÖBETÇİ ECZANE

l Mart 2008 Cumartesi 
VEZİROĞLU ECZANESİ 5136043 

2 Mart 2008 Pazar 
ONUR ECZANESİ 5137394

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2993 

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 PETEKLERİ 

LAMİNANT PARKE

HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIMI 
ODALAR AMERİKAN KAPI 
GİRİŞ ÇELİK KAPI
KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ '

ALÇI SIVA
CEPHE KAPLAMA |H.

OTOPARK & YEŞİL ALAN —

PVC PENCERE
BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA । 
BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA 
DEKORATİF CAM TUĞLA 
GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ 
MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI 
TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU - TV BAĞLANTISI

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 Lensine ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, ı 
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.corn

ŞEHİR MERKEZİMDE

«ilil! İlli ii İÜ
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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

Belediye Başkanı Mehmet Turgut rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Temel alma töreni ertelendi
Güne Bakış

Hilafet ve Gazi Paşa
Bugün, Hilafetin kaldırılmasının 84. yıldönümü
Gazetemizde bu konuda önemli köşe yazılan 

var.
Genç Cumhuriyet’in kurulmasının ardından 

başlatılan devrimlerin başında gelir hilafetin 
kaldırılması.._______________ Devamı sayfa 5’dt1

Pazar günü Çalışma ve Sos 
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çe 
lik’in katılımıyla yapılacak olan Be 
tediye Hizmet Merkezi temel atma 
töreni, havanın yağışlı olması ve 
Başkanın ani rahatsızlığı nedeniy 
le ertelendi. Başkan Turgut, bu 
gün Uludağ Üniversitesi Tıp Fa 
kültesi’nde ameliyat olacak. 3’c zd. Mehmet Turgut
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ADD BASIN-YAYIN KOMİTESİ 

HİLAFETİN KALDIRILMASI...
"Siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilir 

siniz."
Bir devrin sözde en güçlü adamının mil

letvekillerine ne denli önemli olduklarını 
anlatmak için sarfettiği sözler...

O güçlü adam ve milletvekilleri hilafeti 
getiremediler ama tohumlarını ektiler..

Bugün ulusal tartışmaların ve dayatmala 
rın ekseninde "din" kullanılıyorsa işte o 
sözde güçlü aıdamın devrinde atılan 
tohumların verdiği uçlardır..

Oysa.. Hilafet durduk yerde kaldırılmadı.. 
Hazırlayan etkenler var doğal alarak.. Bu 
etkenleri en iyi Nutuk yansıtıyor..

Bir kez daha öğünleri anımsamak için 
Nutuk'a başvuralım.

"Saygıdeğer Efendiler,
1924 yılı başında, büyük çapta bir ordu 

harp oyunu yapılması kararlaştırılmıştı. Bu 
harp oyununu İzmir'de yapacaıktık. Bu mü 
nasebetle 1924 yılının Ocak ayı başında, 
İzmir'e gittim. Hilâfet'in kaldırılması zama 
nının geldiğine orada iken ka rar vermiş
tim. Bu işin nasıl yapıldığım kısaca özetle
meye çalışacağım:

Başbakan İsmet Paşa 'dan 22 Ocak 
1924 tarihli bir şifre aldım. Bu telgrafa ce 
vap olarak makine başında yazdığım telg 
raf şudur:

Ankara'da Başbakan İsmet Paşa 
Hazretleri'ne

Hilâfet makamı ve Halife'nin şahısları ile 
ilgili yanlış anlamalar ve yanlış yorumlar 
Halife'nin kendi yanlış tutum ve davranış 
larından kaynaklanmaktadır. Halife, kendi 
özel hayatı ve dış yaşayışı ile, ecdadı padi 
şahların yolunu tutmuş görünmektedir. 
Cuma alayları, yabancı devleıt temsilcileri 
yanına memurlar göndererek ilişkiler kur
mak, gösterişli gezintiler, saray hayatı, 
gibi davranışlar bu cinstendir. Halife ve 
bütün dünya kesin olarak bilmelidir ki, 
bugün var olan ve korunmakla bulunan 
Halife'nin ve halifelik makamının gerçekte 
ne dinî ve ne de siyasî bakımdan hiçbir 
anlamı ve var olma gerekçesi yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti safsatalarla varlığını 
ve istiklâlini tehlikeye atamaz. Bizce, 
hilâfet makamı olsa olsa tarihi bir hâtıra 
olmaktan öteye bir önem taşıyamaz. Hali 
fe'nin yaşayışı ve geçimi için Türkiye Cum 
hurbaşkam'nın ödeneğinden mutlaka daha 
aşağı bir ödeneğin yetmesi gerekir. 
Maksat, gösterişli ve debdeli bir hayat sür 
mek değil, insanca yaşamak ve geçimi 
sağlamaktan ibarettir. Hilâfetin hazînesi 
yoktur ve olamaz. Halife, kendinin ve 
makamının ne olduğunu açık olarak bil 
meli ve bununla yetinmelidir. Hükümetçe, 
ciddî ve esaslı tedbirler alınarak bildiril 
meşini rica ederim, efendim.

Gazi Mustafa Kemal
Türkiye Cumhurbaşkanı
Bu yazışmadan sonra harp oyunu dolayı 

ı sıyla İsmet Paşa ve Millî Savunma Bakanı 
bulunan Kazım Paşa'da İzmir 'e gelmişler
di. Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa da 
zaten orada bulunuyordu. Hilâfetin kaldırıl 
ması gereğinde görüşlerimiz birleşmişti. 
Aynı zamanda Şer'iye ve Evkaf Vekâlet 
lerini de kaldırmak ve öğretimi birleştir 
mek kararında idik.

1924 yılı M artı'nı n birinci günü Meclis'in 
tarafımdan açılması gerekiyordu.

23 Şubat 1924 günü Ankara'ya dönmüş 
tük. Mecliste bütçe görüşmeleri yapılıyor
du. Hanedan'ın ödeneği ile Şer'iye ve Ev 
kaf Vekâletleri'nin bütçeleri üzerinde durul 
mak gerekiyordu. .............

Arkadaşlarımız bu maksada göre goruş 
me ve tenkitlere başladılar.

Görüşme ve tartışmalar devam ettirildi. 
Devamı yarın....

HEM’in ücretsiz OSS kursu sürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
açtığı ücretsiz 
ÖSS kursu Kız 
Meslek Lisesi'nde 
devam ediyor. 
İki yıl önce başla 
tılan ÖSS'ye hazır
lanan öğrencilere 
yönelik kurslarda 
öğretmenler akıllı 
tahta ile kursa 
katılanlara yeni 
bilgiler aktarıyorlar. 
Kız Meslek Lisesi 
Müdürü Ercan 
Yılmaz'ın Kimya 
dersi verdiği kursta 
ayrıca Davut 
Özdemir Türkçe, 
Anim Taşpınar 
Fizik, Ser dar 
Gürbüz Coğrafya 
ve Hakan Küçük 
Matematik 
derslerini ücretsiz 
olarak öğrencilere 
veriyorlar.
11 Haziran 2008 
tarihine kadar 
sürecek olan Halk 
Eğitim ücretsiz 
ÖSS kurslarına

liseyi bitirmiş ve 
halen devam

etmekte 
olan öğrenciler

büyük ilgi 
gösteriyorlar.

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIRDA 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

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

I F

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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Belediye Başkanı Mehmet Turgut rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Temel atma töreni ertelendi
Diş Hekimi

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

YazıYORUM

Askerim sen üzülme!...

Pazar günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
katılımıyla yapılacak olan Belediye Hizmet Merkezi temel atma töreni, 
havanın yağışlı olması ve Başkanın ani rahatsızlığı nedeniyle ertelen
di. Başkan Turgut, bugün U.Ü. Tıp Fakültesi'nde ameliyat olacak.

Kadri GÜLER
Belediye tarafından 
yaptırılacak 
Hizmet Merkezi’nin 
temel atma 
töreni ertelendi. 
Dün saat 10.30 da 
Eşref Dinçer 
Mahallesi Odun 
Depolan mevkiinde 
yaptırılacak olan 
7 bin metrekarelik 
alanda toplanacak 
Belediye Hizmet 
Merkezi’nin temel 
atma töreni havanın 
yağışlı olması ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
rahatsızlanması 
nedeniyle 
süresiz ertelendi. 
BAKAN ÇELİK 
TEMEL ATACAKTI 
Bursa Kent 
Merkezi’nin açılışı 
için Cumartesi 
günü Bursa’ya 
gelen Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik’in katılması 
programlanan 
temel atma töreninin 
hangi tarihte yapıla
cağının belli 
olmadığı öğrenildi.

BAŞKAN 
TURGUT 
HASTANEYE 
KALDIRILDI 
Öte yandan 
temel atma 
töreni için yoğun 
çalışma yapan 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumartesi 
gecesi rahatsız 
lanarak Bursa 
Tıp Fakültesi’ne 
kaldırıldı.
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un ani 
sancılanması

üzerine hastanede 
yapılan tetkiklerde 
safra kesesinde 
taş görüldüğü, 
ayrıca göbek

fıtığının da 
bulunduğu 
bildirildi. Turgut, 
bugün ameliyat 
olacak.

Şiddetli lodos Bursa’da çatıları uçurdu
Bursa’da saatte 70 
kilometre hızla esen 
rüzgar, kent genelin 
de hayati felç etti. 
Birçok evin çatısı 
uçarken, reklam 
panoları devrildi. 
Bir derneğin çatısının 
uçması sonucu, park 
halinde bulunan araç 
kullanılmaz hale getir 
di. Lodosun devirdiği 
kamyonet ise cekici 
tarafından kaldırıldı. 
Bursa’da önceki 
akşam saatlerinde 
başlayan ve saatteki 
hızı 70 kilometreye 
ulaşan lodos, kent

genelinde yaşamı 
durma noktasına 
getirdi. Ertuğrulgazi 
Mahallesi'nde bulu
nan Artvin Yusufeliler 
Dernegi'nin çatısı 
bina altında bulunan 
Latif Çınar'a ait 16 U 
7296 plakalı aracın 
üzerine düştü. Beton 
yığınları altında 
kalırken araç kul
lanılamaz hale geldi. 
Aynı sokakta park 
halinde bulunan ve 
Sabri Göçmen'e ait 
olduğu öğrenilen 16 
J 4912 plakali araç da 
kopan parçalar

nedeniyle zarar 
gördü. Yoldan gecen 
vatandaşlar ise 
kaçarak,, canlarını zor 
kurtardıklarını belirtti. 
Bu arada Teferrüç 
Mahallesi, Menekşe 
Caddesi üzerinde 
bulunan bir evin 
çatısı da sokak üzeri 
ne düştü. Olay 
esnasında yoldan 
kimsenin geçmemesi 
olası bir faciayi önle
di. Çatıdan kopan 
parçalar, elektrik 
kablolarının da zarar 
görmesine neden 
oldu.

Ankara yolu üzerinde 
bulunan reklam pano 
ları ise yol kenarına 
devrildi. Erikli Mahal 
leşi'nde bir kamyon, 
şiddetli lodos sebe
biyle devrildi. Dev 
rilen kamyon çekici 
yardımıyla kaldırıldı. 
Polis ekipleri, hasar 
meydana gelen olay
ları incelemek için 
bölgeyi güvenlik şeri
di altına aldı. Ancak 
şiddetli rüzgar, polis 
ekiplerinin olay yeri 
bandı çekerken 
güçlük yaşamasına 
sebep oldu,

-Askeri birliklerimiz, o kahraman evlat
larımız, komandolarımız, zırhlı birliklerimiz 
verilen emirle geri çekiliyor.

Ordu geri geliyor..
Yiğitliklerini televizyonlarda seyrettiğimiz, 

o göz altına siyah çekilmiş, beyaz kar elbi 
seli, dimdik elinde silahıyla bize gurur veren 
komandolar düşman karşısından değil, veri 
len siyasi emirle geri çekiliyor..

Biliyorum içlerinde buna isyan eden, 
bunu içlerine sindiremeyen, gururları kınlan 
erler, astsubaylar, subaylar çoğunluktadır.

Onlar istemeyerek geri dönüyorlar, belki 
de içlöri hınç dolu, hayata küserek birlikle 
rine dönecekler..

Bende eski askerim, hem de o bölgede 
üç yılım geçti..

Yazıda, kışı da geçirdim, arazide de 
kaldım, dağda da yattım.

Onun için bunları yazıyorum.
Acı çok acı. İşte durum bu benim halkım..
Amerika gir derse giriyorsun, çık derse 

alel acele toplanıp, yapacaklarını yarım bira 
kıp çıkıyorsun.

Televizyonlarda, partinin grup salonların
da efelenerek, naralar atarak, caka yapmak 
kolay. Hadi badem bıyıklılar, eğer yiğitsen 
Amerikalıya hayır de..

Ben güvenliğimi sağladıktan sonra 
çıkarım, ona da ben karar veririm de. -

O kahraman orduyu bu acı duruma 
sokma..

Hani Amerika’ya verilen gizli söz yoktu, 
hani hiç kimse böyle bir şey yapmaya cesa 
ret edemezdi, hani kararları biz veriyorduk. 
Bunlar bir hikaye..

Balon patladı, gizli verilen, sözler gereği 
geri çekiliyoruz.

Zaten dünya basınında ki dedikodu, 
seçim yaklaşıyor.

Türkiye içindeki gerginliği hafifletmek için 
bize birkaç gün giriş izni verin, halka karşı 
sınır ötesi hareket için hükümet izin vere 
miyor sözlerine karşı bir gösteri yapalım 
denmiş diyorlar..

Benim kahraman ordum, bir defa daha, 
yalnız kaldın, seni siyaset zor duruma soktu.

Üzülme...
Bütün millet seninle..
Masa başlarında ne numaralar dönüyor, 

gizli sözler veriliyor şehit kanları pahasına, 
sen uyutuluyorsun.

Seni de harcıyorlar..
Biz kendi isteğimizle döndük diyecekler, 

sana hikayeler anlatacaklar, ama bunlara 
kimse inanmayacak..

Bir ordunun başkomutanı cephede savaş 
bütün hızı ile devam ederken, türban denen 
bez parçası ile uğraşıyorsa, sonuçta bu olur.

Ordum, yiğit komandom sen üzülme, 
senin değerini biliyoruz.

Sen değerinden bir şey kaybetmedin, 
kaybedenler düşünsün.

KAŞ6DG B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER

—UYGUN FİYATLARLA 
WPSAATTE 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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http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


Gemlik Belediyesi’nin Eski Sağlık Memuru yatırımlarını büyütüyor

Kadir Başoğlan Sağlık 
Köyü kurma hazırlığında

Kadri GÜLER

Gemlik Belediye
sinde 1970'li yıllarda 
sağlık memuru 
olarak görev yapan, 
daha sonra koopera 
tifçilik, bal ticareti ve 
turizmcilik işleriyle 
uğraşan Kadir 
Başoğlan, Marma 
ris'te kurduğu Köy 
Lokantası, Turistik 
Otel, Dağ Oteli 
işletmeciliğinden 
sonra Denizli Saray 
köy de açtığı Umut 
Termal Otel'i de 
hizmete açtı. 
Çamurdan şifa 
dağıtmaya başlayan 
ve bir süre önce 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ı 

ağırlayan Umut Ter 
mal Otel'den sonra 
şimdi de 225 bin 
dekarlık alanda Sağ 
lık Köyü kurmaya 
hazırlanan Kadir 
Başoğlan, Selçuklu, 
OsmanlI ve 
Ermeni mimarisinin 
özelliklerini 
taşıyacak olan 
Sağlık Köyü ve 
Termal Hotel'in 
30 milyon YTL'ye 
mal olacağım 
belirterek, projenin 
iki yıl içinde gerçek
leşeceğini belirtti. 
Başoğlan, oteli 
Gürcü yatırımcılarla 
kuracağını söyledi. 
Başoğlan, "Saray 
köy Kokar Hamam 
mevkiinde yapılacak 

tesiste, rehâbilitas 
yon merkezlerinin 
yanı sıra zeytin, bal 
ve yosun üretim 
yerleri de olacak." 
dedi. .

Kadir 
Başoğlan

ALTERNATİF 
TIP MERKEZİ 
OLACAK 
Gürcistan’da alter
natif tıp okullarının 
çok olduğuna dikkat 

çeken Kadir Başoğ 
lan, “Gürcüler termal 
ve çamurla tedavi 
konusunda bu ülke 
büyük deneyime 
sahip. Ortaklarım 
bu konuda uzman 
kişiler ve kuruluşlar. 
Denizli'yi sağlık 
turizminde Türkiye 
nin cazibe merkezi 
haline getireceğiz." 
şeklinde konuştu. 
Turizm ve Sağlık 
Bakanlığı’nca 
Termal Turzim 
bölgesi ilan edilen 
Denizli Sarayköy 
deki jeotermal 
kaynakların 500 
yataklı 15 -20 oteli 
sıcak sularıyla 
besleyecek kapas 
iteye sahip olduğu 
nu vurgulayan 
Başoğlan, Deniz 
li'nin Afyon Ve 
Antalya’dan doğa ve 
turizme dönük yer
altı kaynaklarına 
karşın daha geride 
kaldığına dikkat 
çekerek, "Yapaca 
ğımız tesislerde, 
özellikle termal de, 
Afyon'un önüne 
geçeceğiz. 7 yıl önce 
kurduğumuz tesis 
yerli ve yabancı 
müşterilerin ilgi 
odağı haline geldi. 
Şimdi Sağlık Köyü 
projesini iki yıl 
içinde tamamla- 
cağız." dedi.
KÖYÜN MUHTARI 
OLACAĞIM 
Kadir Başoğlan, 
kurulacak olan 
Sağlık Köyü’nde 
MÖ 3000. nci yıllarda 
sağlık merkezi alanı 

olan antik Bergama 
örneğinden yola 
çıkarak, köyde 
tarihi dokuyu 
modern tarz ile 
harmanlanarak 
Selçuklu ve 
OsmanlI ile Türk- 
Ermeni mimarisin
den oluşan 
mekanlar inşa ede
ceklerini söyledi. 
Muhtarlığın bile 
bulunacağı köyde, 
organik tarım yapıla
cağını da belirten 
Kadir Başoğlan, 
"Köyümüzde 
zeytindik ve 
bağcılık yapılacak. 
Bal ve yosun 
üretimi gerçekleş 
tirilecek.
Otel müşterileri 
isterlerse tarım 
ve bağcılık faaliyet
lerine de katılabile
cek. Köyde yetişen 
ürünlerden elde 
edilen tarımsal 
hammade ile 
güzellik 
malzemeleri ihraç 
edilecek. Sağlık 
Köyü’nde büyük 
fizik tedavi 
ve rehabilitasyon 
birimleri kurulacak. 
Alternatif tıp yön
temleri yaygın 
olarak kullanılacak. 
Köyde geleneksel 
muhtarlık ve köy J 
konağı birimleri 
oluşturulacak. 
Köy tam faaliyetle 
2 bin kişilik bir 
müşteri nüfusuna 
sahip olacak, 
bende bu köyün 
muhtarı olacağım." 
şeklinde konuştu.
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Geçen yıl açılan Kitap 
Fuan’ndan aldığım kitap 
lar arasında Atilla Ilhan’ın 
yazdığı “Gazi Paşa ” da 
vardı.

Atatürk ve arkadaşları 
nın Kurtuluş Savaşı’nı han 
gi zorluklarla kazandığını, 
savaşa karşın TBMM’ni 
kaldırmadan başarıya 
ulaşılmasının öyküsü bu 
kitap.

Kitabın kahramanları 
Mustafa Kemal’in yakın 
silah arkadaşları İsmet 
Paşa, Fevzi Çakmak, Rauf 
Orbay, Kazım Karabekir, 
Bekir Sami Paşa, Rafet 
Paşa, Ali Fuat Paşa, Halide 
Edip, Nazım Hikmet, Enver 
Paşa, Fikriye ve Latife 
Hanım...

Atilla İlhan, bir süre 
önce kaybettiğimiz önemli 
yazarlarımızdan..

1920-1924 Türkiyesini iyi 
incelemiş, yaşadığı döne
min siyasal olaylarına 
karışmış çile çekmiş bir 
kişi..

Kitabın tek kusuru 
zaman zaman kullandığı 
OsmanlIca Arapça sözcük
leri..

Hilafet ve Gazi Paşa

Güne Bakış
Kadri GÜLER .

kadri_guler@hotmail.com

/...a;

Bunları anlayabilmek 
için sözlük kullanmak ge 
rekir.

1921 Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin içinde 
her çeşit insan var.

Yunan Kuvvetleri Sakar 
ya’ya dayanmış, Ankara 
tehdit altında..

Büyük Millet Meclisi’nin 
Kayseri’ye taşınması söz 
konusu olur.

Meclis ’te bir grup 
Mustafa Kemal’in kellesini 
ister.

Mustafâ Kemal başko
mutanlık yetkisini alır ve 
cepheye katılır.

Yunan askerleri Büyük 
Taarruzdan sonra İzmir’de 
denize dökülür.

Mustafa Kemal İzmir’de 
20 gün kalır.

Bu arada Büyük İzmir 

r

yangını çıkar, daha sonra 
evlendiği Latife hanımla 
tanışır.

Oysa Ankara’da Köşkte 
savaş boyu onu yanlız 
bırakmayan seven bir 
kadın daha vardır Fikriye 
Hanım.

Yunan çekilirken İzmir’i 
de yakıp gitmiştir.

Mondros Mütarekesi için 
İsmet Paşa ve Rafet 
Paşalar Mudanya 'ya gider, 
Trakya kurtarılır.

Misaki milli sınırları 
çizilir..

Mustafa Kemal ve arka 
daşları vatanı kurtar
mışlardır.

Asıl iş bundan sonra 
başlayacaktır.

Kurtuluş Savaşı’nda bir
likte mücadele veren 
arkadaşlarıyla düşünce 

ayrılığı vardır Gazi Paşa’ 
nın..

İzmir’den Ankara’ya dö 
nüştü bir akşam mücade 
leye birlikte başladıkları 
arkadaşlarından Rauf Bey, 
Rafet Bey, Ali Fuat Paşa 
Gazi’yi ziyaret ederler ve 
Saltanatın ve Hilafetin 
kaldırılmamasını isterler.

Vatan kurtulurken işgal
cilerle işbirliği yapan 
padişah ve hükümeti, bun
dan sonra TBMM nin yerini 
mi alacak.

Gazi Paşa Kurtuluş için 
Anadolu’ya çıktığında ken
dini hain ilan eden ve 
idamına şehülislamı unut
maz..

Yakın arkadaşlarına 
karşın ilk getirdiği değişik
lik, 3 Mart 1924 tarihinde 
Hilafetin kaldırılması 
yasasıdır.

Hilafet Kaldırılır..
Sıra saltanatın kaldırıl- 

‘masına gelmiştir.
Bu arada Padişah 

Vahdettin bir İngiliz gemi
sine binerek sessizce 
yurdu terk eder.

Gazi Paşa okunacak bir 
kitap.

Bale Kursıfna büyük ilgi
ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
açtığı Bale Kursu'na 
aileler büyük ilgi 
gösteriyor. 
Kız Meslek Lisesi 
Salonunda Belgin 
Bilgin Gümüşka 
ya'nın eğittiği 
küçükler balenin 
inceliklerini öğren 
meye başladılar. 
6 yaş ile birinci 
kademe öğrencilerine 
yönelik açılan Bale 
Kursu'nun 2 ay önce 
başladığını bildiren 
Gümüşkaya, yıl 
sonunda hazırlaya
cakları bale 
konsepti ile 
kursun tamam
lanacağını söyledi.

Bale ve Tiyatro 
Eğitmeni Belgin 
Bilgin Gümüşkaya 
ile HEM önderliğinde 
Gemlik’te ilk kez açı 
lan bale kursu 
Haziran ayında 
sona erecek. 
Öğrencilerin okulla 
rından ve ders

KLİMA-SEBİL-BUZ MAKİNESİ 

SA/tYO
OREON Galanz

YETKİLİ BAYİ> MONTAJ & SERVİS

lerinden kopmadan 
Cumartesi ve
Pazar günleri verilen 
kursun sonunda 
Belgin Bilgin 
Gümüşkaya'nın 
hazırlayacağı 
Tiyatro oyunu bale 
kopseptiyle misafir
lere izlettirilecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kara harekatını protesto 
edenlere vatandaş tepki gösterdi

Serbest Kürsü
(TL Ürer KONAK

J (E) Tarih Öğretmeni

Bursa'da, Türk Silahlı 
Kuvvetleri nin (TSK) 
Irak'ın Kuzey* ine yaptığı 
kara harekatı protesto 
etmek isteyen bir grup, 
vatandaşların tepkisi 
üzerine eylemimi yarıda 
bırakmak zorunda kaldı. 
Tarihi Belediye binası 
önünde toplanan İnsan 
Hakları Derneği (İHD) bir 
grup, TSK'nın kara 
harekatını protesto etmek 
istedi. Ellerindeki 
kürtçe pankartlarla basın 
açıklaması okumaya 
başlayan gruba, vatan
daşlar tepki gösterdi. 
Liseli öğrenciler ve 
yoldan geçen vatan
daşlara polis engel oldu. 
Bir şehit annesinin de, 
"Evlatlar kolaymı büyü 
yor? Ne zorluklarla

yetiştiriyoruz.
Bir hafta önce oğlumu 
askere gönderdim ben 
iki gözüm iki çeşme. Bu 
ne ayıp böyle insanlara 
karşı Türkiye sahipsiz

mi?" şeklinde tepki 
gösterdiği eylemciler, 
tepkiler üzerine 
eylemlerine son 
vererek olay yerinden 
ayrıldı.

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
mumaiMuu

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 3595

Hilafetin kaldırılışı (3 Mart 1924)
Hilafetin sözlük anlamı; herhangi bir işte birinin 

yerine geçmek, ona vekalet etmek, ona halef olmak
tır. Halife sözcüğü ise, herhangi bir işte birinin yerine 
geçen, ona vekalet eden kimsedir.

İslam anlayışına göre hilafet, “devlet başkanlığın
da’’ Hz. Muhammed’e vekalet etme anlamında kul
lanılmakla birlikte; bir yoruma göre de hilafet bir din 
işi olmaktan çok, dünya işidir. Yani “dünyevi” bir 
kurumdur... İslam tarihi incelendiğinde bu durum 
daha iyi görülmektedir. İlk dört halife ve sonrasında
ki Emevi, Abbasi halifelerine bakıldığında daha çok 
devlet başkanlığı niteliklerinin ağır bastığını görmek
teyiz.

1517’de Yavuz Sultan Selim, Mısır’da Kölemen 
(Memluk) Sultanı Kansu Gavri’yi yenip Kahire’yi ele 
geçirir. Sarayda yetkisi, etkisi olmadan yaşayan, kim
liği bile tartışmalı olan, kendisine, “son” Abbasi 
Halifesi ünvanı verilmiş olan III. Mütevekkil’den hal
ifeliği aldığı yazılır kimi kaynaklarda.... İlginçtir ki, bu 
ünvan padişah II. Abdulhamit’e kadar hiç bir Osmanh 
padişahınca kullanılmamıştır. 20. yüzyılın başlarında 
OsmanlI gücünü ve topraklarını yitirmeye başlayınca 
bu ünvana sarılmaya başlamıştır. Ancak eski güç ve 
inandırıcılığını yitiren halifelik kurumunun çağrıları 
yanıtsız kalmıştır. Biz bunun acı örneklerini I. Dünya 
Savaşı’nda İslam dünyasındaki bazı devletlerin bize 
karşı almış oldukları tavırlarda gördük.... Cihat 
çağrılarına karşı Çanakkale’de bize karşı savaşan 
sömürge devletlerinden getirilen müslüman askerler, 
Arap çöllerinde Mekke’yi, Medine’yi savunan Türk 
askerini sırtından vuran Arap kardeşlerimiz... gibi.

1 Kasım İ922’de oybirliğiyle Saltanat (Padişahlık) 
kaldırılarak, egemenliğin Türk ulusunda olduğu ve 
bu egemenliği TBMM’si tüzel kişiliğin, devredilmez, 
vazgeçilmez bir biçimde temsil ettiği belirlenmişti. 
Kişi egemenliğine dayanan sistem yok sayıldı.

A 29 Ekim 1923’de de Cumhuriyet yönetimi kabul 
edilerek halkın yönetimi, halkın egemenliği benim
sendi. Artık Tanrı egemenliğinin simgesi olan 
hilafetin yaşamasına izin verilemezdi... Son halife 
olarak TBMM’ce seçilmiş olan Abdülmecit Efendi’nin 
kimi tutum ve davranışları, yurt içi ve dışından bu 
konuya karışmak isteyen bazı kimseler de olayı hız
landırmışlardır.
Abdülmecit Efendi yalnız “İslamların halifesi” 

sıfatını taşıyacağını, seçimi sırasında karar
laştırılmışken, bu noktada kendisine bildirilmişken, 
Abdülmecit Efendi, “Han”, “Peygamberler Halifesi” 
gibi sıfatları kullanmaktan geri durmuyordu. Bir 
devlet başkanıhı andırır davranışları ve törensel bir 
hava içinde yapılan Cuma selamlıkları oldukça 
anlamlı oluyordu. Bu olaylar, hilafet sorununa kesin 
bir çözüm getirmenin zamanının geldiğini gösteriyor
du.

3 Mart 1924’te TBMMM’ne üç öneri verildi. Birincisi 
halifeliğin kaldırılması ve OsmanlI soyundan olan
ların yurt dışına çıkarılması, İkincisi din işleri ve 
vakıflar bakanlıkları (Şeriye ve Evkaf Nazırlıkları) ile 
Erkan-ı Harbiye Bakanlıklarının kaldırılması, 
üçüncüsü de öğretim ve eğitimin birleştirilmesi 
(Tevhid-i Tedrisat) yasa önerileriydi.

Beşbuçuk saat süren görüşmelerden sonra yasa 
kabu edildi. Saltanattan sonra hilafetin de kaldırıl
ması geleneksel toplum yapısına sahip Türk Milletini 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma mücadelesinin 
önünü açmıştır.. Birbiri ardına yapılacak devrimlere, 
toplumsal muhalefeti harekete geçirerek engel 
olmaya çalışacakların kullanabilecekleri en önemli I 
koz ortadan kaldırılmış oldu.

Bütün bu adımlarla birlikte milli, laik, demokratik ve 
çağdaş devleti kurmanın hukuksal zemini tamamlan
mıştır.

Türk Milleti’nin 23 Nisan 1920 tarihinde başladığı 
ulusal egemenlik mücadelesi tam anlamıyla kanun
laşmış, esasları belirlenmiştir. Savaş meydanlarında 
dökülen kanların, feda edilen canların sonucu alın
mış, Türk Milleti; eskimiş, işlevini yitirmiş kurumlar- 
dan kurtularak çağdaş uygarlık düzeyine ileri götüre- ( 
cek yeni düzenlemelerle mümkün olacaktır.
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Bursa Kitap, Bilişim ve
Eğitim Fuarları açıldı

Bursa'da, TÜYAP 
Fuarcılık tarafından 
düzenlenen 6. Kitap 
Fuarı, 5. Eğitim Fuarı 

, ve 4. Eğitim Fuarı 
açıldı. Fuarı 1 saat 
içinde 15 bin kişi 
ziyaret etti.
TUYAP Bursa Fuarcı 
lık tarafından Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve 
Uludağ Üniversite- 
si'nin desteğiyle 
hazırlanan Eğitim 
Fuarı, TİFAŞ Ticari 
İhtisas Fuarları tara 
fından hazırlanan 
Bilişim Fuarı ile Tür 
kiye Yayıncılar Birliği 
iş birliğiyle hazırla 
nan Kitap Fuarı dü 1 
zenlenen törenle 
açıldı. TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi'n 
de düzenlenen fuarın 
açılış törenine, Bursa 
AKP milletvekilleri 
Hayrettin Çakmak, 
Çanan Çelik, Sedat 
Kızılcıktı, CHP Millet 
vekili Abdullah Özer, 
Bursa Valisi Şahabet 
tin Harput, TUYAP 
Kitap Fuarları Danış 
manı Doğan Hızlan, 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği Başkanı Çetin 
Tüzüner ve çok sayı
da davetli katıldı.
Törende bir konuşma 
yapan Yayıncılar 
Birliği Başkanı Çetin 
Tüzüner, Türkiye'de 
yılda 36 bin çeşit kita 
bin basıldığını, fakat 
bunların hepsi bir 
kitapçıda bulunamadı 
ğı için bu fuarların 
önemli olduğunu

ELEMAN ABANIYOR
Bünyemizde ^lijocuk 

. BflfflN ELEMAN w 
BM TEMİZLİKÇİ aranıyor.
J YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11-GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77

söyledi. Kitap yayın 
alığında önemli*1 
değişimler yaşandığı 
nı söyleyen Tüzüner, 
"Elektronik yayıncılık 
hızla ilerliyor. Inter
net ortamında pek 
çok bilgiye ulaşma 
mız mümkün. İnter
netten indirdiğini bil
gisayardan okuya
biliyorsunuz. Bütün 
bu gelişmeler kitap 
yayıncılığını elbette 
belirli ölçüde etkili 
yor. Ancak teknolojik 
gelişme ne kadar hız 
lı olursa olsun, basılı 
kitabın yeri farklıdır. 
Kitabı elinize aldığı 
nızda kağıdın koku 
sunu içinizde hisse 
dersiniz. Deniz kena 
rında, evinizde koltu 
ğunuza oturup kitabı 
elinize aldığınızda 
vermiş olduğu haz 
farklıdır. İşte kitap 
böyle bir şey.
Bu fuarlardaki renkli 
dünya da bunun 
kanıtıdır" dedi.
Vali Harput ise, "Bu 
gün açılan 3 fuarla, 
gerek kitap, gerek 
bilişim, ğerekse eğ i 

tim konusunda ülke 
mizde ve dünyadaki 
çok yeni gelişmeleri 
BursalIlar çok yakın
dan tanıma İmkanı 
bulacaktır. Aynı za 
manda 3 fuarla ken 
dilerini ve vizyonla 
rını geliştirme imkanı 
bulacaklardır. Bu 
fuarlar BursalIlar 
için iyi bir fırsattır" 
diye konuştu.
3 fuarın ayni anda 
açılmasıyla sezona 
hızlı bir giriş yaptık
larını şöyleyen 
TÜYAP Bursa Fuar 
çılrk Genel Müdürü 
İlhan Ersözlü, "Oku 
yucuyu sanatçıyla 
buluşturan Bursa 6. 
Kitap Fuarı'na yak
laşık 2,00 yayınevi ve 
sivil toplum küruluşu 
katılıyor. Konferans, 
söyleşi, panel, şiir 
dinletisi ve okuma 
saati gibi 85 kültür 
ve edebiyat etkin
liğine 300 yazar, 
sanatçı, bilim adamı, 
gazeteci ve politikacı 
konuşmacı olarak 
katılacak. Yaklaşık 
500 yazar da okur 

HEMŞİRE ARANIYOR
Orhangazi’deki 
Özel Zeytin Tıp 

Merkezi’ne tecrübeli 
HEMŞİRE alınacaktır

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 
MUSTAFA HÎÇDURMAZ 
GSM: 0 505 258 39 71

larıyla buluşup, 
kitaplarını imzala 
yacak" dedi.
Fuar çerçevesinde 
Semih Poroy'un 
'Çizgiyle edebiyat 
dünyası eleştirisi' 
isimli karikatür
lerinden oluşan 
’Feklavye' sergisi 
kitapseverlerle 
buluşacak. Poroy'un 
katılımıyla 1 Mart'ta 
söyleşi de düzenle 
necek. Fuarda, Fatih 
Özenbaş’ın son 10 
yılda çektiği 50 gezi 
fotoğrafından oluşan 
karma sergisi ile Fa 
ruk Akbaş'ın Türkiye 
fotoğraflarından 
oluşan 'Anadolu'da 
Yolculuk' sergişi-, 
ziyaret edilebilecek. 
Yurtiçi ve yurtdışı 
yüze yakın eğitim 
kurumunun katilı 
mıyla gerçekle
şecek olan , 
Bursa 4. Eğitim 
Fuan’nda işe 
anaokulu, ilk ve orta 
öğretim, yüksek 
öğretim kurümları, 
dershane ler, mesleki 
teknik eğitim kurum
lan, yabancı dil eğiti
mi ve çeşitli okullar 
tanıtı lacak, ayrıca 
ders kitapları yer 
alacak.
1-5 Mart tarihleri 
arasında Bursa 
Eğitim Fuarı ile 
Bursa Bilişim 
Fuarı, 1-8 Mart 
tarihleri arasında 
ise Kitap Fuarı 

vatandaşlar tarafın
dan 11.00-20.00 
saatleri arasında 
ziyaret edilebilecek.

Bursa Kent
Meydanfna 

kavuştu
Bursa'nın merakla 
beklenen Kent 
Meydanı cumartesi 
günü açıldı.
Havanın da güzel 
oluşu meydana 
akın eden vatan
daşlar, alışveriş 
merkezini gezdi. 
Resmi açılış öncesin 
de kapılarını Bursa 
lılara açan Kent 
Meydanı Alışveriş 
Merkezi, meraki! 
vatandaşları 
ağırladı.
Tamamlandığında 
103 mağaza ile ... 
hizmet verecek 
olan modern 
alışveriş merkezinin 
resmi açılışı 
önümüzdeki gün
lerde yapılacak. 
60 mağazanın 
açık olduğu alışveriş 
merkezi, merakla 
bekleyen vatan
daşların akınına 
uğradı.
Çok başarılı olan 
projenin hiçbir 
değişiklik yapıl
madan aynısını 
uyguladıklarını belir 
ten Kent Meydanı 
AVM Genel Müdürü 
Cemal Tuzcuoğlü, 
"Türkiye genelinde 
bugüne kadar 
yapılan en güvenli 
alışveriş merkezi 
olduğunu söyleye
bilirim. Depreme 
de dayanıklı olarak 
yapılmıştır. 
Türkiye'de bütün 
alışveriş merkez 
lerini gezip dolaştım 
ama hiçbiri Kent 
Meydanı gibi değildi. 
Bunun için burası 
BursalIların 
vazgeçilmez mekanı 
olacaktır. Biz insan
ların nefes alacakları 
bir alan oluşturduk. 
Burası bir yarışma 
projesiydi. Eğer 
eksiklerimiz varsa 
bize iletilmesi 
isteriz. Ama iddi
alıyız ve diyoruz ki 
burası BursalIların 
buluşma noktası 
olacak" dedi, 
Havanın da güzel 
olması sebebiyle 
meydana akın eden 
pek çok vatandaş, 
alışveriş merkezini 
büyük bir keyifle

gezdi. Giriş ve 
çıkışlardaki geniş 
güvenlik önlemleri 
gözlerden kaçmadı. 
KENT MEYDANI’NIN 
RESMİ TÖRENİ 
NİSAN’DA 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Kent 
Meydanı.’nın resmi 
açılış töreninin 
ilerleyen günlerde 
BursaRay’ın Yıldırım 
etabıyla birlikte 
g e ı 
söyledi.
Başkan Şahin, Bur 
şa’da yıllardır şehrin 
merkezinde harabe 
bir şekilde duran 
Santral Garaj’da 
gerçekleştirdikleri 
Kent Meydanı ve 
Çarşı Projesi’nin 
tamamlanma aşa
masına geldiğini 
belirterek, “Meyda 
nın resmi açılış 
törenini önümüzdeki 
günlerde Bursa 
Ray’ın Yıldırım eta 
bıyla birlikte 
yapacağız” dedi. 
Kentin merkezinde 
yaklaşrk 30 yıldır 
harabe bir duru
mundaki Santral 
Garaj’ı Bursa’ya 
modern bir Kent 
Meydanı ve Çarşı 
olarak kazandırdık
larını ifade eden 
Şahin, “Bursa, Tak 
sim ve Kızılay mey
danlarını aratmaya
cak bir meydana 
kavuştu. Kent Mey 
dam Bursahların ye 
ni4 buluşma noktası 
olacak. Bu proje çev 
resini de tetikteye 
rek, bölgedeki kent 
sel dönüşümün 
lokomotifi olacak” 
diye konuştu.

.. ...........................................
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Bursa'da motosiklet
kazası:

Bursa'da Çekirge 
Caddesi'nde bir 
motosikletle 
otomobilin çarpış
ması sonucu 
2 kişi yaralandı. 
Yaralı gençler, 
yerde bir süre 
ambulansın 
gelmesini 
beklediler.
Alınan bilgiye 
göre, önceki akşam 
saatlerinde Çekirge 
Caddesi Kırcı 
Otel önünde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
Oktay Ö. (32) 
idaresindeki 
34 DK 9448 
plakalı otomobil, 
Osman Erman'ın 
kullandığı 
16 CEH 28 plakalı 
motosikletle

I ‘Gemlik Körfez’ internette
j www.gemlikkorfezgazetesi.com

2 yaralı
çarpıştı.
Motosiklettin 
sürücüsü Osman 
Erman (33) ile 
yanında bulunan 
Ahmet Dere (25) 
yaralandılar.
Yerde yatan 
yaralılara ilk 
müdahaleyi vatan
daşlar yaptı.
Kısa süre sonra 
olay yerine gelen 
112 ambulansıyla 
hastaneye 
kaldırılan yaralıların 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı 
bildirildi.
Otomobil 
sürücüsü 10 
metre gitmeden 
motosikletin 
yandan kendisine 
çarptığını iddia 
etti.

Romanya'dan Bursa 
Gümrüğü'ne mal 
getiren TIR şoförü, 
"oyuncak kamerayı 
gerçek" diyerek 
kendisine satan 
dolandırıcı tarafın* 
dan kandırıldı. 
Onlarca ülke gezip, 
binlerce kilometre 
yol kat eden şoför, 
kendi memleketinde 
soyulmasının 
çok daha acı 
olduğunu söyledi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Romanya'dan 
Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki Bursa 
Gümrüğü'ne gelen 
5 yıllık TIR şoförü 
Kaya Ünlüsoy, ken
disine zorla kamera 
satmaya çalışan 
seyyar satıcı tarafın
dan dolandırıldı. 
İhtiyacı olmadığını 
söylemesine rağmen 
çok ucuz olduğunu 
belirtip TIR'a binen 
sahte seyyar satıcı, 
indirim yapacağını 
söyledi. Cebindeki

110 Euro, 16 Dolar 
ve 110 YTL para 
çıkartan Ünlüsoy, 
satıcının paraları 
kapıp, kaçması üzer
ine şok oldu. Neye 
uğradığını anlaya
mayan Ünlüsoy, 
şüphelinin peşinden 
gitmek isterken, par
aları alan zanlı diğer 
TIR'ların arasında 
kayboldu.
İçi elektronik eşya 

dolu çantanın TIR'ın 
içinde kalmasına 
sevinen şoförün 
mutluluğu uzun 
sürmedi.
Polisi arayarak 
durumu anlatan 
şoför, şüphelinin 
yakalanarak ceza
landırılmasını 
istedi. Polisin, 
şüphelinin bıraktığı 
poşetin içinden 
çıkan el kamerası, 

oto teybi ve Mp3 
Player'ın oyuncak 
olduğunu belirtmesi 
üzerine Ünlüsoy 
ikinci şoku yaşadı. 
Onlarca ülkeyi 
gezip, binlerce kilo
metre yol kat ettiğini 
belirten Ünlüsoy, 
"Bursa'ya ilk kez 
geliyorum. İnsanın 
yabancı ülkelerde 
değil de kendi 
ülkesinde 
soyulması çok 
acı bir şey.
O kadar temkinli 
olmama rağmen 
nasıl dolandırıldığı
ma hala bir anlam 
yeremiyorum. 
İnşallah diğer 
insanların da 
canını yakmadan 
yakalanır" 
diye konuştu. 
Polis olayla alakalı 
soruşturma 
başlatırken, 
benzer dolandırıcılık 
olaylarına karşı 
vatandaşlar 
uyarıldı.

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

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

ftCİLSAMveKİRALIKLmZİCİNBİZİARAYINE 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 m! SATILIK DAİRE B 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı §

Kocasını öldüren kadına 
ağırlaştırılmış müebbet

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. Kumja Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

SEKER SİGORTA
Macide UZÂLP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

%

$ 
t &

§

Bursa'nın İznik 
ilçesinde 13 yaşın
dayken kaçarak 
evlendiği kendisin
den 33 yaş büyük 
kocasını bıçakla
yarak öldürdüğü 
iddia edilen kadına, 
ağırlaştırılmış müeb
bet hapis talebiyle 
dava açıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, 3 ay önce 
meydana gelen 
olayda gece yarısı 
eve gelen Şaban K. 
(59), 13 yaşında 
kaçırarak evlendiği 
eşi Ç.K. (26) ile

tartıştı. İddiaya göre, 
11 yaşındaki oğluna 
alkol aldıran Şaban 
K., daha sonra eşi 
Ç.K.'ya da içmesi 
için baskı yaptı.
Kocası tarafından 
daha önce fuhşa 
zorlandığını iddia 
eden Ç.K., daha 
fazla dayanama
yarak mutfaktan 
aldığı bıçakla 
kocasına saldırdı. 
Yatakta uyurken 
bıçaklanan Şaban 
K., can havliyle 
kalkıp boğuşmasına 
rağmen salonda kan

kaybından 
hayatını kaybetti. 
Boğuşma es
nasında kendisi de 
yaralanan Ç.K. 
hakkındaki 
savcılığın soruştur
ması sona erdi. 
Savcılık Ç.K. hakkın
da "eşini öldürmek" 
suçundan ağır
laştırılmış müebbet 
hapis talebiyle dava 
açtı. Zanlı bayan 
önümüzdeki gün
lerde ağır ceza 
mahkemesinde 
hakim karşısına 
çıkacak.

Ziynet eşyalarını ।çalıp, kayıplara karıştılar
Bursa'da, bir eve 
giren kişi yada 
kişiler, çok sayıda 
ziynet eşyası çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çamlıca 
Mahallesi, 
inkılap Caddesi 
üzerinde

Cemalettin G.'ye 
ait eve giren 
kimliği belirsiz 
kişi yada kişiler, 
içerdeki 1adet 
altın bilezik, 
1 adet zincir, 3'lü 
inci takımı, mavi 
taçlı takım, 5 adet

küçük altın, 1 
adet çocuk 
künyesi, 700 euro, 
200 dolar ve 120 
YTL'yi alarak 
kaçtı. Ev sahibinin 
başvurusü üzerine 
olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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En yüksek iç 
borç Temmuz’da
Hazine, bu yılın 

'en yüksek iç borç 
ödemesini, temmuz
da, 25 milyar YTL 
olarak yapacak. Bu 
ay ise 2,2 milyar 
dolar dış borç 
ödenecek.
Hazine Müsteşarlığı 
nın Şubat sonu itiba 
riyle hazırladığı Ka 
mu Borç Yönetimi 
Raporu'ndaki veri 
lere göre, ocakta 7 
milyar 848 milyon 
YTL,. şubatta 8 milyar 
92 milyon YTL iç 
borç ödemesi yapıl, 
dı. Hazine, bu ay, 2,3 
milyar YTL'si anapa
ra, 3,3 milyar YTL'si 
faiz olmak üzere 5,5 
milyar YTL iç borç 
ödeyecek.
Nisanda, 8,9 milyar 
YTL'si anapara ol 
mak üzere iç borç 
Ödemesi 12,8 milyar 
YTL'ye çıkacak.
Mayısta, 7 milyar 
YTL'si anapara 
olmak üzere 8,1 mil
yar YTL, haziranda 
4,2 milyar YTL iç - 
borç ödemesi ger 
çekleştirilecek. İç 
borç ödemesi, tem
muzda 25 milyar YTL 
ile rekor düzeye 
ulaşacak. 
Temmuzdaki ödeme 
lerin 18,4 milyar 
YTL'si anapara, 7,7 
milyar YTL’si de 
faize mahsuben 
yapılacak.
Geçen yıl, en yüksek 
tutardaki iç borç geri 
ödemesi, 18,6 milyar 
YTL ile haziran ayın
da gerçekleştirilmiş 
ti. Bu yıl, ağustosta 
10,4 milyar YTL'si 
anapara olmak 
üzere 18,1 milyar 
YTL iç borç ödeye
cek olan Hazine,

eylülde 4,2 milyar 
YT.L, ekimde 7,4 
milyar YTL'ye 
düşeçek iç borç 
Ödemeleri ile 
rahat bir dönem 
geçirecek. Kasım 
ayında ise yılın ikincil 
en yüksek iç borç 
servisi yapılacak ve 
13,7 milyar YTL'si 
anapara olmak üzere 
toplam 18,6 milyar. 
YTL ödeme yapıla
cak. Aralıkta, iç 
borç geri ödemesi 
5,9 milyar YTL'ye 
gerileyecek. Bu 
yılkı iç borç servis 
tutarı, 125 milyar 
740 milyon YTL 
olarak hesaplandı. 
Rapordaki verilere' 
göre, bu yıl ocakta 2 
milyar 866 milyon 
dolar, şubatta 1 mil
yar 166 milyon dolar 
dış borç ödemesi 
gerçekleştirildi. 
Martta ise 2 milyar 
203 milyon dolarlık 
dış borç ödemesi 
yapılacak. Hazine 
raporuna göre, 
geçen yı-l sonunda 
333 milyar 478 mil 
yon YTL (286,3 
milyar dolar) olan 
merkezi yönetimin 
toplam borç stoku, 
bu yıl Ocak ayında 
336 milyar 599 mil 
yön YTL'ye (287,1 
milyar dolar) 
yükseldi.
Ocak sonu itibariyle 
336,6 milyar YTL'lik 
merkezi yönetimin 
kamu borç stoku- 
nunun 258 milyar 
468 milyon YTpsini 
(220,5 milyar dolar) 
iç borç, 78 milyar 
131 milyon YTL'sini 
(66,6 milyar dolar) 
dış borç stoku 
oluşturuyor.

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

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
KIRPAR! A.Ş. bünyesinde 

çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 
mezunu elemanlar alınacaktır. 

(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTD. ŞTL 

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

GemükKErfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OCUN OKUYUN OKUTUN

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
SEKRETER 

ve bünyemizde çalışacak 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR.

. a. .' ’

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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 SİNEMASI

Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

SATILIK VİLLA

RECEP İVEDİK 11.30- 14.00- 16.15-19,00-21,15

SON DERS 12.00- 14.15- 16,30- 19.15

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12
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Kumla Beledivesoor: 1 Yeniköy: 5
NUH

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci Amatör Küme 
birinci grupta geçti

I ğimiz hafta deplas- 
I manda aldığı 4-0'lık 
mağlubiyetle ikinci 
maçına çıkan Kumla 
Belediyespor bu 
defa 5-1 yenilmekten 
kurtulamadı.
Maçın 9 dakikasında 
Necmi ile 1-0 öne 
geçen konuk Yeniköy 
karşısında Kumla

Belediyespor 38'de 
kazanılan penaltıda 
Alper'le durumu 1-1 
yaptı ve ilk yarı bu 
skorla bitti.
İkinci yarının hemen 
başında 47'de 
penaltıdan ve 50 
dakikalarda Fırat'la 
bulduğu göllerle 3-1 
öne geçen Yeniköy 
karşısında varlık 
gösteremeyen Kumla 
Belediyespor 69'da

Necmi'nin ayağından 
yediği golle 4-1 geriye, 
düş tü. 90 dakikada

Fırat Yeniköy'ü 5-1 
öne geçirirken maç 
bu sonuçla tamam-

landı.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Muhsin Şahin (8) 
Mehmet Bulut (7) 
Ekrem Durmaz (7) 
KUMLA 
BELEDİYESPOR : 
Murat (3) Serkan (4) 
Tankut (4) Fatih (4) 
Kaan (4) Alper (4) 
(Mustafa 3) Yakup (3) 
(İbrahim 2) Arif (3)

Emrah (3) Cüneyt (4) 
(Tolga 3) Alpaslan (3) 
YENİKÖY :
İbrahim (5) Özgün (4) 
(Reyhan 4) Mehmet 
(5) Nihat (5) Turgay 
(6) Murat (6) İbrahim 
(6) Erdem (5) (Ercan 
3) Nemci (7) Fırat (8) 
Eray (4) (Anıl 5)
GOLLER :
Dk. 9-69 Necmi 
Dk. 47 Pen. 50-90 
Fırat (Yeniköy)

Calto» deılasmaiHİa Mı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör küme 
takımlarımızdan 
Gemlikspor 
cumartesi günü 
deplasmanda 
oynadığı maçta 
19 Mayıs'ı 4-0 
yenerek süper 
lig için yine iddialı 

olduğunu gösterdi. 
Hipodrom-1'de 
oynanan maçta 
yenilenmiş kadrosuy 
la mücadeleci bir 
oyun sergileyen kır
mızı beyazhlar ilk 
yarıyı Muharrem'in 
attığı golle 1-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıda rakibi

karşısında yine 
baskılı futbolunu 
sergileyen Gemlik 
spor Gökhan'la 2-0 
öne geçti ve rahat- 
ladı.Ahmet'le durumu 
3-0 yapan Gemlikspor 
Emrah'ın attığı golle 
maçı 4-0 kazanarak 
ikinci maçını da 
galibiyetle kapadı.

Umurspor: O Duaçmarı: 0

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz hafta 
deplasmanda aldığı 
2-2'lik skorla kendi 

sahasındaki maça 
moralli çıkan 
Umurspor, 90 dakika 
sonunda rakibiyle 

yenişemeyerek 
puanları paylaştı. 
İki takımında 
yakaladıkları gollük 
fırsatları cömertçe 
harcadıkları ilk yarıda 
gol sesi gelmedi. 
İkinci yarıya rakibine 
oranla daha baskılı 

oynayan taraf 
Umurspçr oldu. 
62 dakikada rakibin 
10 kişi kalmasıyla 
avantaj yakalayan 
Umurspor bunu 
değerlendiremeyince 
maçtan gol sesi 
gelmedi.

SAHA :
Gemlik Atatürk
HAKEMLER :
Mustafa Ertemur (7)
Mehmet Bulut (7) 
Ekrem Durmaz (7) 
UMURSPOR:
Deniz (6) Burak (7) 

Emrah (4) (Emrullah 

4) Ülgen (6) Yavuz (6) 
Şahin (4) (Cemal 4) 
Isa (5) Emre (4) 
(Zafer 4) Murat (5) 
Memduh (5) Halil (5) 
DUAÇINARI : 
Lütfi (5) Haşan (5) 
Muhammet (5) 
Şencan (5) Recep (6) 

Cenk (6) Cengiz (5) 
İlker (6) Emrah (5) 
Sabri (3) (Mehmet 2 
Ahmet 2) Onur (4) 
(Bünyami 4) 
KIRMIZI KART : Dk. 
62 Emreh )Duaçınarı) 
Dk. 90+1 Cemal 
(Umurspor)
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Kurşunlu Belediyespor: 1 Altınsaban: 0

3 ALTINSABAN

Seyfettin ŞEKERSOZ

Birinci kümede 
ilk maçına çıkan 
Kurşunlu Belediye 
spor 3 puanı 
Aykut'un 51 dakika
da attığı golle aldı. 
Geçtiğimiz yıl İkinci 
amatör küme birin
cisi olan Kurşunlu 
Belediye spor'un 
şampiyonluk kupası 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir tarafından 
maçtan önce takım 
kaptanı Tezcan 
Cengiz'e verildi. 
Yeni kadrosuyla

Burhan Arıkan Kestel’e dönüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşık 15 yıldan 
bu yana Gemlik 
İlçe Spor Müdürlüğü 
görevini sürdüren 
Burhan Arıkan kad 
rolü bulunduğu 
Kestel’e geri 
dönüyor.
Yeni düzenleme ile 
görevli bulundukları 
ilçelerin dışında 
görev yapan Kara 
cabey, Gemlik, 
Gürsu ve Kestel İlçe 
Spor Müdürleri asli 
görev yerlerine geri 
döpüyorlar. Uzun yıl
lar Gemlik'te sporun 
ve sporcunun 
gelişmesi için büyük 
çabalar gösteren 
Burhan Arıkan, 

birinci amatör 
kümede ilk maçına 
çıkan mavi beyazhlar 
ilk yarıda baskılı bir 
oyun sergilemesine 
rağmen arzuladığı 
golü bulamayınca 
ilk yarı golsüz 
kapandı.
İkinci yarının 
hemen başında 
gelişen Kurşunlu 
atağında topla 
buluşan Aykut 
takımını 1-0 öne 
geçiren golü attı. 
Golden sonra 
ataklarını sıklaştıran 
mavi beyazhlar 
ikinci golü bulmakta

Abdurrahman Lale Burhan Arıkan

Gemlik Körfez

Kapalı Spor Salonu 
nun da yapımı ve 
hizmete açılmasında 
hizmetlerde bulun
du. Açtığı yaz spor 
okul lan ile ilçede 
gençlerin spor yap
masına olanak 
sağlayan Burhan 

zorlarınca 
Altınsaban’ın 
kontrataklarına 
karşı koymakta 
zorlandı.
Maçta başka 
gol olmayınca 
Kurşunlu 
Belediyespor ilk 
maçında 3 puanı 
tek golle alarak 
sahadan 1-0 
galip ayrıldı.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Özgür Uçak (7) 
Ersen Yapça (7) 
Erkal Kılıç (7) 
KURŞUNLU

Arıkan'ın
Gemlik İlçe Spor Mü 
düdüğü ile ilişkisini 
keserek Kestel’e 
gitmesi bekleniyor. 
Öte yandan Burhan 
Arıkan’ın Kestel’e 
dönmesi üzerine 
daha önce Gürsu’da

BELEDİYESPOR : 
Dinçer (6) Emrah (5) 
Sait (5) Serkan (5) 
Tezcan (5) İsmail (5) 
Zeynel (6) Bertan (5) 
(Volkan 3) Olcay (4) 
(Coşkun 4) Aykut (6) 
(Beyhan 3) Sinan (5) 
ALTINSABAN: 
Ahmet (5) Şenol (4) 
(Murat 4) Uğur (5) 
Hüseyin (5) Onur (5) 
H. İbrahim (6) H. 
Hikmet (5) Enes (4) 
(İsmail 5) Ayhan (5) 
İbrahim (6) 
Fuat (4) (Emre 4) 
GOL : Dk. 51 
Aykut (Kurşunlu 
Belediyespor) 

NÖBETÇİ ECZANE
3 Mart 2008 Pazartesi SEDA ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı No: 13 
Tel: 513 70 68 GEMLİK

hizmet veren ve 
şu anda Kestel'de 
İlçe Spor Müdürlüğü 
görevini yapan 
B Klasman 
Hakemlerimizden 
Abdurrahman 
Lale’nin Gemlik'e 
atandığı öğrenildi.

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2994 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN
* PVC PENCERE 

. * BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA
• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
* DEKORATİF CAM TUĞLA

I • GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
I • TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
I • MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
I • TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

ı TEL: 0.224 512 00 58
I 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 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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Tibel Otel Karşısı - Tel: 0.224 513 95 45

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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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 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Esnafın İstiklal Caddesi’ndeki yaya kaldırımlara mal koyması eleştirildi

Meclis başkansız toplandı
Büyükanıt; “İspatlansın
üniformamı çıkartırım”

Gemlik Belediye Meclisi dün Meclis birinci vekili Nurettin Bay başkanlığında toplandı,

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Askerin dönmesi
Silahlı Kuvvetlerimizin Kuzey Irak’tan ani çekilme i 

günlerdir medyada hoş karşılanmadı.
Bunun nedeni, aynı gün ABD Başkanı Bush’un ve i ı 

vunma Bakanı’nın Ankara ziyaretindeki açıklamalarıydı.
Açıklamalarla, çekilmenin aynı güne gelmesi asken • 

sıkıntı yarattı. Büyükanıt, dün sert çıktı. Devamı syf 5’dt

S. Toplantıda, Belediye tarafından yapılan 11 Ey 
lül İlköğretim Okulu yanındaki Sağlık Ocağı Hizmet 
Binası’nın 25 yıllığına İl Sağlık Müdür lüğü’ne 
kiralanması konusu ele alındı. Meclis ayrıca yeni 
yapılmakta olan Çok Amaçlı Çarşı'nın önündeki 
işyerlerinin takas-trampa konusunda Encümenin 
çalışma yapmasına karar verildi. Haberi syf3’de

Genelkurmay Baş 
kanı Orgeneral Ya 
şar Büyükanıt, 
Irak'ın kuzeyine 
düzenlenen sınır 
ötesi harekatta plan
lanan hedefe 
ulaşıldığını belirtti. 
ABD istediği ABD 
istediği için hareka 
tın sonlandırıldığı 
yolundaki iddialara 
tepki gösteren Bü 
yükanıt,"Bu yalnızca 
TSK'ya değil Türkiye 
Cumhuriyeti'ne de 
yapılan çok seviyesiz 
bir saldırıdır. Askeri 
mizin döktüğü kana 
saygı sizliktir" dedi. 
Büyükanıt, gazete 
lerin Ankara temsilci
lerine verdiği brifing 
te, “Bir kara harekatı 
yapılarak bu işin bit
meyeceğini vurgu
layan Orgeneral 
Büyükanıt, ihtiyaç 
duyulduğunda tekrar

operasyon yapıla
bileceğini belirtti. 
Orgeneral Büyükanıt, 
operasyonla ilgili 
tüm yetkili makam
larla koordinasyon 
içinde hareket edil 
diğini ve bilgi veril 
diğini ifade ederek, 
ABD istediği için 
harekatın sonlan 
dirildiği yolundaki 
iddialara tepki gös
terdi. Büyükanıt, 
"Operasyonun 
sona ermesinde 
ABD'nin etkisi ispat
lansın üniformamı 
çıkarırım" dedi.

BEO2180-945
INTEL 2180 2.0 Ghz. İŞLEMCİ

INTEL 945 VGA+SES+LAN ANAKART 
2 GBDDR2 BELLEK 
160 GB SATA SABİT DİSK
DVD-RVtf OPTİK SÜRÜCÜ

17" LG WIDE SCREEN LCD MONİTÖR 
EVEREST 435 KASA 
KART OKUYUCU
MM KLAVYE + OPTİK MAX0U8E 
2+1 SES SİSTEMİ

BE06100-4200
AMD 4200 İŞLEMCİ
AMD VGA+SES+LAN ANAKART 
2 GBDDR2 BELLEK 
160 GB SATA SABİT DİSK

KAÇMAZ!
99 YTL

12 TAKSİT 
KDV DAHİL

mağmum "^bonuscard

VAıfBank

Gazhane Cad. N o:l 4 Gemlik / BÜRSfl 
1*1:02245122563 * wwwgffiillkıwwın.coffl

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

Toplumla buluşmak.

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 
Şubesi iyi çalışıyor..

Önceki gün yeni oluşturulan Bilim 
Danışma Kurulu'nun toplantısı vardı..

Dernek Başkanı Selim Şahin Cumhu 
riyet'in kazanımlarını kaybetmemek 
adına ciddi bir savaşım veriyor.

Bunu yaparken de elini her taşın altına 
atıyor..

Toplumsal dinamikleri harekete 
geçirmeye uğraşıyor..

Bilim Danışma Kurulu da bu yıl gerçek
leştirmeyi planladıktan projelerde ken
disine destek olacak..

Amaç..
Ulusal değerleri toplumun her kat

manıyla paylaşmak..
Önemini anlatmak ve kavratmak..
Türkiye'de büyük bir deprem yaşam 

yor..
Kimse farkında değil..
Cumhuriyet'in tüm kurumlan yeniden 

yapılanıyor, yapılanırken de etkisizleşti 
riliyor..

Dış dünyadan gelen paslar içeridekiler 
aracılığıyla direkt kaleye vuruluyor ve 
gol oluyor..

En son Türk Ordusu'nun Kuzey
Irak'tan çekilmesi zihinleri bulandırdı..

CHP'den MHP'ye..
İş dünyasından medyaya ..
Köylüden esnafa kadar çok ciddi bir 

tepkiyle karşılandı..
Amaçla eylemin örtüşmediğine dair 

çekinceler oluştu..
Yurttaş tedirgin..
Kamuoyu tatmin edici bir açıklama 

bekliyor..
Gerçi bugün ne yaşıyorsak temeli dün 

atıldı..
Okumadık..
Tarihimizi öğrenmedik..
Hep yüzeyde kaldık..
Şimdi
Atatürkçü Düşünce Derneği derinlere 

inmek için uğraşıyor..
Toplumu bilinçlendirme anlamında 

atağa kalkıyor..
Bilim Danışma Kurulu..
Komiteler..
Yurttaşla yakınlaşmayı sağlayan 

yapılanmalar..
Paneller..
Bilgilendirme amaçlı toplantılar..
Üniversiteyle yakın iletişim..
Yapacaklarına dair birkaç örnek.
Başarılı olmaları için hepimiz taşın altı

na elimizi koyacağız.
Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek 

yaşatmak için..
Çünkü..
Cumhuriyet'in temel direkleri yıkılıyor..
Tarih unutuluyor..
Aydınlanma devrimleri bir bir yok 

ediliyor..
Yıkılırsa yok edilirse hepimiz altında 

kalacağız..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.9emlikk0rfezgazetesi.com

Tapu Müdürlüğü’ne kamera kondu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Son yıllarda 
ülkemizde artan 
sahteciliklere 
karşı Gemlik Tapu 
Sicil Müdürlüğü 
kendi bünyesinde 
önlem aldı. 
Konulan 4 adet 
kamera ile sürekli 
olarak gelen 
müşteriler izlenirken 

/Teknolojinin 
gelişmesine 
bağlı olarak her 
türlü belgenin 
orijinalinden ayırt 
edilemeyecek 
ölçüde sahte 
olarak düzenlenmesi 
birçok kurum 
gibi Tapu Sicil 
Müdürlüklerini 
de zor durumda 
bırakıyordu. 
Sürekli gelişen 
Gemlik'te gayri- 
menkule olan 
ilginin de artığı 
gözlenirken 
değeri yükselen 
gayrimenkuller 
ise sahtecilerin 
dikkatinden 
kaçmıyor.
Bu amaçla Tapu

■
L_1_Mhİ
ve Kadastro 
Müdürlüğü Dö 
Sermaye İşletmesi 
tarafından 
Gemlik Tapu 
Sicil Müdürlüğüne 
4 adet güvenlik 
amaçlı kamera 
takılarak Müdürlüğe 
girip çıkanlar 
sürekli izlenmekte 
ve kayıt altına 
alınıyorlar. 
Tapu Sicim 
Müdürlüğüne

takılan güvenlik 
kameralarının 
"Sahtecilere 
ve sahtekarlara 
karşı caydırıcı ve 
güç oluşturmak

ve gerektiğinde 
kamera görüntü
lerinin izlenerek 
yakalanmalannı 
sağlamak" olduğu 
bildirildi.

O^^UK-BIIXlUXMİRHItaİpi 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR
200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 

laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı/ 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Katoğlu 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.baytasinsaatcom.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

http://www.9emlikk0rfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr
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Esnafın İstiklal Caddesindeki yaya kaldınmlara mal koyması eleştirildi
Diş Hekimi 

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

YazıYORUM

Meclis başkansız toplandı
Gemlik Belediye Meclisi, dün Meclis birinci vekili Nurettin Bay 

başkanlığında toplandı. Toplantıda, Belediye tarafından yapılan 11 
Eylül İlköğretim Okulu yanındaki Sağlık Ocağı Hizmet Binası’nın 25 yıl
lığına İl Sağlık Müdürlüğü’ne kiralanması konusu ele alındı. Meclis 
ayrıca yeni yapılmakta olan Çok Amaçlı Çarşı’nın önündeki işyerlerinin 
takas-trampa konusunda Encümenin çalışma yapmasına karar verildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Meclisi Mart 
ayı birinci toplantısını 
Başkan Mehmet 
Turgut'un ameliyat 
olması nedeniyle 
Meclis birinci vekili 
Nurettin Bay'ın 
başkanlığında 
gerçekleştirdi.
İki maddenin görüşül 
düğü Belediye Mec
lisi toplantısı saygı 
duruşu ile başladı. 
Gündemin birinci 
maddesini oluşturan 
İl Sağlık Müdür 
lüğü'nün 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
yanında Belediye 
tarafından yapılan ve 
Sağlık Ocağı 
Hizmet Binası’nın 25 
yıllığına kiralanması 
istemine bazı meclis 
üyeleri tarafından 
eleştiri yapıldı. 
Protokoldan bilgile 
rinin bulunmadığını 
söyleyen meclis . 
üyeleri, bu konuda 
Başkana yetki veril 
meşini oy birliği 
ile kabul ettiler. 
Gündemin ikinci 
maddesi ise yapıl
makta olan Yeni 
Çarşı binalarının 
önünde bulunan 
şahıslara ait 
yerlerin takas-trampa 
konusu görüşüldü. 
Encümen tarafından

yapılacak çalışmanın 
sonucunda
meclisin karar 
yermesi yetkisi oy 
birliği ile kabul edildi. 
Öte yandan yaz 
aylarının da gelme
siyle özellikle

İstiklal Caddesi 
kaldırımlarında esna 
fin her türlü malını 
çıkarması yüzünden 
insanların yürüyemez 
duruma geldiklerini 
söyleyen AKP'li 
meclis üyesi Aykut

Türe, soruna çözüm 
bulunmasını istedi.
Belediye Meclisi 
Mart ayı ikinci 
toplantısını 
7 Mart 2008 Cuma 
günü saat 14.00 de 
yapacak.

Başkan Turgut ameliyat oldu
Rahatsızlanarak Başkanı Mehmet Turgut’a bugün
Uludağ Turgut’un ilçemizden ziya
Üniversitesi başarılı bir ame ret akını oldu.
Tıp Fakültesine liyat geçirdiğini Birkaç gün Tıp
kaldırılan Bele söyleyen ilgili Fakültesi’nde
diye Başkanı ler, karın fıtığı dinleneceği
Mehmet Turgut, İçin de müda belirtenen
önceki gece hale edildiğini Belediye Başka
yine ani olarak bildirdiler. m Mehmet
ameliyat edildi. Sağlık durumu Turgut’un daha
Safra kesesinde nun iyi olduğu sonra taburcu
taş olduğu sap bildirilen edileceği
tanan Belediye Başkan öğrenildi.

Allah akıl versin....
AKP türban işini eline yüzüne bulaştırdı..
Bu konuda ciddi bir hazırlıkları olmadığı 

için çuvalladılar..
Çuvallayacakları aslında daha yola çıktık

larında belliydi..
Yangından mal kaçırır gibi Anayasa deği 

şikliği hazırladılar..
Buna bir de özgürlük kılıfı uydurdular, ol 

du bittiye getirmeye çalıştılar..
Tutmadı.. Rektörlere baskı yaptılar, olma 

di..
Şimdi işin içinden nasıl çıkacaklarını bilmi 

yorlar..
AKP sahadan çekildi.. Tribüne çıktı, maçı 

seyrediyor.. YÖK Başkanı’nı sahaya sürdü..
Sen savaş, sen mücadele et dedi..
YÖK Başkanı, yanına AKP’ye yakın olan 

yazarları aldı, takımını kurdu sandı...
Şimdi AKP adına ön cephece ohlar var..
Bu iş bitti, türban artık serbesttir diyorlar 
İzin vermeyen rektör çağ dışıdır havası 

yayıyorlar ama tutmuyor..!
Bu arada siyasi aldatmalara da tanık olu 

yoruz..
MHP aldatılmışlık duygusu içinde..
Çünkü AKP ile yaptıkları mutabakat çöpe 

gitti.. Anayasa da türban serbesttir denilecek
ti.. Olmadı...

AKP’liler böyle bir değişikliğin Anayasa 
Mahkemesi’nden geri döneceğine kesin 
gözüyle bakıyor da ondan..

AKP’li yazarlar çizerler de bü talebin laik
liğe aykırı olduğunu kabul ediyorlar Anayasa 
Mahkemesi’ne gitmemenin arkadan dolan
manın yolunu arıyorlar..

Bırakın yasal düzenlemeyi; baksanıza, ana 
yasa değişiklikleri için bile Başbakan’ın içine 
kurt düşmüş..

CHP’ye aman diyorlar, Anayasa Mahkeme 
si’ne gitme..

Gidersen bir çuval incir heba olur! 
Anayasa Mahkemesi iptal edebilir! 
Ederse neye dayanarak eder?
Laiklik maddesine..
Demek ki yapılanın laiklikle örtüşmeyen 

yönleri var..
Hayır, yok diyorlar..
O kadar cahiller ki hiçbir şey bilmiyorlar.
Diyelim ki Anayasa Mahkemesi sadece 

usul yönünden baktı ve onay verdi..
Bu, türbanın serbest olduğu anlamına gelir 

mi?
Rektörler hayır diyor..
Yasal düzenleme istiyorlar..
Diyelim ki böyle bir gelişme oldu, o zaman 

da izleyecekleri yol haritası belli..
YÖK Başkanı, AKP’liler, AKP medyası aya 

ğa kalkacak;
Gördünüz mü, mahkeme türbanı laikliğe 

aykırı bulmadı diyecekler..
Kapıları açın diye baskı yaratacaklar..
Pişirilen ikinci senaryo bu!
Peki Anayasa Mahkemesi iptal ederse..
Şöyle derler herhalde, bunun adı yargı ikti

darı..
367’yi işaret ederek yine siyasi karar aldı 

tezini ortaya atarlar..
Atarlar da böyle bir gelişmenin siyasi 

yankıları olmaz mı?
Cumhurbaşkanı (kahramanlar ölürken 

gece karanlığında imza attı.) ne der, aldatılan 
Bahçeli ne düşünür,.( ya ne haber Bahçeli) 
suç işliyorsunuz, türbana izin verin diyen, 
halkın güldüğü, kukla YÖK Başkanı sözünü 
geri alır mı ?

Fiyasko -zavallılık..
Görüyorsunuz bizleri kimler yönetiyor....

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Vergi Dairesinden TSO’ya ziyaret
Vergi Haftası 
nedeniyle Gemlik 
Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Sade ile Müdür 
Yardımcısı Mithat 
Önalan Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt'ı ziyaret etti. 
Kamu hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
için yeterli ve sürekli 
gelir sağlamak 
ihtiyacı doğduğunun 
altını çizen Kemal 
Akıt, Devletin gelir 
sağlaması denildiğin 
de akla hemen ver 
giler geldiğini belir 
terek "Gerçekten de 
vergi, dünyanın bü 
tün ülkelerinde ka 
mu gelirlerinin en 
önemli kısmını 
oluşturmakta olup, 
gücünü göstermek
tedir" dedi.
'Vergi Haftası'nın 
amacının verginin 
toplumun tüm kesim 
lerine benimsetilme
si, vatandaşlarımızın 
gönüllü olarak 
ödeme alışkanlık
larının artırılması,

Genç Anavatanlılar toplandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Anavatan Partisi 
Bursa İl Gençlik 
Kolları Başkanı 
Yavuz Fidancıoğul 
lan ve Yönetim 
Kurulunun katilı 
mıyla Gemlik İlçe 
Teşkilatı’na yaptığı 
ziyarette ilçe ve 
gençliğin sorunları 
hakkında görüş 
alışven^İhde 
bulunuldu. ,l( 
Ziyarette Gemlik 
İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Ahmet

' Aydın ile yönetim 
kurulu Üyelerini ve 
genç Anavatanlı 
larında katıldığı

toplumda ve 
özellikle yarının 
mükellef leri ve 
ülkenin yöne ficileri 
olacak çocuklarımız
da sağlıklı bir vergi 
bilincinin oluşturul
ması, idare-mü 
kellef ilişkilerinin 
uyumlu bir hale 
getirilmesi olduğunu 
ifade eden Vergi 
Dairesi Müdürü Meh 
met Sade, "Vatan 

toplantıda, Gemlik 
gençliğinin sorunları 
anlatıldı.
Ahmet Aydın 
Gemlik'te gençliğin 
en büyük sorununun 
işsizlik olduğunu 
vurguladı.
Belediye hizmet
lerinin gençliğe 
dönük olmadığı ve 
istihdam olanak 
larının kullanılma
ya ra k Gemlikli genç 
lere sahip çıkılma 
dığını da öne sü 
rerek, "İstihdam 
sorunları bir köşeye 
itilerek sanayi kuru
luşlarının sponsor
luğu ile ilçemize

.. türkücü ve)Sahil 

daş-devlet İkilisinin 
olumlu ilişkileri 
devleti güçlendir 
mekte ve yüceltmek
tedir" şeklinde 
konuştu.
Vergi bilinci ve 
sorumluluğu 
gelişmiş toplumların 
devletlerinin de 
ekonomik ve 
sosyal açılardan 
güçlendiğinin 
altını çizen Ticaret 

dolgusundan başka 
bir yaranın dokun
madığı ilçe mevcu 
dunda bulunan fab
rikalara işçi alım- 
larının yüzde 70'1ik 
kısmının Bursa ve 
civar ilçelerden yapı 
larak ilçe gençliğinin 
işsizliğe mahkum 
edildi" dedi.
İl Gençlik Kolları 
Başkanı Yavuz 
Fidancıoğulları'nın 
yaptığı açıklamada 
Anavatan Partisi’nin 
gönülden hizmet 
partisi olduğunu 
hatırlatarak, her 
zaman gençliğin 
yanında olduğunu 
belirterek gençliğin 

ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, "Bunun için 
kişilere küçük 
yaşlardan başla
yarak vergi bilincini 
ve sorumluluğu 
verilmesi ülkemiz 
için yararlı sonuçlar 
getirecektir.
Vergi ödemeyenlerin 
devletten hizmet 
bekleme hakları 
da yoktur" dedi.

sorunlarına yönelik 
yapılan çalışmaların 
takipçisi olacağını 
sözlerine ekledi. 
Önümüzdeki yerel 
seçimlerde tek 
alternatif partinin 
Anavatan Partisi 
olduğunun da altını 
çizen Fidancıoğul 
lan, gençliğin sorun
larına çözüm ürete
cek tek partinin 
Anavatan Partisi 
kadroları olduğunu 
söyledi. Samimi bir 
hava içerisinde ge 
çen toplantı önümüz 
deki ay tekrar toplan 
mak üzere söz 
birliğine varılarak 
sona erdi.

Orhangazi 
ÇPL Müdürü 

Gemlik’e atandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Orhangazi Çok 
Programlı Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Burhan, Gemlik 
Endüstri Meslek 
Lisesi’ne matematik 
öğretmeni 
olarak atandı.
28 Mart yerel 
seçimleri öncesinde 
MHP'den belediye 
başkan adayı 
olan ancak 
seçilemeyen 
Mehmet Burhan 
yerel seçimlerin 
sonrasında yeniden 
ÇPL'deki müdürlük 
görevine dönmek 
için Bölge İdare 
Mahkemesi'ne 
açtığı davayı 
kazanıp görevine 
dönmesinin ardın
dan, Bakanlığın 
karara itiraz etmesi 

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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ve Danıştay'a 
kararın bozulması 
için açtığı dava 
sonuçlandı. 
Bakanlık Mehmet 
Burhan’ın ÇPL 
Müdürlüğü'nden 
alınarak Orhangazi 
Endüstri Meslek 
Lisesi’ne Matematik 
öğretmeni 
olarak atanmasını 
kararlaştırmıştı. 
Mehmet Burhan 
bu kez ani bir 
kararla Gemlik 
Endüstri Meslek 
Lisesi Matematik 
Öğretmenliğine 
tayin edildi. 
Burhan’ın atama 
yazısının İlçe 
Kaymakamlığına 
ulaştığı öğrenilirken, 
kararın önümüzdeki 
günlerde kendisine 
tebliğ edileceği 
öğrenildi.
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Askerin dönmesi
Türk medyası, askerin bu 

çekilişini ABD’nin isteği 
üzerine sonlandırdığı yo 
rumlarına Genel Kurmay 
Başkanı Yaşar Büyükamt, 
dün şöyle cevap verdi., 

“Bu yalnızca Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne değil, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne yapılan çok 
seviyesiz bir saldırıdır. 
Askerimizin döktüğü kana 
saygısızlıktır. ”

Görüldüğünü gibi özgür 
medyanın askeri hareketa 
karşı eleştirilerine en üst 
düzeyden sertin serti bir 
yanıt geliyor.

Büyükamt açıklamaların
da harekatta planlanan he 
defe uyaşıldığını, 240 terö 
ris tin etkisiz hale getiril diği 
ni bildirdikten sonra ihtiyaç 
duyulduğunda tekrar 
operasyon yapılabileceğini 
tekrarlarken, operasyonla 
ilgili tüm makamlarla koor
dinasyon içinde hareket 
edildiğini ve bilgi verildiğini 
vurgulamış.

Harekatın ABD’nin isteği 
üzerine sonlandırıldığı iddia 
larına da verdiği yanıt as 
kerce olmuş: 

“Operasyonun sona

Güne Bakış
Kadri GÜLER;

kadri_guler@hotmail.com ,•»

erdirilmesinde ABD’nin etki 
si ispatlasın ünüformamı 
çıkarırım. ” demiş.

Bu söz, en üstteki bir 
asker için çok önemli bir 
sözdür.

Yani, ispatlarsanız asker
liği bırakırım diyor Örgene 
rai Büyükamt.

Basında çıkan yorumlar
da bilhassa Başbakanın 
askerin geri çekildiği gün 
medyaya gönderdiği “Ulusa 
Sesleniş” konuşmasının 
metninde Türk Silahlı Kuv 
vetler’nin Kuzey Irak’ta kala 
cağını belirten sözleri olu 
yor.

Bu sözler, resmi yolla 
başına iletilmiş, bu çekilme
den Başbakanın haberdar 
olmaması düşünemiyeceği 
için gazeteciler de hükü 
meti ağır dille suçlamıştır.

Asker, Kuzey Irak’taki

terör yuvalarını vurmak için 
hareketin kararını bek
lemiştir.

Bu karar bilindiği gibi 
aylar sürdü.

Başbakan Erdoğan, 
ABD’ye giderek, Başkan 
Bush ile görüştü ve ope 
rasyon izin gerekli izin çıktı.

ABD’nin teknik ve istih
barat desteği ile bu ope 
rasyon gerçekleşti.

Operasyonun ne kadar 
süreceği konusunda mutla
ka asker karar sahibidir.

Kış şartlarında çok zor 
bir operasyon gerçekleş 
m iş tir.

Bu, Türk askerinin en zor 
koşullarda bile savaşabile
ceğini kanıtlamıştır.

Ama, akılları kurcalayan, 
acaba Erdoğan Bush görüş 
meşinde bir takvimin belir
lenmiş olabileceği kuşkusu

doğmuştur.
Basın da bunu eleş 

tirmekte kendini özgür 
hissediyor.

Çünkü bu harekatın 
sorumluluğu siyasi ikti
darındır.

Osmanh yıkılmadan 
önce Enver Paşa’nın zaman 
sız ve ısrarlı Sarıkamış 
harekatı, 90 bin askerin 
Allahuekber dağlarında do 
narak ölmesine neden 
olmuştu.

Türk askerlik tarihinde 
belki de en büyük kayıplar
dan biri yaşanmıştı.

Eleştiriler, ABD Başkanı 
Bush ile Savunma Baka 
nı’nın talihsiz açıklamalarını 
yaptığı gün, askerimizin 
Kuzey Irak’tan çekilmiş 
olmasındandır.

Genel Kurmay Başkanı 
aynı gün televizyonlarda 
yaptığı konuşmada, 
ABD’nin Afganistan dan 
hemen çekilmediğini 
hatırlatmıştı.

Sayın Büyükanıt’ın 
açıklamalarında samimi 
yetine inanmamak olanak 
sızdır. Ama basının eleştiri
leri de haksız değildir.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ

KLİMA - SEBİL - BUZ MAKİNESİ

Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Mehmet Sade 
tarafından yapılan 
açıklamada 
Gayrimenkul 
Sermaye İradı 
(Kira Geliri) 
elde edenlerin 
yaşlılığı, sakatlığı 
veya hastalığı 
nedeniyle Vergi 
Dairesine 
gelemeyecek 
durumda olan 
mükelleflerin 
beyannamelerinin 
kendi ikametlerinde 
kabul edileceğini 
duyurdu.
Bu durumdaki 
mükelleflerin 
0.224.5133100-

5131092 nolu 
telefonlarla 
talepte bulunmaları 
halinde Vergi 
Dairesi tarafından 
gerekli işlemlerin

yapılacağını 
bildiren Gemlik 
Vergi Dairesi 
Müdürü 
Mehmet Sade, 
"Bu kapsam 
daki işlemlerin 
tesisi esnasında 
mükelleflerin 
Vergi veya 
hizmet adı altında 
ikametgahlarında 
herhangi bir 
ödeme yapmaları 
söz konusu 
olmadığından, 
tahakkuk edecek 
vergilerini vergi 
dairesi veznesine 
veya banka vası
tasıyla ödemeleri 
gerektiğinin 
bilinmesi 
hususları önemle 
duyurulur" dedi •

OREON Galanz

T MA^ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Ofhangazl Cad. No:169-GEMLİK

513 88 88

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sınırdaki birlikler "intikam alarmında"
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
(TSK) Kuzey Irak'a 
yaptığı kara 
harekatıyla ağır 
darbe vurduğu 
PKK'lı teröristlerim 
sınırdaki birliklere 
intikam eylemi 
yapacağı duyumu
nun alınması 
sınırdaki birlikleri 
kırmızı alarm duru
muna geçirdi. 
Sınırdaki tüm 
birlikler teröristlerin 
eylem ihtimaline 
karşı uyarıldı. 
Bestler Dereler 
bölgesinde bulun
dukları saptanan 
20 teröristin etkisiz 
hale getirilmesi 
için de şafak vakti 

operasyon 
yapıldı.Kuzey 
Irak'taki kara 
operasyonunda 
ağır kayıplar veren 
teröristlerin, sınır 
bölgelerinde intikam 
eylemine hazır
landığı belirlendi. 
Teröristlerin telsi
zlerden yaptığı 
şifreli konuşmaların 
deşifre edilmesiyle 
ortaya çıkan bu 
durum üzerine 
Kuzey Irak sınırında

bulunan tüm 
askeri birliklerde 
"Kırmızı Alarm" 
verildi. Arama 
noktalarındaki 
askerler çelik 
yelek giydi.
Dağlık alanlardaki 
tepelerin zirvelerine 
askerler yerleştirildi. 
Stratejik noktalarda
ki yollarda askerleri 
tedbirler arttırıldı.
Bu amaçla, eylem 
yapmak rçm 
Türkiye'ye 
sızarak Bestler

Dereler Bölgesi'ne 
geldikleri 
saptanan 20 
teröristin etkisiz 
hale getirilmesi 
amacıyla 
bölgede dün 
sabah operasyon 
başlatıldı.
Teröristlerin 
Türkiye'ye 
topluca sızdıktan 
sonra 3'er ve 
5'erli gruba 
ayrıldıkları 
belirlendi.
Bu arada

Şırnak'ın Cudi, 
Gabar, Kato ve 
Çırav dağlarındaki 
operasyonlar 
da kesintisiz 

sürüyor.
Tam teçhizattı 
komandolar, 
teröristlerin 
saklanması 
muhtemel mağar
aları ve sığınakları 
didik didik arıyor. 
Geçici köy korucu
ların da katıldığı 
operasyonlar gece 
de devam ediyor.

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
MirmiHEULIK

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Serbest Kürsü
ADD BASIN-YAYIN KOMİTESİ

HİLAFETİN KALDIRILMASI... (2) T
Dünden devam....
1 Mart günü, Büyük Millet Meclisi'nln 

beşinci çalışma yılı dolayısıyla verdiğim j 
nutukta, şu üç noktayı özellikle belirttim: ı

1-Millet, Cumhuriyet'in bugün ve gele
cekte bütün saldırılardan kesin ve ebedi 
olarak korunmasını istemektedir. Milletin 1 
isteği, Cumhuriyet’in denenmiş ve olumlu I 
sonuçları görülmüş olan bütün esaslara 
bir an önce ve tam olarak dayandırılması 1 
şeklinde ifade edilebilir.

2-"Millet kamuoyunda tespit edilen 
eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ilkesinin 
bir an önce uygulanmasını gerekli görü 
yoruz.

3-"Müslümanlığın, yüzyıllardan beri 
yapıla geldiği üzere bir siyaset vasıtası 
olarak kullanılmaktan kurtarılmasının ve 
yüceltilmesinin şart olduğu gerçeğini de 
görmüş bulunuyoruz."

2 Mart günü İşaret ettiğim bu üç konu 
ortaya atıldı ve görüşüldü. İlkeler üzerinde 
anlaşmaya varıldı. 3 Mar t günü, Meclis'in 
birinci oturumunda, Başkanlığa gelen 
evrak arasında şu önergeler okundu :

1 - Şeyh Saffet Efendi ile elli arkadaşının, 
hilâfet'in kaldırılması ve Osmanh 
Hanedanı'nın Türkiye dışına çıkarılması ile 
ilgili kanun teklifi.

2 - Siirt Milletvekili HalilHulki Efendi ve 
elli arkadaşının Şer'iye ve Evkaf Vekâleti 
ile Erkan-ı Harbiye Vekâleti'nin kaldırıl
ması ile ilgili kanun teklifi.

3 - Manisa Milletvekili Vâsıf Bey ve elli 
arkadaşının, eğitim ve öğretimin birleşti 

! rilmesi ile ilgili önergeleri.
Başkanlık kürsüsünde oturan Fethi Bey : 

"Efendim, birçok imzalarla gelen bu kanun 
tekliflerinin hemen görüşülmesi ile ilgili 
önergeler vardır. Yüksek oyunuza 
sunacağım" dedi ve bu tekliflerin ilgili 
komisyonlara gitmeden hemen 
görüşülmesini oya koyarak, kabul edildiği
ni bildirdi.Bu konuda yapılan görüşme ve 
tartışmalar saat 18.45'te bittiği zaman, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 429, 430 ve 
43T inci kanunlarını çıkarmış bulunuyor
du.

Bu kanunlara göre "Türkiye Cumhuri 
yeti’nde millet işleriyle ilgili kanunları 
yapma ve yürütme yetkisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile onun kurduğu hükümete 
verildi"; "Şer'iye ve Evkaf Vekâleti 
kaldırılmış" oldu.

Türkiye içindeki bütün bilim ve öğretim 
kuramlarıyla, bütün medreseler Milli 
Eğitim Bakanhğı'na bağlandı.

Halife, görevinden uzaklaştırıldı ve 
hilâfet makamı kaldırıldı. Uzaklaştırılan 
Halife ve tarihten izi silinmiş Osmanh 
hanedanının bütün mensuplarına Türkiye 
Cumhuriyeti ülkesinde oturma hakkı süre
siz olarak yasaklandı.

Efendiler, Hilâfet makamının korunmasın
da, dinî ve siyasî menfaat ve zaruret 
bulunduğu inancında olan bazı kimseler, 
arz ettiğim kararların alınmakta olduğu 
son dakikalarda, hilâfet görevini kendi 
üzerime almam teklifinde bulundular.

Bu gibilere, hemen gereken ret cevabını 
vermiştim.

Efendiler, açık ve kesin olarak 
söylemeliyim ki, Müslümanları hala bir 
halife korkuluğu ile uğraştırıp aldatmak 
gayretinde bulunanlar, yalnız ve ancak 
Müslümanların ve özellikle Türkiye'nin 
düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna kapılıp 
hayal kurmak da aricak ve ancak cahillik 
ve gaflet eseri olabilir.

Müslümanları ve Türk milletini bu kert
eye düşmüş sanmak ve İslâm dünyasının 
vicdan temizliğinden, ahlâk ve karak
terindeki incelikten, alçakça ve canîce 
maksatlar için yararlanma yolunu tutmak, 
artık o kadar kolay olmayacaktır. 
Küstahlığın da bir derecesi vardır."
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Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma 
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kars-Ardahan-Iğdır 
İlleri Kültür ve 
Dayanışma Derne 
ği'nde kısa süre 
önce yenilenen 
yönetim kurulu, pro
tokol ziyaretlerine 
devam ediyor. 
Dernek yönetici
lerinin bu defa ki 
adresi Saadet Partisi 
Gemlik ilçe teşkilatı 
oldu.
Başkanı Şerafettin 
Demir ve dernek 
yönetim kurulu üyele 
ri Saadet Partisi ilçe 
merkezinde İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün ve ilçe yöne
tim kurulu üyeleri 
tarafından karşılandı. 
Başkan Aygün 
ziyaretten oldukça 
memnun olduklarını 
ifade ederken; 
göreve yeni seçilen 
Başkan Şerafettin 
Demir ve yönetim 
kurulu üyelerine yeni 
görevlerinde başarı 
lar diledi.
Önde gelen sivil 
toplum örgütlerinden 
biri olan hemşeri 
derneklerinin önemi 
ne değinen SP ilçe

CUMAN ARANIYOR
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Bünyemizde çalışacak 
BAYAN ELEMAN ve 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GENLİK 
Tel: 0.224 514 78 77

Başkanı Recep 
Aygün, hemşeri 
derneklerinin hem 
o yöre insanının 
kendine has kültürel 
mirasına sahip çık
ması açısından hem 
de bulundukları 
bölgede diğer kültür
lerle birlikte kültürel 
alışverişe katkıda 
bulunarak bir kilimin 
motifleri' misali 
sosyal zenginliğe 
katkıda bulunduğunu 
belirtti.
Gemlik’iri bu manada 
oldukça zengin sayı 
labileceğini belirten 
Aygün; kültürler 
arası farklılıkların 
ayrıştırma yerine 
birleştirme ve bütün
leştirme aracı olarak 
kullanılabilmesi ha 
linde milli ve manevi 

değerlerine sahip 
çıkan, bir ve beraber 
bir toplumun saade
tinin kaçınılamaz 
olduğuna dikkat 
çekti.
Kars-Ardahan-Iğdır 
İlleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
başkanı Şerafettin 
Demir ise ziyaretteki 
konuşmasında aynı 
memnuniyeti kendi
lerinin de taşıdığını 
belirtirken; dernek
leri, yeni yönetimleri 
ve dernek çalışmaları 
hakkında bilgiler 
verdi.
Samimi bir ortamda 
geçen ziyarette yerel 
ve genel siyasi ve 
sosyal bir çok konu
da fikir alışverişinde 
bulunuldu.

HCMŞİRC ARANIYOR
Orhangazi'deki 
Özel Zeytin Tıp 

Merkezi'ne tecrübeli 
HEMŞİRE alınacaktır

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 
MUSTAFA HİÇDURMAZ 
GSM: 0 505 258 39 71

Körfez

Kentsel Dönüşüm başlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Sıcaksu 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi'nin hayata 
geçirileceği eski adı 
ile Tabakhaneler 
bölgesindeki mülk 
sahiplerinin 
yüzde 6O'ı ile 
anlaşmaya vardı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 
merkezindeki bir 
çöküntü bölgesini 
daha cazibe 
merkezine dönüş 
türüyor. Eski adı ile 
Tabakhaneler'de 
gerçekleştirilecek 
Sıcaksu Kentsel 
Dönüşüm Projesi'nin 
planlandığı bölgede
ki 315 mülk sahi 
binin 200'ü ile uzla

Çelik kasayı soydu, işyerini ateşe verili
Bursa'da bir iş 
yerinin kasasını 
soyan kimliği 
belirsiz hırsızlar, 
yazıhaneyi 
ateşe verip kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Arabayatağı 
Mahallesi Ankara 
Caddesi üzerindeki

Hava sıcaklığı artıyor
Batı'dan başlayan 
sıcaklık artışı 
bugün tüm 
yurda yayılacak. 
Hafta sonuna kadar 
gökyüzü genelde

şildi. Mülkiyet sahip
leri ile mutabakata 
vararak başlanması, 
planlanan proje kap
samında 180 dönüm
lük alana, 5 yıldızlı 
otelin yanı sıra 
alışveriş merkezi 
ve 600 lüks 
konut yapılması 
planlanıyor. 
Merinos'ta yapımı 
devam eden Atatürk

Dursun Koçin'e 
(49) ait iş yerine, 
sunta pencereyi 
kırıp giren kimliği 

belirsiz hırsızlar, 
iş yerinin yazıhane 
kısmındaki çelik 
kasayı delip paraları 
çaldı. Kimliği 
belirsiz hırsızlar 
iş yerinden 
kaçarken yazıhaneyi

açık olacak. 
Ülkenin kuzey ve 
doğusunda ise 
yağış görülecek. 
Yağışların Rize, 
Kars, Artvin ve 
Ardahan çevresinde 
aralıklarla etkili 
olması bekleniyor. 
Çarşamba günü 
kıyı Ege hafif 
yağmurlu,

Sayfa 7

Kongre ve Kültür 
Merkezi ile Merinos 
Parkı'nın yanı 
sıra Kent Meydanı 
ve Çarşı Projesi 
ile bütünleştiğinde 
Sıcaksu Kentsel 
Dönüşüm Projesi, 
Bursa'nın çehresini 
değiştirecek tarihi 
dönüşüm pro
jelerinden biri 
olacak 

de ateşe verdi. 
İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
yangını kısa 
sürede söndürdü. 
İş yeri sahibi 
Dursun Koçin'i 
arayan polis durumu 
bildirdi. Olayla 
alakalı soruşturma 
sürüyor.

Akdeniz kıyıları 
ve doğu ve 
güneydoğu 
anadolu bölgesi 
parçalı bulutlu 
olacak.
Sis, iç bölgelerde 
etkisini sürdürecek. 
Sıcaklıklar ise 
2 ila 4 derece 
artacak.

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Bursa'da 'Park kavgası:

Bursa'da bir 
eve daire kapısının 
kilidini kırıp 
giren hırsızlar 
3 bin YTL 
değerinde altın 
takıyı çaldı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesine 
bağlı İhsaniye 
Mahallesi 
Cami Sokak'ta 
oturan Burhan 
Yıldırım'a (40) 
ait eve, ev 
sahibinin kayın
validesinde 
olduğu sırada 

kapı kilidini kırıp 
giren kimliği 
belirsiz hırsızlar, 
3 bin YTL 
değerindeki 
ziynet eşyalarını 
çalarak kalyıplara 
karıştı. Evinin 
daire kapısının 
açık olduğunu 
yöneticiden 
öğrenen Yıldırım, 
polisi arayarak 
ihbarda bulundu. 
Olayla alakalı 
soruşturma başla
tan polis, kimliği 
belirsiz hırsızların 
peşine düştü.

Bursa'nın merkez 
Osmangai ilçesinde 
'otomobil parkı' 
meselesinden çıkan 
kavgada yaralanan 4 
kişi hastenelik oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Selçukhatun 
Mahallesi Atatürk

Alkollü baba oğlunu
Bursa'da, eve 
alkollü gelen bir 
adam, kendisiyle 
tartışan oğlunu 
bıçakladı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

Caddesi'nde 2 grup 
arasında kavga 
olduğu ihbarını alan 
polis ekipleri 
harekete geçti. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri, Haşan 
Korkmaz (43), Kemal 
Yıldırım (25),

Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Tuna Mahallesi 
Kanarya Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, H. T. (50), 
eve 215 promil 

Barbaros Sayıoğlu 
(22)ve Levent llhan- 
dağ'ın (30) yara
landığını tespit etti. 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu, 

alkollü gelince, 
oğlu G.T. (24) ile 
tartışmaya başladı. 
Çıkan kavgada 
eline bıçak alan 
babasına engel 
olmayak isteyen 

kavganın 'otomobil 
parkı'ndan dolayı 
çıktığı öğrenildi. 
Park meselesinden 
birbirini döven 
taraflar tedavilerinin 
ardından polise 
olayla ilgili ifade 
verdi.

G.T. elinden 
yaralandı. 
Alkollü H.T.'yi 
gözaltına alan 
polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

ABONE OLDUNUZ MU?
löı ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa'da bir fab
rikadan 13 bin YTL 
değerinde alümin 
yum ve pirinç 
malzeme çalındı. 
Edinilen bilgiye gö 
re, merkez Nilüfer 
ilçesine bağlı Nilüfer

Organize Sanayi 
Bölgesi (NOSAB) 
tâki Selçuk Kemal'e 
(31) ait fabrikaya 
ikinci katın pencere 
camını kırıp giren 
kimliği belirsiz kişi 
ya da kişiler, fabrika

da bulunan 13 bin 
YTL değerindeki 
alüminyum ve pirinç 
malzemeleri yanla 
rında getirdikleri 
kamyonete yükle 
yerek kaçtı. Sabah 
durumun anlaşıl

masının ardından 
Selçuk Kemal, polisi 
arayarak ihbarda 
bulundu. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatan polis, 
kimliği belirsiz hırsız 
ların peşine düştü.

1

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN Yeni çeşit hırsızlıklar 
vatandaşı mağdur ediyor

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

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 B
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.

Mac/de &ZÂLP—
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

& %

'Dolandırıcılık, yan 
kesicilik, tırnakçıhk, 
falcılık, kapkaç, 
muslukçuluk, hayır- 
cılık, pislikçilik' gibi 
bilinen hırsızlık 
çeşitlerinin yanısıra 
yeni model hırsızlık
lar da vatandaşları 
mağdur ediyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik 
(TDP) Büro Amirliği 
ekipleri, vatandaş 
lan yeni çeşit hırsız 
lıklar konusunda 
uyarıyor. Son za. 
manlarda hırsızların 
yeni yöntemler 
geliştirdiğini belirten 
emniyet yetkilileri, 
vatandaşları dikkatli 
olmaları konusunda 
uyarıyor.
Polisin tespit ettiği 
ve özellikle bayan
ları zor durumda 
bıkaracak yeni hırsı
zlık çeşidine bir 
örnek; "Karı-koca 
gece evlerine dön 
düklerinde koridor
da bir adamla karsı 
taşırlar. Bir anlık 
şaşkınlıktan sonra 
yabancı adam baya 
na dönerek 'Madem 
bu geceyi kocanla 
geçirecektin, niye 

beni çağırdın?' diye 
hışımla sorar ve kız 
gınlığını belirten ba 
zı hareketlerle ev 
den bir anda çıkar. 
Tabi karı-koca bu 
olaya bir anlam vere 
rhez başlangıçta. 
Fakat erkek, karısı
na bu olaydan ötürü 
bir hayli kızar ve hat 
ta onu boşayacağını 
söyler. Aradan bir 
kaç gün geçtikten 
sonra karakola 
çağırılan karı-koca, 
yakalanan suçlu ile 
yüzleştirilir ve ola 
yın aslında bir 
hırsızlık olduğu 
anlaşılır."
EVDE BEKLEYEN 
POLİS 
GÖRÜNÜMLÜ KİŞİ 
HIRSIZMIŞ
Yine yaşanılan bir 
olay Bursa Emniyet 
Müdürlüğü TDP'in 
resmi internet 
sitesinde şöyle 
anlatılıyor; "Karı- 
koca evlerine 
döndüklerinde evin 
içinde bir yabancı 
görürler, bu kişi 
gayet şık bir takım 
elbise giymiş ve 
elinde telsiz olan 
birisidir. Karşılaşma 
anında yabancı, ev 

sahiplerine 'Evinize 
hırsız girdiği yolun
da komşularınız 
tarafından ihbar 
aldık, ben sivil 
polisim, evi kontrol 
etmeye geldim' 
der ve devam eder, 
'Beyefendi aşağıda 
sokağın köşesinde 
ekip otomuz var, 
vakit kaybetmeden 
siz ekip otosuna 
gidip şikâyet 
dilekçesi doldurun1 
der ve erkek hızla 
aşağıya iner.
Yabanci 'Hanime 
fendi siz de ziynet 
eşyası veya paranız 
varsa onları kontrol 
edin' der, bayan 
hemen altınlarının 
bulunduğu yere 
gider ve sevinçle 
'ney se hala yerinde 
duruyorlar' 
demesiyle; bayanın 
kafasına ağır bir 
şeyle vurur ve 
bayanın çıkardığı 
yerden altın, 
parayı alıp kaçar. 
Koca, ekip 
otosunu bulamayıp 
evine geldiğinde 
karısının baygın, 
altınların da 
çalınmış olduğunu 
görür." |

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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W 500
2009'da piyasaya 
çıkması beklenen 
200 YTL’lik banknot
lar uzmanlara göre 
enflasyon hedefini 
olumsuz etkilemeye
cek 200 YTL'nin 
ardından ticari işlem
leri kolaylaştırmak 
için 500 YTL'lik bank 
notlar bekleniyor. ’ 
Merkez Bankası'nın 
2009 yılında 200 
YTL’lik yeni banknot
ları piyasaya sürm
eye hazırlanıyor 
olması enflasyon 
endişelerini yeniden 
gündeme taşıdı. 
Piyasada "Dolaşımda 
olan para miktarının 
artması, büyük 
küpürlü banknotların 
basılması enflasyonu 
artırır mantığının" 
yanlış olduğunu 
savunan uzmanlar, 
200 YTL'lik banknot
ların enflasyonu 
körüklemeyeceğini 
belirtiyor. 200 YTL'lik 
banknotların daha 
çok gayrimenkul 
alım satımları gibi 
ticari işlerde ve 
bankalar arasında 
kullanılacağını belir 
ten uzmanlara göre 
önümüzdeki dönem 
de 500 YTL'lik yeni 
banknotlar da . 
piyasaya sürülecek. 
Ayrıca yeni bir ban
knot çıkarıldığı 
zaman en küçük bir
imli banknotun da 
piyasadan kaldırıla
cak olmasının para 
arzını dengelediği 
kaydediliyor.
ATM'LERDE 
KULLANIL 
MAYABİLİR 
200 YTL'lik yeni 
banknotların çıkması 
ile 1 YTL'lik banknot-

YTL geliyor
lar da kullanımdan 
kalkacak. Ekono 
mistler cephesinde 
Merkez Bankası'nın 
2009 için koyduğu 
yüzde 4'lük enflas 
yon hedefinde 200 
YTL'lik yeni banknot
ların olumsuz bir et 
kişi yaratmayacağı 
görüşü hakim. 
Uzmanlar arasındaki 
bir diğer genel görüş 
ise 200 YTL'lik yeni 
banknotların diğer 
banknotlar gibi piya 
şada bolca dolaş
mayacağı ve ATM'ler 
de kullanılmayacağı 
yönünde. 2009'da 
piyasaya sürülmesi 
planlanan 200 YTL'lik 
banknotların daha 
çok bankalar arasın
da veya finans ku 
namlarında kullanıla
cağını belirten Ak 
Yatırım Ekonomisti 
Hakan Aklar, "Gün 
lük işlemlerde bu 
kadar büyük küpürlü 
banknotlar zaten kul
lanılmaz. Bundan 
dolayı 200 YTL'ler 
piyasada bol miktar
da dolaşmayacaktır" 
diye konuştu.
100 YTL'lik banknot
ların bile piyasada 
çok fazla‘kullanıl
madığına dikkat 
çeken Aklar, 200 
YTL'lik banknotların 
enflasyonu artırıcı 
bir etkisinin 
olmadığını ifade etti. 
"Merkez Bankası 
enflasyonla 
mücadelede kararlı" 
diyen Aklar, 200 
YTL'lik banknotların 
piyasaya sürülecek 
olmasının para 
arzının arttığıhın 
göstergesi 
olmadığını söyledi.

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

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

BM abone oldunuz mu?
■OfflDfflmH ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel:5l3332l)

RECEP İVEDİK 11.30 - 14.00 - 16.15 - 19,00 - 21,15

SON DERS 12.00- 14.15- 16.30- 19.15

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR

SEKRETER
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. a

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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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Yıldız Erkekler Futbol maçları başladı 1

1

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti tarafından 
organize edilen 
2. Küme Yıldız

Erkekler Futbol 
birinciliği Gemlik 
ayağında dün 
iki maç oynandı. 
İlçe Atatürk 
stadında oynanan 
ve Bursa Bölge

Hakemlerimizden 
Ahmet Çetin'in 
yönettiği ilk 
karşılaşmada 
Çınar İlköğretim 
Okulu takımı Atatürk 
İlköğretim okulu

takımını 3-0 yendi. 
İlk yarısı Murat'ın 
attığı golle kapanan 
maçın ikinci yarısın
da Çınar İlköğretim 
takımı Zafer ve 
Mesut'la bulduğu

gollerle sahadan 3-0 
galip ayrıldı.
Günün ikinci maçın
da ise Şükrü Şenol 
ile Namık Kemal 
İlköğretim takımları 
karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz 
kapanan maçın ikin
ci yarısında Cihat'la 
2 gol bulan Şükrü 
Şenol İlköğretim 
takımı sahadan 2-0 
galip ayrıldı.

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

| ‘Genlik Körfez1 internette mgentiorfezgazetesi.»ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Sigara ve alkol kullanım yaşı düştü
Türkiye sigara 
tüketiminde 
dünyada 
7.17 milyon 
sigara içicisi var. 
Türkiye'de sigara ve 
alkol için ilk kul
lanımın 12-15, yasa 
dışı maddelerde ise 
14-16 yaş aralığında 
görüldüğü belirtildi. 
Türkiye'nin sigara 
tüketiminde dünya
da 7. sırada yer aldı 
ğı ve ülke genelinde 
yaklaşık 17 milyon 
sigara içicisi bulun
duğu ifade edildi. 
Alkol ve Madde 
Bağımlılığı Tedavi ve 
Eğitim Merkezi 
(AMATEM) Klinik 
Şefi Doç. Dr.,Nesrin 
Dilbaz, 1-7 Mart 
Yeşilay Haftası 
dolayısıyla yaptığı 
açıklamada, sigara 
ve madde bağım
lılığının Türkiye'de 
de sağlık, ekonomik 
ve sosyal açıdan 
ciddi bir sorun 
olduğunu söyledi. 
Tütün ve tütün 
mamulleri ile eroin, 
esrar, hap, morfin 
gibi çeşitli madde 
lerin kullanılmasının 
engellenmesinde, 
eğitimin, bilgi 
düzeyinin artırıl
masının, ekonomik 
güvencenin sağlan
masının, sosyal ve 
kültürel aktivitelere 
yönelimin, düzenli 
spor alışkanlığının

önemli olduğunu 
belirten Dilbaz, bu 
konuda atılan 
yasal adımların 
da ümit verici 
olduğunu kaydetti. 
Dilbaz, "Türkiye 
sigara tüketiminde 
dünya genelinde 7. 
sırada yer alıyor ve 
Türkiye'de yaklaşık 
17 milyon sigara 
içicisi bulunuyor. 
Erkeklerin yüzde 
56,3'ü, kadınların 
yüzde 42,8'i sigara 
içmektedir. Sigarayı 
deneyen her 4 kişi
den 3'ünün bağımlı 
olduğu bilinmekte
dir" dedi.
Küresel Gençlik 
Tütün Araştırmasına 
göre, 13-15 yaş 
n.rubu öğrencilerin 
yüzde 29,3'ünün 
sigarayı denediğini 
belirten Dilbaz, 
halen sigara içme 
oranlarının ise 
yüzde 9,1 olarak 
tespit edildiğini 
söyledi.

Dilbaz, 10 yaşından 
önce sigaraya 
başlayanların 
oranının yüzde 
9,5 olduğunu ifade 
ederek, "Bu çalış
maya göre sigaraya 
başlama nedenleri 
arsında ilk üç sırayı; 
yakın çevrede tütün 
ürünü kullanan 
kişilerin varlığı, 
tütün ürünlerinin 
reklamının yapılması 
ve modaya veya 
güncel akımlara 
uyma çabası almak
tadır" diye konuştu. 
Madde Kullanımı 
Nesrin Dilbaz, BM 
Uyuşturucu ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Bürosu 
(UNODC) ve Ankara 
AMATEM işbirliai 
ile 6 ilde yapılan 
"Türkiye Madde 
Kullanım Profili 
2003" araştırması 
sonuçlarına göre, 
tüm maddeler 
için ilk kullanım 
yaşının 25'in 

altında olduğunu 
söyledi.
Dilbaz, sigara ve 
alkol için ilk kul
lanımın 12-15, 
yasa dışı madde 
lerde ise 14-16 
yaş aralığında 
görüldüğünü 
ifade etti.
Kullanıcıların 
Durumü 
Madde kullanıcıları 
ile yapılan 
görüşmelere 
göre, büyük 
şehirlerde özellikle 
genç nüfusta 
madde kullanımı 
olduğunun gözlem
lendiğini belirten 
Dilbaz, madde 
kullanıcıların 
yarısından 
fazlasının 15-24 yaş 
aralığında olduğunu 
dile getirdi. 
Doç. Dr. Nesrin 
Dilbaz, çoğu madde 
kullanıcısının 
düzenli bir işinin 
olmadığını, genellik
le ailelerinden maddi 
destek gördüklerini, 
çoğunun aileleri ile 
beraber bir kısmının 
da yalnız ya da 
sokaklarda 
yaşadığını söyledi. 
Dilbaz, yapııan 
araştırmalara göre, 
gençlerin madde 
kullanmaya başla
masındaki en önemli 
faktörün merak 
olduğunun tespit 
edildiğini belirtti.

Aile içi şiddete 
tedbir geliyor

Aile içi şiddete mâruz 
kalan bireyin korun
ması amacıyla, 
kusurlu kişi evden 
uzaklaştırılacak, 
gerektiğinde çocuk
ların okullarına yak
laştırılmayacak. 
Ayrıca, kusurlu 
bireyin ruh sağlığı 
tedavisi görmesine 
karar verilebilecek. 
"Ailenin Korun ması
na Dair Kanun'un 
Uygulanması 
Hakkında Yönet 
melik" Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Aile içi şiddeti, birey 
üzerindeki fiziksel, 
cinsel, ekonomik 
veya psikolojik zarar 
olarak tanımlayan 
yönetmelik, kusurlu 
eş ya da aile bireyleri 
hakkında sıkı tedbir
ler öngörüyor.
Buna göre, şikayet, 
aile bireyi olmayanlar 
tarafından da 
yazılı, sözlü veya 
başka şekilde

bildirilebilecek.
Aile Mahkemesi, 
kusurlu bireyin 
evden uzaklaştırıl
masının yanısıra, 
şiddete maruz kalan 
kişinin iş yerine ve 
gerektiğinde çocuk
ların okullarına yak- 
laştırılmamasına 
hükmedebilecek. 
Hakimin karar 
vermesi halinde, 
kusurlu eş ya da 
aile bireyi, uzak
laştırıldığı konutun 
kira, elektrik, su, 
telefon, doğalgaz 

ve benzeri 
giderlerini 
karşılamaya 
devam edecek. 
Ayrıca, kusurlu 
bireyin, ruh sağlığı 
tedavisi görmesine 
karar verilebilecek. 
Tedbir kararına 
uymayan birey 
hakkında kamu 
davası açılacak, 
tutuklama kararı 
verilebilecek.

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.
Mer.Sağ. Ocağı 513 23 29
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 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.

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
51318 46

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet.
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 46 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
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCANPETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ
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Semerciler Yokuşu No: 16/A 
Tel: 513 İl 45 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : ,2995 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ŞEHİR MERKEZ1ND

isi tel fe

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ

* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
* OTOPARK & YEŞİL ALAN
* PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA ।
• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
• DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

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

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin 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.”

GemlikKSrf
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

5 Mart 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Gemlik Otobüs Terminali’nin Temmuz ayı sonunda tamamlanacağı öğrenildi

Termali çalışmalar sıiriıyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Kordon ve tuvaletler
Mart geldiğinde baharın geldiğini anlıyoruz.
Mart ayının yarısı kış yansı baharı yaşatıyor.
İki gündür tam baharı yaşıyoruz.

Ağaçlar tomurcuk açmaya başladı. Devamı sayfa 5’de

Belediyesi tarafından yaptı 
rılan Gemlik Otobüs Termi 
nali’nde çalışmalar devam 
ediyor. Umurbey’den inecek 
olan yolun köprü bağlantı 
çalışmaları sürerken, termi
nal binası ile otobüs peron
larının demir çatı yapımının 
bitirildiği öğrenildi. Öte yan
dan, dere yatağına 4 metre 
yüksekliğinde ve 3,5 metre 
eninde istinat duvarı 
örülüyor. Haberi sayfa 3’de

Her yer günlük güneşlik.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Sosyal Güven(sizlik) Tasası
Türkiye ekonomik değerler açısından 

Cumhuriyet Tarihi'nin en ağır dönemini 
yaşıyor.

Sağlıktan eğitime,çalışma yaşamından 
mali yapıya dek Iher alanda hak kısıtla
maları gündeme geliyor.

Siyasal iktidar; sıkı para politikası adına 
IMF ve Dünya Bankası tarafından dayatılan 
sınırlamaları yasalaştırmaktan ve yaşama 
yansıtmaktan çekinmiyor.

En son örnek Çalışma ve Sosyal Güven 
lik Bakanı AKP Bursa Milletvekili Faruk 
Çelik'in gururla sunduğu Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Yasası bir getiri 
yorsa bin götürüyor..

Neler götürdüğüne şöyle bir göz atalım : 
5510 sayılı (Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası (SSGSS)’mn Sağlık ve 
sosyal güvenlik haklarımızda oluşturacağı 
kayıplardan bazıları şöyle:

Zaten kadınlar için 58, erkekler için 60 
olan emeklilik yaşı hem kadınlar, hem de 
erkekler için 65'e çıkarılacak. (Madde 28)

Emekliliğe hak kazanabilmek için yakın 
zamanda 5.000'den 7.000 güne çıkarılan 
prim ödeme zorunluluğu 9.000 güne çıka
cak. (Madde 27)

Emekli maaşları yüzde 23 ila yüzde 33 
arasında düşürülecek. (Maaoe zu/

Yıpranma hakkı gasp edilecek.
Aylık geliri 139,6 YTL'den fazla olan 

bütün vatandaşlar her ay 73 ila 475 YTL 
Genel Sağlık Sigortası primi ödemek 
zorunda kalacak. (Madde 88)

Sadece ayakta tedavi olununca değil; has 
talik, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hasta 
neye yatmak gerekince de 'katılım payı' adı 
altında para ödenecek. (Madde 68)

'Katılım payı' gerektiğinde beş katına 
kadar arttırılacak. (Madde 68)

Bütün sağlık hizmetleri paralı olacak.
Sağlık hizmeti alabilmek için bu ülkenin 

vatandaşı olmak, üstelik vergi ödemek, 
dahası Genel Sağlık Sigortası primi yatır
mak, hatta bir de 'katılım payı* ödemek yet
meyecek. Şimdi bir de 'ilâve ücret' adı 
altında para ödemek gerekecek. (Geçici 
Madde 5)

Bütün dünyada anne sütünün önemi 
yeniden anlaşılır ve emzirme teşvik 
edilirken Türkiye'de 'sigortalının çocuğuna 
bir ay anne sütü yeter' mantığı geçerli ola
cak. Daha önce doğum yapan sigortalılara 
altı ay süreyle verilmesi öngörülen 
emzirme yardımı bir aya düşürülecek.

Hastalanan sigortalılara verilen iş göre- 
memezlik ödeneği yüzde 16 azalacak. 
(Madde 18, 19, 80)

Emekli Bağ-Kur'lularının maaşından 10 
yıl süreyle yüzde 10 oranında Genel Sağlık 
Sigortası primi kesilecek. (Madde 88)

Primini ödeyemeyen vatandaşlar sağlık 
hizmeti alamayacak, hastane kapılarından 
geri dönecek. (Madde 88, 89 ,90)

Primini ödeyemeyen çiftçilerin pamuğuna 
buğdayına, üzümüne tütününe el konula
cak. (Madde 87)

Türk işçisinin çağdaş çalışma koşullarına 
kavuşmasında etkin rol üstlenen dönemi
nin Cumhuriyet Halk Partili Çalışma Ba 

| kanı Bülent Ecevit'in kemikleri sızlıyordun

TT

Öğrenciler çevreyi yeşillendiriyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelliler Derneği 
öncülüğünde 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü’nden 
temin edilen fıstık 
ağacı fidanları Ata 
Mahallesi’ne giden 
yolun kenarlarına 
dikiliyor.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Öğretmenleri Canan 
Bölük'le birlikte 
ağaç dikmenin zev 
kini yaşadılar.
Yol boyunca Zihin 
sel Engelliler Derne 
ği Başkanı Tamer 
Sivri ile Engelli 
çocuklarla birlikte 
toprağı kazan öğren
ciler doğaya olan 
sevgilerini fidan dik
erek gösterdiler. 
Yaklaşık bin 400 
adet çeşitli fidan ağa 
cinin dikileceği böl 
gede lise öğrencileri 
nin de getirilerek ye 
şil alanlara fidanlar 
dikilecek. Fidan di 
kerek ağaç yetiştir
menin mutluluğunu

ve doğayı koruma 
nın güzelliğini 
öğrencilere aşılamak 
istediklerinin altını 
çizen Tamer Sivri, 
"Her okuldan öğren
ciler getirerek boş 
alanlara fidan dik
erek onların doğaya 
olan sevgilerini 
yaşatmak istiyoruz. 
Engelli çocuklarımı
zla birlikte öğrenci
lerimiz neşe içinde 
fidan dikerek mutlu 
oluyorlar" dedi.

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

Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

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
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Gemlik Otobüs Terminali’nin Temmuz ayı sonunda tamamlanacağı öğrenileli YauYORIL

Temiual'de çalışmalar sürüyor
Diş Hekimi

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

ursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gemlik 
Otobüs Terminali’nde çalışmalar devam ediyor. Umurbey’den 
inecek olan yolun köprü bağlantı çalışmaları sürerken, termi
nal binası ile otobüs peronlarının demir çatı yapımının biti 
rildiği öğrenildi. Öte yandan, dere yatağına 4 metre yüksek
liğinde ve 3,5 metre eninde istinat duvarı örülüyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 
yaptırılmakta 
olan Gemlik 
Otobüs 
Terminali'nde 
çalışmalar 
sürüyor.
Umurbey'den 
inecek olan yolun 
köprü bağlantılarının 
sürdüğü 
çalışmalarda, 
dere yatağına 
yapılan istinat 
duvarının 
bitimine az kaldı. 
Dere yatağına 
4 metre yüksek
liğinde ve 
3.5 metre eninde 
sağlam taş 
duvar örülürken, 
Umurbey'den 
inecek olan köprü 
girişinin dere 
boyundan itibaren 
geçeceği öğrenildi. 
Terminal binası 
ile otobüs 
peronlarının 
demir çatılarının 
bitirildiği 
çalışmalarda 
hazırlanmakta 
olan yan duvarların 
getirilerek monte 
edilecekleri 
bildirildi.
Terminal çalış
malarında en fazla 
zamanın çevre 
düzenlemesi 
olması beklenirken, 
inşaatı yapan 
firma yetkilileri 
ihale şartnamesine 
göre inşaat 
bitiminin Ağustos 
ayı sonu olduğunu 
ancak Temmuz 
ayı sonunda 
Gemlik Otobüs 
Terminali'ni 
tamamlayarak 
teslim edeceklerini 
bildirdiler.

Bunlar belli idi....
Böyle olacağı günler öncesinden belli 

değil miydi?
Türban kavgasının giderek büyüyeceği, 

içinden çıkılamaz hale geleceği belliydi..
Kaos olacak, Kargaşa yaşanacak dedik., 

oldu..
Meğerse istenen buymuş!
Planladıkları, kaos yaratarak türbanı 

üniversiteye sokmakmış!
Zorla, baskıyla..
Başrolde kukla YÖK Başkanı var..
Cengâver gibi savaşıyor..
Fetva üstüne fetva veriyor..
Ortalığı kızıştırıyor, gerilimi artırıyor, kar

gaşayı körüklüyor..
Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerini 

onaylarken sözüm ona yasal düzenleme 
zorunlu demişti ya ...

Kukla, zavallı YÖK Başkanı, yasaya falan 
gerek yok dedi..

Ben hallederim! Emri veririm, rektörler 
uygular havasına girdi.

Birkaç üniversite dışında bütün rektörler 
yasa olmadan bu iş olmaz dedi..

Kukla YÖK Başkanı bunu duyunca hop 
oturup hop kalktı..

Kimsenin tınmadığını görünce kan bey
nine çıktı

Rektörleri suç işlemekle şuçladı..
Bakın ben söyleyeyim..
Ortalık daha da sertleşecek..

. Peki bu acayip duruma siyasetçiler ne 
diyor?

Seyrediyorlar..
Yaktıkları ateşin çıkaracağı yangını 

seyrediyorlar.
Peki bütün bunlar neden oldu?
Şundan..
Bazı AKP’lilere göre türban için yasal 

düzenleme yapılırsa Anayasa Mahkemesi’n 
den döner..

Onun için karambole getirelim dediler..
YÖK Başkanı da onlara uydu..

Üniversiteler bir günde bu hale geldi..
Tabana inerse, öğrenci kavgalarına 

dönüşürse..
Kibriti kim çaktı diye aranacak mıyız!

Çakan belli değil mi?
Dihci gazeteler - yalakalar da bugünden 

itibaren yayına başlar..
Yasa olmadan türban giremez diyen rek

törleri..
O dürüst Cumhuriyetin sağlam direklerini 

saygı değer insanları yasakçı ilan edecekler..
Hedef gösterecekler..
Bunlar dinsiz diyecekler..
Nereden mi biliyorum?
Daha önce Van üniversitesi rektörüne 

yapmadılar mı ?..

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez

«■M OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Haşan Sal Milli Takıma gidiyor
Yasaklara aldırış eden yok

Kordonda yeşili 
ihlal ediyorlarGemlik Yelken Kili sporaılanndan tan Sal, bıgiin Milli Takım kampına katılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Yelken 
Kulübü'nün 
başarılı 
sporcularından 
biri olan Haşan 
Sal, çalışmalarının 
karşılığını milli 
Takıpıa seçilmesinin 
sevincini yaşıyor. 
Gemlik Yelken 
Kulübü Yönetim 
Kurulu üyesi 
Mustafa 
Tezcan, yaptığı 
açıklamada;
Haşan Sal'ın 
bugün milli 
takım kampına 
katılacağını 
söyledi.
Kamp çalışma
larında şimdiye 
kadar yaptığı 
derecelerini 
koruması 
durumunda 
Marmaris'te 
yapılacak olan

Engelli envanterine yoğun ilgi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan sosyal 
belediyecilik 
anlayışı 
çerçevesinde 
hayata geçirilen 
‘Engelli envanterinin 
oluşturulması 
projesi’ engelli 
vatandaşlardan 
büyük ilgi görüyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
içinde ikamet eden 
engelli bireylere 
yönelik yardım ve 
destek hizmetlerini 
güçlendirmek 
amacıyla başlatılan 
projeyle engelli 
vatandaşların 
toplum yaşamına 
katılımlarının kolay
laştırılması hede
fleniyor. “Engeliniz 
Bize Ulaşmanıza 
Engel Olmasın” 
sloganıyla kentte 
yaşayan engellilerin 
bilgilerinin toplan-

Halit Narin 
Orhaniye yarışında 
da aynı 
dereceleri koruması 
beklenen Haşan 
Sal'ın Türkiye'de 
yapılacak Optimist 
Dünya Kupası 
Yelken yarışlarına 
katılmaya hak 

ması ve hoşgörülü 
bir toplum yapısının 
oluşturulmasına 
destek sağlamak 
amaçlarıyla gerçek
leştirilen projeye 
iki ayda yaklaşık 
300 kişi başvurdu. 
Bursa’da ikamet 
eden, sosyal 
yardım ve destek 
ile meslek edindir 
me hizmetlerine 
başvurmak isteyen 
engelli vatandaşlar 

kazanacağını 
söyleyen Mustafa 
Tezcan, "Umut 
ediyoruz ki 
kuvvetli rüzgar 
esmesi halinde 
Haşan Sal'm 
şimdiye kadar 
yapmış olduğu 
dereceleri koruya- 

ya da yakınları, 
engellilik oranını 
beyan edici sağlık 
raporu, nüfus 
cüzdanı ve varsa 
engelli kimlik kartı 
fotokopileriyle 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Sosyal Hizmetler 
Şube Müdürlüğü’ne 
başvurabiliyorlar. 
Envanter 
oluşumuna 
katılmak isteyenler, 

cağına inanıyoruz. 
Gemlik tarihimizde 
ilk kez bir 
sporcumuzun 
Dünya Kupasında 
şehrimizi temsil 
edeceğine yürekten 
inanıyoruz ve 
kendisine başarılar 
diliyoruz" dedi.

www.bursa.bel.tr 
adresinden temin 
edebilecekleri 
formu doldurarak 
diğer belgelerin 
fotoko 
pileriyle birlikte 
Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Şube 
Müdürlüğü’ne 
posta veya faks 
aracılığıyla ya 
da elden teslim 
edebilecekler. 
Proje hakkında 
bilgi sahibi olmak 
isteyen engelliler 
veya yakınları, 
Bursa Büyükşehir 
Beledi yesi Sosyal 
Hizmet ler Şube 
Müdürlü ğü’nün 
Orhan Mahal leşi 
Uçak Sokak No:6 
Osmangâzi adresine 
ya da 225 18 09 
numaralı telefon 
ile 225 00 90 
numaralı faksa 
ulaşabilecekler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeşilin güzelliğini ve 
korunması gerektiği 
sürekli yapılan yayın
larla duyurulurken 
kordonda özellikle 
öğrencilerin bu 
yasağa uymamaları 
dikkat çekiyor.
Emin Dalkıran 
Kordonü’nun Tibel 
Otel mevkiinden 
sonra girişinde 
vatandaşların 
yeşili ihlal ederek

yaptıkları yolun 1 
belediye tarafın dan 
ağaçlandırılarak 1 
kapatılmasına 
rağmen hemen 
yanından yine yol 1 
yapılmaya çalışılması 
üzüntü veriyor. 
Vatandaşlar kısa I 
yoldan geçmek için 
çimlere basıyor ve 
yasaklara aldınş ■ I 
etmiyor. Yeşili 
korumayanların 
başında ise 
öğrenciler geliyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.getnlikkorfezgazetesi.coni

http://www.bursa.bel.tr
http://www.getnlikkorfezgazetesi.coni
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Bahar havası insanı so 
kağa atıyor.

Gezi alanlarına yönelti 
yor.

İlçemizin gezi yerlerinin 
başında iki kordon geliyor.

Atatürk Kordonu ve Emin 
Dalkıran Kordonu bahar ay 
larında çoluk çocuk gezile
cek en önemli merkezleri 
miz.

Dün ve önceki gün iki 
kordon da tıklım tıklım do 
luydu.

Ortalık baharın ilk günleri 
nedeniyle cıvıl cıvıl.

Belediye Park ve Bah çe 
ler Müdürlüğüne Peyjaz Mü 
hendisi Can Hanım atındı.

Sanırım bu güzel günler 
de iki kordonumuz da daha 
yeşerecek, çiçeklerle beze 
necek etraf.

Böyle olmasını istiyor ve 
bekliyoruz.

Gemlik’in en çok ihtiyacı 
olan konuların başında 
yeşil lik geliyor.

Kentimiz Kerbela gibi 
ade ta..

Şehrin içini dolaşın bir 
avuç yeşil bulamazsınız.

Kordon ve tuvaletler

Manastır Bölgesi inşaat 
açısından en yoğun bölge.

Yapılaşama hızla bu böl 
gede devam ediyor.

İmar alanlarında yüzde 
40 inşaat izni verilirken, 
yüzde 60 yeşil alan bırakıl
ması zo runluluğu var.

Bu dün de böyleydi, gün 
de böyle..

Ama gelin görün ki Ma 
n as tır bir beton yığını..

Her yerde yeşile ihtiyaç 
var.

Başta İstiklal Caddesinde 
baharı yaşamak istiyoruz.

Bunu başarmak o kadar 
zor değil.

Yaya kaldırımlar yeniden 
elden geçirildikten sonra 
İstiklal Caddesi çiçekle 
donatılmalı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Heykel de bunu

çok güzel yapıyor.
Biz niye yapamayalım.
Gemlik girişi, her ağacın 

çevresi, Ahmet Dural Mey 
dam havuz çevresi, refüjler, 
Orhangazi Caddesi ve Çev 
re yolu yeşile ve çiçeğe 
hasret.

İşte size fırsat..
Yeşil bir Gemlik için Be 

lediye atağa geçmeli..
Gemlik’e gelenin gidenin 

gözüne ve gönlünde iz bı - 
rakmalı..

Bu kentçiktir.
Bugünkü haliyle güzel bir 

Gemlik’te yaşıyorum deme 
ye dilim varmıyor.

İlçenin her köşesine 
yeşili kazımalı, çiçeği serp
in eliyiz.

Tabii bunlar yapıldırsa 
korumakta vatandaşın işi 
olacak.

Bize sık sık gelen bir 
halk yakınması iki 
Kordonda da tuvaletin 
bulunmaması..

Emin Dalkıran Kordo 
nunda yapılan tuvaletler ne 
hikmetse açık değiller.

Çoluk çocuk gezmek için 
kordona indiğinde bu ihti 
yacını ya bir kayanın dibin 
de, ya da balık satış mağa 
zalarının arkasında bulanan 
tuvalette girerebiliyor.

Tabii çoğununuzu oraya 
kadar götürebilirseniz.

Dün bir dostum, İskele 
Meydanında yapılan o sabit 
sahnenin altına bay ve 
bayanlar için tuvalet yapıla
bileceğini söyledi.

Kendisine inşaatçı oldu 
ğundan fena da olmaz de 
dim.

Bu yeterli değil.
Yelken Sporlarının 

yapıldığı mahalle de 
tuvalete ihtiyaç var.

Belediye Başkanımız 
sağlığına kavuşunca inşal
lah bu dileklerimize kulak 
verir.

or.
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Psiko Trafik Dönemi başlıyor
Psiko-Teknik belgesi 
olmadan 10 Marttan 
itibaren trafiğe çıka
mayacak olan pro
fesyonel sürücüler, 
özel bir sistemde 
imtihan oluyorlar. 
Karayolu taşımacılık 
faaliyetleri kapsa 
mında kamyon, kam 
yönet, otobüs ve 
minibüs sürücüleri 
belgelerini almak 
için Psiko-Teknik 
değerlendirme mer 
kezlerinde ter 
döküyor. 
Önümüzdeki hafta 
dan itibaren yapıla
cak kontrollerde 
Psiko-Teknik belgesi 
olmadan araç kul
lanan sürücülere ve 
firmaya cezai işlem 
uygulanacak. 
Şoförler Odası ise, 
Psiko-Teknik belgesi 
olmayan sürücülere 
ticari araç belgesi 
veremeyeceklerini, 
bu sebeple iş bırak
manın dahi söz 
konusu olabileceği
ni bildirdi. Mevcut 
profesyonel sürücü
lerin işlerine devam 
edebilmeleri için 
mutlak surette psi 
ko-teknik belge 
almaları gerektiğini, 

aksi taktirde cezai 
işlem uygulanacağı 
gibi araçlarının da 
bağlanacağını belir 
ten yetkililer, ticari 
araç sürücülerinin 
bir an ö*nce psiko 
teknik belgelerini 
almalarının şart 
olduğu ikazında 
bulundular.
Psiko-Heknik değer
lendirme, sürücü
lerin trafik ortamın
da kendileri ve diğer 
yol kullanıcıları için 
güvenli araç seyrin 
de gerekli olan algı, 
dikkat, hafıza, muha 
keme, yeteneği gibi 
zihinsel becerilerini 
ölçüyor. Psiko-Tek 
nik kontrolde tepki 
hızı, göz, el, ayak, 
koordinasyonu gibi 
psiko-motor beceri
lerin seviyesi, uy 
gun standart ve bil
gisayar destekli test 
sistemleri kullanı 
larak ortaya konu
luyor. Test, kişinin 
yaş, cinsiyet, eğitim 
gibi özelliklerine 
göre, karşılaştırma 
yapılarak, sürücülük 
kabiliyeti hakkında 
bir rapor ortaya 
çıkartıyor. 25 Şubat. 
2004 tarih ve 25384 

sayılı resmi gazete 
de yayınlanan 
karayolu taşıma 
yönetmeliği 60. 
maddesi 'e' bendine 
göre profesyonel 
sürücülere Psiko- 
Teknik değerlen 
dirme yapılması 
gerekiyor. Aynı yö 
netmeliğin 73'üncü 
maddesine göre bu 
değerlendirmeyi 
yaptırmayan sürü 
cüleri çalıştıran fir
malar. için 5 ihtar ve 
540 YTL para cezası 
ve 50 ihtara ulaşırsa 
yetki belgesinin 
iptali gündeme 
geliyor.
PSİKOTEST NASIL 
YAPILIR?. Bursa'da 
sadece 5 merkezde 
yapılan Pisiko-Tek 
nik test için ilgili 
merkeze gelen bir 
sürücü, kayıt işlem
lerini tamamladıktan 
sonra yazılımı 
TÜBİTAK ve ODTÜ 
tarafından yapılan 
Trafikent Psikotek 
nik Değerlendirme 
cihazına alınıyor. 
Burada iletişim ve 
psikomotor yetenek
lerini ölçmek için 
çeşitli testler uygu
lanıyor. Otomobil 

şeklinde dizayn 
edilen bilgisayarın 
direksiyonuna 
geçen sürücüye ta 
mamen Türk norm
larından oluşan 
dikkat, beceri, heye
can. tepki hızı, koor
dinasyon, görsel al 
gı, bellek, görsel 
süreklilik, çevresel 
görüşe ilişkin, görüş 
muhakeme ve mesa 
fe tahmin testleri, 
çeşitli grafik ve 
animasyonlarla 1 
saat boyunca 
uygulanıyor.
2 psikolog ve 
psikiyatrist hekimin 
bulunduğu merkez 
de, sürücüler Trafi 
kent psikotek nik 
değerlendirme 
cihazından alınan 
test sonuçlarıyla 
birlikte 30 dakika 
psiki yatrist ile 
görüşüyor test 
sonuçlarının 
değerlendirmelerin 
yapıldığı sürücülere 
geçmişe dair kişilik 
ve psikolojik 
problemlerinin 
tespiti açısından 
soruların sorulduğu 
görüşmenin 
ardından 
hazırlanıyor.

Ulaştırma Bakanlığı, 
köprü geçiş ücretleri
ni indiriyor.
Otomobil, motosiklet, 
kamyonet ve mini 
büslerin köprü 
geçiş ücreti 3,75 
YTL'den 3,25 
YTL'ye çekilecek. 
Alınan bilgiye göre, 
köprü geçiş ücret
lerinin kaldırılması 
beklenirke'n, Ulaştır 
ma Bakanlığı, Kara 
yolları Genel Müdür 
lüğü'nün kontrolün
deki İstanbul Boğaz 
Köprüsü ve Fatih 
Sultan Mehmet 
Köprüsü'ndeki geçiş 
ücretlerinde indirim 
yaptı. Bakanlığın 
hazırladığı yeni 
tarifeler, kısa 
süre içinde uygula
maya girecek.
Eylül 2006‘da zam- 
lanan köprü geçiş 
ücretlerine Nisan

2007’de indirim 
yapılmıştı. Yeni tarife 
ile şoförler yüzde 11 
ile yüzde 13 arasında 
daha düşük ücret 
ödeyecek.
Bakanlıktan edinilen 
bilgiye göre, 
3,75 YTL olarf iki 

akslı ve aks aralığı 
3,20 metreden küçük 
olan otomobil, moto
siklet, kamyonet, 
pikap, jeep, ambu
lans, cenaze aracı, 
küçük ve bü yük oto
büs ile kam yon 
geçiş ücretlerinde 
yüzde 13,33 oranında 
indirim yapıldı. Söz 
konusu araçlar yeni 
tarife uyarınca 3,25 
YTL'ye köprüleri 
kullanacak. 3 akslı 
otobüs, kamyon ve 
treyler ücretleri 
de yüzde 11,11 
İndirim le 9 YTL'den 
8 YTL'ye düşürüldü.

DEMOKRAT PARTİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

DEMOKRAT PARTİ

Geçirdiği ani rahatsızlığı nedeniyle 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
ameliyat edilerek, sağlığına kavuşan 

Belediye Başkanı Mehmet TURGUT’a 
geçmiş olsun dileklerimizi iletir, 

acil şifalar dileriz.

Yönetim Kurulu adına İlçe Başkanı
Faruk GÜZEL
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AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
muhalefete, CHP 
Genel Başkanı Deniz 
Baykal'a seslenerek, 
"Her şey, parti siya 
setinden ibaret değil 
dir. (Hükümete muha 
lefet edelim) diye, 
şehitlerimize saygı 
sizlik yapmayın, o 
kahramanlara hak 
sizlik yapmayın" 
dedi.
Erdoğan, partisinin 
TBMM grup toplan
tısında yaptığı konuş 
mada, TBMM'den alı
nan tezkere çerçeve 
sinde, Hükümetin 
verdiği yetkiyle Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin, 
Irak'ın kuzeyindeki 
terör örgütü hedefler
ine yönelik baş lattığı 
kara harekatını 
başarıyla sonuç
landırdığını söyledi. 
Bu kara harekatından 
beklenen ve plan
lanan amacın hasıl 
olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, şöyle 
konuştu: "Türk 
ordusu, karakışta, 
gece karanlıkta, ayak 
ta bile durmanın zor 
olduğu bir coğrafya
da fevkalade başarılı 
bir operasyon icra 
etmiştir. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin başa 
rısı, sadece zaman ve 
mekanın olumsuz 
şartlarından kaynak 
lanmıyor. TSK'nın 
başarısının önemli 
bir boyutu, tek bir 
sivilin dahi burnunun 
kanamaması, siville 
re hiçbir zarar gelme 
mesidir. Bu duyarlı 
hk, bu hassasiyet, 
her türlü takdirin 
üzerindedir. Ne yazık 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

CUMAN ARANIYOR
Bünyemizde çalışacak 
BfIYfiH ELEMAN ve 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11-GEMLİK 
. Tel: 0.224 514 78 77

ki bu konuda bile 
muhalefet çevreleri 
istismarcı siyaset 
anlayışından vazge 
çememiştir. Askeri 
birliklerimizin yurda 
dönmeleri üzerine 
yapılan spekülasyon
lar gerçeği yansıt
mayan, aksine ger 
çeği örten yorumlar 
dır. Askerlerimizin 
yurda dönüşünün 
daha önce ilan edil 
memiş bir tarihte 
gerçekleşmesi, yapı 
lan işin tabiatı gere 
ğidir. Herhalde haber 
vererek, 'dönüyoruz, 
döndük', davul zur
nayla bunu bildire 
rek, en tehlikeli olan 
bir dönüş harekatı 
duyurülmaz. Bu işin 
güvenliği ve bunun 
icabı gereğidir. Hare 
katın bitiş tarihinin 
kamuoyuna açıklan
mamasını zaafmış 
gibi gündeme geti 
renler, bilerek 
ya da bilmeden 
Türkiye'nin

terörle mücade 
leşine gölge 
düşürmektedirler. 
Böyle birlik ve 
beraberlik gerektiren 
bir milli meselede, 
siyasi polemikler 
üretmek, haksız suç 
lamalarda bulunmak 
sorumluluk duy
gusuyla bağdaşmı 
yor. Sorumluluk 
sadece yönetenlere, 
Hükümete düşmüyor, 
bir ülkenin muhale
feti de ana muhalefeti 
de medyası da sivil 
toplumu da bu tür 
konularda sorumlu
luk duygusuyla 
hareket etmelidir." 
-"PARTİLER ÜSTÜ 
MESELELER"- 
Her millette, her 
ülkede partiler üstü 
tutulan meseleler 
olduğunu belirten 
Erdoğan, "Ulusal 
güvenlik konulan, 
özellikle de terörle 
mücadele, bunların 
başında gelir" 
diye konuştu.

Orhangazi'deki 
Özel Zeytin Tıp 

Merkezi'ne tecrübeli 
HEMŞİRE alınacaktır

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 
MUSTAFA HİÇDURMAZ 
GSM :05052583971

Genelkurmay'dan 
YÖK Başkanına red 
Genelkurmay Baş 
kanlığı YÖK Başkanı 
Yusuf Ziya Özcan'ın 
'Yüksek okul mezun
ları da kısa dönem 
askerlik yapsın' 
önerisini reddetti. 
Genelkurmay 
Başkam'nın, bu 
dönemde ciddi 
anlamda asker 
ihtiyacı olduğu 
gerekçesiyle 
YÖK Başkam'nın 
önerisini kabul 
etmediği öğrenildi. 
YÖK Başkanı 
Özcan, göreve 
gelmesinin ardından 
meslek eğitimini 
özendirmek amacıyla 
iki yıllık meslek 
yüksekokulu 
mezunlarının da 
4 yıllık üniversite 
mezunları gibi kısa

Meclise yeni yei sislenil kuruluyor
TBMM nın ana ve ek 
binalarında tüm ses, 
veri ve görüntü ile 
tişimini, kablolu ve 
kablosuz olmak üze 
re tek omurga üze 
rinde toplamayı 
amaçlayan, "Meclis 
Enformasyon ve 
Telekomünikasyon 
Sistemleri Projesi", 
TBMM ile Türk 
Telekom arasında 
yarın imzalanacak 
protokol ile hayata 
geçirilecek.
Protokol, TBMM 
Başkanı Koksal 
Toptan, Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım ve Türk 
Telekom Genel 
Müdürü Paul Doany 
tarafından yarın

dönem askerlik 
yapabilmesi önerisini 
gündeme getirmişti. 
Bu amaçla Genel 
kurmay Başkanı Or 
general Yaşar Büyük 
anıt'ı da ziyaret ede 
rek öneriyi sunan 
Özcan, beklediği 
yanıtı alamadı. 
Edinilen bilgilere

Meclis'te imza
lanacak.Proje kap
samında, TBMM yer- 
leşke alanı çevre 
sinde konuşlandırıl 
mış, çevre koşulları
na dayanıklı, alarm 
destek yazılımları ile 
güçlendirilmiş, uzun 
süreli kayıt 
yeteneğine sahip, 
hareketli ve sabit 
kameralardan oluşan 
kamera güvenlik sis
temi kurulacak. 
Modern iletişim 
altyapısı, güvenlik 
kameraları ve destek 
yazılımları ile plaka 
tanıma, şüpheli

göre Genelkurmay 
Başkanı, bu dönem 
de ciddi anlamda 
asker ihtiyacı 
olduğunu ve 
böyle bir süre 
kısaltımı için koşulla 
rın uygun olmadığı 
gerekçesiyle YÖK 
Başkam'nın 
önerisini reddetti.

nesne algılama gibi 
sistemler ile yerleş 
ke güvenliği yanısıra 
ziyaretçi giriş çıkış 
larında da hız ve 
güvenlik sağlanacak. 
Kurulacak olan 
kablosuz internet 
erişimi, tüm yerleşke 
alanını kapsayacak. 
Milletvekillerine 
dağıtılan dizüstü bil
gisayarlar ve kablo
suz ağ erişim yete 
neği olan cep tele
fonları ile yerleşke 
alanının her yerin 
den internet ve 
intranet erişimi
sağlanacak.

KnŞGDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OJSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Aynı aileden 3 kişi
sobadan zehirlendi

İplik yüklü kamyonu çaldılar
Bursa'nın .Mudanya 
ilçesinde sobadan 
sızan karbon- 
monoksit 
gazından zehir 
lenen 3 kişilik 
aile hastanelik oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Halitpaşa 
Mahallesi Fevzi 
paşa Caddesi 
Yıldız 
Apartmam'nda 
ikamet eden

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Fuat (43) eşi 
Fatma (38) ve 
kızı Sedef Özdemir 
(18) kömür 
sobasından 
sızan karbon* 
monoksit gazından 
zehirlenerek 
hastaneye kaldırıldı. 
Özdemir ailesinin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, iplik yüklü 
küamyon kimliği 
belirsiz kişi veya 
kişilerce çalındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Soğanlı Mahallesi 
Hayribey Çiftliği'nde

Kadın hırsızları ev sahibi yakaladı
Bursa'da camını 
kırdıkları evden 
2 adet Adana 
burması bilezik 
çaldığı öne sürülen 
2 kadın hırsız, 
ev sakinleri tarafın
dan yakalandı. 

park halindeki 16 HA 
668 plakalı yüklü, 
kamyon çalındı. 
Kamyon sahibi 
Hakan Hazar'ın 
müdracaatıyla olay 
yerine gelen polis, 
kamyonun 13.5 ton 
iplik yüklü

Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yiğitler 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, Fadime 
Demirbilek'e ait 

olduğıunu belirledi. 
Polise ifade veren 
Hazar, "Bir fab
rikadan İstanbul'a 
götürmek için iplik 
yükledim. Çiftlik 
içerisindeki boş 
alana kamyonu park 
ettim. Eve gittim, 

eve giren 2 kadın 
hırsız, çocuk 
odasının kilitli 
çekmecesini kırıp 
2 adet Adana bur
ması bileziği çaldı. 
Aysel İ. (40) ve Necla 
İ.(20) isimli zanlılar 

sonra yola çıkmak 
için geldiğimde 
kamyonu bula
madım." dedi. 
Polis, kamyonu 
çalan kişi veya kişi 
lerin yakalanması 
için soruşturma 
başlattı.

ev sahibesi ve 
mahalle sakinleri 
tarafından 
yakalandı. Zanlılar, 
Hırsızlık Büro 
Amirliği'ne getiri 
lerek sorgulanmaya 
başlandı.

Hırsızlar, 2 otomobilin lastiklerini çaldı
Bursa'da sipariş üze 
rine çalışan hırsızlar, 
park halindeki aynı 
marka otomobilden 

2'şer adet lastiği 
sökerek çaldı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 

ilçesi Altınova Mahal 
leşi Yayla ve Yalçın 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda Meh 

met Er ve Ersin Baş 
pınarlı'ya ait Şahin 
marka otomobillerin 
sağ ön ve arka ile 

sol ön ve arka lastik
leri yerinden söküle 
rek çalındı. Er ve 
Başpınarlı polise 

müracat ederek 
hırsızların yakalan
masını istedi. Soruş 
turma başlatıldı.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
4

1
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi fe

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
AÇİLSATILIKveKİlULIKlARINIZİCİNBİZİARAYINJZ j

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

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3-oda 65 m2 SATILIK DAİRE E
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı g

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

yeni atari makineleriyle satılık dükkan, önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

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

Bursa'da, lise 1. 
sınıf öğrencisi 
17 yaşındaki kızın 
ölümü şüpheli 
bulundu.
Pazar günü der
shanede rahatsızla
narak götürüldüğü 
hastanede 'gazı 
var' denilerek eve 
gönderilen genç 
kız dün sabaha karşı 
kaldırıldığı hastane 
acil servisinde 
hayatını kaybetti. 
Hollanda'da 
dünyaya gelen ve 
2 yıl önce babasını 
kaybeden genç 
kızın 8 ay önce 
annesi ve bir 
kardeşiyle birlikte 
Bursa'ya yerleştiği 
öğrenildi.
İddiaya göre, Yıldı 
rım Kız Meslek Lise 
si 9/G sınıfı öğren
cisi Kübra Bal (17), 
geçtiğimiz pazar 
günü Mesken'de

öğrenim gördüğü 
bir dersanede rahat
sızlandı.
Dersane görevlileri 
nin aileye haber 
vermesiyle genç kız 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan genç kız, 
'gazı var’ denilerek 
eve gönderildi. Anne 
Fatma Bal, doktorun 
verdiği gaz ilacını 
kızını verdi.
Ardından gece 
rahatsızlanan genç 
kızı ailesi sabaha 
karşı yeniden 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
götürdü. Burada 
yapılan müdaheleye 
rağmen genç kız 
hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet Savcısı 
genç kızın ölümünü 
şüpheli buldu.
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Acı haberle 
yıkılan Bal ailesi 
hastaneye akın 
etti. 2 yıl önce 
babası Kader Bal'ı 
kaybeden Kübra 
Bal'ın 8 ay önce 
annesi ve 
kakrdeşiyle birlikte 
Hollanda'dan 
Türkiye'ye kesin 
dönüş yapıtğı ve 
Yıldırım Kız Meslek 
Lisesi'ne kayıt yap
tırdığı öğrenildi. 
Kübra Bal'ın 
sakin kişiliğiyle 
tanındığını söyleyen 
Yıldırım Kız 
Meslek Lisesi 
idarecileri, genç 
kızın Türkiye'ye 
uyum aşamasında 
olduğunu ve 
arkadaşlarınca çok 
sevildiğini kaydetti. 
Kübra Bal'ın ölüm 
nedeni yapılacak 
otopsiyle netlik. 
kazanacak.

T_ BSM
»SUYUNU BOŞA 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sanayide göstergeler
kötüleşiyor

ABN Amro tarafın
dan yapılan araştır
ma, sanayide 
göstergelerin olum
suzlaştığını ortaya 
koydu.
ABN Amro'nun 
araştırma raporuna 
göre, ocak ayında 
yüzde 48.9 
düzeyinde bulunan 
Türkiye Satın Alma 
Yönetici Endeksi 
(PMI) şubat ayında 
yüzde 46.4'e geriley
erek, 33 ayın en 
düşük seviyesine \ 
indi. PMl'a göre Türk 
imalat sektörünün 
genel çalışma 
koşullan da 
kötüleşerek en 
düşük'seviyesi ne 
geriledi. Rapora 
göre, üretim, yeni 
siparişler, istihdam, 
satın alma faaliyeti 
ve birikmiş işlerin 
hepsi rekor oranlar
da düşerken, girdi 
fiyat enflasyonu ise 
17 aydaki en yüksek 
seviyesinde gerçek
leşti.
ABN AMRO ve 
dünyanın önde 
gelen ekonomik 
araştırma şirket
lerinden NTC 
Research tarafından 
yayınlanan, Türkiye 
imalat sanayii 
sektörünün durumu 
hakkında bilgi ver
mek üzere tasarlan
mış bir bileşik 
gösterge olan ABN 
AMRO Türkiye Satın 
Alma Yöneticisi 
Endeksi'nin (PMI™)

Şubat ayı verileri, 
araştırmaların 
başladığı Haziran 
2005 tarihinden bu 
yana otuz üç aylık 
seriler tarihindeki en 
düşük değeri gös
teriyor.
Ocak ayında 48.9 
olan ABN AMRO 
Türkiye PMI Şubat'ta 
46.4'e gerileyerek, 
üst üste dördüncü 
ayda da büyümeyi 
daralmadan ayıran, 
değişim olmayan 50 
seviyesinin altında 
kaldı. ABN AMRO 
Kıdemli 
Ekonomistlerinden 
Debbie Orgill, yaptığı 
değerlendirmede, 
Şubat ayı PMI 
raporunun, talebin 
zayıflaması ve yük
sek fiyat dinamikleri 
ile oldukça olumsuz 
olduğunu belirtti. Bu 
zayıflık ve fiyatlarda
ki yükselişin kısmen, 
kötüleşen hava 
koşullarıyla ilişkili 
olduğuna dikkat 
çeken Orgill, 
“İmalatçılar, yurt 
dışı siparişlerdeki 
azalmanın arkasında 
yatan etken 
olarak Türk lirasının 
güçlü olmasını 
göstermeye devam 
etmektedirler.
Araştırma, Türkiye. 
Merkez Bankası'nın 
da son dönemlerde 
vurguladığı gibi, 
Şubat ayında da gıda 
fiyatlarının arttığına 
işaret etmektedir” 
dedi.

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

o- Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Bülbül Dursun

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

GemlikK&fez
■Miiıııma

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYÜN OKUTUN

Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR

SEKRETER 
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR.
* â .

Mü raca atların şahsen yapılması rica olunur. 
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 SİNEMASI

Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel :513332i)

SATILIK VİLLA

RECEP İVEDİK 11.30- 14.00- 16.15- 19,00-21,15

SOIN DERS 12.00- 14.15- 16.30- 19.15

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712
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Engürücük İlköğretim 
Okulu’na Fair Play Ödülü

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa il ve ilçele 
rinden 331 İlköğre
tim okulu takımının 
katılımıyla 20 
Kasım 2007 tari
hinde başlayan 
MEB DANONE 
Küçükler Futboll 
İl Birinciliği yarış
malarında Gemlik 
Engürücük 
İlköğretim Okulu 
takımı Fair Play 
ödülüne layık 
görüldü.
Osmangazi Beledi 
yesi Hüdavendügar 
spor tesislerinde 
başlayan ve 
Merinos stadında 
yapılan finalle son 
bulan turnuvada 
en centilmen 
takım seçilen 
Engürücük takımı, 
düzenlenen törenle 
kupasını aldı. 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Yunus 
Bayır nezaretinde 
turnuvaya katılan ve 
başarılı maçlarının 
yanı sıra centilmen
lik örneği gösteren 
Engürücük takımı 
mn Fair Play kupası 
nı aldığı final töre 
ninde Okul Müdürü 
Fedai Keskin ile 
Gemlik İlçe Lig 
Heyeti Futbol 
Temsilcisi Beden 
Eğitimi öğretmeni 
Ali Bilgin'de hazır 
bulundu.

Gemlik Ksr fez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa 6. Kitap Fuarı öğrenci akınına uğradı
TÜYAP tarafından 
organize edilen 
Bursa 6. Kitap 
Fuarı, öğrenci 
akınına uğradı. 
TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde, 
TÜYAP ve Türkiye 
Yayıncılar Birliği 
tarafından düzen 
ienen ve yaklaşık 
200 yayınevin 
katıldığı fuara 
ziyaretçi akını 
vardı. İlk gün 23 bin,

ikinci gün 38 bin, 
3 gün ise 19 bin 
kişinin ziyaret ettiği 
fuarda ilköğretim 
öğrencileri renkli 
görüntüler oluştur
du. Boylarını aşan 
stantlara kitaplar 
arasında kendilerin 
en güzel resimli 
kitabı almak için 
yarışan miniklerin 
yardımına öğretmen
leri yetişti. İlköğretim 
öğrencileri boyama

ve hikaye kitaplarına 
ilgi gösterirken, 
lise öğrencileri ise 
üniversiteye hazırlık 
kitaplarına ilgi gös
terdi. Binlerce çeşit 
kitap arasında karar 
vermekte zorlanan 
vatandaşlar ise, 
uygun kitabı ala
bilmek için yoğun 
çaba sarf etti. 
Fuarda kitapları 
ellerine alıp 
incelemek yerine

eğilmeyi tercih 
eden öğrenciler 
ilginç görüntüler 
oluştururken, 1 YTL 
furyasına kitapçılar 
da uydu. "Çocuk
larımız okusun diye 
masal kitapları 1 
YTL" yazısını asan 
yayınevleri, fuara 
gösterilen ilgiden 
memnun olurken, 
satışların arzu 
edilen seviyede 
olmadığını belirtti.

-- II-----—--------------------

U AK, 7 Mart'la 
'kadro' sorununu

görüşecek

Üniversitelerarası 
Kurul'un (ÜAK) 7 
Mart'ta yapacağı 
olağan toplantısın
da, YÖK'ün Şubat 
ayında gönderdiği 
genelgeler ile üniver 
sitelere verilen kad 
ro izinlerini durdur
ması konusunun 
gündeme gelmesi 
bekleniyor.
Üniversitelerarası 
Kurul, 28 Şubat'ta 
Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi'nde 
yaptığı olağanüstü 
toplantısının ardın
dan, 7 Mart 2008 
Cuma günü Antalya 
Akdeniz Üniversite- 
si'nde olağan toplan 
tısını yapacak. 
Toplantıda yeni üye 
sunumları ve geçen 
toplantıda alınan 
kararların onaylan
ması gibi olağan 
gündem maddeleri 
ele alınacak.
-“ÜNİVERSİTELER 
KADROLAR 
KONUSUNDA CİDDİ 

ı SIKINTI YAŞIYOR”-
ÜAK Başkanı ve 
Akdeniz Üniverşitesi 
Rektörü Prof. Dr.

Akaydın, YÖK 
tarafından Şubat 
ayında verilen iki 
genelge sonrasında 
kadro izinlerini iptal 
edildiğine 
değinerek, bu konu 
nun da gündeme 
getirilebileceğini 
ifade etti. Prof. Dr. 
Akaydın, üniver
sitelerin bu konuda 
sıkıntı yaşadığını ve 
ÜAK'de gündem 
maddesi olarak 
tartışılmak 
istenebileceğini 
söyleyerek, “Geçen 
ay, YOK'ün üniver
sitelere gönderdiği 
ve kadro izinlerinin 
durdurulmasını 
isteyen kararını gün
deme getirmesini 
bekliyorum. Üniver
sitelerimiz bu konu
da ciddi sıkıntılar 
yaşıyorlar. Kadro 
sıkıntısı nedeniyle 
rahatsızlıklar 
bulunuyor ve 
bu konunun gün
deme* alınmasını 
isterlerse ÜAK 
gündeminde 
tartışacağız” 
diye konuştu.
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Sütün bilinmeyen faydalarını biliyor musunuz?
Ülkemizde süt 
tüketimi çocuklar, 
gençler ve yetişkin
lerde maalesef iste
nen düzeyde değil. 
Süt içmek yerine süt 
yemekten daha fazla 
hoşlanıyoruz. Bir 
bardak süt yerine bir 
kase sütlaç veya 
keşkül, kazandibi, 
sütlü nuriye tatlısı 
yemek genelde daha 
fazla tercih ediliyor 
ve seviliyor. Çocuk
lara sütü sevdirmek 
için çeşitli aromalar 
ve farklı tatlar 
karıştırmayı deniyor 
anneler.
Çocuğunun süt 
tüketimi için elinden 
geleni yapan anne, 
çoğu zaman kendisi 
için aynı özeni 
göstermiyor. Her 
gün çocukların 2-3 
su bardağı, yetişkin
lerinse 1 - 2 su bar
dağı süt tüketmeleri 
sağlık açısından çok 
değerli. Bu konuda 
yapılmış çok fazla 
araştırma var ve ben 
bazılarını sizin için 
özetledim.
Süt içmek, böbrek 
taşı oluşumu riskini 
azaltmaya yardımcı 
olabilir: Böbrek taşı 
geçmişi oimayan 81 
bin kadınla yakın 
zamanda yapılmış 
olan epidemiyolojik 
bir araştırmada 
yağsız süt tüke
timiyle böbrek taşı 
riskinin düşüklüğü

arasında bir bağlantı 
olduğu bulunmuştur. 
Günde üç porsiyon 
koruyor 
Bir başka araştır
manın sonuçları da 
göstermiştir ki 
kalsiyum açısından 
en zengin yiyecek
leri tükettiklerini 
rapor eden kadınlar 
(günde üç veya daha 
fazla porsiyon süt 
ürünü) sekiz yılı 
aşkın süre boyunca 
böbrek taşı oluşumu 
riski en düşük olan 
grubu oluşturmuş. 
Bunun tersine 
araştırmacılar 
kalsiyumu besinle 
almak yerine suple- 
man (takviye) olarak 
alanlarda böbrek 
taşı oluşumu üzerine 
hiçbir etki 
olmadığını buldular. 
Süt tüketimi, 
salyanın yerine 
geçerek diş çürüme
si riskinin azalması
na yardımcı olur: 
Nem sağlayarak 
dişte oyuk oluşu

munu artıran mad
delerin (örneğin 
sukroz gibi basit 
şekerler) temizlen
mesine yardımcı 
olmaya ek olarak 
süt, oral asitlere 
tampon oluşturur. 
Diş minesinin 
çözülebilirliginf 
azaltır ve diş 
minesinin tekrar 
mineralize olmasına 
yardımcı olur. 
Daha düşük vücut 
yağı için etkilidir: İki 
yıllık bir egzersiz 
programına kayıt 
olan 18-31 yaş 
arası genç yetişkin 
kadınlardan süt 
ürünlerinden daha 
yüksek kalsiyum 
alimim tercih eden
lerin, daha düşük 
vücut ağırlığı ve 
vücut yağına sahip 
oldukları 
görülmüştür. 
Folat için önemli. 
Penn State Üniver- 
sitesi’ndeki araştır
macılar günde en az 
üç porsiyon süt 

tüketen kadınların 
diğer yiyeceklerde 
bulunan folatın kul
lanımını daha etkin 
olarak sağladığını 
öne sürmektedir. 
Folat, kalp hastalık
ları ve inmeleri önle
meye yardımcı ola
bilir ve özellikle 
çocuk doğurma 
yaşındaki kadınlar 
için, bebekte 
doğumsal anomali 
riskini azaltma 
açısından önemlidir. 
İyi bir sporcu içe
ceğidir. Kanada’da 
yapılan yeni bir 
araştırmaya göre 
egzersizden sonra 
spor içecekleri yer
ine süt içenler, daha 
fazla kas yapıyor ve 
daha çok yağ yakıy
or. Araştırmacılara 
göre bunun nedeni 
sütün hidrasyon 
için, sıvı ve enerji 
için karbonhidrata 
ek olarak protein 
açısından da zengin 
olması.
İdrar yolu iltihabının 
engellenmesi: Bir 
araştırmada yoğurt 
ve belli tiplerde 
peynir gibi fermente 
olmuş süt ürünlerini 
hafta üç veya daha 
fazla yiyen kadın
ların, bu tip yiyecek
leri haftada bir veya 
daha az yiyen kadın
lardan yüzde 79 
daha az idrar yolu 
iltihabı olduğu 
görülmüştür.

Brokoli, kanser 
ve kemik

erimesinin
düşmanı

Erzurum İl Sağlık 
Müdür Yardımcısı ve 
İl Kanser Koordina ... 
törü Dr. Siyami 
Kotan, vitamin depo
su brokolinin, kan 
serin ve kemik 
erimesinin düşmanı 
olduğunu söyledi. 
Brokolinin, kansere 
karşı koruyucu vita
min dolu bir sebze 
olduğunu belirten Dr. 
Kotan, "Brokoli, 
göğüs, kolon ve mide 
kanserini önler. 
Betakaroten ve C vit
amini ihtiva eder" 
dedi. Kansere karşı 
koruyan ve insan 
ömrünü uzatan 
brokolinin fay
dalarının saymakla 
bitmeyeceğini U
Kotan, "Çok miktar

da kalsiyum içerdiği 
için kemik erimesine 
bire birdir. Mineral ve 
demir eksikliğini 
gideren brokoli vita
min deposudur. 
Brokoli sebzesini bol 
tüketen vatan
daşlarımızda ender 
olarak bağırsak ve 
akciğer kanseri 
görülür, kalp dolaşım 
hastalıklarına da pek 
rastlanmaz" diye 
konuştu. Brokolinin 
kadınlarda göğüs 
kanserini önlediğini 
ifade eden Kotan, 
"Vatandaşlarımız 
hastalıklara yakalan
mamak için bol bol 
sebze yesin, vitamin 
ihtiyaçlarını sebze ve 
meyve ile gidersin" 
şeklinde konuştu

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 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.Savcıhğı 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
Kanberoğlü-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
^ahilD?«HasSt’ 513 23 29
Mer.Sağ.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 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
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5 Mart 2008 Çarşamba 
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İstiklal Cad. No: 40 
Tel: 513 0116 GEMLİK

Gemlik Kurfez
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YIL : 35 SAYI : 2996 
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 
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Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

ŞEHİR MERKElİNDt
ODEİ

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER ■
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
• KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ »
* ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN
* PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA '
• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
• DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
* TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

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

160m2 dublex daireye geniş seçenek. i

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin kerisine alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


44 KcbAblN LeZZETİnİN, hİZMETIN kAlİTESİylE bİjtlEŞTİÇİ ACİRES " 
Tibel Otel Ka.rşıst^^K»Bl3 95 45

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
Mar» 200S Perşembe www.gemHkkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel; 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

AKP’nin Yerel Yönetim Yasası Meclis’te görüşülürken, Belediye Başkanları da muhalefet liderleri ile görüştü

Kapanacak belediyelerin
başkanları Ankara’da

y^OO'ün üzerinde kapatıla-

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Fenerin maçı ve Tv. de TBMM 
Önceki gece TRT Kanal 3’de TBMM saatini izliyorum. 
Bir yandan da Fenerbahçe Sevilla karşılaşmasını 

bakıyorum.
Maç heyecanlı, ancak FB daha ilk 10 dakikada iki go

yemiş. Moral bozuk. Devamı sayfa 5'de

cak belde belediye başkanı 
Ankara’da belde belediyelerini 
kapatacak yasa tasarısının çık
maması için çaba harcarken, 
belediye başkanları Başbakan 
Erdoğan’ın talimatı doğrultu 
sunda hiçbir AKP’li milletvekili 
ile görüşemiyor. Sayfa 3’de
Salih Memecan Özel

TM
Ünlü Karikatürist Salih Memecan, Özel

Aykent İlköğretim Okulu’nda Aykent İlköğretim Okulu’nda öğrencilere 
imza gününe geliyor kitaplarını imzalayacak. Haberi sayfa 2’de

fflFîVAYAll’
BE02180-945
INTEL 2180 2.0 Ghz. İŞLEMCİ

INTEL 945 VGA+SES+LAN ANAKART 

2 GBDDR2 BELLEK
160 GB SATA SABİT DİSK 

DVD4M OPTİK SÜRÜCÜ 

17" LG WIDE SCREEN LCD WNİT( 
EVEREST 435 KASA B 1

KART OKUYUCU “ V
W KLAVYE ♦ OPTİK MOUSE 

2+1 SES SİSTEMİ

BU 
FIRSATLA! 

KAÇMAZ!
W

BE06100-4200
AMD 4200 İŞLEMCİ
AMD VG A+SESfL AN AMAKART 
2 GBDDR2 BELLEK 
160 GB SATA SABİT DİSK 
DVD-RW OPTİK SÜRÜCÜ 
17" LG WIDESCREKN LCD MO«hö« 

EVEREST 435 KASA
KART OKUYUCU
MM KLAVYE ♦ OPTİK MAK0U3E 
2+1 SES SİSTEMİ

99 YTL
12 TAKSİT 
KDV DAHİL

bonuscard ,/>kJcal

Vtefaföank
Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BllRSfl

http://www.gemHkkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Salih Memecan 
Özel Aykent 
ilköğretim 

Okulu’nda imza
gününe geliyor

Ünlü karikatürist 
Salih Memecan, 
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’nda öğren
cilere kitaplarını 
imzalayacak. 
Okulun daveti 
üzerine yarın 
saat 11.oo de 
Aykent İlköğre
tim Okulu’na 
imza için gelecek 
olan Mennecan’ın 
Bursa Ki tap Fua
rında kitaplarını 
imzaladığı ve 
karikatür sanatı 
ile ilgili konfe
ranslar verdiği 
öğrenildi.
Ay kenti i öğrenciler 
Salih Memecan’ı 
merakla beklerken, 
okulda Memecan’ın 
ünlü karikatür

kahramanları 
Limon ve Zeytin 
çizimlerine 
merak sardıkları 
belirtildi. İsteyen 
veliler de imza 
gününe katılacak.

Kırmızı ışıkta geçen yayalara
41YTL ceza geliyor

Dörtyol'da üst geçidi 
kullanmayan ve 
kırmızı ışıkta geçen
lere 41 YTL lira 
ceza kesilecek.
Dörtyol mevkiinde, 
trafik işaretlerini 
ve üst geçidi 
kullanmayan yayalar 
trafiği zor duruma 
düşürüyor.
Polisler, söz 
konusu bölgede 
denetime başladı. 
Denetlemelerde 
yayalara ceza 
kesilmezken, 
kimlik bilgileri not 
alınarak tekrarında 
Trafik Kanunun 
68. maddesi 
uyarınca ceza 
kesileceği anlatıldı. 
Trafik ekipleri, ışık
ları ihlal eden ya 
yalara 41 YTL. 
200 Ykr lira ceza 
kesileceğini

söylerken, vatan
daşların bazıları, 
"Yayaya ceza mı 
olur? Bir tek bizi 
mi gördünüz?" 
diyerek itiraz etti. 
Trafik kazalarının 
çok olduğu

Dörtyol kavşağında 
daha çok kazaların 
yayaların kırmızı 
ışık ihlali ve üst 
geçidi kullanma
masından kay
naklandığı bildirildi. 
Bunun önlenmesi

için Trafik Yasası’n 
da öngörülen 41 
YTL 200 Ykr. para 
cezası uygula
masının caydırıcı 
olacağı belirtilerek, 
yasanın uygulan
masına başlandı.

Cjr$mııi(-MMiıniiıiDiıliEiEhei|nııııi 
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. 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 Fpx:51317 94

Yol düzenlemesi
BursalIları 

çileden çıkarıyor
Bursa'da, eski garaj 
mevkiine 'Kent 
Meydanı' adı altında 
yapılan alışveriş 
merkezinin ardından, 
şimdi de alan kazan
mak adına yapılan 
yol daraltmaları 
vatandaşı çileden 
çıkardı.
Geçtiğimiz günlerde 
hizmete giren 'Mey 
dan Alışveriş Merke 
zi'nin çevre düzen
lemelerini izleyen 
vatandaşlar büyük 
bir şaşkınlık yaşıyor. 
Başlangıçta "Kent 
Meydanı" yapıyoruz 
diye yola çıkan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si, proje ortaya çık-1 
tıkça meydandan çok 
binalar ile karşılaşan 
Bursa halkını hayal 
kırıklığına uğratmıştı. 
Uzun tartışmalara 
neden olan meydan, 
şimdilerde yol tartış
malarını da berabe 
rinde getirdi.
Alışveriş merkezinin 
çevre düzenlemeleri 
çerçevesinde Santral 
Garaj mevkiindeki 
bütün yollar daraltı 
larak kaldırıma dönüş 
türülüyor. 3 şeritin 
bile yetersiz olduğu 
yollar 2 şerite kimi

yerlerde ise tek şerite 
düşürülerek'zaman 
zaman 9 metreyi bu 
lan kaldırımlar oluş
turuluyor. Uluyol, Fo 
mara, Çarşamba ve 
Yalova yolu'nun 
kesişme noktaları 
olan ve yoğun araç j 
geçişine sahne olan 1 
yollar, sürücüler için 1 
tam anlamıyla çileye 
dönüştü. Uzun kuy 
rukların oluştuğu yol
larda, sık sık tartış- 1 
malar ve kavgalar 
görülüyor. Uluyol'un 
çıkışına yapılan 'ba | 
ba' ise, görünleri hay 
rete düşürüyor. Araç 
geçişleri düşünülme
den yapıldığı sanılan 
baba, sürücüleri saat 
lerce beklemek zorun t 
da bırakıyor. Sürücü j 
ler kadar, bölge esna 
fıda yapılan çalışma 
lardan şikayet 
ediyor. Bölgenin 
20 yıllık esnafı Batı 
Market sahibi Nedim 
Çakmak, sabah 
09.00'da başlayan 
trafik yoğunluğunun 
akşam saatlerine 
kadar devam ettiğini 
ve sürücüler arasın
da sık sık tartışmalar 
yaşandığını .
belirtiyor._____ .

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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AKP’nin Yerel Yönetim Yasası Meclis’te görüşülürken;
Belediye Başkanlarrda muhalefet liderleri ile görüştü^

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozbanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blög/özcan vural

YazıYORUM

Kapanacak belediyelerin 
başkanları Ankara’da 

v'600’ün üzerinde kapatılacak belde belediye başkanı Ankara’da 
belde belediyelerini kapatacak yasa tasarısının çıkmaması için çaba 
harcarken, belediye başkanları Başbakan Erdoğan’ın talimatı 
doğrultusunda hiçbir AKP’li milletvekili ile görüşemiyor.
Kadri GÜLER
AKP Hükümetinin 
belde belediyelerinin 
kapatılması ile ilgili 
Yerel Yönetim 
Yasası’nda yapılan 
değişiklikler 
TBMM’de görüşülür 
ken, kapatılacak 
belde belediyelerinin 
başkanları da 
Ankara’da kulis 
çalışmalarına 
devam ediyor. ' 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir dün Ankara’da 
siyasi parti gurupları 
ile temaslarını 
sürdürdüler.
Telefonla görüştü 
ğümüz Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
600 in üzerinde 
kapanacak olan 
belde belediye 
başkanlarının Ankara 
ya gelerek, muhale

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin
Genel Merkez’de eğitim verecek

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
AKP tarafından 
20 ilde sürdürülen 
Siyaset Akademisi 
Yerel Yönetimler 
Programı’nda 
Diyarbakır ve 
İzmir’den sonra 
Ankara’da da 
politikacı adaylarına 
yerel yönetim 
dersi verecek. 
Başkan Şahin, 
İzmir ve 
Diyarbakır’daki 
programların 
ardından partisinden 
gelen talep üzerine

fete ait siyasi parti 
guruplarına giderek 
Meclis’te görüşülmek 
te olan Yasa tasarı 
sının iptali için 
destek istediklerini 
söyledi.
Güler şöyle konuştu: 
“Dün, MHP Lideri 
Sayın Devlet Bahçeli 
ile CHP Genel Başka 
nı Deniz Baykal, 
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu ve DP Genel 
Başkanı Süleyman 
Soylu ile görüştük. 
CHP Genel Başkahı 
Deniz Baykal gurupta 
yaptığı konuşmada, 
“Bunlar 3. Cumhur 

siyasetin merkezi 
Ankara’da 7 Mart 
Cuma günü saat 
19.00’da yerel 
yönetim dersi 
verecek.
Başkan Şahin, AKP 

başkanı Celal 
Bayar’ın kurduğu \ 
belediyeyi bile 
kapatıyorlar” diyerek 
bizim sorunumuzu 
dile getirdi. Muhalefet 
partileri ile diyalog 
kurduk ve destek 
alıyoruz ancak, 
hiçbir AKP’li 
yetkili ile görüşme 
sağlayamadık" 
Güler, Yasanın 
AKP’nin istediği 
şekilde Meclis’ten 
çıkacağını sandık
larını belirterek, 
Recep Tayyip Erdo
ğan’ın kesin emirleri 
nedeniyle milletvekil 
leri ile bile görüşeme

Genel Merkezi’ndeki 
toplantıda kursiyer
lere siyasetteki 
ve yerel yönetim
lerdeki deneyimleri
ni paylaşacak 
İzmir ve Diyarbakır’ 

diklerini belirterek, 
“Eğer Yasaı 
istedikleri şekilde 
Meclis’ten çıkarsa, 
bir tek yapı lacak 
şey Anayasa 
Mahkemesi’ne git
mektir. Oradan da bir 
sonuç alınamazsa, 
bütün belediye 
başkanları durumu 
halka anlatarak AKP 
ile sandıkta mücadele 
edecektir. Bu Yasanın 
altında büyük rantlar 
yatmaktadır." dedi. 
Küçük Kumla Beledi 
ye Başkanı Eşref 
Güre dün Ankara’da 
ki temaslardan sonra 
Gemlik’e döndü.

daki toplantılarda, 
4 yıl. gibi kısa 
sürede Bursa’da 
gerçekleştirdiği 
icraatların yanı 
sıra yörei yönetim 
stratejileri konusun
da aktardığı bilgiler 
ile politikacı 
adaylarının 
beğenisini 
toplayan Başkan 
Şahin, Ankara’da 
geleceğin adaylarına 
yerel yönetimlerde 
olması gereken 
vizyon ve halka 
verilmesi gereken 
güven hakkında 
tüyolar sunacak.

Çık dediler çıktık!...
Buch "çık" dedi. Çıktık.
Tatilde olsan, oteldeki odanı bu kadar 

çabuk boşaltamazsın, oteldeki odanı...
Apar topar! Böyle bu işler çünkü.
Gel deyince, gidiyorsan...
Vur deyince, vuruyorsan...
Gir deyince, giriyorsan...
Çık deyince, çıkacaksın.
Sakın ola, onurdan monurdan bahset

meyin bana... Hangi onur?
Lübnan’a gitmek istemiyoruz, İsrail’i koru

mak için, tıpış tıpış gidiyoruz... .
Afganistan’a gitmek istemiyoruz, ABD’yi 

korumak için, tıpış tıpış gidiyoruz...
Irak’tan çıkmak istemiyoruz, kendimizi 

korumak için, kıçın kıçın çıkıyoruz!
Ne onuru?
Tatbikatta^ durup dururken gemimizi 

vurdu mu füzeyle? \
Muaveneti? Vurdu.
Biri yarbay, 5 şehit, 22 gazi...
Ne yaptık? Yeni gemiler verdi, sustuk.
Irak’ı işgal etmek için, topraklarımıza 

asker yerleştirmek istedi mi? İstedi.
Ne yaptık?
At pazarlığı...
Para istedik. .
Çuval geçirdi mi kafamıza? Geçirdi.
Ne yaptık? Üstüne özür diledik.
"N’olur deliğe süpürmeyin" falan.
Ya bu sefer? Sıkı durun...
Dünkü toz duman içinde gözden kaçan 

bir "son dakika" haberi daha vardı:
"Dünya Bankası, stratejik işbirliği 

çerçevesinde, Türkiye’ye 6.2 milyar dolar 
kredi verilmesini onayladı."

Böyle bu işler...
Al parayı.
Sen de kömürü al. Kes sesini!
Ne onuru?
“Yılmaz Özdil’in 1 Mart “ Hürriyet" 

gazetesi köşe yazısı”
Yazıyı okudunuz.
Konuşulanları da takip ediyorsunuz ...
Kimse bize başka hikayeler anlatmasın.
Sayın Genelkurmay Başkanının konuş

malarını da üzüntü içinde dinliyorum.
Eğer doğru ise bilmelidir ki o zaman 

kendi kalesine gol atan oyuncu durumuna 
düşüyor.

Hükümetin emri ile gireceksin, kimsenin 
haberi olmadan çıkacaktım demek kimseyi 
inandırmıyor.

Benim askerim o karda kışta bir haftada 
kalır, iki haftada.

Oturduğum sıcak yerden yazmıyorum, 
orada, o dağlarda ben 3 sene kaldım.

Hem de 1950 senelerin basit şartları ile...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozbanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/bl%25c3%25b6g/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Minik öğrencilerden Mliye'ye ziyaret BUSMEK
Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri 2. Asliye Ceza Hakimi Aynur Mutlu 

Altuğ ‘u ziyaret etti. Minikler mahkeme kurup yargılama yaptılar.
öğretmenlerine

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
leri Gemlik 
Adliyesi’ne 
yaptıkları gezide 
Hakimlik ve Savcılık 
mesleğini yerinde 
izleyerek onların 
yerine karar verme 
yetkisini öğrendiler. 
Öğretmenleri 
Özlem Küçükal 
kan'la birlikte 
geldikleri Adliye 
binasının önünde 
2. Asliye Ceza 
Hakımf Aynur 
Mutlu Altuğ 
tarafından karşıla 
nan ana okulu 
öğrencileri ilk kez 
yaptıkları bu tür 
ziyarette mahkeme 
kurup yargılama ' 
yaptılar.
Hakim Aynur 
Mutlu Altuğ'un 
hazırladığı 
mizansen 
mahkemede 
Batuhan Aksu 
Hakim oldu 
Öykü Tütüncü'de 
Savcılık rolünü 
üstlendi.
Meydana gelen 
bir trafik kazası 
sonucu tarafların 
olayı mahkemeye 
taşımalarıyla 
başlayan 
duruşmada taraf 
Avukatlıklarını 
Ceren İnal ve 
Yiğit Efe yaparken 
Mahkeme Zabıt 
Katipliğini de 
Mehmet Bulan yaptı. 
İlçe de yaptıkları 
gezilerle meslekleri 
yerinde gören ve 

(bilgi sahibi olan 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
leri Adliye binasında 
özellikle Hakim ve 
Savcı mesleğinin 
nasıl işlediğini 
yerinde görme

fırsatını buldular. 
Duruşmanın 
bitmesiyle birlikte 
2. Asliye Ceza 
Hakimi Aynur

Mutlu Altuğ tarafın
dan getirtilen 
pastaları Hakim 
annelerinin elinden 
alarak afiyetle

yiyen küçük 
öğrenciler Adliye 
binasından neşe 
içinde ve mutlu 
ayrıldılar.

T MA “SUYUNU BOŞA 
_ HARCAMA”

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

eğitim

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Edindirme 
Kursları'nda (BUS
MEK) görev yapan 
eğitmenler, özel 
seminerlerle 
mesleki birikimlerini 
güçlendiriyorlar. 
BUSMEK bünyesinde 
görev yapan eğit
menler, kurslardan 
arda kalan zamanlar
da mesleki gelişim
lerine katkı sağlayan 
seminerlerde bir 
araya geliyorlar. 
Eğitmenler;
BUSMEK yönetim 
merkezi tarafından 
düzenlenen ve eı 
sanatları, bilgisayar, 
kuaförlük, cilt bakımı, 
sağlık konularını 
kapsayan hizmet 
içi eğitim seminer
leriyle hem mesleki 
hem de kişisel alan
larda yeni bilgiler 
ediniyorlar.
Fomara Kurs 
Merkezi'nde gerçek
leştirilen programın 
ilkinde BUSMEK Cilt 
Bakımı ve Makyaj 
Usta Öğreticisi Esra 
Kotancılar, kuaförlük 
bölümü eğitmenler
ine masaj teknikleri, 
manikür, pedikür, 
yüz şekillerine uygun 
makyaj teknikleri, 
gece ve gündüz 
makyajı gibi konular
da uygulamalı bilgiler 
verdi. El Sanatları

usta öğreticilerine 
yönelik olarak 
düzenlenen ebru, 
vitray, ahşap boyama 
ve rölyef seminer
lerinde de 
BUSMEK usta 
öğreticilerinden 
Bahise Süle 
âCEbru'nun Kumaşa 
Aktarılması', İstanbul 
Sanat ve Meslek 
Eğitimi Kursları 
(İSMEK) El Sanattan 
usta öğreticilerinden 
Tuba Teksöz, 
â€“Vitray Yapım 
Aşaması ve Teknik 
leri', Sebahat Suna 
Ahşap Boyama 
leKniKierı' ve 
Emine Dağcı ise 
Rölyef Teknikleri ve 
Uygulamaları* 
konularında sunum
lar yaptılar. 
BUSMEK'in 
14 kurs merkezinde 
düzenlenen 
Bilgisayar Ofis 
Eğitimi Semineri'nde 
ise eğitmenler 
Ofis Programları* 
hakkında bilgilerini 
pekiştir diler. 
Seminerlerin kendi- .. 
leri için çok yararlı 
geçtiğini dile getiren 
usta öğreticiler, 
çalışma sayesinde 
hem bilgilerini 
pekiştirdiklerini hem 
de öğrencilerine daha 
yararlı olabilecek 
yeni fikirler edindik
lerini kaydettiler.

KAŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA
1 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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



6 Mart 2008 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 5

Fenerin maçı ve Tv. de TBMIVI

Fenerbahçe’nin yenilgisi 
üzerine kanallarda gezinti 
yapıyorum.

Bir ara TRT Kanal 3’de 
Yerel Belediyeler Yasası ile 
ilgili görüşmelerin Meclis ’e 
görüşülmesine başlanması 
üzerine oturumu izliyorum.

Kürsüde CHP’li milletve 
kili kendi iline bir ilçe kurul
ması için 2003 de ve 2005 
yıllarında iki kez yasa teklifi 
verdiğini ancak, bu teklifinin 
gündeme bile alınmadığını, 
şimdi AKP’liler isteyince ay 
nı konunun meclise geldiği
ni eleştiriyor.

‘İlçeye karşı değiliz ama, 
coğrafi hudutlarının büyütül 
meşine karşıyız’ diyor.

AKP ve diğer sağ partiler 
uzun zamandan beri İzmir’in 
Büyükşehir Belediyesi ile 
başta Konak Belediyesi’ni 
alamıyorlar.

Şimdi yapılmak istenen 
Konak Belediyesi’ni bölmek.

Bunun yolunu belediyeci 
hükümet iyi biliyor.

Aynı sorun Ankara Çanka 
ya da yaşanıyor.

Melih Gökçek, kaç dönem 
dır bilmiyorum ama Ankara

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir Belediye Başka 
nı, eski FP’li şimdi ise 
AKP’li..

Ama Çankaya Belediyesi 
hep CHP’li..

Çankaya ile yıldızları hiç 
barışmıyor.

Öyleyse Çankaya da bö 
lünmeli..

AKP getirdiği yasa tasa 
rısıyla bunu yapıyor.

Yeni ilçeler oluştururken, 
siyasal yapıya göre tavır ta 
kınıyorlar.

Kendilerinden olmayan 
ilçelerin içini oymaya çalışı 
yorlar.

Arada bir Fener - Sevilla 
maçına dönüyorum.

Neyse ki bizimkiler bir gol 
attı.

Durum 2-1 oldu.
Meclis konuşmalarına 

dönerken, arkada koltuklar
da oturan milletvekillerine

bakıyorum.
Bizim Meclis 550 kişiden 

oluşmuyor mu?
Evet..
Gelin görün ki, koltuklar

da oturan 100 milletvekili 
yok.

Kürseden seslenenler boş 
koltuklara konuşuyorlar..

Ne acayip bir durum.
Milletvekilleri nerede diye 

sormayın..
Onlar kulislerde, meclis 

lokantasında, orda burda 
vakit geçiriyorlar.

Tam oylama yapılacağı 
sırada birileri gidip onları 
topluyor ve parmaklar ini 
yor, kalkıyor yasa tasarısı 
çoğunluk iktidarın oylarıyla 
geçiyor.

Sonra koltuklar yeniden 
boşalıyor.

İlçemizin üç belde 
bele diyesi bu tasarı 

görüşüldükten sonra ka - 
patı laca k.

Tasarıyı iktidar partisinin 
istediği şekilde Meclisten 
geçecek.

Muhalefet istediği kadar 
konuşsun, değişen birşey 
olmayacak.

Gemlik’in Kurşunlu, 
Umurbey ve Küçük Kumla 
Belediyeleri kulislerden 
gelecek iktidara mensup 
m illetvekillerin in ka İd ıra cağı 
parmakla kapanacak.

Gemlik’in Belediye sınır
ları Ahmet Dural Meydanı’ 
ndan Kurşunlu’ya, bir yan
dan Büyük Kumla’ya daya 
nacak.

AKP iktidarı giderek dev 
leti bir merkezde toplamaya 
çalışıyor.

Oysa demokrasilerde 
bu merkezleşme yerine alt
tan yukarıya yönetim önem
li.

Neyse ki Fener beraberliği 
sağlıyor ve çeyrek finale 
penaltılarla çıkıyor.

Televizyonun bir kanalın
da moralim bozulurken, 
Fenerbahçe’nin başarısıyla 
seviniyorum.

NETOTOGAZ
J GEMLİK’TE 

WHng)velMHÜ

ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ
KLİMR - SEBİL - BUZ MAKİNESİ

OREON Galanz

«4TİKER
Ste^neİTi ,

MJ10 r>AS ÎoUÎFmENÎ j 7Avqı-ı

2 YIL GARANTİ
I

KREDİ KARTINA TAKSİT AVANTAJLARI
MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. 
Blok No:7-8-10 Nilüfer / BURSA 

Tel: 0.224 441 79 04 -05
Fax: 0224 443 07 15

ŞUBE: Küçük Sanayi Sitesi 
B/Blok No:32 Gemlik / BURSA 
Tel & Fax : 0.224 524 77 78

www.netotogaz.com

-"■m cAio/îfcı/MA “ kombi

YETKİLİ BAYİ , MONTAJ i SERYİS

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.netotogaz.com
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CHP’den Genelkurmaya sert yanıt
CHP’den yazılı bir 
açıklama yapılarak, 
"demokratik bir 
tartışma yapıldığı, 
muhatabın Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan olduğu" 
belirtilerek, "Kimse 
araya girmek için 
özel bir gayret 
sergilemesin. 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ni tartış
maların dışında tut
mak sadece siyasi
lerin görevi değildir. 
Hakaret ederek hak
lılığınızı kanıtlaya- 
mazsınız. Tam 
tersine hakaret, 
haksızlığın karine
sidir" denildi.

AKP Mayıs ayında kampa giriyor
AKP, parti politika 
larını gözden 
geçirmek ve ileriye 
dönük hedeflerini 
belirlemek üzere 
Mayıs ayında 
kampa girecek. 
AKP Merkez Yürüt 
me Kurulu'nun 
(MYK) toplantısında

CHP Genel Başkan 
İletişim Koordinatör 
lüğü'nden yapılan

yazılı açıklama 
şöyle:
"Biz demokratik

partinin 30-31 Mayıs 
ve 1 Haziran 
tarihleri arasında 
kampa girmesi 
kararlaştı rıldı. 
Kızılcahamam Asya 
Termal Tesisle ri'nde 
gerçekleştikle cek 
kampa milletve kil
leri, parti kurucuları 

ve Merkez Karar 
Yönetim Kurulu 
üyeleri katılacak. 
Kampın en önemli 
gündem maddesini 
ise partinin yeni 
Anayasa çalışmaları 
ve terörle mücadele 
oluşturacak.
Kamp, Başbakan 

bir tartışma 
içindeyiz. Muhata 
bımız Başbakan'dır. 
Kimse araya girmek 
için özel bir gayret 
sergilemesin.
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ni tartış
maların dışında tut
mak sadece siyasi
lerin görevi değildir. 
Hakaret ederek hak
lılığınızı kanıtlaya- 
mazsın ız. Tam ter
sine hakaret, haksı
zlığın karinesidir. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ’Manzara-i 
Umumiye"yi tarih 
penceresinden 
ibretle seyret 
inektedir.”

Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
açılış konuşmasıyla 
başlayacak.
Başbakan 
Erdoğan, parti 
politikalarına ilişkin 
milletvekillerinin 
görüşlerini ve 
önerilerini alacak.

Kısmi afla 
tahliyeler 

başladı
Bursa'da, yeni 
yasayla 2 yılın altın
da hapis cezası 
alanlara getirilen 
kısmi af kapsamın
da 38 kişi tahliye 
edildi.
8 Şubat'ta Resmi 
Gazete'de yayınla
narak yürürlüğe 
giren ve kamuoyun
da "kısmi af", "mini 
af" olarak değer
lendirilen 5728 
sayılı "Temel Ceza 
Kanunlarına Uyum 
Amacıyla Çeşitli 
Kanunlarda ve 
Diğer Bazı Kanun 
larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun"kapsamında 
yüzlerce dosya 
yeniden gözden 
geçirilmeye baş
landı. CMK'nın 
231'inci mad
desinde yer alan 
hükmün açıklan
masını ertel'emesf 1 
yıldan 2 yıla çıkartıl
ması üzerine, 

değişiklikten yarar
lanmak isteyenler, 
savcılığa dilekçe 
yağdırıyor.
Verilen ceza 2 yılın 
altında olan tüm 
dosyalar tekrar göz
den geçirilmeye 
başlandı. Yasa 
değişikliğinin lehe 
olan hükümlerinden 
yararlanmak isteyen 
kişilerde sabıkasız 
olmak, bir daha suç 
işlemeyeceği 
yönünde kanaat ve 
mağdurun zararının 
giderilmiş olması 
şartları aranıyor. 
Sulh, Asliye ve Ağır 
Ceza mahkemeleri, 
cezası 2 yılın altında 
olan sanıklarının 
belirlenen kriterlere 
uygun olanlarını 
salıverilmeye 
başladı. Şu ana 
kadar 38 kişi tahliye 
edilirken, yüzlerce 
kişinin dosyası da 
yeniden değer
lendiriliyor.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

A V E TİYE BİZİM İŞİMİZ —.

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

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

Mal Cad. Bora Sok, Akbank Aralığı No: 3IB GEMLİK Tel: |0.224) 513 M 83 Fax: (0,224) 513 35 85
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Türk Silahlı Kuvvet 
leri (TSK), bundan 
böyle Irak'ın kuzeyin
deki terör örgütü 
kamplarına yönelik 
olarak "Akıncı" tipi 
operasyonlar 
düzenleyecek. 
Özel kuvvetler ya da 
komandolardan olu 
şan birlikler, alınan 
istihbarat üzerine 
nokta hedeflere bas 
kın yaptıktan sonra 
dikkat çekmeden 
geri dönecek. 
TSK'nın, terör 
örgütü PKK'nın, 
Irak'ın kuzeyindeki 
Zap kampına 
yönelik geçtiğimiz 
hafta so nuçlanan 
kara hare katının 
yankıları sü rerken, 
bundan sonra da 
kara harekatlarına 
devam edileceği 
belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, 
terör örgütünün 
Irak'ın kuzeyindeki 
kamplarına, bundan 
böyle 1990'h yıllarda 
olduğu gibi kapsamlı 
ve uzun süreli kara 
operasyonları düzen
lenmeyecek. Artık 
kara harekatları 
kısa süreli ve 
hedefe yönelik 
olarak icra edilecek. 
TSK'nın geçtiğimiz 
hafta sona eren ve 
toplam 8 gün sü ren 
operasyonu, uygu
lanması düşünü len 
yeni konsepti de 
ortaya çıkardı.
Yeni konsepte göre, 
terör örgütü kam
plarına Akıncı tipi 
operas yonlar 
düzenlenecek.
OsmanlI Devleti ile 
ünlenen "Akıncı” 
tipi operasyonlarda, 
alınan istihbarat üze 
rine Özel Kuvvetler 
ya da komandolardan 
oluşan küçük birlikler

nokta hedeflere 
baskın yapıp, etkisiz 
hale getirecek.
Birlikler özel 
ubııaııımıVaıUUgu vtf 
küçük olduğu için 
dikkat çekmeden 
hedefin kalbine kadar 
ulaşıp sonuç alacak 
ve ana karargâha 
geri dönecek.
Türkiye'nin çıkarları, 
bölge ve dünya den
geleri dikkate alı
narak bundan 
böyle yapılacak 
operasyonlar şu 
aşamalardan 
geçecek:
-Kesin istihbarat 
üzerine önce hava 
operasyonları 
yapılacak.
-Daha sonra 
helikopterlerin de 

kullanıldığı uçar 
birlik harekatı 
icra edilecek.
-Kesin sonuç ahn- 

ı nefsi ıçnir aMytut 
tipi vur-kaç operas 
yonu yapılacak. 
Bu harekat, hava ve 
topçu destekli 
gerçekleştirilecek. 
Terörle mücadele 
çerçevesinde önce
lik, örgütün Türk 
sınırlarına yakın 
kamplarında olacak. 
Hakkurk, Sinath, 
Haftanin, Begova, 
Metina, Betanur, 
Parasiya, Bekur, 
Misalog, Zaro, Cema 
lurti, Armus-Ciya ve 
Minazerdi gibi kamp 
bölgelerine "Akıncı 
Tipi” operasyonlar 
düzenlenecek.

"oplum Destekli Polis uygulamasına 
vatandaşlar tam destek veriyor

Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü tarafından 
yapılan ankette oy 
kullanan Vatandaşla 
rın yüzde 9O'ı, suçun 
önlenmesinde polisin 
dışındaki kurumların 
da görevi olduğunu 
düşünüyor.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan pilot bölge ola 
rak Bursa'da uygula
ma ya konulan Top 
lum Destekli Polis 
(TDP) uygulamasına 
vatandaş tam 
destek veriyor. 
TDP Büro Amirliği 
tarafından yapılan 
ankette vatandaşlar, 
suçun önlenmesinde 
polis dışıdaki kurum- 
İarın da görevi 
olduğunu düşünüyor. 
TDP'nin internet site 
sinde yapılan ankette 
oy kullanan 386 kişi
den 348'i 'Suçun 
önlenmesinde polisin 
dışındaki kurumların 
da görevi olduğunu 
dünüşüyor muşu 
nuz?' sorusuna 'evet' 
cevabı verdi.
Oy kullananların sa 
dece yüzde 9'u 'su 
çun önlenmesinde 
polis görevlidir' ce 
vabı verdi. TDP'nin 
yararlı olup olmadığı 
yönündeki soruya 
ise vatandaşların 
yüzde 83'e 'Kesin 

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
M ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorlezgazetesi.com

likle evet' 
cevabı verdi. 
POLİSİN BAŞARISI 
İÇİN VATANDAŞ 
DESTEĞİ ŞART 
Ankete katılanların 
yüzde 2'si ise TDP' 
den haberdar olma 
dığını belirtti. Bursa 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir, TDP ile 
suçun önlenmesinde 
vatandaşla işbirliği 
yaptıklarını 
belirterek; "Büroda 
çalışan görevli polis
lerimiz kamuoyunda 
'5 çayı' olarak bilinen 
uygulamalarla ev ha 
nımlarını ziyaret edip 
onlarla sohbet ediyor 
ve suça karşı alına 
cak tedbirleri anlatı 
yor. Bu ziyaretlerde 
kadınlar sorunlarını, 
dertlerini bayan 
polislerimize gönül 
rahatlığıyla anlatıyor. 
Bu ziyaretlerin tek 
amacı polisiye hiz 
metler değil, vatan
daşın her türlü 
sorunu da ilgili birim
lere aktarılıyor.
Böylelikle vatandaş 
larımıza suçla müca 
delede polise destek 
olamlarını sağlıyoruz. 
Özellikle hırsızlığın 
çok olduğu bölgede 
alınan tedbirlirle 
hırsızlık oranlarının 
azaltılmasını sağla 
dik. Polisin başarılı 

olabilmesi için vatan
daş desteği şart." 
dedi.
Öte yandan TDP Bü 
ro Amirliği ekipleri, 
mahalle sakinlerine 
polis-vatandaş işbir
liğini anlatmaya 
devam ediyor. Son 
olarak merkez Nilüfer 
ilçesi Fethiye Mahal 
lesi'nde yapılan top 
lantıda, '155 Polis 
İmdat Hattı'nın 
önemi anlatıldı.
TEİAŞ İşletme 
Grup Müdürlüğü 
Lokali'nde yapılan 
mahalle polislerinin 
12. toplantısında; 
polisin suçu 
önlemede tek başına 
başarılı olamaya
cağını, herkesin 
üzerine düşen bir 
sorumluluğu olduğu 
anlatıldı.
Ataevler Mahalle 
si'nin de 
sorunlarının 
tartışıldığı toplantıda 
çevre sakinleri 
tarafından iletilen 
sorunlara ilişkin 
görüş alış verişinde 
bulunuldu.
Vatandaşların polisle 
yapacağı işbirliğinin 
en önemlisinin 155 
Polis imdat ihbarları, 
mahalle telefonları ve 
web sitesine yapıla
cak müracaatlar 
olduğu vurgulandı.

ELEMAN ARANIYOR

Bünyemizde çalınacak
BÜYÜN ELEMAN w 

BÜYÜN TEMİZLİKÇİ ıranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GENLİK
Tel: 0.224 5141111

HEMŞİRE ARANIYOR

Orhangazi'deki 
Özel Zeytin Tıp 

Merkezi'ne tecrübeli 
HEMŞİRE alınacaktır

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 
MUSTAFA HİÇDURMAZ 
GSM: 0 505 258 39 71

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.gemlikkorlezgazetesi.com
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Liseli öğrencileri 
gasp eden zanlıdan 

uyuşturucu hap çıktı
Bursa'da 2 lise 
öğrencisinin silah 
tehdidi ile parasını 
gasp ettiği öne 
sürülen zanlıdan 
30 adet uyuşturucu 
hap çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Kızyakup 
Mahallesi Alan 
Sokak'tan geçen 
Hürriyet Çıraklık 
Eğitim Merkezi 10. 
sınıf öğrencisi 
S.D.(18) ve 
O.E.(18)'nin önünü 
kesen Y.C.(29) isimli 
zanlı, 2 öğrenciyi

belinden çıkardığı 
silahla tehdit edip 
ceplerinden 15' 
şer YTL yi aldı. 
Öğrencilerin ihbarı 
üzerine araştırma 
başlatan polis, 
silahlı gasp olayına 
karıştığı iddia 
edilen Y.C.(29)'yi 
yarım saat sonra 
yakaladı. Şahsın 
üzerinde yapılan 
aramada 30 
adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi. 
Y.C.'yi gözaltına 
alan polis 
olayla alakalı soruş
turma başlattı

Silahlı saldırganı Mlıer gazıyla tacırtlı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
işyerine gelerek 
kendisi ve çalışanı
na 3 el ateş eden 
silahlı saldırgana 
biber gazı sıkan 
esnaf, saldırganı 
kaçırtmayı başardı. 
Kaçan zanlının 
yakalanması için 
geniş çaplı soruş 
turma başlatıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Hürriyet 
Mahallesi Hürriyet 
Caddesi'nde pastane 
işleten Birol Ş. (40),

camiden namaz 
kıldıktan sonra 
geldiği işyerinin 
önünde aralarında 
husumet bulunan 
Necip Ş.'i (33) 
gördü.
Bir süre sonra 
pastaneye giren 
Necip Ş. belindeki 
tabancayı 
çıkararak Birol Ş. 
ve pastane çalışanı 
Kemal B.'a (37) 
doğru 3 el ateş 
açtı. Bu sırada 
kasadaki biber 
gazını çıkaran

Birol Ş„ saldırgana 
biber gazıyla 
müdahale etti. 
Bunun üzerine 
Necip Ş. isimli 
saldırgan 2 el 
daha ateş ederek 
pastaneden kaçtı. 
İşyerinde maddi 
hasar meydana 
gelirken olayda 
kimsenin yaralan
ması sevinçle 
karşılandı. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Olay Yeri İnceleme 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, olay yerinde

yaptığı incelemede 
5 adet 7.65 
milimetre çaplı 
boş kovan buldu. 
Saldırganın olay 
yerinden kaçtığı 
16 DP 185 plakalı 
otomobilin ise 
aranmasına 
devam ediliyor. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürerken 
kaçan zanlı hakkın
da 'adam öldürmeye 
teşebbüsten' 
işlem yapılacağı 
öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Balkondan düşen boyacı yaralandı
Bursa'da balkondan 
düşen bir boyacı 
yaralandı..
Edinilen bilgiye

göre, merkez 
Nilüfer ilçesine 
bağlı Üçevler 
Mahallesi Kevser

Sokak'ta meydana 
gelen olayda, 
boya işçisi Savaş 
Ceylan (22) 3 metre

yükseklikteki 
balkonda boya 
yaparken dengesini 
kaybedip yere düştü,

Yaralanan işçi 
112 ambulansıyla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne

kaldırıldı.
Polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

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

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

AÇİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİHBİZİARAYINg
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 İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Z». 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.

Â/İacîde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

& 
$ &

PTT memurunun katil 
zanlısını, bot izi ele verdi
Bursa'da 4 bin YTL 
için PTT Şubesi'nde 
görevli memuru 19 
yerinden bıçakla
yarak öldürdüğü 
öne sürülen zanlı, 
cinayet masası 
dedektiflerince 
yakalandı. Esnafa, 
ev sahibine ve kamu 
kurumlarına borcu 
olduğu için bunalı
ma girerek cinayet 
işleyen zanlı 33 
yaşındaki Ali Osman 
Ş.'nin olay yerine 
600 metre mesafede 
oturduğu belirlendi. 
34 gün boyunca 
Sakarya, İstanbul, 
Mersin ve 
Antalya'da dolaşan 
ve sabıkası olmayan 
işsiz zanlının eve 
geldiğinde kul
landığı botun 
fotoğrafını çeken 
polisler, olay 
yerindeki ayakkabı 
izleriyle 
karşılaştırdıklarında 
cinayeti aydınlat
mayı başardılar. 
Alınan bilgiye göre, 
31 Ocak günü 
merkez Yıldırım ilçe

si Erikli Mahalle 
Konağı'ndaki PTT 
Şubesi'ne gelen 
kimliği belirsiz bir 
kişi, 20 yıllık memur 
Sadık Özdemir'i 19 
yerinden bıçakla
yarak 4 bin YTL'yi 
gasp etti. Olayın 
ardından ipuçlarını 
değerlendiren ve 34 
gün boyunca iz 
takip eden Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Cinayet Masası 
dedektifleri, mahalle 
konağına gelen 
yüzlerce kişinin 
ifadeleriyle robot 
resim çizdirdi. 
Zanlının bölgede 
oturduğu ihtimali 
üzerine araştır
malarını 1 kilometre 
karelik alanda 
yoğunlaştıran polis, 
esnafa, kamu kurum 
kuruluşlarına borcu 
olan Ali Osman 
Ş.'nin şüpheli ola
bileceğini değer
lendirdi. Şahsın 34 
gündür eve 
gelmediği de 
anlaşılınca ekipler 
Erikli Mahallesi'nde

beklemeye 
başladılar.

Dün evine gelen Ali 
Osman Ş.'nin kapı 
önüne bıraktığı bot
ların fotoğrafını 
çeken polisler, 
hemen olay günü 
PTT şubesinden 
elde edilen izlerle 
karşılaştırıp zanlıyı 
gözaltına aldılar. 
Sorgulamada 
suçunu itiraf eden 
Ali Osman Ş.'nin 
borçları yüzünden 
böyle bir olayı 
gerçekleştirdiği 
ortaya çıktı. Polis, 
yağma amaçlı 
gerçekleştirilen 
olayda kullanılan 
suç aleti bıçak ile 
kanlı elbiseleri 
atmak için kendisine 
yardımcı olan D.Ş. 
ve İ.K. isimli şahıs
ları da gözaltına 
aldı. Zanlı Ali 
Osman Ş.'nin sorgu
lamasının ardından, 
"yağma amaçlı 
cinayet" suçundan 
adliyeye sevk edile
ceği öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yelda BAYKIZ 
e-mail: yeldabykz@gmail.com

Okuyucu Şikayetleri 4
Sayın Baykız;
Gemlik Körfez Gazetesi'nin sıkı oku 

yucularından birisi de benim. Gemlik'in 
yerlilerindenim. Yeni kuşaktanım ve 
eskilerin anlattıkları Gemlik'e hayranlık 
duyuyorum. Aynı zamanda da peyzaj 
mimari de okuyorum. Bu yüzden ilçemi 
zi tatillerde sürekli geziyorum. Yollar 
içler acısı. 10 yıla girerken belediye 
yönetimi acaba ne yaptı diye kara kara 
düşünüyorum. Örnek mi? Zeytinlik 
Sokak'ın Balıkpazarı hamamına olan 
giriş tarafı, Eski devlet hastanesine 
giderken köprünün sol yanı gibi birçok 
yerde çukur açılmış taşlar kapatıl
mamış. Eski ve Yeni Pazar Caddesi’n 
deki yolların bozukluğu ise söylenemez 
durumda. Daha niceleri. Bundan sonra 
seçim yaklaşıyor ufak bir kıpırdanma 
görürseniz sakın şaşmayın. Sevgilerimi 
sunuyorum sizler Yelda BAYKIZ. Yazı 
hayatınızdaki başarıyı da hak ediyor
sunuz bu arada.

Cemil Can G.

Sayın Baykız,
Gemlik Lisesi'nde okuyan bir öğren 

cinin velisiyim. Çıkışlarda bazen çocu 
ğumu almaya gidiyorum.Tüm okul 
boşaldığında belirli bir kalabalık ve araç 
trafiği oluyor. Bir de bunları 15-20 
yaşlarında gençler bekliyor. Kimi kızlara 
laf atıyor kimi de delikanlıları kızdırarak 
sataşıyor. Polis aracı Bayraktar Çık
mazında bekliyor ara sıra. Zaten saldır
gan gençler çocukları yokuş aşağısında 
bekliyorlar. Öbek öbek yokuşun bir çok 
yerinde duruyorlar. Lütfen buna bir 
çözüm bulun.

Fatma I. ।
İyi Günler Yelda Hanım
Gemlik itfaiyesinde dayım çalışıyor. 

Birkaç arkadaşı Bursa'ya göreve verildi. 
Her gün yol arabasını kullanıyorlar. Bu 
da çok masraf oluyor. Zabıtası, polis, 
postacısı para ödemezken belediyenin 
has Elemanları neden para ödüyor. 
Maaşlarının bir kısmı boşa gidiyor. Ben 
bu insanların sesi olmak istedim.

Size de çok teşekkürler.
Yaren

ABONE OLDUNUZ MU?
■ihiiiiiiiijiiiiiiiiiiijiiiiiim ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Orhangazi Meslek Yüksek Okulu’ndan 
aldığım Öğrenci Kimliğimi kaybettim.

HükümsüzdürjLHAMİ ÇELİK

ELEMAN ARANIYOR
KIRPAR! A,Ş. bünyesinde 

çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 
mezunu elemanlar alınacaktır. 

(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTO. ŞTİ. 

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

SEKRETER 
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

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 
RECEP İVEDİK 
SON DERS

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

11.30 - 14.00- 16.15- 19,00-21,15
12.00- 14.15- 16.30- 19.15

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

mailto:yeldabykz@gmail.com
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■ ıı i i i vm ıı ı ııı ■W kadınının eğitim düzeyi vııkselıvcr
Türk kadının eğitim 
düzeyi giderek yük
seliyor. Fakülte ve 
yüksekokullara 
giden kız çocuk
larının oranı, son 
10 yılda yaklaşık 
2 kat arttı. Lise ve 
dengi okullarda 
net okullaşma oranı 
yüzde 34’ten yüzde 
52'ye çıktı. 
Türkiye'de, 1997- 
1998 öğretim yılında 
17 bin 828 olan 
kadın akademik per
sonel sayısı, 10 
yılda yüzde 100'e 
yakın oranda arta 
rak, 35 bin 87'ye 
yükseldi.
Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü 
nün internet sitesin 
de yer alan verilere 
göre, Türkiye'de son 
yıllarda kadının 
eğitim seviyesinde 
artış, gözleniyor. 
1990 yılı itibariyle 
kadınların yüzde 28'i 
okuryazar değil 
iken, 2003 yılında 
bu rakam yüzde 
18,9'a düştü. 
İlköğretimde net 
okullaşma oranı 
1997'de kız çocuk
ları için yüzde 78,97 
iken, 2006-2007 
öğretim yılında 
yüzde 87,93'e yük
seldi. 1997-98 öğre
tim yılı için lise ve

dengi okullarda kız 
çocuklarının net 
okullaşma oranı 
yüzde 34,16 iken 
2006-2007 öğretim 
yılında yüzde 52,16 
oldu. Fakülte ve 
yüksekokul düzeyin 
de ise 1997-98 yılın
da yüzde 9,17 olan 
kız çocukları için 
net okullaşma oranı, 
2005-2006 öğretim 
yılında yüzde 17,41 
olarak gerçekleşti. 
2003 verilerine göre, 
yaygın eğitim kap
samında Halk 
Eğitim Merkezlerin 
de açılan meslek 
edindirme kursları
na devam edenlerin 
yüzde 61 ,*1'i, sosyo 
kültürel kurslara 
devam edenlerin 
yüzde 54,8'i, okuma- 
yazma kurslarına 
devam edenlerin 
yüzde 60,9'u kadın. 
Ancak, halen 
ilköğretim çağındaki 
640 bin 583 kız 
çocuğu okula git
miyor. İlköğretimin 
birinci basamağını 
oluşturan 6-10 yaş 
grubunda bulunan 
3.3 milyon kız 
çocuğunun yüzde 
15,8'i (522 bin 618), 
ilköğretimin ikinci 
basamağı olarak 
nitelenen 11-14 yaş 
grubundaki 117 bin .

965 kız çocuğu, 
eğitimde yer 
almıyor. 
Okula gönde 
rilmeyen veya 
okulu terk eden 
kız çocukları büyük 
oranda tarımsal 
faaliyetlerde veya 
evde aile işlerine 
yardımcı oluyor. 
İlköğretim çağında 
olup herhangi bir 
nedenle eğitim sis
temi dışında kalan, 
tüm çocukların, 
özellikle kız çocuk
larının okullaş
masını sağlamak 
amacıyla 2003 yılın
da başlatılan 
"Haydi Kızlar Okula 
Kampanyası" 
süresince Türkiye 
genelinde 273 bin 
447 kız çocuğun 
eğitimde yer 
almadığı belirlendi. 
Bunların yüzde 81 'i 
(222 bin 800) okullu- 
laştırıldı.Özel sektör 
ve sivil toplum iş 
birliği ile 2000 yılın
da başlatılan ve 
maddi yetersizliği 
nedeniyle öğrenim
lerine devam ede
meyen kız çocuklara 
eğitimde fırsat eşitli 
ği sağlanmasını 
amaçlayan "Karde 
lenler Çağdaş 
Türkiye'nin Çağdaş 
Kızlan" projesi

kapsamında 12 bin 
300 öğrenciye burs 
ve rildi. 7 bin 380 
öğrenci liseden 
mezun oldu, 950 
öğrenci üniversiteyi 
kazandı, 67 öğrenci 
ise üni versiteden 
mezun oldu.
Son 10 yılda kadın 
akademik personel 
sayısında da gözle 
görülür bir artış 
yaşandı. 1996-1997 
öğretim döneminde 
17 bin 828 kadın 
akademik alanda 
çalışırken 
bû sayı, 2001-2002 
öğretim döneminde 
26 bin 154'e, 2006- 
2007 öğretim döne
minde ise 35 bin 
87'ye yükseldi. 
2006-2007 öğretim 
döneminde üniver
sitelerde görev 
yapan 89 bin 332 
akademis yenden 
35 bin 87'si 
kadın. Bunların, 
3 bin 464'ü 
profesör, 1906'sı 
doçent, 5 bin 
252'si yardımcı 
doçent, 5 bin 
536'sı ise öğretim 
görevlisi'. Akademik 
personel arasında 
3 bin 750 kadın 
okutman, 1196 
uzman, 13 bin 958 
de araştırma görev 
lisi bulunuyor.

Bu yaz 
kavrulacağız

UAK, 7 Mart'ta "kadro" sorununu görüşecek
Üniversitelerarası 
Kurul'un (ÜAK) 7 
Mart'ta yapacağı 
olağan toplantısın
da, YÖK'ün Şubat 
ayında gönderdiği 
genelgeler ile 
üniver sitelere 
verilen kadro izin
lerini durdurması 
konusunun gün
deme gelmesi 
bekleniyor. 
Üniversitelerarası 
Kurul, 28 Şubat'ta 
Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi'nde 
yaptığı olağanüstü

toplantısının ardın
dan, 7 Mart 2008 
Cuma günü Antalya 
Akdeniz Üniversite- 
si'nde olağan 
toplantısını yapacak. 
Toplantıda yeni 
üye sunumları ve 
geçen toplantıda alı
nan kararların onay
lanması gibi olağan 
gündem maddeleri 
ele alınacak. 
ÜAK Başkanı ve 
Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Akaydın, YÖK tara 
fından Şubat ayında

verilen iki genelge 
sonrasında kadro 
izinlerini iptal 
edildiğine değine 
rek, bu konunun da 
gündeme getirile 
bileceğini ifade etti. 
Prof. Dr. Akaydın, 
üniversitelerin bu 
konuda sıkıntı 
yaşadığını ve 
ÜAK'de gündem 
maddesi olarak 
tartışılmak istene 
bileceğini söyle 
yerek. “Geçen 
ay, YÖK'ün 
üniversitelere

gönderdiği ve kadro 
izinlerinin 
durdurulmasını 
isteyen kararını 
gündeme getirme 
sini bekliyorum. 
Üniversitelerimiz 
bu konuda ciddi 
sıkıntılar yaşıyorlar. 
Kadro sıkıntısı 
nedeniyle rahat 
sızlrklar bulunuyor 
ve bu konunun 
gündeme alınmasını 
isterlerse ÜAK 
gündeminde 
tartışacağız” diye 
konuştu._________

İstanbul'a su 
sağlayan barajlar 
önümüzdeki aylar 
için alarm veriyor. 
Şu an için bir risk 
görünmemesine 
rağmen, kış ayların
da kapasitelerini 
doldurarak yazın 
rahat geçmesini * 
sağlayan barajlar 
kapasitelerinin 
ancak üçte birini 
doldurdu.
İTÜ Meteoroloji , 
Mühendisliği 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Miktad Kadıoğlu, 
İstanbul'un bu yıl 
yeteri kadar yağış 
alamadığını söylü 
yor: “Geçen yıl 
barajların yarısı 
doluydu. Şimdi ise 
üçte biri. Yağışlar 
yetersiz olduğu 
için barajları 
dolduramadık.
Herkes şimdiden 
önlemini almalı 
ve tasarruf 
tedbirlerine 
başlamalı. Yazın 
susuz kalacağız.” 
Yağışlar yüzde 
50 azaldı..
İstanbul Meteoroloji 
Bölge 
Müdürlüğü'nün 
verilerine bakıldığın
da Ekim ve Kasım 
aylarının mevsim

normallerinde gittiği 
fakat daha sonra 
kuraklık yaşandığı 
ortaya çıkıyor. 
Örneğin Aralık 
ayı ortalaması 
metrekareye 107,2 
kilogram iken 
bu yıl sadece 67,8 
kilogram yağış 
düştü. Ocak ayında 
da benzer durum 
yaşandı.
Ocak ortalaması 
87,3 kilogram iken 
bu yıl sadece 
43,1 kilogram 
yağış düştü. 
Bu verilere göre 
yağış miktarı 
neredeyse yarı 
yarıya azalmış 
oldu. İstanbul'a 
metrekareye yıllık 
ortalama 673 
kilogram yağış 
düşerken 2007 
yılında bu rakam 
434 kilogramda 
kaldı. Şu anda 
İstanbul'daki 
barajların doluluk 
oranı yüzde 
35 ve barajlarda 
ortalama 300 
milyon metreküp 
su bulunuyor. 
Eğer İstanbul'a * 
bir damla bile 
yağmur düşmezse 
bu su ancak 
154 gün yeter

İSİM DÜZELTMESİ İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
29.12.2005 günlü, 2005/551 Esas ve 

2005/977 Karar numarası ile GÜLSÜN 
olan ismim GÜLSU olarak düzeltilmiştir.

Duyurulur.
Gülsün (Gülsu) KARADENİZ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
20.02.2008 günlü, 2007/571 Esas ve 

2008/87 Karar numarası ile PALABIYIK 
olan soyadım ÇELİK olarak 

düzeltilmiştir. Duyurulur.
Çiğdem PALABIYIK (ÇELİK)

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

İJSAATTE 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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100 bunama hastasının 60’mda alzheimer var
Toplumda her 100 
demans (bunama) 
hastasının 60’ında 
Alzheimer görülüyor. 
Ancak başka demans 
türleri de bulunuyor 
ve bunların başlangıç 
bulgari, belirtileri 
ayırt edilmelerini sağ 
lıyor. Acıbadem Bağ 
dat Caddesi Tıp Mer 
kezi Nöroloji Uzmanı 
Doç. Dr. Gökhan 
Erkol, Alzheimer 
hastalığının deman- 
sın nedenlerinden 
sadece biri olduğunu 
belirtiyor.
Alzheimer hastalığı 
şu belirtilerle ortaya 
çıkıyor:
- Bellek bozuklukları 
görülüyor 
-Görsel-uzaysal yeti 
lerde bozukluk oluyor 
-Hasta yolunu 
kaybedebiliyor 
-Bir objeyi kopya 
edemiyor örneğin 
saat çizemiyor 
-Dikkat bozukluğu 
oluyor
- Dil ve anlama işlevi 
bozulabiliyor, 
konuşurken kelime 
bulamıyor ya da bul
duğu kelimeleri yan
lış çıkarabiliyor 
- İleri evrede 
Parkinson hastalığına 
benzeyen bulgular 
ortaya çıkabiliyor 
-Günlük yaşam 
aktiviteleri etkileni 
yor. Çamaşır maki
nesinin nasıl çalışa
cağım bilememe, uza
ktan kumandayı nasıl 

kullanacağını bile
meme, banyo yapma, 
giyinme, soyunma, 
yemek yerken çatal 
kaşık kullanma gibi 
işlevlerini de yerine 
getiremiyor.
UNUTKANLIKTAN 
EVDE YANGIN 
ÇIKIYORSA DİKKAT! 
Alzheimer 
hastalığının tanısında 
günlük yaşamı olum
suz etkileyen bozuk
luklar ortaya çıkıyor
sa mutlaka nöroloji 
uzmanının değer
lendirmesi gerekiyor. 
Çünkü hasta sık sık 
aynı unutkanlıkları 
yapıyor. Ocağın altını 
açık bırakıyor, evde 
yangın çıkıyor. Bazı 
hastalarda demansın 
türünü belirlemek 
amacıyla nöropsiko 
lojik testler yapılması' 
gerekiyor. Belli yer
lerde yerleşen beyin 
tümörleri, damar 
tıkanıklıkları da 
demansa neden olu 
yor. Tanıda görün
tüleme tekniklerinden 
de yararlanılıyor. 
Tiroid fonksiyon 
bozuklukları, B12 
vitamin eksikliğinin 
giderilmesiyle bazı 
demans türleri tedavi 
edilebiliyor. Bu 
nedenle bazı kan test
lerinin istenmesi 
gerekiyor. Hızlı 
ilerleyen demans 
varsa beyin elektrosu 
istemek gerekebilir. 
YENİ İLAÇLAR

HASTALIĞIN HIZINI 
YAVAŞLATIYOR 
Alzheimer hastalığı 
1990’lardan önce 
tamamen tedavisiz 
bir hastalık olarak 
görülüyorken, 
günümüzde yakın
malarının şiddetinin 
kısmen de olsa 
azaltılabildiği ve iler
leme hızı yavaşlata
bilir bir hastalık 
haline geldi. Ancak 
hücre ölümünün 
görüldüğü demansın 
kesin tedavisi yok. 
Bu arada altta yatan 
başka hastalıkların 
varlığı da hasthğın 
seyrini olumsuz etk
iliyor. Kan yağları 
yüksek, şeker 
hastalığı bulunan ve 
yüksek tansiyon 
görülen demans 
hastaları kötüleşe
biliyor, bunların da 
tedavisi demans 
tedavisinde aktif rol 
oynuyor.
DEPRESYON DA 
UNUTKANLIK 
YAPIYOR 
Bütün unutkanlıklar, 
demansa bağlı değil. 
Depresyon da kişide 
unutkanlığa yol aça
bildiği gibi, bellİİtfj 
başka beyin hastalık^ 
lan unutkanlığa 
neden olabiliyor. 
Şofben zehirlenmesi 
geçiren kişilerde 
unutkanlık olabiliyor 
ancak bu unutkanlık 
demans olarak 
görülmüyor. Demans 

(bunama) var 
denilebilmesi için 
birçok zihinsel işlevin 
tutulması gerekiyor. 
Erken yaşta 'Ben 
unutkan olduğum 
bunuyor muyum?’ 
diye gelen hastaların 
çoğunda depresyon 
ya da aşırı duyarlılık^ 
sonucu hekime 
başvuruyor.
Alzheimer hastaları 
ise hastalığın 
başlangıç evrelerinde 
yakın olayları unutu 
yor. Bugün ne yediği
ni unutuyor ama 
askerliğini anlata
biliyor. Depresyon 
hastası ise herşeyi 
unuttuğunu söylüyor. 
Alzheimer: hastalı 
ğının başlangıç 
seviyesinde hatırlama 
dalgalı oluyor.
Büyük sevinçleri 
kolay hatırlarken, . 
sıradan olayları 
daha az hatırlıyor. 
DEPRESYON 
UZAYINCA 
UNUTKANLIK DA 
ARTIYOR 
Depresyon uzun 
sürüyorsa unutkanlık 
da daha fazla 
görülüyor. Eğer kişi 
40-50 yaşlarından 
sonra depresyon 
geçiriyorsa altından 
demans çıkabiliyor. 
Bu arada her 
depresyonda 
unutkanlık olması 
şart değil. Önemli 
olan tanının doğru 
konulması.

Hamilelikte stres
sigara kadar zararlı
Zübeydehanım 
Doğumevi 
Psikoloğu Derya 
Akgül, hamilelikte 
stresin sigara 
kadar zararlı 
olduğunu 
belirterek, hâmi
leyken haftada 32 
saatten fazla ve 
stres yüklü ortam
da çalışmanın 
bebek için zararlı 
olduğunu söyledi. 
Uzmanlara göre, 
hamileyken haftada 
32 saatten fazla ve 
stres yüklü ortamda 
çalışan annelerin 
bebekleri çok ağlıyor 
ve az kilolu 
dünyayageliyor. ’1 
Zübeydehanım M 
Doğumevi Psikologu 
Derya Akgül,. 
"Doğmuş Çocukların 
Gelişimi" adlı araştır
ma kuruluşu tarafın
dan 7 bin anne 
üzerinde yapılan 
incelemeye göre 
hamilelik döneminde 
stres altında çalış
manın sigara içmek 
kadar zararlı 
olduğunu bildirdi. 
Akgül, araştırmanın 
haftada 32 saatten 
fazla ve stresli bir 
meslekte çalışan 
annelerin doğmamış 
çocuklarının risk

altında olduğunu 
ortaya koyduğunu 

: ifade ederek, 
"Sonuçlara göre, 
hamilelik dönemini * 
ağır çalışma şartları 
altında geçiren kadın
ların çocukları, bu 
dönemde sigara içen 
annelerin çocukları ! 
gibi az kilolu doğu 
yor. Ayriça, hamilelik 
esnasında annenin 
havale geçirme riski . 
çok yüksek. 
Araştırmaya göre, 
bu şartlar altında 
dünyaya gelen 
bebekler daha çok ; 
ağlıyor. Araştırmayı ■ 
yürüten uzmanlar, 
stresin anne 
bünyesindeki 'korti- 
zol' adlı hormonu ■ 
artırdığını, bu hormo
nun plasentadan içeri 
sızabildiğini ve 
büyümeyi yavaşlat- ; 
tığını ileri sürüyor" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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
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.SavciYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 1.6 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. 90 90
Mer.Sağ.Ocağı "
Tomokay Tomografi 0,0 ,u 00
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
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TAKSİLER

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

AKCANPETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14, 25
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DEMİRİZ ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. No: 14 
Tel: 513 29 74 -GEMLİK

Gemlik KMrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2997 

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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$EHİR MERKEZİNDE

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
• ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN

* PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA :
• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
• DEKORATİF CAM TUĞLA
* GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmalnsaat2006@hotmail.com

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

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin teine alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmalnsaat2006@hotmail.com
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_________________ 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. ”

www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Belec^ye İskelesi Kasım ayında tahmil tahliye işlemlerine kapatılmıştı

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

İskele Tahmil
Tahliyeye açıldı

Atatürk 
Kordonu 

genişliyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Asker siyaset çatışması
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin zaman zaman siyasi 

erken müdahale ettiğini gördük.
Bunlardan ilki 21 Mayıs 1960 ihtilaliydi.
Sonra 1970 Ültimatomunu 1981 darbesi izledi.
Bunlara internetten yapılan uyarıları da ekle

mek gerekir. Devamı sayfa 5’de

S Denizcilik Müsteşarlığı Ulaştırma Daire Baş 
kanlığı tarafından Liman ve Güvenlik Sorumlu 
sunun başka göreve atanması sonucu tahmil 
tahliye işlemlerine kapatılan Belediye İskelesi 
yükleme boşaltma işlemlerine açıldı. Sayfa 3’de

Belediye tarafından denize dolgu yapılan 
Atatürk Kordonu’nda genişleme çalışma 
lan sürüyor. Toprak dolgunun üzerine per 
de demir döşendikten sonra beton dökülen 
Atatürk Kordonu yeni görünümüyle yaza 
hazır hale getirilecek. Haberi sayfa 2’de

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Borsa
Türk Silahlı Ku ıvvetleri Kuzey Irak'a 

PKK'yı etkisiz kı Imak için operasyon 
düzenledi..

Bitirdi veya ara verdi...
Operasyon 8 gi in sürdü..
Ancak...
İçeride kavga 8 gündür sürüyor..
Yine oyuna geli} foruz..
Şeytana uyuyorı Jz..
Bu durumun olu şmasında siyasal 

otoritenin katkısı < ?ok büyük..
Hazırlayanlar onî ar..
Ama ucu taaa us 'aklara dayanan şeytan 

da elindeki IMF ve Dünya Bankası 
sopalarıyla ortalığı eşeleyip duruyor.

Bu durumda ulus lara düşen 
iktidar,muhalefet ve diğer anayasal kurum- 
larıyla elele olmak,yazılan ve sahneye 
konan senaryolarda rol üstlenmemek..

Şeytanın eli her yerde..
Siyasette, ekonomide... 
Borsada..
Dikkat ederseniz bizim borsa sürekli yük

seliyor.
Yabancı sermaye T ürkiye'deki güven 

ortamını gördüğü içlin sürekli borsaya 
yatırım yapıyor diye AKP iktidarı da böbür
lenip duruyor.

Makro düzeyde ekonominin iyi gittiğini 
rakamlarla kamuoyunu açıklıyorlar.

Taşıma suyla dönen değirmenin taşının 
bir gün duracağını onlar da biliyorlar ama 
günü kurtarıp oya tahvil etmek için ortalığı 
ayağa kaldırıyorlar.

Oysa bu borsa denilen şey eğer üretim 
olanaklarınız güçsüzse öyle menem bir 
şeydir ki sermayeyi kediye yüklersiniz ..

"Bir zamanlar köyün birine bir adam 
gelmiş ve tanesi 10 dolardan maymun ala
cağını söylemiş. Köyde çok maymun oldu 
ğu için köylüler sevinçle ormana koşup 
maymunları yakalamaya başlamışlar.

Adam, binlerce maymunu 10 dolardan 
satın alınca ortalıkta maymunlar azalmış, 
yakalaması zorlaşmış.

Köylüler tam maymun yakalamaktan 
vazgeçecekken adam tanesine 20 dolara 
vereceğini söylemiş. Heveslenen köylüler 
yine maymunları yakalamaya başlamışlar.

Köylülerdeki azimi gören adam bir süre 
sonra fiyatı 25 dolara çıkarmış. Ancak 
bırak yakalamayı, maymuna rastlamak bile 
çok zorlaşmış. Bunun üzerine adam fiyatı 
50 dolara çıkardığını, ancak kendisinin işi 
olduğu için şehre gitmesi gerektiğini, onun 
yerine yardımcısının alım yapacağını 
söylemiş.

O yokken yardımcısı köylülere demiş ki; 
şu büyük kafesteki maymunlar var ya ben 
onların tamamını size tanesi 35 dolardan 
satayım, siz de adam gelince ona 50 dolar
dan satarsınız.

Köylüler bütün birikimlerini bir araya 
toplayarak bütün maymunları satın 
almışlar. Sonra ne adamı ne de yardım
cısını bir daha gören olmamış. "

Şimdi borsanın nasıl çalıştığı hakkında 
biraz bilgi sahibi olmuşsunuzdur.

Bizim borsa da böyle çalışıyor işte..
Elin oğlu da dışarıdan gelir sermayesine 

sermaye katıp duruyor..
Aman dikkat.
Gün gelir adam sırra kadem basar...
Siz de ardından dövünüp durursunuz..
Sonra da ormanda ne maymun kalır ne 

de elde avuçta karın doyuracak para..

Atatürk Kordonu genişliyoı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye 
tarafından denize 
dolgu yapılan 
Atatürk Kordo 
nu’n da genişleme 
çalışmaları sürüyor. 
Kordonun gezinti 
yerinin denize 
doğru doldurul
masının ardından 
büyük taşlarla 
beslenen sahilde 
bir gezinti yolu 
daha kazandırıldı. 
Havaların iyi 
olduğu günlerde 
gezintiye 
çıkanların zorlukla 
yürüyebildikleri 
ikinci bir 
yolun yapılması 
sıkıntıyı ortadan 
kaldıracak.
Toprak dolgunun 
üzerine perde 
demir döşendikten 
sonra beton 
dökülen Atatürk 
Kordonu yeni 
görünümüyle 
yaza hazır hale 
getirilecek.

unııtıiBinuiMHHisnıiBi
baytaş’ www.baytasinsaat.tom.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 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, asmakatlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr

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

Tel: 513 42 21 Fâx:~513 17 94

http://www.baytasinsaat.tom.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Belediye İskelesi Kasım ayında tahmil tahliye işlemlerine kapatılmıştı YazıYORU.

* İskele Tahmil
Tahliyeye açıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kasım ayının ilk 
haftasında tahmil 
tahliye işlemlerine 
kapatılan Belediye 
İskelesi gerekli 
işlemlerin tamam 
(anmasının ardından 
yeniden açıldı. 
Denizcilik 
Müsteşarlığı

I Ulaştırma Daire 
Başkanlığı tara 
fından Liman ve 
Güvenlik Sorum 
lusunun başka 
göreve atanması 
sonucu tahmil 
tahliye işlemlerine 
kapatılan Belediye 
İskelesi’ne aylar 
sonra önceki 
akşam gemi yanaşa 
rak mal boşaltma 
işlemine başlanıldı. 
Tahmil Tahliye 
için gemi acenta- 
larının ödediği 
navlun ücretlerinin 
diğer limanlara 
göre daha pahalı

Adalet Bakanlığı'ndan Mı W raporuna iliştin açıklama
Adalet Bakanlığı, 
terör örgütü elebaşı 
Abdullah öcalan'ın 
zehirlendiğine ilişkin 
iddiaları araştıran Av 
rupa İşkencenin ön 
lenmesi Komitesi'nin 
(AİÖK) yaptığı araştır
mada, herhangi bir 
zehirlenme bulgu 
suna rastlanmadığını 
bildirdi. Bakanlık, 
"AİÖK'nın raporu 
PKK terör örgütü ele
başı Abdullah öca 
lan'ın ve PKK yan
daşlarının uluslara 
rası kamu oyunu 
yanıltmaya yönelik 
çabalarının ve iddi
alarının ne derece 
yanıltıcı ve gerçek 
dışı olduğunu bir 
kez daha göster
miştir^' dedi.
Adalet Bakanhğı'n 
dan yapılan yazılı 
açıklamada, ımralı 
Yüksek Güvenlikli 
Kapalı Ceza İnfaz Ku 
rumu'nda hükümlü 
bulunan terör örgütü 
elebaşı Abdullah Öca 
lan’ın zehirlendiği

olmasına karşılık 
Belediye İskelesi’ne 
gemi yanaştırıl- 
masına bir anlam 
verilemezken 
tahmil tahliye işlem
lerinin akşam geç 
saatlerde yapılması- 

yolunda 2007 Mart 
ayında avukatlarınca 
ortaya atılan iddialar 
üzerine, Bursa Cum 
huriyet Başsavcılığı 
tarafından hükümlü
den numuneler alı
narak İstanbul Adli 
Tıp Ku rumu'nda 
tahliller yapıldığı ve 
tahliller sonucunda 
kurumun zehirlenme 
iddialarının asılsız 
oldu ğu yönündeki 
tespitinin 12 Mart 
2007 tarihinde Cum 
huriyet Başsavcılı 
ğı'nca kamuoyuna 
açıklandığı hatırlatıl 
dı. Daha sonra 
AİÖK'nın 19-22 Mayıs 
2007 tarihlerinde 
Imralı Yüksek Güven 
likli Cezaevi'nl ziya 
reti sırasında, hüküm
lü öcalan’dan saç ve 
göğüs kılı örnekleri 
aldığı, sözkonusu 
numunelerin tahlil
lerinin AİÖK'nın belir 
lediği uzmanların da 
katilı mıyla 29 Ekim-6 
Kasım 2007 tarih
lerinde Türkiye'de

na özen gösteriliyor. 
Özellikle akşam 
saatlerinde
İstiklal Caddesi’nin 
çok fazla hareketlilik 
yaşandığı 
saatlerde büyük 
tonajlı TIR’ların

1fr

TÜBİTAK'ta yapıldığı 
kaydedilen açıklama
da, "AİÖK'nın 19-22 
Mayıs 2007 tarihinde 
adaya yaptığı ziyarete 
ilişkin ra por, buna 
hükümetimizin zama 
mnda vermiş olduğu 
yanıt ve AİÖK'nın 
zehirlen me iddiaları 
konu sundaki bulgu
larını içeren ek rapor, 
anılan belgelerin gizli 
liginin kaldırılmasına 
yönelik iznin hüküme 
fimizce verilmesinin 
ardından 6 Mart 2008 
tarihinde AİÖK tarafın 
dan yayımlanmıştır" 
denildi.
AİÖK'nın kararına 
www.cpt.coe.int adre 
sinden de ulaşılabile
ceği kaydedilen açık
lamada, "Türkiye'de 
gerçekleştirilen son 
derece ayrıntılı ağır 
metal tahlilleri sonuç 
larına İlişkin analiz ve 
değerlendirmeler, 
AİÖK tarafından 
bağımsız uzmanlara 
yaptırılmıştır. Bahse 
konu uzmanların ana 

Iskele Meydam’na 
gelmek için 
trafiği aksatmaması 
düşünülerek 
boşaltma 
işlemlerinin 
geç saatlere kay
dırıldığı bildirildi.

liz ve değerlendirme 
leri sonucunda AİÖK 
nın hazırladığı rapor, 
hükümlüde hiçbir 
zehirlenme bulgusu 
olmadığını açıkça 
ortaya koymaktadır. 
AİÖK'nın yorumunda, 
'AİÖK tarafından gö 
revlendirilen uzman
ların bulguları, hü 
kümlünün ağır metal 
zehirlenmesine maruz 
kalma dığını göster
mektedir. Kıl numune 
lerinde görülen yük
sek değerlerdeki bar 
yum, magnezyum ve 
stronsiyuma ilişkin 
olarak, uzmanlar bun
ların muhtemelen* 
çevresel faktörlere 
bağlı olduğunu değer 
lendirmiştir' ifadele 
rlne yer verilmektedir. 
Yorumda, herhalükar 
da toksik olmayan bu 
maddelerle ilgili ola 
rak tespit edilen de 
ğerlerin hükümlünün 
sağlığı için tehlike 
teşkil etmediği görü 
şü belirtilmektedir" 
ifadelerine yer verildi.

± Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Sözde reform!
İktidar partisinin yakında çıkartacağını 

öğrendiğimiz 'Sosyal Güvenlik Reformu' 
paketinin içindeki 'sigortalı hastadan en faz 
İa yüzde 20 fark alınabileceği hükmü nedeniy 
le, özel hastanelerin, polikliniklerin artık 
SSK'lı-Bağ-kur’lu hastalara bakmaması gün
demde.

Adı Sosyal Güvenlik Reformu ama halkım 
bilenlere sorun aslında reform falan değil, se 
nin alın terinle, emeğinle elde ettiğin hakla 
rın, laf kalabalığı içinde elinden alınıyor.

Sen yine aç ve açıktasın bunu bil...
Bazı özel hastaneler SGK ile anlaşmasını 

fesh ederken, mesela İstanbul’daki Ameri 
kan hastanesi gibi..

Diğer özel hastaneler de, durum değer
lendirmesi yapacaklarmış, kazançları az ola
cağı için, anlaşmalarını iptal edeceklermiş..

Tüm memurlar, işçiler, emekliler, hazır
lanın yakında.

Özelleşip güzelleşen, süslenip püslenen 
hastanelerden kapı dışarı mı edileceğiz, içeri 
alınmayacağız...

Özelin kapısını .açtık yalanı ile devlet has
tanelerini, Hatta; Üniversite Hastanelerini 
batma noktasına getirenler, Fakir halkın 
cebindeki yüzde 20 katkı payı bizi kurtarmaz 
diyen özel hastaneleri bu ticari işletmelerini 
bize kapatıyorlar.

Parası olan özele, olmayan batmakta olan 
devlet hastanelerine.

Ben diyorum ki ne anladım, bu dönüşüm
den.

Hükümet sanki; hiçbir şey yok ,her şey 
yolunda, rahat Halkı soyulmaktan kurtarmış 
gibi davranıyor.

Nasıl olsa hastalandığında cebinde parası 
olmayan onlar değil, biziz.

Onlar gizlice bir gece vakti bir yasa öner
isinin arkasına ilave edecekleri bir madde ile 
kendilerini çoluk -çocuklarını en lüks pahalı 
yere yerleştirilirler..

Yalnız yerleştirmekle kalmaz, maaşlarına 
da zam yaparak adeta halkla alay ediyor gibi 
kaymaklı kadayıf yerler..

Aslına bakarsanız, tam bir danışıklı dövüş 
bu.

Oyun içinde oyun..
Emekliler bu yasa ile eğer emekli ola

bilirseniz, yani o yaşa kadar yaşayabilirseniz 
alacağınız emekli maaşları da azaltılıyor. 
Verdikleri 400 -500 lirada size çok diyorlar.

Ey asıl millet vekillerin bunu söylüyor...
Karları arttırmak, cebimizdeki üç kuruşu 

almak için tavşan kaç, tazı tut' oyunu 
oynanıyor. Halk yine zararlı..

Sonunda olacağı, tüm sağlık hizmetlerinin 
paralı hale getirilmesi.

Paran varsa lüks hastanelerde,
Paran yoksa Devlet hastanesinde bula

caksın kendini.
Hangisinde sağlığına kavuşursun, Hangi 

sine geldiğine pişman olursun onu da sen 
düşün.. Kapına konan iki kilo fasulye, yağ ile 
avun dur.

Bu işi buraya getirenler, aslında bu sonu 
baştan biliyorlardı.

Sağlıkta yaptıkları yıkımı tepemize bırakıp 
kaçacaklarını sanıyorlardı.

Yanılıyorlar! halkında gözü açılıyor 
Hepsinin değil bazılarının gözü açılıyor.

Yalancının mumu, akşama kadar yanacak 
gibi.

Yarattıkları gece karanlığına bu mum; 
yanar mı yoksa bütün numaraları ortaya 
çıkar, hakiki yüzlerini görürüz..

Onu hep birlikte bekleyip göreceğiz.
ölmezsek, öldürmezlerse, dayanırsak 

göreceğiz..

http://www.cpt.coe.int
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Motosiklet kazalarına bilinçli önlem
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Motosik 
letli Çalışma Grubu, 
organize ettiği 
"Motor Kazaları'nın 
Önlenmesi Sempoz 
yumu" ile motosiklet 
sürücülerinin kazala 
ra karşı alınması 
gereken önlemler 
hakkında bilinçlen
mesini hedefliyor. 
Yerel Gündem 21 
Motosikletli Çalışma 
Grubu Sözcüsü 
Can Aydoğan, ülke 
mizde motosiklet 
kullanımının artma 
sının bu alandaki 
sıkıntıları da bera 
berinde getirdiğini 
söyledi. Özellikle 
bilinçsiz kullanı 
cıların kendilerinin 
ve çevresindekilerin 
hayatını tehdit ettiği
ni belirten Aydoğan, 
bu kazaların halkın 
motosiklete olan 
bakışını olumsuz 
etkilediğini kaydetti. 
Motosiklet kullanı 
cılarıyla birlikte 
trafikte bulunan tüm 
sürücülerinin birbir
lerine karşı ciddi

t

Bursa İl Özel İdaresi 
tarafından köylere 
kurulacak Doğal 
Arıtma Tesisleri ile 
İznik Gölü başta 
olmak üzere, Ulua 
bat ve Nilüfer 
Çayı'nın kirlenmesi 
önlenecek.
Proje ile Bursa'.da 
bulunan başta İznik 
gölü olmak üzere, 
Uluabat Gölü ve 
Nilüfer Çayı'na 
yakın 24 köye 
kurulacak sistemle 
tatlı suların kirlen
mesi önlene çek. 
Bursa İl Özel İdaresi 
tarafından köylerde
ki atık suları arıtmak 
amacıyla kurulan 
Doğal Arıtma Tesis 
leri Projesi 24 
köyde daha gerçek
leştirilecek.
Bursa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Ali 
Altuntaş, İller Banka 
sı'ndan bekledikleri 
kredinin çıktığını 
belirterek, 24 köye 
daha Doğal Arıtma 
Tesisi kurulacağını 
ifade etti.
Altuntaş, 6 milyon 
250 bin YTL tutarın
da kredinin İznik, 
Uluabat Gölleri ve 
Nilüfer Çayı'na yakın 
olan köylere Doğal
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sorumluluklarının 
bulunduğuna dikkati 
çeken Aydoğan, 
"Motor Kazaları'nın 
Önlenmesi Sempoz 
yumu da bu bilinç 
ten hareketle ortaya 
çıktı. Motosiklet 
sürücülerinin yanı 
sıra trafikteki diğer 
sürücülerin de 
motosiklet sürücü

Arıtma Tesisi kur
mak için kullanıla
cağını söyledi. 
Ali Altuntaş, "Daha 
önce de değişik 
köylere bu tesisleri 
kurduk. Şimdi aynı 
bölgede bulanan 24 
köye daha kura
cağız. Özellikle İz 
nik, Uluabat Gölü ve 
Nilüfer Çayı'na yakın 
köyler proje kap
samına alındı. Bu 
sayede su kaynak 
larımızın kirlenmesi
ni önlemek isti 
yoruz." dedi. 
Köylerin yanısıra 
büyük fabrikaların 
kirli sularını su kay
naklarına akıtarak 
kirlenmesine sebep 
olduğunun üzerinde 
duran Altuntaş, 
hedeflerinin Bur 
sa'nın var olan tatlı 
su kaynaklarını koru 
ma altına almak oldu

Kİ H 0

lerine karşı sorumlu
lukları da bu sem
pozyumda ele alı
nacak. UMOK 
BURMOK "Bursa 
Choppers Kulübü 
Bursa Enduro 
Kulübü " Motor 
Delisi ve Türkiye 
Motosiklet Federas 
yonu'nun katkılarıyla 
gerçekleştirilecek 

ğunu ve bu çalışma 
ile göllerin ciddi bir 
tehditten kurtula
cağını söyledi.
Bursa İl Özel İdare- 
si'nin alt yapı 
sorununun çözümü 
adına gerçek
leştirdiği projeler 
arasında yer alan 
doğal arıtma tesis
leri köyleri çiçek 
bahçesine çevire
ceğini aktaran 
Ali Altuntaş, 
"Bursa'ya bağlı 
köylerde gerçek
leştirilen projede 
kanalizasyon 
şebekelerine arıtma 
tesisi kurularak 
bu alanlar çiçek- 
lendiriliyor. Doğal 
arıtma tesisleri 
hem ekonomik, 
hem de doğal 
çevreye zarar 
vermemesi açısın
dan avantajlı bir 

sempozyumda, 
motosiklet kullanımı 
ve trafik konusunda 
öncü isimler 
kazaların önlenme
sine yönelik somut 
önerilerde bulu
nacaklar" dedi. 
Sürücülerin bilinç 
lenmesinin hedef 
lendiği ve 8 Mart 
Cumartesi günü 
saat 14.00'da BUSKİ 
Konferans Salonu'n 
da gerçekleştirilecek 
sempozyumda, Em 
niyet Genel Müdür 
lüğü Trafik Eğitim 
Daire Başkan Yar 
dımcısı Yusuf 
Avan, Türkiye 
Motosiklet 
Federasyonu As 
Başkanı Hamit As 
sazoğlu, Ege Böl 
gesi Sürücü Kursları 
Derneği Genel Baş 
kanı Hakan Çuhadır, 
Motosiklet Sürüş 
Eğitmeni Çağatay 
Muharrem ve OMM 
Riders Kurucu 
Üyesi/ İleri Motosik 
let Sürüş Eğitmeni 
Paolo Volpara da 
konuşmacı olarak 
katılacak.

sistem." dedi. 
Proje ile 2005 
yılında 9, 2006'da 
ise 13 köyde 
doğal arıtma 
tesisini hayata 
geçirdiklerini ifade 
eden Altuntaş, 
doğal arıtma 
tesislerinin Bursa 
genelinde yaygın
laştırılacağını 
söyledi.
Ali Altuntaş, "İznik 
Gölü civarındaki 
yakın havzadaki 
köylere kanalizas 
yon ve doğal arıtma 
sistemi kuracağız. 
Köylerin İznik 
Gölü'ne atık kirli 
sularını akıtmasını 
önleyeceğiz.
Projenin ihalelerini 
yapmaktayız.
Nisan ayında 
başlayak olan çalış
maları 2008 içinde 
tamamlamayı, 
planlıyoruz.” İznik 
gölü çevresinde 
bulunan Drazali, 
Aydınlar, Gollüce, 
Demirışık, Heceler, 
Dutluca, Akharım, 
Gürle, Örnek, 
Üreğil, Keramet, 
Kaynarca ve Mahmu 
diye gibi köylerede 
doğal arıtma sistemi 
kurulacak.

Büyükşehir
Belediyesi i 

Ekolojik Pazar 
kuruyor

Antalya'nın ilk yüzde 
100 Ekolojik Pazarı, 
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
16 Mart 2008 Pazar 
Günü saat 12.00'de 
Cam Piramit bahçe 
sinde açılıyor.
AntalyalIlar, her pa 
zar günü kurulacak 
Ekolojik Pazar saye 
sinde organik 
ürünlere çok daha 
kolay ulaşma 
imkanı bulacak.
Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Menderes Türel'in eşi 
Ebru Türel'in kuru
luşuyla yakından 
ilgilendiği Ekolojik 
Pazar'da doğa ve 
canlı sağlığına zararlı 
hiçbir yöntem, 
kimyasal ilaç, gübre 
ve katkı maddesi kul
lanılmadan üretilen 
kontrollü ve serti
fikalı organik ürünler 

r satılacak, lkoiojik
Pazar'ın açılışı Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Menderes 
Türel tarafından 
yapılacak. Amaçla 
rının AntalyalIların 
yüzde 100 doğal ve 
sağlıklı ürünlerle bu 
luşmasını sağlamak 
ve ekolojik tarımı 
desteklemek oldu 
ğunu belirten Başkan 
Türel, "AntalyalIlar 
sadece yurt dışına 
ihraç edilen bu ürün
leri, artık Ekolojik Pa 
zar'dan satın alabile
cekler" dedi.
Türkiye tarımının en 
önemli merkezlerin 
den biri olan Antal 
ya'nın, son yıllarda 
önemi daha iyi anla 
şılan organik tarımda 
da etkin bir yer edin 
diğini kaydeden Türel 
şunları kaydetti: 
"Sağlıklı ve lezzetli 
ürünlerin sunulacağı 
yüzde 100 Ekolojik

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
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Pazar, Antalya'nın en 
güzel köşelerinden 
biri olan Cam Pira 
mit'in bahçesinde 
kurulacak. Antalya 
Büyükşehir Beledi 
yesi olarak kurduğu
muz bu yüzde 100 
Ekolojik Pazar ile 
başta toprak olmak 
üzere su, hava, çevre 
ve doğada yaşayan 
diğer canlılara zarar 
vermeden üretim 
anlamına gelen or 
ganik tarıma destek 
olmayı amaçlıyoruz." 
Ekolojik Pazar'da 
ekmekten yumurtaya, 
peynirden bala, 
kozmetikten tekstile, 
çocuk ve bebek ürün
lerinden oyuncağa, 
temizlik malzemesin
den meyve suyuna 
kadar çok farklı çeşit 
lerde ürün, mevsimin 
neredeyse tüm taze 
sebze ve meyve 
çeşitleri yer alacak. ~ 
Antalya'nın ilk yüzde 
100 Ekolojik Pazar'ı, 
sadece Antalya ve 
çevresinden değil, 
Muğla, Afyon, Bursa, 
Karaburun, Kuşadası, 
Bozyazı, Aydıncık, 
Anamur, Gökçeada, 
Niğde, Amasya Gü 
müşhacıköy, Mudur 
nu, Samsun, Kayseri 
ve Konya'da üretilen 
organik ürünleri 
AntalyalI tüketiciye 
sunacak.
Antalya'da açılacak 
Ekolojik Pazar'da 
Organik Tarım Kanun 
ve Yönetmeliklerine 
bağlı kalarak, yüzde 
100 Ekolojik Pazar 
ilke ve standartları 
doğrultusunda son 
noktada tüketicinin 
eline geçene kadar. 
Buğday Derneği 
danışmanlığında, 
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
denetlenecek.
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Asker siyasetçi çatışması
Cumhuriyeti kuran asker, 

aydınlanmanın yolunu açan 
asker, cumhuriyetin koruyu
culuğunu üstlenen de asker.

Ancak, asker ile siyasi 
irade arasında zaman zaman
da olsa anlaşmazlıklar yaşa 
nıyor.

Asker ne sağcıya yaranı 
yor, ne solcuya..

Bazı sağ gösterip sola 
vuruyor..

Cumhudiyeti koruyacağım 
derken, irticanın büyümesine 
kol kanat geriyor..

Bunun tek nedeni çoğulcu 
demokrasimizin batı standart
larına kavuşamamasıdır.

Cumhuriyeti kurduk ama 
demokratik cumhuriyeti tam 
oluşturamadık.

Siyasiler, sandıktan çıktık
tan sonra her istediklerini ya 
pacaklarını sanıyorlar.

Askerin 28 Şubat muh- 
turasını eleştirirken, siyasi
lerin yaptıklarını unutmamak 
gerekir.

Başbakanlık konutunu 
Cumhuriyet kurulduktan 
sonra ilk kez tarikatlara açan 
bir başbakanı nasıl unutur
sunuz.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Sincan da yaşananları na 
sil bir kenarıya koyabilirsiniz.

İktidara kanlı mı kansız mı 
geleceğiz, sözlerini nasıl gör 
memezlikten gelirsiniz.

Siyaset makamı kendine 
çeki düzen vermek zorunda 
dır.

Cumhuriyetin ona verdiği 
demokratik hakları, cumhur- 
diyeti yıkarak kullanamazsı 
nız.

Cumhuriyet kolay kurul
madı.

Köküne kirbit suyu ekilme
sine de kimse izin vermez.

Cumhuriyeti korumak gö 
revi Anayasa ile askere de 
verilmiştir.

Askerin zaman zaman öl 
çüyü kaçırmadan düşüncesi
ni açıklamasını, siyasete mü 
dahele görülmemeli.

Ama, belli mihraklar bunu 
hep farklı gördü, farklı göster

mek istedi.
Türkiye sıkıntılı günlerden 

geçiyor.
AKP hükümeti ilk beş yılını 

57. hükümetin aldığı sert ön 
lemler sayesinde rahat geçir
di.

Ama ikinci beş yıl aynı ra 
hatlıkla geçmiyecek.

Geçmiyor da.
Ortalık toz duman.
Piyasalar kan ağlıyor.
Binlerce işeri kapanıyor, 

ödenmeyen çekler, senetler, 
vergiler tarihinde görül me 
m iş bir şekilde büyüyor..

Bütçe açığı Cumhuriyet 
tarihimin en büyük açığını 
vermiş durumda.

Dış borçlanma durmuyor.
450 milyar dolara tırman

mış durumda.
İşçiye memura enflasyona 

göre yüzde 4 zam veren hü 
kümet, enflasyonu tuttamıyor.

Son açıklamalarda oran 
yüzde 9.

Bu Kuzey Irak’a yapılan 
askere müdahalenin faturası 
eklenmemiş şekli.

Orada patlayan her bom 
ba, karadan havaya uçan her 
uçağın, yürüyen her aracın 
götürüşü, yarın bir şekilde 
vatandaştan çıkacak.

İşte bu hal ve durum için 
de, ABD Başkanı Bush mem
leketinde bir konuşma yapa 
rak, Türk askerinin Kuzey 
Irak tan biran önce çıkmasını 
istiyor.

Türkiye’yi ziyaret eden 
ABD Savunma Bakanı da 
aynı şeyleri aynı günde söy 
lüyor.

O gün tesadüfse tesadüf, 
askerimiz geri çekiliyor..

Muhalefetin bu çekilmeyi 
eleştirmesine askerden sert 
cevap geliyor. Muhalefet 
liderleri bu kez askere daha 
sert cevap veriyor.

Şildi, türban unutuldu, çe 
kilmenin kavgası başladı.

Çekilmenin hesabını asker 
değil, iktidar vermeli.

Bunun yeri de, olsa olsa 
TBMM olmalı.

NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

EN JEOTNiy (sgi) ve MÜBftt
İTHAL ve YE RLİ ALTERNATİF YAKIT SİSTEMLERİ

4TIKER reno
ÂUTO GASÜQUlPMI!Mt

2 yİL GARANTİ 
KREDİ KARTINA TAKSİT AVANTAJLARI 
MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. §UBELKüçükŞanayl Sitesi 
Blok No:7-8-10 Nilüfer / BURSA B/Blok No:32 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 441 79 04 -05 Tel & Fax : 0.224 524 77 78
Fax: 0224 443 07 15 www.netotogaz.com

SERİNCE
ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ 

KLİMA- SEBİL -BUZ MAKİNESİ 

SAffÜYO
OREON Galanz

Mâasy calopecl/ma a KOMBİ

YETKİLİ BAYİ > MONTAJ & SERVİS

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.netotogaz.com


7 Mart 2008 Cuma Gemlik Karfez Sayfa 6

"Yeni operasyonun sinyalleri var"
ABD basını, TSK'nın 
son gerçekleştirdiği 
sınır ötesi hava akın- 
larını PKK hedefleri 
ne karşı operasyon
ların süreceğinin işa 
reti olarak yorum
ladı.
VVashington Post, 
"Operasyonun de 
vam edeceğinin 
sinyalleri var" dedi. 
VVashington Times 
ise sekiz günlük ka 
ra harekatının başa 
rısına ilişkin "soru

Van'da askere taşlı saldırı
Van'ın Erciş 
ilçesinde DTP İlçe 
Başkanlığı tarafın
dan dün düzenlenen 
tiyatro etkinliğinin 
ardından başlayan 
olaylar sonucu bir 
vatandaşın hayatını 
kaybetmesi yüzün
den başlayan ger 
ginlik sürüyor.
Olaylar sırasında 
yaralandıktan sonra 
kaldırıldığı Van 
Devlet Hastane 
si'nde hayatını kay 
beden Mehmet <
Deniz isimli vatan
daşın cenazesi, dün 

işaretleri"nin bulun
duğunu öne sürerek, 
"benzer bir operas 
yon"un planlandığı 
iddiasına yer verdi.
VVASHİNGTON POST 
VVashington Post 
gazetesi, Türkiye'nin 
askerlerini Kuzey 
Irak'tan çekmesin
den 5 gün sonra 
TSK'nın, PKK'lı terö 
ristleri hedef alan 
hava akınları gerçek
leştirdiğine dikkat 
çekerek bunun Iraklı 

sabah erken saatler 
de ailesi tarafından 
alınarak Erciş ilçe
sine götürüldü. 
Halen Örene Mahal 
lesi'ndeki evinde 
bulunan cenaze, 
DTP'liler ve ailesi 
tarafından defnedil 
mek için bekletilir 

yetkililerce operas 
yonun devam ede
ceğinin bir sinyali 
olarak görüldüğünü 
kaydetti.
NATO'nun ikinci 
büyük ordusu olan 
Türk ordusunun, 
Kuzey Irak'tan çeki 
lişini ABD baskısıyla 
yaptığı iddialarını 
reddettiğini belirten 
gazete, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'ın 
“ABD etkisi ispat

ken, bir grup tarafın
dan güvenlik önlemi 
alan askerlere Erciş- 
Adilcevaz karayolu 
üzerinde Kılıç Petrol 
önünde taşlı saldırı
da bulundu. Askerin 
havaya uyarı ateşi 
yapması sonucu 
grup dağıldı.

lansın üniformamı 
çıkarırım” sözlerine 
dikkat çekti. Gazete, 
Türk askerlerinin 
Irak'ta “sıcak takip” 
operasyonlarını 
yapabilmek için 
“geçen yazdan beri 
izin istediği”ni öne 
sürerken ABD ve 
Irak hükümetinin ise, 
bölgede istikrar 
sızlığa neden 
olabileceği korku 
suyla harekata karşı 
çıktıklarını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin 
Çelebibağı Belediye 
si önünde beklemesi 
ni sürerken, cenaze 
törenine katılmak 
için DTP Van Millet 
vekili Fatma Kurtu 
lan'ın da ilçeye gelip 
taziye evine geçtiği 
bildirildi. Bu arada, 
Erciş ilçesine dün 
sabah Van'dan jan
darma takviye ekip
leri gönderildi. 
Karayoluyla 11 araç 
içinde Erciş'e giden 
ekipierin, Çeiebi'bağı 
beldesine ulaştığı 
belirtildi.

Bomba yüklü 
19 adet F-16 

havalandı
Diyarbakır 2. Taktik 
Hava Kuvvet Komu 
tanhğı'na bağlı 8. 
Ana Jet Üssü'nde 
hareketli saatler 
yaşandı.
Hava üssünden 
bomba yüklü 19 
adet F-16 savaş 
uçağının kalkarak 
sınır bölgesine doğ 
ru gittikleri öğrenil
di. Öte taraftan 
bomba yüklü savaş 
uçaklarının havalan
ması sonrası Türk 
Hava Kuvvetleri'ne 
bağlı TuAF KC-135 
R tipi tanker uçak 
hava üssüne indi. 
Dün sabah ve öğle 
saatlerinde Diyar 
bakır'daki askeri 
hava üssünde 
hareketlilik yaşandı. 
2. Taktik Hava 
Kuvvet Komutanlı 
ğı'na bağlı 8. Ana 
Jet Üssü'nden 
havalanan bomba 
yüklü 19 adet F-16 
savaş uçağı sınıra 
doğru uçtu.
Uçakların kalkışı 
öncesi askeri heli 

kopter üs üzerinde 
güvenlik koridoru 
oluştururken, bom 
ba yüklü uçakların 
kalkışının ardından, 
F-16'lara havada 
yakıt ikmali yaptığı 
öğrenilen TuAF KC- 
135 R tipi tanker 
uçağı piste indi. 
Tanker uçak iniş 
sonrası askeri apro 
na yaklaştırılırken, 2 
saat süren bakım ve 
yakıt ikmali sonrası 
tanker uçak tekrar 
havalandı. F-16 sa 
vaş uçakları 2.5 
saatlik uçuşun 
ardından Diyarba 
kır'daki hava üssü 
ne döndüler. Bu 
arada, piste biri 4 
motorlu olmak üze 
re 2 kargo uçağı 
indi. F-16 savaş 
uçaklarının piste 
inişleri sırasında 
olası bir kazaya 
karşı itfaiye araçları 
hazır bekletilirken, 
uçakların inişi son
rası yavaşlama 
paraşütlerini açtık
ları gözlendi.
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Gemlik Rotaract Kulübü etkinliklere devam ediyor.

1 Fatih Mehmet Güler’e 
Rotaract Kulübü’nden 
‘Meslek Hizmet Ödülü
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Kars-Ardahan-Iğdır İlleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden DP’ye ziyaret 

‘Genlih ılalıa iyi fael 
edecek tostan bulalım"

Yelda BAYKIZ

Gemlik Rotaract 
Kulübü üyeleri faali 
yetlerini sürdürüyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan Rotaract 
Kulübü toplantısında 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Meh
met Güler, ‘Meslek 
Hizmet Ödülü* ile 
ödüllendirildi. 
Gemlik Rotaract 
Kulübü'nün ev 
sahipliğinde gerçek

leştirilen ortak 
toplantıya Nilüfer, 
Tophane, Yıldırım 
Beyazid ve Bursa 
Rotaract Kulüpleri 
başkan ve üyeleriyle 
tam kam kadro 
katıldılar.
Umurbey Belediye 
Başkanı Mehmet 
Fatih Güler’in konuş
macı konuk olarak 
katıldığı toplantıda 
Gemlik Rotaract 
Kulübü üyeleri faali 
yetlerini sürdürerek 
daha aktif rol oynaya
caklarını söylediler. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, gençlere 
slayt gösterisi ile 
birlikte Umurbey ve 
Celal Bayar hakkında 
bilgiler verdi.
Konuşmaların 
ardından yapılan 
törende Mehmet 
Fatih Güler'e Gemlik

Rotaract Kulüp Baş 
kanı Ali Berker Akıncı 
tarafından Meslek 
Hizmet Ödülü verildi. 
Ali Berker Akıncı 
yaptığı konuşmada, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Mehmet 
Fatih Güler’in sosyal 
anlamda her zaman 
Türkiye'ye mal olmuş 
ilim ve bilim adamla 
rina çok değer verdi 
ğini, hayatta olanlara 
da danışarak birçok 
aktiviteye imza 
attığını, ancak

Gemlik yönetiminin 
bu konuları göz ardı 
ettiğini belirterek, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’e 
teşekkür etti. 
Güler ise gençler 
tarafından böyle 
bir ödüle layık 
görülmekten mutlu
luk duyduğunu 
belirtti.
Öte yandan Gemlik 
Rotaract Kulübü’ne 
katılan 6 yeni üyenin 
de rozetleri takıldı.

Yapılan görüşmede sivil toplum örgüt- 
lerinin bir araya gelerek ortak belirle 

yecekleri bir belediye başkan adayının 
desteklenmesi gerektiği belirtildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

DP İlçe Teşkilatını 
ziyaret eden 
Gemlik Kars- 
Ardahan-Iğdır 
İlleri Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneği yöneticileri 
DP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel ile 
yaptıkları 
görüşmede Sivil 
Toplum örgütlerinin 
bir araya gelerek 
ortak belirleyecekleri 
bir belediye başkan 
adayının desteklen
mesi gerektiğini 
savundular.
Göreve geldik
lerinden bu yana 
siyasi partilere 
yönelik ziyaretlerini 
sürdürdüklerini 
söyleyen Dernek 
Başkanı Şerafettin

Demir ile yönetim 
kurulu üyeleri 
İhsan Sevilmiş, 
İlyas Aydoğan ve 
Tuncay Karadağ 
DP'lilerle yaptıkları 
sohbette Gemlik'in 
sorunlarını ve yapıl
ması gerekli hizmet
leri dile getirdiler. 
DP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel ve 

partililerle yapılan 
sohbette özellikle 
ilçenin sorunları 
masaya yatırılırken 
tüm sivil toplum 
örgütleri ile birlikte 
siyasi partilerin de 
kabul edebilecekleri 
ortak bir belediye 
başkan adayında bir
leşmeleri gerektiği 
savunuldu.

HCMŞİRC ARANIYOR
Orhangazi'deki
Özel Zeytin Tıp 

Merkezi'ne tecrübeli 
HEMŞİRE alınacaktır

AYRINTILI BİLGİ İÇİN
MUSTAFA HİÇDURMAZ 
GSM: 0 505 258 39 71

BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

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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Kredi kartı 
borcundan dolayı

tartıştığı kızı kayboldu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir kadın, 
kredi kartı mese
lesinden tartıştığı 
kızının 2 gün önce 
evden ayrıldığını ve 
geri dönmediğini 
söyleyerek polise 
'kayıp' müracaatın
da bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, Küplüpınar 
Mahallesi 
Fadılbey Sokak'ta 
ikamet eden 
Hacer T. (39), 19 

yaşındaki kızı 
Fatma T. ile kredi 
kartları borcu 
nedeniyle 
tartıytığını ve 
ardından evden 
ayrıldığını söyledi. 
Merinos Polis 
Merkezi'ne kayıp 
müracaatında 
bulunan Hacer T., 2 
gün önce evden 
ayrılan kızının geri 
dönmediğini belirtti. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruş 
turma sürüyor.

'Mahkemeye gidiyorum' diyerek 
evden ayrılan şahıstan 

3 gündür haber alınamıyor
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
eşine "Yalova'da 
mahkemeye 
gidiyorum" 
diyerek evden 
ayrılan kişiden 
3 gündür haber 
alınamıyor.
Polise başvuran 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

kadın, eşinin 
hayatından 
endişe ettiğini 
söyledi.
Alınan bilgiye 
göre, Arabayatağı

Mahallesi Durak 
Sokak'ta ikamet 
eden Kader Ün 
(32), "Yalova'ya 

mahkemeye 
gidiyorum" diyerek 
evden ayrılan 
eşi DAvut Ün'den 
(35) 3 gündür 
haber alamadığını 
belirterek
Yavuz Selim 
Polis Merkezi'ne 
'kayıp' müracaatında 

bulundu. Eşinin 
hayatından endişe 
ettiğini belirten 
Ün, tüm gayretlerine 
rağmen eşinden 
haber alamadığını 
söyledi.
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Çivili ekmeği 
ısırınca
dişlerinden 
oldu

Bursa'da içinden 5 santi 
metrelik çivi çıkan ekmeği 
ısırıp 2 dişi kırılan şahıs, 
ekmeği aldığı fırın hakkın
da suç duyurusunda 
bulundu.
Edinilen bilgiye göre, mer 
kez Osmangazi ilçesinde 

TEKEL bayisi işleten 
Abdullah Ozdemir (43), iş 
yerine 50 metre uzaklıktaki 
marketten ekmek alıp 
akşam yemeği için evine 
gitti. Eşi ve 4 çocuğuyla 
birlikte sofraya oturan ve 
ekmek yerken 2 dişi kırılan 

Abdullah Özdemir, 
ekmeğin içindeki 5 san
timetrelik çiviyi görünce 
şaşkına döndü.
Özdemir, "Ekmeği yapan 
fırıncıya telefon edip 
olayı anlattım. Bana ola
bileceğini söyledi. Kırılan 

dişlerimin hesabını sora
cağım. Savcılığa suç 
duyurusunda bulundum. 
Şikayetçiyim" diye 
konuştu. Ekmeği satan 
market sahibinin ise 
yaşanan olay sonrası 
çok üzüldüğünü söyledi.

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

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

ICİLMreMIMEİdlBa'ME
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

Otomobil bagajında 
3 Bin 200 adet bandrolsüz 

Cd ele geçirildi
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
polisin şüphelendiği 
otomobilin bagajın
da 3 bin 200 adet 
bandrolsüz DVD ve 
CD ele geçirildi. 
Olayla ilgili 1'i 
bayan 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Beşevler

Mahallesi Karafatma 
Heykeli civarında 
polisin durumundan 
şüphelendiği bir 
otomobil durdurul
du. Otomobilin 
bagajında yapılan 
aramada 391 adet 
oyun CD'si ile 2 bin 
889 adet DVD film 
ele geçirildi. 
Olayla ilgili otomo

bilde bulunan 
Fatma Y. (30) ve 
Fırat K. (22) polis 
tarafmdan gözaltına 
alındı. Zanlıların 
emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından 'Bandrol 
süz CD bulundur
mak' suçundan 
adliyeye sevkedile- 
ceği bildirildi.

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 9 yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

SEKER SİGORTA
Mac/de <5ZÂLP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

İş hanında kilitli kalan alkollü 
bayan ortalığı birbirine kattı
Bursa'da bir iş 
hanında geç 
saatlere kadar alkol 
alan bayan, iş 
hanında kilitli kalın
ca ortalığı birbirine 
kattı. Polisi ve 
itfaiye ekiplerini 
arayıp acil yardım 
isteyen alkollü 
bayan, 3 saat sonra 
kurtarılınca bu sefer 
de dışarıya çıkmak 
istemedi.
Alınan bilgiye göre,

merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı Ünlü 
Cadde Yılmazlar İş 
Ham'nda meydana 
gelen olayda, gece 
geç saatlere kadar 
alkol alan S.B. (41), 
iş hanının kapıları 
kilitlenince içeride 
mahsur kaldı. Demir 
kapıların arkasında 
kalan alkollü bayan, 
155 hattını arayarak 
yardım istedi. Olay 
yerine gelen ekipler

alkollü bayanı 
uzun süre yatıştır
maya çalıştı. Alkollü 
bayanı kurtarmak 
isteyen polis, kilidi 
çekiçle kırmak iste
di. Kilit yerine çekiç 
kırılınca kurtarma 
çalışması yarıda 
kaldı. 3 saat 
boyunca handa 
kilitli kalan alkollü 
bayan, itfaiye ekip
leri tarafından 
kurtarıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızın üretim bölümünde 

çalışmak üzere 
35 yaşını aşmamış, askerliğini yapmış 

ELEMANLAR 
Ayrıca Forklift ehliyeti olan 

ELEMAN ARANIYOR.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
HELMERSAN A.Ş.

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Tel: 513 45 17

SAHİBİNDEN SAUUK DAİRE
İstiklal Caddesi’nde 

(Güleryüz Pimapen üstü) 
3. Kat 3+1150 M2 

Kombili, Asansörlü, 
Dört Cepheli, Deniz Manzaralı, 

Yenilenmiş 
100.000* YTL (Pazarlıksız) 
GSM: 0.532 417 72 17

Ev: 257 51 26
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Ol Uludağ Üniversitesi Mustafa Kemalpaşa 
JJZ Meslek Yüksek Okulu’ndan aldığım 

Transkrip’imi kaybettim Hükümsüzdür.
İMZ Seda CIVAN (ÇELİK)
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GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VEHÜS SİINEMASI

I Filmin Adı
I RECEP İVEDİK

|| SEMUH
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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

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

11.30 - 14.00- 16.15- 19,00-21,15

12.OO- 14.15- 16.30- 19.15-21.15

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR

SEKRETER 
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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 0712
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Şükrü Şenol İlköğretim Okulu: 2 Şehit Cemal İlköğretim Okulu: 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü _

Lig Heyeti tarafından birinciliğinde
düzenlenen 
2. Küme yıldız 
erkekler futbol

dün oynanan 
maçta Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu

takımı Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
takımını 2-1 yenerek 
avantaj sağladı.

Şükrü Şenol İlköğre- attığı gollerle
tim Okulu takımı 
sonuca ilk yarıda
Şilal ve Alper'in

ulaşırken Şehit 
Cemal'in tek golünü 
Ferhat kaydetti.

Çınar İlköğretim Okulu: 4 Namık Kemal İlköğretim Okulu: 1

Dün oynanan ikinci 
maçta ise Çınar 
İlköğretim Okulu

Namık Kemal 
İlköğretim Okulu’nu 
4-1 yenerek

gücünü gösterdi. 
İlk yarısı Uğur, 
Haşan ve Mesut'un

attığı gollerle 3-0 
kapanan maçın i 
kinci yarısında

Zafer Çınar'ın 
dördüncü golünü 
kaydetti.

Namık Kemal'in 
tek sayısı ilk yanda 
Rıza'dan geldi.

Voleybolda güçlü takımlar kazanıyor

İlçe Lig Heyetinin 
düzenlediği Yıldız 
Kızlar grup maçların
da Şehit Etem Yaşar

ile Namık Kemal 
takımları rakiplerini 
yenerken zorlanma 
dı .Şehit Etem Ya

şar'ın ilk seti 25-17 
aldığı maçta ikinci 
sette çekişme yaşan 
dı. Bu seti de 26-24

alan Şehit Etem, Ab 
dullah Fehmi İlköğre 
tim Okulu’nu 2-0 
yendi. İkinci maçta

ise Namık Kemal 
takımı TSO Gazi 
takımını 2-0 yen
erken zorlanmadı.

Namık Kemal ilk seti 
25-17 ve ikinci seti 
de 25-16 alarak maç
tan 2-0 galip ayrıldı.

Celal Sayar Anadolu Lisesi üstünlüğünü korudu

Genç erkekler guru 
bunda dün oynanan 
maçta birinciliğin

abonesi durumunda 
olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

imam Hatip Lisesi'ni 
2-0 yenerek gruptan 
çıkan ilk takım oldu.

Baştan sona Celal 
Bayar takımının üs 
tünlüğünde geçen 
maçın ilk sefı

25-16 bitti, ikinci 
sette de üstün
lüğünü rakibine 
kabul ettiren Celal

Bayar takımı bu 
seti de 25-12 alarak 
maçtan 2-0 galip 
ayrıldı.
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Ortada belirli bir

üzerinde değil 
çevresi üzerinde de, 
baskı yaratabilir.
Hastalığın isteksizlik, 
neşesizlik, zevk ala-

ı gibi belirtileri 
ıjyle sosyal 
>rde cfe bir 
na olur.

lik hastalık

VAPUR - FERİBOT

OTOBÜS

Depresyonun dikkat çekici belirtileri
neden yokken kişinin 
üzüntülü, karamsar, 
tahammülsüz 
hissetmesi çoğu 
zaman çevresinde 
kiler için anlaşılır 
olmasa da o hali 
yaşayan kişinin 
hayatında fırtınalar 
kopuyor olabilir. 
NP Grup ve ider 
Vakfı işbirliği ile 
Npistanbul 
Nöropsikiyatri 
Hastanesinde 
her hafta cumartesi
günü yapılan 
“Bilgilendirme 
Toplantılan”mnda 
bu hafta deprasyon 
konusunu anlatacak 
olan Dr. Gökben
Hızlı Sayar, 
depresyon yaşayan 
insanlar için hayatın 
çok zor olduğunu 
vurguluyor ve 
“Depresyon, sadece 
hastanın kendisi

kadar uzun 
rerse bu bozulma 
o denli ağır hale 
lir. Ortada belirli 
neden yokken 

inin üzüntülü,

karamsar, tahammül
süz hissetmesi çoğu 
zaman çevresindekil
er için anlaşılır 
değildir” diyor.
Toplantı için ayrıntılı 
bilgi www.psiko
eğitim.com sitesin
den alınabilir....
"Depresyonda temel 
belirti “elem-keder” 
duygusu yönünde bir 
artışın olmasıdır" 
diyen Sayar, örtülü 
depresyonda tipik 
belirtilerin geri 
planda olduğuna 
dikkat çekiyor ve 
sorunun genelde 
beden ve organ 
diliyle ortaya 
çıktığını belirtiyor. 
Sayar'a göre şu 
hoklatalar dikkat 
edilmeli: 
Aşağıdaki belirtiler 
dikkat çekici

olabilir:
- Müzminleşmiş ve 
gezici nitelikte olan 
ağrılar
- Astım krizleri
- Mide-bağırsak 
bozuklukları
- Çarpıntı atakları
- Tansiyon düzensiz
likleri
- Baş dönmeleri
- Bulantı ve kusmalar 
- Ani kilo kayıpları
- Alerjiler
- Altını ıslatma
- Yataktan çıkamama
- Unutkanlık (yalancı 
bunama)
- Öğrenme güçlükleri 
- Cinsel işlev bozuk
lukları
- Uyku bozuklukları
- Alkol ve uyuşturucu 
madde kullanımları
- Takıntılar
- Kişilik değişimleri 
Bu değişikliklere

cevap bulun! 
Eğer bir kişide aşağı
daki davranış 
değişiklikleri varsa 
“depresyon olabilir 
mi?” sorusuna cevap 
bulunması için bir 
uzmandan yardım 
alınmalıdır:
- Aile .içi ilişkilerin 
bozulması
- Bir anda verilen 
boşanma kararları 
- Sorumluluklarına 
kayıtsız kalma 
- Evi terk etme 
- Okulu bırakma 
- Mesleki performan
sının bozulması 
- Sağlığını ihmal 
etme (yüksek 
tansiyon, şeker 
hastalığı gibi rahat 
sızlıkları olmasına 
rağmen ilaçlarını 
kullanmama, 
tedaviyi 
reddetme vb.) 
- Kendine zarar 
verici davranışlar 
içine girme (tehlikeli 
ve hızlı araba kullan
ma vb.)
- Önceden rahat bir 
insanken ekonomik 
sorunlarla aşırı 
ilgilenmeye başlama 
- Durgunluk, çevre
den iç dünyasına 
çekilme
- Beceri kayıpları 
- Sosyal ilişkilerde 
bozulma
- Sinirlilik ve şiddete 
eğilim olması

İşte kanserden 
koruyan 4 besin

New York Üniversite
si egzersiz yapmanın 
hayati olduğunu 
hatırlattı ve 
kanserden koruyan 
4 besini sıraladı' 
D vitamini: 
D vitamini alan 
kişilerde kanser 
riski yüze 60 ile 
77 aracında azalıyor. 
Güneş ışığından 
alınan
D vitamini bağışıklık 
sistemini koruyor 
ve kanser 
hücrelerinin yok 
edilmesinde etkili 
oluyor. Sardalya ve 
somon gibi balıklar
da da bulunuyor. 
Üzüm: Üzüm ve 
yaban mersinine 
mavimsi rengini 
veren “pterostil-

bene” adlı madde 
özellikle bağırsak 
kanseriyle savaşıyor. 
Ceviz: Yüksek mik
tarda selenyum 
içeriyor. Her gün bir 
avuç yiyenlerde 
akciğer kanseri riski 
yüzde 46 oranında 
azalıyor.
Egzersiz: Haftada bir 
kez 1 saat egzersiz 
yapanların prostat 
kanseri riski yüzde 
38 azalıyorÇay: 
Günde üç fincan çay 
içenlerde boğaz 
kanserine yakalanma 
riski, içmeyenlere 
göre yarı yarıya 
düşüyor. Yeşil çayda 
daha yüksek oranda 
bulunan antioksidan- 
lar kansere karşı 
etkili.

NÖBETÇİ ECZANEGEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

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

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

ULAŞIM
MŞTRO 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. 9Q
Mer.Sağ.Ocağı ™
Tomokay Tomografi 01J
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 Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513.65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 51310 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 1425
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D, Subaşı Mh. Çeşme Sk. No:l 
Tel: 513 50 07 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN | 
YIL : 35 SAYI: 2998 

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 
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TEL 0.224 512 00 58
gmalnsaat2006@hotmail.com

Dr. Ziya Kaya Mh. Ihça Cd. No: 50 - GEMLİK

İNŞA^^TD.ŞTİ.

ŞEHİR MERİ®

• 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 <
• 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 

l60m2 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:gmalnsaat2006@hotmail.com


BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

GemlikK
Kunıluş:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Tel; 0.224 513 33 49 Fax; 513 33 50

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugün bir çok etkinlik düzenlenecek

Dünya Kadınlar 
Günü’ne bol kutlama

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmall.com

Güne Bakış

Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü bugün 

kutlanıyor.
İnsanlık tarihi mücadelelerle doludur.
Bu mücadelelerin en şanlılarından 

biri de 8 Mart 1857 günü verildi Pp 5’dp 

f 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle AKP İlçe Başkanı Enver 
Şahin, CHP İlçe Başkanı Cem 
Güler ve Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği tarafından yapılan 
yazılı açıklamalarda Kadınlar Gü 
nü kutlandı. Öte yandan Dünya Ka 
dınlar Günü nedeniyle Atatürkçü 
Düşünce Derneği Gemlik Şubesi 
tarafından Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek Yerleşkesi’nde 
bugün saat 11.00 ile 12.30 arasın
da panel düzenlenecek. Syf 3’de

‘Yankesiciler 
yaşlı ve kadınları 

hedef seçiyor’

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürü Ahmet Aksu, vatan
daşların 'yankesicilik, muslukçuluk, 
pislikçilik, kapkaç ve dolan dincilik' 
gibi hırsızlık olaylarına maruz kalma
ması için alınacak tedbirleri açıkladı. 
Aksu, Yankesiciler genellikle yaşlı ve 
kadınları tercih ediyor, cüzdanınızda 
fazla para bulundurmayın." uyarı 
sında bulundu. Haberi sayfa 8'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmall.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Gri siyaha mı dönüyor?

Ortalık toz duman..
Asker Kuzey Irak'a yürüdü, belirlediği 

hedefleri vurdu..
Şimdilik döndü..
Asker mevcut iktidarın basiretsizliği 

yüzünden muhalefetle karşı karşıya geldi.
İktidar muhalefetle karşı karşıya gelen 

askere rağmen Talabani'yi Türkiye'ye 
davet ediyor..
Asker karşılamak istemiyor..
Onlarda farklı yöntemler bularak konuk

larını mutllu etmek için çalışıyor.
Türban tartışmaları üniversiteleri hatta 

ulusu ikiye böldü..
Bu durumu sağlayanlar bıyık altından 

gülüp ellerini ovuşturuyorlar.
Gerçekleri yüksek sesle dile getiren 

kamu üst düzey yöneticileri sonbahar 
yaprakları gibi oradan oraya savruluyor.

Başbakan gaflarla ülke yönetiyor.
Önce gırtlağından direkt çıkanı söylüyor 
Sonra ben öyle demek istemedim diyor. 
Kendince hatasını düzeltiyor.
Dış politika kalemize sürekli gol yağıyor.
Almanı, İngilizi, Fransızı, ABD'lisi kol kola 

Türkiye'yi sürekli batağa çekmeye çalışı 
yor.

Öğretmen kan ağlıyor..
İşçi perişan..
Memur darboğazda..
Esnaf bitik..
Bankalarda kredi kuyrukları..
Akaryakıt sürekli yükseliyor.
Bindik bir alamete..
Yarınlar.. Gri...
Toplumun hali perişan..
Perşembenin gelişi çarşambadan belli mi 

ne?
Tarih tekerrür mü ediyor?
Milyonlarca dönümden 756 milyon 

metrekareye razı olmak zorunda kalan 
koskoca bir devletin sınır çizgileriyle 
yeniden mi oynanıyor?

Ülke üzerinde o kadar çok senaryo 
üretiliyor ve sahneye konuluyorki toplum 
allak bullak oldu.

Ancak.
Toplum üzerindeki ölü toprağını atmak 

zorunda..
Uyanık olmak durumunda..
İnsanlar ortak toplum çıkarları etrafında 

buluşup dayanışmak zorunda..
Ulusun gelişmesi için çok çalışmak 

zorunda..
Ulus elden gidiyor..
Onun için ;
Sağ-sol yok..
Ortak ses var..
Ulusal bağımsızlığı korumak ve kollamak 

için tek yürek olmak..
Bu ülke irticaya da, bölücüye de geçit 

vermedi, vermeyecek de..
Genlerinde bağımsızlık olan bir ulus asla 

manda olmadı olmayacak da..
Heveslenenlerin kursaklarında kalacak..
Önceden olduğu gibi..

Bursa Acemler Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
CEMAL ÜLKÜ

CHP Gençlik Kolu üyelerinden II Başkanına zikret
Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP Gemlik Gençlik 
Kolu Başkanı 
Özkan Demirel ve 
Gençlik Kolu 
üyeleri, CHP Bursa 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan'ı ziyaret 
ederek, kongrede 
seçilmiş olmaların
dan dolayı duyduk
ları mutluluğu 
dile getirdiler ve 
başarı dileklerini 
ilettiler.
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belir 
ten Gürhan 
Akdoğan ise, 
Gemlik'te 
çok dinamik ve 
heyecanlı bir 
ilçe yönetimi ve 
gençlik kolu 
görmekten 
duyduğu mutluluğu 
dile getirerek, 
önümüzdeki dönem 
de yapacağı çalış
malarla CHP Gemlik 
İlçe Örgütü'nün, 
CHP 'yi Gemlik'te 
birinci parti yapaca 
ğına olan inancının

tam olduğunu 
ifade etti.
Amaçlarının Gem 
lik'te yerel seçimleri 
kazanmak olduğunu, 
bu hedef doğrul
tusunda Gemlik 
Gençliğı'nin dinamiz 
mine ve gücüne de 
büyük ihtiyaçları 
olduğunun altını 
çizen Akdoğan, 
gençliğin sadece 
fiziksel gücünden

Ijjaıi'BiııiMiıısiıtiınııl 
baytaş' www.baytasinsaat.com.tr

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

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+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

değil, düşünsel gü 
cünden de yararlan
mak istediklerini 
belirtti.
CHP Gemlik Gençlik 
Kolu Başkanı 
Özkan Demirel de, 
CHP'ye, Atatürk 
ilkelerine ve sosyal 
demokrasiye gönül 
den bağlı gençler 
olarak; ihtiyaç oldu 
ğunda fikirsel, ihti 
yaç duyulduğunda

da bedensel 
olarak partiye 
hizmet et mekten 
kaçınmayacaklarını 
tam tersine 
bundan gurur 
duyacaklarını söyle 
yerek, kısa süre 
sonra yapacakları 
çalışmalarla 
CHP Gemlik 
Gençliğini daha da 
güçlendireceklerini 
sözlerine ekledi.

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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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugün bir çok etkinlik düzenlenecek

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURALDünya Kadınlar 
Günü’ne bol kutlama

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü tüm 
dünyada olduğu 
gibi yurdumuzda 
ve ilçemizde 
düzenlenen törenler
le kutlanacak.
8 Mart 1857 tari
hinde Amerika’da 
bir grup dokumai 
işçisi kadının daha 
insanca çalışma 
koşulları sağlanması 
için başlattıkları 
mücadele sonucu 
129 kadın işçi 
yakılarak katledilmiş 
ti. Bu olaydan sonra 
8 Mart tarihi tüm 
dünyada “Dünya 
Kadınlar Günü” 
olarak kutlanma 
kararı alındı.
GEMLİK’TEKİ 
KUTLAMALAR 
Dünya Kadınlar Gü 
nü nedeniyle Gem 
lik’te çeşitli kuruluş 
ve siyasi partiler 
yazılı açıklamalar 
yayınlarken, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek Yerleşke 
si’nde bugün saat 
11.00 ile 12.30 
arasında düzenleye
cekleri panelle 
kutlayacaklar. 
Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin yaptığı yazılı 
açıklamada, Kadın 
Hakları Konusunun, 
"Demokrasinin Bir 
Hayat Tarzı Olarak 
Kabul Edilmesiyle 
Paralel Giden Bir 
Mücadelenin Adı" 
olduğunu belirterek 
Kadınlarımızın toplu 
mumuzda hak ettiği 
yere gelmesi için 
hükümetin çaba ve 
gayretleriyle önemli 
yasaların meclisten 
geçtiğini hatırlattı. 
Her yıl 8 Mart'ın Dün 
ya Kadınlar günü 
olarak kutlandığına 
dikkat çeken Şahin, 
"Kadın erkek eşitli 
ğinin sağlanması, 
toplumsal adaletin 
olmazsa olmaz bir 
şartı olarak görül 
mektedir. Bu tespitin 

farkında olan hükü 
metimiz, kadın
larımızın erkeklerle 
birlikte her alanda 
toplumsal sorumlu
luğu yüklenecek 
konuma getirilmesi
ni temel hedef 
olarak benim
semiştir.
Nüfusumuzun 
yarısını oluşturan 
kadın ve kız çocuk
larımızın diğer çağ
daş ülkelerdeki 
gelişmeleri fazlasıy
la hak ettiğini biliyor 
ve ileri ülkelerdeki 
hayat seviyesine 
ulaştırılması, karar 
alma mekanizmaları
na Katılımının destek 
lenmesi konusunda 
canla başla gayret 
ettiklerini biliyoruz. 
Özellikle kadın hak
larının korunması ve 
güçlendirilmesine 
yönelik çok sayıda 
yasal düzenleme 
yapıldı ve kadınlara 
karşı her türlü ayrım 
cıhğın önlenmesi 
sözleşmesi ile geti 
rilen ilkeleri bir an 
evvel uygulamaya 
kondu." dedi 
Şahin, kadın hak
larını ve sorunlarını 
dile getirmenin yolu 
sivil toplum kuru
luşları başta olmak 
üzere siyasi partil
erde bayan sayısın
dan geçtiğini belir 
terek, "Susan bir 
toplum olmayalım. 
Konuşalım, sorun
larımızı tartışalım. 
Kadınlarımızın 8 
Mart Dünya Kadınlar 
gününü kutlar, 
sevgi, saygı ve 
selamlarımı 
sunarım" dedi.
CHP KADINLAR 
GÜNÜNÜ 
KUTLADI 
CHP ilçe Başkanı 
Cem Güler, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gü 
nü nedeniyle kutla
ma mesajı yayınladı. 
8 Mart 1857'de 
Amerikalı bir gurup 
dokuma işçisi 
kadının; daha insani 
çalışma koşulları ve 
daha eşit, daha öz 

gür bir yaşam için 
başlattıkları mücade 
le sonucu 129 kadı 
mn yanarak hayatını 
kaybetmesi ile sem- 
bolleşen 8 Mart'ın 
bugün tüm dünyada 
"Dünya Kadınlar 
Günü" olarak kutlan
makta olduğunu 
belirten Güler, 
"Türkiye ’mizde, 
büyük önder 
Mustafa Ke mal 
Atatürk öncülü 
ğünde 1926'da mede 
ni kanunun yürür
lüğe girmesiyle kü 
çük yaşta kızların 
evlendirilmelerinin 
önlenmesi, çok eşli 
ligin kaldırılması ve 
mirasta eşitliğin sağ 
lanması ile büyük 
kazanımlar elde 
eden kadınlarımız, o 
günler pek çok Avru 
pa ülkesinde ve 
Amerika'da olmayan 
hatta bugün dahi 
birçok Ortadoğu 
Ülkesi'nde bulun
mayan seçme ve se 
çilme haklarını 1930 
'da yerel seçimlerde, 
1934 'de ise genel 
seçimlerde edinmiş 
ler bu sayede 1935 
seçimlerinde de 18 
kadın TBMM 'de yer 
almıştır. 1923 yılında 
okuma çağına gel 
miş kadın nüfusu
nun sadece yüzde 
0,4 'ü okuma yazma 
biliyor iken, bu oran 
cumhuriyet devrim
ler! sayesinde bu 
gün yüzde 90 ’lar 
düzeyindedir. Tüm 
inancım odur ki Türk 
kadını; dinsel rejimle 
yönetilen pek çok 
Ortadoğu Ülkesi'n 
deki, tek başına 
sokağa çıkmasının 
bile yasak olduğu, 
oy haklarının bulun
madığı, boşanma ve 
miras haklarından 
yoksun oldukları, er 
keklerin adeta birer 
kölesi konumunda 
oldukları hemcins
lerinin durumuna 
bakarak, Atatürk 
Devrimlerl'nin, Cum 
huriyet kazanımları 
nın ve laikliğin değe 

rini bugün çok daha 
iyi anlamış durum
dadır. Bu düşünce 
lerle tüm kadınları 
mızın "dünya kadın
lar gününü" kutlar, 
aydınlık, özgür ve 
mutlu yarınlar 
dilerim.." dedi. 

MİMARLAR 
ODASI’NDAN 
KUTLAMA
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
nedeniyle yazılı açık
lama yapan Mimarlar 
Odası Gemlik Tem 
silciliği "8 Mart'ın 
emekçi kadınların 
başta çalışma yaşa 
mı olmak üzere, her | 
alanda var ve eşit 
olma mücadeleleri 
nin simgeleştiği 
gün" olduğunu 
açıkladı.
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
olarak kadınların 
töre cinayetleri 
yüzünden öldürül 
düğü, dayak ve 
şiddete maruz 
kaldığı, düşük 
ücretlerle çalıştırılıp 
ucuz iş gücü olarak 
görüldüğü, cinsel bir 
obje konumuna indir 
gendiği, yönetim 
mekanizmalarında 
adının geçmediği bir 
dünyayı kabul 
etme diklerinin 
altı çizilerek 
"8 Martlarda ve 
yaşamın her anında 
haykırmaya, 
kadınların kadın 
olmaktan kaynaklı 
sorunlarını ortadan 
kaldırmanın, insan 
olmanın en önemli 
gereği saymaya 
devam edeceğiz. 
Tarih boyunca 
haksızlığa uğramış 
kadınların gerçek 
anlamda eşit ve 
özgür olmaları 
yönündeki dileğimizi 
bir kez daha 
paylaşıyor tüm 
kadınların ve 
kadın meslek
taşlarımızın 
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü'nü 
kutluyoruz" 
denildi.

Hainler içimizde....
Yiğit askerlerimiz sınırı geçtiler.
Yolları açık olsun..
Vatan onlara minnettardır.
Hakiki evlatlar bunlardır..
Hem de Şubat ayında her yer kar - buz 

içinde iken..
Kaç bin annenin korku ve evham içinde 

ekranlara baktığını ve çocukları için dua 
okuduklarını tahmin ediyorum

Mehmetçik sırtında 30 kilo malzeme, 
elinde silah bu vatan için vahşi bir arazide, 
canını ortaya koyarak yürüyor.

Bizler çoğumuz sıcak odamızda .çayımızı 
yudumlayarak, ekran karşısında maç izler 
gibi bakıyoruz..

Askerlerimi gördükçe ,bu vatanın has 
evlatlarını seyrettikçe tüylerim diken diken 
oluyor.. Kaskatı kesiliyorum..

Ama ben biliyorum ki asıl PKK orada 
değildi.

PKK İstanbul’da Ankara’da sokaklarda... 
Masa başlarında,,

Devlet koltuklarında...
Diyarbakır’ın belediyelerinde...
Büyük millet Meclisinde...
Hem de grup kurarak..
Partilerini kurmuşlar, bayrak yırtıyor, 

Atatürk resimlerini parçalayarak kongre 
yapıyorlar..

Hainler hemen gözümüzün önünde, yanı 
başımızda, karşımızda, içimizde, oramızda, 
burâriiizdâ...

Büyük Millet meclisi koltuklarda keyifle 
oturan Türkiye Cumhuriyeti’nden 10.000 lira 
maaş alanların PKK’nın siyasi parçası 
olduğunu bilmeyen var mıdır?

Söyleyin bunlar bizi arkadan vurmuyorlar 
mı ?

Türban meselesinde iktidar partisi onlar
la el ele verip, onlarında oyları ile işbirliği 
yapmıyor mu?

Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
“Mecliste verilen 411 oyu görmemezlikten 
gelemem “ diyorsunuz.

Bu oyların 25 tanesi bizi arkadan vuran
lardan bunu da bilin..

Bu gizli ilişkilerden cesaret alarak daha 
geçen hafta Türk bayrağını direkten indirip 
üzerinde tepinerek parçaladılar.

İçimiz parçalanarak televizyonlarda 
seyrettik.

Devletin gözü önünde... Yazık ki yazık... 
Peki bu hainlere devlet ne yaptı ? Söyleyin 
ne yaptı? Biber gazı sıktı, sonrada onların 
elinde oyuncak oldu...

Daha beteri: Şu ihanete bakın.;
Ordumuzun Irak’a gireceğini İnternet 

sayfalarında, saatler öncesinden herkese 
duyurdular. İhanet ettiler.

Hem de kaynak olarak komutanlarımızın 
özel telefonlarının dinlendiği anlaşılıyor.

Sayın okurlar, benim yiğit halkım içiniz 
sızlayarak söyleyin;

Bu günlerde sınırın hangi yanındadır 
düşman?

Yaşadım, neler gördüm, o vahşi arazide 
subay olarak bulundum ancak gazetecilik 
içgüdüsü bana başımıza çok derdlerin açıla
cağını, yöneticilerimizin bir aymazlık içinde 
olduğunu, halkımın başına çorap örüleceği- 
ni, sıkıntıya sokulacağını söylüyor.

Hepimiz biliyoruz ki gizli ilişkilerin, bilme 
diğimiz pazarlıkların, yapıldığını, ılımlı İslam 
projelerinin kol gezdiği bu günlerde halkım 
habersiz, saf temiz duygularla her söylenene 
inanarak aç ,işsiz evinin önüne konacak pi 
rinç -yağ ve kömürü bekleyerek .sadakaya 
alışmış bekliyor.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemliğin gelinine büyük ilgi
Gemlikli Avukat İbrahim Yaşar’ın eşi olan Avukat Füsun Yaşar, 
DP İl Başkanlığına getirilmesinden sonra ziyaret akınına uğradı
Demokrat Parti 
Bursa İl Başkanı 
Füsun Yaşar’a İl 
Başkanı olduğu gün 
den bu yana tebrik 
yağmuru sürüyor. 
Gemlikli Avukat 
İbrahim Yaşar’ın eşi 
olan Füsun Yaşar, 
uzun yıllardan beri 
Bursa siyasetinde 
aktif çalışan 
bayanlardan biri. 
Doğru Yol Partisi’nin 
çeşitli dönemlerde 
II Yönetim kurulu 
üyeliğinde bulunan 
Yaşar, geçtiğimiz 
günlerde 
yeni kurulan 
Demokrat Parti 
İl Başkanhğı’na 
getirilmişti. 
ZİYARETLER 
SÜRÜYOR 
Bursa Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
Başkanı Mehmet 
Arif Özer ve yönetim 
kurulundan bir çok 
kişi Demokrat 
Parti'ye giderek, 
yeni il Başkanı Fü 
sun Yaşar'ı maka 
mında ziyaret ettiler. 
Demokrat Parti 
Bursa İl Başkanı 
Füsun Yaşar; Türk 
Milletinin kadın 
politikacıya kapalı 
olmadığını söyle 
yerek; "DP adına 
yakışır, Türkiye'ye 
yakışır bir biçimde 
karşınıza çıkıyor.Ben 
sorumluluğumun 
bilincindeyim Bu 
görevi hakkı ile yeri 
ne getireceğime 
inanıyorum" dedi.. 
Siyasetin bir virüs 
olduğunu, bu virüs

Kaldırımların hali içler acısı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Zabıta hizmetinin 
yeterli olmadığı 
Gemlik'te 
özellikle İstiklal 
Caddesi’nin

ten yakalanan kişi
lerin bu hastalıktan 
kurtulmadığını dile 
getiren BLISİAD 
Başkanı Mehmet 
Arif Özer; "Demok 
rat Parti köklü bir 
geçmişi olan bir par
tidir. Sadece köklü 

kaldırımlarında 
yürümek 
insanlara 
işkence veriyor. 
Seyyarların her 
türlü satışlarını 
rahatça gerçek

demek yetmez, bu 
ülkenin dört bir köşe 
sine hizmet etmiş bir 
partidir. Dünya bir 
değişm içinde bu 
değişime ayak 
uydurmak lazım.
Kadın bir il 
başkanı olan 

leştirdikleri 
kaldırımlar 
adeta seyyarların 
cenneti oldu.
Araçlarını 
yayaların geçtikleri 
yerlere rahatça

CHP’den
Kurşunlu ve 
Gençali’ye 

ziyaret

I Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP İlçe Başkanı
I Cem Güler başkan- 

mi önceki akşam 
Kurşunlu beldesini 
ziyaret ederek, 
Kurşunlu Belediye 
başkanı Bayram 
Demir ve belde 
sakinleriyle görüş 
tüler. Görüşmede 
ağırlıklı olarak bel 
delerin kapatılması 
ile ilgili AKP tarafın
dan çıkarılan 
yasa konuşuldu.
Yasanın her 

Füsun Yaşar’ın 
İl Başkanlığını 
tebrik ediyorum. 
Onun kişiliği ve 
tecrübesinin bu 
partiyi hak ettiği 
yere getireceğine 
inanıyorum" 
diye konuştu.

yönüyle demokra 
sinin özüne ve 
yerinden yönetim 
ilkesine aykırı 
olduğu konusunda 
görüş birliğine 
varılırken, bu 
yasanın tamamen 
siyasal ve ekono 
mik rant amaçlı 
olarak çıkartıldığı 
belirtildi.
Görüşmede başkan 
Demir; belde beledi 
ye başkanlarının 
sadece belediye 
başkanı sıfatıyla 
değil, beldenin 
hamisi olarak vatan
daşın her türlü 
sorununu çözmek 
için 24 saat sefer
ber olduğunu, an 
cak yasa çıkarıldık
tan sonra beldelere 
atanacak memurla 
rın aynı ölçüde o 
yörenin sorunları 
için çaba sarf 
etmesinin mümkün 
olmadığını, saat 
9 - 5 arasındaki 

park eden 
sürücülerin yanı 
sıra kaldırımlarda 
seyyarlarında 
cirit atmaları 
bir türlü 
önlenemiyor.

mesaisini tamamla

maktan ve rutin 
işleri yürütmekten 
başka derdinin 
olmayacağını savu
narak Büyükşehir 
lerin genişleme 
ihtiyaçları olduğunu 
ve bazı beldelerde 
2B sınıfına giren 
çok değerli arazi
lerin olduğunu, 
buraların belde 
sahipleri ve onun 
temsilcisi belediye 
yönetimlerince 
korunduğunu ancak 
yasa çıkarıldıktan 
sonra bu arazilerin 
talan edileceğini ve 
yandaş kişi ve 
kurumlara peşkeş 
çekileceğinin altını 
çizdi. Demir, ayrıca 
her beldenin 
kendine özgü tarih
sel kimliği ve ismi 
olduğunu, yasayla 
birlikte bunların 
ortadan kaldırıla
cağını belirtirken, 
yasaya kılıf olarak 
gösterilen belde 
belediyelerinin ver
imsizliği konusuna 
da değinerek 
"Elbette bazı belde 
belediyeleri çok ver
imli olmayabilir 
ancak buraları 
gerekçe göstererek, 
hizmet ve 
demokrasi kaleleri 
olan beldeleri kap
atmak yanlıştır. 
Ayrıca verimlilik 
esas alınacaksa 
beldelere gelinceye 
kadar bazı Büyük 
şehir belediyelerini 
kapatmakla işe 
koyulmak daha 
isabetli olur" dedi.
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Dünya Kadınlar Günü
Amerika Birleşik Devletlerin 

de çalışma koşullarının iyileştiril 
meşini isteyen kadınlara şiddet 
uygulandı.

Başlatılan mücadele kanla 
bastırıldı.

Çalıştıkları fabrikalarda yan 
gın çıkarılarak 129 kadın can 
verdi.

Bu acı olay tüm dünyada in 
file neden oldu.

Kadınların çalışma koşulları 
için başlattıkları ve canlarını ver 
dikleri bu mücadele sonunda ba 
şarıya ulaştı.

8 Mart tarihi evrensel bir gün 
kabul edildi.

Ve de tüm dünyada Kadınlar 
Günü ilan edildi.

Aynı 1 Mayıs İşçi Bayramı gi 
bi evrenselliğe kavuştu 8 Mart..

O gündür, bu gündür 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor.

Bu günde kadınların sorunları 
masaya yatırılıyor.

Kadın haklan dile getiriliyor.
İlçemizde de bugün ADD’nin 

Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi’n 
de bir paneli var.

Diğer yandan siyasiler ve bazı 
kurumlar Dünya Kadınlar Günü’ 
nü kutlayan mesajlar yayınlaya
caklar.

Bizim topumumuzda kadın
lara yönelik haklar Atatürk’ün 
öngörüsüyle dünyanın birçok 
demokratik ülkelerinden daha 
önce verilmiştir.

Herşeyden önce Cumhuriyet 
ile birlikte kadın, ikinci sınıf 
vatandaşlıktan, erkeklerle eşit 
birey haline gelmiştir.

Seçme, seçilme hakları 
sağlanmış, toplumda her işkolun 
da kadına yer verilmiştir.

Yönetimde erkek egemen bir 
toplum karakterimizi sürdürsek 
de, Cumhuriyet’in kazanımlar/ ile 
kadın önemli yerler kazanmıştır.

Türk kadını siyasette arzula 
nan yere gelemese de, devletin 
tüm kademelerinde çok önemli 
görevler üstlenmekteler.

Kadın Cumhuriyetten sonra 
evde çocuk büyüten bir ana 
olmaktan çıkarılmış, günlük 
yaşamın içinde yeri almıştır.

Etrafınıza bakın..

iş kadınlarımız var..
TÜSİAD’ın başkanı bir kadın.
DP Bursa il başkanlığına Gem 

lik’in gelini olan bir bayan getiril 
di.

Öğretmen kadınlarımız, yar 
gıç, savcı, doktor, terzi, modacı, 
gazeteci, turizmci, politikacı, hos 
tes, pilot, asker, mimar, mühen 
dis, avukat, işçi, memur kadın
larımız var.

Yönetici kadınlarımızın sayısı 
az değil.

Gazetelerde köşe yazarlığı ya 
pan kadınlarımızın sayısı erkek
lerden az değil.

Tüm bunlar yeterli mi?
Elbette değil.
Kadın toplumda iş bölümün 

de her işi yapabilse de erkek 
egemen toplumda erkeklerle 
bire bir eşit konumunda değildir.

Atatürk’ün istediği ve ön 
cülüğünü yaptığı aydın kadın bu 
mücadelesini sürdürüyor.

Kadının erkek karşısında eşit 
Uği, eğitimi ve ekonomik bağım
sızlıktan geçiyor.

Birey olma yolunda beklenen 
noktaya gelmiş kadın, erkekle 
eşittir.

Ama hala kul olmayı içine 
sindiren, uhreyi yaşam biçimini 
kendine uygun gören kadınlar 
hiçbir zaman özgür olamazlar.

Daima erkeğin arkasında, 
ikinci sınıf canlı olmayı 
sürdürürler.

Türkiye’de yaşanan türban 
olayını kadının özgürlüğün 
olarak sunmaya çalışanlar dün 
ya kadınlarının özgürlük müca
delesini bir parça beze indirgeye 
mezler.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü..

Kadınlar için çok şey 
söylenecek, az şey yapılacak.

Kadınlar kendi mücadeleleri 
ne sahip oldukça, erkek egemen 
toplumda eşit birey olabilecek
ler.

"Kadınlar..
bizim kadınlarımız., anamız 

avradımız..’’
Dünyanın tüm çiçeklerini 

sizlere yolluyorum.
Gününüz kutlu olsun.

Milli W ıı ■■■

ROMANO
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Blok No:7-8-10 Nilüfer / BURSA 
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Serbest Kürsü özlemmiş
Hayatı Paylaştıkça

Gökkuşağından ilham ahr çiçekler ve çiçeklerden 
bir bahçedir yaşam. Mevsimlerden habersiz, yabancı 
bir iklim gibi giderim yanına ara sıra. Sorarım: 
"Neden bu yağmur?", "Kimin gözyaşı; bu ıslanan 
kimin göz pınarları?"

Derin bir sessizlik.. Ardından yavaş yavaş 
dökülür dudaklarından üç beş kelime. Önce papatya 
konuşur; ifadesi içten, duruşu zariftir. Solmuştur 
yaprakları. Ama yine alnı aktır; güçlüdür. Tanımadığı 
birine zorla verilmiştir. Kalemi, kitabı hiç tanımamış 
tır. Hiç tanıştırılmamıştır da. Üzerinde bir toprak ko 
kuşu; yayladan getirdiği bir kaç tohumu eker yüreği 
ne. Bunu yaparken pek şikayetçi değildir halinden, 
ya da saklar çaresizliğini bizden, çünkü O bir anne 
dir. O, memlekete Mevlanalar, Nene Hatun’lar doğu
rur. Bu O'nun yagane görevidir. Ama iş, evin dışına 
taştığında... O manevi değerleri bir kenara bırakıp, 
olaya başka açılardan bakınca, annelik falan unu 
tulup gider. Eşiyle yan yana değildir artık kadın. Hep 
bir kaç adım geride kalır. Kader deyip sustururlar. 
Böyle gelmiştir ama böyle gitmek zorunda mıdır? 
Papatya susar. Sakin ve düşüncelidir. Ardından gül 
konuşur, sonra menekşe, fesleğen ve diğerleri.... 
Dinlerken canım yanar. Bu bahçede esen rüzgar, bir 
tokat gibi çarpar gerçekleri. Ülkemin gerçeklerini.

Yaradılış gereği biri diğerinden daha güçlüdür. 
Aslında bundan başka da hiçbir farkları yoktur. Ama 
nedense, kitaplar belli bir yüzyıla kadar kadından 
bahsetmezler asla. Tiyatro, edebiyat, yönetim v.s. 
hiçbirinde kadının adını göremezsiniz. Sonra mar
ifetmiş gibi tarihe geçer ilk kadın yazar, ilk kadın 
belediye başkan yardımcısı... neden? Bir sistir insan 
lığın beynine yerleşen ve bir sistir, apaçık evrene 
gölgelenmiş gözlerle baktıran. Kimisi görür bu hak
sızlığı. Ama ses etmez. Bu, onun için sorun çünkü. 
Kimisi göremez, bihaberdir hayattan ve bulanık bir 
hayatı tüketir yavaş yavaş. Sözüm onlardan ziyade, 
kafası aydınlık olanlara. İsim uydurmak ne kadar da 
kolay... Töre başlığı altında yapılan zulümlerin nasıl 
bir açıklamışı olur?

Türkiye haritasına bakıp, elimi doğu taraflarında 
gezdirirken; herşeyin gerisinde bırakılmış, sırf kadın 
olduğu için boş verilmiş insanların haykırışları gelir 
kulağıma. Susarım! Sonra devam ederim. Haritanın 
batı taraflarında da, durum sadece maskelenmiştir. 
Yönetilen kadınlar, unutulan kadınlar, trafikte bunal 
tılan, kapkaç, bastırılan, susturulan kadınlar ve ka 
dım yalnızca ticari bir obje olarak gören, ticari yak
laşımlar.. Saçını, gözünü, kaşını birer reklam malze 
mesi olarak kullanıp, buna modernlik deyip kadın 
gururunu yıpratan atıhmlar..

iş dünyasında her yönüyle aynı olan iki başvuru 
incelendiğinde, hiç düşünülmeden üstü çizilen ka 
din isimleri.. Hep bir yerlerde birşeylerin önceliği 
var. Neden? Bu dünya tüm inşalara yetecek kadar 
büyük herkesi mutlu edecek kadar güzelken. Neden 
paylaşamıyoruz hayatı, adilce? insanca yaşayamı 
yoruz. Haritanın mavi kısımlarına dokunuyorum, 
şimdi de.. Bu kez “çıt” yok. İnsanın nefesi girmemiş 
ya, herşey yapaylıktan uzak ya.. Kavga, gürültü, 
baskı falan yok ya. Ne güzel.

Bu kapkara tablolar arasında, elbette bembeyaz 
manzaralar dâ var. Bir elin parmakları kadar az. Ama 
bu beyazlık da, çoğunluğa boyun eğmek zorunda 
maalesef. Çok geçmeden, gözden kayboluyor mutlu
luk. Kimsenin haberi yok, nereye gittiğinden. Bir 
felakete uğrayan kadın dışlanıyor toplumumuzda. 
Masum olduğuna bakılmıyor bir zaman sonra. Hep 
“Neden? diyorum ve yine neden?

Kimsenin zamanı saatlerce aynı şeyleri tartışa
cak kadar kıymetsiz değildir. Eğer sonuç değişmi 
yorsa, hiç değil. O zaman bırakalımbu ruhların çatış
masını, fikirlerin güreşmesini seyretmeleri. 
Bırakalım bu kısır döngülerin içinde yok olan sesiz- 
likleri Sadece bir kaç dakika... Bir kaç dakika ... Tüm 
seslerin ötesinde bir sese kulak verelim. 
Vicdanımızla baş başa kalalım.. Hukukçular bıraksın 
kitaplarını bir kaç dakikalığına. İşin sırrı fark etmekte 
ve artık fark edelim bir şeyleri. Her sene bir halka 
daha bağlayıp zincirlerine, kadının ağzına bir par
mak bal çalan yasalar bekliyeversin biraz. Dinimizin 
bu kadar kutsal saydığı kadınlara karşı, artık bitsin 
bu haksızhkar. Uygarlığın yolu , gelişimin 
vazgeçilmez anahtarı budur çünkü!

İyisiyle kötüsüyle yılları eskitirken ömürlerimiz, 
hiçbir hesap, hiçbir acı kalmayacak. Eğer inanırsak.. 
Eğer bu saçma sapan bakış açısından sıyrılıp kurtu- 
abilirsek önyargılardan ..

Güneşten parak kılabilirsek ruhumuzu.
Yürekten inanıyorum ki herşey daha adil ve çok 

daha güzel olacak. Yeterki hayatı kadın erkek ayrımı
na girmeden paylaşalım. Çünkü, asırlardır 
değişmeyen bir gerçektir bu.

Hayat paylaştıkça güzeli_____________________

Bakan Çelik’ten Bursa’ya 
Ögretmenevi Müjdesi

Bursa’ya 5 milyon 
YTL'ye mal olacak 
öğretmenevi müjdesi 
veren Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, AKP iktidarın
da 700 bin bilgisaya 
rın öğrencilerin hiz 
metine verildiğini 
belirterek, "Öğrenci
lerin yüzde 9O'ı hızlı 
internetten faydala 
nıyor. Her 4 derslik
ten birisi bizim döne
mimizde yapılmış, 3 
öğretmenden birisi 
nin ataması bizim 
dönemimizde gerçek
leşmiştir” dedi. 
Çeşitli açılış ve 
temaslarda bulunmak 
üzere Bursa’ya gelen 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, Vali 
Şahabettin Harput'u 
Çarşamba'daki maka 
mında ziyaret etti. 
Gazetecilerin, muhale 
fetin Anayasa Mahke 
mesi'ne yaptığı başvu 
ru, mecburi din der
siyle ilgili Danıştay 
kararı ve üniversitel
erdeki gelişmelerle 
ilgili sorularına cevap 
vermeyen Bakan 
Hüseyin Çelik, 
Bursa'nın dağ ilçele 
rindeki öğretmen

meselesini hallettik
lerini söyledi.
Şemdinli ile Orhaneli 
arasında fark olmadı 
ğını ifade eden Bakan 
Çelik, "Orhaneli baş 
ta olmak üzere dağ 
ilçelerini zorunlu ata 
ma bölgeleri haline 
getirdik. Orhaneli'nin 
statüsü ile Şemdinli 
nin statüsü aynıdır. 
Böylelikle oradaki 
öğretmen ihtiyaçları 
giderildi. Geçen 5 yıl
lık süre içerisinde 
115 bin derslik yapıl 
dı. Türkiye'de eğitim 
de kullanılan her 4 
derslikten birisi bizim 
iktidarımızda yapıl 
mıştır. Okullarımızda 
görev yapan her 3 
öğretmenden birisi 
iktidarımız döne
minde atanmıştır. 
Daha önce okulla 
rımızda teknoloji 
adına hiçbir şey 
yoktu. Büyük illerde 
çok az sayıda bilgisa
yar vardı. Şu anda 
okullarımızda 700 
bine bilgisayar 
çocuklarımızın 
emrindedir. Öğrenci 
kitlemizin yüzde 9O'ı 
hızlı internetten yarar 
lanıyor" diye konuştu

ELEMAN ARANIYOR
Bünyemizde çalışacak 
BAYAN ELEMAN v« 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11* GENLİK 
Tel: 0.224 514 78 77

Kadınlar İçin
8 MART

Bu gün Türkiye'nin gündeminde; siyasetçilerin 
sivil toplum örgütü temsilcilerinin demeçlerinde, 
ulusal ve yerel basının manşetlerinde... 8 Mart var.

8 Mart ile ilgili pek çok faaliyet gerçekleştirilir 
ken tek yapmadığımız 8 Martin amacını düşün
memek oluyor. Düşünmemek diyorum çünkü Bir 8 
Marttan diğer 8 Marta geldiğimizde "kadınlar nere
den nereye geldiler" diye baktığımızda tebessüm 
ettiren ilerlemeler görüyoruz ama maalesef 
güldüren gelişmeler olduğunu söylemek mümkün 
olmuyor. 8 Martlar bir gün değil bir hedeftir. Her 8 
Marttan diğerine katarak, çoğalarak, ilerleyerek 
gidilmelidir. 8 Mart kadınların hayatlarını yitirerek 
başlattıkları bir mücadele günüdür emeklerini, 
yaşamlarını, kimliklerini savunmak için verdikleri 
mücadelenin günüdür. Ki bu mücadele. 
Amerika'nın Massachusetts eyaletinde 1912 
Ocak'ında başlayan bir grevde kadın dokuma işçi
leri şöyle bağırıyorlardı. Ekmek istiyoruz, gül de! 
Kadın işçiler bu sloganla, sadece karınlarını doyur
mak istemediklerini, hayati tüm güzellikleriyle bir
likte yaşamak için daha fazla serbest zamana da 
sahip olmak istediklerini duyuruyorlardı tüm dün 
yaya. Daha yüksek ücret ve daha kısa çalışma 
saatleri

Yıl 2008; Türkiye de kadının adı yok..
Nereden nereye geldiğimiz çok önemli ancak 

nereye gideceğimizde...
Bu ülke için bu ülkenin yarınları için unutmayın! 

Herkesin yapabilecekleri vardır.
Tüm emekçi kadınlara " EKMEK VE GÜL " şiiri 

armağan olsun
EKMEK VE GÜL
Yürüyoruz yürüyoruz, günün aydınlığında 
Donuk fabrika bacalarına, yoksul mutfaklara 
Çarpıyor sesimiz ve birden parlayan 
Bir ışık gibi ulaşıyor insanlara 
"Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!"
Yürüyoruz yürüyoruz, erkekler için de yürü 

yoruz
Çünkü hala bizim oğullarımızdır onlar
Ve biz hala analık ederiz onlara
En zorlu iş, en ağır emek
Ve çalışmak doğuştan mezara dek
Ve böyle sürüp gitsin istemiyoruz 
Yaşamak için ekmek 
Ruhumuz için gül istiyoruz!
Yürüyoruz yürüyoruz kol kola 
Saflarımızda ölüp gitmiş arkadaşlarımız 
Ve türkümüzde onların kederli "Ekmek!" çığlık

ları
Çünkü bir köle gibi çalıştırıldı onlar 
Sanattan, güzellikten, sevgiden yoksun 
Biz de bugün hâlâ onların özlemini haykırıyoruz 
İş ve ekmek istiyoruz 
Ama gül de istiyoruz
Yürüyoruz yürüyoruz, yan yana, güzel günler 

adına
Kadınız, insanız, insanlığı ayağa kaldırıyoruz 
Paydos bundan böyle köleliğe, aylaklığa 
Herkes çalışsın, bölüşülsün kardeşçe, yaşamın , 

sundukları
İşte bunun için yükseliyor yüreklerimizden 
Bu ekmek ve gül türküleri
Ve yineliyoruz hep bir ağızdan 
"Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!"

James OPPENHEİM

HEMŞİRE RRRNIVOA

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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Başına makinenin 
takozu düşen

"Yankesiciler yaşlı ve 
kadınları hedef seçiyor"

!§£!
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
başına pres 
makinesinin 
takozu isabet eden 
işçi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
bir fabrikada 
çalışan Bayram 
Arslanbay (41) 
isimli işçinin 
başına pres 
makinesinden

ABONE OLDUNUZ MU?
İGemlik Körfezi

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

öldü
fırlayan takoz 
düştü. Ağrı 
yaralanan işçi 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
özel bir hastaneye 
kaldırıldı.
Arslanbay yapılan 
müdahaleye 
rağmen hayatını 
kaybetti.
Olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Özellikle toplu taşı 
ma araçlarında veya 
kalabalık ortamlarda 
meydana gelen yan 
kesicilik olaylarında 
vatandaşların dikkat 
li olmalarını isteyen 
polis, "'Yankesiciler 
genellikle yaşlı ve 
kadınları tercih 
ediyor, cüzdanınızda 
fazla para bulundur
mayın."' uyarısında 
bulunuyor.
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü Asayiş Şu 
be Müdürü Ahmet 
Aksu, vatandaşların 
'yankesicilik, mus
lukçuluk, pislikçilik, 
kapkaç ve dolan 
dincilik' gibi hırsızlık 
olaylarına maruz 
kalmaması için alı
nacak tedbirleri 
açıkladı. Yankesi 
çilerin özellikle toplu 
taşıma araçlarını 
seçtiklerini belirten 
Aksu, şu uyarılarda 
bulundu; "Toplu 

taşıma araçlarına 
binişlerde, pazar 
yerlerinde, maçlarda 
başkaları tarafından 
itildiğiniz anlarda 
cebinizi veya çan
tanızı kontrol ediniz. 
Cüzdanınızda fazla 
para bulundur
mayınız. Para yerine 
kredi kartı, çek vb. 
ödeme araçlarını 
kullanmayı tercih 
ediniz. Alışveriş 
esnasında çanta
larınızı ve değerli 
eşyalarınızı alışveriş 
arabalarında ve 
tezgahlarda bırak
mayınız.
Yankesicilerin özel
likle yaşlı ve bayan
ları tercih ettiğini 
unutmayınız. 
Otomobille kapkaç 
olaylarına maruz 
kalmamak için yaya 
kaldırımının yola 
yakın kısımlarında 
yürümeyiniz ve çan
tanızı yola bakan 

kolunuzda taşı
mayınız. Cami veya 
şadırvanlarda 
abdest alırken ceket 
ve palto gibi giysi
lerinizin ceplerinde 
para, cüzdan gibi 
eşyalarınızı bırak
mayınız.
Yolda yürürken 
kavga ederek size 
yaklaşan, yardım 
isteyen kişilere karşı 
dikkatli davranın. 
Tedavi için gittiğiniz 
hastanelerde ve 
bankalardaki 
işlerinizi yaparken 
görevlilerin dışında 
yardımcı olmak 
isteyen kişilere itibar 
etmeyiniz.
Dolandırıcıların dili 
sermayesidir.
Kimsenin sizi iyi 
niyetinizden istifade 
ederek hile ve 
desiselerle para 
veya eşyalarınızı 
almasına müsaade 
etmeyiniz. Yolda 

giderken üzerinizde
ki elbiselerde pislik 
olduğunu söyleyip 
de temizlemeye 
kalkışan şahıslara 
müsaade etmeyiniz. 
Cep telefonunuzu 
kendi kartını 
takmak, kullanmak 
suretiyle bile 
olsa tanımadığınız 
kişilere vermeyiniz. 
Cafe, pastane, 
lokanta benzeri yer
lerde oturduğunuz 
sırada çanta ve 
değerli eşyalarınızı 
görebileceğiniz bir 
yere koyunuz. 
Evinize gelen kişi 
resmi kurumdan 
(Emniyet, Elektrik 
veya Su işlerinden) 
geldiğini iddia ediy
orsa kimliğini kon
trol etmekle 
kalmayıp polis 
merkezi veya şirket 
merkezine telefon 
ederek kimliğini 
teyit edin."

BAV MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri £

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

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

j 
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.

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

Eşyalarını haczeden 
avukatın otomobilinin lastiğini 

kesince yakalandı
Bursa'nın ikamet eden Ayhan Ayhan K.,
merkez Yıldırım K. (19) hakkında avukat Murat B.'nin
ilçesinde borcundan dolayı park halindeki
borcundan dolayı haciz işlemi 16 GA 849 plakalı
haciz işlemi başlatıldı. otomobilinin
yapmak için Görevi ifa etmek lastiğini kesti.
gelen avukatın için eve gelen Lastiği kesmek
otomobilinin avukat Murat B., isterken elinden
lastiğini kesen Ayhan K.'nın yaralanan zanlı
kişi polis tarafından tepkisiyle Ayhan K. olay
yakalandı. karşılaştı. yerinhe gelen
Edinilen bilgiye Haczedilen eşyalar polis tarafmdan
göre, Yunusemre kamyona yük gözaltına alındı.
Mahallesi lenirken, evden Olayla ilgili
Kırkpınar alıdğı bıçakla başlatılan soruştur
Caddesi'ne sokağa çıkan ma sürüyor.

KAYIP
Gemlik Nufüs 

Müdürlüğü’nden 
aldığım 
nufüs 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Eren ÜNLÜ

€L€MAN ARANIYOR
T«ıiW Şoför aranıyor 

CAN MERİDYEN 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ 

Gazhane Cad. Şükrü Meral Sok.
No: 4/A- GEMLİK 

Tel: 0.224 513 10 80

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızın üretim bölümünde 

çalışmak üzere
35 yaşını aşmamış, askerliğini yapmış

ELEMANLAR
Ayrıca Forklift ehliyeti olan 

ELEMAN ARANIYOR.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
HELMERSAN A.Ş.

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Tel: 513 45 17

şirket 
ıfon
ni

cali

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

İstiklal Caddesi’nde 
(Güleryüz Pimapen üstü) 

3. Kat 3+1150M2 
Kombili, Asansörlü, 

Dört Cepheli, Deniz Manzaralı, 
Yenilenmiş 

100.000-YTL (Pazarlıksız) 
GSM: 0.532 417 72 17

• Ev: 257 51 26

ıştur

Oı ıı. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu’ndan aldığım geçici mezuniyet 

belgemi kaybettim Hükümsüzdür.
Seda CİVAN (ÇELİK)

û- Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı
Seri A/ 43851-43950'ye kadar olan 2 cilt 

fatura koçanım kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
X Soner TAŞKIRAN

İGemlik Körfez1 Sayfa 9

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
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR

SEKRETER 
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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

GEMÜK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ

■zi
ıok-

VEİNUS SİNEMASI 

Filmin Adı 

RECEP İVEDİK

SEMLN

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

SATILIK VİLLA

11.30- 14.00- 16.15- 19.00-21,15

12.00- 14.15- 16.30- 19.15-21.15

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12
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Gemlikspor taraftarından destek bekliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci Amatör 
Küme 3. grupta 
aldığı farklı 
sonuçlarla zirvede 
yerini alan temsil
cimiz Gemlikspor, 
Pazar günü 
oynayacağı 
Hamitler maçında 
taraftarından 
destek bekliyor. 
İlk hafta kendi 
sahasında 
Dağgücü'nü güzel 
bir oyundan sonra 
3-1 son olarak 
ta deplasmanda 
19 Mayıs'ı 4-0'lık 
skorla devirmeyi 
başaran kırmızı 
beyazlılar zirveden 
inmemek için 
taraftarını maça 
bekliyor.
Kırmızı beyazlıların 
teknik patronu 
Haydar Yiğit, 
sezonun ikinci 
haftasını da gali
biyetle kapamanın 
mutluluğunu 

yaşadıklarını 
belirterek 
"Futbolcularımızın 
morali yüksek, 
kendi sahamızda 
oynayacağımız 
Hamitler maçını 
da kazanarak 
yolumuza devam 
etmek istiyoruz" 
dedi.
Gemlikspor Başkanı 
Mehmet Göral'da 
alınan galibiyetlerle 
zirveye oturan 
futbolcularını 
kutlayarak "Şimdi 
bu maçlar geride 
kaldı. Pazar 
günü saat 13.00 de 
sahamızda 
oynayacağımız 
Hamitler maçının 
hazırlıklarını 
aralıksız sürdürü 
yoruz. İnşallah 
ilerleyen haftalarda 
da bu oyunumuzu 
sürdürüp seri 
galibiyetlerle 
sezon sonu 
hedefimize ulaşırız. 
Taraftarlarımızı

Pazar günü bize 
destek vermek için 
maça bekliyoruz" 
dedi.
UMURSPOR 
GALİBİYET

BEKLİYOR
Öte yandan 
oynadığı iki maçta 
da beraberlik alan 
Umurspor, Pazar 
günü yapacağı

Çimenspor 
maçına mutlak 
galibiyet için 
çıkacak. 
Umurspor'un 
Çimenspor ile

oynayacağı maç 
Gemlikspor 
ile Hamitler 
maçından sonra 
saat 15.00 de 
başlayacak.

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 & irsaliye & 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: 3IB GEMLİK Tel: (0.224i513 95 33 Fax: (0.224) 513 35 95
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Göz tansiyonuna 'sokakta tarama' yanlış tanı sebebi
Halk arasında 
'karasu' olarak bilinen

I glokom, kişinin 
gözünün kapasite 
sinin üzerinde bir 
göziçi basıncı oluştu
rarak, gözde mey
dana getirdiği hasar 
olarak tanımlanıyor. 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi'nden Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Haluk 
Ertürk, "Sokakta, 
çarşı pazarlarda, 
araba içinde yapılan 
taramalar ne yazık ki 
genelde bir pazarla
ma stratejisidir. 
Kişilere uygun bilgi 
verme yerine heye
can yaratıcı ifadeler 
kullanılması kişileri 
panik atağa sevket- 
mektedir. Oldukça 
sıklıkla yapılan yanlış 
tanılar kişilerin gerek
siz yere yıllarca ilaç 
kullanmasına sebep 
olabilmektedir" diyor. 
Glokom nasıl 
oluşuyor?
-Bu hasar başlıca 
optik sinir çukurlaş
ması ve görme 
alanında çok özel 
görünümlü görme 
alanı bozuklukları 
olarak gözlenir.
- Görme siniri giderek 
zayıfladığından 
sonunda görme 
kaybı oluşuyor.
- Hastalıkta görme 
alanının daralması 
nedeniyle borudan 
bakar gibi bir görüntü

oluşur.
Glokom olgularının 
çok büyük bir çoğun
luğunda göziçi 
basıncı yüksek 
olmakla beraber, 
bir kısım olguda bu 
durum normal sınırlar 
içinde olsa da gloko
ma özel bulguların 
gözlenebiliyor. Bu 
durumda düşük veya 
normal tansiyonlu 
glokom (NTG)'lardan 
bahsedilir. Bazı olgu
larda ise göziçi 
basıncı normal sınır
ların biraz üzerinde 
oluyor. Buna rağmen 
optik sinir başında ve 
görme alanında hiçbir 
bulgu tesbit edilemi 
yor. Bu durum da 
oküler hipertansiyon 
(OH) olarak tanım
lanıyor. Oküler hiper
tansiyon, glokoma 
dönüşebilir ancak bu 

oran çok düşüktür. 
Körlüğe yol açıyor 

mu?
Dünyada körlük 
nedenleri arasında 
katarakttan sonra 
ikinci sırada yer 
almaktadır.
Glokom tanısı ve 
glokomlu hastanın 
takibi için göziçi 
basınç değeri tek 
başına yeterli 
değildir. Görme alanı 
ve görme sinir 
başının ve sinirlerinin 
değerlendirilmesi 
çok ileri derecede 
önemlidir.
Tanısı naşjl 
konuluyor?
Görme alanı sübjektif 
yani hastanın ifade
sine bağlı muayene 
yöntemidir.
Yaşlılarda, çabuk 
sıkılan kişilerde, 
glokomu ilerlemiş 

kişilerde güvenirliliği 
azalmaktadır.
Bu nedenle daha 
objektif tanı ve 
takip cihazlarına 
ihtiyaç duyulur. 
Glokom tedavisi 
nasıl yapılıyor? 
Glokomda tanı ve 
takip çok önemli 
olmakla birlikte has
tanın ilaçlarını düzen
li kullanması daha da 
önemlidir. Glokomda 
hastanın genellikle 
hiçbir şikayeti yoktur. 
Bu hastalıkta tedavi 
yapılmadığı takdirde, 
görme alanında daral
ma ilerleyicidir. Bu 
safhada görme halen 
çok iyi olabilir, ancak 
kişi borudan bakar 
gibi bir görüşe sahip
tir. Görme hastalığın 
en son safhasında 
bozulur. Ortalama 
3 ayda bir kontrol 
muayenelerinin 
yapılması uygundur. 
- Kontrol edilemeyen 
glokom olgularında 
laser uygulaması 
yapılabiliyor, eğer 
uygun değilse 
cerrahi yapılması 
şart olmaktadır.
- Cerrahi, kaybı geri | 
çevirici olmadığı gibi I 
görmede de kayba 
neden olmaz.
-Dar açılı olarak 
bilinen tip glokomlar
da ilaca ek olarak 
"laser iridotomi" 
işleminin yapılması 
gerekir.

Sigarayı bırakmayı
kolaylaştıran yöntem
Sigara tiryakilerine 
akciğerlerinin kaç 
yaşında olduğunu 
söylemenin, sigarayı, 
bırakmalarını kolay
laştırdığı bildirildi. 
07 Mart 2008 08:54 
Yazı boyutuhu büyüt
mek için 
Tiryakilerin ciğer
lerinin sağlıklı bir 
insanınkiyle 
karşılaştırılması 
sonucu saptandığı 
belirtilen "akciğer 
yaşı", tiryakilerin 
sigaranın sağlığa ne 
kadar zararlı 
olduğunu anlamaları
na yardım ediyordu. 
British Medical 
Journal'da yayın
lanan yeni araştırma
da ise bu bilginin 
tiryakilerin sigarayı 
bırakmalarında da 
etkili olduğu 
görüldü.
Araştırmayı yapan 

| Gary Parkes,
"Tiryakilere akciğer 
yaşlarını söylemek 
sigarayı bırakma ihti
mallerini önemli 
ölçüde artırıyor" 
dedi.
Uzun zamandır 
sigara içen 35 yaşın 

üzerindeki 561 kişi 
üzerinde yapılan 
araştırma, deneklerin 
ciğerlerinden 
çıkardıkları havanın 
hacmi ve oranının 
ölçühnesiyle başladı. 
Bir gruba, test 
sonuçları hakkında 
hiçbir bilgi ver
ilmezken, diğer 
gruba akciğerlerinin 
yaşı bildirildi ye 
sjgaranih ciğeri nasıl 
yaşlandırdığını 
gösteren resimler 
gösterilerek, sigara 
bırakılırsa tahribatın 
azalacağı söylendi. 
Bu arada her iki grup 
da mütemadiyen 
sigarayı bırakmaya 
teşvik edildi. 
Bir yıl sonra, 
akciğerlerinin yaşı 
söylenenlerin yüzde 
13’ü sigarayı 
bırakırken, diğer 
gruptan sadece 
yüzde 6'sının bırak
mış olduğu görüldü. 
İnsanlara bu tür bil
giler vermenin, 
sigarayı bırakmaları
na yardım etmede 
ucuz ve kolay bir 
yöntem olduğuna 
dikkat çekildi.•
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• DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
• ODALAR AMERİKAN KAPI
« GİRİŞ ÇELİK KAPI
• KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ

* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
* OTOPARK & YEŞİL ALAN

• PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA
* BİNA ANA GİRİŞLERDE 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@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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YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın.”

Tibel Otel Karşısı - Tek 0.224513 95 45

KEBAP &PİDKE

KcbAblN LEZZETİNİN, hİZMETİN kAlİTESİyİE bİRİEŞTİqİ AdRES
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16 derslik ve 3 atölyeden oluşacak olan Denizcilik Meslek Lisesi 2008 yılı programına alındı

Şahin'den Gemlik’e Denizcilik
Ünlü Karikatürist, Özel Aykent İlköğretim 

Okulu’na imza gününe geldi 

Salih Memecan

Meslek Lisesi müjdesi
.  ~I fkKPAKP İlçe Başkanı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
pb-tm *

Aykentlilerle 
buluştu

Kazanılan haklar geri alınıyor
AKP hükümetince aylardır hazırlanan 

Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı, Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek geçti.

Tasarı Mecliste görüşülecek.
Bu tasarı, çalışanın kazanılmış hakkını 

elinden alıyor.________ Devamı sayfa 5’de

A'

Enver Şahin yaptığı 
açıklamada, Gemlik 
Denizcilik Meslek Lise 
si’nin 2008 yılı yapım 
programına alındığını 
söyledi. Şahin, Sahil 
Devlet Hastanesi’nin yı 
kılıp yeniden yapılacağı 
nı da belirttiği konuşma 
sında “Hizmetlerimizi 
sürdürmeye devam ede 
ceğiz” şeklinde konuş
tu. Haberi sayfa 6’da

Ünlü Karikatürist Salih Memecan oku
lun daveti üzerine Özel Aykent İlköğretim 
Okulu’na gelerek, öğrencilere ‘Nasıl 
Karikatürist olunur” konulu konferans ver 
di, imza günü düzenledi. Haberi syf 3’deM»®»d c
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kadının adı var...
Türkiye'de taşlar yerinden oynuyor.
Cumhuriyetin kaleleri sallandıkça yurttaş 

lar toplumsal gelişmelere karşı daha duyarlı 
oluyorlar.

Öınceki gün 8 Mart Emekçi Kadınlar 
Günü'nü kutladık.

Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 
düze nlediği panel her yaştan ve görüşten i 
Gem likli kadınları yüksek katılımla biraraya 
topladı.

Umut verici bir gelişme..
Uludağ Üniversitesi'niri Gemlik Yerleş 

kesinde bulunan salon tıklım tıklım dQluydu|J.
Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 

Öğretim Görevlisi Ebru Kaplan'ın sunumu
Kadın'ın toplumdaki işlevinö derin binpro-: 

jeksiyon içeriyordu..
Ancak...
Erkek egemen toplumda kadın özgürlüğünü 

kendisi sağlayacak..
Gerçi kadınlar, toplumun her alanında yer 

almak için evde ya da dışarıda ellerinden 
geleni yapıyorlar.

Dertleri yaşayan da çözüm üretenler de 
onlar.. Sorunlarını en iyi çözecek olanlar da 
onlar..

Ancak toplumda sadece kadınlar 
olmadığından çözümler için erkeklerin de bir 
taraftan tutması gerekiyor.

Çözüm için gerekli olan cinsiyete dayalı 
ayrımcılığın aşılması ve "farklıyız ama eşitiz" 
bilincinin bluşması.

Ne var ki yasaların kadınlara tanıdığı haklar 
da önemli..

"Çalışma yaşamında kadınları yasalar 
destekliyor mu? Aile içindeki yaşama ko 
şutlarını yasalar eşit olarak veriyor mu?” 
gibi sorulara cevaplar bulmak gerekli..

Çünkü;
Sosyal yaşamı din kuralları, ahlak kuralları 

ve hukuk kuralları düzenliyor.
Din kurallarına göre örneğin tek Tanrılı din

lerde kadın ikinci sınıftır, erkekten sonra 
gelir.

Ahlak kurallarına bakarsak, örneğin na mus 
uğruna kadınlar yalnızca ülkemizde değil 
dünyanın her yerinde öldürülüyorlar.

Hukuk kurallarına baktığımızda kadına 
bakış açısı pek farklılık göstermiyor.

Ülkemizde de yasalar yapılırken erkek ege
men bakış açısının hâkim olması nede niyie 
kadınlar lehine yasalarda değişiklik yapıl
ması da güçleşmekte.

Aslında bütün yurttaşların eğitimi, iş alan
larına girebilmesi yani yoksulluk ve cehalet 
ile baş edebilmesi devletin kararlı politikaları 
sayesinde olacak..

Maalesef ülkemizde özellikle kadınların 
gelişmesi ve eğitimi için bu tür kararlı poli
tikalar görmek olanaksız..

Türkiye'de toplumun yüzde 52'sinikadınlar 
oluşturuyor

Kadınlar yaşamın her alanında^ ekonomik 
alanda da en çok üretenler ama karar alma 
mekanizmalarında yer alamıyorlar..

Bugün kadın şiddetle anılıyor, neredeyse 
kadın sorunu denilince akla şiddet geliyor.

Kadına yönelik şiddet, kadın katliamları, 
intiharlar, tecavüzler toplumun temel sorun
ları. Hiçbir kadın yoktur ki bunu yaşamasın. 
"Ben özgürüm, hiçbir sorunum yok "diyen 
kadın bile bu sistemden dolayı mağdur...

Buna karşı mücadele gerek ama bilinçli 
olmak koşuluyla..

Neyin niçin yapıldığı önemli.
O zaman kadın kimliğinin farkına varılabilir.. 
Sonuç olarak şu çok önemli ve gerekli ;
Eşit ve özgür bireyler olarak kadınlarla 

erkekler birlikte bu toplumu yeniden yapı
landıracaklar ve yaratacaklar..

Kadınlara düşen bu kararı verebilmek....

Esnaf Odası’ndan fuara davet
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı ibra

' uhim Talan, 16 Mart 
2008 Pazar günü

!« katılacakları 
Uluslararası 
Pencere ve Cam 
Teknolojisi,

/ ^AksesuaiEveiYan 
->Sanayi Fuarına

■ Gemliklr esnafın 
katılımını bekledik- 

; ferini söyledi.
l Geleneksel 

olarak her
y yıKesnafın
“ bü tğr yenilikçi
'? fuarlara kâtıtım-
?! i larının sağlandığını < 

hatırlatan Talan,
. "Duyarlı esnafımızın 
yeniliği ye finde

« görebilmesi için 
fuara mutlaka 
katılmalarını isti 
yoruz. Yol ve yemek 
ücreti alınmadan 
yapılacak fuar gezisi 
için odamıza üye 
olmayan esnafımızın 
da katılmalarında

m
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim 
Talan, “Esnafımızı 
fuara mutlaka katıl 
masını istiyoruz” ded

fayda var. Ayrıca 
işyeri sahiplerinin 
yanlarında 
çalıştırdıkları 
usta ve kalfalarını 
da beraber 
getirebilirler" dedi. 
Özellikle cam 
ve alüminyum 
doğrama işi

C3 »■lIMHlif ■« 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMAN^
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 

I 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
f ^manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesine 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gerhlik^Kafoğlu Apartmaninda, 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 94J

yapan esnafların 
fuar gezisine 
katılarak yaptıkları 
işin en son 
ürünlerinin 
sergileneceği 
fuarın faydalı 
olacağını söyleyen 
İbrahim Talan, 
"Pazar günü sabah

09.00 da İskele 
Meydam’ndan ’ 
otobüsümüz 
kalkacaktır.
Dönüşümüz ise 
yine aynı gün 
akşamı olacaktır. 
Esnafımızı fuar 
gezisine davet 
ediyorum" dedi.

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 

Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Ünlü Karikatürist, Özel Aykent İlköğretim Okulu’na İmza gününe geldi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YauYORUM

Salih Memecan 
Aykentlilerle buluştu
Serap GÜLER
Ünlü Karikatürist 
Salih Memecan, 
Özel Aykent 
İlköğretim Oku- 
lu’nda öğrencilere 
kitaplarını imzaladı. 
Uluslararası 6.
Bursa Kitap Fuarı’na 
bu yıl da katılan 
Salih Memecan, 
Aykent İlköğretim 
Okulu yönetiminin 
daveti üzerine Cuma 
günü okul konferans 
salonunda öğren
ciler ile buluştu.
‘Nasıl Karikatürist 
öl'unur’’ konulu 
konferans veren 
Memecan, daha 
sonra öğrencilerin 
sorduğu soruları 
cevapladı.
Nasıl karikatür 
çizildiğini de 
öğrencilere gösteren 
Salih Memecan, 
karikatürist ola
bilmek için küçük 
yaştan itibaren 
sürekli resim çizmek 
gerektiğini söyledi. 
Bıkmadan, usan
madan çizmeye 
devam edildiğinde 
mutlaka karikatürist 
olunabileceğini 
belirten Memecan, 
"Yalnız çizmek iyi 
bir karikatürist 
olmaya yetmez. 
Bunun için okullar
daki eğitimlerinizi 
sürdüreceksiniz. 
Tarih, hayat bilgisi 
vb. gibi derslerde de 
bilgi sahibi olacak
sınız. Bu bilgilerinizi 
çizimlerinize taşıya
caksınız. O zaman 
iyi bir karikatürist 
olabilirsiniz" dedi.

"Kendi karikatürinizi 
çiziyor musunuz" 
diye soran bir 
öğrenciye Memecan 
"Herkesi çiziyorum 
ama kendimi çizme 
yi beceremiyorum" 
yanıtını verdi.
İki saat Aykentli 
öğrenciler ile 
buluşan Salih Meme 
can, daha sonra 
okuldaki stanttan 
kitap alan öğrenci
lerin tüm kitaplarını 
imzalayarak, 
‘Zeytin, Limon, Çıt

Çıt ve Babişko’ 
resimleri ile süsledi. 
İmza gününün 
sonunda Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
Salih Memecan’a 
okullarına gelmesi 
nedeniyle çiçek vere 
rek teşekkür etti. 
Aykentliler, 
Ünlü Karikatürist 
Salih Memecan’ı 
okullarında görmek
ten mutluluk duy
duklarını belirterek,

coşku içinde alkışla
yarak uğurladılar. 
Öte yandan, 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Burçak 
Uslu gözetiminde 
öğrencilerin hazır
ladığı ‘Küçük 
Picassolar’ adlı 
sergisi ve Gazetemiz 
Çizeri Barış Can 
Güler’e ait sergi 
Salih Memecan 
tarafından beğeni 
ile izlendi.

Mehmet Akif Ersoy....
BAŞBAKAN Erdoğan'ın edebiyat bilgisi 

hakkında fazla bir şey bilmiyoruz, lâkin sık 
sık Mehmet Akiften kıtalar, beyitler 
okuduğuna göre "İstiklal Marşı" şairinin 
edebi yanını iyi bildiğini kabul etmeliyiz.

Mehmet Akif Ersoy bir Veteriner Hekimdi. 
Benim meslektaşım, büyüğüm..

“Bende 1956 Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi-1961 İstanbul Üniversite
si Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum.”

Son günlerinde Mehmet Akif şöyle söylü 
yormuş;

"Hani Müslümanlık bir kardeşlik husule 
getirilecekti. Nerede?

Her tarafta Müslümanlık cehalet, sefalet 
içinde mahvolup gidiyor..

Biz cehaletimiz yüzünden dini bu hale 
getirdik."

MEHMET Akif, düşüncelerini şiirlerine de 
yansıtır:

"Tevekkülün manası hiç öyle değil
Yazık ki beyni örümcekti bir yığın cahil 
Nihayet dine oynayarak en rezil oyunu 
Getirdiler, ne yapıp yaptılar, bu hale onu." 
BAŞBAKAN Erdoğan, acaba Mehmet 

Akif in sömürgecilere ve emperyalistlere ne 
kadar karşı olduğunu bilir mi?.

Bakın, Mehmet Akif, Sevr imzalandıktan 
sonra neler yazmıştı:

"Ey cemaat, gözünüzü açınız, ibret alınız. 
Artık kime hizmet ettiğimizi, kimin hesabına 
birbirimizin gırtlağına sarıldığımızı anlamak 
zamanı zannediyorum ki gelmiştir. Allah rıza
sı için olsun aklımızı başımıza toplayalım.

Çünkü böyle düşman hesabına çalışarak 
elimizde kalan şu bir avuç toprağı da vere
cek olursak, çekilip gitmek için arka tarafta 
bir karış yerimiz yoktur.

Şimdiye kadar düşmana kaptırdığımız 
koca koca memleketlerin halkı hicret (göç) 
edecek yer bulabilmişlerdi.

Biz öyle bir akıbete (sona) mahkûm olur
sak, başımızı sokacak bir delik bulamayız..

Sevr bizim için Avrupa'nın hazırladığı bir 
ölüm fermanıdır.”

BAZI çevreler, Mehmet Akif ile Atatürk'ün 
arasının iyi olmadığını, Mehmet Akif in şapka 
giymemek için Mısır'a gittiğini söylerler...

Ama... Mehmet Akif in bir dostuna yazdığı 
mektupta şöyle diyor...

"Mısır'da on bir yıl kaldım. Fakat on bir 
saat daha kalsaydım, artık çıldırırdım.

Arkadaşım sana halisane (içtenlikle) fikri
mi söyleyeyim mi?

insanlık da Türkiye'de, milliyetçilik de 
Türki ye'de, Müslümanlık da Türkiye'de, hür
riyetçilik de Türkiye'de. Eğer varsa Allah 
benim ömrümden alıp O'na versin."

Kimdir bu "O"?
Bilmeyenlere öğrensin diye yazıyorum...
Mehmet Akif in ömrünü bağışladığı ,0 

dediği kişi "Mustafa Kemafdir, Atatürk'tür...
SAYIN Başbakan meydanlarda Mehmet 

Akiften ezbere şiir okumasını biliyorsunuz, 
acaba bunları biliyor musunuz?

Bilmiyorsanız öğrenin, zararı yoktur, 
öğrenmenin yaşı yoktur..

Zaten az bilenler çok konuşur...
Devir onların devri.....  

‘Gemlik Körfez’ internette I 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Colins İstiklal Caddesi’nde açıldı
Ünlü markaların mağazaları ilçemizde bir bir geliyor

Ünlü Colins marka 
giyim mağazası 
İstiklal Caddesi’nde 
hizmete girdi.
İlçemizin gözde 
ticaret merkez
lerinden olan İstiklal 
Caddesi’nde bazı 
mağazalar kapılarını 
kapatırken, yerini 
yenileri dolduruyor. 
Bursa Colins 
Mağazalar Zinciri 
İşletmesi Demir 
Tekstil Sahibi 
Mahmut Demir 
8. mağazasını

ilçemizde 
hizmete açtı. 
Cumartesi günü 
müşterileri ile 
buluşan Colins, 
Gemliklilerin 
ilgisini topladı. 
Amaçlarının 
Colins kalitesini 
Gemlikliler ile 
buluşturmak 
olduğunu söyleyen 
Gemlik Colins 
Mağaza Sorumlusu 
Hakan Altın, 
şirketlerinin Bursa 
Heykel, Altıparmak,

Zafer Plaza, 
Korupark, Yalova 
Yolu, Carrefoursa 
mağazalarından 
sonra geçtiğimiz

hafta Bursa Kent 
Meydanı’nda 7. nci 
Gemlik’te de 8. nci 
mağazasını açtık
larını söyledi.

Patlayan 1 
kanalizasyon I 

borusu onarıldı!

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Deniz deşarj boru 
sunda başlayan 
akıntı nedeniyle 
vatandaşların sürek 
li şikayetlerini alan 
eski hat dün 
onarıldı.
İstiklal Caddesi’n 
den Sahil Devlet 
Hastanesine 
dönüş te kaldırım 
üzerinde başlayan 
akıntı gelen 
geçenleri rahatşız

etmeye başlayınca 
BUSKİ ekipleri 
harekete geçti. 
Yeni yapılan derin 
deniz deşarj 
hattının henüz 
bağlantılarının 
yapılmamış 
olması nedeniyle 
eski hat kul
lanılırken yeni 
hattın bir ay 
sonra bağlan
tılarının yapılarak 
devreye gireceği 
öğrenildi.
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önceki günkü ulûsal gazeteler 
çarşaf çarşaf Sosyal Güvenlik Yasa 
tasarısının meclise giden şekli hak 
kında okurlarına bilgi verdi.

Bu yasa tasarısı da toplumda çok 
konuşulacak.

AKP hükümetinin getirdiği tasarı 
yeni haklardan çok, mevcut hakları 
alıp götürüyor.

Yasa meclisten geçtiğinde işçi 
memur, esnaf ayrımı kalmayacak.

Şu anda kadınlarda 43-58, erkek
lerde ise 47-60 arasında olan emek 
filik yaşı, 2036 yılına kadar kadınlarda 
58'e, erkeklerde 60’a çıkacak.

Bununla da kalınmayacak, 2048 
yılına kadar kademeli olarak arttın 
larak kadın ve erkekte 65 ’e eşitlene 
cek.

Tabii ömrünüz yeterse..
Mevcut memur ve işçi statüsün- 

dekiler 25 yıl, işçiler ise 4800 gün ile 7 
bin gün prim ödeyerek emekli olabili 
yor tardı. Yeni sisteme göre ise işçile 
rin emekli olabilmeleri için ödeyecek
leri prim gün sayısı 2008'den başla
yarak her yıl 100 gün arttırılarak 9 bin 
güne çıkarılacak.

Yani, eskiden 5 bin gün pirim öde 
yen bir işçi, emekli olurken, 2008'den 
sonra 9 bin gün prim ödemek zorun
da kalacak.

Bu kimin hakkını koruyor.
İşçinin mi?
İş bununla da bitmiyor. Emekli 

aylıklarında da azalma yaşanacak. 
Şimdi emekli maaşı alanlarla yasa yü 
rürlüğe girdiğinde emekli hakkı kaza 
nanların bir kaybı olmamakla birlikte,

Kazanılan haklar geri alınıyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER .j

kadri qular@hotmaİLçörri ■;

mevcut çalışanların çalışma süreleri 
geçmiş dönem kazançlarının güncel 
leşmesi ve aylık bağlama oranlarının 
düşürülmesi hükümlerinden olumsuz 
etkilenecek.

Yeni sistemde emekli olanların 
aylıkları, aynı prim ödemiş olmalarına 
karşın eski sistemdekilere göre daha 
düşük bağlanacak.

Emekli olduktan sonra yeniden 
çalışmaya başlayanlar mevcut sis
temde işçi ise prim esası kazancının 
yüzde 30‘u, esnaf ise yüzde 10’u ora' 
nında sosyal güvenlik destek primi 
ödüyor. Memur statüsündekiler ise 
memur olarak yeniden çalışmaya 
başladıklarında aylıkları kesiliyor.

Yeni sistemde ise, emekli işçiler 
yeniden çalışmaya başladıklarında 
prime esas kazançlarının yüzde 31 ile 
yüzde 36.5’i oranında, Bağ-Kur’lular 
ise yüzde 12-15 oranında destek primi 
ödeyecekler.

Ancak, ilk defa bu tasarı yürürlüğe 
girdikten sonra işe girenler emekli 
olduktan sonra çalışmak istediklerin 
de destek primi ödeme seçenekle 
rinden yararlanamayacak ve emekli 
maaşları doğrudan kesilecek.

Bu tasarıda da neler yok ki. .
Başbakan çıkmış kürsüden bu ta 

sarıyı savunuyor. İşçinin, esnafın, 
emeklinin insanca yaşama sınırla 
rıhın altında maaş aldığı toplumumuz- 
da haklar daha da tırpanlanıyor.

İşçi sendikaları, memur sendika 
ları, emekli dernekleri, konfedaras . 
yonları bu tasarıya tepkisini koysun
lar. AKP’nin iç yüzünü halka anlatsın
lar.

Gariban kesimden oy alıp iktidar 
olan bu iktidar, milleti sadaka ekono 
misine bağladı.

Ama milletvekillerine kıyak 
emeklilik için geri adım atmadılar.

Bir gün milletvekilliği yapan biri 
emekli hakkını elde ediyor. Sen 9 bin 
gün prim ödeyeceksin ve 65 yaşında 
emekli olacaksın.

Vatanı milleti bölmeye çalışan biri 
milletvekili olduğunda bu maaşları 
devam edecek. AKP Bursa milletvekili, 
ve hemşehrimiz Altan Kara paşa oğlu’- 
nun önceki gün Vatan Gazetesi’ndeki 
illizyon resmi pek hoştu.

Karapaşaoğlu, bir tek gazilere hak 
tanınan sağlık harcamalarından mil
letvekili eş ve çocukları sağlamak için

tasarıya korsan ek yapmıştı. Bu ekde 
emekli miletvekillerinin maaşlarına ek 
olarak verilen 1500 YTL. temsil tazmi
natını alacak, yeniden milletvekili 
seçilen bir emekli milletvekilinin 
maaşı ise 12 bin YTL. ye çıkarılacaktı. 
Bu yapılamadı ama Karapaşaoğlu’na 
göre bundan tüm miletvekillerinin 
haberi var. Bu talep milletvekillerinin 
anayasal bir hakkı. Biz ne diyelim. 
Allah gözlerini doyursun.

Emekli 500 YTL ile bir ayı geçir 
mek için çırpınırken, kendilerine 12 
bin YTL. maaş istiyorlar.

Ey halkım görün bunları.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Korukçu Hocam! Sizi asla unutmayacağız !...
Gemlikli bmlerce kişinin 

ekmek kapısıydı bir zamanlar. 
Yüzlerce çift O’nun salon
larında dünya evine girdi.

Binlerce Gemlikli O’nun 
sinema salonlarında en iyi 
filmleri izledi. Halka açık kon
serler sunuldu orada.

O, büyük Atatürk’ün 
ölümünden 7 ay 8 gün önce 
yani 2 Şubat 1938 günü Türk 
sanayisine sunduğu Sunği 
pek Fabrikası idi.

Sözde liberal sağ düşünce 
sahipleri O’nu da diğer devlet 
iktisadi kuruluşlarını “Devlet 
ticaret yapmaz” zihniyeti ile 
reorga nize etmeyerek değer
siz kılıp, ucuza bazı sermaye 
guruplarına satabilmek için 
atıl ve çalışmaz hale getirdi.

Sunğipek’in de faaliyeti 
durduruldu.

TEKEL’in tütün ve içki 
deposu oldu.

Makineleri, bina doğrama 
ve çerçeveleri dahil hurda 
olarak satıldı.

O güzelim müessese vira 
neye dönüştü, mezbelelik 
oldu. Zeytin ağaçları bakım
sız lıktan verimsizleşti, 
kurudu etrafı dikenler ve 
otlar kapladı.

57. Hükümetçe, bu kuru- 
luşa ait gayrimenkulun

Uludağ Üniyersitesi’ne devri 
kararlaştırıldı.

Hükümeti oluşturan parti 
ler 3 Kasım 2002 milletvekili 
seçimlerinde başarısız olun
ca, AKP tek başına iktidar 
oldu.

57 nci hükümetin devir 
kararına vardığı mülkü uzun 
süre Uludağ Üniversite’ne 
devretmediler. U.Ü Rektörü 
Sayın Mustafa Yurtkuran’ın, 
Gemlik’in müstesna evlatları 
U.Ü Tıp Fakültesi Dekanı Sa 
yın Müfit Parlak’ın, Veteriner 
Fakültesi Dekanı Sayın 
Haşan Batmaz’ın, Gemlikli 
Siyil Top lum Örgütlerinin, 
GÜYAD’ın yoğun uğraşları ve 
AKP Bur sa Milletvekili Sayın 
Faruk Çelik’in yardımları ile 
mezbelelik halindeki 
Sunğipek’in Uludağ Üniver
sitesine teslimi gerçekleştir
ildi.

Uludağ Üniversitesi sena 
tosu, bir yüksek okulun 
Sunği pek Yerleşkesi’n de 
kurulma sına 28 Mart 2002 
tarihinde karar verdi.

2 yıllık Gemlik Meslek 
Yüksek Okulu’nda teknik ve 
sosyal branşlarda, elektrik, 
makine, bilgisayarlı muhase 
be ve vergi uygulamaları, 
deniz ve liman işletmeleri, 

dış ticaret, ithalat-ihracaat, 
gıda teknolojisi, yiyecek içe
cek işletmeciliği, konfeksiy
on, denizcilik işletmeleri 
yönetimi programlarının . 
uygulanması kararına varıldı.

Ayrıca U. Üniversitesi 
Senatosu’nca Gemlik Sunği 
pek Yerleşkesi’nde Hukuk 
Fakültesi ve Yüksek Denizci 
lik Okulu açılması karar
laştırıldı.

U. Üniversitesi adına tüm 
bu işlerin gerçekleştirilme 
sini sağlamak üzere Gemlik 
Meslek Yüksek Okul 
Müdürlü ğü’ne ve Rektör 
Temsilciliğine Sayın Prof. Dr. 
Abdurrahim Korukçu atandı.

Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu üç yıllık görevi süre
si içinde en ucuz şe kilde 
fabrikanın viran binalarının 
yıkı mini sağladı.

Su ve elektrik tesisatını, 
yeniledi.

Güvenlik teşkilatı kurdu.
Binlerce zeytin ağaçlarını, 

ihtisası olan damla sulama 
sistemi ile canlandırıp, ürün 
verif hali getirdi.

Yüksek Okul binası, 
dekan lık binası, sosyal tesis
lerin restorasyonu için projel
er hazırladı.

Trilyonlar gerektiren pro

jelerin gerçekleştirilmesi için 
hamiyetli iş adamı Sayın 
Asım Kocabıyık’a başvurarak 
yardım istedi. Hamiyetli 
büyük insan Sayın Asım 
Kocabıyık, kurduğu Eğitim 
Vakfı ile Sayın Prof. Dr. 
Abdurrahim Korukçu’nun 
projelerini gerçekleştirerek. 
yüksek okulu eğitimin hizme
tine sundu. Okul ilk mezun
larını verdi. Dekanlık 
binasını restore etti. Hukuk 
Fakültesi binasının da 
tamamlanması bü ay içinde 
gerçekleştirilerek önümüzde
ki yıl öğretim hizmeti vere
cek, sosyal tesisler de yeni 
öğretim yılına kadar eğitimin 
ve halkın hizmetine sunula
cak.

Girişkenliği, alçak gönül
lülüğü, sevecen ve babayane 
tavırları ile toplumun her kes
iminde yarattığı sevgi ve 
saygı ve iyi ilişkiler sonucud
ur ki; Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan sağladığı 
40 adet bilgisayar bağışı ile 
Yerleşke’de bilgi işlem ve 
iletişim laboratuvarını 
gerçekleştirerek hizmete 
sundu.

Bu kadar kısa zaman 
içinde böylesi büyük işleri 
başaran, mezbelelik 

halde Yerleşkeyi, 
binaları ve yeşil alanları ile 
cennete çeviren Prof. Dr. 
Abdurrahim Korukçu 
17 Mart günü yaş haddinden 
emekli oluyor.

Gemlik halkı O’nun bu 
büyük hizmetlerini asla unut
mayacaklardır.

Eğitime olan hizmetlerini 
bundan sonra kurucu üyesi 
bulunduğu GÜYAD’daki 
çalışmaları ile devam ettire
ceğine şüphe yoktur.

Binlerce gencimizi 
yetiştiren Sayın Prof. Dr. 
Abdurrahim Korukçu’ya 
şükranlarımı, sağlık ve mutlu
luk dileklerimi sunarım.

İnanıyorum ki, U. Üniver
sitesi senatosu, Üniver- 
site’nin Gemlik Asım 
Kocabıyık Yerleşkesi’ndeki 
anfilerinden birine adını ver
erek kendilerini ölüm- 
süzleştirecektir.

Bundan sonra GÜYAD’da 
bizlerle daha çok beraber 
olacağı için sevinç ve mutlu
luk duyacağız.

Ömrün uzun olsun Sayın 
Abdurrahim Hocam.

Gemlik halkı, sizi gönül
lerinde hep yaşatacak, iyilik
lerle anacaklardır.

Selam ve saygılar.
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16 derslik ve 3 atölyeden oluşacak olan Denizcilik Meslek Lisesi 2008 yılı programına alındı

Şahin’den Gemlik'e Denizcilik Meslek Lisesi müjdesi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP İlçe Başkanı 
Enver şahin, 
YozgatlIlar Derneğini 
ziyarette hep halkın 
içinde olduklarını ve 
halktan kopuk yaşa
madıklarına dikkat 
çekerken YozgatlIlar 
Derneği Başkanı 
Tahsin Başer, 
AKP yönetiminden 
memnun • 
olduklarım söyledi. 
Gerek seçim önce 
sinde gerekse seçim
den sonra ziyaretleri
ni sürdüren AKP İlçe 
Teşkilatı İlçe Başkanı 
Enver Şahin başkan
lığında Belediye Mec 
lis üyeleri, yönetim 
kurulu üyeleri ve 
Gençlik Kollarının 
durağı bu sefer 
Gemlik YozgatlIlar 
Derneği oldu.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, dernek
lerin, sivil topium 
kuruluşlarının ve

vatandaşların 
görüşlerine 
teşkilat olarak büyük 
önem verdiklerini 
söyledi.
'GEMLİK'E 
DENİZCİLİK 
MESLEK LİSESİ 
AKP olarak 
Gemlik'e yapılanları 
anlatan İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
sanayi alt geçidinin 
bitirilmesinden 

köprülü kavşağa 
kadar birçok hizmeti 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Şahin, 
hastane ek binasının 
yapıldığını ve Sahil > 
Devlet Hastanesi’nin 
de yıkılıp yeniden 
yapılacağını 
belirterek, her yıl 
ilçeye bir okul 
kazandırdıklarını 
belirtti...
İlçeye Üniversitenin 

gelmesi ve Denizcilik 
Yüksek Okülu’nun 
kurulmasıyla şirin 
ilçemiz Gemlik'in bir 
eğitim şehri olması 
arzusunda olduklarını 
vurgulayan Başkan 
Şahin, ilçeye Denizci 
lik Meslek Lisesi’nin 
2008 yılı programına 
alındığını, okulun 16 
derslik ve 3 atölyeden 
oluştuğunu söyledi. 
DERNEK

ÜYELERİNDEN 
BELEDİYEYE 
ELEŞTİRİ
Ziyaretten duydukları 
memnuniyeti, dile geti 
ren Dernek üyeleri, 
Gemlik'te yolda yürü 
yemediklerinden 
TOKİ'nin ilçeye neden 
bina yapmamasına ka 
dar birçok soru sor
dular. Hisar 
Mahallesi’n de oturan 
dernek üyesi de

Belediye Başkanın 
yaptırdığı binalarının 
yolu olmasına 
rağmen Borusan 
İlköğretim Okulu’nda 
okuyan öğrencilerin 
okula giderken şahsa 
ait araziden gidip 
geldiğine dikkat 
çekerek şahsa ait ara' 
zinin yol yapılmaşı 
için belediyenin 
gerek li çalışmayı 
yapmasını istedi*, 
Soruları yanıtlayan 
Başkan Şahin, 
TOKİ Başkanı ile 
Gemlik'e de bina yap
ması için görüştüğü 
nü ve yer gösterilme
si halinde yapacak
larını belirterek 
'TOKİ'nin bir yere bina 
yapması için 40-50 
dönümlük hazine yeri 
ya da şahsa ait ise > 
emlak değeri üzerin .. 
den yeri alıp yaptık
larını söyledi. İnşallah 
ilerleyen.yılda TOKİ 
binalarını da Gemlik'e, 
getiririz' dedi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

BİZİM İSİMİZ

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ
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istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 36 83 Fax: (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


anın 
larının

art 2008 Pazartesi Gemlik Karfez

CHP'liler kadınlara karanfil dağıttı
Sayfa 7

llkyuva Kreşi’nden

m ' 
lu’nda 
ilerin 
şahsa 
lip

ait ara 
lası

iyi

/an

e 
ayap- 
:üğü 
rilme- 
ak- i

e bin 
50 । 
eyeri 
se • 
?rin 
ıtık- 
yallah 
JKİ 
nlik'e

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik İlçe 
Başkam Cem Güler 
ve İlçe Kadın Kolu 
Başkanı Gülseren 
Güler, bazı yöneticiler 
ve kadın kolu üyele 
riyle birlikte ADD 
Gemlik Şubesi'nin 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi’nde 
düzenlediği kah
valtıya katıldılar. 
Ardından Gemlikli 
öğretim görevlisi , 
Ebru Kaptan'ın /■ 
konuşmacı olduğu 
8 Mart Dünya Kadın 
lar günü ile ilgili 
düzenlenen panele de 
katılan Cem Güler 
başkanlığındaki 
CHP'liler, öğleden 
sonra da Cumartesi 
pazarında kadınlara 
karanfil dağıtarak, . 
Dünya Kadınlar 
Gününü kutladılar. 
Ayrıca; CHP Gemlik 
İlçe Yönetimi tarafın
dan; 21-23 Mart tarih
leri arasında, genç
lerin yakın tarihimizin 
çok önemli şanlı say-

Ozdilek'te sergi

fası Çanakkale desta 
nını yerinde öğren
meleri ve ulusal ba 
ğımsızhk bitiricini art
tırmalarını sağlamaya 
yönelik olarak Çanak 
kale gezisi düzenlen
di. İlçe Başkanı Güler,; 
yaptığı açıklamada 
3 günlük gezi boyun
ca katılımcıların ula . 
şım ve yiyecek ihti . 
yağlarının CHP 
tarafindan karşılana 
cağını, konaklamanın 
ise kurulacak çadırlar-

cfa“ySpiîacağını 
belirterek, katılacak 
gençlerin CHP 
Gemlik İlçe Binası'na

Huzurevinde

X

Özel İlkyuva Kreş ve 
Gündüz Bakım Evi 
minikleri Özdilek’te 
sergi açtı. Minik 
öğrencilerin öğret
menleri eşliğinde

yaptıkları faaliyetler \ 
ve çizdikleri resimler- 

‘ den oluşan sergi
Veliler ve Özdilek’e 
gelenler tarafından 
beğeni ile izlendi.’

Kadınlar Günü’nü
kutladılar

AKP'li hanımlar Sea Lile'ıle eğlendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

8 Mart Dünya Kadın 
lar günü nedeniyle 
AKP Kadın Kolları’nın 
Sea Lıfe'da düzenle
nen yemekte hanımlar 
gönüllerince eğlendi. 
Yemeğe katılan 
hanımlara AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
ve AKP Gemlik Kadın 
Kolları Başkanı Ayşe 
Karagöz tarafından 
karanfil dağıtıldı.
Yemekte konuşan 
AKP Kadın Kolları 
Başkanı Ayşe Kara 
göz, yemeğin ama 
cinin bu önemli gün 
de bir araya gelmek , 
sorunları tartışmak ve 
eğlenmek olduğunu 
belirterek tüm 
kadınların Kadınlar 
gününü kutladı. 
KADINLARIMIZ 
AKTİF OLSUN 
Türk Kadınlarının 
tarih boyunca aktif ve 
çalışkan olduğuna ve 
her başarılı bir erke 
ğin arkasında eşlerin

olduğuna dikkat 
çeken AKP İlçe Baş 
kanı Enver Şahin, 
kadınların gerek 
siyasette gerekse sivil 
toplum kuruluşlarında 
aktif olmasını istedi. 
Başkan Şahin, Kadın 
hakları konusunda 
önemli yasaların 
çıktığını belirterek 
"Sizler haklarınız 
hakkında bilgi 
sahibi olun. Bilenler 
bilmeyenlere 
anlatsın. Haklarınızı 
koruyun" dedi. 
Sıyası yaşamında 
hep kadınların yanın
da olduğunu ve 
büyük destek 
verdiğini ifade 
eden Şahin, 
ilçe başkanlığı 
döneminde Gemlik'te 
bir bayan belediye 
Meclis üyesi ve 
yönetim kurulunda 
da 7 bayan arkadaşın 
görev yaptığını hatır
latarak tüm kadınların 
kadınlar gününü 
kutladı.

en kısa sürede 
başvurup adını 
yazdırmaları gerek
tiğini söyledi.

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

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Huzurevi’n 
de ‘8 Mart Dünya Ka 
dınlar Günü’ sebebiy 
le düzenlenen organi
zasyon, huzur evi sa 
kikleriyle personele 
keyifli bir gün yaşattı. 
‘8 Mart Dünya Kadın 
lar Günü’coşkiısu- 
nun doyasıya yaşan 
dıği eğlenceli etkinlik; 
Büyükşehir Belediye 
si Huzurevi’nde 
yaşamını sürdüren 
kadınlarla, pbrâonçle 
moral verirken; kadın 
İar arasındaki dost 
luk, birlik ve beraber
liğin de pekişmesine 
neden oldu.
‘Dünya Kadınlar 
Günü’nde huzurevi 
sakinlerine keyifli bir 
gün yaşatmak ve 
kadınlara moral ver-

mek amacıyla özel bir 
kutlama düzenledik
lerini anlatan Büyük 
şehir Belediyesi 
Huzurevi Müdürü 
Mehmet Şişman, 
kadınların ülkemizde
ki genç nesilin yetiş • 
meşinde çok emeği 
olduğunu söyledi. 
Şişman konuşmasın
da, “Kadınlar toplu 
fnumuzda önemli yer
lere sahip oldukça, 
ülkemizin gelişimi de 
o oranda artış 
gösterecektir” dedi. 
Şişman, günün anısı
na kırmızı gül dağıt
tığı kadınlarla birlikte 
pasta kesti. Neşeli 
etkinlikte moral 
toplayan kadınlar da 
canlı müziğe alkış 
■arıyla ve danslarıyla 
eşlik etti.
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40 araçlık askeri
konvoy sıcak bölgeye 

gönderildi
PKK terör örgütüne 
yönelik Doğu ve Gü 
neydoğu bölgesin 
de hava destekli 
operasyonlar aralık
sız sürüyor. Irak 
Ijiriınnın sıfır nokta 

''Sında bulunan birlik
lere personel ye 
mühimmat sevkıyatı 
yapıldı. Tam teçhi 
zatlı 40 araçlık aske 
ri konvoyun geçişi 
sırasında olağanüs 
tü güvenlik önlem
leri alındı. Türk
Silahlı Kuvvetleri 

K(TSK)'nin ürak'ın 
kuzeyinde gerçek
leştirdiği sınır ötesi 
kara harekatının 
ardından PKK terör 
örgütü mensupları 
nın Türk toprakları
na sızmalarına karşı 
askeri birlikler kırmı 
zı alarma geçti. 
Hain teröristlere 
yönelik bölgede ha 
va destekli operas 

yon sürerken, Şır 
nak 23'ncü Jandar 
ma Sınır Tümen 
Komutanlığımdan 
yola çıktıkları öğre
nilen 40 araçlık as 
keri konvoy yoğun 
güvenlik önlemleri 
altında Cizre'den 
geçerek sınıfın sıfır 
noktasındaki askeri 
birliklere kaydırıldı. 
Konvoy içerisindeki 
bazı komandoların 
sivil araçlarla götü 
rülmesi dikkat çekti. 
Savaş başlıkları 
takan tam teçhizatlj 
komando askprleri 
nin morallerinin ♦ 
yüksek olduğu görü 
lürken, mühimmat 
yüklü araçların sınır 
bölgesine sürekli 
sevk edilmesi de 
terör örgütü PKK'ya 
karşı karadan yeni 
bir sınır ötesioperas 
yon yapılabileceği 
sinyallerini verdi.

’KK depolarından 692,5 bin kilogram gübre çıktı
PKK terör örgütüne 
ait sığınaklarda son 
iki ayda yapılan ara
malarda toplam 
692,5 bin kilogram 
amonyum nitrat yani 
gübre ele geçirildi. 
Örgütün özellikle bü 
yük kentlerde düzen 
lediği bombalı saldı 
rılarda kullandığı 
amonyum nitrat, kul
lanılan bombanın 
tesirini arttırıyor ve 
bombanın yarattığı 
etkiden daha büyük 
facialara neden 
oluyor. 
Ğenelkurmay Baş 
kanlığı'nın internet 
sitesindeki verilere 
göre, TSK, 1 Ocak 
2008 - 29 Şubat 
2008 tarihleri arasın
da Güneydoğu Ana 
dolu Bölgesi'nde 
yaptığı arazi arama - 
tarama operasyon
ları sırasında toplam 
692,5 bin kilogram 
nitrat ele geçirdi. 
Geçtiğimiz yıl yapı 
lan arama - tarama 
çalışmaları sırasında 
1192,5 kilogram 

gübre bomba ele 
geçirilirken, bu yılın 
sadece ilk iki ayında 
692,5 bin kilogram • 
amonyum nitrat eje 
geçirilmesi ditfkat 
çekti. Bu ddrum 
örgütün son operas 
yonlar sonrasında 
büyük kentlerde 
olası saldırı girişim
lerinde bulunabile
ceği ihtimalini de 
ortaya çıkardı.
2003 yılında İstan
bul'da İngiliz Konso 
loşluğu ve HSBC 
Bankın bombalan
masında amonyum 
nitrat yoğun olarak 
kullanılırken, 11 
Eylül 2007'de Anka 
ra'da bir otoparkta 
minibüs içerisinde 
patlatılmaya hazır 
500 kilogram amon 
yum nitrat ele geçi 
rilmiş ve muhtemel 
bir facia önlenmişti. 
Ayrıca bu yılın başın 
da 8 kişinin yaşamı 
m yitirdiği Diyarba 
kır saldırısında da 
bombanın etkisini 
arttırmak amacıyla

amonyum nitrat
kullanılmıştı.
-GENELKURMAY: 
ORAN 
DÜŞÜRÜLMELİ- 
Genelkurmay Baş 
kanlığı, gübrelerde 
kullanılan azot oranı 
nın bomba yapımın
da kullanıldığı için 
yüzde 34'ten, Avrupa 
Birliği standardı 
olan yüzde 26-28'e 
indirilmesini istiyor. 
Tarım Bakanlığı'nın 
ise gübredeki azot 
oranının düşürülme
sine Türkiye'de top 
rağın yüzde 32-34 
oranında azotlu güb 
re istediği ve oranın 
yüzde 26-28 seviye
sine çekilmesinin 
çiftçilerin maliyetini 
ve toprağın tuzluluk 
oranını arttıracağı 
gerekçesi ile karşı 
çıktığı öğrenildi. 
Tarım Bakanlığı'nın 
“amonyum nitrattaki 
azot oranının düşü 
rülmesi yerine gübre 
tüketiminin denetlen 
meşini” savunduğu 
bildiriliyor.

-ORAN, EL YAPIMI
PATLAYICILARLA 
MÜCADELE İÇİN 
ÖNEMLİ-
Kara Kuvvetleri Ko 
mutanı İlker Başbuğ, 
27 Haziran 2007 gü 
nü el yapımı patlayı 
cılarla ilgili açıklama 
yaparken amonyum 
nitrattaki azot oranı 
ile ilgili olarak, “Yurt 
içinde el yapımı pat
layıcı madde hazır
lanmasında büyük 
ölçüde amonyum 
nitrat gübresinden 
yararlanılıyor. Bu 
gübrelerin ihtiva etti 
ği anot oranının 
1989 yılından sonra 
yüzde 26'dan yüzde 
34'e yükseltilmesi ve 
bu gübrelerin dağıtı 
minin kontrole tabi 
tutulmamasıdır. Bu 
oran AB'de yüzde 
28'dir. Bizim isteği 
miz bu oranın yüzde 
26-28'e düşürülme
sidir. El yapımı pat
layıcılarla mücadele 
açısından bu bizim 
için çok önemli” 
demişti.

STAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

Mim »e kİmmiz için sizi mz
fc

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

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

l %
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

£

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 &ZÂLP .

5-^513 24 74 Fax: 514 10 21

•Vs

%

E&

s
W

14 Mart’ta 
yarım gün 

hizmet 
sunulacak
Türk Tabipleri Birli 
ği (TTB) Merkez 
Konseyi Başkanı 
Gencay Gürsoy, 
hem sağlık sek
töründe yapılan 
değişiklikleri pro 
testo etmek hem 
de hekimlerin hak
larını korumak 
amacıyla 14 Mart 
Tıp Bayramı'nda 
yarım gün çalışa
caklarını bildirdi. 
TTB yöneticileri ve 
sağlık çalışanları, 
sağlık alanında 
yapılan değişiklik
leri protesto etmek 
amacıyla Sağlık 
Bakanlığı önünde 
toplandı. TTB 
Merkez Konseyi 
adına basın açıkla
ması yapan Gür 
soy, her yıl 14 
Mart'ın Tıp Haftası 
olarak kutlandığı 
nı, ancak bu yıl 
"hekimlerin özlük 
haklarında yapılan 
ihlaller ve sağlık 
sektöründe yapı 
lan değişiklikler" 
nedeniyle böyle 
bir kutlama 
yapılmayacağını 
söyledi.

CUMAN ARANIYOR"

Bünyemizde çalışacak 
BflffiN ELEMAN ve 

BfiffiN TEMİZLİKÇİ otanıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11-GENLİK
Tel: 0.224 514 7011

ELEMAN ARANIYOR

CAN MERİDYEN 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Gazhane Cad. Şükrü Meral Sok. 
No: 4/A- GEMLİK

Tel: 0.224 513 10 80
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Fabrikamızın üretim bölümünde 
çalışmak üzere 

35 yaşını aşmamış, askerliğini yapmış 
ELEMANLAR 

Ayrıca Forklift ehliyeti olan 
ELEMAN ARANIYOR.V

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

HELMERSAN A.Ş.
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Tel: 513 45 17

SAHİBİNDEN SATUKDAİRE
İstiklal Caddesi’nde 

(Güleryüz Pimapen üstü)
3. Kat 3+1150 M2

Kombili, Asansörlü, 
Dört Cepheli, Deniz Manzaralı,

Yenilenmiş 
100.000-YTL (Pazarlıksız)
GSM: 0.532 417 72 17

Ev: 257 51 26
Gemlik Trafik Şube 

Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

EREN ÜNLÜ

ABONE OLDUNUZ MU?
■.. ..............MM ABONE olun okuyun okutun

‘Gemlik Körfez’ internette mgemiikkofegazetesi.tonı

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
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR

SEKRETER 
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

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 GÜNUJĞÜ
VENÜS SİNEMASI 

Filmin Adı 

RECEP İVEDİK 

SEMUN

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

11.30- 14.00- 16.15- 19,00-21,15

12.00- 14.15- 16.30- 19.15-21.15

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12
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Gemlikspor liderliği kaptırmadı 2-1
w

^^~^*HÂMffLERSPOR

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör küme 
3. ncü grupta 6 pu 
anla zirvede bulunan 
Gemlikspor üçüncü 
maçın Hamitler 
spor'u da 2-1 
yenerek liderliğini 
korudu.
Geçtiğimiz hafta 
rahatsızlanarak ame 
liyat olan Gemlik 
spor Onursal Başka 
m ve Belediye Başka 
m Mehmet Turgut 
için sahaya çıkan 
kırmızı beyazlılar, 
ikinci yarıda 10 kişi 
kaldıkları Hamitler 
karşısında maçı 2-1 
kazanarak 3 puanı 
onursal başkanları- 
na hediye ettiler. 
Maça hızlı başlayan

Mjjggİj

kırmızı beyazlılar 21 
dakikada Ahmet'in 
penaltıdan attığı gol 
le 1-0.öne geçti.
Golden sonra atak-

larını sıklaştıran 
Hamitlerspor. 30 
dakikada Ferdi'yle 
durumu 1-1 yaptı. İlk 
yarının bu skorla bit

mesi beklenirken 
45+1'de yine Ahmet 
kendisinin ve takı 
minin ikinci golünü 
atarak durumu 2-1

yaptı ve ilk yarı bu 
skorla bitti. İkinci 
yarıda beraberlik 
için Gemlikspor 
sahasına yerleşen 
Hamitlerspor yakala 
dığı fırsatları gole 
çeviremezken maçın 
60 dakikasında ikin
ci sarıdan kırmızı 
kart gören Gökmen 
Gemlikspor'u 10 kişi 
bıraktı. Kalan dakika 
larda başka gol 
olmayırica Gemlik 
spor üçüncü maçın
dan da 3 puan çıka 
rarak zirvedeki yeri
ni korpdu.
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER: 
Rüştü Baykal (7) 
Oktay Tosun (7) 
Onur Ercan (7)

GEMLİKSPOR : 
Servet (6) Emre (6) 
Fatih (6) İsmail (6) 
Haşan (4) (Ümit (4) 
Ufuk (3) (Adnan 5) 
Muharrem (4) 
(Arif 3-4) Emrah (7) 
Ahmet (8) Soner (8) 
Gökhan (4) 
HAMİTLERSPOR : 
Halim (5) Özcan (4) 
(Arif 3) Soner (4) 
Fedar (5) Yusuf (5) 
Volkan (5) Özgür (4) 
Arif (5) Erdal (5) 
Mustafa (5) (Sedat 3) 
Ferdi (5) (Ferhat 3) 
GOLLER :
Dk. 21 Pen. 45+1 
Ahmet (Gemlikspor) 
Dk. 30 Ferdi (Hamit 
lerspor)
KIRMIZI KART : 
Dk. 60 Gökhan 
(Gemlikspor)

Umurspor: 1 MKP Çimenspor: 2

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör 
küme beşinci grupta 
mücadele eden 
temsilcimiz 
Umurspor üstün 
oynadığı maçta 
MKP Çimenspor'a 
2-1 yenildi.
Maça hızlı başlayan 
Çimenspor 9 dakika
da Ömer'le 1-0 
öne geçti.
İlk yarısı bu skorla 
kapanan maçın 
ikinci yarısının 
hemen başında Mus 
tafa ile 2-0 öne 
geçen Çimenspor

rahatladı.
Yediği gollerden 
sonra rakip kaleye 
yüklenen Umurspor 
beklediği gole 
66 dakikada 
Gpkmerfin 
penaltıdan attığı 
golle ulaştı.
Golle moral bulan 
Umurspor oyunu 
rakip kaleye yık
masına rağmen 
beklediği beraberlik 
golünü bir türlü 
bulamayınca üstün 
oynadığı maçta 
2-1 yenilmekten 
kurtulamadı.
SAHA :

Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Cemalettin Bulut (7) 
Ertan Yıldıran (7) 
Talha Çalışye (7) 
UMURSPOR : Deniz 
(5) Zafer (3) (Cesim

Dk. 48 Mustafa Dk. 66 Pen. Gökmen
(Çimenspor) (Umurspor)

3) Şahin (5) İlgin (5) 
Gökmen (6) Yavuz 
(6) Isa (3) (Emre 3) 
Burak (4) Memduh 
(4) Murat (4) Halil (5) 
GOLLER : 
Dk. 9 Ömer

DİĞER MAÇLAR
GEÇİTSPOR; 1 KUMLA BELEDIYESPOR: 1

KRD. GÜVENSPOR:2 KURŞUNLU BELEDİYESPOR: 2
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kırdı 1-0
İJliik»ÜŞ3a -• r7^''"’35 SİK

fakn .milli Mı!

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Deplasmanlı süper 
Gençler Ligi maçında 
Orhangazi temsilcisi 
Gençlerbirliği 
Mustafa Kemalpaşa 
spor'u 1-0 yenerek 3 
puan hasretine 
son verdi.
Gemlik İlçe Atatürk 
stadında oynanan 
maçta henüz galibi 
yeti bulunmayan 
Gençlerbirliği 
oyuna hızlı başladı. 
Rakip ceza sahasına 
gol için gelen lacivert 
kırmızdılar aradıkları 
gole erken kavuştu. 
Onuncu dakikada 
gelişen atakta Uğur 
takımını 1-0 öne geçir 
di. Golle birlikte 
moral bulan Gençler 
birliği forvetlerinin 
beceriksizliği

nedeniyle ilk yanda 
başka gol bulamadı 
ve ilk yarıyı 1-0 önde 
kapadı. İkinci yarıda 
gol için bastıran ve 
rakip kaleden ayrıl
mayan taraf bu kez 
Mustafa Kemalpaşa 
spor oldu. Kırmızı

beyazlılar rakip kale 
önünde yakaladıkları 
gol pozisyonlarını 
cömertçe harcayınca 
Gençlerbirliği ilk 
yanda bulduğu golle 
maçı 1-0 kazanarak 
ilk galibiyetini aldı. 
SAHA :

Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Eyüp Edizer (7) 
Talha Çalışye (7) 
Haşan Yıldırım (7) 
ORH.
GENÇLERBİRLİĞİ : 
Ufuk (7) Kudret (6) 
Murat (6) İbrahim (7) 
Yiğitcan (8) Ahmet (6) 
Haşan (5) (Onur 2) 
Uğur Geriz (8) Reha 
(4) (Cüneyt 2) Türker 
(5) Taygun (5) 
M. KEMALPAŞA 
SPOR : Furkan (4) 
Tayfur (5) Uğur (4) 
(Tuncay 3) Şeref (5) 
Ramazan (5) Murat (4) 
(Semih 4) Eray (6) 
Metin (6) Gürkan (4) 
Harun (5) Onur (6) 
GOL : Dk. 10 Uğur 
Geriz (Gençlerbirliği) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 90 Metin (M. 
Kemalpaşaspor)

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 5*13 13 53
Askerlik Şb. 1 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513’15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd; 513 18 46

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C .Savcılığı 51310 53
C.ŞavcıYrd. 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 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 5^7 34 qq
Sahil Dev. Hast. OQ
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 0,0 ,w DO
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21I

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

TÜP DAĞITICILARI

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

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY CTO GAZ 513 14 26

10 Mart 2008 Pazartesi 
ONUR ECZANESİ 

İstiklal Caddesi 
Tel: 513 73 94 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3000 

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 MERKEllHDE^V«“-*,i25l'

* 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 ।
• 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

fâKMJp İNŞAAT 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 

!60m2 dublex daireye geniş seçenek.

■ KAPALI OYUN PARKI
sitenin kensine alt 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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

uKiralaym, araca yatırım yapmayın. ”

İl Mart 2008 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel; 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

17 Mart 2008 günü emekliye ayrılacak olan Yerleşke kurucusuna veda ziyareti Karapaşaoglu "Korsan"

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Rektör

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Korukçu’yu uğurlarken
Sunğipek Fabrikası arazisinin Uludan 

Üniversitesi'ne verilmesinin ardından, arazı 
konusunda çıkan tatsızlıklar sona erdikten 
sonra burada kurulacak Yüksek Okul vh 
Fakülteler için Prof. Dr. Abdurrahim Korul\ 
çu görevlendirildi. Devamı sa yfa 5 ’de\

Temsilcisi ve Yüksek Okullar Müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Korukçu, devraldığı boş Sunğipek 
arazisine Asım Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 
da destekleriyle Yüksek Okul Binası ile Hukuk Fakül 
tesi kazandırdı. Korukçu önümüzdeki günlerde yaş 
nedeniyle emekliye ayrılacak. Haberi sayfa 3’de

M

X AKP Bursa 
Milletvekili 
Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu, 
bazı ulusal gaze 
telerde çıkan 
"korsan" benzet 
melerine tepki 
gösterdi. 
Karapaşaoğlu 
"Ö sadece bazı 
arkadaşlarımızla 
kendi aramızda 
konuştuğumuz 
bir şeydi. Ne 
komisyona geldi 
ne de komisyon
dan geçti" dedi. 
Sayfa 5’de

2 GSDDR2 BELLEK 
1W GB SATA SABİT DİSK 
WMW OPTİK SÜRÜCÜ 

1FLG WIDE SCREEN LCD 

EVERESİ 435 KASA 
KARTOKUYUCU 
MM KLAVYE ♦ OPTİK MOUSE 
2M SES SİSTEMİ

BE02180-945
INTEL 218010 Ghz. İŞLEMCİ

INTEL 945 VGA*SES*LAN ANAKART

_

____

—
BU

m&tynum "‘Spnu&Jard Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BllRSfl

VAZICI TARAYICI
FOTOKOPİ

12TAKST
KDVDAHL

(1 f: FIRSATLAR 
KAÇMAZ!1

BE0610M200
AMD 4200 İŞLEMCİ
AMD VGA+8E8+LAN ANAKART
2 GB0DR2 BELLEK
100 GB SATA SABİT DİSK
DVD-RW OPTİK SÜRÜCÜ
17* LG WIDE 8CREEN LCD MONİTÖR
EVEREST 438 KASA
KART OKUYUCU 
MM KLAVYE ♦ OPTİK MAKOUSE
2M SES SİSTEMİ

99 YT1

BİLGİSAYAR 
MA5A8I .

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik’te ihracat tam gaz
Yurttaşlık bilinci....

Kenya Kurucu Devlet Başkanı'nın bir sözü 
v.ar:

Baıtılılar geldiklerinde ellerinde Incil, bizim 
elLmizde topraklarımız vardı.

B ize, gözlerimizi kapayarak dua etmesini 
öğrettiler. Gözümüzü açtığımızda ise;

Birim elimizde İncil, onların elinde toprak- 
larımuz vardı.

O sözü Günümüz Türkiye'sine şöyle 
uyarlamamız mümkün:

AKP geldiğinde elimizde özgürlük, laiklik, 
cumhuriyet vardı.

Bize, ıköımür verdiler, aşevinde yemek yedir 
diler. Gözümüzü kapayarak tekrar oy atma 
mızı istediler.

Gözümüzü açtığımızda ise, bizim başımızda 
türban, yüzümüzde sakal,

Onların el inde ise para ve iktidar vardı..
Evet...
Bu bir benzetme..
Ancak yaşananlar,gözlenenler aynen doğru

luyor bu düşünceleri..
Başbakanın..
Milletvekillerinin bilerek ve isteyerek 

söyledikleri..
Uygulamaları...
Düşünce yapıları hep aynı minval üzere..
YÖK'e yapılan memur başkan ataması..
Başbakan'ın bir yerde dinsel infaz söylemi..
Parti yöneticilerinin türbanla ilgili ben

zetmeleri.? ■
Hepsi amaca matuf net göstergeler..
Önceki gün Kitap Fuarında Cumhuriyet 

Gazetesi Yazarı Hikmet Çetinkaya ağabeyle 
söyleştik ayak üstü..

Kaygılarımız aynı..
Teşhisimiz de aynı..
Türkiye'de kurumlar bila istisna ishal 

olmuş..
Hemen tedavi edilmeli...
Ulusun en iyi doktorları, akademisyenleri 

harekete geçiniz lütfen..
Yurttaş bilincini yükseltmek gerek..
Şok yöntemlerle hem de..
Geçenlerde Prof. Dr. Anıl Çeçen bir yer de 

ama çok önemli bir yerde söylemiş..
"Türkiye'de kurumlar hızla işlevini yitiriyor..

Kurallar çöküyon.Onun için Türkiye'nin
Atatürk'e ihtiyacı var.."

Ne var ki;
Atatürk'ü beklerken karşı devrimciler siste

mi darmadağın ediyor..
Onun.için;
Atatürk'ün ilke ve devrimlerini iyi anlamak 

ve yaşama geçirmek gerekiyor..
Yaşamın her alanında söylediklerini ve 

yaptıklarını harfine dokunmadan örnek 
alalım yeter..

Biz Türklerin yurttaşlık bilinci ulusu 
yeniden diriltir.

Ama bir yerden de başlamak şart..
önce Cumhuriyet'in bireyi miyiz değil 

miyiz?
Laik,demokratik, hukuk devletinin kural

larını benimsiyor muyuz, benimsemiyor 
muyuz?

Karar vermemiz önkoşul.

Marmarabirlik, 
zeytin ihracatında 
hız kesmiyor. 
Sofralık siyah zey 
tinde dünya mar 
kası olan Marma 
rabirlik, 2007 
yılındaki ihra
catını, bir önceki 
yıla göre miktar 
olarak yüzde 50, 
döviz getirisi ola 
rak da yüzde 63 
oranında attırdı. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi
Taviloğlu, 1 Ocak-31 
Aralık 2007 tarihleri 
arasında 4 bin 692 
ton sofralık siyah 
zeytin ihracatı 
gerçekleştirdiklerini, 
önceki yıl aynı tarih
ler arasındaki top 
lam ihracatın da 3 
bin 126 ton olduğu 
nu söyledi. Yıllık 
ihracat miktarında 
yüzde 50 oranında 
artış sağladıklarını 
kaydeden Taviloğlu, 
2007 satışından elde 
edilen döviz gelirinin 
15 milyon 563 bin

dolar olduğunu ifade 
etti. 2006 yılında ger 
çekleştirilen dış 
satım karşılığında 
elde edilen gelirin de 
9 milyon 523 bin do 
lar olduğunu anlatan 
Taviloğlu, döviz ba 
zında artışın yüz de 
63 olduğunu belirtti. 
EN KALİTELİ, 
EN PAHALI 
Marmarabirlik'in 22 
ülkeye sattığı ürün
lerde ortalama fiya 
tın 2006 yılında 3,04 
dolar, 2007'de ise 
3,32 dolar olarak 
gerçekleştiğini bildi

ren Refi Taviloğ 
lu, ülke genelinde 
ihraç edilen 
sofralık siyah 
zeytin ortalama 
fiya tının 2006'da 
1,37 dolar iken 
2007'de 1,29 
dolara düştüğü 
ne dikkat çekti. 
Yönetim kurulu 
Başkanı Taviloğ 
lu, bu verilerden 
yola çıkarak, 
Marmarabirlik 
markasının yutt- 

dışında da günden 
güne değerini bul
duğunu belirtti. 
EGE'DEN DE 
SATIŞ VAR 
Uludağ İhracatçılar 
Birliği'nin açıkladığı 
şubat ayı ihracat 
verileri arasında yer 
alan "zeytin ihraca 
tında yüzde 44'lük 
düşüş"te Marmara 
birlik'in rolü olmadı 
ğımn bilinmesini 
istediklerini kayde
den Taviloğlu, 
"Marmarabirlik 
olarak hem Uludağ 
İhracat çılar Birliği,

hem de Ege İhra- 1 
catçılar Birliği üye
siyiz. İhracatımızı 3 
zaman zaman Ege 
İhracatçılar Birliği 
üzerinden de 
gerçekleştiriyoruz. । 
Uludağ İhracatçılar , 
Birliği üzerinden ı 
yapılan zeytin ihra- • 
çatında görülen dü 
şüklükte, şubat ayı 
dışsatımımızın çoğu
nun Ege İhracatçılar 
Birliği kanalıyla ya 
pılmasının da etkisi 
vardır. 2008 Ocak- 
Şubat ayları toplam j 
ihracatının yüzde 1 
64 ’ü Ege, yüzde 36' 
sı ise Uludağ 
İhracatçı Birlikleri j 
kanalıyla gerçekleşti 
rilmiştir. 2008 Ocak 
ayında 334 bin 
958 kilogram 
sofralık zeytin 
satışına karşı lık 1 
milyon 352 bin 973 
dolar, şubat ayında 
ise 358 bin 968 kilo
grama karşı lık 1 
milyon 325 bin 252 
dolar gelir elde 
edilmiştir" dedi.

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com
MM ABONE OLDUNUZ MU?
■asnnnnoH abone olun okuyun okutun

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
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17 Mart 2008 günü emekliye ayrılacak olan Yerleşke kurucusuna veda ziyareti

Yerleşke ile anılacak
Uludağ Üniversiteşi Gemlik Yerleşkesi Rektör Temsilcisi ve Yüksek 

Okullar Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu, devraldığı boş Sunğipek 
arazisine Asım Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da destekleriyle 
Yüksek Okul Binası ile Hukuk Fakültesi kazandırdı. Korukçu önümüzdeki 
günlerde yaş nedeniyle emekliye ayrılacak. Gemlik Üniversitesi Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği dün Korukçu’yu ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Müdürü Prof.
Dr. Abdurrahim 
Korukçu'ya Gemlik 
Üniversitesi 
Yaptırma, Yaşatma 
ve Koruma 
Derneği (GÜYAD) 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi. 
Yaklaşık 4 yıl önce 
Gemlik'e. gelerek 
yüksek okul kurma 
çalışmalarına 
başlayan Prof. 
Dr. Abdurrahim 
Korukçu'ya geçen 
süre içinde yaptığı 
başarılı çalışmalar 
ile önce Meslek 
Yüksek Okullarının 
açılması daha sonra 
da Hukuk Fakültesi 
binalarının yapımı 
için gösterdiği 
çalışmalar sonucu 
Dernek Başkanı 
Hakkı Çakır tarafın
dan teşekkür 
plaketi verildi. 
Dernek üyeleri 
Kemal Akıt, Tevfik 
Solaksubaşı, Haşan 
Başaran, inan 
Tamer, Emin Bora, 
Adnan Tekin, Ali 
Çelik, Mehmet Çelik 
ve Kadri Güler'in de 
hazır bulunduğu 
ziyarette, "Gemlik'i 
çok şanslı görüyo 
rum. Üniversite 
Gem lik'te yaşaya
cak. Burası 
Türkiye'nin en

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Korukçu’ya Üniversite Derneği Başkanı Hakkı Çakır 

katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

güzel üniversitele 
rinden biri olacak" 
diyen Prof. Abdur 
rahim Korukçu'ya 
Adnan Tekin 
tarafından Üniver
site senatosunun 
ve Rektör Prof. 
Mustafa Yurtkuran'ın 
da bulunduğu 
fotoğraf hediye 
edildi.
EMEKLİ OLUYOR 
17 Mart 2008 
Pazartesi günü 
emekliye ayrılacak 
olan yılların eğitim
cisi Korukçu, 
yalnız başına 
geldiği ve çalışmaya 
başladığı Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
şimdi 43 personel 
ve yaklaşık 300 
öğrenciyle yapılan 
işlerin sevinci 
ve mutluluğunu 
yaşadığını dile

getirerek açılacak 
bölümler hakkında 
bilgiler verdi.
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu Teknik 
Programlar 
Bölümü'nde Gıda 
Teknolojisi Progra 
mı, Harita ve Kadast 
ro Programı ile Bitki 
sel Üretim Programı 
nın bulunduğunu 
bildiren Korukçu, 
İktisadi ve İdari 
Programlar Bölü
mü'nde ise Dış 
Ticaret Programı, 
Denizcilik Program 
lan Bölümünde ise 
Deniz ve Liman 
İşletme Programının 
yer aldığını söyledi. 
Açılan beş bölümün 
yanı sıra önümüzde
ki günlerde Ticaret 
ve Sanayi Odası’nin 
desteği ile 40

bilgisayarın 
bulunduğu Bilgi 
sayar Teknolojileri 
ve Programcılık 
Bölümü için üniver
site senatosundan 
olur alındığını 
müjdeleyen 
Korukçu, YÖK'e 
yapılacak bildirim 
sonucu önümüzdeki 
yıl ilgili bölümün 
kitapçığa 
alınacağını söyledi. 
17 Mart 2008 
Pazartesi günü 
emekliye ayrılacak 
olan Prof. Dr. 
Abdurrahim 
Korukçu'nun 
yerine atanacak 
olan yönetici ile 
devir teslim töreni 
yapılacak ve aynı 
gün Bilgisayar 
laboratuarının 
da açılışı gerçek
leştirilecek.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Kaymaklı kadayıf!....
Biz ne kadar da özel (LEŞTİRİL) mişiz ..
Bakın sayın okurlar aşağıdaki liste su yü 

zünde olan görünen satışların bir kısmı. 
Buzdağı gibi görünmeyen kısım daha da 
büyük, satan ve alan için kaymaklı kadayıf.

Adamları takdir etmek te lazım. Siz yeme 
sini bilmiyorsunuz biz yiyeyim sonra da size 
soğan ekmek bile çok diyorlar.

Türk Telekom, Arap'ın.
Telsim İngiliz'in.
Kuşadası Limanı Israilli'nin.
İzmir Limanı Hong Konglu'nun...
Araç muayene işi Alman'ın.
Başak Sigorta Fransız'ın.
Adabank Kuveytli'nin.
İETT Garajı Dubaili'nin.
Avea Lübnanlı'nın.
Petkim? Ermeni'nin. (Kazak'a sattık, dedi 

ler. Kazağı bi çıkardık..
Rakı, Amerikalı'nın.
Finansbank Yunanlı'nın...
Oyakbank Hollandah'nın.
Denizbank Belçikalı'nın.
Türkiye Finans Kuveytli'nin.
TEB Fransız'ın.
Cbank Israilli'nin.
MNG Bank Lübnanlı'nın.
Alternatif Bank Yunanlı'nın.
Dışbank HollandalInın.
Şekerbank Kazak'ın.
Yapı Kredi'nin yarısı İtalyan'ın.
Turkcell'in yarısı Finli'nin Rus'un.
Beymen'in yarısı Amerikalı'nın.
Enerjisa'nın yarısı Avusturyalı'nı n.
Garanti'nin yarısı Amerikalı'nın.
Eczacıbaşı İlaç, Çek'in.
İzocam, Fransız'ın.
TGRT(Fox) Amerikalı'nın.
Demirdöküm Alman'ın.
Döktaş Fransız'ın.
Süper FM Kanadah'nın.
Bunların Hepsi TÜRKtü.
Sadece 4.5 yıl önce. Çok önemli.,..
ASIL DEĞERİ 9 (DOKUZ) TRİLYON 

DOLAR DİKKAT 9 MİLYAR VEYA 9 MİLYON 
DEĞİL 9 TRİLYON DOLAR...

Yabancı şirketler SADECE 40 KIRK 
MİLYON DOLARA KAPATACAK.

YAZIKLAR OLSUN....
Kime mi ?
KAPTIRANA, VERENE SUSUP SEYRE

DENE.... (Bir internet alıntısıdır)

DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRALIK MARKET
FELKfi PETROL

TEL: 0.224 586 01 39 
FAX: 0.224 586 01 49

o 
PETLINE

mailto:933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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SM W İlköğretim Ottıto teMs
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Şükrü Şenol 
İlköğretim 
Okulu Okul 
Aile Birliği üyeleri 
evlerinde kendi 
elleriyle yaptıkları 
yiyecekleri açtıkları 
kermeste satarak 
çocukları için 
okullarına gelir 
elde ettiler.
İbrahim Akıt 
Caddesi Akıtlar 
İş Merkezi’nin 
zemin katında 
açtıkları gıda 
kermesine Okul 
Müdürü Salih 
Sergin'in de 
destek vermesi 
anneleri ve öğrenci
leri mutlu etti. 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Cevahir 
Yılmaz ile Başkan 
Yardımcısı Ülkü 
Özcan, yaptıkları 
açıklamada; 
gıda ürünlerini 
annelerin evlerinde 
kendilerinin yaptık
larını belirterek 
"Okul Aile 
Birliğimize 
yaptıkları gıda

ürünleriyle 
destek veren 
öğrenci anneleri 
mize teşekkür 
ediyoruz. Elde 
edeceğimiz geliri 
yine okulda çocuk
larımız için kullana 
cağız” dediler. 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
Okul Aile Birliği'nin 
gıda kermesi 
bugün de açık 
kalacak.

Kabare Tiyatrosu 
özürlüler için

oynayacak
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
Sinan Bengier 
yönetiminde Kak 
tüs Kabare Tiyat 
rosu oyuncuları 
21 Mart 2008 ak 
şamı saat 20.00 
de Belediye 
Kültür Merkezin 
de özürlüler için 
sahne alacak. 
"İnsanın içi iğ 
neli fıçı" oyunuy 
la perdelerini 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocuk
ları Koruma Derneği 
için açacak olan 
Kaktüs Kabare 
Tiyatrosu ekibinde 
usta sanatçı Sinan 
Bengier'in yanı sıra 
Volkan Saraçoğlu, 
Ayberk Attilla, Bir 
gül Ulusoy, Turgut 
Apaydın, Tevfik 
Yapıcı, Ebru Sarıtaş, 
Tuğçe Gürler, 
Fatih ay ve Kağan 
Öztop yer alıyor.
Volkan Saraçoğlu 
nun yazdığı iki per 
delik komedi oyu

nunu Tevfik 
Yapıcı .yönetiyor. 
Oyunda; her çarkın 
arkasında fizlenen 
duyguların ve olay
ların kabare diliyle 
anlatılıyor. Müzik ve 
kahkahanın birlikte 
yoğrulduğu görsel 
bir şölen olan 
"İnşa nrn içi iğneli 
fıçı" oyununda 
gülmek isteyenler 
için otobüsler 
aynı akşam saat 
19.15 te İskele 
Meydam’ndan 
hareket edecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
AKP İlçe Teşkilatı 
Ata Mahallesi’ne 
yaptığı ziyarette 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'den top 
oynayabilecekleri 
bir alan isteyen 
gençlerin yanı sıra 
vatandaşlarda 
Ata Mahallesi’ne 
ilgi beklediklerini 
söylediler. 
AKP İlçe Teşkila 
tı’nın bu seferki 
durağı Ata Mahallesi 
oldu. AKP İlçe Başka 
m Enver Şahin baş 
kanlığında yönetim 
kurulu üyeleri, bele 
diye meclis üyeleri 
ve gençlik kolları 
Ata Mahallesi’ni 
ziyaret etti.
Ziyarette konuşan 
AKP Enver Şahin, 
Gemlik'e genelde ve 
yerelde yapılan 
hizmetleri anlattı. 
Akşam saat 19.00 
tan sonra otobüsün 
mahalleye çıkmadı 
ğını ifade eden 
vatandaşlar, 
okuldan gelen 

çocuklarının 
aşağıda beklediğini 
söylemeleri üzerine 
Ulaşım Daire 
Başkanlığını arayan 
Başkan Şahin, 
saat 19.00 da oto
büslerin mahalleye 
çıkması isteğine . 
olumlu yanıt geldi 
ve sorun çözüldü. 
ATA MAHALLESİ 
GEMLİK'İN 
MAHALLESİ 
DEĞİL Mİ?
Ata Mahallesi’nde 
gerekli düzenleme 
yapılmasını bek

lediklerini ancak 
belediye başkanının 
mahalleye sahip çık
madığını öne süreh 
mahalle sakinleri, 
başkanın mahalleyi 
Gemlik'in mahallesi 
olarak düşünmediği
ni ifade ettiler.
Mahallede büyük bir 
saha değil sadece 
top oynayacak alan 
istediklerini ifade 
eden gençler; 
mahallede iki adet 
top oynayacak alan 
olduğunu belirterek 
saha düzenlemesi 

yapılarak top 
oynamak istedikleri
ni söylediler.
Akşam olunca 
alkol alanların ve 
tinerci gençlerin 
buraya geldiğini, 
alkol şişelerini de 
meclis üyelerine ye 
AKP İlçe Başkanına 
gösteren vatan
daşlar, çocuklarının 
gelip giderken 
korktuklarını ve çev 
re düzenlemesinin 
de yapılarak sorun
ların ortadan kalka

cağına inandıklarını 
kaydettiler.
"SAHA İÇİN t 
İLGİLENECEĞİZ" 
Sorunları ve istekleri 
dinleyen AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, Ata Mahalle 
si’nin çok güzel bir 
yerde olduğunu ve 
bu yere balık lokan
taları başta olmak 
üzere güzel mekan
ların yapılarak 
korkulan ortamında 
ortadan kalkacağını 
ifade etti.

Gençlerin top 
oynama isteklerine 
karşı her 
iki tarafı da 
inceleyen Şahin, 
saha için ilgilene 
çeklerini ve belediye 
başkanımızın da 
Gemlik için çalıştı 
ğını belirterek 
konuyu belediye 
başkanına aktara
cağını ve Belediye 
Meclisi’nde gün
deme getirerek 
meclis kararı alacak- 
lârını söyledi.
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Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. 
Mustafa Yurtkuran tarafından 
görevlendirilen Sayın Korukçu, 
ilçemize geldiğinde yıkıntı halinde 
bir fabrika ile bakımsızlıktan ormana 
dönmüş Sunğipek arazileri vardı.

AKP iktidarı Uludağ Üniversitesi 
tarafından açılmasına karar verilen 
YÖK’çe de kabul edilen yüksek 
okullar için ödenek göndermemiş, 
eldeki olanaklar neredeyse sıfır 
düzeyindeydi.

Üniversite kendi olanaklarını 
ortaya koyarak alt yapı girişimiyle 
işe başladı.

Yüksek Okulları ve Fakülteleri 
yapacak sponsor arayışları, hayırse
ver sanayici Asım Kocabıyık'ın ikna 
edilmesi sonucu işe başlanış.

Bir yandan çevre düzenlenmesi, 
zeytinliklerin tımarı, su şebekesinin 
yeniden ele alınması..

Yüksek Okul binasının tamamla
narak hizmete açılması..

Ardından Hukuk Fakültesi bina 
sının yine Asım Koca bıyık Vakfı’nca 
yaptırılması.

Hukuk Fakültesi bu yıl öğrenci 
aldı.

Okul iki aya kadar tamamlanacak 
ve önümüzdeki öğrenim yılında ders 
lere burada başlanacak.

Köhnemiş Sunğipek Fabrikasın 
dan üç yıl içinde modern binalarıyla 
yüksek okul ve fakültelere geçiş 
sancısızca aşıldı.

Korukçu’yu uğurlarken

Bu hizmetlerin ortaya çıkması 
Rektör Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran' 
ın destekleri ile Yerleşke Sorumlusu 
Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu'ya ait.

Korukçu, Çanakkale Üniversite- 
si’nin kuruluşunda da bulunmuş.

Orayı da kurarak alının akıyla gö 
revini tamamlamış.

Gemlik’teki görevini de tamam
ladı.

Yavaş yavaş ama sağlam adım
larla Gemliklilere ve Türkiye’ye bir 
eğitim kompleksini kazandırdı.

Prof. Abdurrahim.Korukçu, 17 
Mart günü yaş nedeniyle emekliye 
ayrılıyor. .

Bu nedenle Gemlik Üniversite 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği kendi
sine bugüne kadar yaptığı çalış
malar nedeniyle teşekkür plaketi 
sundu.

Kalabalık bir grup dün Yerleşke’ 
ye giderek Profösör Korukçu’yu 
ziyaret etti.

Önümüzdeki hafta sayın 
Korukçu’nun görev teslim töreni ya

pılacak.
Ondan sonra da görevinden ayrı 

lacak.
Ama, Gemlik Profesör Korukçu’ 

yu unutmayacak.
Sanırım o da buralardan ayrılma 

yacak.
Gemlik’e değişik bir yerde hizme

tini sürdürecek.
Bu arada Uludağ Üniversitesi Se 

natosu’nun Yerleşke’de 2 yıllık 
Bilgisayar programcılığı bölümü 
kararı aldı ğını öğrendik.

YÖK’e sunulacak karar YÖK’çe 
kabul edilirse, gelecek yıl Yüksek 
Okullar sayısı 6’ya çıkmış olacak.

Bu nedenle Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, Yerleşke’ye 40 adet 
bilgisayar almış.

Güzel bir laboratuvar kurulmuş.
Bu önümüzdeki günlerde Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’ın da 
katılacağı bir törenle açılacak.

Biliyorsunuz, bugüne kadar 
Dernek tarafından bir hayırsever 
vatandaşın yaptırmak istediği bir 

yurt binası ile Gemlik Belediyesi’nin 
katkılarından başka Gemliklilerin 
Yerleşke’de katkısı yoktu.

Ticaret ve Sanayi Odası bu des 
teği ile taşın altına elini koydu.

Belediye Başkanının Yerleşke gi 
rişindeki beton parke imalaıthaneleri- 
ni kaldırmasının ardından, çitle çevri 
li alanı da kamulaştırarak Yerleş 
ke’nin önünü düzenleyeceğini 
öğrendik.

Sözün kısası, Gemlik’e Yüksek 
Okulları ve şimdilik Hukuk Fakültesi 
nini kazanılmasında Prof. Dr. Abdur 
rahim Korukçu’nun üstün emekleri 
var.

Bizlerden sonra gelecek kuşak
lara da bunu aktarmak bizlerin göre
vi.

Sayın Korukçu, üretgen bir bilim 
adamı..

Yaş nedeniyle devlet tarafından 
görevini soniaridırsa da, bu bölgeye 
vereceği hizmetler devam edecek.

Ben de, ilçemize geldiği günden 
beri Korukçu Hocamla iyi ilişkiler 
içinde olan kişilerdenim.

Birbirimizi hiç kırmadık.
Üniversite camiasında görevini 

sonlandıran Sayın Korukçu’ya bun
dan sonraki yaşamında önce sağlık 
sonra mutluluk diliyorum.

Ve de güle güle değerli öğret 
menim, Gemlik sizi unutmayacak 
diyorum.

Karapaşaoglu "Korsan" 
benzetmesine cevap verdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Özürlüler 
Koordinasyon 
Merkezi 
tarafından Iclal 
Ayyılmaz' tekerlekli 
sandalye verildi. 
Kısa adı ÖKM 
olan Özürlüler

’ Koordinasyon 
Merkezi AKP 
bünyesinde

> kurulduğundan 
bu yana özürlü 
ve engelli vatan* 
daşlara daha iyi 

hizmet verirken 
tekerlekli sandalye 
dağıtmaya da 
devam ediyor.
Son olarak 
kızamık aşısının 
az verilmesi 
nedeni ile kızamık 
aşısından 
kaynaklanan 
bir engellilik 
durumu olan 
Iclal Ayyılmaz'a 
tekerlekli 
sandalye verildi. 
AKP Ekonomi 
Birim Başkanı

Osman Fatsa'nın 
ve ÖKM üyelerinin 
katılımıyla 
tekerlekli sandalye
sine kavuşan 
Iclal Ayyılmaz'ın 
mutluluğu göz
lerinden okundu. 
ÖKM Başkanı 
Serap Uysal, 
"AKP Özürlüler 
komisyonu olarak 
engelli ve özürlü 
vatandaşlarımızın 
yanında olmaya 
devam edeceğiz' 
dedi.

AKP Bursa Millet 
vekili Mehmet Altan 
Karapaşaoglu, bazı 
ulusal gazetelerde 
çıkan "korsan" 
benzetmelerine 
tepki göstererek, 
"O sadece bazı 
arkadaşlarımızla 
kendi aramızda ko 
nuştuğumuz bir şey 
di. Ne komisyona 
geldi ne de korniş 
yondan geçti" dedi. 
AKP Bursa İl Baş 
kanlığı binasında 
basın mensuplarının 
sorularını cevap
landıran Karapaşa 
oğlu, bazı basın- 
yayın organlarında 
çıkan "Sosyal 
Güvenlik Reformu 
Tasarısı'na alt 
komisyonda 'kor
san' olarak eklenen 
madde, yine aynı 
yöntemle tasarıdan 
çıkarıldı" haberle 
rine cevap verdi.
2000 yılında AKP'nin 
kurulduğunu belir 
ten Karapaşaoğlu, 
"2002 yılında ikti
dara geldik. Bizim 
lojman hakkımız

elimizden alındı. 
Eskiden telefon fat
uralarımızın yüzde 
50'si ödeniyordu, 
onu da kaldırdılar. 
Bizim her hafta se 
çim bölgemize git
memiz isteniyor. 
Seçim bölgemize bir 
gidip gelmemiz bin 
YTL 'ye mal oluyor. 
Biz de bazı mil

letvekili arkadaşla 
rımızla birlikte maaş 
lan miza 1000-1500 
YTL zam yapılması 
konusunda konuş
tuk. Ama sadece ko 
nuştuk. Bu ne korniş 
yona geldi ne de 
komisyondan geçti. 
Bu kim tarafından 
basına sızdırıldı 
bilmiyorum" dedi.
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Motorsiklet 'Karizma1 değil
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel Gün 
dem 21 Motosikletli , 
Çalışma Grubu tara 
fından organize edi 
len 'Motor Kazaları 
nın Önlenmesi Sem 
pozyumu'nda moto
siklet sürücülerinin 
kazalar konusunda 
hassas davranmaları 
gerektiği vurgulandı. 
'Motosiklet kazalarına 
hayır' diyerek sürücü
leri bilinçlendirmeyi 
hedeflediklerini anla
tan Yerel Gündem 21 
Motosikletli Çalışma 
Grubu Sözcüsü Can 
Aydoğan, ülkemizde 
motosiklet kullanı 
minin yoğunlaşma 
sıyla bu alandaki 
sıkıntıların da arttığını 
bildirerek, bilinçsiz 
motosiklet kullanı 
alarmın hem kendi
lerinin hem de diğer 
insanların hayatlarını 
tehlikeye attıklarını 
belirtti. Aydoğan, 
kazaların önlenmesi 
konusunda motosik
let kullanıcılarıyla bir
likte trafikteki tüm 
sürücülerin sorumlu
luklarının bulunduğu

na dikkat çekti. 
Efe Aydan'ın yönettiği 
sempozyum, motosik
let tutkunlarından 
yoğun ilgi gördü. 
UMOK-BÜRMOK- 
Bursa Choppers Külü 
bü - Bursa Enduro 
Kulübü - Motor Delisi 
ve Türkiye Motosiklet 
Federasyonu'nun 
katkılarıyla BUSKİ 
Konferans Salonu'n 
da gerçekleştirilen 
sempozyumda, Em 
niyet Genel Müdürlü 
ğü Trafik Eğitim Daire 
Başkan Yardımcısı 
Yusuf Avan, Türkiye 
Motosiklet Federas 
yonu As Başkanı 
Hamit Abbasoğlu, 
Ege Bölgesi Sürücü 
Kursları Derneği 
Genel Başkanı Hakan 
Çuhadır, Motosiklet 
Sürüş Eğitmeni

Çağatay Muharrem ve 
OMM Riders Kurucu 
Üyesi / İleri Motosik 
let Sürüş Eğitmeni 
Paolo Volpara konuş
macı olarak yer aldı. 
Alanlarında öncü 
isimlerin kazaların 
önlenmesine yönelik 
fikirlerini sunduğu 
sempozyumda, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Eğitim Daire Başkan 
Yardımcısı Yusuf 
Avan, ülkemizdeki 
trafik kazalarında 
gençlerin yoğun rol 
oynadığını söyledi. 
Sempozyumun konuk 
lan arasında, 'Rüzga 
rın Kızı* olarak bilinen 
ünlü oyuncu Ayşe 
Şule Bilgiç de vardı. 
Uzun yıllardır moto
siklet ve motor sporla 
rina tutkun olduğunu 

söyleyen Bilgiç, "Ben 
rüzgar hastası bir 
insanım. Yaklaşık 
7 yıldır motosikletle 
yoğun olarak ilgile 
niyorum. Motosiklet 
kullanmayı, deneme 
yanılma yöntemiyle 
öğren dim. 
Türkiye'nin en cahil 
sürücüsüydüm diye
bilirim açıkçası. Çok 
kaza geçirdim. Çünkü 
ilk zamanlarda kask 
bile takmam gerek
tiğini bilmiyordum" 
dedi. Motosikletin her 
geçen gün kadınlar 
arasında da yaygın 
olarak kullanılmaya 
başlandığını anlatan 
Bilgiç, "Trafikte moto
siklet kullanan kadın
lar her geçen gün 
artıyor. Bu da beni 
çok sevindiriyor. Aynı 
zamanda diğer araç 
ların sürücüleri moto
siklet kullanan kadın
ları trafikte sıkıştır
mıyor, aksine bize 
yol veriyorlar. Trafikte 
pek çok kez beni 
tebrik eden insanlara 
rastladım örneğin. 
Bu da güzel bir 
durum" dedi.

Bursa’da ikinci 
el otomobil 

pazarı canlandı

Otomotiv sektörü 
nün kalbi durumun 
daki Bursa'da, baha 
rın gelmesiyle birlik
te ikinci el oto paza 
rı da hareketlendi. 
Çalı Yolu üzerindeki 
Nilüfer Belediyesi 
Vakfı Açık Oto Paza 
rı'nda çok sayıda 
değişik marka ticari 
araç ve otomobil 5 
bin ile 35 bin YTL 
arasında fiyatlarla 
satışa sunuluyor.
Otomobil satışların
da yıl başından bu 
tarafa yaşanan dur
gunluk, baharın 

gelmesiyle birlikte 
yerini hareketli gün
lere bıraktı. Havanın 
güzel olmasıyla bir
likte yüzlerce vatan
daş, ikinci el oto 
pazarına akın etti. 
Araç bayilerinin de 
çok sayıda arabayı 
oto pazarında satışa 
çıkartması üzerine 
ikinci el oto pazarın
da hareketli saatler 
yaşandı. Çok sayıda 
markanın görücüye 
çıktığı pazarda, 5 
bin ile 35 bin YTL 
arasında araçlar 
satışa sunuluyor.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DA V E T İYE 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 86 83 Fax: (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Byyükanıt'tan atom bombası uyarısı
Org. Yaşar Büyükanıt, 
Küresel Terörizm 
Sempozyumu'nun 
açılış konuşmasını 
yaptı. Terörist örgüt
lerin interneti kulla
narak saldırdığını 
hatırlatan Genelkur 
may Başkanı Örgene 
rai Yaşar Büyükanıt, 
terörün tanımının 
olmamasının onunla 
mücadele edilmemesi 
anlamına gelemeye
ceğini ifade etti. 
Pakistan'a dikkat 
çekerek yönetimin 
değişmesi halinde 
atom bombasının bir 
terör örgütünün eline 
geçebileceğini ifade 
etti. Terörü bir yılana 
benzeten Büyükanıt, 
"Terörü beslemek 
yılanı beslemektir, 
sahibini de sokacak
tır. Terör eylemlerinde 
akan kandan teröriste 
ortam sağlayan da 
sorumludur” dedi. 
Büyükanıt, CHP 
Genel Başkanı Deniz 
Baykal'a da tepki gös
terdi. Org. Büyükanıt, 
"Tartışmalarla Kuzey 
Irak'a yapılan hareka 
tın başarısı göı'gefen- 
di. Deniz Baykal'ın 
değerlendirmelerini 
hakaret kabul ettik" 
diye konuştu. 
Terörizmle Mücadele 
Mükemmeliyet Merke 
zi (TMMM) Komutanlı 
ğı'nın düzenlediği 
"Küresel Terörizm ve 
Uluslararası İşbirliği- 
2" Sempozyumu, 
Ankara’da başladı. 
Bilkent Oteli Konfe 
rans Salonu'nda dü 
zenlenen uluslararası 
sempozyumun açılış 
konuşmasını Genel 
kurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt yaptı. 
Terörist örgütlerin 
interneti kullanarak 
saldırdığını hatırlatan 
Büyükanıt, terörün 
tanımının olmaması 
nın onunla mücadele 
edilmemesi anlamına 
gelemeyeceğini ifade 
etti. Pakistan'a dikkat 
çekerek yönetimin de 
ğişmesi halinde atom 
bombasının bir terör 
örgütünün eline geçe
bileceğini ifade etti. 
İnsan kaçakçılığının 
terör örgütleri için 
finans kaynağı oldu 
ğunu kaydeden Bü

TiMAâ ‘SUYUNU BOŞA HARCAMA1
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

yükanıt, “Internet 
terör örgütlerinin yeni 
propaganda kaynağı 
oldu. Dünyada silah 
arzı ürkütücü boyut
lara ulaştı. Bilgi kirli 
Iiğiyle uluslararası 
kamuoyu yanıltılıyor. 
Kamuoyu oluşturma
da terör prgütleri 
daha şanslı” dedi.
DÜNYA BU TEHDİDİ 
GÖRMELİ
Bazı terör örgütlerinin 
kitle imha silahı elde 
etmek için uğraştığına 
dikkat çeken Genel 
kurmay Başkanı Bü 
yükanıt, “Eğer Pakis 
tan’da yönetim Tali 
banin eline geçerse 
dünyada ilk kez bir 
terörist grubun eline 
atom bombası geçmiş 
olacak. Dünya bu teh 
didi görmelidir”diye 
rek şöyle, devam etti: 
“İnsanoğlu başta 
güvenlik ihtiyacı ol 
mak üzere devlet gibi 
bir varlığa teslim et 
miştir. Eğer ulus dev 
let yok olacaksa bunu 
kim koruyacak? Terör 
karşısında en temel 
güvence ulus devlet
tir. Kürselleşme geliş 
mekte veya gelişme 
miş ülkelere karşı bir 
akım olarak görüyo
rum. Terör örgütleri 
nin temel hedefi ulus 
devlet yapısını yok 
etmek. Ulus devlet 
teröre karşı bölgesel 
işbirliği geliştirmeli. 
Küreselleşme kendi 
dinamikleriyle oluru 
na bırakılamaz. Küre 
selleşmenin sonuçla 
rından her ulus ve 
birey mutlaka etki 
lenecektir. Küresel 
tehditlere karşı temel 
güvence ulus devlet
tir. Ulus devlet, temel 
hak ve hürriyetin gü 

vencesidir. Bazı örgüt 
ler ulus devleti küre
selleşmenin önünde 
engel görüyor. Ulus 
devlet yapısı hedef 
alınıyor."
Ulus devlet dengesi 
nin kaybedilmesinin 
terör ortamını oluştu-: 
racağını bildiren Bü 
yükanıt, “Güçlü 
kurumlarıyla ulus 
devlet tehditler karşı 
sında güvencedir. 
Küreselleşmenin itici 
gücü olan devletler, 
kendilerinin aştıkları 
sorunların elettirdik
leri gelişmekte olan 
devletlerde sürdü 
ğünü görmelidirler. 
Gelişmiş devletler 
gelişmekte olan 
devletlerin sorunlarını 
algılamıyor. Bu güç
lerin evrensel olarak 
sundukları değerleri 
dayatması sorun 
yaratıyor” dedi..
11 Eylül saldırılarının 
ardından yapılan 
araştırmaların terörle 
mücadeleye zarar 
verdiğinin altını çizen 
Büyükanıt, “Terörü 
sınıflandırırken sıfat
lar eklemek Önyargılar 
yaratıyor. Hiçbir 
ülke dünyanın en 
ücra köşesindeki bir 
terör olayına kayıtsız 
kalma lüksüne sahip 
değildir” dedi. Soğuk 
savaş döneminde 
devletler birbirini zor 
durumda bırakmak 
için terör örgütlerini 
de beslediğini hatırla
tan Büyükanıt, “Terö 
rü beslemek yılanı 
beslemektir, sahibini 
de sokacaktır. Terör 
eylemlerinde akan 
kandan teröriste 
ortam sağlayan da 
sorumludur" dedi.
İki gün sürecek 

sempozyumda 
"Terörizmle Mücade 
lede Mevcut Konsept 
Doktrin ve Yöntemler, 
Terörizmle Uluslara 
rası Mücadelede 
İhtiyaçlar ve Karşıla 
şılan Problemler, 
Terörizmin Sosyo- 
Psikolojik Boyutu, 
Terörizmle Müca 
delede Uluslararası 
Örgütlerin Rolü ve 
Terörizmle Uluslara 
rası Mücadelenin 
Hukuki Boyutları 
konu başlıklı oturum-. 
lar yapılacak. 
Sempozyumun 
kapanış konuşmasını 
da Genelkurmay 
2. Başkanı 
Orgeneral Ergin 
Saygun yapacak. 
ORG.
BUYUKANIT'TAN 
BAYKAL'A YANIT 
'Küresel Terörizm 
Ve Uluslararası 
İş Birliği-2' sempozyu
munda yaptığı 
konuşmanın ardından 
gazetecilerin soru
larını yanıtlayan 
Genelkurmay 
Başkanı Org. 
Büyükanıt, CHP 
Genel Başkanı 
Deniz Baykal'a 
tepki gösterdi. 
Org. Büyükanıt, 
"Tartışmalarla 
Kuzey Irak'a yapılan 
harekatın başarısı 
gölgelendi. Deniz 
Baykal'ın değer
lendirmelerini 
hakaret kabul ettik" 
diye konuştu. 
Orgeneral Büyükanıt, 
yazılı açıklamayı ken
disinin kaleme aldı 
ğını söyledi.
Küresel Terörle 
Mücadele Sempoz 
yumu'nda açılış 
konuşması yapan 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Büyükanıt, 
basın mensuplannın 
soruları üzerine Gü 
neş Harekatına ilişkin 
önemli açıklamalar 
yaptı. Eleştirilerden 
sonra CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal 
ile görüşmediğini 
kaydeden Orgeneral 
Büyükanıt, "Mehmet 
çik'e yazık oldu. Ben 
ona üzülüyorum. Bu 
tip eleştiriler hainlerin 
eleştirilerinden daha 
fazla zarar veriyor" 
diye konuştu.

Maliyeciler 
alışverişe çıkacak

Gelir İdaresi Başkanı 
Mehmet Akif Ulusoy, 
fahri vergi müfet
tişliği ve maliyecilerin 
cebine para koyup, 
onların alışverişe 
çıkarılması uygula
masının yapılacak 
yasal düzenlemenin 
hemen ardından 
hayata geçirileceğini 
söyledi. 
Ulusoy, Maliye Baka 
nı Kemal Uhakıtan'ın 
"Bir vergiyi tümüyle

ABD, Tiirkleri fişleyecek!
Bush yönetimi tarihin 
en geniş kapsamlı 
fişleme operasy
onuna start verdi. 
Aralarında Türki 
ye'nin de bulunduğu 
35 ülkede doğan, 
büyüyen ya da bura
da akrabaları olan 
kişiler “potansiyel 
terörist” olarak 
sınıflandırılacak.
11 Eylül saldırılarının 
ardından ABD'ye 
“göçmen” kimliğinde 
getirmek isteyen te 
röristleri tespit etmek 
için önlemlerini sıkı 
taştıran Bush yöneti
mi bu konuda en 
radikal terör listesini 
hazırlıyor. 6.5 yıldan 
bu yana ABD'nin 
değişik güvenlik 
teşkilatları, potan
siyel teröristleri ülke 
sınırlarına adım atma 
dan tespit edebilmek 
için farklı şüpheli lis
teleri kullanıyor.
Ancak bir teşkilatın 
listesinde olan kişi, 
başka bir teşkilatın 
kinde yer almadığı 
için gözden kaçan 
isimler oluyor. Ameri 
kan istihbaratına 
göre bu, tüm teşkilat
ların ortak olarak kul
lanabileceği yeni bir 
kapsamlı liste oluştu

B
Ulaştırma Bakanlığından aldığım 

34 PL 937 plakalı aracıma ait taşıt 
kartımız kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

MHK Nakliyat ve 
Ticaret Limited Şirketi

kaldırıyoruz" dediği 
veraset ve intikal ver
gisiyle ilgili çalışma 
ların devam ettiğini 
söyledi. Çalışmalarda 
bir kaç alternatifli bir 
taslak ortaya çıktığını 
kaydeden Ulusoy, 
"Çalışmalarımız 10 
gün içinde tamamla 
nır. Sanıyorum yeni 
düzenleme de kısa 
zamanda çıkarılır" 
açıklamasında 
bulundu.

rulması zorunluluğu 
nu beraberinde getir
di. İşte bu noktada 
dünyanın en geniş 
kapsamlı fişleme ope 
rasyonu da başlamış 
oldu.
EN YAKIN 
MÜTTEFİKLER BİLE 
LİSTEDE YER 
ALIYOR 
ABD'nin küçük ama 
etkin gazetelerinden 
Pittsburg Post Gazet 
te'nin ele geçirdiği bir 
belgeye göre istihba 
rat ve güvenlik yetki 
lileri tarafından hazır
lanan bu liste Bush 
yönetimi tarafından 
kabul edilmek üzere. 
Listenin eh büyük 
özelliği ise şüpheli 
isimleri yerine ülke 
isimleri içeriyor 
olması. 2006 yılında 
hazırlanmasına 
başlanan listede yer 
alması konusunda 
görüş birliğine varı 
lan ülkeler arasında 
ABD'nin teröre des 
tek veren ülkeler 
arasımda gösterdiği 
Iran, Suriye ve Kuzey 
Kore gibi ülkelerin 
yanısıra Amerika'nın 
Müslüman 
dünyasındaki en 
yakın müttefikleri 
de bulunuyor.
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Çöplükte bebek
cesedi bulundu

Bursa'nın Kestel 
ilçesindeki çöp 
depolama alanında, 
bir poşet içinde 
bebek cesedi 
bulundu.
Alınan bilgiye göre, 
Kestel-Ankara kara 
yolu üzerindeki 
TOKİ Konutları 
yakınında bulunan 
çöp depolama 
alanındaki çöpleri 
ayrıştıran görevliler, 
Yenimahalle'den 
toplanan çöplerin 
döküldüğü« 
bölümde, poşet

içinde bebek 
cesedi görünce 
polisi aradı.
Güvenlik güçlerince 
yapılan incelemede, 
2-3 günlük olduğu 
tahmin edilen 
erkek bebeğin, 
boğazına sarih 
ip bulunduğu 
bildirildi.
Boğulduğu tahmin 
edilen bebeğin 
cesedi Bursa Adli 
Tıp Kurumuna gön
derilirken, olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdüğü öğrenildi.

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Mehmetçiğe süper araçlar geliyor
Kara unsurlarının 
lojistik gücü, en ileri 
teknolojilere sahip 
modern araç ve 
gereçlerle takviye 
edilecek.
Son yılların en 
büyük boyutlu 
askeri araç 
ihalesinde düğmeye 
bastı.Özel maksatlı 
taktik tekerlekli 
zırhlı araç ve silah 
taşıyıcı araç projesi 
kapsamında toplam 
1411 adet araç 
tedariki için ihale 
açıldı. Bu sayede 
Türk Silahlı Kuvvet 
lerinin mevcut lojis
tik yapısına büyük 
güç kazandırılırken, 
ilgili birimlerin 
terörle mücadelesi 
de daha etkin 
olarak yapılacak. 
TSK'nın uzun vadeli 
ihtiyacı doğrultusun
da tedariki plan
lanan toplam 1411 
adetlik askeri

araç ahmına 
yönelik ilk gdım, 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığınca 
hafta içinde ilan 
edilerek ilk 
adım atılmış oldu. 
Bu kapsamda 
zırhlı araçlar iki ayrı 
proje kapsamında 
tedarik edilecek.

Buna göre; özel 
maksatlı taktik teker
lekli zırhlı araç 
grubu kapsamında, 
54 adet komuta, 108 
adet sensör, 36 adet 
radar, 108 adet 
destek, 30 adet 
KBRN (kimyasal, 
biyolojik, radyolojik, 
nükleer) keşif aracı,

silah taşımacı araç 
projeleri kapsamın
da ise; 344 adet 
Milan taşıyıcı, 229 
adet bomba atar 
taşıyıcı, 350 adet 
Tow taşıyıcı ile 
152 adet de orta 
menzilli tanksavar 
füze sistemi taşıyıcı 
araç alınacak.

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

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

ACİLSfflLIKveKİRALIKlAWNIZİCİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 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 Doğalğaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA
MâcîdeÖZÂLP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

£

S»

Durumundan 
şüphelenilen 

kişiden 
uyuşturucu 

hap çıktı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde polisin 
durumundan 
şüphelendiği 
kişinin üzerinden 
uyuşturucu hap 
çıktı. Gözaltına alı
nan zanlı, sorgula
masının ardından 
'Uyuşturucu hap 
bulundurmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edileceği 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Ebu Ishak 
Mahallesi Alan 
Sokak'ta Önleyici 
Hizmetler Büro 
Amirliği ekip
lerinin durumun
dan şüphelendiği 
Hüseyin A. (47) 
isimli kişi durdu
ruldu. Şüpheli 
kişinin yapılan üst 
aramasında ilaç 
şişesinin içerisin 
de 6 adet uyuştu
rucu hap ele geçi 
rildi. Olayla ilgili 
başlatılan soruş
turma sürüyor.

CUMAN AAANIYOA
Bünyemizde çolıjacak 
BÜYÜN ELEMAN ve 

BÜYÜN TEMİZLİKÇİ otanıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11* GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77

ELEMAN AAANIYO

ÎKiMjotaifîf 

CAN MERİDYEN 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Gazhane Cad. Şükrü Meral Sok. 
No: 4/A- GEMLİK

Tel: 0.224 513 10 80
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ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızın üretim bölümünde 

çalışmak üzere
35 yaşını aşmamış, askerliğini yapmış

ELEMANLAR
Ayrıca Forklift ehliyeti olan 

ELEMAN ARANIYOR.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
HELMERSAN A.Ş.

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Tel: 513 45 17

SAHİBİMENSAT1UKDAİRE
İstiklal Caddesi’nde 

(Güleryüz Pimapen üstü)
3. Kat 3+1150 M2

Kombili, Asansörlü, 
Dört Cepheli, Deniz Manzaralı, 

Yenilenmiş
100.000-YIL (Pazarlıksız)
GSM: 0.532 417 72 17

Ev: 257 51 26
O Mustafa Kemalpaşa Sağlık 

Meslek Lisesinden aldığım 
diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür. NURŞEN DEMİR

O Gemlik Lisesi’nden aldığım 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür 

HAŞAN HÜSEYİN
ŞENGÜN

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
RECEP İVEDİK

SEMUN

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

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

11.30- 14.00- 16.15- 19,00 -2L15 

12.00- 14.15 - 16.30 - 19.15 • 21.15

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
SEKRETER 

ve bünyemizde çalışacak 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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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Körfezspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Gemlik'e yeni sporcular yetiştirmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'in ikinci 
kümedeki temsilci
lerinden KörfOzspor 
yeni sezon hazırlık
larına başladı. 
İlçe stadının yanın
daki toprak alanda 
yapılan idmanlara 
katılan tüm futbolcu
lar hocaları Kazım 
Ayyıldız nezaretinde 
form tutmaya 
çalışıyorlar.
Kulüp başkanlığına 
getirilen eski 
futbolculardan 
Ender Özendiz'in 
kulübe yaptığı 
katkılarıyla birlikte 
en istikrarlı takımlar
dan biri görünümün
deki Körfezspor, 
eskiden olduğu 
gibi yine Gemlik'e 
yeni sporcular 
yetiştirmek için 
çalışmalarını aralık
sız sürdürüyor.

SERİNCE
ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ
KLİMA - SEBİL - BUZ MAKİNESİ

OREON Galanz
t/ CALORECLIMA a KOMBİ

YETKİLİ BAYb MONTAJ & SERVİS
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Asprin kadınlarda meme 
kanseri riskini azaltıyor

Londra Guy's 
Hospital uzmanları 
tarafından yapılan 
araştırma sonuçları
na göre, Aspirin ve 
benzeri ilaçların 
meme kanseri riskini 
yüzde 20 oranında 
azalttığı belirlendi. 
Londra Guy's 
Hospital uzmanları 
tarafından 37 binden 
fazla kadın üzerinde 
yapılan ve 27 yıla 
yayılan 21 ayrı 
araştırmada, Aspri 
nin de aralarında 
bulunduğu NSAİİ'ler 
ile meme kanseri 
riski arasında ilişki 
incelendi.
International Journal 
of Clincal Practice 
dergisinde bu ay 
içinde yayınlanacak 
olan araştırma 
sonuçlarına göre, 
Aspirin kullanan

Az su içmek 
vücutla yağ 

depolanmasına 
yol açıyor

kadınlarda meme 
kanseri riskinde 
yüzde 20 oranında 
düşüş olduğu sonu
cuna ulaşıldı. 
Araştırmaya göre, 
meme kanseri hasta
larında COX enzimi 
ve prostaglandinlerin 
anormal olarak yük
sek olduğu ve 
Aspirin gibi steroid 
olmayan antienfla- 
matuyar ilaçların 
(NSAİİ) COX enzimini 

Beslenme alışkanlığında yapı 
lan en önemli hatalardan birinin 
yeterli su içme alışkanlığının 
olmaması olduğunu belir ten 
Ege Üniversitesi Tıp Fakül tesi 
Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları Bilim Dah'nda 

görevli"Diyetisyen Canan ÜegTr 
menci, "Günlük alınan su mik
tarı azaldıkça vücutta depola 
nan yağ miktarı artar. Az su içil 
diğinde, vücut kendinde bulu
nan suyu tutmaya çalışır. Su 
yediklerimizin sindirilmesi ve

emilmesi için gereklidir. 
Kabızlığın bir nedeni de az su 
içilmesidir. Kabızlık kilo artışını 
etkileyen bir bozukluktur" dedi. 
Yapılan en önemli hatalardan 
birinin öğün atlamak olduğunu 
kaydeden Değirmenci, "Böyle 

ce kişi'bir sonraki Öğünde doy
mak bilmez, atladığınız öğünden 
çok daha fazlasını yersiniz. Öğü 
nü atlama kan şekerinin düşme
si, kabızlık, baş ağrısı, metabo
lizmanın yavaş çalışmasına ne 
den olarak sağlığı bozar" dedi.

inhibe ederek 
prostaglandin sen
tezini azalttığı 
görüldü. Bu sonuca 
göre meme 
kanserinden korun
mada ve tedavisinde 
NSAİİ'lerin etkili bir 
rolü olabileceği belir
tiliyor. Aspirin'in 
meme kanseri hasta
larında kanser 
hücrelerinin büyüme 
sini yavaşlatan 
maddelerin miktarını 

artırdığı ve buna 
paralel hastalığa 
bağlı ölümlerde 
azalma olduğu da 
kaydediliyor.
Araştırmacılar, meme 
kanseri riskini azalt
mak için kullanılması 
gereken optimal doz 
ve kullanım süresi 
ile ilgili daha detaylı 
araştırmaya ihtiyaç 
duyulduğunu belirti 
yor. Berlin Teknik 
Üniversitesi ve 
Teknoloji ve Yönetim 
Bölümü'nün 2001 ve 
2005 yılları arasında 
gerçekleştirdiği bir 
başka meta- analiz 
ve meta- regresyon 
gözlemlerine göre 
ise, "Aspirin kul
lanılan her yılın 
meme kanseri riskini 
yüzde 2 oranında 
azalttığı" sonucuna 
ulaşılmıştı.

Grip ve soğuk algınlığını 
karıştırıyoruz

Grip ile soğuk 
algınlığını 
karıştırıyoruz. 
Uzmanlardan alı
nan bilgiye göre 
soğuk algınlığı ile 
grip karıştırılmakta 
ve ölüme kadar 
varan ciddi 
sonuçlara yol aça
biliyor.
Gribin, özellikle 
çocuklarda, 
yaşlılarda ve kalp 
hastalığı, akciğer 
hastalığı, böbrek, 
şeker hasta lığı gibi 
kronik hasta lığı 
olan kişilerde çok 
ağır seyrettiği ve 
ölümle sonuçlan
abileceği bildirildi. 
Uzmanlar, soğuk 
algınlığının, influen- 
za dışındaki virüs
lerin oluşturduğu 
bir solunum yolu 
hastalığı olduğunu 
ve hafif ve ateşsiz 
seyrettiğini, temel 
belirtisinin halsizlik 
ve burun akıntısı 
olduğunu belirtti. 
SOĞUK ALĞINLI 
İLE GRİP 
ARASINDAKİ EN 
ÖNEMLİ FARK 
Grip ile soğuk algın
lığı arasında ki en 
önemli farkın, grip 
hastalığının daha 
şiddetli seyretmesi

olduğunu, ifade 
eden uzmanlar, 
gri be yakalanan 
kişi nin mutlaka 
yatak istirahatına 
ihtiyaç duyduğunu 
kaydettiler. 
Uzmanlar “Grip 
ve soğuk algınlığı 
etkenleri, virüs 
yapısındadır ve 
anti biyotiklerden 
etkilenmezler.
Soğuk algınlığı 
görüldüğü zaman 
gereksiz antibiyotik 
kullanımından 
kaçınılması 
gerekir. Aksi 
takdirde yeni 
bir hastalığa yol 
açabilir. Soğuk 
algınlığı ise 
kendiliğinden 
iyileşen hastalıklar 
arasındadır” 
dediler.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 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 31Kaymakamlık 51310 51

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 547 34 Q0
Sahil Dev. Hast. «Q
Mer.Sağ.Ocağı ™
Tomokay Tomografi “'«iveli 
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 ECZAN^
İl Mart 2008 Salı 

S.SARAL ECZANESİ 
D.Subaşı Mh. Çeşme Sk. No:22 

Tel :5I32973 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3001 
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)



GemlikKSrfezl Sayfa 12

» om ı mİ

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLERİ

* 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 ^«11—.

• 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

HfffffrUnür

gövehU MOPE«H YENİ AIAMm.7

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 kentine 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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Hizmete açıldı
KEbAblN LEZZETİNİN, hİZMETIN kAlİTESİyle blRlEŞTİqİ AdRES 

■ T -Ss®' ■
Tibel Otel Karşısı - Tek 0.224 513 95 45

GemlikK |Kuruluş:1973fi0

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
u Mamut» çarşatnoa WWWtgemHkkorfezgazetesi,com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

‘‘Kiralayın, araca yatırım yapmayın.*
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlileri Gemlik Zeytininin niteliklerini araştırıyor 

Zeytin ağacının beslenmesi inceleniyor 
Ziraat Fakültesi araştırmacılarının yürüttüğü proje Gemlik tipi zeytin ile başka 
ilçelerde yetiştirilen zeytinler arasındaki bağlantı ve farklılıkları ortaya çıkaracak.

Güne Bakış
s Uludağ Üniversitesi ile Marmarabirlik’in desteğiyle başla 
tılan zeytin ağacının beslenme durumlarının belirlenmesi ve 
besin elementi noksanlıklarının giderilerek beslenme ile 
zeytin kalitesi ara sındaki ilişkiler araştırılıyor. Haberi syf3’de

fi 
Ü

Kadri GÜLER 
______ kadri_guler@hotmail.com 
arih öğretmenim Refet Hanım

Gemlik’in efsane Tarih Öğretmeni 
Refet Ökter’i kaybettik.

Dün sabah Uludağ Üniversitesi Deka 
nı Prof. Dr. Müfit Parlak üzüntülü bir ses 
le Refet Hanımın saat 05. oo de öldü

Gemlik’in Efsane Tyj|ı Öğretmeni yakalandığı hastalıktan kurtulamadı

Refet Okter’i kaybettik
ğünü bildirdi. Devamı sayfa 5’de

1943-1974 yıllan arasında Gemlik Ortaokul ve Lisesinde Tarih, Coğrafya, Yurt 
Bilgisi ve Fransızca öğretmeni Ökter, bugün son yolculuğuna uğurlanacak, 2'de

BU 
FIRSATLAR 

KAÇMAZ!
BE02180-945
INTEL 2180 2,0 Ghz. İŞLEMCİ
INTEL 945 VGA+SES+LAN ANAKART
2 GBDDR2 BELLEK
160 GB SATA SABİT DİSK
DVD-RW OPTİK SÜRÜCÜ
17LGWIDESCREENLCmNİTQR 
EVEREST 435 KASA B l 
KARTOKUYUCU “ W

B KLAVYE! OPTİK MOUSE
2*1 SES SİSTEMİ

; BE061004200
AMD 4200 İŞLEMCİ
AMD VGA+SES+LAN ANAKART 
2 GBDDR2 BELLEK
160 GB SATA SABİT DİSK 
DVD RVV OPTİK SÜRÜCÜ

İ 17” LGWIDESCREENLCD MONİTÖR 

EVEREST 435 KASA
KB KARTOKUYUCU 
" MM KLAVYE + OPTİK MAKOUSE 

2+1 SES SİSTEMİ
-—

( 99 ™
I 12 TAKSİT 
\ KDV DAHİL

mağmum 1" brjnya cani ideal

'Ş»* VakıfBonk G[H»

A
FOTOĞRAF MAKİ MASI

BİLGİSAYAR 
MASASI

OİRIKSİYON
YAZICI • TARAYICI 

k FOTOKOPİ

Gazhane Cad. No:M Gemlik / BURSR
Tel: 0.224 512 25 63 ■ wwwıg«mllkıwwoırom

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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| Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

12 MART 2008

Lhk bir ilkbahar günü..
Güıneş pırıl pırıl hem aydınlatıyor hem 

ısıtıyor..
Gelecek sanki yeniden kurgulanıyor..
Ağaçlar çiçeğe durdu..
Baharı müjdeliyor..
Barışa kucak açıyor..
Bugün 12 Mart..
Demokrasinin üzerinden silindir geçeli 

tam tamına 37 yıl olmuş..
Aydınlar...
Solcular..
Atatürkçüler....
Yurtseverler..
Ezildi, sindirildi, ürkütüldü, yetmedi yok 

edildi..
Ardından 12 eylül henüz filizlenenlerin 

köküne rabıta ekmiş..
Ulusu karanlıklara boğdurmuş..
Mafya..
Çeteler..
Silahlı suç örgütleri..
24 Ocak kararları..
12 Eylül'ün silahından güç alarak sosyo

ekonomik yaşamı iç etti...*
Tarikat..
Siyaset.
Tjcöret..
İç İçe geçti....
Aklı evvel dönek solcular günlerini kur

tarmak adına payanda olmuşlar...
Liberaller...
İstanbul Aydınları..
Oy avcısı politikacılar..
Yeşeren sermayeye kızıl iplerle tutun

muşlar..
Medya iktidar yanlılarının elinde...
Finans ve Haberleşme yabancılarda..
Oh ne ala demokrasi..
Liberaller..
Kapitalistler..
Gülüp oynuyorlar..
Aslında felaket geliyorum diyor..
Sesini duyan yok...
Ciddiye alan yok..
Ya da .. Ciddiye alanlar bir avuç..
Umudumuz CHP...
Geleceğimiz sosyal demokrasi..
Deniz Baykal..
Dört dörtlük bir adam..
Ama sadece adam..
Politikacı değil..
Recep Tayip Erdoğan nasıl başbakan 

oldu?
Kimin sayesinde..
Yakın çevresi sıkı muhalefet etti..
Dinlemedi...
Tek adam ya..
Dediği dedik ya..
Kendi oluşturduğu delegesinden aldığı 

güçle diretti..
Başardı da.. Ne oldu?
Eline ne geçti?
Abdullah Gül Cumhurbaşkanı..
Recep Tayyip Erdoğan Başbakan..
ABD siyasal patron..
Türkiye hızla ılımlı İslam Devleti 'ne 

doğru yol alıyor..
Baykal şimdi de Türk Silahlı Kuvvetle 

ri'yle itişiyor..
Ayağına kurşun sıkıyor..
Kendi elleriyle başına sardığı ucubeden 

kurtulmak için yurttaş kime güvenecek?
Oyunu kime verecek?

Gemlik’in Efsane Tarih Öğretmeni yakalandığı hastalıktan kurtulamadı

Refet Ökter’i kaybettik
Kadri GÜLER
Gemlik’in efsane 
Tarih, Coğrafya, Yurt 
Bilgisi ve Fransızca 
Öğretmeni Refet 
Ökter, yakalandığı 
amansız hastalıktan 
kurtulamayarak 
yaşamını yitirdi.
1922 yılında 
Yunanistan'ın 
Loros kasabasında 
doğan Refet Ökter, 
1 yaşında ailesi ile 
birlikte mübadele 
ile Gemlik’e geldi. 
İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’ni 
bitirerek, öğretmen
liğe Gemlik’te başla 
yan Refet Ökter, 
30 yıllık öğretmenlik 
yaşamında binlerce 
öğrenci yetiştirdi. 
Disiplini ile tanınan 
Refet Ökter’in 
yetiştirdiği öğren 
çiler arasında çok 
tanınmış kişiler 
de bulunuyor.

Emekli olduktan 
sonra İstanbul ile 
Gemlik’te oturan 
Ökter’in 6 ay 
önce yapılan 
incelemelerde 
bağırsak kanserine 
yakalandığı 
anlaşıldı.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde

tedavisi sürdürülen 
Efsane Öğretmen 
önceki sabah saat 
05.00’de yaşama 
gözlerini yumdu. 
Refet Ökter, bir ay 
önce Bursa Olay 
Gazetesi’nin 
çıkardığı ‘Bursa’da 
Yaşam’ adlı derginin 
son sayısında

Yunanistan’dan 
Türkiye’ye gelişini, 
öğrencilik yıllarını, 
Gemlik’teki öğret
menlik yıllarını ve 
anılarını anlatmıştı. 
Refet Ökter’in duru
munun ciddileşmesi 
üzerine Amerika’da 
bulunan büyük 
oğlu İsmail Ökter, 
Türkiye’ye gelerek 
annesinin son 
dakikalarında 
başında bulundu. 
Cumhuriyet 
dönemimizin örnek 
öğretmenlerinden 
olan Refet Ökter, 
bugün Çarşı 
Caminde öğle 
namazından sonra 
ilçe mezarlığında 
sevenleri tarafından 
son yolculuğuna 
uğurlanacak.
Refet Ökter’in ani 
ölümü sevenleri 
ve Gemlikli 
öğrencilerini 
üzüntüye boğdu.

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik’in unutulmaz Tarih Öğretmeni, 

İsmail, Vedat ve Binnaz Ökter’in 
sevgili anneleri, Öğretmenim

Refet ÖKTER’i
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.

Kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Toprağı ışık dolsun.....

Prof. Dr. Müfit PARLAK
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tulamı Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlileri Gemlik Zeytininin niteliklerini araştırıyor.
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Zeytin ağacının 
beslenmesi inceleniyor
S Uludağ Üniversitesi ile Marmarabirlik’in desteğiyle başlatılan 
zeytin ağacının beslenme durumlarının belirlenmesi ve besin ele
menti noksanlıklarının giderilerek beslenme ile zeytin kalitesi ara 
sındaki ilişkiler araştırılıyor. Ziraat Fakültesi araştırmacılarının yü 
rüttüğü proje Gemlik tipi zeytin ile başka ilçelerde yetiştirilen 
zeytinler arasındaki bağlantı ve farklılıkları ortaya çıkaracak.

du.

YazıYORVM
Diş Hekimi

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

Bush Amca!....

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uludağ Üniversitesi 
Rektörlüğü 
Bilimsel Araştırma 
Projelerinin desteği 
ve Marmarabirlik’in 
lojistik desteğiyle 
zeytin plantasyon
larının mikro besin 
elementlerince 
beslenme durum
larının belirlenmesi 
ve besin elementi 
noksanlıklarının 
giderilmesi ve 
besleme ile zeytin 
kalitesi arasındaki 
ilişkiler araştırılıyor. 
Uludağ Üniversitesi 
ile Marmarabirlik 
desteğiyle başlatılan 
çalışmalarda Gem 
lik, İznik, Orhangazi 
ve Mudanya 
ilçelerinde bulunan 
zeytinliklerin çeşitli 
bölgelerinden zeytin 
yaprağı alınarak 
laboratuvarlarda 
analizleri yapılacak. 
Projede görev alan 
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Haluk 
Başar, Prof. Dr. 
Erdoğan Barut, 
Araştırma görevlisi 
Dr. Hakan Çelik, 
Araştırma görevlisi 
Dr. Çevriye Mert, 
Araştırma görevlisi 
Dr. Yasemin Şahan, 
Araştırma görevlisi 
Serhat Güler ile 
Marmarabirlik'ten 
Ziraat Mühendisi 
Sedat Gün, 
Gemlik Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Aksoy'un gösterdiği 
zeytinliklerden 
numune yaprak 
örnekleri aldılar.
Bursa bölgesinin 
en verimli zeytininin 
yetiştirildiği 
4 ilçede

başlatılan 
çalışmalarda 
başka bölgelerde 
yetiştirilen Gemlik 
tipi zeytinlerle 
bağlantılar 
araştırılacak.
Uludağ Üniversitesi 
ile Marmarabirlik 
Koordinasyonu’nda 
başlatılan işbirliği 
ile Gemlik ve 
diğer ilçelerin 
yetiştirdiği 
zeytinlerin diğer 
bölgelerdeki 
zeytinlerle araların
daki farklılıklar 
ortaya çıkarılacak.

Gemlik, İznik, Orhangazi ve Mudanya 
ilçelerinde bulunan zeytinliklerin çeşitli 
bölgelerinden zeytin yaprağı alınarak 
laboratuvarlarda analizleri yapılacak.

o 
PETLINE

Sana amca dememe büyüklerim kızıyor.
Yanımızdaki eve zorla misafir geldiğin, 

onlar istemediği halde kabadayılıkla kaldığın 
söyleniyor...

Ben zaten yanımızdaki komşuları sevmi 
yordum, onların çocukları da beni sevmiyor 
biliyorum Bush amca.

Dayım diyor ki senin evin kilometrelerce 
uzakta imiş.

Bedavadan geçinmek, komşunun bahçe 
sindeki meyveleri yemek için gelmişsin.

Zaten bu kötü huy sende varmış.
Nerede iyi meyve -sebze varsa oraya 

gidermişsin. Bu Kötü bir huy değil mi Bush 
amca bana söyle?

Sen gelmeden gazetelerde resmini gör
müştüm.. Gülücükler yapıyor, el sallıyor ,hatta 
evinin önünde dans ediyordun.. İyi bir amca 
demiştim.. Ama yanılıyorum galiba.

Komşuya taşınırken eşyalarını taşımadı 
ğım için mi bana kızdın? Ama ben başkala 
rının eşyalarını taşımamam ki..

Büyüklerim bana bunu öğrettiler, bizim 
genlerimizde varmış. Eşyalarını bizini bahçe
den geçirerek taşımak istedin ama amca 
bizim çiçek ve çimle rimiz bozulacaktı..

Onun için sana yol vermedik.
Biz haklıyız. Değil mi?
Zaten zorla geldiğin o komşuda aramızdaki 

çiti bozup bizim bahçenin bir kısmını kendi 
bahçesine eklemek istiyor.

Babamlar, amcamlar bir daha bizim bahçe 
ye girersen ayaklarını kırarız demişlerdi. Ama 
galiba senden cesaret alıyorlar ki babama 
karşı geliyorlar, efelik yapmaya başladılar.

Birde azgın bir köpekleri var, durmadan 
havlıyor.

Babam diyor ki “Eceli gelen köpek cami 
duvarına işer” gitsin ben onlara gösteririm 
diyor..

Bush amca; seni sevdim gel bahçeye sa 
na şeker vereyim dedin geldim, beni seviyor 
galiba diyordum ki hemen çık dedin.

İki kelime dahi konuşamadık. Ben aslında 
sana köpeği şikayet edecektim. Beni mahalle 
arkadaşlarıma karşı utandırdın.. Sana çok 
bozuldum Bush amca...O kötü komşular için 
benim kalbimi kırdın.. Seni artık sevemem. 
Gel desende gelmeyeceğim. Benimde onu
rum var. Çocuğum diye beni böyle azarlaya
mazsın. O komşuları da, hele o şişmanını sev 
miyorum. Önceleri bizim eve gelir, yemeğimi 
zi yer, babamı göklere çıkarırdı.

Şimdi mahalleliye onlara kedimi dahi ver
mem diyormuş. Onun kedisini biz ne yapalım 
amca, bizim her şeyimiz var.

Kötü komşu kendine yapar değil mi? 
Yakında gidecek misin. Aşağıdaki komşularda 
seni sevmemişler. Kötü komşuyu kimse 
sevmez değil mi amca ?

Biz Türkler iyi insanlarız yine de sana güle 
güle diyorum.

Son sözüm iyi bir amca olamadın Allah 
affetsin senL

DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRALIK MARKET
FELKfi PETROL

TEL: 0.224 586 01 39 
FAX: 0.224 586 01 49

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Öğretmenler hem iilüilenii, tan eğlendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ " 
Lale Kemal Kılıç 
ilköğretim Okulu’n 
da düzenlenen 
İletişim konulu 
seminer öğretmen
lere neşeli 
dakikalar yaşattı. 
Okul idaresinin 
TKY uygulamaları 
çerçevesinde planlı 
çalışmalarından biri 
olan öğretmen se 
mineri, İstanbul 
Sinerji Eğitim Danış 
manlık firmasından 
Uzman Eğitimci Gül 
Meltem Baturalp 
tarafından verildi. 
Seminerde insanla 
rın birbirleri ile olan 
iletişimlerin nasıl 
olması gerektiği 
konusu ele 
alınırken, zaman 
zaman yapılan 
hatalar da mizahi 
bir dille anlatıldı. 
İlçemizdeki bazı 
Okul Müdürlerinin 
de gönüllü olarak 
katıldığı seminer 
katılımcıların

istekli olmaları 
sebebiyle 
oldukça neşeli bir 
atmosferde gerçek
leşirken toplantı 
bitiminde konuşan 
Uzman Eğitimci Gül 
Meltem Baturalp 
"Özel firmaların 
personeline sık 
sık yaptığımız bu 
çalışmayı 
Öğretmenlerimiz 
ile uygulamamız 
çok zevkli oldu. 
Çünkü öğretmenleri 

miz iletişim 
konusunda son 
derece yetenekliler. 
Onlar zaten tüm 
hünerlerini öğrenci
lerine ve velilerine 

karşı gösteriyorlar" 
dedi. Toplantı 
tüm katılımcıların 
müzik eşliğinde 
eğlenmeleri ile 
son buldu.

Cüzzam 
hastalığı 
masaya 

yatırılacak
Ercüment ESEN

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi ileSağlık 
Grup Başkanlığınca 
ortaklaşa düzenle
nen halk arasında 
da cüzzam olarak 
bilinen Lepra 
hastalığı konusun
da Gemlikli görev 
yapan sağlık 
personeline

eğitim verilecek. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi toplantı 
salonunda
12 Mart 2008 saat 
15.00'de düzen
lenecek Lepra 
(Cüzzam) hastalığı 
konusundaki 
eğitim seminerine 
çok sayıda sağlık 
personelinin katıl
ması bekleniyor.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

CHFden Çanakkale gezisi
Ercüment ESEN
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi Çanakkale 
gezisi düzenliyor. 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, yaptığı 
açıklamada, 
21 - 23 Mart 2008 
tarihleri arasında, 
gençlerimizin 
yakın tarihimizin 
çok önemli şanlı 
sayfası Çanakkale 
destanını yerinde 
öğrenmeleri ve 
ulusal bağımsızlık 
bilincini arttır
malarını sağlamaya 
yönelik olarak 
Çanakkale gezisi 
düzenlediklerini 
söyledi.
Güler, Çanakkale 
gezisinin Cum 
huriyet Halk Partisi 
Genel Başkanlığı 
tarafınca düzen
lendiğini belirterek,

“Tüm Türkiye’deki 
CHP teşkilatları 
Çanakkale gezisi 
organizasyonu 
düzenliyor. 
Tahminimize göre 
en az 10 bin kişinin 
katılacağını sandığı 
mız 3 günlük Çanak 
kale gezi boyunca 
katılımcıların 
ulaşım ve yiyecek 
ihtiyaçları CHP

tarafından karşıla 
nacak olup, 
konaklama 
kurulacak 
çadırlarda yapıla
caktır. Katılacak 
gençlerin CHP 
Gemlik İlçe Binası 
’na en kısa sürede 
müracaat edip 
adını yazdırmaları 
gerekiyor" 
şeklinde konüştu.

TEMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
ljmR| HARCAMA”

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tarih Öğretmenim Refet Hanım
Müfit Hoca da Refet Hanımın 

öğrencisiydi.
O, Cumhuriyet döneminin yetiş 

tirdiği aydın Türk kadının öncü
lerinden, Atatürk devrimlerinin 
amansız savunucularından biriydi.

31 yıl öğretmenlik yaptığı dö 
nemde, öğrencilerinin iyi insan ol 
manın yanında, tarih bilincini ge 
liştirmek için çabaladı.

Binlerce öğrenci yetiştirdi.
Titiz ve disiplinli bir öğretmen

di.
Tembel öğrenciyi sevmez, der

sine çalışmayanı affetmezdi.
Kulak çekmesiyle ünlüydü.
Yaramaz öğrencisini cezalan 

dırırken, tırnaklarının ucuyla kulak 
memesini sıkardı.

Kurtulabilirsen aşkolsun.
Döneminde Halil Uğur (Türkçe 

öğretmeni), Asım Bey (Müdür), 
Paşa Kazım (Biyoloji öğretmeni), 
Kamuran Hanım (Fransızca), 
Hüsamettin Durgut (Matematikçi), 
Remzi Bey (Fizikçi), Tayfur Bey 
(Resim İş öğretmeni), Melahat 
Hanım (Beden Eğitimi öğretmeni), 
Bediha Hanım (Din Bilgisi öğret
meni) idi..

Bunlar anımsadıklarım.
Her öğretmenimizin unutulma 

yan yanları vardı.
Refet Hanım ile aynı mahallede, 

aynı cadde üzerinde oturuyorduk.
Okuldaki durumumuzu annele 

rimizle iyi görüştüğü için hep 
rapor ederdi.

Büyük oğlu İsmail ile ilkokulda

birlikte okuduk.
Biz ortaokula gidip annesinin 

öğrencisi olurken, o İstanbul San 
Joseph’e yazıldı.

Sonradan Doktor olan oğlu 
Vedat ve kardeşi Binnaz da san
rım Saint Benoit Fransız Okulu’na 
başladı.

Refet Hanım çocuklarının eği 
timine çok önem veren bir anney
di.

İlkokulda iken İsmail’e Fransız 
ca öğretiyordu.

İsmail, sonra üniversiteyi 
bitirip Profesör oldu.

Daha sonra ABD’ye yerleşti. 
Şimdi orada bilgisayar cipleri ya 
pan ‘Decıcon’ adlı bir firması var.

Kullandığımız cep telefonlarına 
çeşitli cipler yapıyor.

Geçtiğimiz ay Olay Gazetesi’ 
nin yayınladığı Bursa’da Yaşam 
adlı dergide Refet Hanımla uzun 
bir şöyleşi yayınlanmıştı.

O gün, Ğemlik’te Olay gazetesi 
kalmadı.

Ben bile bir tane bile dergi bu 
alamadım.

Olay editörlerinden Nahit

Kayabaşı, Gemlikli efsane Tarih 
öğretmeni ile Ali Aksoy aracılığı 
ile tanıştıktan sonra onu hiç yalnız 
bırakmadı.

Anılarını dinleyip zaman zaman 
dergide yayınladı.

Nahit Kayabaşı, Refet Ökter’i 
şöyle tanıtıyor:

“Refet Bingeli (Ökter), "müba 
dele" göçmeni, köklü bir ailenin 
kızıydı. 1923 yılında Yunanistan'ın 
Yanya iline bağlı Loros ilçesinde 
doğdu. İlkokulu Gemlik'te, orta 
okulu Düzce ve Bursa’da okudu. 
Yatılı öğrencilerinden olduğu Bur 
sa Kız Lisesi'ni 1939'da bitirdi. 
1943 yılında I.Ü. Edebiyat Fakül 
tesi Tarih Bölümü'nden mezun 
oldu. Aynı yıl Gemlik'e dönerek 
ilçenin ortaokulunda iki yıl 
Fransızca yardımcı öğretmen 
olarak çalıştı. 1945'te asıl branşı 
Tarih öğretmenliğine geçti ve 
Gemlik Ortaokulu'nda 24 yıl görev 
yaptı. 1968'de İstanbul'a atanarak 
sırasıyla Mecidiyeköy Lisesi, 
Pertevniyal Lisesi ve Cibali Kız 
Lisesi'nde çalıştı. 1974'te kendi 
isteğiyle emekli olarak çok sev 

diği Gemlik'e döndü.
Refet Bingeli (Ökter), 1945'te 

Gemlik'in önde gelen simaların
dan, zeytincilik ve ziraat alanında 
öncü çalışmaları bulunan Mem 
duh Ökter'le evlendi. İkisi erkek 
biri kız üç çocukları olan Ökter 
çifti, çevreye duyarlı, yardımsever, 
aydın ve sosyal kişilikleriyle ilçe 
nin en sevilen simaları arasında 
gösterildi....

Cumhuriyet'le yaşıt olan Refet 
Ökter, kesintisiz 30 yıl boyunca 
Atatürk ilke ve devrimlerine ödün
süz bağlı bir eğitimci olarak bin
lerce öğrenci yetiştirmiş, yaşamı 
nı genç kuşakların aydınlanması
na adamıştı.”

31 yıl emek verip eğittiği öğren 
çileri onu hiç unutmayacak.

Zaman zaman çocuklarına on 
dan anılar sunacaklar.

Bugün, öğle namazında ölümü 
nü duyan öğrencilerinin Çarşı 
Camini dolduracağını umuyorum.

O’nu sonsuza uğurlarlarken 
her biri arkasında bir anısını 
yaşayacak.

Dün, uzun yıllar sonra ilkokul 
arkadaşım İsmail Ökter ile beraber 
olduk.

Amerika’dan kalkıp annesinin 
son nefes verişinde başucunda 
olmuş. Annesinin anılarını yazma 
ya başladığını söyledi. Ama bitire- 
memiş.

Keşke bitirmiş olsaydı.
Çocuklarına başsağlığı diliyo

rum. Toprağı ışık olsun.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Bir ışık söndü. Sayın Refet Ökter’i yitirdik
O, bir ışık.
O, bir Cumhuriyet kadını.
O, bir Atatürk sevdalısı.
O, Laik Cumhuriyetin Atatürk 

ilke ve devrimlerinin, demokratik 
rejimin yılmaz savunucusu.

O, uzun yıllarını verdiği Türk 
Milli Eğitiminin emekçisi.

O, tarihi bir anıt.
Bizlerin öğretmeni, bizlerin 

ikinci annesi Refet Ökter’i kay
bettik.

Böylece tarihi bir ışık söndü.
Bugün öğle sonrası yolcu 

ediyoruz sonsuzluğa.
Acımız sonsuz.
Binlerce polis, asker, öğret

men, mühendis, doktor, profesör, 
gazeteci, hakim, savcı, işçi, çiftçi, 
esnaf ve sıradan Gemlikli de 
onun emeği var.

Dooğru, dürüst ve çalışkan 
olmayı, insanı ve doğayı sevmeyi 
bizlere hep o öğütledi.

Tarihi, coğrafyayı O sevdirdi 
bizlere.

O, öğretti Atatürk’ü. O, tanıttı 
Kurtuluş Savaşı kahramanlarını.

Fransızca’yı öğretmek için az 
mı çaba sarfetti bizler için.

Düştük, yaralandık O yaramızı 
sardı sımsıcak ve yumuşak 
elleriyle.

Olumsuz davranışlarımızı 
gördüğünde O çekti kulaklarımızı 
iyi bir insan olalım diye.

Biz, öğrencilere adı soyadı 
okul numarası ile seslenirdi okul
da. Sade okulda mı yıllar sonra 
kendisine rastgeldiğimizde bizleri 
gördüğünde aynı şekilde hitap 
ederdi.

Yetiştirdiği öğrencilerinin 
başarıları ile mutlulukları ile 
kıvanç duyar, takdirlerini, sevgi
lerini sunar bir anne şevkati gös
terirdi.

Gördüğü yerde hatırımızı 
sorar, yanaklarımızı okşat, kucak
lar öperdi bizleri.

Küsleri dargınları barıştırır, 
dağılan yuvaların birleştirilmesini 
sağlardı uğraşları ile.

O, dört dörtlük bir insandı. 
Evet! insandı!
Son günlerine kadar bilinci 

açık, pırıl pırıl zeka ve hafızası 
yerinde olarak Bursa Olay 
Gazetesi’nin Bursa’da Yaşam 
ekinde Gemliklilerin eski yaşam 
kültürünü eski Gemlik’in konu
munu içeren yazısını bizlere son 
armağanı olarak bıraktı.

Evet Sevgili Hocam!
Yıllarca o pamuk gibi ellerinizi 

öptük, Bugün gözyaşlarımızla 
kabrini suluyoruz.

Gemliklilerin başı sağolsun.
Mekanınız cennet, Allah’ın rah

meti üzerinize olsun.
Sevenlerine ve evlatlarına 

uzun ömürler ve sabırlar dilerim. ■
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www.netotogaz.com

http://www.netotogaz.com
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ANAP’lı gençlerden CHP’ye ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Anavatan Partisi 
Gemlik Gençlik 
Kolu Başkanı 
Ahmet Aydın ve 
gençlik kolu 
üyeleri, CHP 
Gemlik Gençlik 
Kolu Başkanı 
Özkan Demirel ve 
arkadaşlarını 
ziyaret ederek, 
Gemlik'in sorunları 
hakkındaki görüş
lerini paylaştılar. 
Ziyaretten duyduğu 
mutluluğu dile geti 
ren Özkan Demirel, 
Gemlik'te çok dina 
mik ve heyecanlı bir 
gençlik kolu oluştur
duklarını belirtirken, 
ileriki süreçte yapa 
cakları çalışmalarla 
Cumhuriyet Halk 
Partisi'ni Gemlik'te 
hem yerelde hem 
de genelde birinci 
parti yapacaklarını 
söyledi.
Demirel; Gemlik 
Belediyesi'nin 
çalışmalarını 
eleştirirken, Gemlik

halkının gözünün 
boyanmaya çalışıl 
dığını ancak artık 
Gemlik halkının 
Arap özentisi palmi 
ye ağaçlı süsleme 
terden önce işsizlik, 
altyapı ve sosyal 
alanlarda belediyeyi 
çalışır görmek iste
diklerini söyledi. 
Yerel seçimlere 
bir yıl kala Sayın 
Mehmet Turgut 'u

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
İstiklal Caddesi’nde 

(Güleryüz Pimapen üstü) 
3. Kat 3+1150 M2 

Kombili, Asansörlü, 
Dört Cepheli, Deniz Manzaralı, 

Yenilenmiş 
100.000-YTL (Pazarlıksız)

GSNI: 0.532 417 7217 
Ev: 257 51 26

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR... 
D A V E T I Y E BİZİM İSİMİZ ....

V/îirf A9 AfCAİ MATBAACILIK - YAYINCILIK -■%VI Vlbd REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

fi Ulaştırma Bakanlığından aldığım 
"" 34 PL 937 plakalı aracıma ait taşıt

kartımız kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
MHK Nakliyat ve

fHF Ticaret Limited Şirketi

hizmet ateşinin 
sardığına işaret 
eden Özkan Demirel, 
“Gemlik'i sözde 
değil özde seven bir 
belediye başkanını 
bulup çıkarmalarının 
boyunlarının borcu 
olduğunu söyledi. 
Ziyarette söz alan 
Anavatan Partisi 
Gemlik Gençlik Kolu 
Başkanı Ahmet Ay 
dm, CHP Gemlik

Gençlik Kolu 
Başkanı Özkan 
Demirel'in görüş
lerini paylaştığını, 
önümüzdeki 
dönemde Gemlik 
halkının bu olumsuz 
gidişe mutlaka 
"dur" diyeceğine 
ve Gemlik'e yakışır 
bir belediye başka 
mm seçeceğine 
inandığını 
sözlerine ekledi.

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızın üretim bölümünde 

çalışmak üzere
35 yaşını aşmamış, askerliğini yapmış 

ELEMANLAR 
Ayrıca Forklift ehliyeti olan 

ELEMAN ARANIYOR.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. 

HELMERSAN A.Ş. 
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

Ltıjüi.'.lıl.'JJıffiaa ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

EĞİTİMCİ 
GÖZÜYLE ।

incisel TEKİN
Özel Aykent ilköğretim Okulu 

Sınıf Öğretmeni

A

SON ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE J 
SOSYAL GELİŞİM

Sevgili Anne ve Babalar!
Büyütmekte olduğunuz çocukların yaşlarına 

göre davranışlarında zaman zaman değişiklik
ler yaşadığını hep görürüz. Bunlara karşı bazen 
yumuşak bazen ise sert davranışlar içine gire 
riz. Ancak, bu davranış değişikliklerinin çocuk
ların içinde bulundukları yaşlarının gereği 
olduğunu farkına varamayız.

Bugün, şizlere 6-7-8 yaş grubu çocuklarda 
yaşanan davranışlar ile ilgili yaptığım araştırma 
lan ve bazı bilgileri aktaracağım.

6-7-8 yaş dönemi son çocukluk dönemidir. 
Bu evrede çocuklar dengesiz, kurala karşı 
koyan isyankar bir tutum içersine girerler.

Akranlarının görüşlerini, düşüncelerini pay
laşıp kabul eden çocuk; büyüklerin, erişkinlerin 
görüşlerine karşı koyar.

SOSYALLEŞME
Okul çağıyla birlikte sosyalleşme artar. Kız 

lar kızlarla erkekler erkeklerle oynamaya kendi 
aralarında guruplaşmaya başlarlar. Sosyal bilin 
cin çok hızlı geliştiği bir dönemdir.

Bu çağa sosyologlar ve uzmanlar çete çağı 
da demektedir.

Rekabet bu dönemde kendini gösterir.
Son çocukluk döneminde rekabet çoğunluk

la kavga ile biter. Bu dönemde daha az bencil 
buna karşılık saldırgan ama aynı zamanda yar 
dımsever olurlar. Ovun gurubu, çocuğun yaşa 
minin büyük bölümünü oluşturmaya başlar. 
Ona bir takım davranışlar kazandırır. Okul 
öncesi dönemde aile içi deneyimler, okul döne
minde de aile dışı deneyimler oluşmaya başlar.

ÇOCUĞUNUZ BÜYÜYOR, DEĞİŞİYOR, 
GELİŞİYOR VE SİZDEN AYRI BİR 

KİMLİK GELİŞTİRİYOR!

SOSYALLEŞME SÜRECİNDE OKUL 
Okul çocuğun sosyalleşmesinde büyük 

ölçüde yardımcı olan bir kurum niteliğindedir.
Çocuk bu evrede yaptığı davranışları sorgu

lamaz, art niyetsiz olarak kendi iç itilimlerine 
göre hareket eder.

Çocuk 9-10 yaş evresine girdiğinde duygu 
ve davranışlarını denetlemeye, bulunduğu guru 
ba göre hareket etmeye başlar.

Olağan koşullarda her çocuk bu sosyalleş 
me evrelerini aynı yaşlarda geçirirler.

Bu evrede yaptığı davranışların olumsuz 
luğu sert bir dille kabaca anlatıldığında bunu 
bir başkasının yaptığını söyleyebilirler.

Davranışın nedeni sık sık sorgulandığında 
susmayı veya aklına gelen ilk ismi söylemeyi < 
tercih edebilirler.

EĞER ÇOCUĞUNUZ İSYANKAR 
DAVRANIŞLARDA BULUNUYORSA, 

Canınızın sıkıldığını, tepkide bulunduğunuzu 
anlayıncaya kadar yaptığı isyankarlığın onun 
için hiçbir anlamı yoktur.

Zamanla neleri istediğinizi anlamaya başlar.
Olumlu davranışları yapmasını istediğinizi 

idrak ettiğinde, yasak sınırlarını da anlamaya 
başlar.

ANNE BABA OLARAK OKÜL 
FAALİYETLERİNE KATILMAMIZ GEREKİR Mİ? 

Çocukların, anne babalarının okulu ilgilenme 
ye değecek kadar ilginç bir yer olarak görme 
sinden gizli bir mutluluk duyar. .

Anne babanın okula gösterdiği ilgi nedeniyle 
çocuğun okula ve öğretmenlerine karşı duy
duğu saygı artacaktır.

Anne babaları okul faaliyetlerine katılan 
çocuklarda bir topluma bağlılık ruhu geliştiğini 
ve bunların ait oldukları bu topluluğun sorun
larına karşı daha büyük bir sorumluluk duygu 
su taşıdıklarını görüyoruz.

YARIN: İTAATSİZLİK, KARSI KOYMA VE MEYDAN OKUMA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hacı ta Odları Baklava Börek acildi

leğişiki 
larşıbj 
Çine gh 
»in çocıı 
?reği

uklant 
araştı

temkfc 
arşı 
1er.
rinipş 
şkinlen

ar. Kc 
a kend 
yalbfc

teçaj

r.
junluk- 
end
la yar 
yaşa

lar.
ıl 
döne-, 
)aşlr

8. t

Erzurum’un 
kurtuluş günü 

Gemlik’te 
kutlanıyor

Bursa’nın ünlü 
Hacı Haşan Oğulları 
Baklava ve Börek 
Salonu Gemlik’te 
hizmete girdi.
1970 yılından beri 
Bursa’da baklava ve 
yaptığı böreklerle 
ünlenen Bayburtlu 
Yüksek Aktaş’ın

sahibi olduğu 
Hacı Haşan Oğulları 
Baklava ve Börek 
Salonu İstiklal Cad- 
desi’nde Gemliklile
rin hizmetine girdi. 
Bursa’da Setbaşı ve 
Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı’nda şubesi 
bulunan Hacı Haşan

Oğulları Baklava ve 
Börek Salonu sahibi 
Yüksel Aktaş, Gem 
lik’te şube açmaktan 
dolayı büyük mutlu
luk duyduklarını 
belirterek, Gemlikli 
lere de ağız tadıyla 
baklava ve börek ye
direceklerini söyledi.

Hacı Haşan Oğulları 
Baklava ve Börekçi 
sinin ballı kadayıfı ile 
su böreğinin çok ünlü 
olduğunu da söyle 
yen Aktaş, Gemlik 
Iilere baklava ve 
börekte farklı bir 
tada alıştıracaklarını 
belirtti.

Gemlik Erzurumlular 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği ile Gemlik 
Dadaşlar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği’nin 
ortaklaşa yaptığı 
basın açıklamasında 
12 Mart Erzurum’un 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 90. 
yıldönümü kutlandı. 
Yapılan açıklamada 
şu görüşlere 
yer verildi: 
"Erzurum’un kurtu
luşunun ülkemiz 
açısından da önemi 
büyüktür. Erzurum 
Rus işgalinden ve 
daha sonra buna 
eklenen Ermeni çete 
terinin zulmünden 
kurtarılışı Kurtuluş 
Savaşımızın da 
dönüm noktaların
dan birini teşkil 
etmektedir. Milli

manevi, ahlaki 
ve sosyal var
lığımızın değerlerini 
yalnız 12 Mart gün
lerinde değil, her 
zaman hatırlayarak 
ekonomik kalkın
mamızı temin etmek 
suretiyle muasır 
medeniyet seviyesi 
üzerine çıkmalıyız. 
Dün esarete karşı 
el ele gönül gönüle 
olunmuş ise 
bugün de ülkemizin 
gelişmesinde 
herkes elinden 
geleni yapmalıdır" 
Öte yandan 
yapılan açıklamada, 
bugün öğle 
namazına müteakip 
Çarşı Camii’nde 
şehitler için mevlüt 
okutulacağı 
belirtilerek, tüm 
Gemlik halkı 
davet edildi.
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VEFAT
Merhum Memduh ÖKTER’in eşi, 

İsmail, Vedat ve Binnaz’ın anneleri 
Nafize’nin kayınvalidesi, 

Özgür ve Melis’in babaanneleri 

Gemlik’in unutulmaz Tarih Öğretmeni

REFET ÖKTER
Hanımefendi, 11 Mart 2008 günü 

hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumenin cenazesi 
12 Mart 2008 Çarşamba günü (bugün) öğle namazından sonra 

Gemlik Merkez Çarşı Camii’nden kaldırılarak 
İlçe Mezarlığı’na defnedilecektir.

AİLESİ
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Bursa'da trafik 
kazası: 4 ölü, 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl il 
çesinde bir kamyo
netin otomobille çar 
pışması sonucu 
meydana gelen ka 
zada 4 kişi hayatını 
kaybetti, 4 kişi de 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Oylat Kavşa 
ğı'nda önceki gece 
23.30 sıralarında 
meydana gelen 
kazada, Aşağıballık 
köyünden gece 
vardiyasına giden 5 
kişiyi taşıyan Muzaf 
fer Oz yönetiminde
ki 16 Y 6076 plakalı 
otomobil ile İnegöl'
den Mezit köyüne 
giden Recai Gözü 
tök yönetimindeki 
16 Y 5451 plakalı 
kamyonet çarpıştı. 
Kazada otomobil 
sürücüsü Muzaffer 
Öz (38), araçta bulu
nan Zülküf Aslan 
(39) ve Selahattin 
Yıldız (38) olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Ağır yaralı 

olarak İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne kaldın 
lan v6 mesaiye 
yetişmeye çalışan 
hastanenin özel 
güvenlik görevlisi 
Tuncay Memiş (23) 
ise bütün müdaha 
lelere rağmen kur
tarılamadı. Kazada 
yaralanan Kenan 
Ara ile devrilen 
kamyonetin sürücü 
sü Recai Gözütak 
(43) ve kamyonette 
bulunan Kemal 
Gözütok (28) ile 
Selman Gözütok 
(22) hastanede 
tedavi altına alındı. 
Olayla ilgili bölge 
trafik ekipleri ile 
jandarma geniş 
çaplı araştırma 
başlatırken, araçta 
sıkışan cesetler 
İnegöl İtfaiyesi kur
tarma ekiplerince 
çıkarıldı. Mesaiye 
yetişmek isteyen 4 
arkadaşın ölümü 
Aşağıballık köyünü 
yasa boğdu.

Konfor dolandırıcılığına dikkat
Polisin'tüm uyarıları
na rağmen kontör 
dolandırıcılığı 
artarak sürüyor. 
Kendisini bir polis 
karakolundan 
'komiser' olarak tanı
tan kimliği belirsiz 
dolandırıcı, cep 
telefonundan 
Cumhuriyet 
Başsavcısı'nın 
eşinin taciz edildiği
ni iddia ettiği kişiden 
bin 750 kontör çaldı, 
Dolandırıldığını 
anlayan vatandaş

Sigara vermeyince bıçaklandı
Bursa'nın merkmez 
Osmangazi 
ilçesinde kendisin
den sigara isteyen 
kimliği belirsiz 
kişiye 'sigaram 
yok' diyen 
vatandaş bıçaklandı. 
Hastaneye 
kalınlan yaralının 

polisin yolunu tuttu. 
Polis 'Polis hiçbir 
zaman vatandaşı 
ödemeli aramaz, 
vatandaştan kontör 
istemez' uyarısını 
yineledi. Edinilen bil 
giye göre, merkez 
Nilüfer ilçesi Barış 
Mahallesi İbrahim 
Uyar İlköğretim 
Okulu yanında 
yürüyen İsmail Nal'ı 
(5.1) arayan bir kişi 
kendini pplis kara 
kolundan komiser 
olarak tanıttı. Nal'a 

sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çırpan 
Mahallesi Anadolu 
Sokak'ta yürüyen 
Ramazan 
Özçelik'ten (33) 
kimliği belirsiz 

cep telefonundan 
Cumhuriyet Başsav 
cısı'nın eşinin taciz 
edildiğini söyleyen 
kimliği belirsiz, 
dolandırıcı, bu 
nedenle kendisine 
kontör göndermesi 
gerektiğini kaydetti. 
Bunun üzerine 
İsmail Nal, şahsa 
tam bin 750 kontör 
gönderdi. Bir süre 
sonra dolandırıl 
dığını anlayan İsmail 
Nal polise başvurdu. 
Olayla ilgili soruş- 

bir kişi sigara istedi. 
Bunun üzerine 
Özçelik; 'Sigaram 
yok' deyince 
kimliği belirsiz 
kişi Özçelik'i sağ 
baldırından 
bıçaklayıp kaçtı. 
Yaralanan Özçelik 
hastaneye

turma başlatıldı.
Bu arada Bursa
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, polisin hiç 
bir zaman vatandaşı 
ödemeli arayarak 
kontör istemeye
ceğini bildirdi. Polis 
yetkilileri; 'Yapılan 
tüm uyarılara rağ
men vatandaş 
dolandırıcıların 
ağına düşüyor. Bu 
durumlarda polisle 
hemen irtibata 
geçilsin' uyarısında 
bulundu.

kaldırılırken 
zanlı olay 
yerinden kaçtı. 
Yaralının sağlık 
durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken olayla 
ilgili başlatılan

soruşturma 
sürüyor.

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

4

i 
l
I

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

ACİLSATILIKveKİmLIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ -
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m1 SATILIK DAİRE

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

£

I
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

ŞEKER SİGORTA
Macide &ZÂLP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

i
£

Husumetli 
gençlerin 

kavgasında 
kan aktı

Orhangazi’deçıkan 
kavgada 2 kişi 
bıçaklandı. 
Olay, önceki ak 
şam saatlerinde 
Yalova Caddesi 
üzerinde bulunan 
Konak İş Hanı 
önünde meydana 
geldi. İş hanı 
önünde bulunan 
çay ocağında soh
bet eden V.Ç. (41) 
ile oğlu Ş.Ç. (18), 
aralarında huşu 
met bulunan L.M. 
(33) ve E.S. (25) ile 
karşılaşınca tartış
ma çıktı. S.Ç, alkol 
lü oldukları belir
lenen L.M. veE.S'yi 
üzerinde bulunan 
bıçak ile çeşitli 
yerlerinden yaral
adı. L.M ve E.S 
hastaneye kaldın 
lirken, olay yerine 
gelen polis, baba 
ve oğlunu gözaltı
na aldı. Kan kaybe 
den L.M. Bursa 
Acıbadem Hastane 
si'ne sevk edilir 
ken, E.S. ise Or 
hangazi Devlet 
Hastanesi'nde 
ayakta tedavi 
edildi.

€l€MAN AAANIVOA
Gemlik'te madencilik sektöründe faaliyet 

gösteren firmamızda çalınmak üzere;
Endüstri Meslek Lisesi mezunu 

MAKİNE BAKIM ELEMANI 
ve VASIFSIZ İŞÇİLER aranıyor.

Empet Metalürji San. Tic. Ltd. Şti.
Eski Orhangazi Cad. Mezbaha Karşısı No:42 ■ GEMLİK 
TEL: 0.224 514 82 56 Emek Tatlı: 0.533 338 08 43

CLCMAN ARANIYOR
Bünyemizde çalacak
BfiYfiN ELEMflN ve 

BflYflN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77
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Çizerimiz 
Barış Güler 
ilk sergisini 

okulunda açtı

Barış Can Güler - Burçak Uslu- Salih Memecan

Gazetemiz 
‘Çiziyorum’ köşesi 
çizeri ve Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu 2/B sınıfı 
öğrencisi 
Barış Can Güler, 
ilk sergisini geçtiği 
miz hafta 
çkulunda açtı. 
Ünlü Karikatürist 
Salih Memecan’ın 
davet üzerine 
okulda imza 
günü düzenlemesi 
nedeniyle 
Barış Can Güler’in 
Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Burçak 
Uslu gözetiminde 
yaptığı resimler 
izlenime açıldı.

Gazetemiz çizeri 
Güler’in, Salih 
Memecan’ın karak
terlerinden oluşan 
‘Zeytin ve Limon, 
Babişko, Çıt çıt’ 
resimlerinin yanı 
sıra Küresel 
Aydınlanmayı 
anlatan resimleri ve 
www.sizinkiler.com 
adresinde haftanın 
karikatürü seçilen 
çizimleri sergilendi. 
Çizerimizin ilk 
sergisi dün sona 
ererken, Salih 
Memecan ve 
okul öğrencileri ve 
öğretmenleri 
tarafından beğeni 
ile izlendi.

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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel:5l3332l)

RECEP İVEDİK 11.30 - 14.00 - 16.15 - 19,00 -21,15

SEMUN 12.00 - 14.15 • 16.30- 19.15 -21.15

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR

SEKRETER 
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR.
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

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
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

http://www.sizinkiler.com
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2. Küme Yıldız Erkekler Futbol birinciliği sürüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti tarafından 
2007-2008 eğitim 
öğretim yılı 2. küme 
yıldız erkekler 
Futbol birinciliği 
devam ediyor. 
Dün ilçe Atatürk 
stadında oynanan 
maçlarda Atatürk 
İlköğretim ile Çınar 
İlköğretim takımları 
rakiplerini yenerek 
avantaj sağladılar.

Atatürk ile Namık 
Kemal İlköğretim 
takımları arasında 
oynanan birinci 
maçta Atatürk 
İlköğretim takımı 
Ferhat'ın her 
iki yarıda attığı 
gollerle Namık 
Kemal İlköğretim 
takımını 2-0 
yenmeyi başardı. 
Günün ikinci 
maçında ise Çınar 
İlköğretim ile Şehit 
Cemal takımları 
karşı karşıya geldi.

İlk yarısını Zafer'in 
attığı gollerle 2-0 
önde kapatan Çınar

İlköğretim takımı 
ikinci yarıda Murat'la 
bir gol daha bularak

maçtan 3-1 galip sayısını ise
ayrıldı. Şehit Cemal Muhammet
takımının tek kaydetti.

Voleybolda yarı finalistler belli oluyor
üiffl

ESE NAMIK KEMA İLKÖĞRETİM OKULU

İlçe Milli Eeğitim Mü 
düdüğü Lig Sekre 
terliğinin düzenlediği 
ve Akpet Petrol ile 
Verona Mermerin 
sponsorluk yaptığı . 
Yıldızlar ve Genç 
erkeklerde yarı final
istler belli ölmaya 
başladı.
ilçe Spor Salonunda 
dün oynanan çeyrek 
final ilk maçlarında 
Cumhuriyet ilköğre
tim ile Namık Kemal 
ilköğretim okulları 
rakiplerini yenerek 
yarı finale yüksel 
diler.
Cumhuriyet İlköğre
timin 25-17 ve 25-14 
aldığı setler sonucun- 
da TSO Gazi llköğre-

CELÂL BAYAR ANADOLÜ LİSESİ ERKEKLERİ
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II

Ş!j Bahar yorgunluğu nasıl yok edilir?

Ol

Kadınlarda kalp hastalıkları 
birinci ölüm nedeni

Kışın soğuk günleri 
yavaş yavaş yerini 
baharın ılıklığına 
bırakırken, birçok 
kişide görülen 
halsizlik, yorgunluk 
gibi şikayetler 
kronikleşebiliyor.
Yaşam tarzı, 
giyim kuşam ve 
beslenmeye 
dikkatle bu 
açılabiliyor. 
Musa Özyürek 
Bahar mevsimi 
ile birlikte havadaki 
artan elektrik 
yükü, yorgunluk,, 
halsizlik ve gergin
liğe sebep oluyor. 
Havadaki elektrik 
yüklerinden pozitif 
olanları, vücutta 
zindelik, negatif 
olanlar ise yorgun
luğa yol açıyor. 
Elektrik yükünün 
şehirlerde daha 
fazla olduğunu 
belirten uzmanlar, 
taşıtların havayı 
kirletmesi, sanayi 
atıkları gibi etken
lerin elektrik 
yükünü artırdığını 
ifade ediyor. 
Uzmanlar, bahar 
yorgunluğunun 
önlem alınmazsa 
kronik yorgunluk 
sendromuna 
dönüşebileceği 
uyarısında 
bulunuyor.

Kayseri Ercıyes 
Üniversitesi Kulak 
Burun Boğaz 
Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa 
Erkan, bahar 
aylarında hava 
sıcaklıklarına 
bağlı olarak 
metabolizmada 
oluşan değişiklik
lerin insan 
vücudunun bu 
elektrik yükünden 
etkilenmesini 
artırarak bahar 
yorgunluğuna 
sebep olduğunu 
açıkladı.
Bahar yorgunluğu
nun insanlarda 
bitkinlik etkisi 
oluşturacağını 
belirten Erkan,

Kimsenin kolunu 
kaldırmaya hali 
kalmaz. Baharın 
gelmesi adeta 
dört gözle beklenir, 
ancak ısınan 
hava insanların 
içerisindeki yorgun
luğu da dışarıya 
yansıtmasına 
sebep olur." dedi. 
Elektrik yükünün 
yoğunluğunun, 
bahar mevsiminde 
sinir gerginliğini 
ve stresi de 
tırmandırdığını 
anlatan Erkan, 
alışılmış olan 
uyku ritimlerinde 
ani değişiklikler 
yapılmaması 
ve yatış kalkış 
saatlerinin 
birdenbire 
değiştirilmemesi 

gerektiğini 
vurguladı. 
Baharda yaşam 
tarzı, giyim 
kuşam ve 
beslenmeye 
dikkat 
edilmesini isteyen 
Erkan, bahar 
mevsiminde 
sebze ve 
meyvelerin 
yanı sıra bol 
sulu gıdaların 
tüketilmesinde 
fayda olduğunu 
dile getirdi. 
Vücudun özellikle 
B ve C vitaminleri 
ile potasyuma 
ihtiyaç duyduğuna 
dikkat çeken 
Erkan, şunları 
önerdi: "B ve C 
vitaminleri sebze 
ve meyvelerde, 
potasyum ise 
domates ve 
kayısıda bol 
miktarda bulunur. 
Bu dönem de 
bu gıdaların bolca 
tüketilmesi 
gerekir. Bunun 
yanı sıra günlük 

3 litre su tüketilmeli, 
her sabah en 
az beş dakika 
yürünmeli. 
Alkol ve sigara 
kullanılıyorsa 
mümkün olduğunca 
azaltılmalıdır."

Medicana Çamlıca 
Hastanesi Kalp 
Damar Cerrahisi 
Direktörü Prof. Dr. 
Mehmet Salih Bilal, 
kadınlardaki ölüm 
nedenleri arasında 
kalp hastalıklarının 
birinci sırada yer 
aldığını, kanserin 
ise sanılanın aksine 
ikinci sırada geldiği
ni belirtti.
Prof Dr. Bilal, yap
tığı açıklamada, 
atardamarlarda 
daralma veya tıkan
ma, kalp ritm bozuk
luğu ve kalp kapağı 
hastalıklarının 
kadınlar için büyük 
bir tehdit oluştur
duğunu belirtti. 
Ailesinde yüksek 
tansiyon, şeker,, 
yüksek kolesterol 
olan kadınların 30'lu 
yaşlarda mutlaka 
kardiyolojik check- 
up yaptırmaları 
gerektiğini ifade 
eden Bilal, 65 yaşın 
üzerindeki her 4 
kadından birinde bir 
çeşit kalp rahatsı
zlığı görüldüğünü 
söyledi.

I Koroner arter hasta 
lığının risk faktörleri 
nin günümüz toplu 
munun yaşam tar 
zında giderek daha 
yaygınlaştığını 
kaydeden Bilal, kalp 
krizi geçiren kadın
larda ölüm oranının 

erkeklere göre daha 
yüksek olduğunu 
ifade etti.
Kadınların, ev 
halkının sağlıklı 
beslenmesinin' 
mimarları olarak 
kalp hastalıkların-ı 
dan korunmada 
önemli bir role 
sahip olduklarını 
vurgulayan Bilal, 
menopoz sonrası 
düzenli egzersiz, 
sağlıklı beslenerek 
şişmanlıktan korun
ma ve varsa sigara 
alışkanlığını terk 
etmenin, kadınları 
kalp hastalıkların
dan korumada en 
etkili önlemler 
olduğunu kaydetti. 
Menopoz ile birlikte 
kalp hastalıklarında 
bir sıçrama 
olduğunu belirten 
Bilal, şöyle devam 
etti: 'Bunun da 
nedeni, kalp 
hastalıklarından 
koruyucu etkisi 
olan östrojen adlı 
hormonun seviye 
sindeki düşmedir. 
Östrojen iyi huylu 
kolesterolü yük
seltirken kötü huylu 
olanı azaltı yor. 
Doğum kontrol hap
ları da damarlarda 
pıhtı oluşmasına yol 
açarak genç yaşta 
kalp krizi ve felç 
geçirme ihtimalini . 
arttırmaktadır."
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 513 10 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

513 23 29Sahil Dev. Hast.
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 617 33 94

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 

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

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

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

Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

513 45 21 -182
513 45 21 -111

Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ
256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23
İDO İmam Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 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
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
12 Mart 2008 Çarşamba 
ÇAĞLAR ECZANESİ 

Pazar Cad. No: 25 
Tel: 5133552 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3002 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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İNŞAAT LTD.ŞTİ.

ŞEHİRMERKUfa^

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* 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 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 

l60m2 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


Kunıluş:1973| BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

GemlikK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Mart 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Ahmet Kocabıyık ve Borusan’ı CEO’su Agah Uğur 2007 yılını değerlendirdi 2008 yılı hedeflerini anlattı

Borusan; “Yatırıma devam edeceğiz”
Kocabıyık, 2008 yılında yaşanan küresel krize ve her türlü belirsizliğe 
karşın yatırımlarını büyük ölçekte sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

S İlçemizde fabrikaları bulunan Boru 
san Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı 
A. Ahmet Kocabıyık yaptığı açıklamada, 
2007'de karlı, sürdürülebilir büyüme 
hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Syf2'de

Yerleşke Yurt Binası sondaj çalışmaları başlıyor
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ameliyat olduktan sonra dün başladığı görevinde Sunğipek Yerleş 
kesi’ne yaptıracağı yurt binası için ödenek bulunmayınca zemin sondaj çalışmalarını da Belediye’nin yap
tıracağını söyledi. Turgut, Kız Öğrenci Yurdu’nun önümüzdeki ders yılına yetiştirileceğini açıkladı. 3’de

Güne Bakış
■UM Kadri GÜLER

kadri quler@hotmail.com

Cenazelerde buluşmak
Dün, değerli Tarih Öğretmenimizin 

cenaze töreninde toplandık.
Refet Ökter, sevenleri tarafından son yol 

culuğuna uğurlandı. Cenazede eski dostlar 
la yıllar sonra biraraya geldik.
________________ Devamı sayfa 5’de

Smw
BE02180-945
INTEL 2180 2.0 Ghz. İŞLEMCİ 

INTEL 945 VGA+SES+LAN ANAKART 
2 GBDDR2 BELLEK 
100 GB SATA SABİT DİSK 

DVMW OPTİK SÜRÜCÜ 

17* LG WIDE SCREEN LCD 
EVEREST 435 KASA B

KART OKUYUCU W
MM KLAVYE ♦ OPTİK MOUSE 
2H8USİSTMİ

BE0610M200
AMD 4200 İŞLEMCİ

AMD VGA*8ES*LAN ANAKART 
2 GBEDR2 BELLEK 
160 GB SATA SABİT DİSK 
DVD-RW OPTİK SÜRÜCÜ 
17” LG WIDE 8CREEN LCD MONİTÖR 

EVERE8T 435 KASA
KART OKUYUCU 
MM KLAVYE ♦ OPTİK MAK0U8E 
2*1 SES SİSTEMİ

BU

Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BllRSfl 
fek 0224 512 25 63 * ww*g<ıriimwauo«

YAZICI TARAYICI
FOTOKOPİ

KAÇMAZ!
/ 99 ytl 
i 12 TAKSİT 
\ KDV DAHİL

BİLGİSAYAR 
MASASI

mağmum bonuscard

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com


13 Mart 2008 Perşembe Gemlik KHrfez Sayfa 1

Unutulmaz Tarih Öğretmeninin cenazesinde öğrenciler biraraya geldi

Refet Ökter’e son görev Borusan; “Yatırıma 
devam edeceğiz”

Kadri GÜLER
Emekli Tarih Öğret
meni Refet Ökter, 
dün sevenleri 
tarafından son yol
culuğuna uğurlandı. 
Önceki gün tedavi 
gördüğü Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde yaka
landığı amansız 
hastalık nedeniyle 
hayata gözlerini 
yuman 86 yaşındaki 
Gemlik Ortaokulu 
ve Lisesi’nen Efsane 
Tarih Öğretmeni 
Refet Ökter’in cena 
zesi ambulansla dün 
Gemlik’e getirildi. 
Balıkpazarı Mahalle 
si’ndeki evinin 
önüne götürülen 
cenaze, buradaki 
törenden sonra Çar 
şı Camine getirildi. 
Refet Ökter’in 
cenazesine Belediye 
Başkanı mehmet 
Turgut, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prö’f. Dr. Müfit

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ 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 Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi 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

Borusan'ın 2007 
performansı ve 2008 
yılına ilişkin hedef 
leri Çırağan Sarayı'n 
da yapılan yıllık bil
gilendirme toplan
tısında değerlendiril 
di. Toplantıda, 
Borusan'ın 2007'de 
hedeflenenin öte
sine geçerek yüzde 
28 büyüdüğü ve 
portföyünü yeniden 
yapılandırarak güç 
kazandığı belirtildi. 
Borusan Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı A. Ahmet 
Kocabıyık, "2007'de 
kârlı ve sürdürüle 
bilir büyüme hede
fimize eriştik. 2008 
iş planımızı küresel 
kriz öngörüsü ile 
hazırlamadık. Tür 
kiye'ye inanan, he 
defleri büyük bir 
grubuz. Bunun için 
iyimser olmaya mec 
buruz. Her türlü be 
lirsizliğe rağmen ya 
tırımlarımızı büyük 
ölçekte sürdür me 
ye kararlıyız" dedi. 
12 Mart 2008, İstan
bul- Borusan Hol 
ding Yıllık Bilgilen 
dirme Toplantısı, 12 
Mart Çarşamba gü 
nü Çırağan Sarayı'n 
da yapıldı.
Toplantıya Borusan 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı A. 
Ahmet Kocabıyık ve 
Borusan Holding 
CEO'su Agâh Uğur 
katıldı. Borusan 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı A. 
Ahmet Kocabıyık, 
2007'de tahminleri 
nin ötesinde bir 
büyüme sergiledik
lerini vurguladı. 
Kocabıyık, "Konsoli 
de ciromuz yüzde 
28 artışla 3 milyar 
dolar eşiğini aştı. 
Geçen yıl 158 mil 
yon dolarlık yatırım 
gerçekleştirdik" 
dedi.
Kocabıyık sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"2008 yılında iş

planımızı küresel 
kriz öngörüsü ile 
hazırlamadık. Türkl 
ye’ye inanan, hede
fleri büyük bir gru 
buz. Tarihimizin en 
yüksek yatırım süre 
cindeyiz. İyimser 
olmaya mecburuz. 
Bu yıl yatırım plan
larımızı 'temkinli bir 
iyimserlik' içinde 
sürdürecek ve eko 
nomik risklerin yö | 
netimine öncelik 3 
vereceğiz. Zaman 
ihtiyatlı olma 
zamanıdır. Gereğin 
den fazla iyimserlik 
ve rehavet zamanı 
değildir".
Türkiye'nin içinde 
bulunduğu koşulları 
da değerlendiren 
Kocabıyık şunları 
söyledi: "Ülkemiz 
büyük bir değişim 
ve gelişim sürecin 
de. Ancak; kontrol 
edilemeyen değişim 
kaosa yol açar ve 
Türkiye'nin belirsiz
lik potansiyelini yük 
seltir. Bunun önüne 
geçebilmemizin iki 
anahtarı vardır. Bi 
rincisi, vizyondur. 
Yani nereden gelip 
nereye gittiğimiz 
hakkında bir ortak 
akıl yaratabilmektir. 
İkincisi de şeffaflık 
olmalıdır. Yani top 
lumun tüm kesim
lerini kucaklayan bir 
açıklık politikasıdır. 
Bunların ikisini de 
uygulayabilmek için 
bir de ön şart bulu 
nuyor. Bu da, karşı 
lıklı güvendir. Bu 
gün, siyasetçi, iş I 
adamı, kamu yönet/- 
cisi, asker, öğret/m 
üyesi, işçi, köylü, j 
kısacası sokaktaki 
herkes olarak 
birbirimize güven
meyi öğrenmemiz 
gerekmektedir. 
Burada, en 
büyük görevin de 
politikacılara 
düştüğünü 
özellikle vurgula- s 
mak istiyorum."

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

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Uludağ Üniversitesi Sunğipek İerleşkesi’ne belediyenin yaptıracağı 130 yataklı yurt için ilk adım

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural
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Yerleşke Yurt Binası 
sondaj çalışmaları başlıyor 
S Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ameliyat olduktan sonra 
dün başladığı görevinde Sunğipek Yerleşkesi’ne yaptıracağı yurt 
binası için ödenek bulunmayınca zemin sondaj çalışmalarını da 
Belediye’nin yaptıracağını söyledi. Turgut, Kız Öğrenci 
Yurdu’nun önümüzdeki ders yılına yetiştirileceğini açıkladı.
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Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Belediyesi 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi içine 
yaptırılacak olan 
130 öğrencinin 
kalacağı yurt binası 
için önümüzdeki 
hafta içinde arsada 
sondaj çalışması 
başlatılacak. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
yaptığı açıklamada; 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Genç'in 
kendisine yaptığı 
geçmiş olsun 
ziyareti esnasında 
Üniversitenin sondaj 
için gerekli ödeneği 
olmaması nedeniyle 
bu işin Belediye 
tarafından karşılan

ide

>jla- 
ı.'

ması talebine 
olumlu baktıklarını 
ye çalışma başlattık
larını söyledi.
Yurt binası için 
yapılan anlaşmada 
her türlü çalışmanın

yapıldıktan 
sonra kendilerine 
projenin teslim 
edilmesi gerektiğini 
hatırlatan Başkan 
Turgut, "Ancak 
üniversitenin

Başkanın 125 binYTL’lik 
makam aracı geldi

GEMPORT A.Ş. tarafından alınan ve 
Gemlik Belediyesi’ne hibe edilen Audi 
marka binek aracı teslim alındı.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un ma 
kam aracı olarak kullanacağı yeni aracın 
plakası ise 16 ZD 872 oldu.

3

£1 

H 

30 
49.,

ödeneğinin olma* 
ması nedeniyle 
iş fazlaca uzadı. 
Bunu kısaltmak için 
sondaj giderini 
biz karşılayacağız. 
Amacımız önümüz 
deki ders yılına 
yurt binasını 
yetiştirmek" dedi. 
Belediye Meclisi 
tarafından onay
lanan yurt binası 
için belediye 
olarak 1 milyon 
YTL ayrıldığını da 
hatırlatan Başkan 
Turgut, poliklinik 
binasının da onan 
mim göz önüne 
alındığında 
belediye olarak 
üniversite içine 
1 milyon 500 
bin YTL'lik bir 
yatırım gerçekleşti
rileceğini bildirdi.

Şırnak’ta teröristlerle sıcak çatışma
Türk Silahlı Kuvvet 
leri'nin (TSK), terör 
örgütü PKK'ya yöne
lik olarak Irak'ın kuze 
yine düzenlediği kara 
harekatının ardından 
sınır bölgelerinde 
temizlik operasyonu 
sürüyor. Mehmetçik 
Şırnak’ın Bestler 
Dereler Bölgesi'nde 
tespit ettiği terörist

grubun peşine düştü. 
Çıkan çatışmalarda 
2 terörist öldürüldü.
Bestler-Dereler, Ga 
bar, Küpeli ve Kato 
bölgelerinde operas 
yontarım sıklaştıran 
Mehmetçik, arazi ara 
ma taraması yapar 
ken, 23. Jandarma 
Sınır Tümen Komu 
tanlığı’ndan havala

nan Skorsky tipi heli 
kopterler böl gede 
keşif uçuşları ve ik 
mal yaparak, karada 
sürdürülen arazi ara 
ma ve tarama ope 
rasyonuna destek 
veriyor. Dün sabah 
saatlerinde Çakırşö ' 
güt Tugayı'n danda 
operasyon bölgesine 
helikopterlerle birlik

ler şevke dildi. 
Bölgede sürdü rülen 
operasyona Jandar 
ma Özel Harekat tim
leri ile geçici köy 
korucuları katılıyor. 
Derin vadilerin, çu 
kürların ve çok sayı
da mağara nın bulun
duğu engebeli arazi 
de Mehmetçik didik 
didik terörist arıyor.

Kafamdaki sorular?
Hangi devlet büyüğü ne derse desin şu 

soruları aklımdan silemiyorum:
Başbakanlık Başdanışmanı Irak’ta gö 

rüştükleri Iraklı ve Amerikalı yetkililere 
"Bir daha dönmemek üzere bölgeyi 
PKK’dan temizlemek, ardından İraklılara 
bırakmak istediklerini açıklamadı mı?

ABD Savunma Bakanı Ankara’da "1-2 
hafta içinde Kuzey Irak’tan çıkın!" dediği 
gün (28 Şubat) "Zaten çekilme başlamıştı!" 
deniyor

Ancak, Gates konu ile ilgili ilk demecini 
bir gün evvel (27 Şubat) Hindistan’da ver
memiş miydi?

Madem 28 Şubat günü çekilme başla 
mıştı, Neden birileri müttefikimizin kulağı
na “çekilme çoktan başladı!"demedi de 
adam aynı gün lafını 4 kez tekrarladı? 
Neden, üstüne üstlük, ayrılırken Amerikalı 
gazetecilere "4 defa söyledim, anlamış 
lardır!" dedi? Başkan Bush da aynı konu 
ya parmak basmak ihtiyacı duydu?

Başbakan çekilmeyi önceden biliyor
muş. Zaten Ulusa Sesleniş konuşmasını 
da çekilme başlamadan önce, Gates’in 
Hindistan’da konuştuğu gün olan Çarşam
ba günü hazırlamış (27 Şubat).

İyi de Başbakan Ulusa Sesleniş konuş
masını çekilmeninbaşladığı saat 04.00’ten 
9 saat sonra saat 13.14’te ilgili televizyon
lara yolladı (29 Şubat). İçinde harekâtın 
devam ettiğini söylediği 1. kasedi aynı gün 
saat 15.oo’da geri çekti. Başbakan kendi 
ayağına kurşun sıkar mı? Nasıl oluyor da 
yaptığı hatayı harekât başladıktan 11 saat 
20 dakika sonra fark ediyor?

Irak Dışişleri Bakanı harekâtın bitirildiği
ni açıkladığı 29 Şubat sabah saatlerinin 
ardından neden Silahlı kuvvetlersadece 
açıklama yapılacağına dair açıklama yapı 
yor? Neden kapsamlı açıklama öğle saat
lerine dek bekleniyor? Madem çekilme bir 
gün önce (28 Şubat) başlamıştı, açıkla
mayı hazırlamak neden 1 günden fazla 
vakit aldı? KYP’nin Ankara temsilcisi çek
ilmenin "o gece" başlayacağını 28 Şubat 
günü Gates Ankara’dan ayrılır ayrılmaz 
Talabani’ye bildirdiğini 29 Şubat günü 
açıkladı. Temsilci yalan mı söylüyor,Bazı 
yazarlar da savaş istemedikleri için çek
ilmeden pek memnun olmuşlar.

Madem savaşa karşılar, neden harekât 
başladığındabir şarkıcının onda biri ola
madılar da, (o da çizmeyi aştı) sesleri çekil 
me başladıktan sonra yükseldi?

Kimsenin ama kimsenin Askerlerimizin 
veharekâtâ yön veren komutanların büyük 
başarısını vefedakârlıklarını sorguladığı 
yok. İyi yaptılar..Büyük, iş...

Allah onlardan binlerce kez razı olsun.
Ama neden devlet büyükleri çekilmeyi 

sorgulayanları kahraman askerlerin arkası
na sığınarak cevaplıyorlar, bunu anlamak 
mümkün değil.

Her şey açıklanmalı.
Bilinen o gecede Ankara’da neler oldu, 

kime ne dedi, kim kime ne yaptı? Çok 
merak ediyorum!

Halkta merak ediyor, anlatılanlar masal 
diyor...

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Harun Özmaden
Gemlik’e geri döndü

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Akbank Gemlik 
Şubesi kuruluşumun 
50. yıldönümünü 
müşterileriyle 
kucaklaşarak 
kutluyor.
Bankacılık hizmet
lerinde büyük 
yeri olan Akbank'ın 
Gemlik'te kurulan 
şubesinin geçen 
zaman içinde 

müşterilerine 
vermiş olduğu iyi 
hizmeti bundan 
sonrada sürdüre
ceği belirtilirken, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkan Vekili. 
Nurettin Bay, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
Akbank Gemlik 
Şubesi Müdürü 
İbrahim Doğruer'i

ziyaret ederek 
50. kuruluşlarını 
kutladılar.
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
Akbank Şubesi 
hazırladığı 
kokteyl ile gün 
boyu müşterileri 
tarafından 
ziyaret edilerek 
50. kuruluş 
yıldönümünü 
kutladılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Liman 
Başkanlığı görevini 
sürdürürken 
Çanakkale'ye tayini 
çıkan Dr. Harun 
Özmaden Bölge 
İdare Mahkemesine 
açtığı davayı 
kazanarak yeniden 
görevine döndü. 
Yaklaşık 5 yıldan 
bu yana Gemlik 
Liman Başkanlığı 
görevini sürdüren 
Ozmaden'in daha 
önce de tayini çıkmış 
ancak yine açtığı, 
davayı kazanarak 
görevine

TKM’de 
Türk 
Sanat 
Müziği 
Konseri

Bursa Büyükşehir Beledi 
ye Orkestrası Türk Sanat 
Müziği Bölümü İcra Heye 
ti, 2007-2008 sanat sezo
nunun beşinci konserini 
bu akşam saat 20.30’da 
Tayyare Kültür Merkezi’n 
de verecek.
Büyükşehir Belediye 
Orkestrası Türk Sanat 
Müziği Bölümü İcra

dönmüştü. İkinci kez dava açan Harun 
tayini çıkan.fakat Özmaden önceki
yine Bölge İdare gün görevine
Mahkemesine yeniden başladı.

Heyeti’nin Serkan Gen 
çer şefliğinde gerçekleşti 
receği konserde, Hicaz 
makamındaki eserler 
seslendirilecek. Konserin 
ikinci bölümünde ise 
Ankara Radyosu Şef ve 
Ses Sanatçısı Haşan 
Eylen özel bir repertuarla 
BursalI sanatseverlerin 
karşısına çıkacak.

Blok No: 7-8-10 Nilüfer / BURSA 
Tel: 0.224 441 79 04 -05 

Fax: 0224 443 07 15

B/Blok No:32 Gemlik / BURSA 
Tel & Fax ; 0.224 524 77 78 

www. n ete togaz. com

■nEHE NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE
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Cenazelerde buluşmak
Refet Ökter hocamızın cenaze

si bir ambulans ile Bursa Tıp Fa 
kültçsinden Gemlik’e geldi. Önce 
Bahkpazarı Mahallesi 1 Nolu 
Caddedeki evinin önüne getirildi.

Sonra Çarşı Camine getirilen 
cenaze, sevenleriyle buluştu.

Refet Ökter, öğrencileri tarafın
dan sevilen bir öğretmendi.

Sertti, disiplinliydi ama yine de 
sevilirdi.

Cenazenin katafalk demirlerinin 
üzerine konduğu sırada üç beş ki 
şi vardı cami avlusunda..

Yavaş yavaş çevreden gelen
lerle doldu avlu.

Gözlemlediğim kadarıyla üç 
kuşak insan vardı cenazede..

1940 yılından önce doğanlar, 
1940-1945 doğumlular ve 1950’ 
lerde doğanlar ile biraz üzerinde 
kiler.

Yani, bizlerin ağabeyleri, abla 
lan, bizlerden bir kuşak öncekiler 
ve bizler hep avluda toplandık.

Uzun yıllar sonra birbirlerini gö 
ren eski dostlar hasret giderdiler.

Dakikalarca birbirlerine sarılıp 
eskilere gittik.

Kimler yoktu ki dünkü cenaze 
de...

Belediye Başkanı Mehmet Tur 
gut bile hasta yatağından kalkıp 
gelmiş.

Bayan öğrencileri, komşuları, 
akrabaları kalabalık bir grup kal 
dırımda bekliyorlar.

Doç. İsmail Ökter’i uzun yıllar 
görmeyen arkadaşları birbirine

soruyor, hangisi diye.
Uzun süre birbirlerini görme 

mek, simaları bile unutturuyor 
insana.

Parmakla gösteriyorlar İsmail’i 
aaa.. ne kadar değişmiş diyorlar 
ve taziyelerini sunuyorlar.

Ortaokuldan, ilkokuldan yıl
lardır görmediğim arkadaşlarım...

Bu buluşmalar cenaze tören
lerinde mi olmalı ama maalesef 
yaşam herkesi bir tarafa savur
muş..

Yıllar sonra birbirlerini böyle 
cenaze törenlerinde buluşturuyor.

Bir ağabeyimiz, Bursa’daki 
Gemliklilerle bir dernek kurduk 
arada toplanıp yemek yiyoruz. Bu 
yemeklerde kimleri görüyoruz di 
yor. Neden bunca zamandır yap
mamışız bu toplantıları diyor..

İstanbul’dan gelenler var..
Daha çoğu Bursa’dan..
Kimi bizim Gemlik Ortaokulun 

dan mezun olan Refet Hanımın 
öğrencileri, kimi çocuklarının 
İstanbul’dan okul arkadaşları.

Uludağ Gazozlarının sahibi 
Mehmet Erbak, bir tanık yüz ama 

adını çıkaramadığımız akademis 
yen bir hoca...

Çeşit çeşit insanlar biraya gel 
m iş..

Herkes bu kim diye birini gös
terip soruyor.

Sezgin Kostak ortaokuldan ar 
kadaşım, kucaklaşıyoruz. Çok 
uzakta değil Bursa’da oturuyor 
ama en az beş yıldır kendisini gör 
medim.

Eskileri gidiyoruz.
Gençlik yıllarımıza...
Hey gidi günler hey...
Zaman ne çabuk geçmiş..
Sanki dün gibi..
Çarşı Camisinin avlusu ana ba 

ba günü, herkes birbiriyle soh
bette.

İsmail, Vedat ve Bin naz tabut 
çevresinde taziyeleri kabul ediyor
lar.

Tevfik Solaksubaşı bana yine 
kızıyor.

Yat limanı konusunda hazırlat
tığı' resmi gazeteye koymadığım 
için.

Söz diyorum Teyfik Bey’e, söz 
haber yapacağım.. t

Özcan Vural ağabeyimin elinde 
bir Gemlik Körfez.

Matbaada, "gazete kalmadı 
demişler” sinirlenmiş.

Gazetemiz dün öğle saatlerin 
de tükendi.

Bilseydik baskıyı arttırırdık.
Gemlik Körfez’de Refet Hanım 

ile ilgili yazılar var.
İnan Ağabey ve benim yazı 

larım.
Meraklananlar bayilerdeki gaze 

teleri bile toplamışlar. Kimi sak
layacağım diyor.

Ek baskı yapma şansımız da 
yok.

Öğle namazı için müezzin na 
maza davet ediyor insanları..

Cami avlusu kalabalık..
Yeni gelenler birbirleriyle toka 

laşıyor.
Hemen muhabbete dalıyorlar..
Sonra yavaş yavaş tabutun 

önünde saflar tutuluyor ve 
Süleyman Hoca’nın ‘Allahuekber’ 
çağrısıyla cenaze namazı başlıyor.

Avluda iki tabut.
İkisi de bayan..
Önce Refet hanımın cenaze 

namazı kılınıyor, ardından diğe 
rinin..

Hoca dua ile bitiriyor.namazı 
ve tabut ellerde cenaze aracına 
konuyor.

Araç ağır ağır hareket ederken, 
sonsuza doğru gidiş başlıyor...

Görev bitiyor ve dağılıyoruz.
Yıllar sonra birbirimizi cenaze 

de görüp yine ayrılıyoruz.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Gemlik Akbank 50 yaşında ....
Tam 50yıl olmuş 

Akbank Gemlik 
Şubesi’nin açılışı.

Yarım asır. .
Günler nasıl da 

geçiyor.
Açılışı sanki dün 

olmuş gibi hatırlıyo
rum. 31 Ocak 1958. 
Bankanın ilk şube 
yeri Çarşı Cami 
karşısındaki şimdiki 
Lezzet Lokantası’nın 
olduğu o yıllarda 
Gemlik eşrafından 
Avukat Teoman 
Ekim’in anneden 
dedesi rahmetli 
Cemil Çıpa’nın 
sahibi olduğu, 
oğullarının hırdavat 
ticareti yaptığı yerdi.

Akbank Gemlik 
Şubesi’nin ilk 
müdürü Küçük adını 
hatırlayamadığım 
soyadı “TuksavuT 
olan gayet kibar, 
saygılı ve çalışkan 
bir zat idi.

O yıllarda 
Gemlik’te Ziraat 
Bankası ile Türkiye 
İş Bankası vardı.

Bu iki büyük 

bankaya rağmen 
gelişip ayakta 
kalmak, Türkiye’de 
on yıllık mazisi olan 
bir bankayı yönet
menin, müşteri edin
menin ne kadar zor 
olduğu düşünülme
lidir.

Tabii başarı zorun 
üstesinden gelmek
tir. Geldiler.

Bankanın tüm 
müdür ve personeli 
gayretli olmuşlar, 
Akbank Gemlik 
Şubesi’ni en çok 
mevduata sahip, en 
büyük kredileri plase 
eden, en seri ve 
sağlıklı olarak 
bankacılık hizmeti 
veren konuma 
getirmelerini 
sağlamışlardır.

Akbank Gemlik 
Şubesi’nin bugünkü 
konuma gelmesinde 
büyük gayreti olan, 
çalışkan emekli 
müdürleri Gemlik’in 
çocuğu Sadık 
Gemicioğlu’nu, 
Halim Yiğit’!, 
Mehmet Gencer’I 

anmamak Gemlik 
halkı, tüccarı, 
esnafı, adına hak 
sizlik ve vefasızlık 
olur.

Onlar büyüklük 
taslamaksızın sami
mi ve candan 
davranışları ile 
vatandaştan 
bankaya mevduat 
sağlayan, yurt dışın
dan Akbank’ın 
Bursa’daki 
şubelerinin hepsin
den fazla döviz mev
duatını bankaya 
temin eden müdür
lerdi. Akbank’ın üst 
düzey yöneticilerinin 
takdirlerine mazhar 
olmuş müdürlerdi.

Bundan başka 
Akbank’ın Gemlik’te 
açılması ile yine 
Genrklikli Ertuğrul 
Temel, Abdullah 
Kurtiş, Mustafa 
Porsuk, Niyazi 
Vurgunlu, Abdullah 
Koç bu banka 
şubesinde 
yetişmişler, 
bankanın muhtelif 
şubeleri müdürlük

lerinde bulun
muşlardı.

Ayrıca; Akbank 
Gemlik Şubesi 
birçok kadın, erkek 
Gemlikli hemşerim- 
izin çalışma alanı ve 
bankacılık sektörüne 
eleman yetiştiren bir 
okul olmuştur.

Akbank Gemlik 
Şubesi’nin 50 nci 
yılını en iyi dilekle 
rimle kutlar, Gemlik 
sanayici, tüccar ve 
esnafına en iyi 
hizmeti vermelerini 
bekler, tüm persone
line baaşarılar dile 
rim..

Müşteri ile 
toplumla, iş çevreleri 
ile daha yakın 
temasta bulun
malarının yararlarına 
olacağını da hatır
latırım.

Büyüklük komp 
leksine kapılmanın, 
küçülmenin tek 
işaretleri olduğunu 
da anımsatırım.

Aman ha...
Hizmet bize, pa 

ralar size....

Aykent’ten Özdilek’te 
Mehmet Akif Ersoy 

konulu resim sergisi

Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu İstiklal
Marşı’nın 
kabul edilişinin 
yıldönümü olan 
12 Mart nedeniyle 
özdilek Gemlik 
Alışveriş 
Merkezi’nde 
resim sergisi açtı, 
özel Aykent 
ilköğretim 
Okulu 5-6-7-8. nci 
sınıf öğrencilerinin 

'Gemlik Körfez1 internette w.gemlikkorfezgazetesi.com

Görsel Sanatlar 
Öğretmeni 
Burçak Uslu 
gözetiminde 
Mehmet Akif Ersoy 
ve İstiklal Marşı 
konulu resimlerden 
oluşan sergi, 
dün özdilek 
Gemlik Alışveriş 
'Merkezi girişinde 
izlenime sunuldu. 
Resim sergisinin 
3 günü süreceği 
bildirildi.

w.gemlikkorfezgazetesi.com
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23 bin yeni memur ahnacak
Devlet Bakanı Murat 
Başesgioğlu, kamu 
kurum ve kuruluş 
larına bu yıl alınacak 
23 bin yeni memurca 
ilgili kadro dağılımı 
nın yapıldığını, 
atama işlemlerinin 
de yakında 
başlamasının bek
lendiğini bildirdi. 
Başesgioğlu, bu yıl 
Haziran ve Eylül 
aylarında iki ayrı 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı yapıla
cağını da ifade etti. 
Devlet Bakanı 
Başesgioğlu, 2008 
yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanununda 
toplam 23 bin adet 
açıktan atama izni 
nin verildiğini hatır
lattı. Mevzuat çerçe 
vesinde öncelikle bu 
kadroların dağılımı 
nın yapılması gerek
tiğine işaret eden 
Başesgioğlu, "Mev 
zuatımız, bu konuda 
da Maliye Bakanlığı 
ve Devlet Personel 
Başkanlığına görev 
vermiş bulunmakta.

İlgili iki Bakanın tek
lifi ve Sayın Başbaka 
nın onayı ile kadro 
dağılımı gerçekleş! 
yor. Biz de şu ana 
kadar yaptığımız 
çalışmalarda 22 bin 
civarında açıktan 
atama iznini ilgili 
bakanlıklara, kamu 
kurum ve kuruluş 
larına dağıttık" dedi. 
Dağıtım işlemini, 
kurumların personel 
ihtiyaçları, Türkiye 
genelindeki dağılım 
ve diğer kıstasları 
dikkate alarak yap

tıklarını kaydeden 
Başesgioğlu, şöyle 
devam etti: 
"Bunlar içinde en 
çok Milli Eğitim Ba 
kanlığımıza açıktan 
atama kadrosu ver 
dik. Bu yıl 10 bin 
kadro ile en fazla 
açıktan atama Milli 
Eğitim Bakanlığımız 
ca gerçekleştirile
cek. Bunu 2 bin 500 
kadro ile Adalet Ba 
kanlığı izliyor. Şimdi 
kurumlanınız, boş 
memur kadrolarına 
bu dağılım içinde,'

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
İstiklal Caddesi’nde 

(Güleryüz Pimapen üstü) 
3. Kat 3+1150 M2 

Kombili, Asansörlü, 
Dört Cepheli, Deniz Manzaralı, 

Yenilenmiş 
100.000-YTL (Pazarlıksız)
GSM: 0.532 417 7217 

Ev: 257 51 26

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 ....

MATBAACILIK - YAYINCILIK -■ VOiTd VlSvl REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

Ulaştırma Bakanlığından aldığım 
34 PL 937 plakalı aracıma ait taşıt 

kartımız kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
MHK Nakliyat ve 

Ticaret Limited Şirketi 

açıktan atama 
şeklinde memur 
alımında 
bulunacak," 
Devlet Bakanı 
Başesgioğlu, Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavının 2 yıl 
aradan sonra bu yıl 
Haziran ve Eylül 
aylarında tekrar yapı 
lacağını da bildirdi. 
28-29 Haziran tarih
lerinde gerçekleştir
ilecek sınava, 4 yıllık 
fakülte ve yüksek 
okul mezunlarının 
katılacağını belirten 
Başesgioğlu, 21 
Eylül'deki sınavda 
ise 2 yıllık yüksek 
okul ve lise mezun
larının yarışacağını 
kaydetti.
Başesgioğlu 
açıktan atama ve 
boşalan kadrolara 
yapılacak atamalarla 
birlikte yıl sonuna 
kadar kamuda 
yeni istihdam 
edilecek memur 
sayısının 38 bine 
ulaşabileceği 
vurgulandı.

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızın üretim bölümünde 

çalışmak üzere 
35 yaşını aşmamış, askerliğini yapmış 

ELEMANLAR 
Ayrıca Forklift ehliyeti olan 

ELEMAN ARANIYOR.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. 

HELMERSAN A.Ş. 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Tel: 513 45 17

rcTTTTTTlöRTTI AB0NE °LDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.qemlikkorfezgazetesi.com

EĞİTİMCİ
GÖZÜYLE

İncisel TEKİN
Özel Aykent ilköğretim Okulu 

. Sınıf Öğretmeni

SON ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE 
SOSYAL GELİŞİM (2)

Dünden devam
İTAATSİZLİK, KARŞI KOYMA VE
MEYDAN OKUMA
- YETİŞEN BİR ÇOCUK İÇİN İTAATSİZLİK 

NORMAL SAYILABİLİR Mİ?
Çocuğunuz size karşı koyarsa telaşa kapıl

mayınız. İtaatsizlik, çocuğun gelişiminin hemen 
hemen her evresinde belli bir ölçüde kendini 
gösterir. Çocuğunuzun size karşı koymasından 
memnun olmanız gerekir.

Çünkü, çocukluktan gerçekleştirilmesi gere 
ken en önemli işlerden biri de, yaşamın yapısı 
ve anlamı konusunda bilgi edinmektir. Buda 
büyük ölçüde kurallar, ilkeler ve olayların nasıl 
ortaya çıktığı konusunda bilgi sahibi olmakla 
gerçekleştirilebilir.

Çocuğun davranışları yıllar geçtikçe gitgide 
daha bir karmaşıklık ve çeşitlilik kazanır. Sizin 
disiplin yönteminizi en küçük ayrıntılara kadar 
öğrenebilmek için size kendince bir takım 
deneyler uygular.

Hiçbir zaman çocuğunuzun size güçlük 
çıkarmak amacıyla davrandığını düşünmeyin. 
Sadece sizin nelere, ne kadar dayanabileceği 
nizi ölçmek ya da yaptıklarına karşı nasıl bir 
tepkide bulunacağınızı anlamak istemektedir. 
Bu tür itaatsizlikler normal karşılanmalıdır. 
Çocuk itaatsizliği bir alışkanlık haline 
getirmediği sürece telaşlanmaya gerek yoktur.

ÇOCUK, HER ZAMAN İTAAT
ETTİĞİNDE YOLUNDA GİTMEYEN
BİR ŞEY MI VAR DEMEKTİR?

Ana babanın bütün isteklerini hiç karşı koy
madan yerine getirmesi, çocuğun aşırı sert bir 
disiplinde yetiştirilmiş ve ağır cezalara çarp
tırılmış olmasının bir kanıtıdır.

Çocukta kişilik namına ne varsa ezilmiş, yok 
edilmiş demektir.

Kişisel duygu ve düşüncelerini belirtmek 
için hiçbir çaba göstermez. Başkalarının istek
lerine uymakla yetinir ve onlarla birlikte mutlu 
olur. Anne babanın isteklerine hiç karşı koy
madan kabul eden çocuklar atılım,girişim ve 
hayal gücünden yoksun pasif,silik bir kimliğe 
bürünmeye mahkumdur.

ÇOCUĞUM SÜREKLİ OLARAK İTAATSİZLİK 
ETTİĞİNDE NE YAPMAM GEREKİR?

Yapılacak ilk şey, bu itaatsizliğin altında ya 
tan nedenleri bulup ortaya çıkarmaktır.

Geçerli bir neden olmadıkça hiçbir çocuk, j 
sürekli itaatsizlik yolunu seçmeyecektir.

Sürekli itaatsizliğe yol açabilecek en önemli 
etkenler şuhlar olabilir:

1.Yetişkinler tarafından olumlu bir ilgi göre- 
meyişi

2,Çocuktaki iyi davranma ve beğenilme 
çabalarının yetişkinlerde hiçbir o|umlu tepki « 
uyandırmaması

3.Çocuğun, yetişkinlerce ödüllendirilmeme- 
sidir. ■ j

ÖDÜLLENDİRME SÜRECİ
Çocuklarınızın kendi isteklerine engel olma 

yeteneği kazanması için kurallarınızı net olarak 
ortaya koymalı, anne ve baba olarak ortak 
tutum sergilemelisiniz. Bu arada sevginizi de 
göstermelisiniz.

Her istediğini elde edemeyeceğini öğrenen 
bir çocuk küçük mutluluklardan büyük mem
nunluk duymayı öğrenecektir. İyi davranma, 
beğenilme çabaları da ödüllendirilmelidir. Ödül- . 
lendirme ona değer verdiğinizi belirten sözcük- ‘ 
lerle, en sevdiği yemeği birlikte yapma,beraber 1 
oyun oynama, zevk alınan etkinliği birlikte 
tasarlama şeklinde olmalıdır.

Her olumlu davranışında maddi değer taşı 
/an hediyeye alışan çocuk daha büyük mutlu- 
üklara odaklanarak isteklerini kontrol etmesi 
gerektiğini öğrenemeyecektir.

http://www.qemlikkorfezgazetesi.com
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Umurbey’e 5 bin ağaç dikilecek
Atatürkçü Düşünce Derneği, Gemlik Rotaract Kulübü ve TEMA Gemlik 

Temsilciliği ile Umurbey Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl da Bostanhk yoluna çam 

fidanı dikecek. TEMA Gemlik Temsilcisi İbrahim Yıldırım, Yeşil bir Türkiye 
için çam fidan kampanyasına tüm Gemliklilerin katılmasını istedi.
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Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Gemlik 
Rotaract Kulübü 
ve TEMA Gemlik 
Temsilciliği ile 
Umurbey Belediyesi 
bu yıl da Umurbey 
Belediye sınırlarında 
5 bin adet çam 
fidanı dikecek.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Gemlik 
Rotaract Kulübü 
ve TEMA Gemlik 
Temsilciliği ile 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’den 
oluşan Ağaç Dikme 
Organizasyon 
Komitesi aralarında 
yaptıkları protokol 
ile 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
etkinlikleri çerçe 
vesinde 26 Nisan 
2008 Cumartesi 
günü Umurbey’in

Bostanhk yolunda 
belediyeye ait 
arazi üzerine çam 
fidanı dikecek.
Umurbev Belediye 
si’nin ulaşım için

sağlayacağı 
otobüsler, 
26 Nisan 2008 
cumartesi günü 
saat 12.oo’de 
İskele Meydam’ndan

fidan dikim 
bölgesine fidan 
dikmek isteyen 
gönüllüleri 
taşıyacak. 
TEMA Gemlik 
Temsilcisi 
İbrahim Yıldırım, 
"Umurbey 
Belediyesi’nin 
destekleri ile 
bu yıl diğer sivil 
toplum örgütlerinin 
de desteğini alarak 
bölgemizin ağaç
landırılmasına 
devam edeceğiz. 
Yeşili seven tüm 
Gemliklilerin 
ağaç dikme 
kampanyasına 
katılmasını 
bekliyoruz. Yeşil 
ve yaşanabilir bir 
Türkiye için bu 
mevsimde herkesi 
ağaç dikmeye 
davet ediyoruz” 
dedi.

BAŞSAĞLIĞI I
Değerli dostum, 

beni sağlığıma kavuşturan
Gemlik Muammer Ağım 

Devlet Hastanesi 
Fizik Tedavi doktorlarından 
Vedat Ökter ve kardeşleri 
İsmail ile Binnaz Ökter’in 

değerli anneleri

REFET 
ÖKTER’in

ölümü nedeniyle 
üzüntüm sonsuzdur.

Ökter ailesinin acılarını 

paylaşır, sabırlar dilerim

Ahmet ATALAR
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TEŞEKKÜR
Ailemizin büyüğü, 
BİRİCİK ANNEMİZ, 

Emekli Tarih Öğretmeni 

REFET ÖKTER’in
cenazesine katılan Belediye Başkanı Sayın Mehmet TURGUT’a, 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Müfit PARLAK’a, 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Kemal AKIT’a, 
arkadaşlarımıza, dostlarımıza, yakınlarımıza ve 
saygıdeğer Gemlik halkı ile çelenk gönderen, 

cenazemize katılarak bizlerin acılarını paylaşanlara 
teşekkürü bir borç biliriz.

AİLESİ
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Otopark kavgasında 
kan aktı

tolandıncı güvenlik kameraları sayesinde yakalandı
Bursa'da bir 
otoparkta park 
etme meselesi 
yüzünden çıkan 
tartışmada, bir 
belediye meclis 
üyesi tarafından 
darp edildiğini ve 
kesici aletle yara
landığını öne süren 
otoparkçı, tedavi 
için getirildiği 
hastaneyi 
birbirine kattı. 
İddiaya göre, 
Osmangazi 
Belediyesi meclis 
üyesi Ş.D. (54) 
otomobilini 
Şehreküstü 
Mahallesi Değirmen 
Sokak üzerindeki 
Osman Tokgöz'e ait 
otoparka bırakmak 
istedi. Tokgöz'ün 
yeğeni otopark 
görevlisi Mustafa 
Gencan'ın kendi
sine izin vermemesi 
üzerine tartışma 
çıktı. Aynı 
sokakta elektrikçi 
dükkanı bulunan 

meclis üyesi 
Ş.D.'nin yanına 
gelen 2 arkadaşı da 
kavgaya karıştı. 
Otopark görevlisi 
ile karşı gruptakiler 
birbirlerini darp etti. 
Vücudunun çeşitli 
yerlerinden 
yaralanan otopark 
görevlisi Mustafa 
Gencan, özel bir ' 
hastaneye kaldırıldı. 
Tedavisinin yapıl
madığını öne süren 
Gencan hastaneyi 
birbirine kattı. 
Kendisinden haraç 
istendiğini iddia 
eden Mustafa 
Gencan 
Bursa Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Polisin, kavgada 
kendisi de 
yaralanan meclis 
üyesi Ş.D.'nin de 
müşteki şüpheli 
olarak ifadesine 
başvurduğu olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi.

Bursa da villa 
yaptıracağım" 
diyerek gittiği 
köylerdeki arsa 
sahiplerini 
çağırdığı 
hastanede 
dolandıran şahıs, 
güvenlik kamer
alarından tespit , 
edilerek yakalandı. 
Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesin
deki Karabalçık 
köyüne giden 
Ahmet A. (66), 
satılık arsasının 
olduğunu tespit 
ettiği Ünal 
Durmuş ve İbrahim 
Esen'i çalıştıkları 
tarlada bulup 
yanlarına gitti.
Villa yapacağını 
belirttikten sonra 
yüksek fiyatla 
arsaya talip 
olan dolandırıcı, 
paraların 
hastanede yatan 
eşinin hesabında 
olduğunu öne 
sürdü.

Ahmet A. her iki 
şahsı da 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
getirdi. Şahıslara, 
"Ben eşimi 
taburcu edeyim, 
sonra bankada 
devir işlemlerini 
yapalım" diyerek 
beklemelerini 
söyleyen yaşlı 
dolandırıcı, yarım 

saat dolaştıktan 
sonra tekrar 2 arsa 
sahibinin yanına 
geldi. Bu sefer has
tane masrafı 
çıktığını kendisinde 
bulunan paranın 
yetmediğini belirten 
zanlı 500 YTL 
alarak kayıplara 
karıştı. Zanlının 
gelmemesi üzerine 
dolandırıldıklarını 

anlayan arsa 
sahipleri, polise 
başvurdu.
Güvenlik kamerası 
kayıtlarından 
şahsı tespit eden 
özel güvenlikçiler 
zanlının 
fotoğrafını çıkarıp 
personele dağıttı. 
Olayın üzerinden 
bir hafta sonra 
Mudanya ilçesindeki 
bir köyde aynı 
yöntemle kandırdığı 
bir arsa sahibini 
yine hastaneye 
getiren 
Ahmet A.'yı 
kameralardan 
fark eden, hastane 
güvenliği şahsı 
kıskıvrak yakaladı. 
Etkisiz hale 
getirilen şahıs, 
polise teslim 
edildi. Emniyetteki 
sorgulaması 
tamamlanan 
zanlı "nitelikli 
dolandırıcılık" 
suçundan 
adliyeye sevk 
edildi.

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

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

ACİLSATlUKveKİRALIKLARINIZİCİHBİZİARAYIIIIZ
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

s

iS s

S
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

&

I

I

Bos karton 
bırakma 

kavgasında
2 kişi 

yaralandı
Bursa'da, sokak 
üzerine bırakılan 
boş kartonlar kav
gaya nedön oldu. 
Bir kişinin bıçakla, 
1 kişinin de darp 
sonucu yaralan
masıyla sonuçla 
nan kavgayla ilgili 
2 kişi gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Reyhan Ma 
hailesi Okul Sokak 
üzerine boş karton 
bırakan Cihan Ç. 
ve Kürşat N., 
'buraya neden boş 
karton bırakıyor
sun’ diyen Murat 
A. ve Ramazan A. 
arasında tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kısa sürede kav
gaya dönmesiyle 
Kürşat N. bıçakla 
yaralanırken Cihan 
Ç. darp sonucu 
yaralandı. Olayla 
ilgili Ramazan A. 
ve abisi Murat A. 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilir 
ken, olayla ilgili 
başlatılan soruş
turma sürüyor.

UÇMAN ARANIYOR
Gemlik'te madencilik sektöründe faaliyet 

gösteren firmamızda çalınmak üzere;
Endüstri Meslek Lisesi mezunu 

MAKİNE BAKIM ELEMANI 
ve VASIFSIZ İŞÇİLER aranıyor.

Empet MetalurjiSan. Tic.Ltd. Şİİ, 
Eski Orhangazi Cad. Mezbaha Karşısı No:42 ■ GEMLİK 
TEL: 0.224 514 82 56 Emek Tatlı: 0.533 338 08 43

ELEMAN RRRNIYOR

Bünyemizde çalışacak
BfiYfiN ELEMAN va 

BflYflN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77
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Sistemlerdeki 
Kokuşmuşluklar

Kurumlar arası çatışmaların önünü alama 
dığımız son günlerde göz ardı edilen bir 
çok konu var. Ülke yönetiminin olmazsa 
olmazları olan* güvenlik, eğitim, sağlık, 
adaletteki düzensizlikler almış başını 
gidiyor.

Bu temel unsurları ne yazık ki çağdaşlığa 
bir türlü taşıyamıyoruz. Eğitim diyoruz 
yılardır üstesinden gelemediğimiz (serbest 
bırakmakla çözüme ulaştığı söylenemez) 
türban sorunu bir yanda, basmakalıp da 
yatmayla ezberci öğretim bir yanda. 
Akılcığın ve bilimselliğin söz konusu bile 
olmadığı böyle bir sistemde genç beyin
lerin nasıl da köreldiğini esefle izliyoruz.

Çalanın çırpanın yanına kâr kaldığı rüşve 
tin, yalanın dolanın kol gezdiği adalet sis
temi ise çıkılmaz durumda. Yığılmış bin
lerce dava, sonuç bekleyen bir o kadar da 
mağdur ve haksızlığa uğramış kişiler...

Hastanelerdeki yoğun kuyruk sıraları. 
Mua yenehaneye gittiğinizde birinci sınıf 
vatandaş, gitmediğinizde ikinci sınıf vatan
daş muamelesi gördüğümüz sağlık siste
mi. Ülkenin birçok yerinde yetersiz kalan 
devlet hastahaneleri. Sözüm ona özel has- 
tahanelere yönlendirdiğimiz hastaların 
çoğu yığılmalardan ve sıra gelmemesin
den şikayetçi. Ödenen ve ödenmeyen ilaç 
çeşitleri ve bu durumda bütçesi yetmeyen 
vatandaşın içler acısı hali de işin cabası...

En işlek caddelerde dahi korkarak yürü 
düğümüz, her an kapkaça ya da sarkın
tılığa uğrayacağımız endişesiyle sokaklar
da özgürce dolaşamadığımız bu dönemde 
güvenlik sisteminin çöküşünden bahset
memek olmazdı sanırım.

Tüm bu sistem bozukluklarını düzeltmek 
yerine hâlâ emekliliklerin aldığı üç beş 
kuruşta gözleri olan siyasilerin varlığından 
üzüntü duyuyorum. Muhalefetin bu göz 
boyamaya nasıl kandığını ise bir türlü 
anlayamıyorum.

Suçu başlı başına tepe yönetime atmak 
olmaz elbette.

Hiç mi biz halk olarak bunu sorgulama 
zahmetine girmeyeceğiz?

İşte bunu da çok merak ediyorum!...

HM ABONE OLDUNUZ HU?
■mıiMHiıııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

M Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.coni

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

8 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR 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

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
SEKRETER 

ve bünyemizde çalışacak 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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

(Rezervasyon
VENÜS SİNEMASI Tel:5l333 2l)
Filmin Adı
RECEP İVEDİK 11.30 • 14.00 - 16.15 - 19,00 - 21,15

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ ELEMAN ARANIYOR

SEMUN 12.00-14.15- 16.30-19.15-21.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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“Kentimiz geleceğimiz” için yarıştılar

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Yerel Gündem 21 
işbirliğinde 
üçüncüsü yapılmak
ta olan Kent 
Kültürü ve Kentlilik 
Bilinci konulu 
bilgi yarışmasının 
birinci etabı dün 
gerçekleştirildi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
yarışmaya İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
Şube Müdürü Hüse

yin Zaın'ın yanı sıra 
Yerel Gündem 21 
yarışmasını AS 
TV'deın canlı sunan 
Şebne m Arda ile 
yarışmaya katılan 
okul müdürleri, 
öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. 
Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi, 
Anadolu Teknik En 
düstri Meslek Lisesi, 
Umurbey Celal Ba 
yar Saığhk Meslek 
Lisesi ile İmam Hatip 
Lisesi ve Anadolu 
İmam Hatip Lise 
si'nin katıldığı birinci

etap yarışmasını 
rakiplerine son 
yedek soruda üstün
lük sağlayan Büşra 
Yıldırım, Esra Altın 
makas ve Sevim 
Ayaz'dan oluşan 
Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi 
yarışmacıları 
kazandı.
Bursa Tarihinden (8), 
Bursa'nın Coğrafi ve 
Çevre Yatırımların 
dan (4), Kentli Ya 
şam ve Kültür Sanat 
Turizmden (4) Bursa 
ile ilgili güncel konu
lardan (4) olmak üze

re toplam 20 soru
nun yöneltildiği 
yarışmada Anadolu 
Meslek ve Kız Mes 
lek Lisesi 180 puan, 
Anadolu Teknik En 
düstri Meslek Lisesi 
140 puan, Celal 
Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi 180 puan ve 
İmam Hatip Lisesi ve 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 180 puan 
aldılar. İlk turda üç 
okul yarışma hakkını 
kazanırken sorulan 
yedek soruların 
sonuncusunda rakip 
lerine üstünlük ku

ran Anadolu Meslek 
ve Kız Meslek Lisesi 
birinci etabı birinci 
olarak tamamladı. 
26 Mart 2008 
Çarşamba günü ikin
ci etabı yapılacak 
olan yarışmada bu 
kez Gemlik Lisesi, 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ile Ticaret 
Meslek ve Anadolu 
Ticaret Meslek Lisesi 
birinci olabilmek için 
yarışacaklar.
Birinci ve ikinci etabı 
birinci olarak tamam 
layacak olan liseler 
bu kez 16 Nisan

2008'de Gemlik 
birinciliği için 
yarışacaklar. 
İlçe birincisi 
olacak takım 7 
Haziran 2008 
günü AS TV'de yapı 
lacak canlı yayında 
Bursa birinciliği için 
yarışma hakkı kaza 
nacak. Bilindiği 
gibi geçtiğimiz yıl 
Gemlik birincisi 
olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ilde 
yapılan yarışmada 
üçüncü olarak 
büyük başarı elde 
etmişti.

MIIZ Z"

ESSAN YHPl]
EGE YILDIZ BORULARI İLE DAMLAM ve YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ I II İlil
■I İKİSİ İM Hl MBK S Hl IWIII ■ HM.

Zeytinlik * Tarla - 
Meyve Bahçelerinizde 

damlama usulü ile 
sulama sistemleri kurulur 

projelendirilir.
Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. Apt. No: 1 K.KUA/ILA / GEMLİK
Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00
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Kırmızı lahana her derde deva Yanlış kullanılan göz 
damlasına dikkat

Nefroloji ve 
Hipertansiyon 
Uzmanı Prof. Dr. 
Süleyman Türk, 
sebze ve meyvelerin 
sağlıklı bir yaşam 
için vazgeçilmez 
gıdalar olduğunu 
belirterek, kırmızı 
lahananın insan 
vücudunu kanser
den koruyarak, 
beyin ve kalbin 
sağlıklı çalışmasına 
yardımcı olduğunun 
tespit edildiğini 
söyledi.
Kırmızı lahanayla 
ilgili Amerikan 
Tarımsal Araştırma 
Merkezi'nin (US 
ARC) yapmış 
olduğu araştırma 
sonuçlarının "The 
Journal of 
Agricultural and 
Food Chemistry" 
dergisinin son 
sayısında yayın
landığını bildiren 
Prof. Dr. Süleyman 
Türk, "Beltsville 
Human Nutrition 
Research Center'de 
yapılan çalışmanın 
sonuçlarına göre, 
insan sağlığı için 
çok faydalı olan ve 
başta kanser olmak 
üzere birçok 
hastalığa karşı 
koruyucu etkileri 
bilinen flavanoidler 
grubundan olan

Anthocyaninlerin 36 
farklı türünün kırmı 
zı lahanada bol mik
tarda olduğu belir
lenmiştir. Bu 36 
Anthocyahin'den 8 
tanesi, yeni keşfe 
dilenler olarak bilim 
dünyasına tebliğ 
edildi.
Anthocyaninlerin 
kansere karşı 
koruyucu etkilerinin 
yanında beyin 
fonksiyonlarını ve 
kalp fonksiyonlarını 
iyileştirici etkiye 
sahip maddeler 
olduğu da ortaya 
çıktı. Başta kırmızı 
lahana olmak üzere 
koyu renkli sebze ve 
meyveler şifa hâzi
nesi" dedi.. 
Prof. Dr. Türk, 
Amerikan Tarımsal 
Araştırma Merke 
zi'nin bu konuda 
yapmış olduğu daha 
önceki çalışmalarda 
Anthocyaninlerin 

bol miktarda alın
masının C vita
mininin antioksidan 
özelliğini ikiye 
katlayıcı etkisinin de 
tespit edildiğini 
vurguladı.
KOYU RENKLİ 
SEBZE VE 
MEYVELERİN 
FAYDALARI 
Prof. Dr. Süleyman 
Türk, sebze ve 
meyvelerin özellikle 
renkleri koyu 
olanlarının insan 
sağlığına faydalarıy
la ilgili çok sayıda 
araştırma sonucu
nun yayınlandığını 
hatırlatarak, 
"Tabiatta önce 
sağlıklı kalmayı 
sağlayacak ve 
daha sonra da 
hastalananların 
şifasına vesile 
olacak şifa kay
nakları olan sebze 
ve meyveler bol 
miktarda bulunmak

tadır" şeklinde 
konuştu. Prof. 
Dr. Türk, Ronald L. 
Prior ve arkadaşları 
tarafından yapılan 
çalışmada özellikle 
siyah üzüm, siyah 
erik, karadut, 
ahududu, çilek ve 
siyah mısırın insan 
sağlığı için çok 
faydalı olan 
Anthocyaninler 
yönünden çök 
zengin olduğunun 
tespit edildiğini 
ifade ederek, şu 
bilgileri verdi: 
"Özellikle çilek ve 
ahududu zayıfla
maya yol açan 
maddeler de içeri 
yor. Siyah üzüm, 
karadut, ahududu, 
çilek ve siyah 
mısırın insan 
sağlığına faydalı 
etkileriyle ilgili 
çalışma 'Journal of 
Agricultural and 
Food Chemistry' 
adlı dergide yayın
landı. Dünya Kanser 
Araştırmaları Vakfı 
ve Amerikan Kanser 
Cemiyeti araştırma
cısı Dr. Byers de, 
meyve ye sebze 
tüketim alışkanlığı 
olmayanlarda 
kanser görülme 
ihtimalinin 
yüzde 20 arttığını 
söyledi."

Göz damlalarının 
yanlış kullanımı kör
lüğe kadar gidebili 
yor. Memorial Göz 
Merkezi'nden Op. 
Dr. Mustafa Temel, 
göz damlası kul
lanırken dikkatli 
olunması gerek
tiğine işaret ederek 
“Ne olacak ki, altı 
üstü bir göz 
damlası” deyip 
geçmeyin. Göz 
damlalarının yanlış 
kullanımı ciddi 
görme kayıplarına 
neden olabilir” dedi. 
Göz damlasının 
usulüne uygun 
damlatılmamasının, 
bazen tedavinin 
etkili olmamasına 
neden olabileceğini 
ifade eden Op. 
Dr. Temel, “Etkili 
tedavi için, 
damlanın gözün 
içine tam olarak 
girmesi ve 
damladan sonra bir 
süre gözün açık 
tutulması gerekir. 
Aksi takdirde damla 
ya hiç göze girmez 
ya da girmiş olsa 
bile hızla ve sıkıca 
gözün kapanması 
ile dışarı çıkar. 
Böylece damla 
yeteri kadar etkili 
olmaz, hatta 
tamamen etkisiz 
kalabilir” dedi.

-TANIDIK 
TAVSİYESİ 
YERİNE 
UZMANINA 
DANIŞIN- 
Op. Dr. Mustafa 
Temel yapılan bir 
diğer yanlışın ise 
damlaların uzmanı
na danışılmadan 
kullanılması 
olduğunu 
söyledi. Bazı göz 
damlalarının 
üretim amacı 
dışında kullanıl
masının, özellikle 
de asla kullanıl 
maması gereken 
durumlarda kul
lanılarak son 
derece olumsuz 
sonuçlar doğura
bileceğini ifade 
ederek “Hatta gör
menin tamamen 
kaybına bile yol 
açabilir. Örneğin 
kortizonların belli 
bazı kornea hasta 
tıklarında kullanıl
ması, gözün delin
mesine bile yol aça
bilir. Yine örneğin 
göz bebeğini 
genişleten damlalar 
bazen aşırı ve hızlı 
göz tansiyonu yük
selmesine, hastanın 
büyük sıkıntılar 
çekmesine ve teda
vide büyük zorluk
lara neden olabilir” 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmall.com

r şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat fi 
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 ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz

mailto:gmainsaat2006@hotmall.com


KeBaBiN LEZZETİNİN, hİZMETİN İKAlİTESİylE bİRlEŞTİqİ ACİRES

Tibel Otel Karşısı - Tel: 0.224 513 95 45

ta

KEBAP &PİDE

Hizmete açıldı

BEYHAN LAR 
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

Kamu Emekçileri Sendikaları Konferadasyonu Gemlik Platformu ve İşçi Emeklileri Derneği ortak açıklama yaptı

Kamu çalışanları bugün
iş bırakma eyleminde

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Önce tuzu bozdular..
Tuz bozulmaz..
Toplumlar tuz değil, bozulur.
Dengeler kaçtı mı, bozulma hızlanır..
Çatışma çıkar, birlik kaybolur..
Toplumda kutuplaşma giderek artıyor, 

bu iyiye alamet değildir. Devamı sayfa 5’de

x Bugün, Kamu 
Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu’na bağlı 
çalışanlar hükümetçe 
TBMM sunulan Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasa tasarısını 
protesto için saat 10.oo ile 
12.oo arasında tüm yurtta 
işi bırakacaklar. Gemlik 
Platformu ve İşçi Emek 
lileri Derneği yaptıkları 
yazılı açıklamada, çalışan
ların aleyhine getirilmek 
istenen düzenlemeyi kabul 
etmeyeceklerini söylediler.

Haberi sayfa 3’de

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
Gemlik Platformu dün basın açıklaması yaptı

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Gemlik Platformu ve İşçi Emeklileri Derneği ortak açıklama yaptı.

Kamu çalışanları bugün 
is bırakma eyleminde

YauYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
TBMM Genel 
Kurulu’nda görüşü 
lecek olan Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Yasası’nda değişiklik 
öngören tasah, 
çalışanlar, emekliler, 
hak sahibi durumun 
daki aile fertleri ile dul 
ve yetimler için sosyal 
sigortalar ve sağlık 
alanında ağır hak 
kayıplarına neden ola
cağını söyleyen İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi Baş 
kanı Hüseyin Yener ile 
Kamu Emekçi Şendi 
kalan Konfederasyonu 
Gemlik Platformu 
Başkanı Seval Atik, 
"Emeklilik ve sağlık 
alanında köklü deği 
şiklikler yapan ve 
kazanılmış hakları 
geriye götüren 
tasarı, sosyal 
devlet ilişkisine 
aykırıdır" dediler. 
Tasarı ile yapılan 
düzenlemelerin ülke 
de yaşayan herkesi 
olumsuz etkileyecek 
ve sosyal sigorta ve 
sağlık haklarına 
erişimlerini güçleşti 
recek ve giderek daha 
da olanaksız kılacağını 
hatırlatan Yener, 
"Oluşturulmak istenen 
sistemle, mevcut 
sistemdeki hakların 
korunduğu iddia 
edilmektedir. Ancak 
Bu iddia, tüm çalışan
lar için gerçeği yansıt
mamaktadır. Çünkü, 
bu tasarının yasalaştı 
ğı tarihten itibaren 
herkes bu yasa kapsa. 
mında çalıştığı süre 
oranında yeni düzenr 
lemelerden etkiIene 
çektir. Ayrıca, tasarı 
yine iddia edildiği gibi, 
çalışanlar arasında 
norm ve standart bir
liği sağ lamamakta, 
aksine var olan 
farklılıkları derin
leştirmektedir" 
şeklinde konuştu. 
Tasarıya göre yeni 
düzenlemeyle;
"1- Bugün, emeklilik 
için kadınlarda 58, 
erkeklerde 60 olan yaş 
sınırı kademeli olarak 
kadın ve er keklerde 
65'e, prim gün sayısı 
7 binden 9 bine 
yükseltilmektedir.
2- Halen fiili hizmet 
zamanından yarar
lanan çalışanların bu

hakları bazı sektör
lerde ellerinden 
alınmaktadır.
3- Malûllük ve ölüm 
aylığı hak etmek için 
aranan 5 yıllık hiz met 
süresi 10 yıla, 900 
günlük prim gün 
sayısı ise 1800 güne 
yükseltilmektedir.
4- Aylık bağlama oranı 
her 360 prim gün 
sayısı için yüzde 
2'ye indirilmektedir.
5- Emekli aylıklarının 
hesaplanmasına ilişkin 
kazançların güncellen- 
mesinde kullanılacak 
katsa yımn belirlen
mesin de gelişme hızı 
nın (refah payının) 
yüz de 100'ü yerine, 
yüz de 30'u dikkate 
alınacaktır.
6- İş kazası ve meslek 
hastalığı sonucu 
yüzde 25 ve daha 
yüksek oranda sakat 
kalan çalışanlara 
bağlanan sürekli 
iş göremezlik 
gelirinin alt sınırı 
kaldırılmaktadır.
7- Alt sınır aylığı 
düşürüldüğünden, 
özellikle mevsimlik, 
geçici süreli ve yarı 
zamanlı çalışanlar, 
daha az aylık almakla 
karşı karşıya 
kalabilecektir.
8- Çalışan ve ölüm 
geliri-aylığı alan 
çocuksuz dul eş 
aylığı, yüzde 75'den 
yüzde 50'ye 
düşmektedir.
9- Emekli aylıklarının 
yükseltilmesinde yal 
mzca enflasyon ora 
nındaki artış dikkate 
alınacağından, 
emek li, dul ve yetim
lere refahtan pay 
verilmemektedir.
10- Asgari ücretin üçte 
biri tutarında, altı ay 
süreyle verilmesi 
kabul edilen 
süt emzirme 
yardımı bir defaya 

mahsus olarak 
düzenlenmektedir. 
11- Asgari ücretin 
üç kâtı tutarında ve 
rilmesi kabul edilen 
cenaze yardımı bir 
asgari ücret tutarına 
indirilmektedir. 
12- Yetim kız 
çocukları için 
ödenmekte olan 
evlenme yardımı 
(çeyiz parası) yetim 
aylığının 24 katı 
tutarından, 12 katına 
düşürülmektedir. 
13- Çalışanlar ile 
emekli, dul ve yetim
lerin yararlanacakları 
sağlık hizmetleri ne 
ilişkin tedavi yöntem
leri, ilaç ve tıbbi 
malzemelerin miktar 
ve sürelerinin belirlen
me yetkisi kurum 
yönetimine 
bırakılarak belirsizlik 
yaratılmaktadır.
14- Diş protezlerine 
yaş sınırı getirilerek 
18 yaşını doldurma 
mış veya 45 yaşından 
gün almamış kişiler 
protez bede linin 
yüzde 50'sini cepten 
ödeyecektir.
15- Çalışanlar ile 
emekli dul ve yetimler, 
özel hastanelerden 
yararlanmak için 
sağlık hizmeti bedelin
in yüzde yirmisini 
cepten ödeyecektir. 
16- Sosyal Güvenlik 
Kurumunun oluştura
cağı bir komisyo nun 
belirleyeceği tedavi 
yöntemleri dışındaki 
yöntemlere dayalı 
tedaviler için, 
üç katına kadar 
fark ücret ödemesi 
öngörülmektedir.
17- Muayene ve teda 
viler için şimdilik 
2 YTL. protez, ortez 
ve İlaç bedelleri için 
yüzde 10 ve 20 
oranında değişen 
oranlarda katılım 
payı ödenecektir.

18- Çalışması sona 
eren sigortalılardan, 
önceki yıl içinde 
90 gün prim 
ödeyenlerin 
kendileri, 120 gün 
prim ödeyenlerin ise 
kendileri ile birlikte 
bakmakla yü kümlü 
olduğu kişilerin, 
6 ay süreyle sağlık 
yardımlarından 
yararlanma hakkı 
kaldırılmaktadır.
19- Genel Sağlık 
Sigortası primlerini 
devletin ödeyeceği 
kişiler için asgari 
ücretin üçte biri 
olarak belirlenen 
yoksulluk sınırı 
nasıl elde edildiğine 
bakılmaksızın hanenin 
tüm gelirlerini 
dikkate alacağından 
toplumun büyük 
bir bölümü sağlık 
sigortası primi 
ödemekle yükümlü 
tutulacaktır."
İşçi Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Hüseyin 
Yener, ayrıca Sosyal 
Güvenlik Hakları 
açısından yarınları 
tamamıyla 
güvencesiz bırakan 
ve amaçlanan norm 
ve standart birliğini 
çalışanların aleyhine 
daha da bozan bu 
düzenlemeyi kabul 
etmelerinin mümkün 
olamayacağını 
sözlerine ekledi.

K Diş Hekimi
Özcan VURAL 

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

Biz enayi miyiz?
Yabancılar Türkün parasıyla, evet evet 

Türkün şirketlerini yemeye başladılar.
“Nereden çıktı şimdi bu?“ diye soracak

sınız.
Ben de hemen cevaplayacağım, “Mig 

ros satışından çıktı efendim!..”
Ekonomistler acı içinde yazıyor; “İş 

Bankası, Garanti Bankası ve Vakıfbank’tan 
yazılı bir açıklama yapılmış.

Açıklamaya göre, Koç’tan Migros’un 
yüzde 51 hissesini 1.97 milyar YTL’ye 
satın alan İngiliz finans grubunun ödeye
ceği paranın yarısı, bu üç Türk bankası 
tarafından karşılanacakmış.”

Evet. Her şey kanuna uygun.. ( Sana 
öyle diyecekler.)

Minareyi çalan, kılıfını da hazırlıyor.
Bu işlem Türk kanunlarına, ulusal ve 

uluslar arası bankacılık usul ve teamülle 
rine? uygun bir işlemdir. Öyle diyorlar...

Böyle bir kredi kullandığı için yabancı 
alıcı sorgulanamaz.

Böyle bir kredi verdikleri için Türk 
bankalarına gücenilemez. miş..

Ancaaaakkk... Bir şey var ki... Bunu ben 
kabullenemiyorum..

Bu olan biteni kafam almıyor.
Kafama sığdıramıyorum...
Olan bitende bir çarpıklık var gibi geli 

yor...
Sayın okuyucularım size anlatayım ... 

Sizde biraz düşünün...
Efendim, biz özelleştirilen kamu varlık- ^ 

larını, özel sektörün satılığa çıkardığı ban 
kalan ve şirketleri yabancılar satın aldıkça 
biz Türkler nasıl avutuluyorduk?

“Şirketler satılıyor ama, bu yoldan ülke 
ye doğrudan yabancı sermaye (döviz) 
giriyor. Paralar geliyor, para... diyorlardı..

Yabancıların getirdiği paralar ekonomiyi 
güçlendiriyor”

Şimdi durum biraz değişik olmaya 
başladı...

Bir yabancı şirket, bir büyük Türk şirke
tini satın alıyor.

Bunun için Türkiye’ye para getirmiyor. 
Kapik koklatmıyor...

Türk bankalarının, Türk halkından mev
duat olarak topladıkları parayla oluşan 
kaynağı kullanıyor.

Kısaca bizim paramızla bizim malı ah 
yor. Kazandığını götürüyor..

Bizde aval aval bakıyoruz.. İyi iyi diyor
sanız, devam etsinler !î..; w

Bu işlem sonucunda, bir yabancı ser
maye grubu bir büyük Türk şirketinin 
mülkiyetine, enayilimizden Türk halkının 
tasarruflarını kullanarak sahip oluyor.

Çünkü anlaşıldığı kadarıyla, Türk 
bankaları yabancı alıcıları kredilendirmeye 
kararlı... Vakıflar Bankası’nın açıklamasın
da şöyle..

“Bankamız, deneyimi ve geleceğe iliş 
kin olumlu beklentileriyle bundan sonra da 
benzer projelere finansman desteği sağla
maya devam edecektir.”

Kısaca ben kazanmaya bakarım, 
Türk’müş, Ingiliz’miş beni ırgalamaz. 
Satma kardeşim diyor...

Demek ki, veren memnun, alan rriem- 
nun... Sana ne be adam...

Biz fakir, garibanlara da sadece 
“derdi” düşüyor.. Anladınız mı -

ü 1993-1994 öğretim yılında Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi’den aldığım diplomamı

S kaybettim. Hükümsüzüdür. Bahriye ALTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Acıbademden eczacıları biraraya getirdi
Acıbadem Sağlık 
Grubu Gemlik Bölge 
yetkilisi Caner 
Akyol, önceki akşam 
Paşa Otel’de Gemlik 
eczacılarına verdiği 
yemekte Acıbadem 
Bağdat Caddesi Tıp 
Merkezi Başhekimi 
Dr.Efe Onganer ve 
Genel Müdürlük 
Koordinatörlerinden 
Mustafa Akçay ile 
birlikte, yeni bir 
uygulama olan aile 
hekimliği hakkında 
eczacılar ile bilgi 
alışverişinde 
bulundu.
Yeni uygulama 
hakkında eczacıların 
«oralarına cevap 
verilirken, uygula
manın içeriği hak 
kı nda bilgiler verildi. 
Acıbadem Bağdat 
Caddesi Tıp Merkezi 
Başhekimi ve aynı 
zamanda aile hekim
liği! uzmanı olan Dr. 
Efe Onganer 
Türkiye’de bir tıp 
disiplini ve hizmet 
sunum modeli 
olarak tanımladığı 
Aile Hekimliğinin

kendine özgü eğitim 
içeriği, araştırması, 
kanıt temeli ve klinik 
uygulaması olan 
akademik, bilimsel 
bir disiplin ve birinci 
basamak yönelimli 
klinik bir uzmanlık 
olduğunu söyledi. 

ve Dr. Efe Onganer 
şöyle konuştu: 
“Aile Hekimliği 
disiplininin en 
önemli ilkelerinden 
biri sağlık sistemi
nin merkezinde yer 
alma 'ilk temas nok
tası; sevk zincirinin 

ilk halkası olma 
ilkesidir. Sevk zinciri 
mutlaka sağlanmalı 
dır bu sağlanamazsa 
diğer ilkelerin de 
gerektiği gibi uygu
lanması mümkün 
olamayacaktır. ” 
Acıbadem Gemlik 
Yetkilisi Caner 
Akyol ise yaptığı 
konuşmada, 
Acıbadem Sağlık 
Grubu’nun 
farklılıklarını 
tıbbi donanımını 
ve kalite si ile 
Gemlik bölgesinde 
bulunan irtibat 
ofisinden hasta ve 
hasta yakınlarına 
sunulan 
hizmetleri anlattı. 
Sağlıkla büyümeye 
devam eden grubun 
yakın gelecekte 8 ye 
ni hastane ve Acıba 
dem üniversitesinin 
eklenmesiyle Toplu 
mun yaşam kalitesi
ni yükseltmek için, 
koruyucu ve iyileş 
tirici sağlık hizmet
lerinde büyük atılım- 
larla yoluna devam 
edeceği belirtildi.

CHP, Tıp 
Bayramı’nı kutladı
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, 14 Mart 
Dünya Tıp Bayramı 
nedeniyle yaptığı 
açıklamada hükü 
meti de eleştirerek 
"Sağlık reformu adı 
altında sağlık refor
munun yapılmadığı, 
kadınlarımızın 
"en az üç çocuk" 
yaparak eve 
kapatılmaya yön- 
lendirilmediği, iyi 
eğitim alabilen 
sağlıklı kuşakların 
yetiştirildiği, hekim 
başına düşen hasta 
sayısının gelişmiş 
ülkeler standardına 
ulaştığı, sağlık 
hizmetlerinin ticaret, 
hastanelerin işyeri 
olarak görülmediği, 
insanlarımızın 
temel sağlık hizmet
lerinden eşit ve 
parasız olarak yarar 
/anabildikleri, mutlu, 
sağlıklı, özgür bir 
toplum ile bağımsız, 
demokratik, laik ve

sosyal hukuk 
devleti anlayışının 
tüm işlerliğiyle 
yaşama geçtiği bir 
Türkiye 'de birlikte 
yaşama dileklerimle; 
tüm zorluklara 
karşın sağlık gibi 
kutsal bir görevi 
yürüten başta' 
hekimlerimiz olmak 
üzere, tüm sağlık 
çalışanlanmızın 
14 Mart Dünya Tıp 
Bayramı’nı kutlar, 
çalışmalarında 
başarılar dilerim" 
dedi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çe^it Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
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NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

■■NılUİllH
İTHMveYERLİAUERNfflİFI

■■
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
MacideOZALP

Tel :513 24 74 Fax: 514 10 21

i
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F? 4TIKEA rem
brc ,VuTo cas

2YILMRANTİ 
KREDİ KARTINA TAKSİT AVANTAJLARI

MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. 
Blok No:7-8-10 Nilüfer / BURSA 

Tel: 0.224 441 79 04 -05 
Fax: 0224 443 07 15

ŞUBE: Küçük Sanayi Sitesi 
B/Biok No:32 Gemlik / BURSA 
Tel & Fax ; 0.224 524 77 78

www.netotogaz.com

http://www.netotogaz.com
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Önce tuzu bozdular..
Tuz bozulmaz.
Tuz bozulmaz ama, suyu gö 

rürse erir.
Rutubette tuzun düşmanıdır.
Toz toprak, kir de çirkinleştirir 

tuzu.
Tuz uygun ortamında dayanık 

hdır.
Yıllarca kalsa ona birşey ol 

maz.
Tohumlar tuz değildir.
Çabuk bozulur.
Kirlenir., yozlaşır., kokuşur..
Çok dikkatli ve titiz olmak 

zorundayız bozulmamak için.
Bir kez bozulma başladı mı, 

ardından kokuşma başlar.
Kokuşma bedeni sardığında 

beden ölür.
Bir sepetteki çürük elma gibi..
Eğer, çürüyen elmayı sağlam

lardan ayıramazsanız, kısa süre 
sonra tüm elmalar da çürür.

Çürümek yok olmadır.
Toplumlarda aynıdır.
Bir kez toplumları karıştırma 

ya başladığınızda, toplum bozu
lun

Düşmanlık yayılır çevreye..
Gruplaşmalar ve ardından 

çatışmalar gelir.
Türkiye büyük badireler atlat-

Toplumsal birlikteliği bozmak 
için her dönemde başımıza bin 
bela sardılar.

Gençliği sağ-sol kavgalarıyla 
böldüler.

Kıbrıs sorunu, ardından Er 
meni sorunu, en sonunda da 
Kürt sorununu doladılar başımı 
za.

30 yıldır PKK denen terör ör 
gütü ile boğuşuyoruz.

Yılanın başını zamanında ez 
meyenler, bunu küçük görenler 
aldandılar..

PKK terörüyle uğraşırken, ne 
ler kaybetmedik ki.

Onbinlerce genç öldü.
Milyarlarca dolar bu savaş 

için harcandı.
Ülke kalkınması için bu para 

harcansaydı, bugün çok daha 
mutlu bir ülkede yaşardık.

Belki de bir kuruş dış borcu 
muz olmazdı.

İMF’ye el avuç açmaz, onların 

isteklerine boyun eğmezdik.
AB’nin bu denli dayatmaları 

olmazdı.
Ulusal gelir artar, eğitim düze 

yi yükselir, yaşam standardı bü 
yür, o zaman AB kapılarında bek 
letilmez, ulusal onurumuzla oy 
nanmasına izin vermezdik.

AKP iktidarı, toplumu hatalı 
ve zamansız istekleriyle ikiye böl 
dü.

Ülkenin başına bir türban so 
runu çıkardı, ortalık karıştı.

Kadının başını örten bir parça 
cık bezi, inancın simgesi saydı 
lar.

Kuran’ın ilgili ayetlerini kendi
lerine göre tefsir ederek, kadının,, 
başını örtmesine dini kılıf buldu
lar.

Bunu inanç özgürlüğü, insan 
haklarının bir parçası diye toplu 
ma yutturmaya kalktılar.

Böylece bölündük.
İşte üniversitelerde sağ-sol 

kavgaları yine başladı.
Tıpkı, 1970’li yıllarda olduğu 

gibi..
Üniversite kampüsünde de 

mirler, odunlar, taşlar havada uç 
maya başladı.

Tuz bozulmaz ama toplum bo 
zulur.

Toplum bozulduğunda sancı 
artar.

Acı çoğalır..
Kardeşlik biter..
Kin, düşmanlık tohumlan eki 

lir insanlık bahçesine..
O zaman, ayıkla ayıklayabilir 

sen pirincin taşlarını..
Bugün, kamu çalışanları hükü 

metin çıkarmak istediği Sosyal 
Güvenlik Yasası ile haklarının 
elinden alınacağı için iki saatlik 
genel grev yapacaklar.

Toplum iyice geriliyor.
Kağıt üzerinde ulusal 

zenginliğin arttığı söyleniyor 
ama yalan.

Zenginleşen işçi köylü, esnaf, 
emekli değil.

Yani toplumun yüzde 90’ını 
oluşturan kesim değil.

Ya kim?
Bir avuç tekelci sermayedar.
Şimdi tuz da bozuluyor.
Bozulmaz sanmayın.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

TIP BAYRAMI
14 Mart...
Tıp Bayramı.
Bayram sevinç

lerin, mutluluğun 
paylaşımı.

Oysa bugün öyle 
mi?

Toplum mutsuz. 
İşsizlik, açlık, sefalet 
korkunç düzeyde.

4,5 milyon insan 
işsiz.

400 bin üniversite 
mezunu işsiz.

Kahve köşele 
rinde zaman öldürü 
yor tasa içinde. 
Milyonlarca insan 
açlık sınırında 
yaşam sürüyor.

Durum böyle 
olunca toplumda 
ruh ve beden sağlığı 
mı kalır?

Toplumun ruh 
ve beden sağlığı 
önemli bir şekilde 
bozulmuş durumda, 
intiharlar, cana 
kıymalar, kap
kaççılık, soygun ve 
hırsızlık, çeteler 

oluşturma yaygın 
hal almış.

Ceza evlerinde 
boş yer yok.

Başta verem 
olmak üzere 
hastalıklar, açlıktan 
üzüntü ye sıkıntıdan 
artmış. İlaca para 
yetmez olmuş.

Oysa yüce Tanrı 
insanı en mükemmel 
şekilde sağlıklı, suç
suz ve günahsız 
yaratmıştır.

Onun içindir ki; 
insanoğluna, o 
değerli varlığın ruh 
ve beden sağlığının 
korunabilmesi için 
hekimlik mesleğinin 
keşfini ve o mesleğe 
yönelişi gönüllere 
koyarak geliştir
miştir.

Hekimin iş 
giysisinin bembeyaz 
oluşu onun insana 
daha doğrusu 
canlılara yaptığı 
hizmetin Allah 
nazarında "melek" 

oluşlarının bir 
nişanesidir bence.

Doktorluk bir 
zamanlar her 
çocuğun özlemi 
olan bir meslekti.

Sorulurdu çocuğa 
ne'olacaksın diye?

"Doktor ola
cağım!" cevabı 
alınırdı.

Bugün öylemi ya.
En uzun süreli 

eğitim gör.
Boğaz tokluğuna, 

sağlık ocaklarında, 
hastanelerde 
yüzlerce hasta ile 
uğraş.

Siyasetçinin, 
amirinin, hasta 
yakınının, hastanın 
hışmına hakaretine, 
tecavüzüne uğra. 
Görev başında 
yaralan, öldürül.

Oradan oraya 
sürülüp dur, çile 
çek.

Aile bağın 
koparılsın.

Eşin bir yanda o 

bir yanda çocuklar 
ana babaya hasret 
kalsın.

Böyle bir durum
da ruh ve beden 
sağlığı mı kalır, 
bağışıklık sistemi 
güçlü mü kalır?

Görev zevkle, 
şevkle mi yapılır. 
Bekleyen iyi hizmet 
alamaz, veren iyi 
hizmet veremez.

Verilmeyince, 
alınmayınca 
doğaldır toplumun 
ruh ve beden sağlığı 
bozulur.

Koruyucu hekim
lik dışlanır, önem
senmez.

Tedavi hekimliği 
teşvik edilir para 
kazanılmak için.

Aslında esas olan 
insanı hastalıktan 
korumak, sağlıklı kıl
maktır.

Bugün hasta artık 
bir müşteridir.

Özel sağlık kıiru- 
luşlarına yönlendin 

lir oldu.
Hasta vatandaş

tan ne çok koparır
san kar.

Tıpla ilgisi 
olmayan sağlık 
kuruluşları 
sahipleri, sağlık 
patronlarının cepleri 
dolar, enseleri kalın
laşır.

Olan tıp 
mesleğine olur. 
Boğaz tokluğuna 
çalışan hekim, halk 
tarafından "para 
göz" olarak nitelenir. 
Hekim gözden 
düşer, saygınlığını 
yitirir.

Gerçekte kendini 
insanlığa adamış, 
O'na hizmet ver 
meye, şifa dağıt
maya acısını, 
ağrısını, sızısını ve 
ıstırabını dindir 
meye, kendisine 
tevdi edilen sırrı 
saklamaya yemin 
etmiş bir hekime 
gerekli değer ve 

rilse, insanca bir 
yaşam tanınsa para 
babalarına mı 
hizmet eder, yoksa 
insana mı, kendisini 
yetiştiren devletine 
mi?

Hiç şüphesiz 
insana ve devletine.

Hem de gece 
gündüz demeden 
güle oynaya.

"Bayram benim 
neyime...

Aman aman 
garibem" demeden.-

Bugün, vatan 
savunmasında, 
Çanakkale savun
masında şehit 
düşen Tıbbiye 
öğrencilerine, yaşat
mak için yaşamını 
yitiren başta Dr. Sn. 
Kanatlı olmak üzere 
diğer doktorlarımıza 
Allah'tan rahmet 
dilerim.

Saygıdeğer 
hekimler, gününüz 
kutlu, geleceğiniz 
umutlu olsun.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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S.S. GEMLİK TRAYLER 

MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

14 Mart Tıp Bayramı 
nedeniyle tüm 

doktorlarımızın günlerini
kutlar, sağlıklı yarınlar । 

dileriz.
YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN 

İbrahim ONSEKİZ J

■HMU



DEMOKRAT PARTİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

E' Sağlıklı toplumlar, 

Sağlıklı bireylerden oluşur. 
Bizlerin sağlıkları için uğraşan 

doktorlarımızın
14 Mart Tıp Bayramı’nı 

candan kutlarız.

YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI 
Faruk GÜZEL
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CUMAN ARANIYOR

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile ABİGEM Kocaeli İşbirliği 
ile “CE işareti Genel Bilgilendirme ve Makine Emniyeti I İnşaat 

Malzemeleri Yönetmeliğinde CE İşareti” konulu eğitim 
toplantısı 26 Mart 2008 günü Oda Salonunda yapılacak

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasıı 
eğitim çalışmalarını 
sürdürüyor.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, 
26 Mart 2008 
Çarşamba günü 
ABİGEM Kocaeli 
işbirliği ile 'CE 
İşareti Genel 
Bilgilendirme ve . 
Makine Emniyeti 
Yönetmeliği / 
İnşaat Malzemeleri 
Yönetmeliğinde 
CE İşareti' eğitimi 
düzenleneceği 
bildirilerek, eğitiimin 
inşaat ve makine 
sektörlerinden 
katılımcılara 
açık olacağı ve 
ücretsiz olarak 
gerçekleştirilecek 
ve eğitimin 
sonunda katılım
cılara sertifika

verileceği 
duyuruldu. 
Ticaret ve Sanayi 
odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
eğitimin 
saat 9.30-17.30 
arasında Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu’nda 
ABİGEM 
eğitmenlerinden 
Murat Önder 
tarafından verile
ceğini söyledi. 
Ayrıntılı bilgi 
almak ve eğitim 
başvurusu 
yapmak için 
Ticaret ve sanayi 
Odası’nın 
www.gtso.org.tr 
elektronik posta 
adresinden 
yada 0224 513 10 
23 notu telefondan 
bilgi alınabileceği 
açıklandı.

26/03/2008

EĞİTİM DUYURUSU H
B CE İşareti Genel Bilgilendirme 
H| ve'Makine Emniyeti Yönetmeliği 
BC İnşaat Malzemeleri Yönetmeliğinde

CE İşareti' Eğitimi . ' ■

Gemlik'te madencilik sektöründe faaliyet 
gösteren firmamızda çalışmak özere;

Endüstri Meslek Lisesi mezunu 
MAKİNE BAKIM ELEMANI 

ve VASIFSIZ İSÇİLER aranıyor, 
Empet Metalürji San, Tic. Ltd. Şii.

Eski Orhangazi Cad. Mezbaha Karşısı No:42 - GENLİK 
TEL: 0.224 514 82 56 Emek Tatlı: 0.533 338 08 43

€L€MfiN ARANIYOR

Bönyemîzde çalışacak 
BfiYHN ELEMAN ve 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11-GEMLİK 
Tel: 0.224 514 78 77

O UZMANLAR TIP MERKEZİ
Sağlıklı toplumlar, sağlıklı bireylerden oluşur.
Sîzlerin sağlıkları için uğraşan doktorlarımızın 

Lı 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarız.
UZMANLAR TIP MERKEZÎ

http://www.gtso.org.tr
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ELEMAN ARANIYOR
Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. 
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

(SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

ııyoı

İstiklal Caddesi’nde 
(Güleryüz Pimapen üstü) 

3. Kat 3+1150 M2
Kombili, Asansörlü, 

Dört Cepheli, Deniz Manzaralı, 
Yenilenmiş

100.000- YTL (Pazarlıksız) 
GSM: 0.53241772 17

Ev: 257 51 26

İGemlIk KMrfezl

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRALIK MARKET

FELKfl PETROL
TEL: 0.224 586 01 39
FAX: 0.224 586 01 49PETL1NE

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

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
SEKRETER

ve bünyemizde çalışacak
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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 SİNEMASI

Filmin Adı

(Rezervasyon
Telj5l3332l)

ELEMAN ARANIYOR

RECEP İVEDİK 11.30- 14.00- 16.15- 19,00-21,15
SEMUN 12.00- 14.15- 16.30- 19.15- 21.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK



)zkaradenizsporlun hedefi yine birinci küme ienç erkekler voleybol play-of maçları başlai

'Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İki yıldan bu yana 
Birinci Küme 
hedefini sürekli 
finalde kaybeden 
Öz Karadenizspor 
ekibi bu kez işi 
şıkı tutuyor.
İkinci amatör 
kümenin start ala
cağı günü iple 
çeken Bordo Mavili 
ekip toprak sahada 
yaptığı idmanlarla 
enerji topluyor. 
Gemlik'in ikinci 
kümedeki istikrarlı 
takımlarından 
biri olan Öz 
Karadenizspor 

ekibi hocaları Erol 
Ayyıldız yöneti
minde yaptığı 
idmanlarda hedefini 
yine birincilik 
olarak çizmiş.
İlçede gençlerin 
spor yapmalarına 
olanak sağlamak 
amacıyla güçlü bir 
voleybol takımı da 
oluşturan Öz Kara 
denizspor ekibinin 
Başkanı Halil Ayvaz, 
iki yıl üst üste 
ellerinden kaçırdık
ları birinci amatör 
küme arzusunu bu 
kez kaçırmamak 
için şimdiden çalış

malara başladık
larını belirterek 
"Genç bir kadromuz 
var, ancak çocuk
larımız birinci 
olmaya kendilerini 
adadılar. Amacımız 
ilçe gençliğine 
spor yapma 
olanağı yaratırken 
bir üst kümeye 
çıkmanın da 
hesaplarını yapıy
oruz. inşallah bunu 
başaracağız ve 
Gemlik'in birinci 
amatör kümedeki 
takım sayısını 
artıracağız" şek
linde konuştü.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Genç erkekler 
voleybol il birincili 
ğinde gruplarında 
play of'a kalan 
takımların aralarında 
lig usulü yapacak
ları birincilik 
maçları start aldı. 
Gemlikspor'un da 
mücadele ettiği 
ancak başarılı ola- 
mayıp gruptan çıka
madığı genç erkek
ler maçlarının büyük 
bölümünün oynana 
cağı Gemlik Kapalı 
Spor salonunda 
oynanan ilk maçta 
Finalspor rakibi 
Nilüfer Belediye 
spor'u çekişmeli 
geçen maçta 
78-75 yenerek 
avantaj sağladı.
Orkun Yurttaş'ın baş 
hakemliğini yaptığı 
karşılaşmada Ömer 
sezer yardımcılığını 
yaparken ilk 10 daki 
kalık periyodu Final 
spor 14-12 önde 
kapadı. İkinci peri 
yotta büyük çe 
kişme yaşanırken 
bu kez Nilüfer 
Belediyespor 36-35 
üstünlük sağladı. 
Üçüncü periyotta da

izleyenlerin zevkle 
takip ettikleri 10 
dakikalık bölümde 
bu kez Finalspor 
rakibine 55-54 
üstünlük sağladı. 
Oyunun son 10 

dakikasında ise iki | 
takımında kazanmak 
için mücadelesini 
Finalspor 78-75 
kazanarak diğer 
maçlar için kendine 
avantaj sağladı.
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BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Mart 2008 Cunıartesi^^yyy.gemHkkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

DP Yönetim Kurulu Kadın ve Gençlik Komisyonu ile Disiplin Kurulu topluca istifa etti

DP’de toplu istifa
Yeni İl Başkanı Füsun Yaşar’ın İl Yönetim Kurulu’na Avukat Aydın 
Erenoğlu’nu Gemlik Teşkilatı’na sormadan ataması üzerine Faruk Güzel ve 
yönetimi dün yaptıkları toplantıdan sonra yönetimden ayrıldıklarını açıkladı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

DP’de neler oluyor?
Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi ile Anavı 

tan Partisi’nin 22 Temmuz seçimlerinden öne 
birleşmesi amacıyla kuruldu.

DP daha kuruluşunda ölü doğdu.
Birleşme gerçekleşmedi.
DYP’nin adı DP oldu. Devamı sayfa 5’de

Demokrat Parti İlçe Başkanı II Yönetim Kurulu’na 
kendilerine sorulmadan Av. Aydın Erenoğlu'nun 
atanmasına tepki göstererek, istifa ettiler. 3’de

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Abdurrahman Yalçınkaya’dan şok dava

AKP’ye kapatma davası
Yargıtay Cumhuri 
yet Başsavcısı Ab 
durrahman Yalçın 
kaya, "laikliğe aykırı 
fiillerin odağı haline 
geldiği" iddiasıyla 
AKP'nin kapatılması 
istemiyle Anayasa 
Mahkemesinde 
dava açtı. İddana 
mede, Cumhurbaş 
kanı Gül dahil bütün 
AKP yöneticileri için 
siyaset yasağı iste 
niyor. Başsavcı 
Yalçınkayar akşam 
saatlerinde iddia 
nameyi Anayasa 
Mahkemesi Baş 
kanlığı'na gönderdi. 
İddianamede, 
AKP'nin "laikliğe 
aykırı fiillerin odağı 
haline geldiği" 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, par

tisi hakkında açılan 
kapatma davasını 
kurmayları ve bakan 
larıyla yaptığı top 
lantı sırasında 
öğrendi. Başbakan 
Erdoğan, partisinin 
MKYK toplantısının 
bitinde, genel mer 
kez yöneticileri ve 
bazı bakanlarla sos 
yal güvenlik yasa 
tasarısı ile ilgili 
çalışanların yaptığı 
eylemi değerlendir 
mek üzere biraraya 
geldi. Bu toplantının 
başlamasından kısa 
bir süre sonra 
Yargıtay’ın AKP 
hakkındaki kapatma 
istemli dava haberi
ni öğrendi. Yargı 
tay'ın kararı AKP 
genel merkezinde 
de şok etkisi yarattı.

yyy.gemHkkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Laiik Türkiye...

Geçenlerde bir TV kanalında Yargıtay 
Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ile 
söyleşi vardı..

Konu siyasal hukuk..
Türkiye'de 1982'de oluşturulan ve yürür

lükte bulunan Anayasa'ya karşın hukuku 
delmeye dönük girişimlerde bulunuluyor..

Ne yapılıyor?
Örnek çok...
Son günlerde üilke gündemini yoğun bir 

biçimde işgal eden türbanın üniversiteler 
de serbest bırakılmasını öngören yasa 
bunlardan birisi..

T.C. Anayasasıyla çelişen bir durum..
Laik Türkiye Cuımhuriyeti'nde tartışılan 

konu dinsel kıyafetlerin kamusal alana 
taşınıp taşınmaması..

Üniversite ilk adıım..
Ardı zincirleme gelecek..
Gerçi bizim bir kısım aydınımıza göre 

türban yasağı öğrenim hakkını engellediği 
için insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir 
tutummuş..

Ne var ki; Bu işin bir boyutu sadece...
Olası girişimleri görmezden gelmek için 

karanlıklara gömülmek ve insanın düşün
me yetisini yitirmesi gerek..

Demek ki bizim bir kısım aydınımızda
I bövle bir rahatsızlık bas oöstermis.

Oysa...
Dinsel kuralları siyasetten arındırmak 

gerginlikleri kesinlikle ortadan kaldıra
cak..

Gerçi sadece dinsel kuralları değil tüm 
kurumlan siyasetten arındırmak gerek..

Ulusal eğitim.. Adalet.. Emniyet..
Siyasetin müdahalelerinden kendisini 

kurtaramıyor..
Elbette ki bu çok boyutlu bir denklem..
Sosyolojik derinlikleri var..
Eğitimsizlik..
Kültürsüzlük..
Hazımsızlık ..
Görgüsüzlük işin bir boyutu..
Diğer yanında ise direkt çıkarlar var..
Ekonomik ve siyasal rant..
İşte ülkenin mutlaka çözümlemesi 

gereken açmazı..
Bu arada...
Kanadoğlu konuşurken ekranın sağın

dan da izleyici görüş ve düşünceleri akı 
yordu..

Birisi kanımı dondurdu..
Diyordu ki;
"Sayın Kanadoğlu biz bu ülkede dinimizi 

özgürce yaşamak istiyoruz."
Şen şu anda elli yaşındayım.. Çocuk

luğumda Kur'an. kursuna da gittim.. 
Kimse bana ses çıkarmadı..

Ve bugüne dek...
Hiçbir kimsenin dinsel özgürlüklerinin 

sınırlandığına rastlamadım..
Ama ..
Benim laik ülkemde oruç tutmadı diye 

tacize uğrayanları gördüm duydum..
Maalesef..
Türk insanı böyle paranoyaların içine 

düşürüldü..
Ulusun geleceği için politikaçılara düşen 

Önce yurttaşları bu tür paranoyalardan 
kurtarmak...

Gerisi fasa fiso..

Gemlik Karfez

Diyarbakır’dan Gemlik’te bir kargoya verilen paketin izini süren polis şebekeyi çökertti

Televizyon ic inde 13 kilo esrar yaMı
Diyarbakır'dan 72 
ekran televizyonun 
içine koydukları 
13 kilogram esrarı 
kargoyla Bursa'ya 
gönderen 8 kişilik 
çete, polisin 
"Matkap 16" adını 
verdiği operas
yonla çökertildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, daha önce 2.5 
kilogram esrarla bir
likte 2 kişinin tutuk
lanması olayından 
yola çıkan polis, 
televizyonlu 
uyuşturucu çetesini 
çökertti. Esrarın 
Diyarbakır'dan 
kargoyla geldiğini 
tespit eden polis, 
Gemlik'te paketin 
gelişini izledi. 
Kargoyu almaya 
gelen 2 kişiyi takip 
ederek çetenin 
karargahına ulaşan 
polis, "Matkap 16" 
adı verilen operas 
yonu başlattı.

Orijinal kutusuna 
koyulan televizyonu 
açan polis ekipleri, 
esrar yerine tele 
vizyonla karşılaşın
ca şaşkına döndü. 
Ancak yapılan 
incelemede, içi 
boşaltılan 72 ekran 
televizyonun içinden 
toplam 13 kilogram 
esrar çıktı. Evde 
yine benzer şekilde

gelen 37 ve 51 
ekran 2 televizyon 
ile birlikte uyuşturu
cu tartmakta kul
lanılan elektronik 
teraziye el konuldu. 
Eve yapılan baskın
da çete lideri 
olduğu iddia edilen 
Ş.Ö. (33) ile çete 
üyeleri E.D. (40), 
Ş.Ö. (45), A.Z. (24), 
M.K. (35), S.İ. (25),

baytaş 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, 
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
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi daire
KİRALIK DAİRELER ve İ$ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fa)tî 513 17 94
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M.H.D. (33) ve M.K. 
(34), "suç işlemek 
için örgüt kurmak, 
örgüte üye olmak, 
uyuşturucu ve 
uyarıcı madde sağla
mak, örgüt kap
samında 
uyuşturucu ticareti 
yapmak" suçların
dan Adliyeye 
sevk edildi.
Bu arada operas 
yonla alakalı olarak 
4 kişinin daha 
arandığı belirtildi. 
Ayrıca 2 ayrı 
Ateşli Silahlar 
Kanunu’na 
muhalefet suçundan 
kaydı bulunan ve 
kuaförlük yapan 
çete lideri Ş.Ö.'nün 
(33) alınan ilk 
ifadesinde ekonomik 
durumlar sebebiyle 
esrar işine girdiğini 
belirtirken, 
pişman olduğunu 
söylediği öğrenildi. 
Adliyeye sevk 
edilen zanlıların 
sorguları sürüyor.

ınakşamyaptığ 
srttin sonra
^taaldi- 
125ün Füsun 
fcarin i yoneörr 
Hu liydgne G 
iîşkıiaûnadanı 
Edan I Genellik 
p/esiofan Aydı, 
feıoğlu’nu almat 
UeMUenn 
jtyenkeBaşk

Gazel, içe y 
kadın kolla.

W kollan

JJ® tonlunun 
J°toalt istifa

w&*noglu'niH

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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DP Yönetim Kurulu Kadın ve Gençlik Komisyonu ile Disiplin Kurulu topluca istifa etti

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
DP İl Başkanlığı’na 
Füsun Yaşar'ın atama 
ile getirilmesinin ar - 
dından çalkantı yaşa 
yan Gemlik Demokrat 
Parti İlçe Teşkilatı 
dün akşam yaptığı 
toplantıdan sonra 
istifa kararı aldı. 
İl Başkanı Füsun 
Yaşar'ın il yönetim 
kurulu üyeliğine Gem 
lik teşkilatına danış
madan İl Genel Mecli 
si Üyesi olan Aydın 
Erenoğlu'nu almasını 
kabul etmediklerini 
söyleyen İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, ilçe yö 
netimi, kadın kolları 
ve gençlik kolları 
yönetimlerinin ve 
disiplin kurulunun 
toplu olarak istifa 
ettiğiniaçıkladı.
BANA 
GAREZLERİ VAR 
II Genel Meclisi' Üyesi 
Aydın Erenoğlu'nun

da katılımıyla İlçe 
Merkezi’nde toplanan 
Güzel, milletvekili 
sıralamasında kendi
lerine yer bulamayan
ların şimdi il başkanı 
olmasının kabul edi 
lemez olduğunu belir 
terek, "Ben genel 
başkanlık seçiminde 
onların kabul ettiği 
adayı desteklemedi 
ğim için Füsun Yaşar 
ile eski İl Başkanı 
Harun Âkın'in bana 
garezleri var" dedi. 
Yapılan toplantının 
ardından basına ve 
partililere açıklama 
yapan Aydın Eren 
oğlu, kendi bilgisi 
dışında il yönetimine 
alındığını belirterek, 
Süleyman Demirel'in 
sözleri olan "Ortada 
olay yokken, yanlışı 
yanlışla çözmek daha 
büyük yanlış getirir" 
diyerek düşünülmesi 
gerektiğini söyledi. 
Erenoğlu, yaptığı

konuşmada, "Siz üzü 
lüyorsanız ben de 
istifa ederim. Mühim 
olan partimizin güç 
lülüğünü muhafaza 
etmek. Takdir ilçe 
Baş kanımızındır, 
ne der se onu kabul 
ederim" dedi.
BİZ EŞŞEK 
BAŞIMI YIZ..
Aydın Erenoğlu'nun il 
yönetimine alınmasın 
dan teşkilat olarak 
kimsenin haberinin 
olmamasını üzüntüy 
le karşıladıklarını ifa 
de eden Faruk Güzel, 
"İl başkanın/ arayarak 
durumu sordum, 
“Hiçbir ilçeye haber 
vermediklerini söyle
di. 'Biz eşek başı 
mıyız' dedim. Bize 
sormadan iş yaptılar 
bunu kabul edeme 
yiz. Biz istifa ederiz, 
gelirler partiyi teslim 
alırlar. Atamayla ge 
len bir yönetim ancak 
bunu yapar. Biz yöne

tim kurullarımızla 
4.5 yıldan bu yana 
çökmüş bir partiyi 
ayakta tutmaya 
çalışıyoruz. 
Kendilerine 'gelin 
defterleri teslim ede
lim' dedim. Bizden 
sonra kim gelirse . 
başarılar diliyorum. 
Partiye gelmeyen 
kişi il başkanı oldu." 
şeklinde konuştu. 
İlçe teşkilatı, kadın 
kolları, gençlik kolları 
ve disiplin kuruluyla 
birlikte yönetimden, 
istifa ettiklerini 
açıklayân Faruk 
Güzel, son olarakta 
"Par tinin bulunduğu 
yer benim malım. 
Gelsinler eşyalarını 
alsınlar. Sefa Şahin 
teşkilattan sorumlu 
başkan Yardımcısı, 
gelsin evrakları 
teslim edelim.
Biz çökmüş bir, 
partiyi ilçede 2. 
parti yaptık.” dedi.

Gemlik ve Kestel ilçeleriyle Balıkesir Ayvalık ilçelerinde eş zamanlı 
yapılan baskında fuhuş şebekesi çökertildi

Gemlik'te fuhuş operasyonu
Gemlik ve Kestel
ilçeleriyle Balıkesir 
Ayvalık ilçesinde eş 
zamanlı gerçekleştin 
len fuhuş operasyo 
nunda 10'u kadın 14 
kişi gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Gemlik'e bağlı 
Kurşunlu Kumsaz 
mevkiinde bir eve 
baskın yapan jan
darma timleri, bura
da zorla fuhuş yap
tırıldığı öne sürülen 
yabancı uyruklu 
bir kadını ve ev 
sahibi N.A'yı 
gözaltına aldı.

Çalışmayı genişleten 
jandarma, aynı 
kişilerle bağlantılı 
olduğu öne sürülen 
Bursa Kestel ve -

Balıkesir Ayvalık'ta 
M.B. isimli kadın ile 
birlikte 6'sı yabancı 
uyruklu, 4'ü Türk 
vatandaşı 10 kadını

ve 4 erkeği de 
göz altına aldı.
6 yabancı uyruklu 
kadın Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Yabancılar Şubesi' 
ne gönderilirken, 
diğer zanlılar 
Gemlik adliyesine 
sevk edildi.
Jandarma yetkilileri, 
yaz döneminin başla 
ması ile birlikte 
fuhuş sektöründe 
kıpırdanma olduğu 
ny,i bunun önüne 
geçmek için operas 
yonların aralıksız 
süreceğini söyledi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Doğrusu bu,...
BİR İDDİA VAR, Bir varsayım, bir söy

lenti var:
"AKP, bir Amerikan yapımıdır."
Bu iddia doğru, yanlış AKP ile Amerika 

arasında PKK ve Irak ayrılıkları ki, artık 
giderilmiş görünüyor, pek su sızmıyor.

Sözde bilgi alış verişi yapıyorlar.
Milliyetçi Hareket Partisi ile AKParti 

arasında da, artık su sızmıyor.
Çok milliyetçi Milliyetçi Hareket Partisi 

ile Amerikan yapımı AKP türbanda 
buluşuyor.

Tıpkı, yukarda ki örneklerdeki gibi, çok 
milliyetçi Milliyetçi Hareket Partisi ile 
Amerika arasında su sızmadığı gibi.

Milliyetçilik dediğin, başka nedir ki! 
Koltuk vereceksin ,payanda olacaksın.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk 
Bal ki, türban görüşmelerine

MHP adına katılıyor, önceki akşam 
Televizyonda;

"Biz türbanı özgürlüklere saygımız için 
yaptık." ■

MHP Gurup Başkan Vekili Mehmet 
Şandır ise açıklıyor:

Türbanlılara selam veriyor
. "Türban Allah’ın emridir, biz inanca 

saygımız gereği yaptık."
MHP bu durumda, Allah’ın emri olduğu 

için mi, yoksa özgürlüklere saygı gereği 
mi yapıyor, o biraz karışıyor.

Madem Allah’ın emri, o halde 70 MHP 
miiîetvekiii arasında,

Şandır dahil, kaçının eşi ya da kızı tür
banlı? Hadi söyleyin bakalım..

Bizleri kandırmayın, Bunun inançla, 
özgürlükle ilgisi yok.

Hepsi oy avcılığı.. Bunun adı oylara 
inanç avcılığı. Oysa, türban AKP’ye ait.

AKP’ye koltuk çıkarak, türban 
üzerinden oy avcılığı boşa sıkılan kurşun 
gibi.

BOŞA GEÇEN YILLAR. Şimdi soruyo
rum;

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli inanca ve özgürlüklere bu 
kadar bağlı ise:

Üç buçuk yıl DSP-MHP-ANAP koalisy
onunda neden tek bir kez,

Bakanlar Kurulunda türbanı gündeme 
getirmiyor?

Buna biraz zor cevap verilir...
Üç buçuk yıl DSP-MHP-ANAP koalisy

onu döneminde neden tek bir kez, sık sık 
düzenlenen Liderler Zirvesi’nde türbanı 
gündeme getirmiyor?

Seçimde Devlet Bahçeli, Tayyip 
Erdoğan’a ip atıyor.

Yanılgısını anlıyor, şimdi o ipi türbanla 
Amerikaya atıyor.

MHP miletvekilleri arasında yakın 
arkadaşlarım var. Mesela ;

Otuz yıldır tanıyorum.
Sabahattin Çakmakoğlu.. ve bir kaçı.
Vali-Emniyet genel müdürü,-

Başbakanlık Müsteşarı- İç işleri Bakanı
Çok değerli, Cumhurbaşkanı adayı, 

bence oraya layık idi..
Merve Kavakçı’nın üzerine ilk yürüyen 

milletvekillerinden biri.
Şimdi türban lehinde oy kullanıyor. 

Üzülüyorum..
Dün kendisini arıyorum, telefona bile 

çıkamıyor. Anlıyorum, türban mesaisinde 
olduğu için, herhalde çok meşgul.

Diğer arkadaşlarıma sıra gelecek, tutarlı 
davranışından dolayı şimdilik sevgili 
arkadaşım Sabahattin Çakmakoğlu’nu kut
luyorum.

Milliyetçi Hareket partisi çok şeyler 
kaybediyorsun bunu bil..

Allahtan dileğim sonumuzun iyi 
olması...

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Çalışanlar eylem yaptı, Türkiye'de hayat durdu
Emek Platformu'ınun 
Sosyal Güvenlik ve 
Genel Sağlık Sigor 
tası Yasa Tasarısına 
karşı Türkiye gene 
linde işyerlerinde 
dün gerçekleştirdiği 
2 saatlik' iş bırakma 
eylemi saat 12.00 
itibariyle sona erdi. 
Aralarında Türk-İş, 
Hak-İş, DİSK. KESK, 
Türkiye Kamu*Sen, 
Memur-Sen, BASK, 
TMMOB ve Türk 
Tabipleri Birliği'nin 
de bulunduğu 17 
konfederasyon, sen 
dika ve sivil toplum 
örgütünden oluşan 
Emçk Platformu, 
sosyal güvenlik 
tasarısını protesto 
etmek için dün iki 
saatlik iş bırakma 
eylemi yaptı.
Eylem çerçevesinde 
belediye hizmetleri 
ne ara verilirken, 
şehir içi ulaşım 
durdu ve temizlik 
hizmetleri yapılmadı. 
İki saat süreyle 
demiryollarında 
banliyö trenleri 
seferleri durduruldu,

havaalanlarında 
uçuş yapılmadı, öğ 
retmenler derse gir 
medi, hastanelerde 
doktorlar, eylem 
süresince acil 
vakalar dışında 
hizmet vermedi. 
İSTANBUL’DAKİ 
HASTANELER DE 
"İŞ BIRAKTI” 
Taksim İlk Yardım 
Hastanesi'ndeki 
Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) Şişli 
Şubesi'ne bağlı per
sonel Emek Platfor 
mu Bileşenleri'nin 
çağrısıyla iş bıraktı.

Hastanede sadece, 
yatan ve acil servise 
gelen hastalara 
bakıldı. İş bırakan 
personel hastane 
bahçesinde bir basın 
açıklaması yaptı. 
CHP 
ÇALIŞANLARINDAN 
EYLEME DESTEK 
Sosyal Güvenlik 
yasasına tepki ama 
cıyla, sendikalar ve 
Emek Platformu'nun 
aldığı iki saatlik iş 
bırakma eylemine 
CHP çalışanlarından 
da destek geldi. 
CHP Genel Merke 
zi'nde görev yapan 

çalışanlar, saat 
10.00'da parti genel 
merkezi önüne çıka 
rak bir basın açıkla
ması yaptılar. Açık 
lamada, sosyal gü 
venlik yasa tasarısıy
la emekli olmanın im 
kansız hale geleceği 
belirtildi ve söz konu 
su tasarı eleştirildi. 
ATATÜRK 
HAVALIMANI’NDA 
ÇALIŞANLAR 1$ 
BIRAKTI
Emek Platformu'na 
bağlı sağlık çalışan
ları İstanbul Üniver
sitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi'nde 

iş bıraktı. Hastane 
önünde toplanan 
çalışanlar yarım 
gün iş bıraktılar. 
Hastanenin sadece 
acil servis, kadın do 
ğum polikliniği ve 
çocuk servisi 
hizmet verdi.
Atatürk Havalima 
nı'nda da yer hizmet
leri ve hava kontrol 
bölümünde iş yavaş 
latma eylemi yapıldı. 
Yetkililer günde 700 
uçağın iniş kalkış 
yaptığı hava limanın
da eylemin uçak 
rötarlarına neden 
olacağını bildirdiler. 

ANKARA GARI'NDA 
TREN SEFERLERİ 
DURDU 
Ankara Garı'nda 
İstanbul'a hareket 
edecek olan Başkent 
Ekspresi eylem nede 
niyle hareket edeme
di. Demiryolu çalı 
şanları Başkent 
Ekspresi'nin önüne 
geçerek trenin hare 
ket etmesini önledi. 
Tren yolcuları ise 
mağdur olmalarına 
rağmen eylemi des 
teklediklerini 
söylediler.
"ÇALIŞANLARA 
KOTULUK 
YAPAMAYIZ" 
Türk-lş Genel Baş 
kanı Mustafa Kumlu, 
Sosyal Güvenlik 
Reformu Yasa Tasarı 
sı'nın kazanılmış 
hakların geri alın
ması anlamına 
geldiğini ileri sü 
rerek, "Biz 'neme
lazımcı' olamayız. 
Kabuğumuza çekilip 
önümüze gelen her 
yasaya 'evet' deyip, 
çalışanlara kötülük 
yapamayız" dedi.

AKP’li gençlerden Çanakkale Gecesi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Gençlik 
Kolları geleneksel 
olarak her yıl 
düzenledikleri 
Çanakkale 
gecesini bu yıl da 
bu akşam saat 
19.00'ta Kültür 
Merkezi’nde 
düzenleyecek. 
Tarihini unutmayan 
bir Gençlik Kolları 
olarak her yıl 
Çanakkale ile ilgili 
etkinlik ve gezi 
düzenlediklerini 
hatırlatan AKP 
Gençlik Kolları 
Başkanı Adnan 
Kırlak, Çanakkale 
gecesini düzen
lemedeki amaçları 
mn gençler olarak 
tarihimize sahip 
çıkmak ve tarihi 
yaşamak, yaşatmak 
olduğunu belirterek, 
Çanakkale Gecesine

İTMA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik halkını 
beklediklerini 
söyledi.
Çanakkale programı 
hakkında bilgi 
veren Gençlik 
Kolları Başkanı 
Kırlak, Çanakkale 
gecesinde şiir, 
kompozisyon, 
slayt ve 
Destanlaşan

Çanakkale konulu 
hikayelerin yer ala
cağını kaydederek 
Çanakkale'nin 
Türk tarihi ve 
dünya tarihi açısın
dan önemli ve 
tarihine sahip 
çıkmayan milletin 
yok olmayla 
karşı karşıya 
olduğunu söyledi.

Kent Meydanı ve Bursaray B 
etabını Başbakan Erdoğan açacak
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Baş 
bakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Kent 
Meydanı ve Çarşı ile 
BursaRay B etabı 
nın resmi açılış töre 
ni için 14 Mayıs 
Çarşamba günü 
Bursa'ya 
geleceğini söyledi. 
AKP'nin il ve 7 mer 
kez ilçenin gençlik 
kolları yönetim kuru 
lu üyeleriyle bir ara 
ya gelen Bursa Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, gençlere 
siyaset arenasında 
kullanabilecekleri 
öğütlerde bulundu 
ve 4 yıldır gerçek
leştirdikleri hizmet 
ler hakkında bilgi 
verdi. Şahin, 1980'li 
yıllarda kahvehane 
lere gittiklerinde 
karşılaştıkları zor
lukları ve Bülent 
Arınç'la Manisa'daki 
seçim gezisinde ya 
şadıkları sıkıntıları 
anılarıyla anlatırken, 
bugünkü gençliğin

çok şanslı olduğu 
nu, daha iyi bir or 
tamda siyaset yap
tığını belirtti.
Geçmişte yaşanan 
haksızlıklara ve sı 
kıntılara karşın genç 
lerin bugün gelecek
lerinden çok daha 
ümitli olduğuna dik 
kati çeken Başkan 
Şahin, Türkiye'nin 
bilgi toplumu sevi 
yesine ulaşması için 
gençlerin bilgi ve 
birikimlerinin sağ 
lam temeller üzerine 
oturtulmasının şart 
olduğunu kaydetti. 
En önemli görevleri 
nin gençlerin önünü 
açmak olduğuna 
işaret eden Başkan 
Şahin, "Biliyoruz ki 
gençlerini iyi 

yetiştiren milletler 
gelecekte varlık
larını sürdürebilirler] 
Sizin en büyük 
kazancınız, Türk 
siyasi hayatında 
genç ama tecrübeli! 
kadrolarla aynı yol 
da yürumenizdir. I 
Siyasi kariyeriniz I 
açısından en isabet | 
i seçimi yaptınız. i I 
Çünkü bizim gençli! I 
kollarımız, diğer 
partilerde olduğu 
gibi siyasetin bek-11 
leme odası değildir. I 
Unutmayın siz, bu I 
ülkenin sadece 
zenginliği değil, 
aynı zamanda 
dinamizm ve deği İ 
şim potansiyelinin! I 
de kaynağısınız" | 
diye konuştu.
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Cumhuriyet mitinglerinde sağ 
ye sol partilerinin birleşmesini 
isteyen yığınların sesine kulak 
veren ANAP ve DYP Genel Baş 
kanları biraraya gelerek DP adıyla 
yeni kurulacak bir partinin ça tısı 
altında tek parti olma kararı aldı.

DYP kurultayında alınan ka 
rarla parti kapâlılarak DP kuruldu.

Ama, ANAP ile bu birleşme 
verilen sözlerin tutulmaması 
nedeniyle gerçekleşmedi.

Birleşme olmayınca Erkan 
Mumcu, DYP Genel Başkanı Meh 
met Ağar’ı suçladı.

ANAP, DYP evliliği nikah masa 
sında bozuldu.

ANAP, 22 Temmuz seçimlerine 
katılmazken, DP seçimlerden bü 
yük yenilgiyle çıktı.

Bu yenilgi Mehmet Ağar’ın 
seçimler sırasında verdiği söz 
gereği istifasıyla sonuçlandı.

Başsız kalan DP bir süre sonra 
yaptığı seçimli kurultaya iki aday
la gitti.

Mehmet Ağar ile DYP eski 
Genel Başkanı Tansu Çiİler’in 
desteklediği iki Genel Başkan 
adayının çekiştiği kurultaydan 
Süleyman Soylu galip çıktı.

DP yeni genel başkanı ile yurt 
çapında yeniden yapılanmaya 
gidiyor.

Gemlik KErffez

DP’de neler oluyor?

Güne Bakış
kadri_guler@hotmail.com

Bunun için eski Demokratların 
kalesi olan Bursa da, İl Başkan 
lığına kongre kazanmış İl Baş 
kanı istifa ederek, yerine 22 
Temmuz seçimlerinde Bursa dan 
7. sıra milletvekili adayı, Gem, 
lik’in gelini Avukat Fisün Yaşar 
atanıyor.

Ydşart miletvekili seçimlerin de 
seçilmeyecek sırada olduğu için 
seçim öncesi adaylıktan çeki 
liyor ve seçimlerde Antalya ya 
tatile gidiyor.

DP’niri yeni İl Başkanı, yöne
tim kurulunu belirlerken, Gemlik 
ilçe örgütüne danışmadan, Gelh 
likli İl Genel Meclisi üyesi Aydın 
Erenoğlu’nu yönetim kurula alı 
yor.

Yönetimde iki Gemlikli daha 
var.

Bunu dün DP Gemlik İlçe 
örgütünün görevden istifa konu 
sunu görüştükten sonra yaptığı 
basın toplantısında öğreniyoruz.

Biri Adnan Bıyıklı, diğeri ise 
Kemal Gemlikli...

Bu ikisi Gemlik örgütünü pek 
ilgilendirmiyor.

Ancak, Aydın Erenoğlu’nun 
atanması, Faruk GüzePin sinir
lendiriyor.

Güzel, İl Başkanırıı arayarak, 
“Biz eşek başımıyız. ’’ diyor.

Dün akşam saatlerinde DP 
Gemlik İlçe Yönetim Kurulu, 
Gençlik Komisyonu , Kadın Ko 
misyonu ve Disiplin Kurulu üye 
leri yaptıkları toplantının ardın
dan istifa kararı alıyor.

Aydın Erenoğlu ise salonda 
bizimle toplcintının sonucunu 
bekliyor. Bir de eski ilçe başkan
lar/ ndan Peyami Çağlar...

İstifa kararı basına açıklanma 
dan önce Aydın Erenoğlu, Süley 
man Demirel’in bir sözünü anım-; 
satıyor. “Yanlışı yanlış ile çözmek 
doğru değildir!”

. Herşey bu cümlenin içinde

Sayfa S

yatıyor.
Erenoğlu kendini savunuyor 

ve atama kararının Ankaradan 
onaylandıkan sonra kendisine 
duyurulduğunu belirterek, ilçe 
yönetimi ne isterse onu yapaca 
ğını söylüyor.

Geminin kaptanı Faruk Güzel, 
istifa kararı açıklarken, bu konu
da kendisine danışılmamasının 
temelinde, kurultayda eski İl Baş 
kanı Harun Akın’ın ısrarlarına 
karşı Genel Başkan adayı Süley 
man Soylu’yu desteklemesinin 
yattığını söylüyor.

Merkez sağın iyice yok oldu ğu 
bir dönemde Faruk Güzel DYP 
Gemlik İlçe örgütüne hare ket 
kazandırdı ve 2. parti yaptı.

Şimdi Güzel ve arkadaşları 
DP’deki görevlerinden istifa etti 
ler. .

Daha doğmadan öldüğünü söy 
lediğim DP, Gemlik’te yeniden 
canlanabilecek mi?

Biraz zor.
Ama siyasette her zaman başa 

talip olan bulunur.
Dün gece birileri biryerde 

yemek yerken, yeni oluşum için 
çalışmaya başladılar bile.. .

DP’deki gelişmeleri birlikte 
izleyeceğiz.
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MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. 
Blok No:7-8-10 Nilüfer / BURSA 

Tel: 0.224 441 79 04 -05
Fax: 0224 443 07 15

ŞUBE: Küçük Sanayi Sitesi 
B/Blok No:32 Gemlik / BURSA 
Tel & Fax ; 0.224 524 77 78

www.netotogaz.com
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Merljgz Bankası Başkanı Durmuş, piyasalarda önemli dalgalanmalar olduğunu söyledi

“İflasa gidiyoruz”
Global dalganın reel 
sektöre de yayılma 
ya başladığına dair 
sinyaller verdiğini 
belirten Merkez 
Bankası Başkanı 
Durmuş Yılmaz, 
"Şu ana kadar 
yaşadığımız sorun 
likidite soru nuydu, 
fakat bundan sonra 
artık iş, iflas soru
nuna doğru gitmek 
üzere" dedi.
Yılmaz, Kayseri 
Sanayi Odası ve 
Dünya Gazetesi ile 
birlikte Kayseri 
Hilton Otel’de düzen 
ledikleri "Para Politi 
kalan" konulu kon 
feransta yaptığı ko 
nuşmada, uluslara 
rası piyasalarda 
önemli bir dalgalan- 

| ma olduğunu, risk- 
ı lerin ve belirsizlik- 
' lerin arttığını söyle

di. Geçen yılın orta
larından itibaren 
finans piyasalarında 
özellikle gelişmiş 
ülkelerde, ABD’de

bir dalgalanmanın 
ortaya çıktığını, bu 
na "eşik altı" denilen 
konut kredilerinde 
ortaya çıkan ödeme 
güçlüklerinin neden 
olduğunu ifade eden 
Yılmaz, dalgalanma 
nın boyutunun 2006 
yılına göre daha 
yüksek seyrettiğini 
anlattı. Şu anda için
den geçilen dalgalan 
maya, şeffaf olma 
yan işlemlerin yol 
açtığını belirten 
Yılmaz, artan mühen

dişlik uygulamaları 
sonucunda ortaya 
çıkan riskleri, bun
ları ortaya koyan
ların tam bilmedi 
ğini söyledi.
"ZARARI 600 
MİLYAR DOLARA 
ULAŞIR" 
Dalgalanmadan top 
lam zararın 600 mil
yar dolar civarında 
olacağının tahmin 
edildiğini anımsatan 
Yılmaz, 180 milyar 
dolar civarında bir 
zarar gerçekleştiği

ni, bunların muha 
sebe kayıtlarında 
yerini aldığını söyle
di. Bu zararın bugün 
200 milyar dolar bile 
olsa ABD mali piya 
sası dikkate alındı 
ğında büyük bir 
rakam ifade etme 
diğine vurgu yapan 
Yılmaz, "Eğer bir 
ülkede iç borcu 
sürdürme dinamik
leri iyi çalışmıyorsa, 
bizim 2001'de 
yaşadığımız gibi, 
kamu borçları yük
seldiği için güven 
kaybolu yor, güven 
kaybolunca yatırımcı 
yüksek prim talep 
edi yor, ilave borç 
verebilmesi için 
yüksek prim 
talep ediyor, bu da 
yeni borçlanma 
ların maliyetini 
yükseltiyor" dedi. 
Yılmaz, Hazine’nin 
mali yükü arttığında 
kamu borç larında 
güven kaybı oluş
tuğunu söyledi.

Yaşamdan 
Çizgiler

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı

ozgkara@hotmail.com

MÜZİK : BİR İLETİŞİM DİLİ

Duygularımızın dışa vurumu, bir anlam
da acılarla sevinçlerin dile getirilişidir.
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR... 

DAVETİYE BİZİMİŞİMİZ ....

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 
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Müziğin sihri, bulunduğumuz ortamla, coş 
ku ve hüzün duygularımızın bağdaşarak 
anlam kazanmasını sağlamaktadır.

Yani, duygu ve düşünceleri, kulağa hoş 
gelen ses veya enstrümanla notalar yardı 
mıyla anlatma sanatıdır müzik.

Kimi zaman uyuyan duygularımızı hare 
kete geçirip, çalar saat görevi de görmek
tedir. Duymak isteyip de duyamadığımız 
sözleri, duymuş gibi hissetmemizi sağlar 
müzik. İnsanın aklına girdikten sonra geri 
alınmaz. Müzik, insanın kendini eserlerle 
anlatmasına olanak vermekle beraber, 
sözsüz icra edildiğinde zihni aşıp duygu
lara ulaşır.

Tek evrensel dildir...
Duygu pekiştiriciliğinin yanında, müzik 

evrenin sesi olma özelliğine de sahiptir. 
Kimi zaman efkâr dağıtan, adeta sinir alan 
müzikle kendini bulur insan. Ses ve sazın 
uyumu içimizde sanki bir devi uyandırır.

Yaşadığımız duygu şiddetini anlatan, 
kulak algısı diyebileceğimiz ve kimin ses 
lendıgin'ı fark ettiren, beyne jimnastik yap
tıran, ses egzersizleriyle insana zaman ve 
değişik mekânlar sunan içinde nefes alıp 
soluklanabileceğimiz, mesafeleri öğrene 
bileceğimiz, belki de kendimizi kurtarabi 
leceğimiz yerlere götüren ve her yeri evi 
miz gibi hissettiren bir güzelliktir müzik.

Düşünceyi etki altına almaya yarıyor...
Sesi güzel birisine "patlat şuradan bir 

şarkı" veya sesi göreceli olarak kötüyse 
"karga sesinle şarkı söyleme" denir. 
Müzik, kimi zaman kulağa hoş gelir, kimi 
zaman da kulağı tırmalayıp içimizi karar 
tabilir. O zaman haklı olarak denir ki 
"müzik var, müzik var!".

Müzik, seste bir renktir.
Sahneye ancak sizin isteğinizle çıkar, 

açıkça ne söylenirse o duyulur..
Müzik, bir filmin kurgusunda en önemli 

öğelerdendir. Filme heyecan katar.
Sinemamızda Cahit Berkay'ın yeri 

başkadır. Son dönemde çekilen "Hatırla 
Sevgili" adlı TV dizisinin müziklerini 
anımSayın Erdal Güney ve Kemal 
S.Gürel'in müzikleri dizinin etkisini daha * 
da arttırmış, zenginlik katmıştır.

İnsana hayatın en güzel duygularını kat 
kat yaşatabilme özelliğine sahip, paylaşım 
sağlatabilen, geçmiş özlemini uyandıran, 
zihnimizdeki fotoğrafları sayfa sayfa 
açmada anahtar görevi gören, anılarımıza 
can verebilen, sevilesi insanları bize geti 
ren, kendinize dönmek, dünyanıza dal
mak için birebir olan, dinlenmesi ve icra 
edilmesi güzel pir sanat türüdür.

Devamı var

(ar taydın 
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Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

■ ABONEOLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozgkara@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AKP Erzurum’un kurtuluşunu kutladı Unver Traktör’den dev satış
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AKP ilçe Teşkilatı 
12 Mart Erzurum'un 
Rus ve Ermeni işga 
ünden kurtuluş gü 
nü nedeniyle Da 
daşlar Derneği ve 
Erzurumlular Der 
neği’ni ziyaret etti. 
Ziyaretlerde Dadaş 
lar Derneği Başkanı 
Mustafa Durmuş 
ve Erzurumlular 
Derneği Başkanı 
Kadir Ozaydın ve 
dernek üyeleri ve 
tarafından karşıla 
nan AKP İlçe Baş 
kanı Enver Şahin, 
Kurtuluş Savaşımı 
zın da dönüm nokta
larından birini teşkil 
ettiğini belirterek 
"Sizlerin ve bizlerin 
bu mutlu günümüzü 
kutluyorum” dedi. 
GEMLİKLE İLGİLİ 
SORUNLAR DA 
GÖRÜŞÜLDÜ 
Her iki dernek 
ziyaretinde dernek 
üyeleri Gemlik'in 
sorunları hakkında 
görüşlerini dile 
getirdiler. Gemlik'in 
yaşanabilir bir kent 
haline gelmesini ve 
gençlerin spor 
yapacak alanların 
olmaması, çocuk
ların park alanın

yeterli olmaması, 
TOKİ'nin ilçede 
bina yapmaması, 
sosyal ve kültürel 
alanda faaliyetlerin 
olmamasına kadar 
birçok alanda 
görüşlerini açık
layan Dernek üyeleri 
Gemlik'in güzel 
bir şehir olması 
arzusunda olduk
larını ve bunun 
içinde her türlü 
desteği vermeye 
hazır olduklarını 
söylediler.

Gemlik'in yaşana 
bilir bir kent olması 
için çalıştıklarını ve 
söylenilen konular 
ile ilgili alınan 
meclis kararlarının 
bulunduğunu ifade 
eden Başkan 
Şahin, iktidarları 
döneminde yapıl
mayan birçok 
hizmeti gerçek
leştirdiklerini 
belirterek zamanla 
alınan meclis karar
larının da uygu
landığını kaydetti. >

Orhangazi'nin köklü 
firmalarından 
Ünver Traktör, New 
Holland Trakmak 
Traktör Satış Bayii 
bölgede rekor 
olan bir satışa 
imza attı. Gemlik, 
İznik ve Orhangazi 
civarındaki en 
büyük ve güçlü 
traktörü satışa 
sunan Ünver'in 
bu traktörüne 
Gemlik Çimtâş 
Enka Holding 
talip oldu. 
Ünver Traktör 
yetkilisi Saadettin 
Ünver konu ile 
ilgili yaptığı açıkla
mada; yurt dışından 
ithal edilen ve 
175 beygir gücünde 
olan bu traktörü 
Enka Holding'e

KAYIP Şehit Cemal Özalper Endüstri Meslek 
Lisesinden aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür. UFUK ASLAN GİRAY

KflŞCDC B€KL€M€K YOK
Körfez Ofset

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

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

65.000 Euro'luk 
fiyat ile sattıklarını 
ifade etti. 
Büyüklüğü ile 
görenleri hayrete 
düşüren dev 

traktörlerin, talep 
olduğu taktirde 
Orhangazili çiftçile 
rimiz için de 
sipariş edilebi 
leceği öğrenildi.

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE 
TESLİM EDİLİR
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ESSfîN YfîPI
EGE YILDIZ BORULARI İLE DAMLAMA ve YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ I II İlil
■ iması m w ■ imiik s m ı«m mı un

la ■
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a

Zeytinlik * Tarla • 
Meyve Bahçelerinizde 

damlama usulü ile 
sulama sistemleri kurulur 

projelendirilir.
Kumlo Cod. Voşo 2 Sil. Hpt. No: 1 K.KUMlfi / G6MIİK ■

.'-ATel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 :
1



15 Mart 2008 Cumartesi Gemlik K”rfez Sayfa 8

Karbonmonoksitten 
zehirlenen anne 

ve kızını komşuları 
kurtardı

Kahvehanedeki oyun kavgası kanlı bitti

Bursa'nın yıldırım 
ilçesinde 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenen 
anne ve kızını 
komşuları kurtardı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ulus Mahallesi 
Barış Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, Naciye 
Kuvvet (43) ve 
kızı Demet Kuvvet 
(19) kömür 
sobasını söndürme
den uykuya daldı. 
Sobadan sızan 
gaz gece anne ve 

ı ‘Gemlik Körfez’ internette
| www.gemlikkorfezgazetesi.com

kızını zehirledi. 
Sabah ayağa 
kalkmakta güçlük 
çeken Demet 
Kuvvet komşularını 
arayıp annesinin 
baygın olduğunu 
söyleyerek 
yardım istedi. 
Komşuları tarafın
dan otomobille 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan anne 
ve kızın sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu belirtildi. 
Polis olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

Bursa'nın Mudanya 
ilçesindeki bir 
kahvehanede alkollü 
şahısların oyun 
kavgasında bir 
kişi bıçaklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Halitpaşa 
Mahallesi Bakım 
Sokak'taki bir 
kahvehanede oyun 
oynayan Emir A.

Ceketini kuş pisletmiş 
diyerek cüzdanını çaldı
Orhangazi’de bir 
yankesici, "Ceketini 
kuş pisletmiş" dedi 
ği yaşlı adamın ce 
binden cüzdanını 
çaldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Muradiye 
Mahallesi Yalova 
Caddesi üzerinde 
yürüyen Ali Demir'in 

(33) ve Umut S. (27) 
arasında hakaret 
etme meselesi 
yüzünden tartışma 
çıktı. Umut S., 
Emir A.'nın kendi
sine oyun masasın
da hakaret etmesi 
üzerine oyunu yarım 
bırakıp kahvehane
den dışarıya çıktı. 
Oyunun yarım

(70) yanına yaklaşan 
kimliği belirsiz bir 
kişi, "Kuş pisletmiş" 
diyerek cebinden 
çıkardığı mendille 
yaşlı adamın ceketi
ni silmeye başladı. 
Ali Demir* ile birlikte 
Muradiye Cami'ine 
kadar gelen şahıs, 
caminin avlusunda 

bırakılmasına sinir
lenen Emir A., 
Umut S.'nin arkasın
dan giderek başına 
sert bir cisimle 
vurdu. Umut S. 
belinden çıkardığı 
bıçakla Emir A.'yı 
vücudunun çeşitli 
yerlerinden 
bıçaklayarak kaçtı. 
Yaralı Emir A., 

suyla ceketi 
silme bahanesiyle 
yaşlı adamın 
içerisinde 20 bin 
YTL değerindeki 
senetle kredi 
kartları ve bir 
miktar para bulunan 
cüzdanını alarak 
kayıplara karıştı. 
Ceketinin cebini

Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
zanlı Umut S. ise 
gece yarısı polis 
merkezine 
giderek teslim oldu. 
Şahısların 
alkollü oldukları 
belirtildi. Polis olay
la alakalı soruştur
ma başlattı.

kontrol ettiğinde 
cüzdanın 
olmadığını 
farkeden Ali Demir, 
polisi arayarak 
ihbarda bulundu. 
Olayla alakalı soruş
turma başlatan 
polis kimliği belirsiz 
hırsızın peşine 
düştü.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN h- Kümesten 23 adet güvercinle
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SM te MMLMMZ İÇİM BİZİ ftMTIMZ
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

o>3 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.

Â/İâcîde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

yumurtalarını çaldı
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde teras 
kattaki bir kümese 
giren kimliği 
belirsiz hırsız 23 
adet güvercinle 
yumurtalarını çaldı, 
Edinilen bilgiye 
göre, Yavuzselim 
Mahallesi Yâzgan 
Sokak'taki Engin 
Ortaeri'ne (48) ait

Dedikodu 
cinayetine 

36 yıl
Bursa'da dedikodu 
yüzünden halaları 
mn oğlunu 27 ye 

, rinden bıçakla
yarak öldürdükleri 
iddia edilen 2 kar 
deş, toplam 36 yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 5. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde, "adam 
öldürmek" suçun
dan müebbet hap 
si talep edilen T.K. 
ve S.K. kardeşler 
son kez hakim 
karşısına çıktı.

teras kattaki 
kümesin kilidini 
kıran kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişiler, kümesin 
içerisindeki
3'ü yavru, 23 adet 
oynar ve kelebek 
cinsi güvercin ile 
yumurtalarını 
çalarak kayıplara 
karıştı.

Sabah güvercinlere 
yem vermek için 
kümese giren Engin 
Ortaeri durumu fark 
edince polisi ara
yarak haber 
verdi. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatan polis 
kimliği belirsiz 
hırsızın peşine 
düştü.

B

«UMAN ARANIYOR
Gemlik'te madencilik sektöründe faaliyet 

gösteren firmamızda çalınmak üzere;
Endüstri Meslek Lisesi mezunu 

MAKİNE BAKIM ELEMANI 
ve VASIFSIZ İSÇİLER aranıyor, 

Empet Metalürji San. Tic. LId. Şİİ,
Eski Orhangazi Cad, Mezbaha Karşısı Noı42 ■ OEM 
TEL: D.224 514 82 56 Emek Tatlı: 0.533 338 0M3

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN ARANIYOR
Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. 
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

ELEMAN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BfiYfiN ELEMAN ve 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAS

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77

DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRAUK MARKET

FELKfl PETROL
TEL: 0.224 586 01 39 
FAX: 0.224 586 01 49

O 
PETLINE

Sayfa 9

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
Mermçr Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR

SEKRETER
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 
CV faxlanması gerekmektedir.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik/BURSA-TelZ 513 47 39

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı

(Rezervasyon
Telî5l3332l)

ELEMAN ARANIYOR

RECEP İVEDİK 11.30 - 14.00- 16.15 - 19,00 -21,15

SEMUH 12.00- 14.15- 16.30- 19.15-21.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Yıldız kızlarda yarı final belli oldff
p-

E** ®
k^..

ES?'3 
tajjçer

ESdao*»

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Akpet Petrol'ün 
sponsorluğunda 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyetinin düzen
lediği yıldız 
KızlartVoleybol 
ilçe birinciliğinde 
yarı finale kalan 
takımlar belli oldu. 
Daha önce yapılan 
çeyrek final

karşılaşmalarında 
Cumhuriyet İlköğre
tim ile Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulları rakiplerini 
yenerek yarı 
finale kalan 
iki takım olmuştu. 
Dün oynanan 
ikinci çeyrek final 
maçlarında ise 
gülen takımlar 
Atatürk İlköğretim 
ile Şehit Cemal

takımları oldu. 
Günüh ilk maçında 
Atatürk İlköğretim 
takımı Çınar 
İlköğretim takımını 
25-19 ve 25-22'lik 
setlerle 2-0 
yenmeyi başardı. 
İkinci maçta ise * 
Şehit Cemal 
İlköğretim takımı 
Şehit Etem Yaşar 
takımını 25-12 ve 25- 
16'hk setlerle 2-0

yenerek yarı finale 
kalmayı başardı. 
Turnuvanın yarı 
final maçları 
17 Mart 2008 
Pazartesi günü 
ilçe spor salonunda 

oynanacak.
Bu karşılaşmalarda 
Cumhuriyet 
İlköğretim ile 
Namık Kemal 
İlköğretim okulları 
karşılaşırken

ikinci maçta ise 
Atatürk İlköğretim 
ile Şehit Cemal 
takımları final için 
mücadele edecekler. 
GENÇ 
ERKEKLERDE 
İKİNCİ TAKIM 
EML OLDU 
Öte yandan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinin ilk sırayı 
aldığı genç erkek
lerde Gemlik'i ilde

temsil edecek 
ikinci takım 
Anadolu Teknik 
Lise ve Endüstri 
Meslek Lisesi 
oldu.
Rakibi İmam Hatip 
Lisesini 25-13 ve 
25-16'lık setlerle 2-0 
yenmeyi başaran 1 
EML turnuvanın 
ikinci takımı olarak 
ildeki maçlarda 
mücadele edecek.

jeoz Ilı

krr oocaz

■atoyon.
İnik ve boğaz

m temasla 
ppucûk). kan yol 
bwya enfeksiy o
lyasria kişiden
B geçer*

İMİ

^=^1 »âhijyene sahi 
^frialabalık bölge 
, JiRyaşayanlardi 
--r-a Jürin öpücük 

telalığının.
M ağanda

>' O

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

Gemlik İmam Hatip Lisesi’nden 
KAYIP aldığım tastiknamemi kaybettim. 

। ■■ Hükümsüzdür. GÜRAY AKIT

hetro

StHîf T(,

Antur 
^Ke

-----
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'Çocuğuııuzu öpmeyin, öptürmeyin’1
. Memorial Hastanesi 
I iç Hastalıkları

Bölüm Koordinatörü 
Prof. Dr. Yavuz 
Baykal, daha çok 
çocuk ve genç 
erişkinlerde rast
lanan, boğaz ağrısı 
ve lenf bezlerinde 
büyümeyle kendini 
gösteren "öpücük 
hastalığına 
dikkati çekti.
Baykal, yaptığı yazılı 
açıklamada, okullar
da çok yaygın olan 
"öpücük hastalı 
ği"na vurgu yapa 
rak, şunları kaydetti: 
"Öpücük hastalığı, 
yani infeksiyoz 
mononükleoz (İM), 
daha çok çocuk ve 
genç erişkinlerde 
rastlanan, boğaz 
ağrısı ve lenf bez- 

ı terinde büyümeyle 
kendini gösteren bir 

’ hastalıktır. Ebstcin 
. Lan viıüî-ü (LLV) 

tarafından oluşturu
lan enfeksiyon, 
tükürük ve boğaz 
salgısıyla çıkarılır, 
vakın temasla 
(öpücük), kan yoluy
la veya enfeksiyonlu 
eşyalarla kişiden 
kişiye geçer." 
Kötü hijyene sahip 
ve kalabalık bölgel
erde yaşayanlarda 
görülen öpücük 
hastalığının, 
annenin ağzında

öğüttüğü gıdaları 
daha sonra 
bebeğine veren 
ailelerde daha kolay 
ortaya çıktığını da, 
belirten Baykal, 
"İnfeksiyö? 
mononükleoz, her t 
iki cinsiyette ve yılın 
her mevsiminde 
görülür. Virüs, 
tükürük ve salyayla1, 
çıkarılarak ve yakın 
temas ile 
t. ulaştırılarak, İt f, 
mukozasından 
vücuda girer. Önce 
boğaza ve tükürük 
bezi hücrelerine, 
daha sonra da gırt
lakta bulunan 
duyarlı B lenfos
itlere ulaşır" dedi. 
Baykal, hastalığa 
karşı, "çocuklarınızı 
çok öpmeyin, 
öptürmeyin" 
uyarısında da 
bulundu.
-BELİRTİLER-

Hastalığın belirtiler
ine de işaret eden 
Baykal, şunlârı 
kaydetti: 
"Hastanın yaşı, 
klinik belirtilerde 
önemlidir. Özellikle 
çocukluk çağında; 
lenf bezlerinde 
büyüme, bademcik 
iltihabı gibi tipik 
bulguların yanı sıra 
boğaz iltihabı, kulak 
iltihabı, karın ağrısı 
vr ishal gibi l“PİİPtfl 
tilere de. neden 
olabilir. Genç ve 
erişkinlerde ise 
yüksek ateş, boğaz 
ağrısı, lenf bez
lerinde şişme ve 
kanda atipik hücre 
ler görülür.
Genellikle 3-5 gün 
kadar süren halsiz
lik, iştahsızlık, 
bulantı, batında 
dolgunluk hissi, 
kas ağrıları, ateş 
basması, üşüme, 

titreme, terleme 
gibi belirtileri 
görülebilir. 
Hastalar en sık 
boğaz ağrısı 
şikayetiyle 
doktora başvururlar. 
Hastaların 
büyük bir 
çoğunluğunda 
öğleden sonra 
40 dereceyi bulan 
ateş görülür.
Ateşli dönem, 
ortalama 10-14 
gün kadar sürer. 
Bademcikler 
büyük, boğaz 
kızarık görünümlü 
ve bezen beyaz 
zar ile kaplı olabilir. 
Boğaz ağrısı 
şikayeti7-10 gün 
kadar devam eder. 
Bazı hastalarda 
yumuşak-sert 
damak birleşim 
yerinde kırmızı 
lekeler ccjüIc bilir. ' 
Bazı hayalci e;, 
göz etrafında 
şişlik görülebilir. 

Olguların çoğunda 
arka boyun 
kısmında lenf 
bezi büyümesi 
vardır. Bazı hasta
larda karaciğer 
ve dalak büyümesi 
görülebilir.
Bazı hastalarda 
ise gövde, el 
ve ayakların üst 
tarafında döküntüler 
görülebilir."

Yanlış diyet 
saç döküyor
Bilinçsizce yapılan 
diyetlerin yol 
açtığı kansızlık 
saçların güç 
süzleşmesiyle 
birlikte hızla 
dökülmesine 
neden oluyor. 
Prof. Dr. Kerim 
Alpınar, bilinçsizce 
yapılan diyetlerin 
yol açtığı kansı
zlığın; saçların 
güçsüzleşmesiyle 
birlikte hızla 
dökülmesine 
neden olduğunu 
bildirdi.
Prof. Dr. Alpınar 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 
özellikle hanımların 
gürelleşmek 
uğrûnâ neredeyse 
ölüm diyetlerine 
girdiğini, yanlış 1 
uygulanan diyetler 

‘Medeniyle pc.k çek 
kişinin saçlarından 
olduğunu belirtti. 
Sağlıklı ve 
dökülmeyen saçlar 
için gıdalarda 
protein, çinko, 
B12 vitamini, 
folik asit ve bakır 
eksikliği olmaması
na dikkat edilmesi 
ve sebze-meyve 
gibi yiyeceklerin 
bol bol tüketilmesi 
gerektiğini kayde
den Alpınar,

"Bilinçsizce yapılan 
diyetlerin yol açtığı 
kansızlık, saçların 
güçsüzleşmesiyle 
birlikte hızla 
dökülmesine 
neden oluyor. 
Düzenli ve 
dengeli beslenme 
saç sağlığını 
korumak için 
birinci önceliği 
taşıyor" dedi. 
Kerim Alpınar, 
bunun yanı, sıra 
kalıtsal, hormon 
bozukluğu, 
mevsimsel şartlaır, 
hava kirliliği, 
uygunsuz saç 
bakımı ve ştres 
gibi faktörlerin de 
saç dökülmesine 
neden olduğunu 
dile getirerek,’ 
Türkiye'de her 
100 kişiden 
50'ir.in deha 2E 
yaşına gelmeden 
saçsız kalma 
tehlikesiyle karşı 
karşıya bulun
duğunu bildirdi. 
Prof. Dr. Alpınar, 
saç bakımında 
kullanılacak 
ürünlerin etkinliği 
ve güvenilirliğinin 
klinik deneylerle 
kanıtlanmış 
olmasının 
önemine işaret 
etti.

1
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

1

i Kaymakamlık 51310 51
C.Savçıliğı 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
Ahıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. C47 o*> 00
Mer.Sağ.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 Yalnyz 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 OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
15 Mart 2008 Cumartesi 

BAYER ECZANESİ 5130143 
16 Mart 2008 Pazar 

SERİM ECZANESİ 5133007

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3005 
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
* GİRİJ ÇEÜK 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@hotmaii.com

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

160m2 dublex daireye geniş seçenek. l&
w

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

mailto:gmainsaat2006@hotmaii.com


Bursa Şehir Plancıları Odası’nın açtığı yürütmeyi durdurma kararı sonuçlandı

Nazım ta Planı varınva tahlil
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

25 binlik planlar ve yargı..
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan, 

Gemlik Belediye Meclisi’nde de görüşülen, 25 
bin lik Nazım İmar Planları açılan, "Yürütmeyi 
Durdurma” davası sonucu durduruldu.

Durdurma kararınının gerekçesini bugün 
düzenlenecek basın toplantısında öğreneceğiz.

Devamı sayfa 5'de

yf Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hazır
lanan 25 binlik Gemlik Nazım 
İmar Planı’na yapılan itirazlar 
görüşülürken, Bursa Şehir 
Plancıları Odası’nın da Bursa 
Bölge İdare Mahkemesi’nde 
açtığı yürütmeyi durdurma 
kararı sonuçlanınca, plan ile 
ilgili işlemler durduruldu. 
Ulaştırma Bakanlığının ihale 
ye çıkarttığı Gebze İzmir 
otoyolunun Gemlik bölümü 
nün durumunun ne olacağı 
ise netlik kazanmadı. Syf 3'de

mailto:quler@hotmail.com
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Şehitler yarın anılıyorBuluşma
| Gürhan ÇETİNKAYA 

Kapatmak.,
Ulus devlete yazık oluyor..
Kalkınma ataklarıyla geçecek zamanlar 

ulusun geleceğini karartmaya dönük giri 
şimlerle heba ediliyor..

Dinsel değerler siyasal motifler haline 
getirilerek oy avcılığı yapılıyor..

Bir tür simsarlık..
Ama Cumhuriyet savcıları oynanan oyu

nun farkına varıyor.
İyi ki varlar ve Cumhuriyet'e sahip çıkı 

yorlar.
Abdurrahman Yalçınkaya da hukukun 

üstünlüğünü dikkate alan bir Cumhuriyet 
Savcısı..

Gerekeni yaparak ve somut gerekçelere 
dayandırarak girişimde bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı laik- 
1 lige aykırı fiillerin odağı haline geldiği" 
I gerekçesiyle AKP'nin kapatılması iste 

miyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı..
Yargı kararı verecek..
Dileğimiz Anayasa Mahkemesi'nin tartış

malara meydan vermeyecek kadar net bir 
karar vermesi..

Son beş yıldır Türkiye Cumhuriyeti'ni 
yöneten bir siyasal partinin 17 dosyayı 
bulan suçlamalarla kapatılmak istenmesi 
çok düşündürücü..

Elbette ki demokratik bir ülkede parti 
kapatılması için girişimde bulunulması 

| kabul edilemez..
Ancak asıl kabul edilemez olan ise bir 

partinin Cumhuriyet’in temel değerleriyle 
1 bu denli yoğun biçimde oynaması..

Ne var ki ;
Cumhuriyet Mitinglerini, hukukun üstün

lüğünü ve siyasi muhalefetleri yok sayan 
| iktidar ve yandaşları bu gün düştükleri 

ortam ve zemini kendileri hazırladı..
Oysa;
Tüm siyasal partilerin demokrasiyi 

özümsemeleri, her şeyin oy olmadığını 
görmesi gerek.

Evet siyasal partiler demokratik yaşamın 
vazgeçilmez kurumlandır.

Ancak ülkelerin de anayasaları ve kural- 
। lan vardır.

Bağımsız ve egemen olan her devletin, 
partiler üstü olan bir devlet politikası 
vardır.

Siyasal partiler de bu kurallara uymak 
zorundadır.

Siyasal partiler oy verme yetisine sahip 
|' olanların tümünün onayını alsalar dahi; 

Cumhuriyet’in laiklik niteliğinin değiştiril 
mesi amacını güdemezler.

I Anayasa’da yer alan hak ve hürriyetlerin 
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına 
dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti 

| ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler 
içerisinde olamazlar..

Demokrasinin bir veya birçok kuralına 
uymayan veya cumhuriyetin temel 

| ilkelerinden olan laik ve üniter yapıyı, 
■ demokrasiyi yok etmeyi amaçlayan ve de 
| demokrasinin tanıdığı hak ve özgürlükleri 
■ yasa dışı yorumlarla tarif ederek oluşturu

lan siyasi projeler öne süremezler..
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devle

tidir.

Gemlik Kaymakamlığı tarafından 
düzenlenen 18 Mart Şehitler 
Günü anma törenleri 
yarın yapılacak.
Saat 10.00 da çelenk lerin ad 
okunarak Atatürk Anıtına 
sunulmasının ardından saygı 
duruşu.ve İstiklal Marşı oku
nacak. Günün anlam ve önemini 
belirten konuşmanınardından 
Gemlik Mezarlığındaki Şehit 
Mezarları ziyaret edilerek 
dua okunacak. Ayrıca, Belediye 
Kültün Merkezinde Şehitler 
Günü ili ilgili etkinlik programı 
düzenlendi.

Mehmetçiğe süper silah hazırlığı
Mehmetçiğe, terörle 
mücadelede güç ka 
tacak süper tüfekler 
geliyor.
.Makine Kimya En 
’düstrisi Kurumu 
(MKEK) Genel Mü 
dürlüğünce Silahlı 
Kuvvetler'in ihtiyacı 
doğrultusunda pro
jelendirilen ve "Meh 
i rietçik-1" adı verilen 
i farı otomatik .tüfek

üretimine yönelik 
çalışmalar son aşa
maya getirildi.
3 kilo 600 gram ağır
lığında, etkili menzili 
500 metre dürbün 
kullanıcıya göre 5 
kat büyütmeli, dip 
çik kilitlemeli meka 
nizmaya sahip Meh 
metçik-1'ih piyade 
tüfeğinin ilk pröto 
tipi yapıldı.

fjT$ıııııı-ııiuıınmııiREi[hel|nııiER tas

sŞirPö
Üs*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'
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi 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 m2y asma katlrişyeri

www.baytasinsaat.coi
rjMiınımnii

Tüfekler test edildik
ten sora seri üretime 
yönelik süreç 
başlatılacak.
Yeni model tüfek 
üretimine yönelik 
olarak MKEK'te 
başlatılan yeniden 
yapılanma çalış
maları kapsamında 
da silah fabrikasın
da tamamıyla bil
gisayar destekli

tasarımı ve üretime 
yönelik kurum 
bünyesinde de 
bir araştırma- 
geliştirme biriminin 
de kurulduğu 
öğrenildi. Yeni 
piyade tüfeği nin 
mevcut G3 piyade 
tüfeklerine karşı 
önemli avantajları 
bulunuyor. Tesirli 
menzili 500 metre.

çıkar
■unu

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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Nazım İmar Planı Diş Hekimi
Özcan VURAL

özcanvural 1933@hotmajl.com
www.milliyet/blog/özcan vurai

YazıYORUM

İşçilerimiz.

v^lBursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 25 bin
lik Gemlik Nazım İmar Plam’na yapılan itirazlar görüşülürken, 
Bursa Şehir Plancıları Odası’nın da Bursa Bölge İdare Mah 
kemesi’nde açtığı yürütmeyi durdurma kararı sonuçlanınca, 
plan ile ilgili işlemler durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı’nın İha 

, leye çıkarttığı Gebze İzmir otoyolunun Gemlik bölümünün 
' durumunun ne olacağı ise netlik kazanmadı.
Kadri GÜLER

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın* 
dan hazırlatılan ve 
askıya çıkarıldıktan 
sonra, askı süre 
since yaklaşık 
250 kişi de 
itiraz etmişti.
Öte yandan, 
Bursa Şehir Plancı 
lan Odası’nın 
tarım arazilerinin 
sanayiye açılması 
nedeniyle 
planın iptali ve 
yürütmenin . 
durdurulması 
istemiyle açtığı 
davanın Bursa 
İdare Mahkemesi 
tarafından yürüt
menin durdurul
duğu öğrenildi. 
Bursa Şehir 
Plancıları Odası 
Başkanı Raşit 
Tuna’nın bugün 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcili 
ği’ni ziyaret 
ederek, konu 
ile ilgili Oda 
yöneticilerine ve 
basına bilgi vere
ceği öğrenildi. 
OTOYOL 
AKP hükümeti 
tarafından plan
lanan 6 yeni 
otoyol projesinden 
ilki olan İzmit 
Körfezi’nde bir 
köprü yapımını 
da kapsayan 
Gebze İzmir 
güzergahında 
yapılacak olan

otoyol projesinin 
Ulaştırma 
Bakanhğı’nca 
ihalesinin bugün
lerde yapılması;,^, 
beklenirken, 
projenin bir ayağı 
olan Gemlik şehir 
yakınlarından 
geçen otoyolun 
durumunun yürüt
meyi durdurma. 
kararından sonra 
ne olacağı merak 
konusu oldu. 
İhale şartlarına 
göre, ihaleyi alan 
firma şartname 
koşullarını yerine

getirdiğinde bu 
yılın sonuna kadar 
veya en geç 2009 
yılı başında yer 
teslimini yapması 
gerekiyor. 
Proje Yap-lşlet- 
Devret modeli ile . 
ihale edilecek ve 
3 yıl içinde projenin 
öncelikli kesimleri, 
4 ncü yıl sonunda 
da tümünün 
tamamlanması 
hedefleniyor. 
İzmit Körfez geçişi 
ve Bursa-Bahkesir- 
Izmir otoyolu 
Gebze’den

başlayacak ve 
Körfez'ı köprü 
ile geçerek 
Orhangazi’ye 
bağlanacak. 
Bursa üzerinden 
devam edecek 
otoyol, Balıkesir 
den Orhangazi’den 
Gemlik üzerinden 
devam edecek. 
Otoyol, Bursa 
üzerinden Balıke 
sir’e oradan da 
İzmir’e uzanacak. 
Otoyolun 
uzunluğunun 
421 kilometre 
olması bekleniyor.

ŞU yeni yasa ile birçok hakları ellerin 
den alınırken, işçilere birkaç saat işi 
yavaşlatma eylemi yetiyorsa, demek ki 
öyle fazla sorun yapacak bir şey yok.

Demek ki işçilerimizin fazla sıkıntıları 
yok..

İki saat bayraklı, şiirli bir gösteri yapıp, 
asgari ücretle çalışmaya, tersanelerde 
ölmeye devam edecekler..

Türkiye’de her şeyin ters olduğu gibi 
işçi hakları, emek hiçbir zaman yerini bul
madı, gerçeği göremedi.

Dünyanın tüm uygar ülkelerinde 
emekçiler kendi haklarını sonuna kadar 
savundukları gibi, hukuka, demokrasiye, 
rejime, ülkelerine de sahip çıkarlar.

İşçi örgütleri güçlü ve saygındır oralar
da.

Siyasi iktidarlar emekçi sınıfı asla göz 
ardı edemezler.

Bizde Türk emekçisi sanki yok gibi...
Televizyonda Tekel’in satılmasını iste

meyen işçilerin, tazyikli su ile yerlere 
yıkıldığım, köle muamelesi yapılıp, copla
narak yerlerde sürüklendiğini gördüğümde 

, ıcım sızladı.
Tuzla da işçi ölümlerine önlem alın- 

। masını isteyen işçilere biber gazı sıkıl 
dığında. 'içim cız etmişti..

İşsiz kalmamak ya da ölmemek gibi en 
kutsal isteklerinin cevabı niçin dayak 
yemek ve biberlenmekti?..

Şimdi ben konuşuyorum bu memleketin 
emekçileri hiçbir zaman var olmadılar... 
Hep silik kaldılar..

İşçiler her zaman işçi sınıfının canına 
okuyan sağ partilerine oy verdiler.

Bu ayırımı dahi yapamadılar.
Sağ sermayenin ninnisiyle uyutuldular, 

o kadar bilinçsizdiler ki değil karşı 
gelmek, şakşakçısı oldular..

Hiçbir zaman kendi sınıflarının insanı 
değillerdi.

Zenginler dahi zaman zaman "solcu" 
oldular da işçiler olmadılar.

Elbette az da olsa emekçi olduğunun 
farkında olan bir azınlık vardı. Ama çoğun
luk dini ve milli duyguları kullanan par
tilere aldanıp peşlerinden gittiler, kendi 
kimliklerini ve sınıflarını reddettiler.

Geçen sene içinde de, büyük aymazlık 
içinde

Türk-İş gibi en büyük işçi örgütünü 
götürüp AKP’ye teslim ettiler emekçiler...

Şimdi o AKP işçi haklarını kırpıyor, 
kesip atıyor.

Öyle yasalar geliyor ki verdiği üç kuru 
şun yarısını tekrar geri alıyor, başkasının 
cebine koyuyor..

İşçi arkadaşım, bundan sonra emekli 
olmayı zor görürsün.

9000 gün çalışacak , 65 yaşını bula
bilirsen, sana da benim gibi 500 lira maaş 
bağlanacak..

Kıdem tazminatı mı o da ne ?
Eve götürecek ekmek bulursan öp te 

başına koy...
Emekçileri azarlayıp adam yerine dahi 

koymuyorlar..
Tekrar ediyorum, bu durumda
O zaman işçilerin bir şey söylemeye 

hakları yok.
Demokrasilerin iyi yanıdır; her akılsızlık 

faturasını öder.
Şimdi işi yavaşlatmak eylemi ile, kuru 

gürültü ile boş konuşmakla kendilerini 
kurtaramazlar..

Kendini saydırmak istiyorsan uyan, 
yürü hakkını koru..

mailto:1933@hotmajl.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


Çanakkale Şehitleri anıldı

AKP İlçe Gençlik 
Kolları Kültür Merke 
zi’nde Çanakkale 
Şehitlerini anma 
gecesi düzenledi. 
Her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen 
gecede, ilköğretim 
okulu öğrencileri 
arasinda yapılan 
resim, şiir ve kom
pozisyon dalında 
dereceye giren 
öğrenciler 
ödüllendirildi.
Sunuculuğunu AKP 
Halkla İlişkiler Baş 
kanı Gencay Yılmaz 
ve İlçe Gençlik 
Kolları Sekreteri 
Tülay Yalçının yap
tığı Çanakkale 
Şehitlerini anma 
gecesinde duygulu 
anlar yaşanırken, 
geceye AKP Genel 
Merkez Halkla İlişki 
ler Başkan Yardımcı 
sı ve Bursa Milletve 
kili Ali Koyuncu, 
AKP İlçe Başkanı

Enver Şahin, bele 
diye meclis üyeleri, 
Memur Sen Temsil 
cisi Şükrü Subaşı, 
dereceye giren 
öğrenciler ve velileri 
ile vatandaşlar 
katıldı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başla 
yan programın açılış 
konuşmasını yapan 
AKP Gençlik Kolları 
Başkam Adnan Kır 
lak, geleneksel ola 
rak her yıl Çanakkale 
Şehitleri anma gece
si düzenlediklerini 
ve Çanakkale'ye 
giderek de tarihi 
yaşadıklarını belirte 
rek her Türk gencin 
Çanakkale'ye 
gitmesi gerektiğini 
söyledi».- 
’TARİHİMİZE SAHİP 
ÇIKMALIYIZ' 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
"Geçmişini 
bilmeyen geleceğe

yön veremez" dedi 
Körfez FM de prog 
ram yapan Cemal 
Erciyes Çanakkale 
destanını slayt gö 
rüntüsü ile izleyici 

lere anlatırken 
resim ve kompozis 
yon ve şiir dalında 
dereceye giren 
Özel Aykent 
İlköğretim

Okulu’ndan Ufuk 
Boynukısa, Göksel 
Çelik, Furkan Temir, 
Ali Nadir İçöz, 
Mustafa Nehir Öz 
türk, Çınar İlköğre
tim Okulu’n dan İrem 
Asena Doğan ve 
Ümit Kırlak şiirlerini 
ve kompozisyon
larını okurken; Nejat 
Hoca'nın çalıştırdığı 
Serhat Dalkıran, 
Anıl Furkan Taşkıran 
ve Mehmet Alp saz 
larıyla birlikte Ça 
nakkale Türküsü, Ye 
men ve Karahisar Ka 
leşini seslendirdiler. 
ÇANAKKALE 
DESTANINI İYİ 
BİLMELİYİZ 
Çanakkale Zaferinin 
destanlaştıran şehit
lerimiz başta olmak 
üzere Çanakkale 
savaşını her Türk 
gencinin iyi bilmesi 
gerektiğini ifade 
eden AKP Genel 
Merkez Halkla İlişki 

ler Başkan Yardım 
cısı ve Butsa Millet 
vekili Ali Koyuncu, 
1 metre kare alana 
6000 merminin 
düştüğü ve 
İstanbul Tıbbiye 
öğrencilerinin şehit 
olmasından sonra 
Tıbbiyenin mezun 
vermediğini ve 
bütün yokluklara 
rağmen Çanakkale 
savaşının birlik ve 
beraberlik içinde 
kazanıldığını 
söyledi.
Çok sayıda öğren 
cinin yarıştığı resim, 
şiir ve kompozisyon 
dalında dereceye 
giren öğrenciler 
ödüllendirildi. 
Öğrencilere 
ödülleri Bursa 
Milletvekili Ali 
Koyuncu, AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
ve Belediye Meclis | 
Üyeleri tarafından 
verildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com |

Demirsubası Mh. Yedievler Sk. No: 7/1 Gemlik 
e-mail : panssac@hotmail.com

PHftİS
Snç TRSRRIM

Derya 
D&D

‘Sir Ağda Yapılır.

Tel : 0.224 512 04 08 
GSM : 0.542 338 67 88

ABONE OLDUNUZİVİU?]
ABONE OLUN ]

■BmıııııııııııiHmgn okutun okuyun

Şehit Kemal Özalper 
Endüstri Meslek Lisesi’nden 

aldığım diplomamı. . 
kaybettim. Hükümsüzdür.

UFUK ASLAN GİRAY

Damacana + Pompa + Su = 12.00 YTL

ÖZENLE ÜRETİLİR, GÜVENLE TÜKETİLİR.
'ü.rümlerimiz.TlK Bakanlığının izni ile ^ski p.aza^ Cau‘ 
Türk Gıda Kodeksine , uygun olarak no:4 ^Gemlik TbuiTsa 
firmamız tarafından hazırlanmaktadır. Tel: 513 21 21

Kuaför
SERHAN
ŞOK FİYfJTLPR /

Kredi Kartına 6 Taksit
Demirsubaşı Mh. Şehit Mehmetçik Sk.
No:18/A - GEMLİK Tel: 0.224 SI3 22 23

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:panssac@hotmail.com
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25 binlik planlar ve yargı..
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Gemlik’in Bursa Büyükşehir 
sınırları içine alınmasından sonra 
plan yapma yetkisi de Büyükşehir 
Belediyesi’ne yasa gereği verildi.

Ancak, ilçe belediyesi hazırla 
nan planları görüşüp görüş bildire
biliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’n 
ce hazırlatılan 25 Binlik Gemlik 
Nazım Planı, daha çok Gemliklinin 
ihtiyacına göre değil, çevredeki 
sanayicinin ihtiyacına göre hazır
landı.

Plandan önce önemli tarım 
arazileri yağmalandı.

Ben bu köşede, bu yağmalanma 
ile ilgili onlarca yazı yazdım.

Hiç tınlayan olmadı.
Ne belediye üzerine düşeni yap 

tı, ne de Devletin kurumlan..
Yapılanlar hep göstermelikten 

öteye gitmedi.
Yıllardır da yapılan budur.
Planlar halkın ihtiyacı için hazır 

lanmaz.
Güçlü olanlar için hazırlanır.
Plan ihtiyaçtır.
İhtiyaç doğmadan önce planla

ma yapılmalı, yerleşim buna göre 
gerçekleşmelidir.

Ama bu biz de tam tersi işler.
Vatandaş, kolayına ve bütçesine 

uygun neresi varsa orayı alır, bir 
gece yarısı temelini atıp bir ev kon
durur.

Nasıl olsa yıkan olmaz mantığı 
vardır.

O’nu gören bir başkası yanma 
bir ev daha, bir ev daha derken bir 
mahalle oluşur.

İslam Köy böyle oluşmadı mı?
Kömür depolarının çevresi, Os 

maniye Mahallesi’nin ve Hamidiye 
Mahallesi’nin büyük bölümü böyle 
kurulmadı mı?

Gemlik Bursa yolunun kenarın 
da bilhassa Engürücük, Kurtul ara 
sı, Gemlik Küçük Sanayi Sitesi kar 
şısı kereste depoları, nakliyecilerle 
dolmadı mı?

Şimdi de Çevre Yolu’nun üze 
rinde kaçak yapılaşmaya dur diye 
cek var mı?

Yok.
Ben 40 yıldır görmedim.
Aynı zihniyet devam ediyor.
Bunun adı plansız yapılaşmak.
Bu yağmalamalar sonunda 

belediyeler imar planları yapar, bu 
yerleri planlı hale getirir.

Yapan yaptığıyla kalır.

Gemlik’e Bursa Serbest 
Bölgesi’nin getirilmesi düşünüldü 
günde 25 binlik İmar Planları da 
düşünülmek zorundaydı. .
i; Gemlik bir liman kenti durumu- 
r^ bugün gelmedi.

GEMPORT’un açılması serüye 
nin üzerinden 20 yıl geçti.

Bugün o bölgede dört tane H 
man işletmesi var.

Serbest Bölge açıldı.
30 yıl önce sanayileşmesi ge 

rekli alanları konut alanına geçir 
mek için büyük kavga verenler, bu 
gün o alanları sanayi kuruluşu 
yapılması için sattılar.

Her yer nakliye şirketleri ve an 
trepolarla doldu.

Bursa yolunun altında arazi fi 
yatları aldı başını gidiyor.

Aynı şey eski Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır zamanında yaşandı.

Bursa yolunun üzerindeki zey 
tinlikleri konut alanı yapmak için 
büyük uğraş verenler, bugün bu 
alanların sanayi bölgesine veya

depolama alanı içine alınması için 
çabalıyorlar.

Bu çabaları Büyükşehir’in hazır
ladığı 25 binlik İmar Planlarıyla 
gerçekleşti.

Ama yapılan planlar, plan tekni 
ğine, ilgili yasalara uygun olmadığı 
için açılan dava sonucu uygulama 
fırsatı verilmeden mahkemece 
duduruldu.

Durduruldu da ne oldu. Plansız 
yapılaşmâ devam ediyor.

Güçlü olanlar inşaatlarını yap
tılar, kimileri de yapmaya devam 
ediyor.

Yasalara karşın plan yapılabil! 
yorsa, o ülkede hukuk devleti yok 
demektir.

Keyfi yönetim vardır.
Hukuk devletinde canının iste

diğini değil, yasanın istediğini yap
mak zorundasın.

Yürütmenin durdurulmasının 
ardında birşeyler arayanlar bilin ki 
vatandaş değil, bu işten çıkarı ze 
delenenlerdir.

AKP tek başına güçlü bir iktidar. 
Meclisten Cargill için çıkardığı ya 
sa gibi bir yasa çıkarsın ve birinci 
sınıf tarım arazilerine sanayi kuru
luş veya konut alanı da yapılır 
desin olsun bitsin.

Bugün dıtrdurma kararının 
nedenlerini öğreneceğiz.

Yarın size duyururuz.
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Erdinç Çelikkol için söylediler Yaşamdan
Çizgiler

Bursa Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
Türk Sanat Müziği 
Bölümü İcra 
Heyeti'nin 
2007-2008 sanat
sezonunun beşine; 
konserinde, 
şarkılar, usta 
bestekar Erdinç 
Çelikkol'a 
doğum güniii 
hediyesi olarak 
armağan edildi. 
Tayyare Kültür 
Merkezi'ndeki
Büyükşehir 
Belediye 
Orkestrası Türk 
Sanat Müziği 
Bölümü İcra 
Heyeti'nin Serkan 
Gencer şefliğinde 
verdiği konserin 
ilk bölümünde, 
Hicaz makamındaki 
eserler seslendirildi. 
Konserin ikinci 
bölümünde İse 
Ankara Radyosu 
Şef ve Ses 
Sanatçısı Haşan

Eylen özel bir 
repertuarla BursalI 
sanatseverlerin 
karşısına çıktı.
Türk sşnat 
müziğinin sevilen 
şarkılarını 
müzikseverlerle 

• birlikte seslendiren
Eylen, şarkılarını 
konser gecesi

70 yaşına giren 
Bursah sanatçı 
Erdinç Çelikkol'a 
armağan etti.
Yeni yaşının 
heyecanını sanat
severlerle paylaşan 
usta sanatçı 
Çelikkol, uzun yıl
lardır sürdürdüğü 
sanat hayatında

dostlarının ve 
sevenlerinin 
desteğini 
görmenin kendisine 
güç verdiğini 
söyledi.
Konserin ardından 
Haşan Eylen, 
yeni albümünü de 
sevenleri için 
imzaladı.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYAJLARLA ... I 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİMKİMİZ ...■

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 
TECRÜBEMİZLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
»»«■■CU.RMCU

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com

MÜZİK : BİR İLETİŞİM DİLİ 2
Müzik sosyal olaylardan bağımsız 

değildir...
Her adımda, hayatın içinde, insanın be 

deninde var olan, kimilerinin ellerinden ki 
milerinin seslerinden süzülüp gelen, bağım 
lılık yapıcı bir sanat dalıdır müzik. Ozan 
dile gelir, barış ve dostluk için beste yapar. 
Yusuf Hayaloglu'nun "Ah Yüreğim" adlı 
şiirindeki "ben dururum kuşlar gider aşkın 
uzak ülkesine/ben dururum deniz başlar 
bitmeyen türküsüne" dizesiyle dile getir 
diği gibi dalgaların karaya haykırdığı, duy 
guyu sözle buluşturan bir Banu Kırbağ 
yorumuyla uzaklara ulaşıp yeryüzünün 
büyük korosu olur.

Herkesin anlam çıkardığı bazı sözlerin 
beyinlerde bir izi olur huzur verir. 
Sabahattin Ali'nin "Hapishane Şarkısı" 
şiirinde ""görmek istersen denızi/yukarıya 
çevir yüzü/deniz gibi bir gökyüzü/aldırma 
gönül aldırma" deyişindeki gibi. Sinop 
Cezaevi duvarları ardından ses vermiştir 
insanlığa. Selda Bağcan ve Edip Akbay 
ram'ın yorumuyla geniş kitleler bu yapıtı 
dinledi.

Nazım Usta'nın 1963' ten önce yazdığı 
bir şiir olan "Hoşçakal Kardeşim Deniz , 
1970'li yıllarda Zülfü Livaheli tarafından 
bestelenmiş ayrıca Leman Sam yorumuyla 
kitlelerce sevilip ona farklı anlamlar bile 
Yüklenmiştir.

Kimi zaman keyif veren, kimi zaman 
sakıncalı ilan edilendir müzik.
» Hiçbir ozan sosyal olaylara duyarsız 
kalamaz. Karacaoglan, Pır Sultan, A.Veysel 
ve Yunus Emre'yi anımsayın. Onlar çaba 
larıyla öncü oldular; ancak halkın sanatçısı 
olmanın bedelini ağır ödediler. Hatta, Grup 
Yorum'ün, 32. gün belgeselinde dendiği 
gibi "çok fazla saz çalmaktır" onların 
suçu..

Halk müziğinin rotasını değiştirebilen ve 
bu ülkenin türkülerine yeniden can veren 
Ruhi Su Ustamıza reva görülenleri anımsar 
mısınız? Onun, bu ülkede değerini bileme
di ler; üstelik yok etmeğe de çalıştılar. Oy 
sa, "Bir ulusun türkülerini yapanlar, yasa 
larını yapanlardan daha güçludür" deme 
mis miydi yüzyıllar önce VV.Shakespeare?

Dünyanın en eski sanatlarından biridir 
müzik. Kendi içersinde çeşitli dallara ve 
tünlere ayrılır. Arabesk ise ülkemizde en 
çok dinlenen türdür. Özellikle dolmuş gibi 
değişik mekânlarda karşımıza çıkar. 
Olaylara kaderci bakış açısıyla.yaklaşarak 
içe dönüklüğü anlatmaktadır. Özellikle 12 
Eylül'den sonra topluma benimsetilen, 
daha sonra TRT'nin de yasakladığı bir tür 
olmakla beraber, sistemdeki olumsuzluk
ların kaderden kaynaklandığı üzerinde dur
maktadır. İşlediği temalar bunun bir göster 
gesidir. Arabesk hüznün sesi olarak ta

itti Cad. Boıa Sok. Aktank Aralığı No JIB GENLİK Itl: (0.224) il! li!!Fa; (IH| SI! !5 !i

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

algılanabilmektedir. Bir bakıma çıkmazın 
sesi ve yılgınlığı anlatmakta çaresizliği" 
resmidir. İç çekişlere de yer veren kalın 
kemanın sesiyle alt yapısı oluşturulan, 
daha çok kişinin kendisini suçladığı görü 
len "susadım çeşmeye gelmez olaydım" ya 
da "yazıklar olsun" sözlerinde olduğu gibi 
köyden kente gelip de uyuşamayan kişi
lerin tercih ettiği bir türdür. 1985 yılından 
itibaren bu müziğe alternatif olarak Ahmet 
Kaya, Ezginin Günlüğü, Çağdaş Türkü, 
Baran, Kızılırmak gibi kişiler, guruplar 
müzik alanında yer almaya başladılar...

Müziğimiz nerden nereye? Türkiye'de 
pop müzik, Erol Büyükburç'un "Little 
Lucy" adlı çalışması ile başladı ve 1990 
yılından sonra da pop müzik patlaması 
oldu. Yeni cici kız imajı giydirilmiş Yonca 
Evcimik dansları ve sözleri çok tartışılan 
"Abone" adlı şarkısıyla fırtına gibi esmişti. 
Basit ve tekrar eden ardıllarına kapı açan 
ve birbirini kovalayan uçuk şarkılar, küp
lerin de etkisiyle geniş kitlelere yayılmıştı.

ın
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AKP İlçe Teşkilatı 
Siyasi ve Hukuk 
İşler Başkanı İsmail 
Kaya başkanlığında 
Kadın Kolları ve 
Gençlik Kolları Sağ 
İlk Grup Başkanlığı 
başta olmak üzere 
hastaneleri ve 
sağlık kuruluşlarını 
ziyaret etti. 
İlk olarak Sağlık 
Grubu Başkanı 
Besim Çavüşoğlu'nu 
ziyaret eden 
AKP’liler doktorlar 
başta olmak üzere 
sağlık çalışanlarının 
Tıp Bayramını 
kutladılar.
Sağlık Grubu Başka 
nı Besim Çavuşoğlu 
doktorların ve çalı 
şanları adına verilen 
çiçeği kabul ettiğini 
belirterek, ilçemizde 
sağlık alanında 
güzel çalışmaların 
olduğunu belirtti. 
HASTANEYE 
ZİYARET 
AKP İlçe Teşkilatı 
Gemlik Devlet 
Hastanesi Başheki 
mi Mehmet Küçükke 
çe ile hastane çalı 
şanlarının da bayra
mını kutladı. AKP 
İlçe Başkan Yardım

cısı İsmail Kaya 
doktorlar başta ol 
mak üzere çalışan
ların tıp bayramını 
kutladı.
Hatırlanmanın 
güzel olduğunu 
ifade eden Başhe 
kim Mehmet Küçük 
keçe, hastanenin 
bölge hastanesi 
olduğunu belirterek, 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin’in de gayret
leriyle ihtiyaç olan 
doktor sayısının da

giderildiğini ve 
Sahil Devlet 
Hastanesi’nin de 
yapılacağını 
kaydetti. Teşkilat 
olarak eğitim ve 
sağlığa İlçe Başkanı] 
Enver Şahin'in 
büyük önem verdiği 
ne dikkat çeken 
Kaya, hastane ek 
binasından sonra da 
Sahil Devlet Hastane 
si’nin de yapımına 
başlanması gerek
tiğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Divan toplantısı par 
ti lokalinde yapıldı. 
Önceki gece yapılan 
ilçe divan toplantısı
na, parti ilçe yöne
tim kurulu, kadın ve 
gençlik komisyonu, 
mahalle delegeleri, 
belediye meclis 
üyeleri katıldılar. 
MHP İlçe divan 
toplantısının açılış 
konuşmasını yapan 
İlçe Başkanı Meh 
met Kayaoğlu, yap
tığı konuşmada AKP 
iktidarını eleştirdi. 
Kayaoğlu, AKP’nin 
dış politikasında ta 
viz ve “Ver Kurtul”, 
iş politikasının da 
“Sat Kurtul” üzerine 
endekslin diğini, bu 
nun da Türkiye’yi 
büyük bir kaos ve 
krize götürdüğünü 
söyledi. Hükümetin 
Irak politikasını da 
eleştiren Kayaoğlu, 
1947 yılından beri 
ilişki içinde olduğu-

| muz ve stratejik 
ortağımız, müttefi 
kimiz dediğimiz bir 
ülkede yaşanan hu 
kuk ve insanlık dışı 
davra nışların sine 
ye çekildiğini söyle

yen Kayaoğlu, 
Irak’ta kurulan 25 
kişilik geçici hükü 
met konseyinin 
nüfusu ile orantılı 
olarak oluşmadığına 
dikkât çekerek, “En 
az 4 kişi ile temsil 
edilmesi gereken 
Türkmenlere kon
seyde bir kişi ile yer 
veril miştir. O bir ki 
şiyi de kimse tanı 
mıyor, bilmiyor. 
Bârzani, Talabani 
burada yer alırken, 
Irak Türkmen cephe 
sinin liderlerine 
verilmemiştir” dedi. 
AKP hükümetinin 
Türkmenlerin hak
larını savunmadığını 
da iddia eden Kaya 
oğlu, Musul ve Ker . 
kük’te Türkmenlerin 
nüfus ve tapu kayıt
larının yıkıp yakılma 
sına da ses çıkart
madıklarını söyledi. 
Kayaoğlu, “AKP 
hükümetinin Habur 
sınır kapısını açık 
tutarak, Barzani’ye 
rant sağladığını, 
kendi vatandaşın
dan daha ucuz elek
trik satarak, Türk 
müteahhitleri ne 
Barzani’nin karar
gahını yaptırarak,

Türk Kürt Devletinin 
temellerini atmıştır” 
şeklinde konuştu. 
AKP’nin iç politika 
sini da eleştiren 
Kayaoğlu, Başba 
kanın Amerika’ya 
kadar giderek Kuzey 
Irak’a yapılacak 
kara harekatı için 
Bush’tan sınırlı izin 
aldığını iddia etti. 
Kayaoğlu, Sevr’in 
yeniden hortlatıldı 
ğım, binlerce bele 
diyenin kapatılarak 
eyalet sisteminin 
alt yapısının hazır
landığını, Sosyal 
Güvenlik Yasa Tasa 
rışı ile de Sosyal 
Güvenliğin tehdit 
edilmeye başlan
dığını belirterek, 
milletin aldatıldığını 
belirtti.
AKP hükümetinin 
tutursız ve teslimi 
yetçi tavırlarına 
karşı mücadeleyi 
sürdürmeye kararlı 
olduklarını belirte 
rek, yapılacak yerel 
seçimlerin ülkücü 
hareketin iktidar 
zirvesi olacağını 
Gemlik Belediye 
si’ne mutlaka 
üç hilal bayrağının 
dikileceğini söyledi.
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'BU FIRSATI KAÇIRMAYIN

Zeytinlik • Tarla * 
Meyve Bahçelerinizde

damlama usulü ile 
sulama sistemleri kurulur 

projelendirilir.
Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. Apt. No:l K.KUMLA / GCMLIK
Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00
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Ekmeğe zam kapıda TBMM Kara Harekatını görüşecek
Fırıncılar yurt 
genelinde ekmek 
fiyatlarına zam yap
maya hazırlanıyor. 
İstanbul'da ekmeğe 
yüzde 10 zam bek
leniyor. Hangi ilde 
ekmek kaça satılıy
or? Hangi ilde zam 
bekleniyor?
İstanbul Fırıncılar 
Odası Başkanı Fahri 
Özer, İstanbul'da bir 
haftaya kadar ekme 
ğe yüzde 10 gibi bir 
zam geleceğini; kilo 
gram fiyatının 2,5 
YTL'den 2,75 YTL'ye 
çıkacağını belirtti. 
Özer, İstanbul'da , 
yaklaşık 4 binin 
üzerinde fırın bulun
duğunu ve fırın 
sayısının çok fazla 
olduğunu, bunun 
kapasite kullanım 
oranlarını aşağı dü 
şürdüğünü söyledi. 
Özer, "Birim maliyet 
artıyor. Dolayısıyla 
ekmeğe değerinin

I üzerinde zam yap
mak durumunda 
kalmaktayız" dedi. 
Fahri Özer, İstan-

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I
—ı........         I.J..............................

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

j TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

3i1

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

- Kayhan Mahallesi nde denizi gören 3 oda 65 m! SATILIK DAİREi-n .————-
| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı |

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

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K.İKumla 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.

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

bul'da bir haftaya 
kadar ekmeğe 
yüzde 10 gibi bir 
zam geleceğini, 
75 YKr olan 300 
gram ekmeğin 80 
YKr olacağını, 
kilogram fiyatının 
da 2,5 YTL'den 
2,75 YTL'ye çıka
cağını belirtti. 
İçişleri Bakanlığının 
belediyelere bağlı 
olan fırın sayısına 
tahdit getirmesi 
durumunda ekmek 
fiyatlarındaki artışın 
duracağını öne 

süren Özer, 
"Ekmekteki israf 
önlenecektir. 
Ekmek zammı 
hemen hemen hiç 
gündeme gelmeye
bilir. Fırın ruhsat
larının çok acil 
aynı taksi plakası 
gibi minibüs 
hatları gibi olması 
lazım" dedi. 
İstanbul'da günlük 
18 milyon adet 
ekmek üretildiğini, 
bunun 2 mil 
yonunun ise israf 
edildiği bildirildi.

Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
Irak'ın Kuzeyi'ne 
yaptığı kara 
harekatı bu hafta 
Meclis gündeminde. 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel 
Kurulu, CHP'nin

Bursa’ya Tekstil Teknoloji
Merkezi kuruluyor

Uludağ İhracatçı 
Birlikleri tarafından 
(UİB) düzenlenen 
Tekstil Teknolojileri 
Çalışma Grubu 
Konferansı yapıldı. 
UİB bünyesinde 
oluşturulan Tekstil 
Çalışma Grubunun 
hazırladığı rapor 
sonucunda, kentte 
bir tekstil teknoloji 
merkezinin kurul
masına karar veri 
UİB Genel Sekreteri 
İbrahim Okur, kurum 

। binasında düzenle- 
|, nen Konferansın açı 
I lışında yaptığı kö 

nuşmada, tekstil sek 
türündeki firmaların 
rekabet ortamında

Esnaf borcunu kredi ile kapatıyor
Gaziantep Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Ömer 
Yılmaz, "Kreft kul
lanımı giderek arttı 
ancak esnaf, kredi
leri üretim için değil 
daha çök borçlarını 
kapatmak için kul
lanıyor" dedi.
Yılmaz, şu anda 3 

1

&

clcman araniyor
Gemlik'te madencilik sektöründe faaliyet 

gösteren firmamızda çalınmak üzere;
Endüstri Meslek Lisesi mezunu

MAKİNE BAKIM ELEMANI
ve VASIFSIZ İŞÇİLER aranıyor.

Empet Metalürji San. Tic.Lld, Şii.
Eski Orhangazi Cad. Mezbaha Karşısı No:42 ■ GENLİK 
TEL:0.224 514 82 56 EmekTatlı:l).533 338 08 43

sınır ötesi kara 
harekatı için verdiği 
genel görüşme öner 
gesininin öngörüş 
meşini bLb hafta 
kapalı oturumda 
yapacak.
20 Mart Perşembe 
ğünü yapılacak 

ancak Ar-Ge çalış
maları ve farklılaş
mayla sivrilebile
ceğim söyledi.
Hazır giyim ve tek
stil sektörlerinin 
Türkiye ihracatının 
yüzde 20'sini oluş
turduğunu ifade 
eden Okur, Türki 
ye'nin bu yıl Uzak 
doğu ve Avrupa'ya 
konan tekstil kota
larının kaldırılmasıy
la büyük bir rekabet 
dalgası içine girdiği
ni beli.rterek, 
şunları kaydetti: 
"Turkiye genelinde 
sektör, pu ypni 
duruma karşı hazır
lanmış ve yaratıcı 

- bin 500 aktif üyeleri 
olduğunu ve 2001 
yılından buyana 
esnafa 30 milyon 
YTL kredi dağıttık
larını belirtti. Son 
yıllarda esnaftan 
gelen kredi talep- 

rMerinin oldukça art- 
. tığını kaydeden

Yılmaz, "Her yıl 500 
kayıtlı esnafımız biz-

kapalı oturumda, 
operaşyonun neden 
sınırlı tutulduğu, 
Amerika'nın 
Türkiye'den harekatı 
sona erdirmesini 
isteyip istemediği 
gibi sorulara yanıt 
aranacak.

yeteneklerini geliş 
tirerek, pazarlardaki 
ağırlığını sürdürme 
arayışına girmiştir. 
Biz de UİB olarak, 
2007 yılının Ocak 
ayından itibaren 
çalışmalarımıza Ar- 
Ge faaliyetlerine 
odaklanarak, yön 
verdik. Bu doğrultu
da oluşturduğumuz 
Tekstil Teknolojileri 
Çalışma Grubu, 
tekstil sektörünün 
innovasyonla 
biçimlendirilmiş bir 
vizyonla bugünkü 
sıkıntılarını aşmak 
ve sektörü geleceğe 
taşımak ana fikriyle 
işe koyuldu." 

den kredi talep edi 
yor. Ama her yıl 
talep sayısı ve talep 
edilen kredi miktarı 
artıyor. Şu anda 
benim elimde 100 
kişilik bir kredi talep 
listesi var. Yani 
şuanda kredi almak 
için 100 kişi sırada 
bekliyor" dedi. 
Esnafın aylık 2 mil 
yon YTL kredi çek
tiğini ifade eden 
Yılmaz, "Yıllık yüzde 
13 faizle esnafa 35 
bin YTL'ye kadar 
kredi kullanımı sağ 
(ayabiliyoruz. Biz 
verdiğimiz bu kredil
erle esnafımı zın iş 
geliştirmesine, üre
tim ve yatırım yap
masına katkıda bu 
lunmak isteriz. An 
cak esnafın bir dar
boğazda olması 
nedeniyle çekilen 
krediler genellikle 
borç ödemek, nakit 
sıkıntısını gidermek 
için kullanılıyor. 
Esnafın bize olan 
ödemelerinde de 
problemler var. Hat 
safhada" diyerek 
her yerde durumun 
ayın olduğunu 
belirtti.
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ELEMAN ARANIYOR

loji

Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. 
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17
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€L€MfiN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BM ELEMAN ve 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK
| Tel; 0.224 514 78 77
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Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRAUK MARKET

FELKfî PETROL
TEL: 0.224 586 01 39
FAX: 0.224 586 01 49

O 
PETLINE

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜGÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı

RECEP İVEDİK

PLAJDA

ELEMAN ARANIYOR

KIRPART A.Ş. bünyesinde 
çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 

mezunu elemanlar alınacaktır. 
(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTD. ŞTl 

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

(Rezervasyon
Tel:5l3332l)

11.30- 15.45-21.00 

14.00- 19.00

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

SEKRETER 
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR.
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

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
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Sayfa 10

Kumla Belediyespor: 1 Altınok: 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

1-1'yaptı.
Kalan dakikalarda

SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mehmet Efe (8) 
Şükrü Baş (8) 
Ahmet Şahin (8) 
KUMLA 
BELEDİYESPOR : 
Mesut (6) Serkan (5) 
Alper (5) Fatih (5) 
Kaan (5) Serdar (5) 
Yakup (4) (İbrahim 
Kurtoğlu 4) Arif (5) 
Tolga (3) (Aptullah 2) 
Alpaslan (6) İbrahim 
İlgin (5) (Metin2)

ALTINOKSPOR : 
Muhammet (4) 
Selçuk (5) Serkan (4) 
(Özgür 3) İsmail (5) 
Erol (5) Şeman (6) 
Emre (4) (Rıdvan 3) 
Haşan (5) 
Erdoğan (4) Mesut 
(5) Sezgin (4) 
(Erdem 2) 
GOLLER : 
Dk. 58 Mesut 
(Altınokspor) Dk. 66 
Alpaslan (Kumla 
Belediyespor)

i*

LTINOKSPORKUMLA BELEDİYESPOR

Birinci Amatör 
küme birinci grupta 
oynanan maçta 
Kumla Belediyespor 
ile Altınokspor 
1-1 berabere kalarak 
puanlan paylaştılar. 
Çekişmeli geçen 
maçın ilk yarısında 
taraflar gol ata
mayınca devre 
0-0 kapandı. 
İkinci yanda 
daha etkili olan

taraf Altınokspor 
oldu. Yeşil sarılı 
forvetlerin gol kaçır
ma yarışına girdiği. 
maçta 58 dakikada 
Mesut Altınokspor'u 
1-0 öne geçirdi. 
Fark olması 
beklenen maçta 
Altınokspor kalecisi 
Muhammet'jn 
yaptığı hatayı 
affetmeyen 
Alpaslan 
66 dakikada attığı 
golle durumu başka gol olmayınca 

maç bu skorla bitti.

KfiŞ€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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gernlikkorfezgazefesi.com

http://www.gernlikkorfezgazefesi.com
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I Geceleri atıştırmayın!
Yapılan araştır
malarda, sabah ve 
öğle yemeğinden 
daha çok akşam 
yemeğihde hatırı 
sayılır kalori alındığı 
belirtiliyor. Sadece 
problem akşam 
yemeği değil, öğle 
yemeğini hafif 
şeylerle geçiştirmek 
de bir problem. 
Öğleyin hafif şeyler 
yiyenler, akşam da 
böyle yapmıyor. 
Akşam yemeğinde 
de hafif birşeyler 
yemek gece yarısı 
atıştırmalara neden 
olabiliyor. Aynı 
ölçüdeki yiyecek
lerin gün içinde geç 
yenmesi, erken 
yemekten daha az 
zararlı olabiliyor. Bu 
durumda gece vakti 
atıştırmaya gerek 
kalmıyor.
Gece yeme alışkan
lıkları hakkında 
yapılan araştırmalar
da çıkan sonuçlar 
oldukça ilginç... 
Akşam yemekleri 
önceki öğünlerle 
karşılaştırıldığında 
genellikle yüksek 
yağ ve kalori içeriy- 

daki zamanın uzun 
olması, akşam 
yemeğinin daha 
fazla yenmesine 
neden oluyor. Gün 
boyunca birşey 
yemeyen insanlar

M

L__ W<?
kurt gibi acıkıyor ve 
gece gereğinden 
fazla yiyor.
Uzmanlara göre, 
sabahları acık- 
mayanlar mutlaka 
akşamları fazla 
kaçırıyorlar. Kilo 
alanlar yemeğe 
çoğu zaman, yoğun 
iş gününün ardın
dan dikkat dağıtma, 
rahatlatma veya 
eğlence olarak 
bakıyor. Bazen de 
gece vakti atıştır
malarında TV karşı 
sında yeme hatası 
yapılıyor ve bu 
dalgınlıkla fazla 
yemenize 
neden olabiliyor. 
Uzmanlara göre, 
akşam yemeğini 
fazla kaçırmak veya 
gece vakti atıştır
maları önlenebiliyor. 
İşte size düşenler.. 
Akşamları birşeyler 
atıştırmak yerine 
sıcak bitkisel çay 
içmeyi alışkanlık 
haline getirebilir,

sıcak havalarda
soğuk çayları ve 
içecekleri tercih 
edebilirsiniz. 
Çoğu insanlar 
sıkıldıkları için 
atıştırırlar. 
Akşamları ilginizi 
çeken şeylerle 
uğraşın^ bu atıştır
manızı engelleye
cektir. Kendinize 
yeni uğraşlar, ho 
biler edinebilir veya 
ilginizi çeken kita
plar okuyabilirsiniz. 
TV karşısında yeme 
alışkanlığına 
sahipseniz hemen 
bunu bırakın ve 
yemeğinizi mutfakta 
yiyin, kalorisiz 
içecekler için.
Yapamıyorsanız, TV 
karşısında sadece 
meyve ya da sebze 
yiyerek bu alışkan
lığınızı sınırlandıra- 
bilirsiniz. Diğer yol 
ise, TV karşısın- 
dayken ellerinizi 
meşgul etmek ola
bilir. Sabit bisiklete 
binmek, egzersiz 
topuyla egzersiz 
yapmak, örgü 
örmek va da 
arkadaşlarınıza not
lar yazmak gibi yol
ları deneyebilirsiniz. 
Akşam yemekleri 
veya gece vakti 
atıştırmaları yağ 
oranınızı artırabilir. 
Bu zamanlarda 
sağlıklı yiyecekleri 

tercih etmek önem
lidir. Bu tür yiyecek
lerin besleyici, lifli, 
az protein ve biraz 
iyi bitkisel yağ 
(zeytin yağı, 
avakado vs) içerme
si tercih edilir. 
Akşam yemeğinde 
çok fazla kalorili 
beslenmek iste
meyenler, yemek 
vaktini biraz gecik
tirerek zengin lifli 
gıdalar içeren küçük 
bir akşam yemeği 
yiyebilir. Eğer gece 
vakti acıkırsanız, az 
miktarda yağ oranı 
düşük yoğurda, 
müsli serpiştirip 
üzerine bir kaç dilim 
peynir ve meyve 
parçacığı ekleyip 
yiyebilirsiniz.
Müsliyi sütle karış 
tırıp yemeniz de „ 
iştahınızı kapatır. 
Öğle yemeğinde ve 
öğleden sonraki 
atıştırmalarınızda 
lif açısından zengin 
gıdalarla beslenir 
şeniz, bu sizin 
akşam yemeğinde 
fazla yemenici 
engeller.;
Kahvaltıyı ihmal 
etmeyin. Kahvaltı 
yapmayanlar günün 
sonlarına doğru 
daha çok şekerli, 
yağlı ve kalorili 
gıdalar tüketerek, 
bunun bedelini 
ağır öderler.

Reflü kanseri
tetikliyor

Uzmanlar, göğüs 
kafesinde yanma 
hisseden, sürekli 
ağzına ekşi su 
gelenlerin, ses 
kısıklığı ve boğaz 
problemi yaşayan
ların reflü hastası 
olabileceğini, bu 
hastalığın da 
kanseri tetiklediğine 
dikkat çekiyor.
Reflü hastalığının 
yenilen yemeğin 
geriye doğru kaç- ’ 
ması, göğüste 
yanma veya ağrı 
hissine yol aça
bildiği gibi bu duru
mun kalp hastalık
larıyla karıştırılabile- 
ceğini söyleyen 
Genel Cerrahi 
Uzmanı Op. Dr. 
Nejat Gülgör, 
"Yemekten sonra : 
yatıldığında veya 
öne eğilindiğinde 
geriye kaçış ve 
göğüste yanma 
daha fazla 
hissedilir. Reflünün 
tanısının konul
masında da ilk 
basamak hastanın 
şikayetleridir. Ağza 
gelen acı su ve tipik 
yanma şikayetleri 
olan bir hasta asit 
baskılayıcı ilaçlar
dan yarar 
gördüğünden 
bahsediyorsa ise 
büyük olasılıkla 
sorun reflüdür" diye

konuştu.
"Geriye doğru kaç
mak" anlamına 
gelen reflü 
hastalığının belirti- ı 
lerini aktaran 
Gülgör, en önemli ■ 
belirtilerin, yemek 
borusuna kaçan 
mide asidi olabildiği 
gibi, bazen de on iki 
parmak bağırsağın
dan mide içine ve 
buradan da yemek 
borusuna kaçan 
safra ve pankreas 
sıvılarının,olabile
ceğine işaret etti. 
"Yemek borusunda
ki kaçaklar belli bir 
sürenin ve miktarın 
üstüne çıktığında 
ciddi biçimde 
ilerleyen önemli 
sağlık sorunlarına 
yol açabiliyor" 
diyen Gülgör, "Reflü 
hastalığı 
günümüzde en sık 
rastlanan sindirim 
sistemi rahatsızlık
larından biri.
Bebeklerde dahi 
görülen bu hastalık 
en sık 30-40 yaş 
grubunda ortaya 
çıkıyor. Bebeklerde 
görülen reflü, 
sıklıkla bebeğin 
gelişimi ile birlikte ; 
ileri tedavi 
gerektirmeksizin 
2 yaşına kadar 
kendiliğinden 
düzeliyor." dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Köm.

110
155
156

51310 55
513 1879
513 1206

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 5-|3 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 G17 *14 nnU 1 f uu

513 23 29Sahil Dev. Hast.
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

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.

Santral
Başkanlık
Zabıta

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

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

Otobüs işleU* 513 45 21-122
BUSKİ 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

514 57 96
513 23 25 

513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 10 79
5İ3 30 33
513 14 25

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
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
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

!7Mari 2008 Pazartesi 
GEMİÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 48 

Tel: 513 40 52 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3006 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
1 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

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
* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN
• PVC PENCERE şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.

60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 
l60m2dublex daireye geniş seçenek. ?

• 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

İNŞAAT

I Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
eV, gmainsaat2006@hotmail.com

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

İ

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


44

&ara
KEBAP &-Pİİ3ffiW8W^'';ı I

ız k k ı ' • * £.Kedadin Lezzetinin, hizmetin kaLitesiyLe dirLeştiği aores

95 45

4

GemlikK
Kuruluş:1973

o
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

7Mart,2UU8 razaıtesı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com

Uludağ Üniversitesi Yüksek Okullar Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu yaş haddinden emekli oldu

N0W0X
BE061004200
AMD 4200 İŞLEMCİ 
AMD VGA+SES+LAN ANAKART 
2 GBDDR2 BELLEK 
160 GB SATA SABİT DİSK 
DVD-RW OPTİK SÜRÜCÜ 
17" LGVVIDESCREENLCD MONİTÖR 
EVERESİ 435 KASA
KART OKUYUCU 
MM KLAVYE + OPTİK MAKOUSE 
2+1 SES SİSTEMİ

* Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen törende 
konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, 
emekli olan Prof. Korukçu’nun bundan sonra 
Gemlik'teki yapılaşmanın koordinatörü olarak 
çalışmaya devam edeceğini söyledi. Syf 3’de

İBE02180-945

INTEL 2180 2.0 Ghz. İŞLEMCİ
INTEL 945 VGA+SES+LAN ANAKART 
2 GBDDR2 BELLEK
160 GB SATA SABİT DİSK 
WD4NI OPTİK SÜRÜCÜ 

17* LG WIDE SCREEN LCDJWI 
EVERESİ 435 KASA B
KART OKUYUCU “

M KLAVYE ♦ OPTİK MOUSE 
2*1 SES SİSTEMİ VakıfBank 

—
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Perşembe’nin gelişi...
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrah 

man Yalçınkaya’nın AKP’yi kapatma davası aç 
ması ulus genelinde büyük tartışma yarattı.

Başbakanın türban konusunu tırmandırması 
ardından Yalçınkaya'nın Ocak ayında yaptığı uya 
rı konuşması kapatma davasının habercisiydi.

Devamı sayfa 5'de

25Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Köpeği havladı diyeV I

sahibini kurşunladı
Köpeğini gezdiren 
alkollü bir kişi, 
köpeğin kendisine 
havladığını söyle 
yen alkollü bir kişi 
tarafından silahla 
vuruldu.
Topuğundan yarala 
nan kişi hastaneye 
kaldırılırken, gözal 
tına alınan zanlının 
ise 375 promil 
alkollü olduğu 
ortaya çıktı.
E-dinilen bilgiye 
göre, Balıkpazarı 
Sahil Caddesi'nde 
alkol alarak köpe 
ğini gezdiren Murat 
Y. (47), köpeğini bir 
yere bağlayarak 
tuvalet ihtiyacını 
giderdi. Bu sırada 
Murat Y.'nin yanına

gelen Hüseyin A. 
(33) isimli kişi, 
köpeğin kendisine 
saldırarak, 
havladığını söyledi. 
Köpeğinin böyle 
huylarının 
olmadığını belirten 
Murat Y, Hüseyin 
A. tarafından 
tabancayla vuruldu. 
Topuğundan 
yaralanan Murat 
Y., hastaneye 
kaldırıldı. Yaralının 
sağlık durumunun , 
iyi olduğu öğrenildi. 
Mağdurun 310 
promil, saldırganın 
ise 375 promil alkol
lü olduğu belirlendi. 
Zanlı Hüseyin A. 
gözaltına alındı 
(Hab. Com.)

İÜ

i

KAÇMAZ!

mağmum ‘"bonugçard .«Jcal

KDV DAHİL

FIRSATLAR
BU

TAZICI - TARAYICI
FOTOKOPİFOTOĞRAF MAKİNASI

BILOİSAYAR
MASASI .

Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSA
ITel: 0m 512 25 63 • www.a«mllknowo)irom

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Buluş Belediyeden bahar atağıKztf □ürhan ÇETİNKAYA

İki Başbakan ve 
ağızlarından dökülenler...

Yollar yürümekle aşınmaz..
Göç yolda düzelir.
Doğmadık çocuğa don biçilmez..
Dün dündür bugün bugün..
Ege bir Yunan gölü deeldir, Ege bir Türk 

gölü de deeldir,
Binaenaleyh Ege bir göl deeldir.
Demokrasilerde çare tükenmez.
Fırat'ın kenarındaki bir kuzudan ben 

sorumluyum.
Memleket meseleleri bir parkta oturarak 

halledilseydi, çok büyük bir park yaptırır 
hep beraber içinde otururduk.

Su mu daha değerlidir yoksa petrol mü?
Tabi ki su daha değerlidir.

Çünkü petrol içilmez, ama su içilir.
Türban ile okumak isteyenler Arabistan'a 

gitsinler.
İngiltere ile ilişkilerin gergin olduğu bir 

dönemde yapılan bir görüşmede, İngiliz 
görevdaşının elini sıkmasının doğruluğunu 
kendisine soran gazetecilere cevaben :

Neresini sıksaydım?
Kendisine Fenerbahçe'yi mi, yoksa

Galatasaray'ı mı tuttuğunu soran muhabire 
cevaben :

Beşiktaş'ı niye sormuyorsun?
Yukarıda ki sözler Bir döneme damgasını 

vuran Süleyman Demirel'e ait..
Tümü de akıl ve zeka dolu ve 

günümüzde de dillerden düşmüyor..
Bir uslup var..
Peki ya şu sözlere ne demeli :
Yapılabilecek tüm jestleri yaptık.

Kopenhag kriterlerini yerine getirdik.
Artık Avrupa'dan delikanlılık bekliyoruz.
Maaşım yetmediği için ticaret yapıyorum.
Hadi ananı da al git buradan..
Askerlik yan gelip yatma yeri değildir...
Elhamdülillah şeriatçıyız.
Yılbaşına karşıyım.
Ben tekkeye değil dergaha gittim.
Ata ya saygı duruşunda sap gibi ayakta 

durmaya gerek yok.
Türkiye'yi eyaletlere bölmek lazım.

Merkezi yönetimin bir takım yetkileri bun
lara verilmelidir. Belediye başkanları da bu 
konuda en yetkili olmalıdırlar.

O bölgelerdeki her türlü eğitimde bunlara 
bırakılmalıdır.

Cumhuriyetmiş, laiklikmiş, bunlar karın 
, doyurmaz.

Biz hazmettire hazmettire geliyoruz.
Allah'ın izniyle!..

Bu çalışmalarımız senaryoyu değiştirme 
çalışmalarıdır. Biz onun için geliyoruz. Biz 

, Kemalist düzenin koruyucusu olamayız, bu 
mümkün değil..

Şen "ne mutlı^ türküm diyene" dersen, 
. on^un da "ne mutlu kürdüm" deme hakkı 

vardır.
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" 

lafı koskoca bir yalan, egemenlik kayıtsız 
şartsız Allah'ındır.

Cumhuriyetmiş^ laiklikmiş, bunlar karın 
doyurmaz.

Demokrasi tramvay gibidir.
Hedefine varana kadar binersin sonra 

• inersin.
Tümü de Türkiye Cumhuriyeti'nin 

başbakanı Recep Tayyib Erdoğan'a ait..
Yoruma gerek yok..
Karar sizin..

Gemlik Belediyesi 
Park Bahçe İşleri 
Müdürlüğü bahar 
atağı başlattı. 
Belediye Peyzaj 
Mühendisliği'ne 
Pembegül Yılmaz'ın 
getirilmesinin 
ardından ilçenin 
tüm yeşil alanların
da ağaçlandırma, 
çiçek dikimi ve 
çevre düzenlemesi 
çalışmaları 
başlatıldı.
Gemlik Çevre 
Yolu’nun yol 
güzergahına ağaç 
dikiminden sonra 
Ahmet Dural 
Meydam'ndaki 
havuz çevresi, 
refüjlerdeki 
yeşillikler, 
kordon boyu, 
çınar ağaçlarının 
altındaki küçük 
bölümlere mevsimlik 
çiçekler dikilirken, 
Manastır 
bölgesindeki 
ranpalarda 
da belediye

CJjllIllIlTİUIIllİIIDlUlElElyeİpil 
baytaş www.baytasin5aat.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. DuraBfa, 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
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi 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 rfı2, asma katlı İşyeri

www.baytasinsaat.com.tr^tt|Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

işçileri tarafından 
ot ve çalıların 
temizlendiği 
gözlendi.
Uzun yıllardan beri 
ihmal edilen Orhan 
gazi Caddesi Çevre 
Yolu kavşağındaki 
refüjde bodur çam 
ve çiçek dikiminin 
yapılmasından 
sonra çalışmalara 
diğer bölgelerde 
devam edilecek.

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.baytasin5aat.com.tr
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Uludağ Üniversitesi Yüksek Okullar Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu yaş haddinden emekli oldu

Prof. Korukçu’ya veda Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORVM

Başkanın arabaası I...
Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, emekli olan Prof. Korukçu’nun bundan sonra Gemlik’teki 
yapılaşmanın koordinatörü olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Kadri GÜLER
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi kuru
cu öğretim üyelerin 
den, Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Müdürü ve Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. 
Abdurrahim Korukçu 
yaş haddinden 
emekli oldu. 
Korukçu için Rektör 
lük A Salonu'nda 
düzenlenen emeklilik 
törenine Rektör 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran'ın yanı 
sıra çok sayıda 
öğretim üyesi ve sivil 
toplum kuruluşu 
temsilcisi katıldı. 
Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr.
Vahap Katkat, 
Korukçu’nun renkli 
bir kişiliğe sahip 
olduğunu, yaşamı 
boyunca çevresin
dekilere kol kanat 
gerdiğini, ”27 yıldır 
bulunduğu görev 
lerde fakültemizin 
bugünlere gelme 
sinde çok önemli 
katkıları olmuştur" 
şeklinde konuştu. 
Rektör Prof. Dr. Mus 
tafa Yurtkuran da, 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu’nun, Uludağ 
Üniversitesi’nden 
gelmiş geçmiş ender 
simalardan biri 
olduğunu belirterek, 
böyle bir bir bilim 
adamının yaş 
haddinden emekliye 
ayrılmak zorunda 
bırakılmasını hiçbir ’. 
zaman içine sindi
remediğini söyledi. 
Rektör Yurtkuran, 
bu yüzden de 
yaptıkları bütün 
kanun tekliflerinde 
emeklilik yaşını 70 
olarak önerdiklerini, 
Abdurrahim Hoca'ya 
bakınca bu öneri
lerinde ne denli haklı 
olduğunu anladık
larını ifade etti.
Korukçu ile 20 yıllık 
arkadaşlıklarının bir 
dönem rektörlük 
seçimlerinde rakip 
olarak karşı karşıya 
geldiklerinde bile' 
bozulmadığını belir 
ten Rektör Yurtku 
ran, "Kolkola seçime 
girdik, kolkola 
seçimden çıktık" 
dedi. Abdurrahim

Hoca'nın idareci 
olmadan duramaya
cak bir kişiliğe sahip 
olduğuna işaret eden 
Rektör Yurtkuran, 
bu yüzden O'na 
Gemlik Yerleşkesi 
nin yeniden yapılan
masında görev ver 
diğini, bunu da hak 
kıylâ yaptığını kay
detti. Yurtkuran, 
emekli olan Koruk 
çu'nun bundan sonra 
da Gemlik'teki yapı 
laşmanın "koordina 
törü" olarak çalışma 
ya devam edeceğini 
bildirdi.
ÖZGEÇMİŞİ 
1941 Tarsus doğum
lu olan Prof. Dr. Ko 
rukçu, 1964 yılında 
Ankara Üniversi tesi 
Ziraat Fakültesi'nden 
mezun oldu.
"Türkiye'de Yağmur 
lama Sulamasının 
Problemleri" konulu 
çalışmasıyla 1969 yı 
lında "Ziraat Dokto 
ru" oldu. Aynı yıl, 
İsrail Teknik Üniver- 
sitesi’ne gönderilen 
Korukçu, burada iki 
yılı aşkın bir süreyle 
‘sulama, su kaynak 
lan ve sistem mühen 
dişliği konularında 
çalıştı. Dönüşünde, 
damla sulamasını 
ülkesiyle tanıştırdı. 
Sistem yaklaşımı ve 
matematiksel model 
leme çalışmalarını 
başlattı.1981 yılında 
kurucu öğretim üyesi 
olarak Bursa'ya 
gelen Korukçu, 82-85 
yıllarında Dekan 
Yardımcılığı, 84-91 
Kültür Teknik Bölüm 
Başkanlığı, 86-94 
yıllarında, şimdiki 

adıyla Teknik Bilimler 
olan Bursa Meslek 
Yüksek Okulu’nun 
Müdürlüğü’nü, 
1994-2000 Dekanlık, 
2000-2002 yılları 
arasında Çanakkale 
18 Mart Üniversitesi 
Rektör Yardımcılığı, 
2003-2005 arası 
tarımsal yapılar ve 
sulama bölüm 
başkanlığı yaptı.
2004'ten bu yana da 
Gemlik Asım Koca 
bıyık Meslek Yüksek 
Okulu Müdürlüğü ve 
Rektör Danışmanlığı 
görevlerini yürütü 
yordu. Mesleki 
yaşamında sulama, 
su kaynakları ve 
yönetimi konuları 
üzerinde yoğunlaşan 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu projeler ve 
raporlar dışında, 
kitap, araştırma ve 
makalelerden oluşan 
yurtiçi ve yurt dışın
da 84 yayının sahibi. 
Asistan olarak çalış
maya başladığı 1964 
yılından kısa bir süre 
sonra, kürsüde oluş
turulan, sulamada 
Türkçe karşılıkların 
bulunması çalışma 
larına etkin olarak 
katılan Korukçu, 
ülkemizde o dönem
lerde oldukça yeni 
uygulamalar olan 
Yağmurlama ve 
Damla Sulamasında 
da çalışmalar 
yürüttü.
Yurtdışından döndü 
ğü 1972 yılında, 
mezuniyet sonrası 
için önerdiği konu ve 
dersler, bugün tüm 
Tarımsal Yapılar ve 
Su lama Anabilim

Dallarında Yüksek 
Lisans ve Doktora 
Dersleri olarak oku
tulmaktadır. (Sistem 
Mühendisliği, Kültür 
Bitkilerinin Sulan 
ması gibi...) Ülkemiz 
deki tüm Toprak Su 
Araştırma Enstitü 
lerinde ülkesel 
boyutta yürütülen 
Bitki-Su-Verim 
İlişkilerini kapsayan 
Ana Projeyi hazır
layan takımın yöneti
ciliğini de yapan 
Korukçu, Ankara 
Merkez Toprak Su 
Araştırma Enstitü 
sü'nde Damla 
Sulaması Araştır 
malarını başlatan 
kişi olmuştur. 
En büyük düşlerin 
den biri olan, 
UÜ Ziraat Fakültesi 
Araştırma Uygulama 
Merkezi’nin sulu 
tarıma geçirilme 
sinde Gölet ve sula
ma sistemlerinin 
inşaatının başlan
ması ve 2003 yılında 
hayata geçirilmesin 
de kurumsal ve, 
bireysel büyük 
bir çaba harcadı. 
Fakültenin yanı sıra, 
Üniversitenin çevre 
düzenlemeleri büyük 
emek harcamış, ben
zer çalışmaları, Ça 
nakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi ile 
Gem lik Sunğipek- 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi için sür* 
düren Korukçu, 
meslektaşı Ziraat 
Yüksek Mühendisi 
Esin Korukçu ile 
evli, olup Yalın ve 
Özgün adlı iki 
çocuk babası.

Belediye başkanımızın yeni makam 
aracını gördünüz mü?.

Plakası 16 ZD 872 olmuş. .
Audinin son modeli.
Bilmeyenler Audi de ne derseniz 

söyleyeyim, pahalı bir marka, yani lüks bir 
araba.

Eeee. Bizim Gemlik yollarına da yakışır..
Başkana da yakışır, yakışır ama 

GEMLİK’in yolları bu 125 milyarlık arabaya 
yakışmaz.

Çok uzaklara değil, Gemlik ilçesinin 
ortası sayılan Gazhane Caddesi’nden 
geçsinde göreyim.

Ya amortisörü bozulur, ya lastiği 
parçalanır.

Kısaca arabanın fiyakası bozulur..
Ben traktör gibi olan Tofaş marka 

arabamla bu caddeden geçmeye korkuyo
rum, lüks, çıtkırıldım Audi bu tarlaya 
dönen yollardan geçemez, geçerim derse 
Sayın Başkan sakın yol verme bir yerini 
kırar.

Sayın Başkanın güzel bir arabası vardı, 
bilmiyorum şimdi nerelerde, kim kullanr 
yor?.

Yalnız benim aklımın almadığı bir şey 
var..

Bu arabayı GEMPORT A.Ş. hibe etmiş..
İyi güzelde bir gözün öbürüne bir şey 

vermediği bu devirde bu şirket Başkana 
karşı bu bonkörlüğü niye yapmış.?.

Zaman zaman ulusal gazetelere akse 
der bu türlü hibelerin altında başka koku
lar çıkarda onun için sordum..

Yarın bu şirketin Belediyeden bazı 
istekleri olmasın..

GEMPORT adlı şirket Belediye Başka 
nına lüks araba vereceğine, birkaç kuruş ‘ 
üzerine koyarak bir okul, bir hayır işi yap
saydı daha iyi olmaz mıydı ?

Bence olurdu..
Ben oldum olalı bu gibi hibe işlerinden 

hep şüphelendim.
Hep arkasında birkurnazhk aradım.
Acaba içim mi kötü ?..
Çok zamanda düşündüğüm gibi de çık

mıştır..
Minareyi çalanlar, kılıfını da iyi hazır

layanlar, ne kadar kurnazca iş görseler de 
bu öyle bir iş ki muhakkak kötü kokusu bir 
yerden çıkıyor.. Hep çıktı..

İş dürüst olsa da dedikodusu bu işi kir
letiyor..

Sayın Başkan ben bu ilçede Belediye 
Başkanı olsa idim bu arabayı kabul etmez, 
bu arabaya içimin rahatlığı ile binmezdim..

Hele hele yaklaşan seçim zamanında..
İşçisinin asgari ücret aldığı, emeklisinin 

500 lira maaş aldığı bu ülkede, böyle ara
balara binenlerin yüreği sızlamalı..

Arabanın perdelerini indirmeli ki kızaran 
yüzleri gözükmesin.

İşsizler, emekliler, yetimler bozuk 
kaldırımlarda ayakları su içinde yürürken, 
asfaltta kayıp gitmek sonra bir karabasan 
olarak insanın rüyalarına girer.

‘Gemlik Körfez' internette
imv.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
imv.gemlikkorfezgazetesi.com
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Nilüfer Belediye Başkanı 
Gemlik’te konferans verecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bursa Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey 
Cumartesi günü 
saat 14.00-16.00 
arasında Gemlik'te 
"Çağdaş kentleş 
melerde Yerel 
Yönetimlerin 
Rolü" konulu 
konferans verecek. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
Yönetim Kurulu’nun 
almış olduğu 
karar doğrultusunda 
22 Mart 2008 
Cumartesi günü 
Gemlik'e gelecek 
olan Mustafa

Bozbey, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Toplantı Salonu’nda 
Gemlik ile ilgili 
çok önemli 
konferans vererek 
katılımcıları 
bilgilendirecek. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, 
yaptığı açıklamada; 
"Gemlik için çok 
önemli olduğuna 
inandığımız bu 
konferansa tüm 
halkımızın ve 
sivil toplum örgüt
lerinin katılımını 
bekliyoruz" dedi. Mustafa Bozbey

Kredi Kartına Taksitli Satış Yapılır.

İstiklal Cad. No:113 - GEMLİK 
Tel: 514 40 77 Fax: 514 55 98

pnnjs 

snç THsnniM
Derya 
D&D

Sir Ağda Yapılır.
Tel : 0.224 512 04 08
GSM : 0.542 338 67 88
Demirsubası Mh. Yedievler Sk. No: 7/1 Gemlik
e-mail : parissac@hotmail.com

I BAHARAT - AKTARİYE - KURU KAHVE I 

gî^Ramazan OZCHN

GEMLİK FATİHOZCflN 
BAHARAT EVİ

ASİL TİCARET

Eşref Dinçer Mh, Göl Sk. Güray Pasajı No:13 
Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 59 21 - GSM: 0.536 240 68 11

Evlere Tüp Servis) Yapıl|r-

513 75 58
Damacana + Pompa + Su = 12.00 YTL

ÖZENLE ÜRETİLİR, GÜVENLE TÜKETİLİR.
Ürünlerimiz.TİK Bakanhğı’mn İzni ile ^sk' PiazaA ®a.*; 
t- ı n j i/-j 1,-1 ı ı Asılhan İş Hanı altıTürk Gıda Kodeksine uygun olarak No;4. Ge^uk, bursa 
firmamız tarafından hatırlanmaktadır. Tel: 513 21 21

Ekmek yüzde! 
25 zamlandı I

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
B ES AŞ, yüzde 
25'lik zam kararını 
uygulamaya koydu. 
400 gram ekmek 
dünden itibaren 
50 yeni kuruştan 
satılırken, Fırıncılar 
Odası'nın 200 gram 
ekmeği 50 yeni 
kuruştan satma 
kararının 22 
Mart'tan itibaren 
uygulanacağı 
öğrenildi.
Bursa Ekmek ve 
Besin Sanayi A.Ş. 
(BESAŞ), dün 
sabah itibariyle 
ekmeğe zam yaptı. 
400 gramlık halk 
ekmeği yapılan 
yüzde 25 zamla 
40 yeni kuruştan, 
50 yeni kuruşa çıktı. 
Ayrıca daha önce 
50 yeni kuruştan 
satılan 400 gramlık 
francala, kepekli, 
ayçekirdekli ve 
çavdarlı ekmeğin 
fiyatı ise 75 yeni

kuruş oldu.
Bursa genelinde de I 
ekmek fiyatları 
bu hafta 
zamlanacak.
Bursa Fırıncılar 
Odası Talip 
Andiç, 22 Mart 
itibariyle 200 gram 
ekmeğin 40 yeni 
kuruştan 50 yeni 
kuruşa, 400 gram 
ekmeğin de 
80 yeni kuruştan ı 
1 YTL'ye yüksele- 1 
ceğini belirtti.
Artan girdi 
maliyetlerinin 
kendilerini zam 
yapmaya 
yönelttiğini ifade 
eden Andiç, 
"Hammaddede 
yaşanan fiyat 
zamlarına paralel 
olarak ekmek 
fiyatlarında artış 
gündeme geldi. 
Ekmeğin ana 
hammaddesi olan 
un son bir ayda ' 
yüzde 50 zamlandı" 
dedi.

Adapazarı Ali Dikmen 
Lisesi’nden aldığım 

diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

SERDAR ADNAN ÇETİN

Beko Casio marka 41003434 
seri nolu yazar kasamın 

ruhsatını kaybettim. 
Hükümsüzdür.

ZEYNETTİN GÜMÜŞ

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesinden aldığım 

taştiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
YUSUF YASAK

Kuaför
SERHAN
ŞOK FİYfTTLflR /

KntH Kartına 6 Taksit
Demirsubaşı Mh. Şehit Mehmetçik Sk.
No:18/A - GEMLİK Tel: 0.224 513 22 23 _

mailto:parissac@hotmail.com
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Perşembe’nin gelişi.
Bizde bir söz vardır, 

"Perşembe’nin gelişi, Çarşamba’
dan belli olur." diye..

Cumhuriyetin hassas karnı laik
liktir.

Bundan önce de Refah Partisi 
hin, Milli Nizam Partisi’nin kapatıl
ması hep laiklik yüzünden olmadı 
mı?

Türkiye de siyasi partiler ya dar
belerle kapatıldı, ya da Anayasa 
Mahkemesiyle..

Gürültünün bu kadar büyük ol 
masının nedeni AKP’nin 22 Tem 
muz seçimlerinde yüzde 46’lık oy 
alarak tek başına iktidar olmasın
dan kaynaklanıyor.

Oysa aynı Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Demokratik Toplum 
Partisi’nin (DTP) de kapatılması için 
Anayasa Mahkemesi’ne dava 
açmadı mı?

Siyasi partilerin kapatılması hoş 
görünüş vermiyor. Ama dünyanın 
en gelişmiş demokrasilerinde bile 
partiler kapatılabiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Avusturya da 
ırkçı bir partinin seçimlerde yüzde 
27 oy alarak iktidara ortak olması 
üzerine yaşananları unuttunuz mu?

AB ülkeleri ayağa kalktı ve koa 
lisyon bozulduğu gibi partide ka 
patıldı.

Demokrasiyi salt halkın önüne 
konan sandık olarak görmek yan

lıştır. Bu bütün bir parçasıdır.
Önemli de bir parçasıdır ama 

tamamı değildir.
Her rejim kendini korumanın 

güvenliğini almıştır.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı 

ğına parti kapatma yetkisini kendisi 
vermedi.

Mevcut Anayasa verdi.
Cumhurbaşkanı seçimi için bir 

günde toplanıp Anayasa değişti 
renler, türbana formül için Anayasa 
değiştirenler, şimdi canları yanınca 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını 
topa tutuyorlar.

Eleştiri sınırlarını da aşarak işi 
tehdit ve hakarete kadar vardırıyor
lar.

AKP bilhassa ikinci hükümet 
döneminde adeta çoğunluk gücüne 
dayanarak, ‘halk beni seçti, ben 
istediğimi yaparım’ mantığıyla 
hareket etmeye başladı. Başbakan 
neredeyse kendini padişah ilan 
edecek.

Cumhuriyet rejiminin, yasama,

Güne Bakış 
A ■ ‘ i':' .': '

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com . . •

yürütme ve yargı erklerinden oluş
tuğunu unutmamak gerekir.

Devletin tüm kurumlarını yalnız 
imam hatiplilerle doldurmaya ve 
devletteki kadrolaşmayı insanların 
inançlarına göre yapamaya başla 
yan iktidar, laikliğin altını oymuyor 
mu?

Demokrasi tarihimizde birçok 
parti için kapatılma davası açılmış 
tır.

Ama, iktidarda büyük çoğunluk
ta bulunan bir partinin laikliği teh 
likeye attığı için dava açılmamıştır.

Seçimlerde halkın oylarının 
çoğunu alan AKP’liler, ayrıldıkları 
RP’sinin alışkanlıklarından kendi
lerini kurtaramadılar.

Maksat sağ bir parti olamadılar.
Oysa ellerinde her türlü olanak 

vardı.
ANAP ve DYP’nin dibe vurduğu 

bu süreçte, onların tahtına otura
bilirlerdi.

Tabii söylemleri de laikliği zede 
lececek şekilde olmayacak durum

da. Bunu yapamadılar.
Cumhuriyeti koruyacak kurumlar 

yalnız siyasi partiler değildir.
Cumhuriyetin kurumlan arasın

da Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay, Üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri 
de vardır.

Cumhuriyetin sigortası yargıdır.
Yargı yasaların verdiği görevi 

yapar.
Sen beğenmesen de yapar.
AKP demokrasiyi yalnız halk 

iradesi olarak görerek büyük yan
lışlığı yapıyor.

Toplumun bütününü kucakla 
yamıyor.

Tarihten ders almasını bilselerdi 
bunu yaparlardı.

AKP, ikinci iktidarı döneminde 
büyük inişe geçti. *

Yargılanarak, tutuklanarak maz 
lumu oynayarak bir yerlere gelirsin 
ama bu uzun sürmez.

Devleti için için kemirerek, dine 
dayalı bir yapıya doğru bir gidişin 
şüphesini taşıyan milyonların içini 
rahatlatamadı AKP..

AKP Cumhuriyet ile geçinmesini 
öğrenmedikçe, yüzde 90 ile de ikti
dara bile gelse Cumhuriyeti kolla 
yacak kurumlar yine ortaya çıkar.

Başbakan bağırıp çağıracağına 
‘‘Perşembe’nin gelişini Çarşamba’
dan görmeliydi.”

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

YURDUMUZU AĞAÇLANDIRALIM
Atatürkçü Düşünce 

Derneği, Gemlik 
Rotaract Klubü, 
Umurbey Belediyesi 
ile Tema Vakfı
Gemlik Temsilciliği 
bu yıl Umurbey 
Beldesi Bostanlı 
mevkiinde 5 bin çam 
fidanı dikmeyi karar
laştırmış.

Bilindiği gibi Mart 
ayının son haftası 
tüm yurtta orman 
haftası olarak 
kutlanmaktadır.

Adı geçen kuru
luşların oluşturduk
ları ağaç dikme 
organizasyon 
komitesinin, 
ilköğretim çağındaki 
çocuklarımıza 
doğa sevgisini 
aşılar lak, doğayı 
korumayı benimsete
bilmek düşüncesi 
ile 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlikleri 
arasında yurdumuz 
için çok önemli ve 

gerekli olan orman 
oluşturma görevini 
öngörmeleri yerinde 
ve olumlu bir 
davranıştır.

Atatürk döneminde 
yürütülen tüm yurdu 
ağaçlandırma kam 
panyasıyla oluşan 
ormanlarımız, aynı 
dönemde kurulan 
orman askeri 
teşkilatının sonraki 
siyasi iktidarlar 
tarafından lav edilme 
si sonucu orman
ların korunması 
zaafa uğratılmış ve 
seçmenin oyunu 
alabilmek uğruna 
ormanların tahrip 
ve yok olmasına 
sebep olunmuştur.

Bunun sonucu 
iledir ki her yıl bir 
Kıbrıs adası büyük
lüğünde toprağımız 
erozyonla yok 
olup gitmektedir.

Orman tahribatını 
görmezden gelen 
siyasi iktidarlar 

sağcı ve muhafaza
kar olduklarını 
hep söyleyip 
durmuşlardır.

Muhafazakar, 
muhafaza eden, yani 
koruyandır.

Muhafazakar; yer 
altı ve yer üstü var
lıklarını, tarihi ve 
mimari değerleri, örf 
ve adetleri korur.

Oysa ne yer altı ne 
yer üstü, ne mimari 
değerler, ne tarihi ve 
paha biçilmez eser
ler korunmuş aksine 
yok edilmiş veya 
.elden çıkarılmıştır.

Atalarımız "yaş 
kesen baş keser" 
öğüdünde bulunduk
ları halde, günümüz 
de ormanlar kesim 
ve yangınla talan 
edilmekte, zeytin 
bağlarımız konut 
yapımı, işyeri 
ya da depo amacıyla 
veya altın araştırma 
şirketlerine izin 
verilerek kesilip yok 

edilmektedir.
Bu gibi tahribatlar 

sonrası tüm yurtta 
yağışlar azalmış, 
kuraklık sonucu 
tarım ürünleri 
rekoltesi düşmüş, 
barajlardaki su 
seviyelerinin 
azalması sonrası 
su kıtlığı baş 
göstermiş, ülke 
bulaşıcı hastalık 
tehlikesine maruz 
kalmıştır.

Ekonomide ve 
sağlıkta beliren 
tehlikelerin ciddiyeti 
üzerine vatandaştan 
suyu özenle kullan
ması ve tasarrufta 
bulunması isten
miştir.

Kuraklık Gemlik 
zeytin üreticisini de 
perişan etmiştir. 
Ürün azalmış, dane 
küçük kalmıştır.

Yöremiz orman
larının tahribiyle 
Gemlik yıllarca 
yağıştan nasibini 

alamaz bir haldedir. 
Gemlik, zeytini ile 
olduğu gibi eskiden 
"sah yağmurlan" 
ile de ünlü bir 
ilçeydi. Hemen 
hemen her Salı 
günü Gemlik’e Allah' 
ın rahmeti yağmur 
yağar, bol kaliteli 
zeytin ürünü, 
sebze ve meyve 
alınırdı.

Şimdi insanı suya 
hasret, ağaçlar suya 
hasret.

Vatandaş kıtlık 
endişesi içinde.

O nedenle vatandaş 
olarak da Gemlik' te 
orman oluşturalım, 
doğayı ağaçlandırıp, 
koruyalım.

Orman oluşturma
da genellikle çam 
fidanı esas alınmak
tadır. Bildiğim 
kadarı ile çam 
ağacının gelişmesi 
ve orman halini 
alışı uzun yıllar 
gerektiriyor.

Çam ağacının diğer 
ağaçlandırmaya göre 
oksijen bakımından 
getirisi fazla ama 
ekonomik değeri 
yıllar sonra yalnız 
ağacından istifade 
ile sınırlı kalıyor.

Ceviz, ıhlamur ve 
kestane fidanı 
dikilse yine orman 

oluşabilir ve daha 
kısa bir dönemde bu 
şekil oluşturulacak 
ormanlardan 
ekonomik olarak 
daha çok yarar 
sağlanabilir.

Ayrıca arıcılığımız 
içinde gerekli 
koşullar bu şekilde 
sağlanmış olur.

Diyeceğim o ki 
bunları gerçekleştir 
mede, fidan edin
mede güçlükler 
varsa, dikilecek çam 
fidanlarının fıstık 
çamı olmasına özen 
gösterilmelidir.

Fıstık çamı ağaçları 
hem daha ulu 
ağaçlar oluyor, 
piyasa değeri 
yüksek çam fıstığı 
ürünü alınıyor.

Bugün ilçemizin 
Karacaali Köyü 
bu varlıktan yarar
lanıyor.

Köyün kızlarının 
çeyiz ve evlenme 
giderleri çam fıstığı 
geliri ile sağlanıyor.

Bu doğrultuda 
tüm yurtta ağaç
landırmaya 
gidilmesini bir 
vatandaş olarak 
ilgililere salık 
verir, bu hayırlı 
girişimde bulunan 
şahıs ve kuruluşları 
kutlarım.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazet0si.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazet0si.com
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İşsizlik yüzde 10,6’ya çıktı I Serbest Kürsü
işsizlik Aralık 2007 
döneminde 0,1 puan 
artışla yüzde 10,6'ya 
yükseldi, istihdam 
315 bin kişi azalır 
ken, işsiz sayısı 10 
bin kişi eksilerek 2 
milyon 436 bin oldu. 
Genç nüfusta 
işsizlik oranı 0,3 
puan artışla yüzde 
20,6'ya çıktı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), Ka 
sim ve Aralık 2007 
ile Ocak 2008'i kap
sayan 2007 Aralık 
dönemi Hanehalkı 
İşgücü Araştırması 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre; işsizlik 
oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 0,1 puan 
artarak yüzde 
10,6'ya yükseldi. 
Tarım dışı işsizlik 
oranı 0,3 puan ger
ileyerek yüzde 13 
olurken, genç nüfus 
ta işsizlik oranı 0,3 
puan artışla yüzde 
20,6'ya çıktı.
İstihdam 315 bin kişi 
azalarak 20 milyon 
443 bine inerken, 
işsiz sayısı 10 bin

kişi azalarak 2 
milyon 436 bin oldu, 
işgücüne katılma 
oranı 1,3 puan 
düşerek yüzde 
46,2'ye geriledi. 
İstihdam oranı da 
aynı oranda aza 
larak yüzde 
41,2'ye geriledi. 
-İŞSİZLİK KENTTE 
AZALDI, 
KIRSALDA ARTTI- 
işsizlik oranı 
kentte 0,3 puan 
azalarak yüzde 12,2, 
kırsalda 0,6 puan 
artarak yüzde 8,1 
olarak gerçekleşti. 
Genç nüfusta işsiz
lik oranı kentte 
1 puan azalarak 
yüzde 21,3 olurken, 
kırsalda 2,5 puan 
artarak yüzde 
19,3'e çıktı. 
Yarım zamanlı 
çalışan ve çalıştığı 
işten memnun 
olmayanlardan 
oluşan eksik istih
dam 0,2 puan 
azalarak yüzde 2,8'e, 
genç nüfusta eksik 
istihdam da 0,6 
puan azalarak yüzde 
2,7'ye geriledi.

-KADINLARDA 
İSTİHDAM 
ERKEKLERİN 
ÜÇTE BİRİ- 
Işsizlik oranı 
erkeklerde 0,3 puan 
artarak yüzde 10,3 
olurken, kadınlarda 
0,5 puan azalarak 
yüzde 10,8'e gerile
di. Aralık döneminde 
istihdam edilen 15 
milyon 389 bin 
erkek çalışanın 
yüzde 52,1'i 
hizmetler, yüzde 
22,7'si sanayi, yüzde 
18,1'i tarım, yüzde 
7,1'i inşaatta yer 
aldı. İstihdam edilen 
5 milyon 54 bin 
kadın çalışanın 
yüzde 41,9'u tarım, 
yüzde 41,4'ü hizmet 
ler, yüzde 15,9'u 
sanayi, yüzde 0,8'i 
inşaatta bulundu. 
1,7 MİLYON KİŞİ 
UMUTSUZ- 
İşgücüne dahil 
olmayanlara 
bakıldığında; iş 
aramayıp çalışmaya 
hazır olanların sayısı 
245 bin kişi azalarak 
1 milyon 750 bine 
geriledi.

i* Ürer KONAK

| (E) Tarih Öğretmeni

■ ÇANAKKALE - M. KEMAL VE TÜRK ASKERİ

1. Dünya Savaşı’nın en önemli savaşlarından biridir Çanakka 
le... Üzerinde çok sayıda eser yazılmış ve hatıralar yayınlanmıştır.. 
Bu eserlerden bazılarında M. Kemal’den, başarılarından söz 
edilmemektedir. Sanki Çanakkale M. Kemal’siz anlatılmaya çalışıl
maktadır... Dünyanın bildiği, on binlerce belge, hatıra ve mektup 
larda bu gerçek kanıtlandığı halde neden böyle yapılmaya çalışıl
maktadır? Zaferi ve zaferin kazanılmasında en etkin rolü oynayan 
34 yaşındaki genç komutanı hiçe saymaya çalışmaktadırlar. Sayın 
Turgut Özakman’ın yeni yayınladığı “DİRİLİŞ” adlı kitabını lütfen 
iyi okusunlar bu düşüncede olanlar... İngiliz, Akdeniz Seferi 
Kuvvetleri Başkomutanı General İAN HAMİLTON’un anılarını da 
okusunlar. Hamilton, “Gelibolu Günlüğü” adlı anılarında şunları 
yazıyor; “Türkler muhakkak çok iyi komuta ediliyorlar” der. 
Hamilton’un adını bilmediği o düşman komutanı, M. Kemal’dir.

Çanakkale, 1. Dünya Savaşı içindeki büyük savaşlarımızdan en 
önemli, örneği olmayan bir savunma zaferidir... Savaş içinde Türk 
askerinin mertliğini, yiğitliğini, her biri fedakarlık örneği komutan
larımızı, subaylarımızı yabancı askerler anlattıkları halde...

Nedir bu zaferi küçültmeye çalışmak?
Nedir bu M. Kemal’e karşı duyulan nefret?
Aşağıdaki satırlar XVI. Kolordu Komutanlığına kadar yükselmiş 

ALMAN generallerinden HANS KANNESGİES Pâşa’nın “The Cam 
paing in Gallipoli” adlı anılarından alınmıştır. Bu anılar, 1. Dünya 
Savaşı’nda Türk askerinin ve subaylarının cesaret, fedakarlık ve 
vatan sevgilerini, sanki Alman subayların yönetiminde bir kitley 
miş gibi göstermeye çalışanlara, zaferlerimizi küçültmeye, kendi
lerine maletmeye yeltenenlere en iyi yanıt olacaktır.

“Emrine verilen 5. Tümen hakkında kimse birşey bilmiyordu. 
Esat Paşa dahi, birliğimin sadece 14. Alayını bulabileceğimi, fakat 
diğer kısımlarının Mustafa Kemal Bey’in komutasında olduğunu 
söyledi. Atlarımızı Kocadere’ye sürdük. 5. Tümenin Kurmay 
heyetine ait çadırları bulduk. Kurmay subaylar M. Kemal Bey’le 
beraberdiler. Kendisine komutan atandığımı söyleyince M. Kemal 
Bey hayretle baktı.

“Bu tamamen imkansız. Çünkü 5 ve 19. Tümenler tümüyle bir
birini desteklemek üzere karışım yapılmış bir kuvvettir. Ayrıca 
yarın büyük bir taarruza geçeceğiz” dedi.

M. Kemal’i kararından vazgeçiremezdim, taarruzdan Sonra 
uygun bir fırsatta komutayı ele almak üzere beklemeye karar 
verdim. M. Kemal; ne istediğini bilen sakin bir insandı, çalışkandı 
ve çevresini etkileyen zeki bir askerdi. Her şeyi, başkalarının fikir
lerini, ya da yardımını beklemeden başarmasını biliyordu.

Gereğince, fakat öz konuşurdu. Daima doğruyu söyler, fakat 
dostça ifade ederdi. İnatçı bir enerji kaynağına sahipti ki hem ken
dini, hem de birliklerini sürekli ve tam kontrol yeteneklerini sağlı 
yordu.

.... M. Kemal Bey, düşmanı denize sürmek üzere birliklerini 
hücuma kaldırmıştı. Sol kanatta düşman kaçıyordu. Birlikler altı 
gündür sürekli savaş halindeydiler ve mevcutları hemen hemen 
yarıya inmişti, subay sayısı acınacak haldeydi...

......5 ve 19. Tümen komutanlıklarını M. Kemal Bey, Liman von 
Sanders ve Enver Paşa’nın emirlerine rağmen ayırmamış, devret- 
memişti. Kimse de ona itiraz etmedi.

.... Gece 23.30’da Seddülbahir yolu üzerinde Türk askerinin 
Hisarhk’a saldırısını izledim. Birgün, bir düşman ölüsü üzerinde 
bulunmuş, küçük bir defteri getirdiler.

Fransızların yabancılar Lejyonunda can veren İsviçre doğumlu 
bir askerdi anıların sahibi. Türklerin dayandığı, saldırdığı, çekildiği 
ve en umulmaz bir anda “Bittiler” denilirken, “Allah! Allah” 
nidalarıyla yeniden hücuma geçtiği bir gecenin ardından, Türk 
askeri için şöyle yazmıştı:

“Türkler bizi bütün cephe boyunca geri püskürtecek kudrette 
ler. Tel engelleri aşıp, mevzilerimize kadar varmak azimleri, bizden 
en az üç misli fazla. Kurşunlarımıza dipçikle cevap veriyorlar”

İngiliz ve Fransız bayrağı altındaki askerlere, küçümsenerek 
anlatılan Türk askeri buydu işte!

Çanakkale, Ulusal Kurtuluş Savaşımız ve Cumhuriyet, bir büyük 
sürecin, biri ötekine milyonlarca can ve kan damarıyla bağlı üç 
büyük aşamasıdır.

Çanakkale, Türklük bilincinin, vatan sevgisinin temelinin atıldığı 
yerdir.

M. Kemal’i tüm dünyanın tanıdığı yerdir.
Çanakkale, dünyanın sistemlerinde değişiklik yaratan 

savaştır.... Gemlikli, Diyarbakırh, Edirneli, Erzurumlu, Halepli, 
Şamlı binlerce evladımızın koyun koyuna yattığı yerdir.

Ulus olma bilincinin yeşerdiği yerdir...
Vatan sizlere minnettardır!
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Başkan Şahin; “Kapımız şehit 
ailelerine her zaman açıktır”

“Çanakkale destanının anlamı uhutlurulmasın’
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 18 
Mart Şehitleri Anma 
günü sebebiyle, Em 
niyet Teşkilatı Vazife 
Malulü Şehit Aileleri 
ile Harp Malulü Gazi 
ler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği’ni 
ziyaret etti.
Başkan Şahin, der 
nek ziyaretlerinde 
yaptığı konuşmada, 
her ihtiyaçlarında 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin kapılarının 
şehit ailelerine açık 
olduğunu söyledi. 
Büyükşehir Beledi . 
yesi’nin, kentin fiziki 
yapısını iyileştirme 
sinin dışında, sosyal 
olarak geliştirme 
görevinin bulun
duğunu hatırlatan 
Şahin, “Bir kenti 
inşa edebilirsiniz, 
büyük projeleri ha 
yata geçirebilirsiniz 
ama belediyeciliğin 
sosyal yönüne önem 
vermezseniz yap
tığınız hizmetlere 
değer kalamazsınız. 
Sosyal belediyecilik

diğer tüm hizmet
lerin üstünde perfor
mans gerektiren bir 
çalışmadır. Çünkü 
insanlar sosyal 
yaşam kalitelerinin 
artırılmasına özen 
gösterir. Biz de 
bunun için çalışıy
oruz. Amacımız, 
içinde yaşanmaktan 
mutluluk duyulan bir 
kent imar etmek” 
diye konuştu. 
Hiçbir işe küçük 

büyük ayrımı yap
madan özen göster
diklerinin altını 
çizen Başkan Şahin, 
“Gerek fiziki, gerek 
se sosyal alandaki 
çalışmaların hiçbi 
rinde nemelazımcılık 
yapmadan çalışı 
yoruz. Çünkü bili 
yoruz ki yaptığımız 
her detaylı çalışma, 
bize daha güzel bir 
Bursa’yı oluşturma 
fırsatı veriyor” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
MHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Suat 
Laçinok, 18 Mart 
Çanakkale Deniz 
Zaferi nedeniyle 
yayınladığı yazılı 
açıklamada,' 
“Çanakkale 
destanının anlamı 
bize unutturul
masın" dedi. 
Türk milletinin 
her ferdinin 
Çanakkale 
destanı’nı 
iyice okuyup 
sonuçlarından 
ders çıkartması 
ve ona göre birlik 
ve beraberliğimizi 
pekiştirmesi 
gerektiğinin altını 
çizen Laçinok, 
"Bugün de 
benzer gelişmeler 
olmakla ve 
emperyalist 
güçler silah 
zoru ile kabul 
ettiremedikleri 
SEVR'İ, psikolojik 
savaşla ve 
dayatmalarla, ülke 
içindeki yan
daşlarının

gayretleri ile 
Türkiye ve Türk 
Milletini bölüp 
parçalamak amacı 
ile her yönden 
ülkeyi kuşatma 
altına almışlardır. 
Bu tehlikenin ve 
benzer diğerlerinin 
neler olduğunu, 
bunların önlenmesi 
ve mücadelesinin 
nasılyapılacağını 
Ulu Önder Atatürk, 
'Türk Gençliğine 
Hitabesi" nde 
açıklamıştır. Bu 
bakımdan Türk 
Milletinin tüm 
fertlerince, ATA'nın 

gençliğe hitabesini 
iyi okuyup analiz 
etmeli ve o 
yolda gayret . 
gösterilmelidir. 
Aksi halde yann 
çok geç olabilir, 
Çanakkale 
destanının 
anlamını bize 
unutturabilirler.
18 Mart Çanakkale 
Deniz Zaferinin 
93'ncü yıl dönümü 
milletimize kutlu 
olsun. Aziz 
şehitlerimiz 
vatan size minnet
tardır, ruhunuz 
şad olsun" dedi.
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Bilgisayar çalan 
Fas uyruklu 4 kişi 

yakalandı

Cüzdanını alamayınca
genci bıçaklayıp kaçtı

Bursa'da bir 
alışveriş merkezin
den çaldıkları 
dizüstü bilgisa
yarları kapıdan 
çıkarken alarmın 
çalmaması için

Holyo, barak ve 
koli bandına 
sararak çıkartan 
4 Faslı polis 
tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez. 
Nilüfer ilçesindeki 
bir alışveriş 
merkezinde sayım 
yapan görevliler, 
3 adet laptopun 
yerinde olmadığını 
gördü.
Bunun üzerine 
güvenlik kamerası 
görüntülerini 
inceleyen 
görevliler,

'3 _ _ ....   U .... '

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN i

4 kişinin
3 adet dizüstü 
bilgisayarı özel. 
hazırladıkları 
bir malzemeye 
sararak kapıdan 
çıktıklarını belirledi. 
Yetkililer durumu 
polise bildirirken, 
aynı kişiler bir 
gün sonra yine 

aynı mağazaya 
gelince işyerinin 
güvenlik görevlileri 
tarafından 
kıskıvrak 
yakalandılar.
Fas. uyruklu
4 şahıs, hırsızlık 
suçlamasıyla 
adliyeye sevk 
edildi.

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
yolda yürüyen 
gencin cüzdanını 
almak isteyen 
kimliği belirsiz 
bir kişi, cüzdanını 
alamayınca genci 
bıçaklayıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Şükraniye 
Mahallesi Ankara

Direksiyon başında uyuyan TIR 
sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da direksiyon 
başında uyuyunca 
orta refüjdeki 
tfafik'levhalarına 
çarparak takla 
atan TIR'ın 
sürücüsü, 
tedavi gördüğü 
hastanede 
hayatını kaybetti.

| Edinilen bilgiye 
| göre, 4 gün önce

Kestel ilçesi 
Akiriiş rampasında 
meydana gelen

Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda Şerafettin 
Yıldız'ın (23) yolda 
yürüdüğü sırada 
pantolonunun 
arka cebindeki 
cüzdanı almak 
isteyen kimliği 
belirsiz bir 
kişi, cüzdanı ala
mayınca Yıldız'ı 

kazada, PolatlI'dan 
yüklediği sodyum 
sülfat maddesini 
Bursa'ya getiren 
03 ND 683 plakalı

TIR'ın sürücüsü 
Abdurrahman 
Demirel (45) 
direksiyon başında 
uyuyunca, araç 
orta refüjdeki 
trafik levhalarına 
çarparak takla attı. 
Kabinde sıkışan 
sürücü Demirel, 

bıçaklayarak kaçtı/» 
İki bacağından da 
yaralanan 
Yıldız hastanaye 
kaldırıldı.
Yaralının sağlık 
durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken polis, 
kaçan zanlının 
yakalanması için 
soruşturma başlattı.

olay yerine.gelen 
itfaiye ekipleri 
tarafından 
kurtarılarak 
ambulansla 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Günlerdir tedavisi 
süren Demirel, 
hayatını kaybetti. 
Savcılık, 
kazayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

1 Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

4 a

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

ACİLSATlUKveKİRALIKLARINIZİCİHBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa j;
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 ni: 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 çekjrıe 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 2.1

Baba ve oğlu sobadan zehirlendi
Bursa’nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
sobadan sızan kar
bon m on oksit gazın
dan zehirlenen baba 
ve şpaştik engelli 
oğlu hayatını kay
betti. Çevre sakin
leri, baba ve engelli 
oğlundan son üç 
gündür haber alına

madığını söyledi.
Edinilen bilgiye 
göre, Davutdede 
Mahallesi Sevim 
Sokak'ta ikamet 
eden Mustafa 
Kapancık (88) ve / 
spastik engelli oğlu 
Hüseyin Kapancık4 
tan (44) Cuma 
gününden bu yana

Gemlik'te madencilik sektöründî faaliyet 
gösteren firmamızda çalışmak üzere;

Endüstri Meslek Lisesi mezunu
HAKİNE BAKIM ELEMANI 

ve VASIFSIZ İŞÇİLER aranıyor.
Eınpet Metalürji Sai|. Tic. Ltd. Şti.

Eski Orhangazi Cad, Mezbaha Karşısı No:42 ■ GENLİK 
TEL! 0,224 514 82 58 Emek Tatlı: 0.533 338 8,8 43

haber alamayan 
komşuları, '155 
Polis İmdat Hattı'nı 
arayarak durumu 
bildirdi. Polis ekip
leri, baba ve engelli 
oğlunun ikamet 
ettiği evin kapısını 
çilingir yardımıyla 
açarak içeriye girdi. 
Yaşlı adam ve 
engelli oğlunun 
yatakta cansız 
bedeniyle karşılaşan 
poljş, baba-oğulun 
sobadan sızan 
kârbohmonoksit 
gazından zehirle 
nerek öldüğünü 
belirledi.
Cumhuriyet savcısı 
olay yerinde yaptığı 
incelemenin ardın
dan yaşlı adam 
ve spastik engelli 
oğlunun kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için cesetlerin 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıl
masına karar verdi. 
Acı haberi alan 
Kayapcık ailesinin 
yakınları ise 
olay yerine koştu. 
Olayla ilgili başla 
tılan soruşturma^ 
sürüyor.
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ELEMAN ARANIYOR
Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. 
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

ELEMAN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BM ELEMAN ve 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77

DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRAUK MARKET 

FELKfl PETROL
TEL: 0.224 586 01 39 
FAX: 0.224 586 01 49

O
PETLINE

ÇİZİYORUM
8 YAŞBarış Güler’in kaleminden

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 M 22

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR

SEKRETER
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

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 SİNEMASI 
Filmin Adı 
RECEP İ VEDİK 
PLAJDA 
SEMUN

(Rezervasyon 
THİ5I3 33 21)

11.30- 14.00 - 16.11» ■ 19.00-21.15
14.00 - 19.00
11.30- 15.45-21.00

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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Gemlikspor Paşa’dan şen döndü
ta O

' -i..-

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör Kü 
me Üçüncü grup li 
deri Gemlikspor 
zorlu Mustafa Kemal 
paşa deplasmanında 
takipçisi Lalaşahin 
spor'u 2-1 yenerek 
liderliğini sürdürdü. 
Maça temkinli baş 
layan iki takım ilk 
yarıda gol atamayın
ca devre golsüz 
kapandı. İkinci yarı
da rakibinin üzerine 
giden ve pozisyon 
bulmaya başlayan 
Gemlikspor aradığı 
.golü 60 dakikada 

buldu. Kazanılan pe 
naltıyı gole çeviren 
Ahmet takımını 1-0 
öne geçirdi.
Golün ardından rak
ibine sert giren Ümit 
kırmızı kart görünce 
Lalaşahinspor 10 
kişi kaldı. Lider kır
mızı beyazhlar 65 
dakikada yine Ah 
met'le bulduğu golle 
durumu 2-0 öne ge 
çince rahâtladı an 
çak kale önünde 
yapılan hatayı 
affetmeyen Sinan 
Lalaşahinspor'u 2- 
1’e taşıdı. On kişi

TU

kalan Lalaşahinspor 
gol için Gemlikspor 
kalesine yüklendiği 
anlarda müdafaasın
da büyük açıklar 
vermeye başladı. 
Farkın açılması 
beklenen son 
dakikalarda kırmızı 
beyazlı forvetler 
gol kaçırma yarışına 

girince beklenen 
olmadı. 89 dakikada 
ikinci sarı karttan 
kırmızı gören Fatih 
Gemlikspor'u 
10 kişi bırakırken 
kalan dakikalarda 
başka gol çıkmadı 
ve lider Gemlikspor 
evine 3 puanı 
alarak döndü.

SAHA : MKP AKAR 
HAKEMLER: 
Erkan Konak (8) 
Evren Karabulut (8) 
Yalçıh Erdem (8) 
LALAŞAHİNSPOR : 
Ayçan (5) Murat (5) 
Ümit (5) Yusuf (5) 
Suat (6) Önder (5) 
Hüseyin (7) Bahri (5) 
(İsmail 4) Rıdvan (4) 
(serdar 2) İsmail (6) 
(Emre Yılmaz 3) 
GEMLİKSPOR : 
Servet (6) Sinan (6) 
Arif (6) Faruk (5) 
(Ümit 6) Haşan (6) 
İsmail (6) Muharrem 
(8) Emrah (5) (Adnan 

4) Ahmet (8) Soner 
(7) (Mutlu 4) Fatih (6) 
GOLLER : 
Dk. 60 Pen. 65 
Ahmet (Gemlikspor) 
Dk. 68 Sinan 
(Lalaşahinspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 61 Ümit 
(Lalaşahinspor) 
Dk. 89 Fatih 
(Gemlikspor)

DİĞER MAÇLAR 
MAKO:2 
UMURSPOR : 0 
AYYILDIZ : 0 
KURŞUNLU 
BELEDİYESPOR : 2

Atatürk ve Cumhuriyet finale kaldı

yanda sevinç 
yaşatırken * 
diğer yanda ise 
hüzün yaşattı.
İlk seti 25-13 .alan 
Şehit Cemal takımı 
ikinci sette 
aynı başarıyı 
gösteremeyince bu 
seti 25-21 Atatürk

takımı aldı.
Üçüncü sette ise 
birinci maçın adeta 
tekrarı yaşandı, 
heyecanın ve 
çekişmenin aynı 
anda yaşandığı 
maçın son setini 17- 
15 almayı başaran 
Atatürk takımı final

oynamaya hak 
kazanırken, Şehit 
Cemal'li kızlar 
gözyaşına boğuldu. 
Şampiyonanın 
finali 20 Mart 2008 
Perşembe 
günü kapalı spor 
salonunda 
oynanacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti tarafından 
düzenlenen ve 
Akpet Petrol'ün 
sponsorluk yaptığı 
2. Küme Voleybol 
ilçe birinciliğinde 
finale kalan iki 
takım dün oynanan 
maçlarla belli oldu. 
Şampiyonanın 
başladığı günden 
bu yana en 
çekişmeli ve 
heyecanlı iki maçıp 
oynandığı yarı final 
maçlarında 
gülen taraflar 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu ile 
Atatürk İlköğretim

Okulu oldu.
Yarı finalin ilk maçın
da karşı karşıya 
gelen Cumhuriyet ile 
Namık Kemal 
İlköğretim O(kulu 
takımları final için 
kıyasıya mücadele 
verdikleri maçın 
ilk setini Namık 
Kemal 25-23 aldı. 
İkinci sette maça 
asılan Cumhuriyet 
takımı bu seti 25-6 
alırken zorlanmadı. 
Üçüncü sette ise 
tam bir.çekişme 
yaşandı.
Geldi gitti denilen 
maçın setini 
16-14 kazanan 
Cumhuriyet takımı 
finale adını yazdıran 
ilk takım oldu.

Günün ikinci 
yarı final maçında 
ise birinci maçı 
aratmadı.
Atatürk İlköğretim
Okulu ile Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu arasındaki 
finalin diğer 
maçı ise bir
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Türkiye'de 15 milyon kişide hipertansiyon var

55
<'ksp0.

AR

0

Ordu Devlet 
Hastanesi Nefroloji 
Uzmanı Dr.
Yakup Ekmekçi, 
Türkiye’de 15 
milyon insanın 
hipertansiyon 
hastası olduğunu 
söyledi.
Ülke genelinde 
40 bin diyaliz 
hastası bulun
duğunu ve 
bunların büyük 
çoğunluğunun 
hipertanşiyonlu 
olduğunu 
belirten Dr.
Ekmekçi, her 
üç hipertansiyon 
hastasından 
birinin de 
böbrek hastası 
olduğunu 
ve olma tehlikesi 
altında bulun
duğunu dile 
getirdi.
Hipertansiyonu olan 
hastaların yüzde 90- 
95'inde bilinen bir 
hastalık belirlen
emediğini belirten 
Ekmekçi, 
"Hipertansiyon 
kadınlarda daha 
fazla görülüyor. 
Erkeklerde yüzde 
27.5 sıklıkta 
bulunurken kadın
larda bu oran yüzde 
36’dır. Hipertansiyon 
hastası olup kan 
basıncı yeterli kon
trol edilenlerin oranı 
sadece yüzde 21'dir.

Bu da, 5 hipertan- 
siften 4'ünde kan 
basıncı kontrolünün 
yeterli yapılmadığını 
göstermektedir. 
Hipertansiyon 
belirlenen kişilerde 
yapılan kan 
analizleri ile 
yüzde 27.4'ünde 
böbrek hasarının 
göstergesi olan 
'mikroalbuminüri'nin 
varlığı saptanmıştır. 
Her 3 hipertansiften 
birinde böbrek 
hasarı saptan
masının altında 
yatan neden, 
hipertansiyonun 
geç fark edilmesi 
ve yeterince 
kontrol altında 
tutulmamasıdır.
Bu veriler 
hipertansiyonun 
teşhis ve 
tedavisinin 

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66'
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 '10 95

I 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 Yalova (226)81410 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

Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37'

Mogaz 513 75 58
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 ,, A. 513 30 33
TUNCAY OTO GAZASI 3 14 25

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 qq
Sahil Dev. Hast. 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 01J 1ü bö
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 45 21 -111

Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi, rt1' 513 32 40
Gemlik Takst " 513 23 24

Manastır Taksi 517 33 94

NÖBBTÇIECZANE
İS Mart 2008 Salı 

SAĞLIK ECZANESİ 
İstiklal Cd. No: 2 

Tel: 5130363 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3007 

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 ' 

Matbaac 11 k-Yay 1 naıİLk-Reklamcıltk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

toplumsal 
düzlemde ele 
alınması gerektiğini 
açıkça göstermekte
dir. Sorunu tek 
tek bireylerin 
cifesinde görüp 
toplumsal bir 
yaklaşımla 
hipertansiyon 
ile mücadele 
edilmelidir.
Bu girişimler 
sonucu 
sağlanacak 
bir kaç mmHg'hk 
düşüş bile 
birçok insanın 
hipertansiyonla 
ve hipertansiyona 
ilişkin sorunlarla 
tanışmamasına 
imkan sağla 
yacaktır" dedi. 
Hipertansiyonun 
tedavi edilmediği 
zaman kalp krizi, 
kalp büyümesi, 

kalp yetmezliği 
böbrek hastalığı, 
gözde kanamalar, 
beyin kanaması, 
beyin damarlarında 
tıkanma, damar 
tıkanması gibi 
hastalıkların ön 
plana çıkacağını 
kaydeden 
Ekmekçi, idöal 
tansiyon 
ölçümünün 
12/8 olduğunu, 
şeker ve böbrek 
hastalarımın 
tansiyonlarının 
ise öncelikle 
13/8 Hg miktarına 
düşürülmesinin 
hedeflenmesi 
gerektiğini 
vurguladı. 
Hipertansiyonun 
dizginlenebilmesi 
için yaşam 
düzeninde 
bir takım 
değişiklikler 
yapılması gerektiği
ni işaret eden 
Dr. Ekmekçi, 
"Öncelikle tuz 
aliminin kısıtlan
ması, fazla 
kiloların atılması 
gerekir. Fiziksel 
aktivitelerin 
arttırılması, 
yani sık 
egzersiz yapılması, 
sigaranın terk 
edilmesi ve alkolün 
önlenmesi bunların 
arasındadır" 
diye konuştu.

Sarımsağın 
faydalarını 

biliyor musunuz?
Çiğ ya da pişirilmiş 
sarımsak tüketen
lerde, mide, bağır
sak, prostat, gırtlak 
ve meme kanserinin 
daha az görüldüğü 
bildirildi.
Amerikan Diyetetik 
Derneğinin Deniza 
şırı Ülkeler Türkiye 
Temsilcisi Diyetis 
yen Sefahattin 
Dönmez, sarımsağın 
yapısında bol mik
tarda su,, şeker 
içeren karbonhidrat
lar, kükürt bileşik
leri, protein, lif 
ve serbest amino 
asit İer bulun- . 
düğünü belirtti. 
Sarımsağın ayrrca 
yüksek miktarda 
fosfor, potasyum, 
kükürt, çinko, orta 
miktarda selenyum, 
A ve C vitaminleri 
ile az miktarda da 
kalsiyum, mag
nezyum, sodyum, 
demir, manganez 
ve B kompleks 
vitaminlerini 
içerdiğini belirten 
Dönmez, "Uygarlık 
tarihi boyunca 
sarımsağın tıp 
alanında özellikleri 
değerlendirilmiş ve 
birçok hastalığın 
tedavisi amacıyla

Sayfa U

kullanılmıştır" 
dedi.
Dönmez, sarımsağın 
bugün de atar
damarları etkileyen 
hastalıklar, kanser, 
bağışıklık sistemi ?' 
bozuklukları ve 
ağrılı eklem 
hastalıkları gibi 
birçok kronik 
hastalığın Önlen
mesi ve tedavisi 
amacıyla kul
lanıldığına işaret 
ederek, şunları 
söyledi:, 
"Sarımsağın 
eh-önemli* 
biyokimyasal 
özelliklerinden 
biri, vücuttaki 
zehirli toksik 
maddeleri atmaya 
yardımcı olma 
(antioksidan) 
potansiyelidir.
Sarımsağın bu özel
liğinin, içinde bulu
nan organik kükürt 
bileşiklerinden 
kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 
Çiğ sarımsakta da 
antioksidan potan
siyel vardır, ancak' 
yüksek dozları 
kalp, karaciğer ve, 
böbre ğe toksik 
etkiler göstere
bilmektedir."
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fâİteNlff) İNŞAAT LTO.ŞTİ.

* 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 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 daireden1 

l60m2 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.

I

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

25Ykr.19 Mart 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com

25 binlik Gemlik nazım imar planının yürütmesinin durdurulması konusunda ortak açıklama yapıldı

ptalin nedenleri açıklandı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Bahar havası
Bahar havası içimizi ısıtır.
Doğanın yeşile bezenmesi, ağaçların çiçek aç 

ması, kırların renklenmesi baharın kendini göster
mesidir.

Pırıl pırıl güneş ile başlayan gün, yağışla sona 
erebilir baharda..

Ben baharı Türkiye'ye benzetiyorum. D.Syf.Ş'de

w Yapılan açıklamada “Meslek odalarını 
sivil toplum örgütlerini hiçe sayan bir 
planlama anlayışının mahkemece durdu
rulmasının düşündürücü olduğu kadar 
üzücüdür" dendi. 1 Haberi sayfa 3’de

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

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

Parti kapatmak....
"Demokrasilerde parti kapatılır mı?" 
Can alıcı soru bu..
Son günlerde bilen bilmeyen adamlar, 

çevreler hep bu soruyu tartışıyorlar.
Ve...
Parti kapatmak demokrasiye aykırıdır 

düşüncesinde buluşuyorlar..
Ardından da yargıya olabildiğince ve 

insafsızca saldırıyorlar.
Ama hiç kimse dönüp de arkasına bak

mıyor.. Geçmişte olana bitene gelecekle 
ilgili kurgulanan senaryolara göz atmıyor..

Dava açtığı için bütün suç savcıda..
Haydaaa..
Ya, Türkiye'de bir tek meslek var önünde 

Cumhuriyet olan..
O da Cumhuriyet Savcısı..
Ne yapacaktı Cumhuriyetin Savcısı açık

ça Cumhuriyet tehdit ve saldırı altın
dayken..

Doğal olarak koruma refleksi gösterecek..
Ve dava açacak..
Şimdi soruyu bir kez daha soruyorum..
Yanıtı ise gerekçeleriyle birlikte okurum 

Sinan Doğan'a bırakıyorum;
"Elbette kapatılır.
Kaldırımda yürümeyi bilmeyenlerin 

ahkam kestikleri;
| Elifi görüp mertek sananların ulema
i olduğu;

Vekaleti alanın parmak milletvekilliği yap
tığı;

I Yolsuzlukların diz boyu yükseldiği; 
yalanın-talanın başını alıp gittiği;

1 Dilin-dinin siyasallaştırıldığı;
। Dış egemen güçlerin yönergeleri ile 

yasalar çıkartılıp halkın hiçe sayıldığı;
| Dokunulmazlık pervasızlığı ile herkese 

derebeyi gibi dikleşmelerin 
yaşandığı;
Açlık, yoksulluk, işsizliğin arttığı ve kapa 

tılması için birer paket makarnanın çözüm 
olacağının sanıldığı;

Kafası esenin kafasına kestirdiğini din
lediği, şantaj yaparak bunları video olarak 
yayınladığı;

Salise de borç kontörünün arttığı ve mil
yar dolarların haremine sokulan bir ülke 
olunduğu;

Bölücülüğün siyasallaştırılması için çaba 
harcanıp, teröriste sahip çıkanların 
dokunulmazlık zırhı ile salladıkça salladığı;

Askerine dil uzatanların görülmediği, 
bilim-sanat- kültür adamlarının susturul
duğu;

Var olan Mustafa Kemal Türkiye'sinin 
taşlarının değil temelinin oynatılması için 
gereken her türlü sinsilik pervasızca yapıl 
dığında DEMOKRASİ oluyor ve bunu 
yapan bir parti bu hakkı elde ediyor, 

Ancak aynı demokrasinin yargısuyasal 
girişimini başlattığında bu ne demokrasi 

i oluyor ne de özgürlük.!
Sonuç olarak;
Yargı bu ulus adına vardır ve görev 

başındakiler bu erki ulus adına vekaleten 
kullanırlar.

Eğer "SUÇ " varsa, "CEZA" da vardır...
“BAŞARI" varsa, "ÖDÜL" de vardır 
Kİ; siyasaİ partiler önce ödül alarak

Meclis'e girerler, kıymetini bilemedikleri 
anla birlikte suçlu konumuna düşmeye 
başlarlar.

Bugün gelinen nokta budur...”

Şehitlerimizi andık
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Kaymakam
lığı tarafından 18 
Mart Şehitler günü 
nedeniyle tören 
düzenlendi. 
İlk tören Atatürk 
Anıtında yapıldı. 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Adnan Uluğ'un 
sunduğu program 
çelenklerin sunul
masıyla başladı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün Ankara'da 
seminerde olması 
nedeniyle törene 
katılan Bursa Vali 
Yardımcısı Ahmet 
Ertürk'ün sunduğu 
çelengin ardından 
resmi, özel kuru
luşlar ile siyasi 
parti ve sivil toplum 
örgütleri Atatürk 
Anıtı’na çelenklerini 
sunmalarının 
ardından saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı okundu.
Tören alanında bulu
nan askeri manga 
tarafından şehitler

anısına havaya üç el 
ateş edilmesinden 
sonra Piyade 
Binbaşı Abdullah 
Kabakçı tarafından 
günün anlam ve 
önemini belirten bir 
konuşma yapıldı. 
Atatürk anıtındaki 
törenin ardından 
şehit mezarları 
ziyaret edilerek 
aileleriyle birlikte 
dualar okundu, 
mezarlara 
çiçekler bırakıldı. 
Şehitler Günü 
nedeniyle düzenle

—/ W .

nen ikinci tören 
ise Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 
Okul öğrencilerinin 
de katıldığı ve şiir

lerin okunduğu 
anma töreninde 
Çanakkale Savaşı' |l 
nın görüntüleri 
katılanlara izlettirildi.

baytaş www.baytasinsaatcom.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, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
İaminant 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 
İaminant 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
yakını Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmam’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 T50m2 normal daire
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi daire
KİRALIK DAİRELER ve İS YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Wmlik çjîrîşi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gentökairişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaatcom.tr Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

http://www.baytasinsaatcom.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr
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25 binlik Gemlik nazım imar planının yürütmesinin durdurulması konusunda ortaK âçıklarha ya|pıl(li

İptalin nedenleri açıklandı
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vurat

YazıYORUM

Ercüment ESEN

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman 
Turan yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
onaylanıp yürürlüğe 
giren 1/25 bin ölçek
li Gemlik planlama 
bölgesi Nazım Plan 
değişikliği ile ilgili 
olarak Bursa 2. 
İdare Mahkemesi’ne 
açılan "Yürütmenin 
Durdurulması" 
istemine mahke
mece verilen 
yürütmeyi durdur
ma kararının neden
lerini açıkladı.
Bursa Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Osman Turan ve 
Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Füsun 
Uyanık ile birlikte 
yaptıkları ortak 
basın açıklamasın
da, “Meslek Odaları 
nı, sivil toplum 
örgütlerini hiçe 
sayan bir planlama 
anlayışının mahke
mece durdurulması 
düşündürücü oldu 
ğu kadar üzücüdür. 
Mahkemenin bu 
kararından sonra 
ilgili idarelerce, 
ivedilikle başta 
Şehir Plancıları ve 
Mimarlar Odası 
olmak üzere tüm 
Meslek Odaları 
ve Sivil Toplum 
Örgütleri ile 
görüş alışverişinde 
bulunulması 
ve sonucunda 
Gemlik için en ' 
uygun Nazım 
Planın üretilmesinin 
gerektiğini düşün 
düğümüzü öncelikle 
Gemlik kamu 
oyuna açıklamak 
istiyoruz" dediler. 
“Bilindiği üzere 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’n 
ce 16.11.2006 gün 
ve 744 sayı no ile 
onaylanıp yürürlüğe 
giren 1/25.000 
ölçekli Gemlik 
planlama Bölgesi 
Nazım İmar Planı 
değişikliği ile ilgili 
Bursa Barosu

Başkanlığı, TMMOB 
Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şube 
si, Levent Gencelli, 
Gürhan Akdoğan, 
Lütfü Kırayoğlu, 
Doğayı ve Çevreyi 
Koruma Derneği’nin 
müştereken açtıkları 
ve Bursa 2. İdare 
Mahkemesi’nde 
görüşülen ilgili 
kararın iptali ve 
iptali istenen idare 
işlemin “yürütme 
sinin durdurulması" 
talepli başvuruları, , 
ilgili mahkemenin- 
07.02.2008 tarihinde 
yapmış olduğu 
oturum sonucunda 
onaylanmıştı. 
1/25 bin ölçekli 
Gemlik planlama 
bölgesi Nazım İmar 
plan değişikliği ile 
ilgili Bursa 2.1 da re 
Mahkemesi "Yürüt 
meyi Durdurma" 
kararı vermiştir." 
şeklinde ortak 
açıklamada bulunan 
Bursa Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Osman Turan ve 
Şehir Plancıları 
Odası Bursa

Şubesi Başkanı 
Füsun Uyanık, 
mahkemenin bu 
kararına etken 
olan plan ile ilgili 
olumsuzlukları ise 
şöyle sıraladılar: 
“Hazırlanan 
1/25.000 ölçekli 
plan, daha üst 
ölçekli 1/100 bin 
ölçekli Bursa 2020 
yılı kıyı kesimi ve 
çevre düzeni planı 
ile 1/25 bin ölçekli 
çevre düzeni planı 
ile örtüşmemekte- 
dir. Kurtul Köyü 
mevkii nde yolun 
güney doğusunda 
kalan bölgedeki 
alanlar 1/100 bin 
ölçekli planlarda 
"tarımsal niteliği 
korunacak alanlar" 
olarak planlanmış 
iken, 1/25 bin 
ölçekli ilgili planda 
"Sey rek yoğunlukla 
konut alanr olarak 
planlanmıştır.
Bursa - Gemlik 
yolunun Engürücük 
Köyü mevkiinde 
yolun sağında ve 
solundaki alanlar, 
"özel mahsul alanı" 
iken "Konut Dışı 
Kentsel Çalışma

Alanı" olarak plan
lanmıştır. Mevcutta 
plan kararlarına 
aykırı olarak 
yapılaşmış kereste 
depolama ve satış 
birimleri bulunmak
tadır. 1/100 bin 
ölçekli Bursa 2020 
yılı Çevre Düzeni 
Planında "Sanayi 
Alanı" olarak gözü 
ken bölge, ilgili 
Nazım planda 
"Depolama Alanı" 
olarak gözükmekte 
olup, yeni bir 
"Sanayi Alanı" 
planlanmamıştır. 
Serbest Bölge ile 
Askeri alanın yer 
aldığı bölgede F 
olarak tanımlanmış 
alanın hangi kul
lanımda olacağı 
belli değildir.
Askeri bölgenin 
güneyinde kalan 
bölge, "özel 
mahsul alanı" iken 
"Seyrek yoğunlukta 
yenilenecek alan" 
haline getirilmiştir. 
Özel mahsul alan
larında 20 bin m2 
den büyük parsel 
lerde yapılacak 
yapıların maksimum 
büyüklüğünün 
ne olacağı konusun
da herhangi bir 
üst sınır getiril 
memesi, planda 
amaçlanan yapılaş
manın dışında 
yapı kütlelerinin 
oluşmasına 
neden olacaktır. 
1/25 bin ölçekli kıyı 
kesimi çevre planın
daki "özel mahsul 
alanlarındaki" yapı 
laşma kriterleri, 
ilgili planda 
değiş tiril m iş tir. 
İlgili plandaki 
"Özel mahsul 
alanı" ile ilgili ■ 
bölgeler, gerek 
planlama tekniği, 
gerekse planlama 
prensipleri açısında 
uygun değildir. 
1/100 bin ölçekli 
Bursa 2020 yılı 
çevre düzeninde 
"Günü birlik turizm, 
alanları" ndaki 
yapılaşma ko 
şulları, ilgili planda 
yoğunluğun art- 1 
masına sebep 
olacak şekilde ı 
değiştirilmiştir. I* /• 
şeklinde konuya 
açıklık getirdiler

Kendinize gelin!....
"İktidar partisine kapatma davası açılır 

mı?"
“Yüzde 47 oy almış bir parti kapatılır 

mı?"
"İstikrar bozulur, borsa alt üst olur/’ işi 

bozulanlar böyle diyorlar.
Hukuk, partileri aldığı oy oranına göre 

değil, yasalara uymasına bakar.. Yoksa iş 
ülkeyi çoğunluk diktasına götürür.

Çoğunluk partisi de, yüzde 1 oy alan 
partisi de yasalar karşısında aynı hak ve 
sorumluluklara sahiptir. Bu iyice biline..

* “Avrupa ne der?” Avrupa da gerek
tiğinde parti kapatıyor..

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Refah 
Partisi kapatıldığında “Evet, kapatılmalıy
dı” demişti. Bunları hatırlayın..

“Halkın iradesine karşı açılmış bir dava 
bu...”

Halk desteği, bir siyasi hareketi meşru
laştırmaya yetmez.

Sayın Cumhuriyet Başsavcısı o makam 
da göstermelik oturup ülkesin de olanlara 
gözünü mü kapatsaydı. ?

Almanya'da Nazilerin de halk desteği 
vardı. O destekle dünyayı yaktılar. ..

Avusturya’da iktidara gelmiş bir parti 
kapatıldı..

Hukuk konuşacaksak bu ilkelerde 
anlaşmalıyız.

Yasa herkesin arzusuna göre uygulan
maz.. Keyfi değildir..

Ama burada halk hukuku bilmediği için, 
siyasiler hele de iktidar da iseler halka 
yanlış şeyler söylüyor..

Onları kışkırtıyor, seni saymıyorlar di 
yorlar.. Çünkü seçmen, iradesine ipotek 
konduğunu düşünüvor..

Kapatılan partide mağduriyet görüntüsü 
oluşuyor;

Kapatma davası, siyaseten AKP’ye 
arayıp bulamayacağı bir fırsat yarattı, zor 
durumdan kurtarmaya yaradı...

Türkiye’de ortalık aydınlanmaya ,yanlış 
yapılanlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Halk 
kral çıplak diyecekti..

Emekçiler, iktidar partisinin kendi hak
larını yemesine karşı sokağa dökülmüş 
ken, kimi aydınlar desteğini çekmişken, 
AB konusundaki isteksizliği Avrupa’dan 
da görülmüşken bu dava, AKP’ye yeniden 
“demokrasinin mağduru” ve yerel seçim
ler için askeri muhtıranın sağladığına ben
zer bir seçim malzemesi yarattı..

DTP kapatılmasına ses etmeyen, hatta 
demeçleriyle hedef gösteren AKP, ok ken
disine dönünce demokrasiyi hatırlamış ve 
iki gün içinde yeniden geniş bir desteğini 
yakalamıştır.

Hukukun son sözünü Anayasa 
Mahkemesi söyleyecek.

Çare yine siyasettedir. Bunu daha önce 
yapmalı idiler.

Bence Meclis, özdenetim mekanizmaları 
yaratmalı, iktidar, çoğunluk sarhoşluğuna 
kapılmamalı.

Azınlığın isteklerini kulak ardı etmemeli, 
uzlaşmamanın sakıncalarını kavramalıdır.

'Gemlik Körfez' internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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


KOBI’lere KOSGEB ve TSE tanıtıldı
Gemlik Ticaret Borşası’nın düzenlediği toplantıda konuşan TSE Personel ve Sistem 

Belgelendirme Müdürü Ömer Eyüboğlu, "Nasıl Gemlik denince akla ilk önce zeytin geliyorsa 
Gemlik zeytininin de kalitesini yönetmek durumundayız. Aksi halde herkesin şikayet ettiği gibi 
dışarıda üretilen kalitesiz Gemlik zeytinleri sizlerin gerçek imajınızı alır götürür" dedi.

Seyfettin ŞEKERSOZ
Gemlik’Ticaret 
Borsası'nın Gemlik 
zeytininin markalaş- 
ması için başlattığı 
girişimler içinde 
yer alan üründe 
kalite toplantıları 
kapsamında 
üyelere KOSGEB 
ve TSE tanıtım 
toplantısı yapıldı. 
Kısa adı KOSGEB 
olan Küçük ve 
Orta Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Des 
tekleme İdaresi Baş 
kanlığı Merkez Mü 
dürü Ahmet Akdağ 
ile TSE Belgelen 
dirme Müdürü Mus 
tafa Karaman ve TSE 
Personel ve Sistem 
Belgelendirme Mü 
dürü Ömer Eyüboğ 
lu'nûn konuşmacı 
olarak katıldığı top 
lantıya oda üyeleri 
ile komşu ilçelerin 
Ziraat Odası 

başkanları katıldı. 
Toplantının açış 
konuşmasını yapan 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, amaçları 
mn kaliteli gıda ürü 
nü yapan işletme 
lerin alacakları TSE 
belgeleri ile kredi
lerinden faydala 
nabilecekleri KOS 
GEB'in çalışmaları 
hakkında bilgi sahibi 
olunmasını gösterdi. 
"Ülkenin geleceği 
için yapmamız 
gerekli işlerde 
eksikliğimiz var" 
diyerek konuşması
na başlayan 
Ömer Eyüboğlu, 
yönetim sistemleri 
konusunda 
bilgiler verdi.
ÖNCE KALİTE 
SONRA 
YÖNETİM 
Gelişmiş batıya 
bakıldığında 
Türkiye'nin çok 

geride kaldığının 
altını çizen Eyüboğ 
lu, "Kim hangi alan
da ne hizmet veriyor
sa kaliteli yapmak 
durumunda. Bizlerin 
görevi ise kaliteyi 
kontrol yerine kali 
teyi yönetmek olma 
hdır. Nasıl Gemlik 
denince akla ilk ön 
ce zeytin geliyorsa 
Gemlik zeytininin de 
kalitesini yönetmek 
durumundayız. Aksi 
halde herkesin şika 
yet ettiği gibi dışarı
da üretilen kalitesiz 
Gemlik zeytinleri siz
lerin gerçek imajınızı 
alır götürür" dedi. 
Güvenilir gıdanın 
günümüz dünyasın
da geçerli olduğunu 
da belirten Eyüboğ 
lu, "Yani tarladan 
sofraya kadar 
tüketiciye güven 
vermeliyiz. Üret
tiğiniz gıdayı her 
aşamasında çok iyi 

yönetmeliyiz. Her 
kes yaptığı işte en 
iyisi olmaya ve en 
iyisini yapmaya mec 
burdur. Artık dünya 
böyle istiyor. Dede 
den, babadan kalma 
yöntemlerle bu 
işler olmuyor" 
şeklinde konuştu. 
Eyüboğlu ayrıca, 
piyasada TSE belge
si vermek için dola 
şanlara kesinlikle 
inanılmamasını 
istedi.
GEMLİK ZEYTİNİ 
TAKLİTOLERlN" 
ELINE KALDI 
Ucuz ve kalitesiz 
üretilen zeytinlerin 
öncelikli olarak 
Gemlik'te bu işi 
yapmakta olan 
zeytin üreticilerine 
darbe indirmeye 
devam ettiğinin 
altını çizen 
TSE Belgelendirme 
Müdürü Mustafa 
Karaman, 

hangi kaliteyi 
nereye kadar 
yönetebileceği 
konusunda toplan
tıya katılanlara 
bilgi verdi. 
Kalitede ödül ve 
ceza uygulamasının 
mutlaka yapılması 
gerektiğini savunan 
Karaman, "Ticareti 
kalitenin önünde 
görerek ürün yetiş 
tirmek işletmeye 
büyük zararlar 
verir. Türkiye 
Çin'den sonra 
taklitçilikte dünyada 
üçüncü sırayı 
alıyorsa Gemlik 
zeytini de taklitçi
lerin eline kaldı. 
Zeytinde TSE kalite 
belgesi alan işlet
meler Gemlik 
zeytinini taklitçiler
den kurtarabilirler. 
Ancak piyasada ge 
zen güvenilmez bazı 
kişiler sanayicimizi, 
esnafımızı ve 

üreticimizi kaz 
yerine koyarak 
kalite belgesi ver
mek istiyorlar. 
Hiç kimseye 
kaynaklarınızı 
peşkeş çektirmeyin. 
Devlet güvenceli 
TSE kurumuna 
güvenin" dedi. 
KOSGEB Merkez 
Müdürü Ahmet 
Akdağ'da yaptığı 
konuşmada, 
KOSGEB'in ne 
işler yaptığını, 
nasıl,çalıştığım ve 
KOBİ'lere yönelik 
verdiği krediler 
hakkında 
bilgiler verdi. 
KOBİ'lerin ülke 
ekonomisinin ana 
omurgasını teşkil 
ettiğinin altını 
çizen Akdağ, toplan
tıya katılanlara 
görüntülü olarak 
yaptıkları çalışmalar 
ile verdikleri 
hizmetleri aktardı.

GEMLİK FATİH OZCAH 
BAHARAT EVİ

Kİ BAHARAT - AKTARİYE - KURU KAHVE

Ramazan OZÇRN

Eşref Dinçer Mh. Göl Sk. Güray Pasajı No:13 
Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 59 21 - GSM: 0.536 240 68 11

pnniş
snç m sn n im

Derya 
D&D

Sir Ağda Yapılır.

Demirsubası Mh. Yedievler Sk. No: 7/1 Gemlik 
e-mail : panssac@hotmail.com

Tel : 0.224 512 04 08
GSM : 0.542 338 67 88

ÖZENLE ÜRETİLİR, GÜVENLE TÜKETİLİR.
Ürünlerimiz TİK Bakanlığı'nın izni ile fSJ*İ. Pıazau Ca^‘ 
Türk Gıda Kodeksine uygun olşrak no:4 - Gemlik / bursa 
firmamız tarafından hazırlanmaydı^ Tel; 51IX 21
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KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA
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Bahar havası Türkiye’nin siya 
sal yaşantısına benziyor.

Tek düzelik yok bu halalarda..
Bir anda boşalan yağmur gibi, 

siyasette bir anda karışabiliyor.
Yaşananlara bakın..
Türbanla başlayan kriz, 

iktidar partisinin kapatılmasının 
istenmesine kadar gitti.

Yasaların kendine verdiği 
yetkiyi kullanan bir hukuk adamı, 
ülkeyi,yöneten bir Başbakan 
tarafından eleştiri sınırlarını aşan, 
hakarete varan bir Üslûpla halka 
şikayet ediliyor.

Hatta daha ileri gidilerek Kur- 
an’dan ayetlerle cevap veriliyor.

Laik bir ülkenin Başbakanın 
partisinin kapılma istemi soğuk 
kanlı karşılayıp, ülkenin istikrarını 
koruyacağına, ateşe körükle 
gidiyor.

Yargıtay Başsavcısı Yalçın 
kaya, AKP’yi laiklik karşıtı 
eylemlerin odağı haline geldiği 
için suç larken, hiç bir şey 
olmamış gibi Başbakan 
Başsavcıya kürsüden ayetle 
cevap veriyor!

Olacak şey mi bu?
Yargıyla kavgalı bir Başbakan 

nerede görülmüştür.
Sen iktidarsın, dün de yazdım 

Anayasayı türban için değiştiri 
yorsun, Abdullah Gül’ü

Cumhurbaşkanı yapmak için 
değiştiriyorsun, siyasi partilerin 
kapatılma sini neden 
değiştirmedin öyleyse? I

Yargıtay Başsavcısı DTP’yi 
kapatmak isteyince ses çıkarma, 
iğne kendine battığında bağır
maya başla.

Bakın Başbakanın kürsüden 
okuduğu Araf Suresinin 179. ayeti 
ne diyor:

“Andolsun, biz cinler ve 
insanlardan birçoğunu cehennem 
için yaratmışızdır.

Onların kalpleri vardır, onlarla 
kavramazlar, gözleri vardır, onlar
la görmezler, kulakları vardır, 
onlarla işitmezler. İşte onlar hay
vanlar gibidir; hatta daha da 
şaşkındırlar. İşte asıl ga filler 
on Iardır."

Siz bir ülkenin en üst düzey 
yargı kurumunun başındaki kişiye 
bir Başbakanın okuduğu dini bir 
surenin tamamını okursanız ne 
dersiniz.

Bahar havası

Güne Bakış
■ İ&ı 

Kadri GÜLER . .<■ .
kadri_guler@hotmall.con1 ; 7'1-

Ben şunu derim.
Başbakan cinnet geçiriyor..
Başsavcının kararını eleştirmek 

başka, hakaret başkadır.
İş bununla kalmıyor, eski sol

dan dönme bir bakan da kapatma 
kararını açılan Ergenekon dava 
sının üstünün örtülmesine bağlı 
yor.

La havle çekilecek sözler mi 
bunlar..

Devletin tüm gücü sizin eliniz 
de, çözün bu ergenekon soru
nunu.

Polis sizin emrinizde, savcı 
sizin emrinizde.

Bir ülkenin başbakanrve ba 
kanları böyle konuşursa, siz son
rasını düşünün.

Seçildiği ilk dört yılında yüzü 
nü batıya döndüğünü söyleyen 
iktidar partisi, ne oldu da son
radan ağzından düşürmediği 
özgürlükleri, AB’yi bir kenara 
bırakıp dinsel mistizme yöneldi.

AKP yöneticileri aklı selim yeri 

ne adeta yargıya cihat açıyor.
Ülkede kamplaşma büyüdü.
Kriz kapıda ..
Ekonomi teklemeye başladı.
Çok hassas bir karnı olan 

Türkiye’nin bu krizlere tahammülü 
yok.

İşçi, köylü, esnaf kan ağlıyor..
Emekli ayın ortasını getiremi 

yor.
Sanayi önünü göremiyor..
Bütçenin iki yakası biraraya 

gelmiyor..
İşsizlik gün boyu artıyor..
Dış borç tepede..
Başbakan yargıyla kavga edi 

yor.
Bir ülkenin yöneticisi bir tür

banın peşinden ülkesini ne hale 
getirebiliyor.

Görevini yapan yargıyı tehdit 
ediyor.

Bu ülkenin bir kısım aydınları 
da hala aymazlığı sürdürüyor.

Türkiye on yıllardan beri eline 
böylesi güçlü halk çoğunluğu 
elde etmiş bir parti bunu kullan
masını bilmiyor.

Tutuyor suçu başkalarına atı 
yor.

Ve de yargıyı hedef gösteriyor.
Başsavcıya birşey olursa 

Başbakan herhalde azmettiren 
olur.

O zaman ne yapar acaba?
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Kandiliniz Kutlu Olsun

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol Ayrımı 
Tel : (0.224) 513 68 00 GEMLİK
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Bugün Mevlit Kandili
Diyanet İşleri 
Başkanı Ali 
Bardakoğlu, 
Mevlid Kandili'nin 
tüm insanlığa 
sevgi, barış ve 
huzur getirmesi 
dileğinde

bulundu.
Bardakoğlu yazılı 
açıklamasında;
Mevlid Kandili'nin 
Hazreti Peygam 
ber'in sunduğu 
bütün değerleri 
ve yol gösterici

öğütlerini anlama, 
bu anlayışla 
yaşama ve 
yenilenme zamanı 
olduğunu hatırlattı 
Bardakoğlu, 
"Bu değerleri fark 
etmek ve onları

bir davranış bil
incine ve yaşanan 
bir hayat haline 
getirebilmek 
dindarlığımızın 
temel hedefi 
olmalıdır" 
dedi.

Bursa'nın tarihi güzellikleri Minia
Kent olarak turizme kazandırılacak
OsmanlI İmparator- 
luğu'na başkentlik 
yapan Bursa, tarihi 
değerlerini restore 
ederek ortaya çıkar
manın yanı sıra, 
kentin ziynetlerini 
küçük ölçekli min 
yatür eserler şeklin 

i de başta havalimanı, 
terminal ve şehir 
merkezleri olmak 
üzere belli başlı 
alanlarda 
sergileyecek. 
Daha önce Yıldırım 
Belediyesi tarafın
dan Kaplıkaya'ya

yapılan Minia 
Park'ta Yeşil Türbe, 
Teleferik, Emirsultan 
Camii Atatürk Kös

kü, Irgandı Köprüsü 
gibi Bursa'nın tarihi 
eserleri sergileniyor. 
Bu fikri cıcl'stirerpk

GEMLİK'TE t

lljROMANO

B1HNKİBİÜ

3
 İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Bursa'nın ziynetleri
ni daha rahat ulaşı 
labilir hale getirmek 
isteyen Bursa İl 
Özel İdaresi, 
"Minia Bursa" için 
harekete geçti. 
Açıklamalarda bulu
nan İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri 
Ali Altuntaş, Bur 
sa'daki 28 tarihi 
mirasın 1/200 ölçekli 
minyatür eserler 
şeklinde küçültüle 
rek, yerli ve yabancı 
turistler için izlenimi 
kolay merkezlerde 
hizmete sunula
cağını söyledi. 
Maketlerin yapımına 
başlandığını belirten 
Altuntaş, ayrıca, 
28 eserin engelliler 
tarafından hediyelik 
eşya şeklinde üreti 
lerek satışa sunula
cağını, bu yolla da 
engellilere gelir kapı 
sı açılmış olacağını 
vurguladı.

KAYIP
Türk Pirelli 
Lastikleri

A.Ş. ,- 
firmasına ait 

384723 sayı vö~ 
05.03.2008 tarihli 

Gümrük Vezre 
Alındısı (Para
Cezası) zayi 

olmuştur.
Hükümsüzdür.

DEKA 
GÜMRÜKLEME
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KAYIP
Türk Pirelli 
Lastikleri 

A.Ş. 
firmasına ait 
22391 sayı 

ve 28.02.2008 
tarihli faturamız 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

DEKA 
GÜMRÜKLEME

Hocam Refet Hanım;
Refet Hanım'ın babası (Sağır Hüseyin 

Efendi) 40-50 ton zeytin yapan büyük bir 
müstahsil tüccardı. Titiz insandı, adamı 
(Dayıbaşı) olmasına karşın işlerini kendisi 
de takip ederdi. O sıralar iki çift öküzü 

I müz vardı. Yerlerini babamdan, abimden 
başkalarına sürdürmezdi. Bir iki ay 
evvelden pey verir, işin bitimine kadar 
babamı bağlardı. İki üç akşamda bir 
evimize uğrar nereleri sürüldü, tavı nasıl, 
güzel sürülüyor mu diye sorardı. Babam 
ile aralarındaki itimat ve doğruluk, yakın
lığa yol açmıştı. Babam, bahçemizde 
yetişen meyve ve sebzelerden sepet ile 
benim ile evlerine gönderirdi.

Yıl 1943, babamı yitirdiğim, ilk okulu 
bitirdiğim yıl. Ailem çiftçilik ile uğraştığı 
için evimiz tahıl ambarı gibiydi. Babam 
ölünce en büyük ağabeyim idareyi ele 
aldı. 20 yaşın üzeri toy bir delikanlı idi. 
Her gün iki çift yövmiyesi eline geçince 
etrafına olmayacak arkadaşlar toplandı ve 
kendini içki masası başında buldu. Gider, 
geliri aşınca zorluklar yaşamaya başladık. 
Annem, Refet Hanımlar'ın zeytin depo
sunda, zeytin seçme işinde çalışmaya 
başlamıştı. Evin en küçüğü olmam nedeni 
ile ev sakinlerinin emir eri gibiydim. Yaz 
mevsiminde dört öküzü Danış Bey'in 
çiftliğinde otlatmak bana düşmüştü (aylık 

I öküz başı 50 kuruş mera parası öderdik). 
I Birbirimizle göz, söz ve hareket ile anlaş 
. tığım Karabaş isimli köpeğimden başka 

arkadaşım yoktu; Tabii çobana diploma 
gerekmediği için okuldan diplomamı dahi 
almamıştım. Bir buçuk yıl geçivermişti 
aradan. Babam en büyük ağabeyimi okula 
yazdırmış, onun okuldan kaçıp balık 
çeken balıkçılarla vakit geçirmesinden 
bıkmıştı. O nedenle diğer iki ağabeyimi 
okula göndermemişti. Sonradan hata 
ettiğini anlamış ve pişman olmuştu. En 
küçükleri olan beni ne pahasına olursa 
olsun okutacağını tekrarlardı.

Ne yazık ki ömrü vefa etmemişti.
Refet Hanım o sıralarüniversite bitir

miş genç kızdır. Babası İstanbul da 
gurbette çalışmasını istememiş, Gemlik 
Orta OkuLu'nda bulunan fransızca öğret- 

-• menliğine atanmıştı. Gayet güzel fransız- 
cası,vardı. Zeytin zamanı gelmiş, annem 

. üç dört kadınla zeytin depolarında zeytin 
r seçerlerken, Refet Hanım okuldan çıkınca 

depoya uğrar oradaki kadınlar ile sohbet 
ederdi. Okullar açıldığı iki ay olmuş, kayıt 

, lar kapanmıştı. Bir gün sohbet esnasında 
anneme "İbrahim okumak ister mi?" diye 
sormuş. Annem akşam aynı soruyu bana 
iletince bütün gün hayvan peşinde dolaş
mamın üzüntü, sıkıntısı içi mi doldurmuş
tu. Duyduğum sözler müjde gibi gelmişti 
kulağıma. Soruyu "İstiyorum, istemez 
olur muyum" diye cevaplamıştım. Ertesi 
gün nüfus cüzdanım ve ilk okul diplamam 
ile kendisini görmemi tembihlemişti. 
Diplomamı almak üzere ilkokula gittiğim 
de, okul müdürünün kapısını çaldım, otur
duğu yerden yüzüme bakarak ne için gel 
diğimi sordu. "Diploma mı almaya geldim 
"demiştim. Bana "bir hafta sonra gel 
"dedi. Sebebini bilmedi ğim için mecbu
ren geri döndüm. Burada bir parantez 
açmak istiyorum, ilk okul müdürümüz 
kısa boylu, gür Siyah kaşları yüzünü 
çatılmış, sert tipte göstermekteydi. O 
sıralar sokaklarda ekseriye pantolon ile 
dolaşan iri yarı bir bayan vardı. Bu bayan 
okul tenefüslerinde okula gelir, bahçede 
gezen genç bayan öğretmenlere sözlü 
sataşmalarda bulunurdu. Devamı yarın



19 Mart 2008 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 7

ÜR
/îüdürii

kkunulmazlıklarmeclis gündeminde Kartlardan yıllık ücret alınmayacak
im;
’ Hüseyin 
büyük W 
ı, adamı 
ini kenti; 
öküzü | 

abimdej
ay 
kadar f 

ı bir 
avı nasıl

Baban; 
k, yakın.' 
izde ı 
pet ile |

okulu? 
Taştığı 
abam 
i ele 
lı idi. I 
çince l 
landıu 
. Gideı 
aşladi. 
apo- ■ 
aya 
nedeni 

ı. Yaz 
in 
i (aylık. 
îrdiku 
anla; 
aşka 
oma 
ııdaü^

Siyaset, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsav 
cısı'nın açtığı kapat
ma davası ve 
AKP'nin izleyeceği 
stratejiye kilitle 
nirken, Meclis Ana 
yasa ve Adalet 
Karma Komisyo 
nu'nun gündemini 
de milletvekilleri 
hakkındaki dokunul
mazlık dosyaları 
oluşturacak.
Komisyon bugün 
yapacağı toplantıda, 
hazırlık komisyon
larının, milletvekili 
dokunulmazlığının 
kaldırılmasının idö 
nem sonuna bırakıl
ması yönünde karar 
verdiği dosyalardı; : 
görüşecek. Meclis 
Anayasa ve Adalet 
Karma Komisyonu, 
yarın yapacağı 
toplantıda mil
letvekilleri hakkında- 
ki dokunulmazlık 
dosyalarını görüşe
cek. Hazırlık komisy
onlarının “milletvek
ili dokunulmazlığının 
kaldırılmasının dö 
nem sonuna bırakıl
ması” yönünde 
karar verdiği 74 

dosyayı masaya 
yatıracak olan 
Karma Komisyon, 
hazırlık komisyon
larında olduğu gibi 
haklarında dokunul
mazlık dosyası bulu
nan milletvekillerine 
yazılı ya da sözlü 
savunma yapabile
ceklerini gönderdiği 
yazıyla bildirdi. 67'i 
22. dönemden olmak 
üzere toplam 74 do 
kunülmazlrk dosya 
sının arasında Baş 
bakan Recep Tayyip 
Erdoğan, CHP Genel 
Başkanı Deniz Bay 
kal, Maliye Bakanı 
KemaJ Unakıtan'ın 
dosyaları da yer 
alıyor. Başbakan Re 
cep Tayyip Erdoğan 
hakkında 22. dönem
den kalan ve “görevi 
ihmal” ve “zimmet, 
kamu taşıma bilet
lerinde kalpazanlık, 
resmi evrak ve kayıt
larda sahtecilik ile 
cürüm işlemek İçin 
teşekkül oluştur
mak” suçlamalarını 
içeren iki ayrı doku 
nulmazhk dosyası 
bulunurken, CHP 
Genel Başkanı Deniz 

Baykal hakkındaki 1 
dosyaların kapsa 
mini “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanu 
nu'na muhalefet”, 
“298 sayılı Seçim V 
lerin Temel Hüküm 
leri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında 
Kanuna Muhalefet” 
ve “Hakaret” oluştu
ruyor. Milletvekilleri 
hakkında düzenle
nen dokunulmazlık' 
dosyalarının kap
samını ise ağırlıklı 
olarak “298 şayjh _> 
Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seç 
men Kütükleri Hak 
kında Kanuna mu 
halefet” suçu oluş
tururken, dosyalar 
arasında, özel evrak
ta sahtecilikten 
Devlet İhale Kanu 
nu'na muhalefete, 
görevi kötüye kul
lanmaktan ihaleye 
fesat karıştırmaya, 
hakaretten dikkatsiz
lik ve tedbirsizlik 
neticesinde ölüme 
sebebiyet vermeye 
ve kasten yarala
maya kadar pek çök 
suçlama yer alıyor.

Sanayi Bakanlığı, 
Tüketicinin Korun 
ması Hakkında Ka 
nunu değiştiriyor. 
Düzenleme ile 
bankaların kredi 
kartında yıllık ücret 
alması yasaklanıyor. 
Bankalar, kredi kartı 
ücretini bir kereye 
mahsus alabilecek
ler. Kartın ilk verilişi 
dışında ücret alınma 
sına izin vermeye
cek olan düzenleme, 
yasa yürürlüğe gir 
meden önce verilen 
kredi kartlar) için de 
geçerli olacak.
Kartın ilk verilişinde 
alınacak ücretin de, 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme’ 
Kurumu (BDDK) ta 
rafından belirlene 
cek azami siniri 
olacak. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'nın 
hazırladığı, Tüketici 
hin Korunması 
Hakkında Kanun'da 
değişiklik yapan 
kanun tasarısı tasla 
ğı görüşe açıldı. 
Düzenleme ile kredi 
kartı yıllık ücreti ile 
ilgili tartışmaya 
nokta koyuluyor.

Bankalar, yeni dü 
zenleme yürürlüğe 
girdikten önce de 
sonra da olsa ver 
dikleri tüm kredi 
kartları için 
yalnızca bir kez 
ücret alabilecekler. 
Alacağın takibine 
ilişkin masraflar ha 
riç olmak üzere kre 
di veren, kredi kartı 
sözleşmesinde belir
lenen faiz dışında 
tüketiciden herhangi 
bir ödemede bulun
masını İşleyemeye
cek. Kredi kartı üye
lik ücreti ise bir ke 
reye mahsus olmak 
üzere ve ancak kredi 
kartı sözleşmesi ' 
imzalanırken alın
abilecek. Kredi kartı 
üyelik ücretinin aza 
mi tutarı BDDK tara 
fından belirlenecek. 
Bu Kanunun yürür

lük tarihinden önce 
verilen kredi kartla 
rından üyelik ücreti 
alınmayacak.
Kredi kartından yıl
lık ücret alınmasını 
yasaklayan hükmün 
gerekçesinde, 1 Ka 
sim 2005 tarihinde 
yürürlüğe giren 5411 
sayılı Bankacılık 
Kanunu'nun, banka 
ların ödünç para 
verme işlemlerinde 
uygulanacak faiz ve 
ücretlerin azami mik 
tar ya da oranlarını 
tespit etme, bunları 
kısmen yada tama
men serbest bırak
ma yetkisini Bakan 
lar Kuruluna verdiği, 
aynı zamanda bu 
yetkinin Merkez 
Bankasına devredile 
bileceğini de hükme 
bağladığı anım
satıldı.
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ESSfîN YAPI
EGE YILDIZ BORULARI İLE DAMLANA ve YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ 
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BU FIRSATI KAÇIRMAYIN
Zeytinlik - Tarla - 

Meyve Bahçelerinizde 
damlama usulü ile 

sulama sistemleri kurulur 
projelendirilir.

Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. Apt. No: 1 K.KUMLA / GEMLİK
Tel.: 0.224 538 53 13 ■ 0532 427 07 00
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Silahlı baskın 
düzenleyen zanlı pide 

yerken yakalandı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de 15 gün önce bir 
pastanede 1'i çocuk 
7 kişi bulunduğu 
sırada silahlı saldırı 
düzenleyen ve iş 
yeri sahibi tarafın- . 
dan biber gazıyla 
etkisiz hale getirilen 
zanlı yakalandı. 
Mudanya ilçesinde 
pide yediği sırada 
yakalanan zanlı, 
olay sırasında alkol
lü olduğunu öne 
sürdü. Silahlı saldır
ganın pastaneye 
ateş etmesi güven
lik kamerası tarafın
dan saniye saniye 
görüntülenmişti. 
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
la Mücadele Şube 
Müdürlüğü'n den 
yapılan açıklamaya 
göre, yaklaşık 15 
gün önce merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hürriyet Mahallesi'n 
deki bir pastaneye 

düzenlenen silahlı 
saldırı sonucu 
başlatılan soruştur
manın tamamlandığı 
bildirildi. Birol 
Şafak'a (40) ait pas
taneye müşteri gibi 
gelen Necip Şen 
(33), belindeki silahı 
çıkarıp etrafa ateş 
etmeye başlamış, 
pastanedeki tez
gahtarlar Kemal 
Bektaş (35) ve Hüse 
yin Aydın (45) ile 1'i 
çocuk 5 müşteri tez
gahın altına saklan
mıştı. Yatsı namazın 
dan gelen işyeri 
sahibi Birol Şafak 
ise, biber gazı sika 
rak saldırganı kaçırt 
mıştı. Birol Şafak, 
olayı "Ben namaz
dan çıktım, önümde 
Necip Şen vardı, 
dükkana gelince 
baktım ateş*ediyor. 
Bir süredir cebimde 
gezdirdiğim biber 
gazını çıkarıp saldır
gana sıktım. Bu 
sırada 2 el ateş 

ederek kaçmaya 
başladı. Ben aynı 
saldırıya geçen yıl 
da maruz kaldım. 
Emniyet bunları 
yakalıyor, mahkeme 
ler çıkarıyor. İşleri 
güçleri olmayan bu 
adamlar benden 
haraç istiyor. 
Vermeyince bu yol
lara başvuruyorlar. 
Bu şahıslar daha 
önce yakalandı. Bir 
gün bile geçmeden 
serbest bırakıldı." 
sözleriyle anlatmış 
tı. Görüntüleri in 
celeyen Organize 
Büro Amirliği ekip
leri, sabıkalı olduğu 
belirtilen zanlı Necip 
Şen'i Mudanya 
ilçesinde pide yedi 
ği sırada yakaladı. 
Emniyetteki sorgu
laması tamamlanan 
zanlı 'Yağma 
amacıyla adam 
öldürmeye teşeb
büs* suçundan 
adliyeye sevk 
edildi.

Alacak verecek 
kavgası kanlı bitti

Bursa'da, alacak 
verecek kavgasında 
tabancanın kabza
sıyla yaralanan bir 
kişi kanlar içinde 
kaldı. 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
olay yerinde yaptığı 
ilk müdahalenin 
ardından hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Nalbantoğlu 
Mahallesi Taşkapı 
Caddesi'nde ala
cağından dolayı 
Ercivan K.'nın (61) 
yanına giden Zeki T. 
(46), Ercivan K. ile 
tartışmaya başladı. 
Bunun üzerine 
belindeki tabancayı 
çıkaran Zeki T., 
tabancanın kabza
sıyla Ercivan K.'yı 
yaralayıp kaçtı.
Yerde kanlar içinde

kalan Ercivan K., 
çevre sakinlerinin 
getirdiği sandalyeye 
oturtuldu.
Olay yerine 
gelen ambulans 
görevlilerinin 
müdahalesinin 
ardından yaralı, 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatan 

polis, zanlı Zeki 
T.'yi kısa sürede 
suç aleti tabancayla 
birlikte yakaladı.
Zanlı, polise 
verdiği ifadesinde; 
"Alacağımı tahsil 
etmek için yanına 
gittiğimde borcunu 
ödemeyeceğini 
söyleyerek, beni 
darp etti. Ben de 
tabancanın kabza
sıyla vurdum" dedi.
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BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

msfflhe rnmuız İM abayiniz f

'üzerine pislik bulaşmış” 
diyerek vatandaşları dolandırdı

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

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m1 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 |*

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde camide 
namaz kılmaya 
hazırlanan bir kişi, 
'Üzerine pislik 
bulaşmış, bu 
şekilde namaz mı 
kılıyorsun' diyen 
kimliği belirsiz 2 kişi 
tarafından soyul
duğunu söyleyerek

polise başvurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Namıkkemal 
Mahallesi Hacıveli 
Camii'nde namaz 
kılmaya hazırlanan 
Cevdet Y. (41), 
'Üzerine kusmuşlar, 
bu şekilde mi 
namaz kılıyorsun* 
diyen kimliği 
belirsiz 2 kişiyle

CUMAN ARANIVOA
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Madde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax:51410 21

Golik'I? madencilik sektöründe faaliyet 
gösteren firmamızda çalınmak üzere;

Endüstri Meslek Lisesi mezunu 
HAKİNE BAKIM ELEMANI 

ve VASIFSIZ İŞÇİLER aranıyor,
Empet Metalürji San. Tic. Ltd, Şİİ.

Eski Orhangazi Cad. Mezbaha Karşısı No:42 ■ GEMLİK 
TEL: 0.224 514 82 56 Emek Tatlı: 0.533 338 08 43

sohbet etmeye 
başladı. Üzerindeki 
pisliği temizler gibi 
yapan şahısların 
ayrılmasının 
ardından eve 
giden Cevdet 
Y., elbiselerini 
değiştirirken soyul
duğunu anladı. 
Polise müracaat 
eden Cevdet Y, 
125 YTL parası 
ile 1000 YTL'lik 
senet yaprağının 
çalındığını belirtti. 
Polis 'Pislikçilik 
suretiyle' hırsızlık 
yapan iki zanlının 
yakalanması için 
çalışma başlattı.

GemlikKErfez

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN



elt ELEMAN ARANIYOR
Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. 
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

'eki
ede 1 
WcayJ 
adı. 1

tinde; I 
hsil I 
nına i 
rcunuf

feiCMflN ARANIYOR

de .
bza-1 
dedi. I

Bünyemizde çalışacak
BfiYfiN ELEMAN ve 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77

DEVREN KİRALIK MARKET

ti. J 

k

i

u?

İN

Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRALIK MARKET 

FELKR PETROL
TEL: 0.224 586 01 39 
FAX: 0.224 586 01 49

O 
PERİNE

(Rezervasyon
EBgös.şiiNEMAsı " Tel: 513 33 21)
Filmin Adı
RECEP İVEDİK 11.30- 14.00- 16.15- 19.00-21.15

GEM1İK SİNEMA GÜMÜÖÜ

PLAJDA
SEMUN

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 80 22

14.00-19.00 
11.30- 15.45-21.00

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

SEKRETER
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 no/u telefona 

CV tatlanması 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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Yıldız erkekler 2. küme maçları devam ediyor!

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü l|g

Heyetinin organize 
ettiği 2. küme 
yıldız erkekler

futbol birinciliğine 
katılacak ilçe takım
ları arasındaki

Çınar İlköğretim Okulu: 1
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu: 0

maçlar devam edi
yor. Dün oynanan

İlköğretim takımı 
Şükrü Şenol'u 1-0'la 
geçerken Atatürk

İlköğretim takımı 
Şehit Cemal'i 
5-1 yendi.maçlarda Çınar

Atatürk İlköğretim Okulu: 5
Şehit Cemal İlköğretim Okulu:

Günün ikinci maçında ise 
Atatürk takındı ilk yarıyı 
Ferhat'ın attığı gollerle 3-0 önde 
kapadı. İkinci yarıda yine Ferhat 
durumu 4-0 yaparken Atatürk

takımının beşinci golü Arda'dan 
geldi. Şehit Cemal'in tek sayısı 
Muhammet'ten gelirken maç 5-1 
Atatürk'ün üstünlüğüyle sona 
erdi.

Çınar İlköğretim ile Şükrü Şenol 
takımları arasında oynanan ilk 
maçta Çınar takımı sonuca ilk 
yarıda Hasan'ın penaltıdan 

attığı golle ulaştı. İkinci yarıdan 
gol sesi çıkmayınca çınar 
İlköğretim takımı Şükrü Şenol 
Takımını 1-0 yendi.

Bursaspor 
transfer 
çalışmalarını 
başlattı

Bursaspor Teknik 
Direktörü Saçıet Aybaba, 
yeni sezonda daha 
dinamik bir takım 
oluşturmak için 
Avrupa'da dikkatlerini 
üzerine çeken 20 
civarında futbolcu ile 
Türkiye'de mukavelesi 
biten kaliteli oyuncuları 
takibe aldıklarını 
söyledi.
Bursaspor'da geçen 
yıl değişik ülkelerden 
gelen bazı futbolcuların 
Türkiye şartlarına 
intibak etmekte güçlük 
çektiklerini belirten 
Samet Aybaba,

"Önemli olan iyi futbolcu
ların birbirlerine çabuk 
intibak edebilmeleridir. 
Biz bir taraftan alt 
yapımızdan genç 
kabiliyetleri keşfedip, 
pilot takımımız Merinos 
ve A takımımıza almayı, 
sürdürürken, diğer 
taraftandan Avrupa'daki 
genç gurbetçi kardeşler
imizi ve Türkiyeyi bilen 
ülkelerdeki kabiliyetli 
yabancıları keşfetmeye 
çalışıyoruz. Öncelikle 
Almanya'da 10 kişiyi 
belirledik. Bu liste, genç 
gurbetçi ağırlıklı bir 
listedir. Teknik heyetten 

arkadaşlarımız bu 
futbolcuları izlemek 
üzere önümüzdeki hafta 
Almanyaya gidecekler. 
Fransa'da da böyle 
tespit edilen isimler var. 
Avrupa ülkelerinde yak
laşık 20 futbolcuyu 
takip ediyoruz. Ayrıca 
önümüzdeki dönem 
yönetimde transfer 
çalışmalarında görev 

yapacak komitede 
belirlendi. Geçtiğimiz 
hafa bu komite ile 
toplantılarımız oldu. 
Önümüzdeki dönem 
mukaveleleri biten 
Türkiye'de başarılı, 

bizim kafamızdaki 
takıma adapte 
olabilecek isimlerle 
de transfer komitesi 
görüşmelere 
başlayacak.
Takıma adapte 
olamayan arkadaşları 
bonservesi bedellerini 
getirmeleri halinde 
serbest bırakacağız. 
En az hata ile her 
türlü imkana sahip 
Bursaspor'un daha 
kaliteli bir ekiple 
yüksek hedeflere 
ulaşması için 
çalışacağız" diye 
konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemiikkorf0zgazetesi.com

http://www.gemiikkorf0zgazetesi.com
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Saç dökülmesinin nedenlerini biliyor musunuz?

ı r

[kimi

Eğer saç dökülmesi 
sorunu yaşıyorsanız 
yalnız olmadığınız 
açık! Kadınlar ile 
erkeklerde görülen 
saç dökülmelerin 
nedenleri farklıdır. 
Kadınlardaki çoğu 
saç dökülmesi yani 
erkek tipi 
dökülmelerin daha 
kolay tedavi 
edilebilir. İşte 
saç dökülmesine 
neden olabilen 
bazı faktörler.
Eğer saç dökülmesi 
sorunu yaşıyorsanız 
yâlnız olmadığınız 
açık! Kadınlar ile 
erkeklerde görülen 
saç dökülmelerin 
nedenleri farklıdır. 
Kadınlardaki çoğu 
saç dökülmesi yani 
erkek tipi 
dökülmelerin daha 
kolay tedavi 
edilebilir. İşte 
saç dökülmesine 
neden olabilen 
bazı faktörler..
Demir eksikliği: 
Kansızlığa bağlı, 
demir eksikliğine 
bağlı anemi saç 
dökülmesine neden 
olabilir. Ancak kendi 
kendinize demir 
içeren vitaminler 
almayın çünkü fazla 
demir de bazı 
hastalıklara neden 
olabilir. İlk olarak 
kan sayımı yap
tırarak demir eksik
liğiniz olup

olmadığını öğrenin. 
Tiroid: Aşırı çalışan 
ya da çalışmayan 
tiroid saç 
dökülmelerine 
neden olabillir.
Östrojen seviyesinin 
düşük olması: Çoğu 
kadın menopozdan 
sonra veya bu sıra
da saç dökülmesi 
sorunu yaşayabilir. 
Gebelik öncesi hor
mon değişiklikleri: 
Anne adayları 
ilk 6 ay boyunca 
yaşadıkları 
hormonal değişim
lerin sonucu saç 
dökülmesi sorunu 
yaşayabilir ancak 
hormonları normale 
döndüğünde saçlar 
yeniden çıkabilir.
Teloqen effluvium: 
Uzun bir dönem 
içinde saçta yaygın 
olarak görülen 
incelme ve 
dökülmedir.
Hamilelik, hastalık
lar ya da stres 
gibi faktörler 
etkili olabilir.

İlaçlar ya da tedavi: 
Çocu ilaç ya da 
tedavi saç dökülme
sine neden olabilir. 
Eğer bu tür bir 
durumla 
karşılaştıysanız dok
torunuzla konuşarak 
tedavinizin gözden 
geçirilmesini işteye- 
bilirşiniz.
Yüksek seviyede A 
vitamini ya da 
Selenyum: Eğer 
ihtiyacınızdan fazla 
A vitamini ya da 
selenyum aldıysanız 
bu tür bir son uçla 
karşılaşabilirsiniz. 
Sigara saç dökülme
sine neden oluyor 
Erkekler üzerinde 
yapılan araştırmalar
da sigara içmenin 
de saç dökülmesini 
artırabileceği belir
lendi. Kadınblar 
üzerinde bu yönde 
henüz bir çalışma 
olmamasına rağ
men, sigaranın bu 
tür sonuçlar 
doğurabileceği açık. 
Saçlarınız dökülüy

orsa ne yap
malısınız?
Saç dökülmesi 
sorunu yaşıyorsanız 
yapmanız gereken 
saç dökülmenizin ne 
zaman başladığı, 
sebeplerinin ne ola;- 
bileceğini belir.-, 
lemek ve saçlarınızı 
tamamen kay
betmeden önce 
uzmandan yardım 
almak. Öncelikle 
kan tahlili yaptırarak 
demir, tiroid, östro- 
jen (kadınlar için) 
hormonu seviyenizi 
ölçtürmeniz yerinde 
olacaktır.
Doktorunuz 
bunlarda eksiklik 
görmediyse o 
zaman sorun 
genetik olabilir. 
Saç dökülmesi 
için önerilen 
ilaçlar ve tedavi 
Rogaine (minoxidil 
içeren ilaç): 
Doğrudan deriye 
uygulanıyor ye 
kan dolaşımını 
hızlandırıyor. 
Bu sebeple saç 
kökleri daha iyi 
besleniyor, 
bol oksijen alan 
saç hücreleri 
güçleniyor ve daha 
kalın saçlara sahip 
olmanızı sağlıyor. 
Hamile ya da 
emziren annelerin 
kullanmaması 
öneriliyor.

Tuz kullanımının { 
tansiyona etkisi
Dünyada her yıl 7 
milyon kişinin 
ölümüne yol açan 
hipertansiyon 
(yüksek tansiyon) 
hastalığının temel 
nedeninin, yiyecek
lerde tuz kullanma 
alışkanlığı olduğu 
bildirildi.
Erçiyes Üniversitesi 
(EÜ) Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr.
Yalçın Tekol, dünya
da 1 milyar hiper
tansiyon hastası 
olduğunu, her yıl 7 
milyon insanın bu 
hastalık nedeniyle 
öldüğünü söyledi. 
Tansiyon vakala 
rımn da yüzde 90'ını 
easansiyel hipertan
siyonun oluştur
duğunu bildiren 
Prof. Dr. Tekol, 
"Dünyada her yıl 7 
milyon kişinin 
ölümüne yol açan 
hastalığın temel 
nedeni, yiyecek
lerde tuz kullanma 
alışkanlığı" dedi. 
Araştırmalara göre, 
dünyada tuz ile 
tanışmamış ve yiye
ceklerinde hiç tuz 
kullanmayan 30'dan 
fazla topluluk tespit 
edildiğini, bu toplu
luklarda hipertan
siyon hastalığının 
hiç görülmediğini 

ifade eden Prof. Dr. 
Tekol, şu bilgileri 
verdi: "Günlük 1.76 
gramdan az tuz alan 
insanlarda hipertan- I 
şiyon görülmüyor. 
Örneğin Amazon 
larda yaşayan 
Kızılderili kabileleri 
hiç tuz kullanmıyor 
ve bu insanlarda 
hipertansiyon hiç 
görülmüyor.
Hipertansiyon 
hastalığını önle
menin tek yolu, tuz 
kullanma alışkan
lığından vazgeçil 
mesidin" 
İnsan vücudunda 
tuzun tutulmasını 
sağlayan bir sisterri 
olduğunu, bu 
nedenle hiç tuz alın
masa bile ihsanların 
sorunsuz yaşaya
bileceğini belirten 
Prof. Dr. Tekol, 
insanların 
beslenirken su ve 
her türlü gıdadan 
tuz aldıklarını, 
fazladan kullanılan . 
tuzun ise hipertan
siyon gibi hastalık
lara davetiye 
çıkardığını kaydetti. 
Halk arasında ter
leme ile tuz kaybı 
oluşması durumun
da kaybedilen tuzun 
telafi edilmesi 
gerektiği yönünde 
yanlış inanış olduğu 
nu da ifade edildi.
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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 513'10 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 ^17 34 no
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sag.Ocağı

U 1 I uu
513 23 29

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07 .'
Tapu Sicl. Müd. 513 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 Yaİnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz
Habaş
Mogaz
Ergaz 
ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BPGaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz
Totalgaz_______
AKCAN PETROL 
MAR-PET •;
TUNCAY OTO GAZ

513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
513 10 79
513 30.33
513 14 25
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D.Subası Mh. Şehit Cemal Sk. 
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YIL : 35 SAYI : 3008
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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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 alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

İNŞAAT LTD.ŞTİ.

ŞEHİR MERKEZDE

* 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, 92 012 normal daireden
• bİna ana gİrİşlerde sensörlü aydinlatma l60m2 dublex daireye geniş seçenek J
• 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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Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, AKP’nin belediyeleri kapatmasını eleştirdi

“Demokrasilerde parti de 
belediye de kapatılmaz”

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Demokratlığın ölçüsü ne?
AKP’nin kapatılması isteminden sonra demok 

rasi nutukları ayyuka çıktı.
Acaba AKP gerçekten demokrat bir parti 

miydi?
Çıkardığı yasaları, çoğunluğuna dayanarak mı, 

yoksa başkalarının görüşlerini de alarak mı çıkar-
mıştı. Devamı sayfa 5'de

UF Umurbey Beledi 
ye Başkanı Fatih Meh 
met Güler, Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin 
kapatılması için açı 
lan davanın demokra 
tik olmadığı tartışma 
sına AKP iktidarının 
belediyelerin de kapa 
tılması konusunda 
kimsenin fikrini alma 
dan "Çoğunluk biziz. 
Kararı biz veririz man
tığı ile belediyeleri 
kapatmasının" kabul 
edilemez olduğunu 
söyledi. Sayfa 3’de ■*

w|

Fatih Mehmet Güler I

25Ykr.

■c.

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

Maddi hasarlı trafik kazalarında 
artık polis çağrılmayacak

Bu karar çok 
tartışılacak

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
çerçeve sinde meydana gelen maddi 
hasarlı trafik kazalarında olay yerine 
trafik polisi gelmeden sürücüler kendi 
aralarında “Trafik Kâzası Tanzim Tuta 
nağı” tutacaklar. 1 Nisan 2008 tari
hinde başlayacak olan bu uygulamada 
sürücüler kazalarda araçları yerinden 
kaldırmadan farklı açılardan kaza 
yerinin fotoğraflarını çekecekler ve bu 
fotoğraflarla birlikte bağlı oldukları 
sigorta şirketlerinden kaza bedellerini 
tanzim edecekler. Haberi sayfa 5’de

W BU 
! FIRSATLAR

BE02180-945
INTEL 2180 2.0 Ghz. İŞLEMCİ
INTEL 945 VGA+8E8+LAN ANAKART | 

2 GBDDR2 BELLEK
160 GB SATA SABİT DİSK
DVD4M OPTİK SÜRÜCÜ
17LGWIDESCREENLCDOİTJR 

EVEREST 435 KASA
KART OKUYUCU “M!

MM KLAVYE* OPTİK M0U8E
2*1 SES SİSTEMİ

| BE06100-4200
AMD 4200 İŞLEMCİ
AMD VGA+SES+LAN ANAKART 
2 GBDDR2 BELLEK
160 GB SATA SABİT DİSK
DVD-RVV OPTİK SÜRÜCÜ

| 17” LG WIDE SCREEN LCD MONİTÖR 
|L EVEREST 435 KASA 
SjP KART OKUYUCU

. MM KLAVYE* OPTİK MAXOUSE 
K? 2*1 SES SİSTEMİ

99 YTL
12 TAKSİT 
KDV DAHİL

TJ MIOAPIKIL FOTOĞRAF MAKİNASI YAZICI- TARAYICI, 
k FOTOKOPİ

BİLGİSAYAR 
MASASI .

mağmum bonuşçard Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BüRSfl
Tel: 0.224 512 25 63 - www^ııimowQx.conı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Özürlüler Okulu’ndan YAZAKI’ye plaket
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer Sivri, 
Ata Mahallesi’nde 
bulunan Özürlüler 
Okulu’na verdikleri 
destekten dolayı 
Yazaki Türkiye 
İnsan Kaynakları 
Direktörü Metin 
Türk'ü ziyaret 
ederek teşekkür 
plaketi verdi.
Okula yapılan gıda 
yardımlarının yanı 
sıra Yazaki Türkiye 
adına her türlü 
desteğin verilmesine 
yardımcı olan 
Metin Türk'ü 
ziyaretinde firması 
ve çalışanları adına 
teşekkür eden 
Tamer Sivri, okulda 
rehabilite gören 
çocukların yaptıkları 
işler hakkında 
bilgi Verdi.
Çeşitli firmaların 
derneklerine destek 
verdiklerini., belirten 
Sivri, "Yazaki

Türkiye'de bu firma 
lardan birisi olarak 
bize bir çok konuda 
destek veriyor. Ço 
cuklarımız ve aileleri 
adına sizlere teşek 
kür ediyorum" dedi. 
Bu tür dernek ve 
çocuklara verilen 
desteğin sosyal 
sorumluluk görevi 
olduğunun altını 
çizen Yazaki Türkiye 
İnsan Kaynakları 
Direktörü Metin 
Türk, özürlü ve

engelli çocuklara 
yönelik verdikleri 
desteğin bundan 
sonra da devam 
edeceğini söyledi, 
Metin Türk,

firması ve 
çalışanları adına 
verilen teşekkür 
paleti içinde mutlu
luk duyduğunu 
belirtti.

Cjraıi'iıuııııııiHııi;ıiHiı 
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+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 Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi 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

Kordon yaza 
hazırlanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürk Kordonu’n 
da tamamlanan 
genişleme 
çalışmalarının 
ardından beton 
dökülen ikinci 
gezinti yolu için 
renkli taşlar 
gelmeye başladı. 
Bir çok il ve ilçenin 
sahip olamadığı 
gezinti kordonuna 
sahip Gemlik'in 
yaz kış vazgeçilmez 
yerlerinden olan 
kordonlarda 
insanların daha 
rahat dolaşmaları 
için yapılan çalış

malar içinde doldu
rulan alan beton 
dökülerek ikinci 
bir gezinti yolu 
yaratılmıştı. 
Bursa'da üretilen 
renkli taşların 
döşeme işini ihale 
ile alan Koza 
yol Yapım İnşaat 
firması taşları 
kordona 
getirmeye başladı. 
Önümüzdeki 
günlerde 
başlayacak oian 
taş döşeme işinin 
eh kısa sürede 
bitirilerek 
gezintiye açılması 
hedefleniyor.

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

(JSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, AKP’nin belediyeleri kapatmasını eleştirdi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Ben derim ki!“Demokrasilerde parti ile 
belediye ile kapatılmaz”

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nin kapatılması için açılan davanın 
demokratik olmadığı tartışmasına AKP iktidarının bele 
diyelerin de kapatılması konusunda kimsenin fikrini almadan 
‘‘Çoğunluk biziz. Kararı biz veririz mantığı ile belediyeleri ka 

| patmasının” kabul edilemez olduğunu söyledi.
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
yaptığı yazılı 
açıklamada 
parti kapatılması 
nında, belediyeleri 
kapatmanın da 
demokrasilerde 
hoş karşılan
madığını söyledi. 
Demokrasilerde 
bir partinin 
kapatılmasını 
istemek hoş 
karşılanacak bir 
durum değildir 
diyen Güler, "Bu 
sebeple Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin 
kapanmasını da 
tasvip etmemiz bek
lenemez. Hiç şüphe 
yok ki, demokrasi 
nin temel kuralları 
her zaman işlemeli, 
çarkları her zaman 
dönmelidir. .
Ancak, şu anda 
T.B.M.M.de kabul 
edilerek Cumhurbaş 
kaninin onayını 
bekleyen, belediye 
lerin kapatılması 
ile ilgili kanun 
çıkarılırken d em ok , 
rasi ne kadar 
dikkate alınmıştı? 
Kapalı kapılar 
ardında 3-5 kişi 
ile hazırlanan 
yasa tasarısı, 
Bakanlar Kurulun 
da imzalanıp 
Mecliste İçişleri 
Komisyonu’na 
geldiğinde henüz 
milletvekillerinin 
tasarı hakkın da 
bilgisi dahi yoktu. 
İçişleri Komisyo 
nunda, tasarı 
hakkında verilen 
önergeler, Meclis 
İç Tüzüğü'ne 
aykırı olarak hiç

görüşülmeden 
gerekli tartışmalar 
yapılmadan bir 
saatte geçti. 
Meclis Genel 
Kurulu’nda 
da yasa 3 günde 
hemen hiçbir öneri' 
dikkate alınmadan, 
çoğunluk biziz, 
kararı biz veririz 
mantığı ile 
kabul edildi.
Açıkça ifade etmek 
gerekir ki, demok 
rasilerde bu tip 
bir uygulama ile 
yasa yapılmaz. 
Yasa tasarısı önce 
ilgili kurumlara, 
sivil toplum örgüt
lerine, âkademis 
yenlere, kamu 
oyuna sunulur. 
Tartışılıp, 
fikirler alınır, 
tasarı olgunlaşır 
ancak ondan 
sonra Meclise 

getirilerek orada 
müzakereler 
yapıldıktan sonra 
yasa kabul edilir 
ve yürürlüğe 
girer” dedi. 
Demokrasi, çoğun
luğa sahip olana 
bütün kararları 
yalnızca kendisinin 
verme hakkını 
tanımadığını 
söyleyen Umurbey 
Belediye Başkanı, 
"Demokrasi bir 
uzlaşma kültürü 
dür. Milletin seçtik
lerinin milletin İra 
desi ile gitmesi' 
gerekir. Demokra 
silerde millet kendi 
geleceği ile ilgili 
karar verir. 
Ancak, beldelerde 
yaşayan insanlarda 
kendi gelecekleri 
ile ilgili kararı 
verebilmelidir. 
Onlar da bu milletin 

bir parçasıdır. 
Onlar içinde demok 
rasi olmahdıf. ’vHI 
şeklinde konuştu. 
GERÇEKTEN 
DEMOKRAT 
MIYIZ?
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih ' 
Mehmet Güler, 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin kapatıl
ması hakkında 
Yargıtay’ın bir 
iddianame hazırla 
diğını ve Anayasa 
Mahkemesine 
sunduğunu 
belirterek, 
görüşlerini 
şöyle belirtti: 
"Bu durumda 
bir mahkeme 
sonucunda 
karar verilecektir. 
Bağırhsız yargı 
tarafından çiğitli 
açılardan komi 
incelenecek, araş 
tırılacak ve karar 
verilecektir.
Bağımsız yargı 
kararları da demok 
rasinin vazgeçile
mez bir parçasıdır. 
Oysa bu ülkede 
belediyelerin üçte 
biri için objektif 
değerlendirmeler 
yapılmadan, bir 
muhakeme yapıl
madan kapatılma 
kararı alınmıştır. 
Bu belediyelere 
kendilerini 
savunma, anlata
bilme hakkı bile 
verilme miştir. 
Bu çifte standart 
niye? önce 
samimi olmamız 
gerekir. Gerçekten 
demokrat mıyız? 
Yoksa işimize 
geldiği zamanlar 
mı demokratız?”

Milleti iki kampa ayırdılar/kısaca 
böldüler..

Biri biriyle kavgaya hazırlıyorlar..
Birkaç oy fazla almak, iktidarın nimet- 

' lerinden faydalanmak, ceplerini doldurmak 
için.

Ne seni, ne beni düşünüyorlar benim 
gariban halkım, onlar ceplerini düşünüyor
lar Senin benim cebimde para yok onlarda 
çok, bunu bil.

“Tutturmuşlar, laiklik elden gidiyor,.
Elbette gider, millet istemezse gider” 

diyen, Başbakan Tayyip Erdoğan olursa bu 
kavga biter mi?

Milli Nizam, Milli Selamet, Refah, Fazilet 
partilerinin kapatılması bu kavganın eseri 
değil midir?

Bütün bunlardan ders almayıp, koltukta 
biraz ısındılar mı kendilerini bir şey sanıp, 
efeleniyor.

Geçmişten örnek almıyorlar..
DEMOKRASİLERDE parti kapatılmaz... 

diyorlar..
Öyleyse parti kapatma nedenlerini ve 

sonuçlarını Anayasa ve yasalar da muha 
fazaya ne gerek var?

Bugün kıyameti koparan AKP, beş yıllık 
iktidarı boyunca niye “parti kapatma” diye 
bir cezayı yasalardan çıkarmadı?

İğne kendilerine batınca mı akılları 
başlarına geldi...

ŞİMDİ ne yapıyorlar, daha doğrusu yap
mayı tasarlıyorlar, biliyor musunuz?

Yanlışı yanlışla düzeltmeye çalışıyorlar.
Sözüm ona Yargıtay Başsavcısı’nı ceza

landıracaklar, korkutacaklar, elinden yetki 
sini alacaklar.

Bu şaşkın hallerine aklı başında herkes 
gülüyor. Ben gülmüyorum.

DTP kapatılmak üzereyken hiç sesleri 
çıktı mı?

Şimdi “yazıİı hukuk”u uygulayan Başsav 
cı’yı cezalandıracaklar bir kişi, bir makam 
için hem Anayasa, hem yasa değiştirecek
ler.

Bari oldu olacak, Yargıtay’ın eski Başsav 
I cısı, Fazilet Partîsi’ne “kapatma” davası 

açan Vural Savaş’a daha ağır ceza versin
ler...

“AKP Çoktan Kapatılmalıydı!” diye tele 
vizyonlarda kaç defa söyledi durdu.;.

Sonradan zengin olanların gösteriş hal
lerine hem güler, hem de acırdım.

Kültür bakanı eski sosyalist Ertuğrul 
Günay Başbakan Tayyip Erdoğan'ın arkasın 
dan yumruk şov yapıyor.

Gülerek seyrediyorum, birazda acıya rak.
“Önemli makamlara sızmışlar” diye konu 

şuyor..
Kim acaba bu sızanlar?
Dönekler, tükürdüğünü yalayanlar mı ?
Yoksa Soldan gelip AKP’ye sızanlar 

olmasın.
Çalışma Bakanı Faruk Çelik daha da 

büyük laf etmiş.
“Bu kapatmayı onaylayanların kanı 

bozuk” gibi.
Sayın Bakan ağzınızdan çıkanı kulağınız 

duysun, makam sarhoşluğu içindesiniz, 
böyle laflar insanı yüceltmez, küçültür.

74 yaşında tecrübeli bir hekim olarak söy 
lüyorum ey halkım, kapatılan partileri seyre
den iktidara söyleyecek lafınız yok mu?

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
T.B.M.M.de
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“Sevgi ve Hoşgörü” için yarıştılar

Birinciye ödülünü İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercümen verdi

İkinciye ödülünü İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hüseyin Zan verdi

Üçüncüye ödülünü İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Akif Alanlar verdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
başlattığı sosyal 
riski azaltmak ve 
şiddetin önlenmesi 
amacıyla düzenlenen 
"Sevgi ve hoşgörü" 
konulu öykü yarış
ması sonuçlandı. 
İmam Hatip Lisesi 
Salonunda yapılan 
yarışmada jüri 
üyeliğini Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Edebiyat öğretmeni 
Muzaffer Sosun, 
Gemlik Lisesi 
Edebiyat Öğretmeni 
Mehmet Poyraz ile 
Kız Meslek Lisesi 
Edebiyat öğretmeni

Taner Baygün 
yaptılar.
İlçe Milli Eğitim 
Mehmet Ercümen 
ile Şube Müdürü 
Hüseyin Zan'ın 
da takip ettiği 
yarışmayı okul 
müdürleri ile 
öğrenciler ilgiyle 
izleyerek takip 
ettiler. 7 lise öğren
cisinin yarıştığı öykü 
yarışmasının birin 
ciliğini "Güneşin 
Ayaklan" ismini 
verdiği öyküsü ile 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nden Merve 
Dede kazanırken 
ikinciliğini "Eflatun 
Renkli Dünya" ile

Gemlik Lisesi’nden 
Kütira Çiçek, 
üçüncülüğü ise 
"Sevginin sonsuz 
kapısı" isimli 
öyküsüyle EML'den 
Yaşar Emre Pırtınlı 
kazandı. Eğitimde 
şiddetin önlenmesi 
için Liseler 
düzeyinde yapılan 
öykü yarışmasında 
ayrıca Ticaret 
Meslek Lisesinden 
Seda Yavaş, "Ezineli 
Mehmet Çavuş" 
isimli öyküsüyle, 
İHL'den Seda 
Koyuncu "Beklide” 
isimli öyküsüyle, 
Kız Meslek 
Lisesi’nden Aylin

Milli Eğitim 
Bakanlığının 
hazırlattığı 
öykü kitapları 
hediye edildi.

"Babam" ismini 
verdiği öyküsüyle 
yarışmaya katıldı. 
Yarışmacılara 
ödülleri olan

Uğursoy "Mutluluk 
oyunu" isimli öykü 
süyle, Umurbey 
Sağlık Meslek Lise 
si’nden Çağla Rahat

Gemlik Rotaractlar asamblede

Yelda BAYKIZ
Rotaractların bu seneki 
asamblesi Kuşadası Efes 
Sürmeli Otel’de 14-16 Mart 2008 
tarihleri arasında yapıldı.
Asambleye Gemlik Rotaract 
Kulübü üyeleri tam kadro 
ile katıldı.
Gemlik Rotaract Kulübü 
Başkanı Ali Berker Akıncı ve

Gemlik Rotaract Saymanı 
Nilüfer Toprakçı bu seneki böl 
ge çalışma grubuna seçildiler, 
Ali Berker Akıncı Grup Temsilci 
liğine, Nilüfer Toprakçı 
Hizmetler Komitesi Avenü 
Başkanlığına seçildi ve asamb 
le boyunca yeni Rotaractlara 
eğitim verdiler. Asambleye tüm 
bölgelerden 380 rotaract katıldı.

Özdilek Çanakkale 
Zaferi Fotoğraf Sergisi açtı

18 Mart 1915 tari
hinde Türk askeri 
nin destan yazdığı 
Çanakkale Zaferi 
ile ilgili Özdilek 
Gemlik Mağazasın 
da fotoğraf

sergisi açıldı.
Sinevizyon gösterir 
lerinin de yapıldığı 
sergide, Çanakkale 
Savaşlarında Türk 
askerlerinin göster
diği kahramanlıklar

ve anlatılıyor. 
Özdilek Mağazası 
nın girişinde 
açılan sergi hafta 
boyunca izleyici
lerin gösterimine 
açık kalacak.
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Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih,Mehmet Güler, dün yaptığı 
yazılı açıklamada bunun cevabı 
nı veriyor.

Güler’e göre, siyasi partilerin 
kapatılması demokrilerde ne 
kadar hoş karşılanmazsa, bele 
diyelerin o beldelerin halkının 
görüşleri alınmadan kapatılması 
da hoş karşılanmaz.

. Güler’e göre siyasi partiler 
sandıkla gelip sandıkla gitmeli..

Bu onun görüşü.
Ama sonra demokratlığın sor 

gulamasını yaptığında önce sami 
mi olunmasını istiyor.

AKP'nin Belediyeleri kapama 
sında takındığı tavrı samimiyet
siz buluyor.

Ve soruyor “Gerçekten demok 
rat miyiz?” diye..

Sonra devamla. "İşimize geldi 
ğinde mi demokratız?” diye.soru 
yu sürdürüyor.

Umurbey Belediye Başkanı. 
Belde Belediyelerinin kapatılma
ması için AKP’nin yasa tasarısı 
hazırladığı sırasında diğer bele 
diye başkanlarıyla birlikte bu ko 
nuda mücadele verdi. Ama, güç
leri yetmedi. Çünkü AKP çoğun
luk mantığı ile yasayı meclisten 
geçirip, binin üzerinde belediyeyi 
bir anda kapadı.

Bakın AKP’nin demokratlığını 
Fatih Mehmet Güler nasıl anlatı 
yar:

Demokratlığın ölçüsü ne?

“Şu anda T.B.M.M.de kabul edile 
rek Cumhurbaşkanının onayını 
bekleyen; belediyelerin kapatıl- . 
ması ile ilgili kânun çıkarılırken 
dernpkraâi ne kadar dikkate alım 
inişti?
Kapalı kapılar ardında 3-5 kişi 
He hazırlanan yasa tasarısı, ’ ' 
Bakanlar Kurulun dâ imzalanıp 
Mecliş’te İçişleri Komisyonu’na 
geldiğinde henüz milletvekille 
rinin tasarı hakkın da biîğişi da 
hi yoktu.
İçişleri Komisyohu’nda, tasan 
hakkında verilen önergeler, Mec » 
lis İç Tüzüğü’ne aykırı olarak hiç 
görüşülmeden gerekli tartışma 
lar yapılmadan bir saatte geçti. 
Meclis Genel Kurulu’hda da ya 
sa 3 günde hemen hiçbir öneri 
dikkate alınmadan, çoğunluk 
.biziz, kararı biz veririz mantığı 
ile kabul edildi. 1
Açıkça ifade etmek gerekir ki, 
demokrasilerde bu tip bir uygu
lama ile yasa yapılmaz.
Yasa tasarısı önce ilgili kurum- 

lara, sivil toplum örgütlerine, 
akademisyenleri, kamuoyuna 
sunulur. Tartışılıp, fikirler alınır, 
taşarı olgunlaşır ancak ondan 
sonra Meclise getirilerek orada 
müzakereler yapıldıktan sonra 
yasa kabul edilir ve yürürlüğe 
girer”

Ne dersiniz..
Söylenen doğru değil mi?
Peki, AKP bunları yaptı mı?( 
Hây.ır-..

» Yargıtay. Başsavcısı yasaların , 
kendine verdiği yetkiye dayana 
fak, bir siyasi parti yasalara ay 
kırı hareket ederse kapatma da 
vasi ûçar:.

Bu daya Anayasa Mahkeme 
sine açılır Ve bundan sonra hu 
kuk işler..

Başkan'Güler Belediyelerin bir 
çırpıda kapatılmasını eleştirip 
AKP’lilere demokrasi dersi veri 
yor:

“Depıokrasi bir uzlaşma kültü 
rüdür.
Milletin seçtiklerinin milletin 

iradesi ile gitmesi gerekir. 
Demokrasilerde millet kendi 
geleceği ile ilgili karar verir. . 
Ancak, beldelerde yaşayan in 
sanlarda kendi gelecekleri ile 
ilgili kararı verebilmelidir.
Onlar da bu milletin bir parça 

sidir.
Onlar için de demokrasi olma 

lıdır. ”
AKP belediyeleri kapatırken, 

belediye başkanlarına veya 
belde halkına birşey sordu mu?

Sormadı.
Bu nasıl demokratjatlık.
Demokrasiye yalnız kendin 

için isteyeceksin.
Fatih Güler daha sonra neler 

diyor bir bakalım:
“Bağımsız yargı kararları da 

demokrasinin vazgeçilemez bir 
parçasıdır. Oysa bu ülkede bele 
diyelerin üçte biri için objektif 
değerlendirmeler yapılmadan, 
bir muhakeme yapılmadan kap
atılma kararı alınmıştır.

Bu belediyelere kendilerini sa 
Vunma, anlatabilme hakkı bile 
verilmemiştir.

Bu çifte standart niye? Önce 
samimi olmamız gerekir.

, Gerçekten demokrat mıyız?
Yoksa işimize geldiği zamanlar 

mı demokratız?"
Bu sorunun cevabını siz verin. 
Gerçek demokrat kim?
AKP’mi?

Maddi hasarlı trafik kazalarında artık polis çağrılmayacak

2918 sayılı 
Karayolları Trafik 
Kanunu çerçeve 
sinde meydana 
gelen maddi hasarlı 
trafik kazalarında 
olay yerine trafik 
polisi gelmeden 
sürücüler kendi 
aralarında 
“Trafik Kazası• 
Tanzim Tutanağı” 
tutacaklar.
1 Nisan 2008 tari
hinde başlayacak 
olan bu uygulamada 
tutanağı imzalayan 
taraflar, bağlı 
bulundukları 
sigorta şirketlerine 
müracaat edecek. 
Yapılan açıklamada, 
uygulama ile ilgili 
bazı hallerde ise 
trafik kazası tespit 
tutanağını trafik 
polisleri tutacak.

Bunlar, sürücü bel
gesiz motorlu araç 
kullanıyorsa veya 
yetersiz sürücü 
belgesi ile motorlu 
araç kullanıyorsa, 
Sürücüde yaş 
küçüklüğü varsa, 
Sürücüde alkol 
veya akıl hastalığı 
şüphesi varsa, 
Kazaya karışan 
araçlardan birinin 
veya daha fazlasının 
kamu kurumlanna 
ait olması, 
Kamu kurumlanna 
ait eşyalarda zarar 
meydana gelirse, 
Trafik kazasında 
sadece üçüncü 
kişilere ait eşyalara 
zarar gelirse, 
Kazaya karışan 
araçlardan birinin 
veya birkaçının 
trafik sigortasının

bulunmaması, 
Trafik kazası ölüm 
ve/veya bedeni zarar 
ile sonuçlanmışsa 
trafik kazası tespit 
tutanağı trafik 
zabıtası tarafından 
düzenlenecek. 
Maddi hasarlı trafik 
kazalarında ise 
sürücüler kendi 
aralarında anlaşa
bilirlerse “Maddi, 
hasarlı kaza tespit 
tutanağı?’ tutacaklar. 
Açıklamada, mum 
künse bu kazalarda 
araçları yerinden 
kaldırmadan farklı 
açılardan kaza 
yerinin fotoğraflarını 
çekecekler ve bu 
fotoğraflarla birlikte 
bağlı oldukları sigor 
ta şirketlerinden 
kaza bedellerini 
tanzim edecekler.
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Büyükşehir’den atık yağlar konulu toplantı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, vatan
daşları atık bitkisel 
yağların kontrollü 
kullanımı konusun
da bilgilendirmeye 
devam ediyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Türkiye. 
Belediyeler Birliği, İl 
Çevre ve Orman 
Müdürlüğü ile 
Biyodizel Üreticileri 
Birliği (ALBİYOBİR) 
işbirliğiyle Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 
toplantıda, atık 
bitkisel yağların 
çevreye verdiği 
olumsuz etkilerin 
ortadan kaldırılması 
konusu ele alındı. 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından 
yayınlanan yönet
melik hükümlerinin 
Bursa'nın tamamın
da etkin bir şekilde 
uygulanmasının 
sağlanması 
amacıyla fikirlerin 
paylaşıldığı toplantı
da, Türkiye'deki 
ve dünyadaki 
atık bitkisel yağların 
durumu da incelen
di. Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Muam 
mer Subaşı, konuş

masında, atık 
yağların çevreye 
zarar vermeden 
bertarafının sağlan
ması için lisanslı 
işletmelere başvu
rulması gerektiğini 
hatırlattı.
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Yüksek Mühendisi 
Hatice Ünlü ise 
Bursa'da atık bitki 
sel yağların yöneti
mi ve denetimi 
konusundaki deney
imlerini aktardı. 
Bitkisel atık yağların 
dikkatli toplanma- 
masının önemli 
problemler meydana 
getirebileceğine 
temas eden Ünlü, 
lisanssız firmalarca 
toplanması halinde 
atık yağların çöpe^ 
sulara ve toprağa 
karışabileceği ve 
sonucunda da 
hava kirliliği oluşa
bileceğini dile 
getirdi. Büyükşehir

Belediyesi tarafın
dan pilot bölge 
olarak belirlenen 
bölgelerde çalış
malar yapıldığını 
ifade eden Ünlü, 
yönetmelik gereği 
belediyelerce 
alınacak tedbirleri 
de anlattı.
İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü'nde 
görevli Çevre 
Mühendisi Serhan 
Aker'in 'Atık bitkisel 
yağların kontrolü 
yönetmeliği' 
konusunda öıTgıTer 
verdiği toplantıda. 
Uludağ Üniversitesi 
öğretim görevlileri 
Prof. Dr. Cevdet

Demir, 'Yağların 
kullanım esnasında
ki değişimleri, zarar
ları ve kontrol yön
temleri', Dr. Yahya 
Ulusoy da 'Dünyada 
atık bitkisel yağ 
toplama organizas 
yonları ve değerlen 
dirilmesi* konu 
larmda inceleme
lerini anlattı.
Alternatif Enerji ve 
Biyodizel Üreticileri 
Birliği (ALBİYOBİR) 
Başkanı Tamer 
Afacan'ın ise 
'Ulusal sorumluluk 
projesi' hakkında 
bilgiler verdiği 
toplantıda uzmanlar, 
vatandaşları atık 
bitkisel yağların 
kontrollü bertarafı 
konusunda duyarlı 
davranmaya 
davet etti.
Kontrollü olarak 
yok edilmeyen atık 
yağların sağlığı 
ciddi oranda tehdit 
edebileceğine işaret 
eden uzmanlar, 
katılımcılara "Sizler, 
bizim denetimcile 
rimiz olmalısınız. 
Atık yağlara karşı 
tedbirli olmak ve 
daha sağlıklı yaşam 
alanları üretmek için 
birbirimize destek 
olmalıyız" dedi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

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

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ
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Sohbet Köşesi
İbrahim BABÜR

I Emekli PTT Müdürü
....•.'.......... I

Hocam Refet Hanım
Dünden devam
Öğretmenlerin şikayeti üzerine, müdür 

kendisinden epey uzun boylu bu bayanı 
ite kaka okul bahçesinden dışarıya- 
atmıştı.

Bu olay çocuk yüreğimizde bir kahra
man yaratmış, sevdirmişti kendisini 
bizlere.

Burada parantezi kapatıyor ve 
kaldığımız yere geri dönüyorum. 
Diplomamı bir hafta sonra alabileceğimi 
söylemek üzere, orta okula Refet Hanım'a 
gittim. Öğretmenler odasında oturuyordu. 
Olayı söyledim, bir dakika düşündü ve 
"gel benimle " dedi.

Hemen karşı taraftaki ilk okula gittik. 
Okul tenefüsteydi.

Okul müdürü öğretmenler ile öğret
menler odasında oturmuş konuşuyor- . 
lardı.

Refet Hanım'ı gördüklerinde ayağa 
kalktılar ve "Hoş geldiniz" dediler. 
"Hayrolsun niçin geldiniz? " deyince , 
"İbrahim'in diplomasını almaya geldik" 
dedi. Hal hatır sorma bitince, müdür 
odasına geçtik, müdür yan taraftaki camlı 
dolabı açtı, bulduğu diplomayı imzalayıp 
mühürleyerek bana uzattı.

Bir anda o sevdiğim insana ait 
yüreğimde taşıdığım heykelciğin yere 
düşüp parça parça dağıldığını hissettim.

Refet Hanım ile orta okula döndük, 
kaydım yapıldı. Kaydımı yapan müdür 
muavini Rıza Bey "pekiyi, velisi kim ola
cak" deyince tereddüt etmeden "Yaz beni 
bitsin bu iş" dedi.

Orta okulda üç aylık ilk karne döne
minde okula devamın yirmi yedinci 
günüydü.

Fransızca dersinden beşinci derse 
gelinmişti. Fransızcanın özelliği gereği 
yan yana gelen harfler değişik okunuyor, 
değişik ses veriyor.

Refet Hanım sınıfımızdan Yıldız Turan 
adlı öğrenciye (sonradan manifaturacı 
İbrahim Turan'ın kızı olduğunu öğrendim), 
Yıldız'a, İbrahim, aramıza yeni katıldı, arayı 
kapatmak, Fransız alfabesini, birleşik 
harflerin okunuşunu öğrenmem için ders 
çalıştırmasını rica etti.

Yıldız beni etüd saatlerinde beş altı 
saat kadar çalıştırdı.

Refet Hanım da beni evlerine davet 
ederek iki gün özel ders verdi. Refet 
Hanım okulu yeni bitirmiş, gencecik bir 
öğretmendi.

Çoğumuzun ailesini yakından tanıdığı 
için bütün talebeler ona abla gözü ile 
bakardı. Severler, şayarlardı.

Öğretme kabiliyeti yüksekti, güldür 
meşini bildiği kadar, asla otoriteyi elden 
kaçırmazdı. Çok yardım severdi.

Müşkülü, problemi olan talebeye eğilir, 
yakınlaşır, problemini çözmeye çalışırdı. 
İşte elinden tuttuğu talebelerden biri de 
bendim. Öksüz kalmanın çaresizliği 
içinde yuvarlanırken, okula kaydımı yap
tırmış ve önümü açmıştı. .

Beni çoban olmaktan kurtarmış, ha 
yatımın akışını değiştirmişti.

Ona her zaman minnet duyguları ile 
doluyum.

Buradan ona hayır dualarımı gönderi 
yor, "Mekanın cennet olsun muhterem 
hocam Refet Hanım" diyorum.
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Karaca ve Yurtsev emekli oldu
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
görev yapan Trafik 
Polisi Şaban Karaca 
ile Polis Memuru 
Kemal Yurtsev 
kendi istekleri ile 
emekli oldular.
10 yıldır Gemlik’te 
trafik polisliği 
görevini yürüten ve 
Gemliklilerin sevgi 
sini kazanan Şaban 
Karaca ile 15 yıldır 
ilçemizde görev 
yapan Kemal Yurt 
sev’e dün İlçe Em 
niyet Müdürlüğü’n 
de hizmetlerin den 
dolayı teşekkür 
belgesi ve plaket 
verildi. İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, mesleklerinde 
25 yılı dolduran

meslektaşlarına 
bugüne kadar yap
tıkları görevleri 
nedeniyle teşekkür 
ederken, onların 
aralarından hukuken 
ayrıldığını belirterek, 
‘.‘Sizi emekli olarak 
görmüyoruz.
Siz yinebizi erin

arasindasinız.
Yaptığınız görevlerle 
mesleği yücelttiniz.
Sizleri unutmaya
cağız” şeklinde 
konuştu. İki polis 
memuruna arkadaş 
ları tarafından 
alınan armağanları ■ 
da verildi.

Küresel Isınma ve Balık konulu bilgisayar tasarım yarışması sonuçlandı 

“2050 yılında bir balık” 
tasarımı birinci oldu '

Hızla gelişen inter
net sektöründe 
grafik tasarım dalın
da küresel ısınmayı 
konu alan. “2050 
yılında bir balık” adlı 
tasarım yarışması 
sonuçlandı.
Birinciliği yarışmaya 
katılan 100’ün üze 
rindeki tasarım •, 
arasından Opera . 
Devıl rumuzu.ile 
Felaketin Farkında 
mısınız? tasarımı 
kazand^ .
Grafik yarışmasının 
seçici kurul üyelik
lerini Prof. D,r.t ;f 
Hasip Bektaş, Grafik 
Tasarım Derneği 
İmtiyaz Sahibi Sabri 
Varol, Fotoğraf 
Sanatçısı Mehmet, 
Turgut yaptı.
Birbirinden güzel 
tasarımların yarıştığı 
yarışmada birinciliği 
Opera Devıl rumuzu 
ile Felaketin 
Farkında mısınız? 
tasarımı elde etti.

İkinciliği HE 85 
rumuzuyla 
Solmadan adlı 
çalışma, üçüncülü 
ğü ise Splendors 
rumuzuyla Dün 
ya’nın Farkında 
mısınız? adlı

grafik çalışması 
elde etti.
Yarışmaya 
katılan eserler 
www.grafikerler. 
net/final sitesinde 
ilgi duyanların 
izlenimine açıldı.

ESSfiN YfiPI
£ EGE YILDIZ BORULARI İLE DAMLANA ve YAĞMURLAMA SİSTEMLERİI II İlil■ı mı uiih ısııı nıı s m ı ® ııı ■ nnı

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN

HH Zeytinlik - Tarla * 
Meyve Bahçelerinizde 

damlama usulii ile
’Msf’ sulama sistemleri kurulur

projelendirilir.
■- Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. Apt. No: 1 K.KUMLA / GEMLİK

Tek: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00

http://www.grafikerler
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। Bursa Emniyet Müdürü Tahsin Derhir: suç oranlarının azaldığını söyledi

"lir etmeyi ispiyon olarak görmemiz yanlış olur"
Suçun oluşmadan 
önce önlenmesi ama 
cıyla kurulan Top 
lum Destekli Polislik 
(TDP) sayesinde suç 
oranları yüzde 50 
oranında azaldığını 
belirten Bursa 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir; "İhbar 
etmeyi ispiyon ola 
rak görmek yan
lıştır" dedi.
TDP'nin vatandaş 
lara tanıtılması için 
düzenlenen toplantı
da konuşan Emniyet 
Müdürü Tahsin De 
mir. vatandaşların 
sırlarını dahi, mahal 
lede görevli polisle 
re çekinmeden 
anlatmalarını istedi. 
Geçi yıl Bursa'da 
suç ■' oluşmadan 
ön önlenmesi için 

I I*..t ulan Toplum Des 
tekli Polislik sistemi 

ı sayesinde suç oran
larının yüzde 50 ora 
nında azaldığı orta 
ya çıktı. Sokak, site, 

' okul ve veli toplan- 
ı tıkırıyla vatandaşları

bilinçlendiren Top 
lum Destekli Polis 
ler, çalışmalarının 
meyvelerini topla
maya başladı. 155 
Polis İmdat telefo
nuna yapılan ihbar
ların yüzde 95 art
tığını söyleyen TDP 
Büro Amiri Bülent 
Kaplan, İbrahim 
Uyar Lisesi'nde 
vatandaşlara konu 
hakkında bilgi verdi. 
Katılımın yoğun ol 
duğu toplantıda va 
tandaşlar sıkın
tılarını dile getirdi. 
Toplantı yapılan böl
gelerde suç oran
larında gözle görü 
lür bir azalış olduğu 
nu kaydeden Emni 
yet Amiri Bülent 
Kaplan, proje kap
samında bilinçlen 
dirilen vatandaşlar 
sayesinde suçüstü 
yakalamaların art
tığını dile getirdi. 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir ise, bir 
şeyi söylemeyi ispi 
yonlama olarak 

görmelerinden yakın 
dı. Demir, şöyle 
konuştu: "Bu çok 
yanlış, söylemek 
gerek. 155 Polis 
İmdat telefonu beda
va. Para alınmıyor. 
Gerçi Bursa ihbarlar 
konusunda çok du 
yarlı. Şüpheli bir 
durum sezinlediği 
nizde polisi arayın. 
Hem kendi em'niyeti 
nizi alın hem de 
komşularınızı koru 
yun. Toplum Destek 
li Polis kapsamında
ki mahalle polisler
ine güvenin. Sırlarını 
zı dahi paylaşın. 
Onları sizin için kur
duk. Çekinmeyin, 
böylelikle suç oran
larını el birliğiyle 
sıfırlayın. 2.5 milyon 
nüfuslu Bursa'da 5 
bin polis var. Polisin 
en büyük istihbaratı 
sizden gelen ihbar
lardır. Aynı apart
manda oturan insan
lar birbirlerini tanımı 
yor. Komşularınızla 
görüşün, tanışın.

Telefonlarını alıp 
toplantılar yapın. 
Hepiniz birbirinizi 
tanırsanız, apart
mana giren yabancı 
birinin burada 'mı 
oturduğunu yabancı 
mı olduğunu daha 
iyi anlarsınız." 
Kaymakamlık, Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve TEDAŞ yetkilile 
rinin de hazır bulun
duğu toplantıda 
vatandaşlara hırsız 
ligin önlenmesi için 
alınan basit tedbirler 
anlatıldı. 19 bin nu 
fuslu Barış Mahalle 
si'nde meydana ge 
len 64 hırsızlık ola 
yının yüzde 44'ünün 
evden meydana 
geldiğini ifade eden 
mahalle polisi Mus 
tafa Eren de, 2007 
yılında meydana 
gelen 28 ayrı hırsı
zlık olayının 13'ünün 
gece, 15'inin ise gün 
düz, 12'sinin zemin 
katlardan 16'sının 
ise üst katlarda ya 
şandığını kaydetti

Orhaneli'de 
eczane operasyonu

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde; evrakta 
sahtecilik iddiasıyla 
iki eczaneye yapılan 
baskında, çok 
sayıda sağlık karne
si ve ilaç kupürleri 
ele geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
yetkilileri ve 
emniyet ekipleri, 
evrakta sahtecilik 
ve dolandırıcılık 
iddiasıyla, 
hastane caddesi 
üzerindeki E.A. 

ve B.Ç.S.'ye ait 
eczanelere ve 
depolarına baskın 
yaptı. Yapılan 
inceleme ve 
araştırmalarda 
bazı eczanelerde 
çuval dolusu 
sağlık karhesi. 
ilaç kupürleri, , 
bazılarında ise 
kupürleri kesilmiş 
kutularda bekleyen 
ilaçlar ele geçirildi. 
Konuyla ilgili 
soruşturma çok 
yönlü olarak 
devam ediyor.

1 BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN İ 
| J g

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Tuvalette silahını kaptırdı

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi ö 
J TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR | 
j ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |j

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

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 ırr SATILIK DAİRE
J 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde) Yeni Devlet Hastanesi Altı
|Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan E

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı,'içindeki
•1 yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli r;
•T ' ■—■■■■■ 1 ı ■

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

KONUT KREDİLERİNE
ARACILIK YAPILIR.

- I I ■

Trafik, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve
I Her Türlü Sigorta işlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır, fe
I SEKER SİGORTA f

Madde ÖZALP
(Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 211

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde ihtiyaç 
gidermek için 
tuvalete giren 
bir şahıs, ruhsatlı 
silahını bıraktığı 
yerde bulamayınca 
polise müracat etti. 
Alınan bilgiye

göre, Lalaşahin 
Mahallesi Lalaşahin 
Camisi'nin tuvale
tine giren M.E.(28) 
ihtiyaç giderirken 
umumi tuvalete 
astığı 9 milimetre 
çapındaki taban
casını unutarak 
ayrıldı.

Bir süre sonra 
tuvalete geri dönen 
M.E. tabancanın 
bıraktığı yerde 
olmadığını farke 
dince polise müra
cat etti. Polis ekip
leri, kayıp silah 
olayıyla ilgili soruş
turma başlattı.

Okulda kavga ölümle sonuçlandı
Eskişehir'de, bir 
okul bahçesinde 
meydana gelen 
kavgada bıçaklanan 
2 gençten 1'i 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye 
göre, İhsaniye 
Mahallesi Muttalip 
Caddesi'nde 
bulunan Atatürk 
İlköğretim Okulu 
bahçesinde önceki 
gece saat 21.30 
sıralarında 
meydana gelen 
olayda, Şerif 
Üstfidan (16), 
S.Ç. (19) ile daha 
önceden husumetli 
oldukları

H.E.LI. (17), A.Y. (18) 
ve E.A. (19) 
arasında tartışma 
çıktı. Münakaşanın 
kavgaya dönüşme
siyle 2 yerinden 
bıçaklanan Şerif 
Üstfidan ile bir 
bıçak darbesiyle 
yaralanan Ş.Ç., 
112 ambulansıyla 
Eskişehir Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Tedavi 
altına alınan 
yaralılardan Şerif 
Üstfidan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Diğer yaralının 
sağlık durumunun

iyi olduğu 
bildirildi. 
Olaydan sonra 
araştırma başlatan 
polis ekipleri, 
katil zanlısı 
H.E.Ü. ile kavgaya 

karıştığı iddia 
edilen A.Y. ve 
E.A.'yı yakalayarak 
gözaltına aldı.
Özerinde 2 bıçak 
taşıdığı ilefi 
sürülen H.E.Ü.'nün 
suç aletini mazgala 
attığını söylediği 
öğrenildi.
Olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

ABOIME OLDUIMLJZ IVI O ?
Oomlllc KHrfez

toaaciNMM •«.« .«.caa atraat aaafva»

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN
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ELEMAN ARANIYOR
Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. 
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

ELEMAN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak
BfiYfiN ELEMAN ve 

BfiYfiN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK 
| Tel: 0.224 514 78 77

İGemlik KMrfez|ö

DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRALIK MARKET 

FELKfl PETROL
TEL: 0.224 586 01 39 
FAX: 0.224 586 01 49

O 
PETLINE

ELEMAN RRANIVOR
Gemlik'te madencilik sektöründe faaliyet 

gösteren firmamızda çalınmak üzere;

Endüstri Meslek Lisesi mezonu 
MAKİNE BAKIM ELEMANI 

ve VASIFSIZ İŞÇİLER aranıyor,
Empel Metalürji San. Tic. Ltd. Şii.

Eski Orhangazi Cad. Mlıa Karşısı No:42 • GEMLİK 
TEL 0.224 514 82 58 Emek Tatlı: 0.533 338 08 43

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

SEKRETER 
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

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 GÜNIÜÛÜ
VENÜS SIMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel:5l333 2l)

ELEMAN ARANIYOR

RECEP İVEDİK
PLAJDA

11.30- 14.00- 16.15- 19.00-21.15
14.00 - 19.00

SENLİN 11.30-15.45-21.00

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Piyasalar nereye gidiyor?
IMKB ve dünya 
borsaları önemli 
destek noktaların- 
dalar. Dolarda 
ise, uzun vadeli 
düşüş trendi, 
kırıldı.
Orta vadeli ilk 
adım hedef 
1.3500 uzun 
vadeli hedef 
1.4500-1.5000. 
Bunun yanı sıra, 
buğday ve pamuk 
değerli madenler 
petrol, altın ve 
bakır fiyatları 
zirvede bulunuyor. 
Japon Yeni ve 
Euro dolara karşı 
çok değerlenmiş

i to yeni taşıl traj çilli
Trafiğe yeni çıkan 
motorlu taşıt sayısı 
Ocak ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 34.6 artarak 
108 bin 425 oldu. 
Aynı ay 6 bin 22 
taşıtın ise trafikten 
kaydı silindi; boylece 
trafikteki toplam araç 
sayısı 102 bin 403 
arttı. En fazla taşıt 
İstanbul'da trafiğe 
çıkarken, yeni araç 
ların büyük bölü 
münün Renault 
markalı olduğu 
belirlendi.

' Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), Ocak 
ayı Motorlu Kara 
Taşıtları istatistikleri
ni açıkladı. Buna 
göre, Ocak ayında 
108 bin 425 adet taşıt 
trafiğe kaydoldu. 
Trafiğe kaydı yapılan 
motorlu taşıt sayısı 
önceki aya göre 
yüzde 59.9 arttı. 
Ocak ayında trafiğe 
kaydı yapılan taşıtlar 
içinde otomobil 
53 bin 265 adetle 
yüzde 49.1 pay aldı. 
Otomobili yüzde 30.3 
pay ve 32 bin 817 
adetle kamyonet, 
yüzde 9.0 pay ve 
9 bin 749 adetle 
motosiklet, yüzde 
4.3 pay ve 4 bin'629 
adetle kamyon izledi. 
Ocak ayında trafiğe 
kaydolan araçların

durumda.
Pamuk fiyatları

son 1 yılda 
yüzde 100 arttı.

BBht.
’JETO

•W

t

%

yüzde 7.3 payla 
7 bin 965 adedini ise 
minibüs, otobüs, özel 
amaçlı taşıtlar ve 
traktörler oluşturdu. 
Trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısında önce
ki aya göre artış oto
mobilde yüzde 55.9, 
minibüste yüzde 
74.4, otobüste yüzde 
62.9, kamyonette 
yüzde 80.9, kamyon
da yüzde 118.3, moto 
siklette yüzde 39.2 
olarak gerçekleşti.
Özel amaçlı taşıtlarda Ocak ayında
yüzde 1.5 ve trak 108 bin 425 adet
törde ise yüzde 6.5 - taşıtın trafiğe kaydı
oranında azalış oldu. 
Trafiğe kaydı yapılan 
motorlu taşıt sayısın
da geçen yılın aynı 
ayına göre ise yüzde 
34.6 artış olduğu 
belirlendi. Geçen

yılın aynı ayına göre 
otomobilde yüzde 
52.2, minibüste 
yüzde 22.2, otobüste 
yüzde 64.3, kamyo
nette yüzde 42.1 artış 
görüldü. Kamyonda 
yüzde 6.1, motosik
lette yüzde 7.8, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 20.7, traktörde 
ise yüzde 2.5 oranın
da azalış yaşandı. 
-TRAFİKTEKİ TAŞIT 
SAYISINDA
102 BİN 403 ARTIŞ

yapılırken, 6 bin 22 
taşıtın ise trafikten 
kaydı silindi. Böylece 
trafikteki toplam 
artan araç sayısı 
102 bin 403 oldu. 
Ocak ayı sonu

Altın 1000 psikolojik 
hedef geçildi.
1030 yeni en 
yüksek 2008 yılı 
içinde 750 dolar 
altta hedef 1000 
dolar üzerinde ise 
zirve oluşumuna 
dair işaretler 
gelmeye başladı. 
IMKB 41.000 kritik 
son 6 haftanın 
dip ve taban 
aralığına tekrar 
dönme isteği 
içinde. Dolarda 
uzun vadeli 
düşüş trendi kırıldı 
ve diğer paralara 
karşı tarihi dip 
noktalarda geziyor.

itibariyle trafiğe 
kayıtlı toplam 13 
milyon 125 bin 348 
adet taşıtın yüzde 
49.7'sini otomobil, 
yüzde 15.3'ü nü 
motosiklet, yüzde 
14.6'sını kamyonet, 
yüzde 10.Tini traktör, 
yüzde 5.6'sını kam 
yon, yüzde 2.9'unu 
minibüs, yüzde 1.5'ini 
otobüs, yüzde 0.3'ü 
nü ise özel amaçlı 
taşıtlar oluşturuyor. 
-EN ÇOK TAŞIT 
İSTANBUL'DA 
TRAFİĞE ÇIKTI 
Ocak ayında ilk defa 
trafiğe çıkan taşıt: 
kayıtlarının yoğun
luğuna bakıldığında 
ilk sırayı İstanbul ili 
aldı. Trafikten 
ilk defa tescil belgesi 
alan 108 bin 425 
taşıtın yoğunluk 
sırasına göre illere 
dağılımına bakıldığın
da; İstanbul yüzde 
38.8 ile ilk sırayı 
alırken, Ankara 
yüzde 8.9, İzmir 
yüzde 5.9, Antalya 
yüzde 4.2, Bursa 
yüzde 3.7, Adana 
yüzde 2.6, Mersin 
yüzde 2.5, Muğla 
yüzde 1.7, Hatay 
yüzde 1.7, Gaziantep 
yüzde 1.5 ile ilk on 
sırayı oluşturdu. 
Taşıtların yüzde 
28.5‘i ise diğer 
illere dağıldı.

Yaz saati uygulaması
30 Mart'ta başlıyor

Gün ışığından daha 
fazla yararlanmak 
amacıyla h'er yıl yapı 
lan yaz saati (ileri 
saat) uygulaması ay 
sonunda başlıyor. 
Buna göre 30 Mart 
pazar günü saat 
03.00'de, saatler bir 
saat ileriye alınacak. 
Uygulamanın ne 
kadar süreceğine ise 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlı: 
ğının taslağını gön
derdiği ve halen imza 
aşamasında olan 
kararname çerçeve 
sinde Bakanlar 
Kurulu karar vere
cek. Geçen yıl yaz 
saati uygulaması, 
yine Mârt ayının son 
pazarı başlarken, 28 
Ekim 2007 tarihinde 
04.00'de saatlerin bir 
saat geri alınmasıyla 
sona ermişti.
Yaz saati uygula
ması, çalışma saat
lerinin günün güneşli 
bölümüne alınması 
suretiyle, gün ışığın
dan daha fazla yarar
lanılması, elektrik 
enerjisinin aydınlat
mada kullanılan 
bölümünden tasarruf 
sağlanmasıamacını 
taşıyor. Ayrıca, yaz 
saati uygulamasıyla, 
akşam saatlerinde eh 

Şiir Köşesi Demir Ali 
BAYDAR

TÜRK ASKERİYİM

Destanları yaratan ülkede Türk askeriyim 
Vatanı sevmek onu korumaktır görevim 
Türk Bayrağımı başkasına nasıl veririm 
Uğruna ölürüm bu canı feda ederim

Ben yurdumuzun dağında taşında koşarım 
Aslan gibi kükrer yerinde durmaz coşarım 
Dağları taşları düz yoldan gibi aşarım 
:Türk askerine karşı gelenlere şaşarım

Biz Türküz içimiz dışımız şehit dolu 
Korkmayı bilmeyiz kimse bükemez kolu 
Eğer düşmanın düşerse yurdumuza yolu 
Doğduğuna pişman olur göremez sağı solu

Atatürk gibi dünyada var mı cesur asker 
Bak o yedi düvele ders vermiş teker teker 
Atatürk’üm ölürse de bini yeniden biter 
Bizler asker milletiz bitimiz bine yeter

İster PKK’lı ister Hizbullahçı olun 
Bölücülüğü bırakın sonu yok bu yolun 
Dış puşma yenemez içi düşman bölemez bizi 
Türk askeriyiz kabura çeviririz sizi

yüksek değerine 
ulaşan enerji tale 
binin (puant gücü) 
azaltılması hede
fleniyor. 697 sayılı 
Kanunun 3097 sayılı 
Kanunla değişik 2. 
maddesi, "Green 
vvich’e göre 30. dere
cede bulunan boy
lam dairesi bütün 
Türkiye Cumhuriyeti 
saatleri için esas 
alınır. Ayrıca baş 
langıç ve bitiş tarih-? 
leri belirtilmek ve bir 
saati aşmamak şar 
tıyl.a yaz saati uygu
lamaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir" 
hükmü gereğince, 
yaz saati uygula
masının başlangıç ve 
bitiş tarihleri 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla belirleniyor. 
Geçmiş yıllara 
bakıldığında yaz 
saati, bir başka dey
işle ileri saat uygula
ması, AB ülkeleriyle 
birlikte Mart ayının 
son pazar günü 
başlayıp, Ekim 
ayının son 
pazar günü bitiyor. 
Uygulamayla her yıl, 
"orta ölçekli" bir 
hidroelektrik santrali 
nin yıllık üretimi 
kadar tasarruf 
sağlanıyor^

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Acıbadem Bağdat 
Caddesi Tıp 
Merkezi'nden 
Psikolog Ayşegül 
Aydın, strese 
en dayanıklı 
olanların dünyaya 
ve insanlara hoş 
görüyle yaklaşan, 
esnek kişilik yapısı
na sahip insanlar 
olduğunu söylüyor. 
Psikolog Ayşegül 
Aydın, stres ve baş 
etme yolları hakkın
da merak edilen 
soruları yanıtladı: 
Stres nedir? 
Stres kişinin biyolo
jik ve psikolojik 
dengesinin bozul
masına gösterdiği 
tepki durumudur. 
Stresi; kaygı, aşırı 
uyarılmışlık hal, 
engellenme, duy
gusal çöküntü, 
gerginlik ve çatış
maların hepsi 
yaratıyor. 
Kaç çeşit stres var? 
Günlük stresler 
l trafik sıkışıklığı ve 
ev yaşamındaki 
sıkıntılar, 
aksamalar), 
gelişimsel stresler 
ve hayat krizleri 
olarak üçe ayırabili
riz. Gelişimsel 
stresler, kişinin kro
nolojik yaşıyla 
bağlantılı yaşanan 
ergenlik, orta yaş 
krizleri, menopoz 
dönemi krizleri 
olarak sıralanabilir.

Hayat krizleri ise, 
insan hayatına 
önemli ölçüde yön 
veren, etkileyebile
cek olaylar; ölümler, 
boşanmalar, ayrılık
lar, hastalıklar; vb. 
gibi.
İki kişi de aynı stre
si yaşıyor. Ama biri 
daha çok etkileniy
or, neden?
Genel anlamda 
stres, kişinin biyolo
jik ve psikolojik 
dengesinin bozul
masına gösterdiği 
tepkidir. Psikolojide 
kullanılan stres ise, 
kişinin stres kay
naklarını nasıl 
algıladığı ve yorum
ladığına ilişkin bir 
tanım. İki kişi de 
aynı şeyi yaşıyor 
ama biri diğerinden 
daha çok etkileni 
yor, diğeri ise, 
psikolojik strese 
daha dayanıklı olu 
yor. Çünkü herkesin 
dayanma gücü bir
birinden farklı.
Bunun altında; kişi
lik özelliklerimizin, 
sosyal desteğin 
olması, maddi 
yeterlilikler ve de en 
önemlisi geçmiş 
yaşantıların çok 
önemi var. Geçmişte 
şu andaki durumu
na etki edecek bir 
stres yaşamışsa 
kişinin bakışı daha 
farklı oluyor.
Streste yüksek risk 

altındakiler kimler? 
Günlük yaşam kriz
lerinin ve mücade
lenin çok fazla 
yaşandığı ve başa 
çıkmanın zorlaştığı 
meslekler; öğret
menlik, polislik ; 
fiziki koşulları zor
layıcı, tozlu, 
gürültülü, aşırı sıcak 
ya da soğukta 
çalışılan işler, 
vardiyalı ya da gece 
işleri; yoğun reka
bet ve zaman 
baskısı altında 
çalışan cerrahlar ve 
gazeteciler. Bir de 
psikolojik talebin 
fazla olduğu ama 
inisiyatif kullanıla
mayan sekreterlik 
gibi meslekler yük
sek risk altında. 
Strese dayanıklı 
kişilerin en belirgin 
özellikleri nelerdir? 
Strese dayanıklı ola
bilmek için katı 
olmamak gerekiyor. 
Yani bu esnek 
yapıyı insan ilişki
lerine yansıtmak, en 
küçük hatalarda 
parlamamak, affedi
ci olmak, şans ver
mek gerekiyor. 
Esnek kişilik dey
ince şu özellikler ön 
plana çıkıyor: 
- Esnek kişilik 
yapısında kişiler iş 
ve sosyal 
çevrelerinden kopuk 
olmayan
- Olaylara daha

geniş açıdan baka- 
bilen
- İyi iletişim kuran 
- Rekabet, saldır
ganlık, gibi durum
larını kontrolde 
tutabilen
- Yaşamdan ve 
insanlardan, olumlu 
beklentileri olan 
- Gelecek planlar) 
bulunan
- Mücadele ve 
değişiklikten zevk 
alan
- Aşırı mükem
meliyetçi olmayan 
-Herşeyi kontrol 
saplantıları bulun
mayan
- Hoşgörülerini hep 
en üst düzeyde tut
maya çalışan 
Stres yönetiminde 
başarısız olan 
kişiler neden 
başaramıyor? 
Çünkü bu kişiler 
yanlış baş etme 
stratejilerini çok 
kullanıyor. Ya uygun 
olmayan kaçma, 
saldırganlık ya da 
içe kapanma gibi 
davranışlar geliştin 
yortar. Ya da çok 
fazla mücadele ede 
rek kendi imkanla 
nnı zorluyorlar 
Başarısız 
olunca da alkol 
ve sigaraya başvu
ruyor ki bu da 
uzun vadede fiz 
yolojik ve psikolojik 
bağımlılığa yol 
açıyor

Son 50 yılda
insan ömrü uzadı

Yaşlı nüfusun 
artmaşıyla 
birlikte, yaşlılığa ■ 
bağlı görülen 
hastalıkların; 
görülme sıklığının 
arttığı, bunun için 
sağlıkta yeni 
düzenlemeler 
yapılması gerektiği 
ifade edildi.
Hacettepe 
Üniversitesi (HÜ) 
Geriatrik Bilimler 
Araştırma 
Merkezi (GEBAM) 
Müdürü Prof. Dr. 
Yeşim Gökçe 
Kutsal, 
bilgi düzeyinin 
artması, sağlıklı 
yaşam ve dengeli 
beslenmenin 
etkisiyle dünya 

genelinde son 
50 yılda inşan 
ömrünün ortalama 
20 yıl uzadığını 
söyledi.
Gelişmiş ülkelerde 
ortalama insan 
ömrünün 80 yaşın 
üstüne çıktığını 
ifade eden Prof. 
Dr. Yeşim Kutsal, 
Türkiye'de de 
yaşlı nüfusunun 
son 10 yılda 
3,5 milyondan 
6 milyona 
ulaştığını belirtti. 
Prof. Dr.
Kutsal, Türkiye'de 
ortalama yaşam 
süresinin erkeklerde 
70, kadınlarda ise 
72'ye ulaştığını 
ifade etti.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 1055
Polis Karakolu 513 1879
Gar. Kom. 513 1206

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 29Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay TomografiI 51310 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

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları

! 51313 53
513 10 57
513 13 08

Liman Baş. , 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 1507
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
Afnhıic İclot

5.13 24 32
513 45 21-122

BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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.
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
20 Mart 2008 Perşembe 

OZAN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 121/3 

Tel :5l2l8 54 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜREÜ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3009 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

mcbKEZİHDE GÜVENCİ MODB

killi klllll

n'l'i İlil I8İİ H H

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
• ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
• GİRİŞ ÇELİK KAPI
• KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN
* PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA <
• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
• DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU ■ TV BAĞLANTISI

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

160m2 dublex daireye geniş seçenek._ _ _

IfciMMM 'liıiiHhiTİ ıııaı~ıii __ ıa
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


BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ!

21 Mart 2008 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

İlköğretim okulları arasında yapılan şiir yarışması sonuçlandı

Sevgi, saygı ve hoşgoruyu 
şiirlerinde anlattılar

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Nevruz
Farslar, Türkler, Kürtler, Zazalar, Azeriler, 

Afganlar, Arnavutlar, Gürcüler, Türkmenler, 
Tacikler, Özbekler, Kırgızlar neredeyse tüm kuzey 
yarım küre tarafından kutlanan geleneksel yeni 
yıl, ya da başka bir değişle doğanın uyanışının 
adıdır Nevruz. Buna biz Bahar Bayramı da deriz.

Devamı sayfa 5'de-

r "Şiddetin önlenmesi ve sosyal riski azalt
ma projesi" kapsamında İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sevgi, 
saygı, hoşgörü" konulu şiir yarışmasında 
dereceye girenler ödüllendirildi. Syf3’de

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Saadet Partisi üçe divan toplantısı 
yapıldı. İl Başkanı Hilmi Tanış, AKP’ye 
açılan kapatma davasını değerlendirdi. 

“Kapatma davası 
imdatlarına yetişti”
det Partisi 9/?/75(

SP İlçe Divan toplantısında konuşan İl 
Başkanı Hilmi Tanış, “Piyasalar çok kötü 
durumda. Çekler, senetler ödenmiyor. Ban 
kalar mülk zengini oldu. Vatandaş bu durum
da iken kapatma davası adeta AKP'nin imda 
dına yetişmiştir.” dedi. Haberi sayfa 4 ’de

BE02180-945
INTEL 2180 2.0 Ght İŞLEMCİ 
INTEL 945 VGA+SES+LAN ANAKART
2 GBDDR2 BELLEK
160 GB SATA SABİT DİSK 
DVD4M OPTİK SÜRÜCÜ
1FLG WIDESCREEN LCDMDNİTOR
EVEREST 435 KASA

OPTİK MOUSE

BE0610M200
AMD 4200 İŞLEMCİ
AMD VGA+SES+LAN ANAKART 
2 GBDDR2 BELLEK 
160 GB SATA SABİT DİSK 
DVD-RW OPTİK SÜRÜCÜ 
17" LGWIDE8CHEENLCD MONİTÖR 
EVEREST 435 KASA

-• KART OKUYUCU
MM KLAVYE* OPTİK MAKOUSE

' 2*1 SES SİSTEMİ
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/ 99 YTL 1 
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mağmum
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Gazhane Cad. No:U Gemlik / BURSfl
Tel: 0.224 512 25 63 * www.gemllknowvx.roni
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Türban zihniyeti'ne mektup 2
Türban Zihniyeti'ne mektup 1 başlığı ile 09.02.2008 

tarihinde bir yazı yazmıştık.. Ancak İkincisi teknik 
nedenlerden kaynaklanan bir gerekçeyle yayınlana- 
mamıştı. Okurumuz uyardı.. Biz de hatayı giderelim 
diye düşündük..

Şimdi mektubun devamı geliyor..
İlk mektubun son paragrafı şöyleydi..
"Vaktinde unutmam, üniversitelerde savunmuştuk 

da seni, "saçıma sakalıma başörtüme karışma" 
demiştik. Bilmezdik ki o zaman, bizim hepimiz adına 
attığımızı sandığımız o sloganları, senin sadece se 
nin gibiler adına attığını. Biz senin özgürlüğünü 
savunduk, tıpkı din hanesine çarpı atılan Yezidileri, 
cem evleri'ne cümbüş evi denilen Alevileri, bildiği 
yegâne dil Kürtçe olduğu için bok yedirilen Kürtleri, 
Karade niz'de korkularından Müslümanlaşmış er 
meni ve Rumları, cinsel tercihleri nedeniy le baskı 
gören eşcinselleri ve bu ülkede sadece "farklı" oldu 
ğu için, yani bu toprakların bir başka rengi olduğu 
için korunması, "ne mozayiği lan" zihniyetine karşı 
savunulması gereken tüm diğer azınlıkları savundu 
ğumuz gibi..."

Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz..
"Ama bugün, buradan bakınca, görüyorum ki 

sevgili türbanlı, sen aynı müsamahayı göstermiyor
sun bize... İktidarın, sade ce seni korumaya program
lanmış. Ve sen, fırsatı bulduğun gibi bizi terk ettin... 
Hiçbir şeye yanmıyor da içim, neye yanıyor biliyor 
musun? Senin gibi türbanlıların çoğunlukta olduğu 
bir bölgeye taşındım iki yıl önce. İçim o kadar temiz 
ki, o kadar aptal bir hümanistim ki, bunun asla bir 
sorun olacağını düşünmedim. İlk haftalarda tam da 
oturduğumuz apartmanın karşısında serserilerin 
birikmesini hiç de önemsememiştim. Eşim sokağa 
çıkarken, ona atılan bakışların, işsiz güçsüz genç
lerin o sokaktan geçen herkese baktıkları bakıştan 
farklı olduğunu düşünmemiştim... Ve tabii apartman
daki komşularım... Koca apartmanda tek başı açık 
benim eşim, koca mahallede ise tek uzun saçlı 
küpeli erkek bendim... Biz apartmana girer çıkar ken 
küçük kızların bizden korkarak kaçışmasını önce sa 
dece yabancı olmamıza yorduk. Apartmandaki kadın
ların beni her gör düklerinde korkmasını da komik 
bulmuyordum desem, yalan olur.

Ama zaman ilerledikçe, apartmanda yaptığımız her 
şeyin göze nasıl da battığını fark ettim. Eve gelen 
arkadaşlarımızdan, içtiğimiz biralara, dinlediğimiz 
müzikten, izlediğimiz filmlere kadar her şeyin çete
lesini tuttunuz.Ve tadımızı kaçırabileceğiniz her fır- 

। şatta, elinizden geleni ardınıza koymadınız... Bir süre 
sonra, sokağa çıktığında atılan laflar yüzünden eşim 

. evin karşısındaki bakkala gidemez oldu. Sabah ek 
| mek almaya ben çıkıyorum, akşam bakkaldan geri 
I kalanı alan yine ben oluyorum. Onu bıraktım, sokak
ta yürürken attığınız o mendebur bakışlar... Gözleri
nizdeki tiksintinin nedeni sizin gibi görünmememiz, 
değil mi?...

PliminEşimin sıcakta sizin gibi kapanmıyor olması, sizin
alçak gören, babalarınız ve kocalarınızın, ağabey
leriniz ve kardeşlerinizin de tüm ilkel açgözlülüğünü, 
ve şehvetini yansıtan bakışlara maruz kalmasına 
yeterli bir sebep, değil mi?... Otobüslerde sıkıştırıl
mamız tesadüftür, eminim...Ya da buraya yazmaya 
yım dediğim onlarca detay, ohlarca ayrıntı...

Sevgili türbanlılar;
Cehaletinizden dolayı hoş görürdüm sizi, ama ken 

di 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 hoş göremeyeceğimi anladım...

Kafasında türban, üstünde askılı body olan bir kız 
gördüğümde hissettiğim acı, türbanlı ama dizüstü 
etekli kıza duyduğum içten sempati, o içine sıkıştık
ları kafesten kaçma çabalarına, dirençlerine duydu 
ğum saygıyı da yitirdim seninle/sizinle yaşamaya 
başladığımdan beri. Buraya taşındığımda içim rahat
tı, nezih bir yerde oturacağımı düşünüyordum. Ama 

| şimdi, yanıldığımı çok iyi biliyorum. Ve artık acıması 
| zım, üniversitede türbanlı görmek istemiyorum.Kamu 
' görevlisi olarak da görmek istemiyorurp. Hatta sokak 
ta bile görmek istemiyoYum.Türban bir özgürlük de 
ğil, özgürlük üzerindeki bir gasptır. Bahçeye zincirli 
bir köpek, kendini zincirleyen eli yalıyorsa, bahçeye 

ı zincirli o köpek, sokakta zincirsiz özgürce dolaşan 
köpeklere öfke kusuyorsa, bu onun köpekliğidir, 
sokaktakinin değil...

Sevgi ve selametle gözlerinden öperdim ama, üzgü 
nüm,Bende ne sevgi bıraktın sana karşı, ne selameti
ni istememi sağlayacak bir sempati. Ha, öpmeme 
gelirsek, zaten öpemem seni, yoksa cehennemde 
efptüğüm yerleri yakarlar!...1'

Eğitim seminerine kayıtlar sürüyor
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile ABİGEM Kocaeli İşbirliği 

ile “CE işareti Genel Bilgilendirme ve Makine Emniyeti I İnşaat
Malzemeleri Yönetmeliğinde CE İşareti” konulu eğitim 

toplantısı için başvuru kayıtlarının devam ettiği bildirildi.
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
ile ABİGEM 
Kocaeli işbirliği ile 
başlatılan eğitim 
çalışmaları kap
samında 26 Mart 
2008 günü yapılacak 
olan 'CE İşareti 
Genel Bilgilendirme 
ve Makine Emniyeti 
Yönetmeliği / 
İnşaat Malzemeleri 
Yönetmeliğinde 
CE İşareti' eğitimine 
katılmak isteyenlerin 
kayıtlarının devam 
ettiği bildirildi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Toplantı Salonu’nda 
yapılacak olan 
'CE İşareti Genel 
Bilgilendirme ve 
Makine Emniyeti 
Yönetmeliği /

İnşaat Malzemeleri 
Yönetmeliğinde 
CE İşareti' eğitimi 
seminerine katılmak 
isteyen katılımcıların 
Oda Genel Sekre 
terliğine başvur
maları istendi. 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, oda üyelerinin 
değişik konularda 
bilgilendirilmesi 
için eğitim seminer
leri düzenlemeye 
başladıklarını, bu 
konuda ABİGEM 
Kocaeli işbirliğini 
sürdürdüklerini 
belirterek, eğitimin 
inşaat ve makine 
sektörlerinden 
katılımcılara açık 
olacağı ve ücretsiz 
olarak gerçekleşti

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
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi 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.baytasifsaatcom,tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 1.7 94

rilecek ve eğitimin 
sonunda katılım
cılara sertifika 
verileceğini söyledi. 
Akıt, eğitimin saat 
9.30- 17.30 arasında 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Top 
lantı Salonu’nda 
ABİGEM eğitmen 
terinden Murat 
Önder tarafından 
verileceğini söyledi.

Ayrıntılı bilgi 
almak ve eğitim 
başvurusu yapmak 
için Ticaret ve 
sanayi Odası’nın 
www.gtso.org.tr 
elektronik posta 
adresinden 
yada 0224 513 
10 23 nolu 
telefondan bilgi 
alınabileceği 
açıklandı.

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR
200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.gtso.org.tr
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İlköğretim okulları arasında yapılan şiir yarışması sonuçlandı

Sevgi, saygı ve hoşgoruyu 
şiirlerinde anlattılar

YaaYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
özcâhvurall 933@hptmail.com
www.milliyeVblog/özcan vural

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlköğretim dkulların- 
da "Şiddetin önlen
mesi ve sosyal riski 
azaltma projesi" 
kapsamında İlçe 
Miİli Eğitim Müdür 
lüğü tarafından 
düzenlenen "Sevgi, 
saygı, hoşgörü" 
konulu şiir yarış
masında Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu'ndan Göksel 
Çelik, yazdığı ye 
kendisinin okuduğu 
"Sihirli Hikayeler" 
şiiri ile birinci oldu. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
yarışmaya okul mü 
dürleri, öğretmenler 
ve öğrenciler katıldı. 
17 ilköğretim 
okulu öğrencisinin 
kendilerinin yazdık
ları şiirlerle katıldık
ları yarışmada 
jüri üyeliğini 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Edebiyat Öğretmeni 
Fesih Cengiz, 
Ana dolu Meslek 
ve Kız Meslek 
Lisesi Edebiyat 
Öğretmeni Davut 
Özdemir ile 
Gemlik Lisesi 
Edebiyat öğretmeni 
Haşan Ülker 
yaptılar.

Birbirinden güzel 
şiirlerin öğrenciler 
tarafından yazılarak 
okunması büyük 
alkış alırken, Jüri. 
değerlendireme 
oldukça zorlandı.

Birinciliği Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu'ndan 
Göksel Çelik 
279 puanla "Sihirli 
Hikayeler" isimli 
şiiriyle kazanırken

ikinciliği 277 
puanla 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu’ndan Oya 
Deniz Demircioğlu 
"Yansıtabilmek 
Sevgiyi" isimli 
şiiriyle aldı.
Yarışmada üçüncü 
lüğü ise 270 * 
puanla Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu’ndan 
Melike Dede 
"Sevgiden 
Uçurtma" 
isimli şiiriyle âldı. 
Yarışmada derece 
alan öğrencilere 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen tarafından 
ödül olarak 
şiir kitabı 
armağan edildi.

Bunlar doğrular...
Tayyip Erdoğan, 1991 seçiminde Refah Par 

tisi İstanbul Milletvekili seçildi.
11 gün sonra, "tercihli oy" uygulaması 

nedeniyle milletvekilliğini kaybettiğini öğren 
di...

Bu haber karşısında üzüntüden bayıldığı 
bile iddia edildi...

Ancak bu durumun siyasi geleceği için 
müthiş bir şans olduğu sonradan ortaya çıktı: 
Eğer 1991’de milletvekili seçilseydi, 1994 te 
İstanbul’a Belediye başkanı olamayacaktı...

İstanbul’un yaşanacak yer olmaktan çıktığı 
Sözen döneminin ardından İstanbul’a beledi 
ye başkanı olması zaten büyük bir şanstı...

Bir de susuzluktan kıvranan kentin üzeri, 
Erdoğan’ın başkan seçilmesinin heıhen ardın
dan yağmur yüklü bulutlarla dolmasın mı?

Herkes "Bu Erdoğan çok şanşh adam" 
demeye başladı.

Tam belediye başkanlığı dönemi bitiyordu 
ki bir şiir okuyup hapse girmesin mi?

Böylece "Mağdur" ya da "Mazlum" sıfat
larıyla şereflenmesin mi?

Ve tam bu sıralarda Fazilet Partisi kapatıl 
masın mı?

Böylece Erdoğan’a, Erbakan hareketinden 
kopup yeni bir bayrak açmak için müthiş bir 
fırsat doğdu...

Ülkenin büyük bir krize girdiği bir dönem 
de yeni bir parti ve "mağdur" kimliğiyle orta 
ya çıkay Erdoğan, bir anda "Beklenen kurta 
rıcı" olarak selamlandı...

Sonuç:
Krizden bunalan halk, Erdoğan’ın partisini 

tek başına iktidara getirdi...
Krizden çıkış politikalarının kaymağını 

yemek de Erdoğan’a nasip oldu...
Devri iktidarında AB’ye sırtını dayadı, 

kazandı...
Dünya konjonktürü kendisinden yanaydı, 

kazandı.
Alternatifsizdi, yararlandı...
Muhtıra falan verildi, yine mağduriyetten 

beslendi...
Rakibi Baykal’dı, acayip rahat -etti..;
Ve son seçimde yüzde 47 ile iktidara gel 

di...
Şimdi merak ediyoruz:
Kapatma davası, ağlamakla laflarla Erdo 

ğan’a bir "şans" fırsatı mı verecek, yoksa 
Erdoğan’ın meşhur şansının döndüğünün bir 
işareti ile mi karşı karşıyayız...

Eğer mahkemeden kapatma kararı çıkmaz 
sa Erdoğan’ın durumdan bir kez daha yarar
lanacağı kesin...

Ama kapatma kararı çıkar ve Erdoğan da 
yasaklı hale gelirse... >

İşte bu durumda yolun sonu görülmüyor.
İşler kötüye gidebilir..
“Demokrasilerde partiler kapatılmaz.”
Cümlenin doğrusu şöyle olmalıdır: 
“Demokrasilerde partiler kapatılabilir.. ” 
“Avrupa’da da partiler kapatılıyor.” 
Doğru su şöyle olmalı:
“Avrupa’da partiler zor kapatılıyor.”
İktidar partisi kapatılmaz. Bu yasalar 

karşısında yanlış...
. İktidar partisi olmak ya da yüzde 47 oy al 

mak, bir ayrıcalık nedeni sayılamaz...
Bu dava AKP’yi güçlendirir.
Halk hukuki durumu bilmiyor^.
Mağdur rolü yapıp, oy toplamak müm kün. 

Bizim halk garibi sever.
Savcı yanlış yaptı. Savcılar dava açar..;

Görevidir. “Süs gibi otursun mu?”
Yanlış ya da doğru iddiasını ortaya koyar...
Bu nedenle savcıya yüklenmek anlam

sızdır... Yanlıştır. Yargıyı zayıflatır.. -
Adalete güvenin. "Sezer’in atadığı üyeler" 

türünden listelerin yayınlandığı bir durumda, 
adalete şüphe düşürmek ayıptır.. •_

Cumhuriyet kendini koruyor.
Koruyacaktır, bu da biline..

“Hürriyet Gazetesi Ahnjet Hakan yazısı alıntısı”

mailto:933@hptmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan


21 Mart 2008 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 4

Şahin; “Nevruz, birlik ve 
beraberlik günüdür”

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 21 Mart 
Nevruz Bayramı 
nedeniyle yaptığı 
yazılı açıklamada, 
"Türk kültüründen 
kaynaklanan 
Nevruz Bayramı, her 
yönüyle Türk 
gelenek ve görenek
leriyle zenginleşmiş 
ananevi ve temeli 
beş bin yıllık Türk 
tarihine dayalı milli 
bir bayramdır” dedi.
Şahin açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
' 'Milletimizin sahip 
olduğu önemli 
kültürel değerlerden 
birisi olan Nevruz 
Bayramı, barışın, 
hoşgörünün, kar 
deşliğin ve dostlu 
ğun kaynağıdır. 
Baharın müjdecisi 
Nevruz, kardeş ülke 
ve topluluklarla 
aramızdaki tarihsel

MHP’den Nevruz kutlaması
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
İlçe Başkanlığı 
21 Mart Nevruz 

। Bayramı nedeniyle 
I yaptığı basın açıkla

masında Nevruz 
Bayramı’nı kutladı. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkan Yardımcısı 

| Ercihan Yavuz 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, 
“Güzel günlerin 
habercisi kabul

I edilen, anlam ve 
önemine uygun 

| olarak coşkuyla 
I karşıladığımız

ve kültürel bağların 
en güzel örneklerin 
den birisidir. Yüz yıl
ları aşarak günü 
müze gelen Nevruz 
gibi kültürümüzün 
ayrılmaz parçası 
olan böyle anlamlı 
zenginliklerin yaşa 
tılması büyük önem 
taşımaktadır' dedi. 
Şahin, baharın, 
toprağa atılan tohu
mun filizlenmesi,

Nevruz’un halkımı 
zın barış ve kardeş
lik duygularını ve 
milli değerlerimize 
bağlılığını artırma 
sini temenni 
ederek, Gemlik 
halkının bayramını 
kutluyoruz” 
denildi.
Yavuz, açıklamasına 
söyle devam etti. 
“Nevruz, yalnızca 
yeni bir mevsim 
döngüsünün, 
bolluk ve bereketin 
başlangıcı değil, 
Türk milleti için 
geleceği yeniden 

ağacın zümrüt 
yeşile boyanarak 
çiçek açması 
olduğunu ifade 
eden Şahin, Nevruz 
bayramında millet 
olarak kardeşlik 
bağlarını tazele 
yeceklerini, birlik, 
beraberlik ve 
dayanışma 
ruhunu daha da 
canlandıracaklarını 
belirtti.

yorumlamanın 
atalet, yılgınlık, 
korku ve umutsuz 
luğun geri bira 
kılarak maddi ve 
manevi diriliş, 
doğruluş ve atılımın 
da müjdecisidir. 
Son yıllarda bir 
çaba ile bölücü 
bir zihniyet tarafın
dan tahrif edilerek 
sinsi emeller 
için kullanılmaya 
çalışılan Nevruz’un 
milletimize bolluk, 
bereket ve mutluluk 
getirmesi en büyük 
dileğimizdir”

Saadet Partisi ilçe divan toplantısı yapıldı. İl Başkanı Hilmi Tanış, I 
AKP’ye açılan kapatma davasını değerlendirdi.

“Kapatma davası 
imdatlarına yetişti”

Saadet Partisi aylık 
olağan ilçe divan 
toplantısı önceki 
akşam parti 
lokalinde yapıldı. 
Toplantıya Saadet 
Partisi Bursa il 
Başkanı Hilmi Tanış 
başta olmak üzere, il 
yönetim kurulu 
üyeleri, İlçe Başkanı 
Recep Aygün, ilçe 
yönetim kurulu üye 
leri, kadın ve gençlik 
kolları yönetimleri, 
mahalle, köy ve 
belde temsilcileri 
katıldılar.
Gemlik ilçe teşkilatı 
olarak düzenli 
olarak köy ve belde 
ziyaretlerini gerçek
leştirdiklerini 
belirten Aygün; 
esnaf, sivil toplum 
kuruluşları ve halkla 
sürekli irtibat 
halinde olduklarını 
vurguladı. 30 Mart 
tarihinde gerçek- . 
(estirecekleri ilce 
kongresi için tum 
hazırlıklarının 
tamamlandığını 
söyleyen Aygün, 
"30 Mart kongremiz 
Saadet Partisi'nin 
ilçemizde de yeni 
den şahlanışı için 
bir kırılma noktası 
olacaktır" dedi.
SP İl Başkanı Hilmi 
Tanış ise yaptığı 
konuşmada, 
partilerin kapatıl
masına karşı olduk
larını belirterek, 
şunları söyledi 
"AKP geçen seçim
lerde yüzde 47 oy

almış. Bu yaklaşık 
16-17 milyon oy 
demektir. Ey AKP 
sen 2002'den bu 
yana iktidardasın. 
Niçin parti kapatma 
konusunda sana 
gelen hukukçuların 
isteklerini de değer- 
lendirirıeme pahası
na bir çözüm 
getirmedin. Bundan 
dört ay önce sana 
bir ikaz geldi. İşaret 
fişeği atıldı. Resmen 
uyarıldın. Laiklik 
tehlikede açıkla
maları yapıldı. Ey 
sayın başbakan sen 
ne dedin o zaman? 
'Herkes işine baksın' 
dedin. İşte şimdi 
Yargıtay'da Anayasa 
Mahkemesi de işine 
bakıyor. Kapatma 
davası ile karşı 
karşıyasınız. Milletin 
derdi sizin kapatma 
davanız değil. Millet 
büyük bir ekonomik 
sıkıntı içinde. 
Piyasalar çok kötü 
durumda. Çekler, 
senetler ödenmiyor. 
Bankalar mülk 
zengini oldu. Kredi 
ile ev ve araba alan

ların ödeyemedikleri 
taksitleri nedeniyle 
bankalar el koyduk
ları araçları depola 
yacak parklar bula 
mıyorlar. Vatandaş 
bu durumda iken 
kapatma davası 
adeta AjtP'nin 
imdadına yetişmiştir. 
Bakınız şimdi ABD 
Başkan Yardımcısı 
Dick Cheney 
Türkiye'ye geliyor. I 
Bu şahıs 'Biz Irak'ta I 
İslam ile savaşıy
oruz' diyen bir zattır. 
Şimdi AKP inşallah 
içinde bulunduğu bu 
durumdan kurtul
mak adına yine 
pazarlık masasına 
oturmaz. Çünkü 
Dick Cheney çan
tasında İran'ı 
vurmak için 
Türkiye'den destek 
ve buna benzer 
birçok konuda taviz 
istemeye geliyor 
bunu iyi biliniz.
Ben AKP'nin kap
atılacağına inanmı 
yorum. İnşallah 
hükümet bu noktada 
yeni tavizler verme 
yolunu seçmez"

Kara Avcılık Sertifikası Kursu açılıyor
Gemlik Merkez 
Avcılar Kulübü 
başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
Kara Avcılık

ı Sertifika Kursu’nun 
' açılacağı bildirildi.

Gemlik Merkez
i Avcılar Kulübü 

İsmail Hakkı 
Dursun yaptığı

I yazılı açıklamada,

Yeni kanunlara 
göre Avcılık 
Sertifikası almayan
ların av mahallinde 
yakalandıkları 
takdirde maddi 
cezalara çarptırıldık
larını, tüfek ve 
diğer malzemelerine 
de el konulduğunu 
belirterek, 
bu sebeplerden 

dolayı kurs 
açtıklarını söyledi. 
Dursun, Kara 
Avcılık Sertifikası 
Kursu’nun Halk 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nün katkıları 
ile 2 Haziran 
2008 tarihinde 
açılacağını 
belirterek, 
kursa katılmak 

isteyen avcılar 
ve ileride avcı 
olmak isteyenlerin 
30 Nisan 2008 
tarihine kadar 
evraklarını 
tamamlayarak 
Gemlik Merkez 
Avcılar Kulübü 
Başkanlığı’na 
müracaat 
etmelerini istedi.

Kara Avcılık 
Sertifikası Kursu’nun 
100 YTL ye mal 
olacağını söyleyen 
Gemlik Merkez 
Avcılar Kulübü 
Başkanı İsmail 
Hakkı Dursun, . 
kursa katılmak 
isteyenlerin 18 
yaşını tamamlamış 
olması gerektiğini 

hatırlatarak, kursa 
kayıt yaptırmak 
isteyenlerin 4 adet 
vesikalık fotoğraf, 
nüfus cüzdan sureti, 
ikametgah belgesi, 
okur-yazar belgesi 
ile birlikte Gemlik 
Merkez Avcılar 
Kulübü’ne müracaat 
edebileceklerini 
söyledi.

Tüfllfl “SUYUNU BOŞA 
— HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harçama” 
kampanyasına su tüketirpinin önlenmesi için siz de kat ilin

Gemlik KHrfez 
«■«IİkUn İLK aONLOK «İVABİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUTUN OKUYUN
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Nevruz
Nevruz’u salt Türk toplu mları 

değil, İran’da Baha iler tarafından 
da kutlanır.

Yani bu yalnız İslam . 
dünyasının bir bayramı değildir.

Çıkış merkezi yine İran olan 
Zerdüşler de kutlar Nevruz’u..

Baharın gelmesi yere, göğe 
ve toprağa cemrenin düşmesiyle 
başlar.

21 Mart günü ise Baharın 
gelişi bayram olarak kutlanır.

Yani Nevruz bir Bahar 
Bayramı’dır.

“Nev” yeni, “Ruz” Gün 
anlamına gelir. Yani YENİGÜN..

Bizim bölgemizde de Nevruz 
yerine Bahar Bayramı adıyla 
bahara ‘merhaba’ deriz.

21 Mart'ta gece ile gündüz 
eşitle nir. Güneş göçmen kuşlar 
gibi kuzey yarım küreye yönelir. 
21 Mart ile birlikte havalar ısın
maya, karlar erimeye, ağaçlar 
çiçeklenmeye, toprak yeşerme 
ye, göçmen kuşlar yuvalarına 
dönmeye başlar.
’ Bu nedenle 21 Mart bütün var
lıklar için uyanış, diriliş ve yara 
diliş günü olarak kabul edilir.

Bu Bayram havasında kut
lanır.

Güne Balcit
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com^

Asırlardır süren bû gelenek 
benim çocukluğumda da kut
lanırdı.

Çocukluğumda Bahar Bay ra 
mı’nı ailecek, hatta mahalledeki 
komşularla kırlarda veya deniz 
kenarında kutlardık.

Kırlarda yeşillikler arasında 
ateş yakılır, üzerinden atlarken 
dilekler tutulur.

"Yüzük Nerede’’ “Çömlek*’ 
oyunları oynanırdı.

Sonra biz çocuklar yeşillikler 
arasında yuvarlanarak maskara 
lıkların birbir çeşidini yapardık.

Üstümüz başımız toz toprak 
ve yeşil çimen içinde kalırdı.

‘Şimdi o günleri özlemle ânı 
yorum.

. Eskilerin Nevruz veya Bahar 
Bayramı şimdilerde böyle kutlan
mıyor sanırım.

Son yıllarda Nevruz, devlet 
tarafından resmi olarak kutlan

$

mak isteniyor.
Bunun nedeni ise kürt milliyet 

çilerin Nevruzu siyasal amaçları
na alet etmesidir.

Dün, kürt kökenli yurttaşlarımı 
zın çoğunlukta olduğu illerde 
nevruz kutlamaları yerine terör 
estirildi.

Bölücü örgütün sempatizan
ları çocukları kullanarak taşkın
lıklarını sürdürdüler..

Geçmiş yıllarda İstanbul’da 
yaşananlar unutulmadı.

Oysa baharın,gelişini Bayram 
havasında kutlamak varken, bay 
ramı savaşa dönüştürmek kime 
ne kazandırır.

Nevruz salt kürtlerin kutladığı 
bir bayram değildir.

Bahar Bay ra mı’nı siyasidir . 
şova dönüştürmek barışın, kar 
deştiğin, dostluğun, sevginin 
yerine kin ve kavgayı bırakmak 
Türkiye kürtlerinin davranış biçi

mi olmamalıdır.
Bugün televizyonlarda göre

ceksiniz, Azerbeycan, Kırgızis 
tan, Türkmenistan hatta Iran da 
Nevruz ne büyük törenlerle bir
lik ve beraberlik içinde kut
lanacak.

Bir de bizim büyük şehirleri 
miz de kutlanacak Nevruz’a 
bakacağız.

PKK’nın propağandasının 
yapıldığı, bölücübaşının poster
lerinin asıldığı, kavga ve şiddet 
içeren, halklar arasında kin ve 
nefret tohumlarının atıldığı bir 
şekilde kutlanacaktır.

İnşallah ben yanılırım.
Meydanlarda Nevruz dostluk, 

kardeşlik ve sevgi gösterilerin 
od ağ rol ur.

Bu konuda herkes üzerine 
düşeni yapmalıdır.

En başta da Kürtİeri temsilen 
Türkiye Büyük Millet Meclisine 
girmiş olan Demokratik Toplum 
partisi liderleri..

Eğer bu yapılamazsa Türkiye 
de Türkler ile kürtler arasındaki 
uçurum giderek daha da artacak.

Baharı kutlamak insana coşku 
verir.

Mutluluk verir.
Bahar Bayramınız kutlu olsun.

Gazeteciler, “Meslek İçi eğitim” 
seminerinde buluşacak

Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti’nin Konrad 
Adenaur Stiftung 
ve Mudanya 
Gazeteciler 
Derneği’nin katkıları 
ile birlikte yürüttüğü 

. “Yerel Medya
Projesi*’kapsamında 
Bursa ve çevresin
deki gazetecilerin 
katılımı ile düzenle
nen 45. nci 
“Meslek içi Eğitim 
Semineri” yarın 
Mudanya Montania 
Otel’de yapılacak. 
Türkiye’nin değişik 
il vp ilçelerinde 
yapımı sürdürülen 
“Yerel Medya 
Projesi Meslek içi 
Eğitim Semineri” 
yarın saat lO.oo’da 
başlayacak.

Toplantının 
birinci bölümünde 
Mudanya Gazeteci ^ 
ler Derneği Başkanı 
Yavuz Gerçekçi', * 
Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Orhan Erinç, Mudan 
ya Belediye Başkanı 
Erol Demirhisar ve 
Mudanya Kaymaka 
mı Adem Öztürk 
birer konuşma 
yapacak.
Daha sonra Basın 
İlan Kürümü Genel 
Müdürü Ertan Cillov 
(Basın İlan Kurumu 
Resmi İlanlar) 
Cumhuriyet Gazete 
si Yazarı Feyzâ 
Hepçilingirler 
(Yerel Medya ve 
Dil Hataları) konu
larında birer konuş

ma yapacaklar. 
Toplantının ikinci 
bölümünde Gazeteci 
Tümer Argın “Mizan 
paj” konusunu 
anlatacak. Daha 
sonraki bölümde ise 
“Gazeteci Gözüyle 
Kente Bakış” 
konusunda ^illiyet 
Gazetesi Yazarı 
Nail Güreri bir 
konuşma yapacak. 
“Bursa’da Basın ve 
genel sorunları, .. 
Bursa’da Ekonomi 
Haberciliği, 
Anadolu’da Spor 
Gazeteciliği ve inter
net yayıncılığında 
son düzenlemeler” 
konulu konuşmalar 
sunulacak. Panele 
katılanlara ise serti
fika verilecek.
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Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş. firmasının 
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İpek Yolu Film Festivali'ni 
Ezel Akay yönetecek
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Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 3'sünün 
gerçekleştirileceği 
'İpek Yolu Film 
Festivali'nin yönet
menliğini, Bursah 
usta yönetmen Ezel 
Akay üstlenecek. 
'Neredesin Firuze' 
ve 'Hacivat - Kara 
göz Neden Öldürül 
dü?' gibi sevilen 
filmlerin yönetmeni, 
'Tabutta Röveşata', 
'Karpuz Kabuğun 
dan Gemiler Yap 
mak' ve 'Güneşe 
Yolculuk' filmlerinin 
yapımcısı olan ve 
'Sözün Bittiği Yer' 
ile 'Ademin Trenleri* 
gibi yapımlarda da 
oyuncu yüzüyle 
sevenlerinin karşısı
na çıkan Ezel Akay, 
bu yıl 28 Kasım 
Cuma ile 4 Aralık 
Perşembe tarihleri 
arasında yapılacak 
'3. Uluşlararası 
Bursa İpek Yolu

I Film Festivali'nin 
yönetmenliğini

I gerçekleştirecek. 
I Bursa'da kültür ve 

sanat yaşamına 
yepyeni renkler 
katan İpek Yolu Film 
Festivali'nin zengin

içeriği Türk Sine 
ması'nın en yaratıcı 
yönetmen ve yapım
cılarından olan Ezel 
Akay ile daha da 
güçlenecek.
Vizyonuyla kısa 
zamanda Türki 
ye'nin sayılı film 
festivalleri, arasında 
yer bulan İpek Yolu 
Film Festivali'nin 
yürütücü yönetmen
liğini, 3. yıldan itiba 
ren her yıl sinema 
mn usta bir yönet
meninin üstelene 
ceğini açıklayan 
Kültür A.Ş. Genel 
Müdürü Akif Koçyi 
ğit, bu uygulamayla 
Türkiye'de yine bir

ilke imza atacak 
olmanın haklı guru
runu yaşadıklarını 
söyledi.
Koçyiğit, sürpriz 
bölümleri ve bir
birinden güzel yan 
etkinlikleriyle sine
ma seyircilerini 
kaliteyle ve özel 
filmlerle buluşturan 
'Uluslararası 
İpek Yolu Film 
Festivali' hakkında 
detaylı bilgi 
sahibi olmak 
isteyenlerin 
*www.ipekyolufilm- 
fest.com' adlı site
den gelişmeleri 
takip edebilecekleri
ni bildirdi.

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
MMniUEUCU

Aşık 
Veysel 
anılıyor 
Halk ozanı Aşık 
Veysel Şatıroğlu, 
bugün ölümünün 
35. yıldönümünde 
törenle anılacak. 
Doğum yeri 
Sivas'ın Şarkışla 
ilçesi Sivrialan kö 
yündeki mezarı ba 
şında anılacak ün 
lü halk ozanı Aşık 
Veysel Şatıroğlu, 
şiirleri ile Türk 
kültürünün vazge 
çilmez yapı taşla 
rından biri olarak 
görülüyor. 
Eserlerinde Türk 
çeyi en yalın ve 
güçlü şekilde kul
lanan Aşık Veysel, 
şiirlerindeki verdi 
ği mesajlarla Türk 
milletine her za 
man birlik ve bera 
bertiği öğütlüyor. 
Aşık Veysel'i anma 
programı etkinlik
leri kapsamında 
Şarkışla Kayma 
kamlığı Aşık Vey 
sel Halk Kültürü 
Araştırma. U'vnula 
ma ve Doküman 
tasyon Merkezi'n 
ce, ilçedeki Aşık 
Veysel Kültür Mer 
kezi'nde bir etkin
lik düzenlenecek.

istiklal Cad. Bora Sok. Atak Anlığı No: 3IB GEMLİK Tel :513 96 83 Fax :513 ÎS 9i

Yaşamdan 
Çizgiler

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı I

ozgkararcuhotmail.com

Mutlu olmak...
Mutluluk bütün insanlığın isteklerinin 

dile getirilmesi olduğundan insanlığın 
ortak birleşenidir. Hayatın amacı ve en 
büyük cesarettir.

Özünde ise sevmek ve sevilme, bolluk 
içinde yaşama isteğine gereksinim duyma 
yatar. Doğaya akla uygun her türlü 
kötülükten uzak durarak, kültür düzeyini 
yükselterek, haz duyma, istediğini elde 
etme ve amaçlarını gerçekleştirebilmektir.

Sağlık, gerginlikten uzaklaşma huzur, 
dinginlik ve dengeli olmadır.

Enerjinin bitip tükenmeyeceği duygu 
suyla, yaşarken farkında olarak, hayatın 
içinde insanın kendi olabilmesiyle, hiç bir 
karşılık beklemeden dünyayı, insanları 
çıkarsızca sevebilmedir. Değer vermesini 
bilebilmek, kimi zaman bir bebeğin yüzün 
de, yaşama ışıl ışıl gözlerle bakabilme, 
insanın yüzünde gülümsemeyi sağlaya
bilmedir.

Kuş cıvıltısıyla birlikte; çiçekleri sulaya 
bilmektir. Toprağın yağmuru emmesi, is 
mini yazıp uçurtma yaparak rüzgârlı yer
lere tırmanıp uçurabilme, deniz kıyısında 
oturmadır. Durgun denizde yelkenlileri 
izlerken, arada bir gökyüzüne bakmak ve 
kıyıda martıları seyredebilmektir.

başarmanın coşkusunda ve ufak bir 
öpücükte, insanın sevdiği mesleği seçe- 
bilmesindedır. Öğrencilik döneminde ise 
sınavlar bittikten sonraki rahatlama, affet
menin büyüklüğünde, yeni bir gündeki 
doğan güneştedir. Bir şarkının sözünde, 
bir resmin mavisinde, şiirin dizesinde, fo 
toğraftaki karededir. Yolda yürürken yaşlı 
bir insana yardım etme, üzerine düşen so 
rumlulukları yerine getirerek, harcanan 
emek sonrası gülümseme ve göz kırp
madın

İnsanlığa yararlı projeler üretmek ve 
gerçekleştirmek bilim ve sanat alanında 
eserler vermek, yücelikleri düşünmek ve 
karanlıkta kalmayarak insanlara yardımcı 
olmaktır. Doğru olanları yaptım diyebile 
rek kula değil yüreğine sorabilmektir. 
Vicdanen rahat olabilmek insanın içinde 
bulunduğu ortamda kendisine yönelik 
hiçbir tehdit baskı ve stres yaşama- 
masıdır.

Beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması 
ve yapaylıklardan ve zaman kavramından 
arınabilme ve hakkını alarak dengeli bir 
şekilde beslenebilmektir.

Fakat ne yazık ki gelir dağılımındaki 
adaletsizlik insanlar arasında huzursuz 
luğa neden olmaktadır. Sistemin söylemi 
olan tüket ve yaşa; doyma yine tüket, . 
insanı cendere içine almaktadır. Bu neden 
le; zor yakalanan mutluluk anları da özel x 
günlerle belirlenmektedir. Sıradan zevkler 
ve onların yüzeysel mutluluklarıyla yaşa 
mı doldururken insanlarda zengin olma 
hevesi içersinde yer alırlar. İnsanın birey
selleşerek bencilleşmesi insanın mutsuz 
luğuna yol açmaktadır.

İnsanlara, mutluluğun nesneler 
dünyasında olduğu gösterilir. Mutluluk, 
hayatın içindedir ve dağıtımı yapılmaz. 
Yalnızca, maddelere bağlı mutluluklar, 
gelip geçicidir.

Sadece bir gurubun değil bütün insan
lığın insanca yaşaması mutlu olmanın 
kapısını aralatır. Ürettikçe ve paylaştıkça 
mutluluğu yaratarak, insanın yaşadıkça 
memnun olması kendisi için değil, ken
disinden sonraki gelecekler için dürüstçe 
çalışabilmesidir.

ozgkararcuhotmail.com
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Siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıracak Anayasa değişiklik teklifinin çerçevesi netleşti

Önce uyarı, sonra kapatma
Siyasi partilerin kap* 
atılmasını zorlaştıra
cak Anayasa değişik 
lik teklifinin çerçe 
vesi netleşirken, 
üzerinde durulan 
formüle göre, Yargı 
tay Cumhuriyet Baş 
savcısı siyasi partiyi 
dava açmadan önce 
mutlaka uyaracak, 
uyarının gerekleri 
yerine getirilmediği 
takdirde dava 
açabilecek.
AKP'nin MHP'ye su 
nacağı Anayasa 
değişiklik teklifinin 
çerçevesi belli oldu. 
AKP, Anayasa'nın 
68. ve 69. maddeleri 
üzerinde yapılacak 
değişiklik teklifini 
MHP'ye sunacak. 
AKP'nin hukukçu 
kurmaylarının üzerin 
de çalıştığı değişik
lik teklifinin aha 
başlığı "siyasi parti
lerin kapatılmasının 
tamamıyla zorlaştı 
rılması" olacak.
Anayasa'nın 68. ve 
69. maddelerini

somut hale getire
cek düzenlemeyle 
siyasi partilerin kap
atılması zorlaştırıla
cak. Buna göre Yar 
gıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı, Anayasa 
ve yasalara aykırı 
davranan bir siyasi 
partiyi önce uyara
cak. Sözkonusu siya 
si parti, uyarıyı dik 
kate almaz ve gere 
ğini yapmazsa Baş 
savcı dava açabile
cek. Anayasa'ya 
"Başsavcı dava aç 
ma yetkisini kullan
madan önce uyarı 
mekanizmasını çalış 
tirsin" hükmü 
eklenecek. Anaya 

sa'ya "bireysel so 
rumluluk" hükmünü 
de getirecek olan 
AKP'nin hazırladığı 
teklife göre, siyasi 
parti üyelerinin suç 
işlemeleri ve bunun 
mahkeme tarafından 
tespit edilmesi halin 
de o kişiler eylem
lerinden dolayı so 
rumlu olacaklar.
Siyasi partilerin, üye 
lerinin eylem ve be 
yanlarından dolayı 
kapatmaya muhatap 
olmaması, üyelerinin 
kendi fiillerinden do 
layı.muhatap olması 
yönündeki düzen
leme Anayasa'ya 
girecek. Ancak bu 

şartş bağlanarak, 
üyelerin sözkonusu 
partide barındırılma- 
ması hükmü getirile
cek. Suç işleyen 
partilinin, Anayasa 
ve yasalara aykırılık 
teşkil eden eylem ve 
beyanlarının mahke 
me tarafından tespit 
edilmesi de hükme 
bağlanacak. Anaya 
sa'nın 68. ve 69. 
maddesini somut
laştıracak olan for
mülle, hangi eylem 
ve açıklamaların 
suç sayılacağı net 
olarak Anayasa'ya 
yazılacak. AKP 
kurmayları, 
Anayasa’nın özellik
le 68/4. maddesinin 
sübjektif bir alan 
olduğuna işaret 
ederek, "Bu alan 
boş bırakılmamalı. 
Böyle kalmamalı, so 
mutlaştırılmalı. İn 
sanlar, sözlerinin, 
davranışlarının suç 
olup olmadığını 
bilmeli" değer
lendirmesini yaptı.

Yargıtay Başkanı’ndan 
uyarı gibi açıklama

Yargıtay Başkanı 
Haşan Gerçeker, 
Sosyal devlet pan
elinde yaptığı 
konuşmada "Kişiler 
kurumlar ve idare 
her tür yargı karar
larına uymak zorun
dadır" dedi. 
"Hukukun bulun
madığı yerde de 
mokrasiden söz- 
edilemez" diyen 
Gerçeker, "Yargıyı 
eleştiren siyasiler 
zaman içinde

bunun yanlışlığını 
görmüş ve acılarını 
çekmişlerdir. Yargı 
herkese lazımdır. 
Bu konuda kurum 
ve kişiler kendile 
rine düşen özeni 
göstermelidir. 
Hukuk herşeyin 
üzerindedir ve 
keyfiliğe yer yoktur. 
Hukuka siyaset 
sokmak yerine, 
siyasette hukukun 
bulunması gerekir. *' 
diye konuştu.

ESSAN YRPI
EGE 11L0IL KM İt DAHİM İt İMLİM SİSTEMLERİ
■I İKİ IIIHISI1İ Milili SIIII fJİZ ili Hli IBM.

a»iii^ıW^iRiWiN ı
Zeytinlik * Tarla * j

Meyve Bahçelerinizde 
damlama usulü ile 

sulama sistemleri kurulur |a^Qk5 
projelendirilir.

Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. Apt. No:l K.KUMLA / GCMLİK

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00



Yaşlı kadını "Zekat vereceğiz" diyerek dolandırdılar
Bursa'da bir eve 
gelen dolandırıcılar 
'zekat yardımı 
yapacağız* deyip 
kandırdıkları kadının 
510 YTL'sini çaldı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi

ilçesi Başaran 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
68 yaşındaki Esma 
Öksüz'ün kapısını 
çalan bir kişi, "zekat 
yardımı yapacağız" 
diyerek 2 adet 1000

Peru verdi. Dolar 
zannettiği paranın 
üzeri olarak 510 
YTL'yi geri veren 
Esma Öksüz, bir 
süre sonra parayı 
bozdurmak için 
bankaya gittiğinde

geçersiz olduğunu 
öğrenip polise 
müracat etti. Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, benzer 
dolandırıcılık olay
larına karşı vatan
daşları uyardılar.

Alışveriş yaparken çantasını kaptırdı
Bursa'da alışverişe 
çıkan kadın, 
bebek arabasına 
astığı çantasındaki 
3 bin 500 
YTL'sini çaldırdı. 
Alınan bilgiye

göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Uzunçarşı'da 
meydana gelen 
olayda, bebeğiyle 
alışverişe çıkan 
49 yaşındaki

H.Ş. bebek 
arabasına astığı 
kol çantasını 
çaldırdı. Çantasında 
3 bin 500 YTL 
olduğunu söyleyen 
H.Ş.'nin müracatı

üzerine polis 
araştırma başlattı. 
Yetkililer, alışverişe 
çıkan bayanları 
çantalarına 
sahip olmaları 
konusunda uyardı.

Yaşlı çift sobadan zehirlendi
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde kömür 
sobasından sızan 
gazdan zehirlenen 
yaşlı çift, hayati 
tehlike kaydıyla

tedavi altına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Küçükbahkh Mahal 
leşi Külçe Sokak'ta 
oturan 79 yaşındaki 
Osman Semir ve 
76 yaşındaki eşi

Ümmühan Semir, 
kömür sobasını 
yakarak uykuya 
daldı. Ancak sızan 
gaz Semir çiftini 
zehirledi. Yakınları 
tarafından sabah

saatlerinde baygın 
halde bulunan yaşlı 
çift hayati tehlike 
kaydıyla hastanede 
tedavi altına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

ELEMAN ARANIYOR
Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

CUMAN AR ANIYOR

1 77 B
i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN |

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİlSATİUKveKİRALIKlARINIZİCİNBİZİARAtiNIZ |

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi
j Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa g
| Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
4 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, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

/Vfac/de &ZÂLP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

iı&: 

ik"

Polisten 
kaçan 

bayanın 
üzerinden 
esrar tikti
Bursa'da polisin 
dur ihtarına 
uymayarak 
kaçan şahsın 
üzerinde yapılan 
aramada 464 
gram esrar 
ele geçirildi.
Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
152 Evler 
Mahallesi Güneş 
Sokak'ta polisleri 
görünce panik 
yapan C.Ö. isimli 
bayanın üzerinde 
arama yapıldı. 
28 yaşındaki 
bayanın üzerinde 
poşet içine zula 
lanmış 464 gram 
esrar maddesi 
bulundu.
Olayla ilgili soruş
turma başlatan 
polis, C.O.'yü 
"esrar bulundur
mak" suçundan 
adliyeye sevk 
etti.

Bünyemizde çelişecek 
BAYAN ELEMAN ve 

BAYAN TEMİZLİKÇİ erenıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 1Î- GEMLİK 
Tel: 0.224 514 78 77

DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRALIK MARKET

FELKR PETROL
TEL: 0.224 586 01 39
FAX: 0.224 586 01 49

T MA . ““~ 4*»~
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA” 71__
TEMA Vakfı tarafıridan başlatılan."Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
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ı . Düşünsel Boyut 

Yelda BAYKIZ 
e-mail: yeldabykz@gmail.com

Okuyucu Şikayetleri 5

Sevgili Yelda Baykız

Gemlik Ticaret Meslek Lisesinde 
okuyan bir kızım var. Okulun bir uygula
masından bahsetmek istiyorum size. Öğle 
aralarında çıkış kesinlikle yasak. Ne ala
caksanız okul kantininden alacaksınız. 
Onun dışında ya evden getireceksiniz ya 
da aç kalacaksınız. Her gün bir olay oluy
ormuş. Parası olmayan çocuklar haklı 
olarak eve gitmek istiyor. Ya da benim 
gibi dışarıda değil de (Evimiz hamlamın 
orada) evde yemesini isteyen anneler var. 
Çocukları koruma adı altında kantine yön
lendirme olarak nitelendirdiğim bu uygur 
lamayı kesinle çağ dışı buluyorum. Müdür 
odaklı yapılan bu uygulama zihniyetlerin 

। nasıl işlediğini belirtiyor. Çünkü gencecik 
| insanların serbest vaktini yok sigara içer 

yok farklı bir şey yapar diye kısıtlarsanız 
| kurunun yanında yaşta yana bir, İkincisi 
I yapacak çocuk her yerde haytalık yapar.

Selamlar
Rumuz Behice

Yazarın Notu: Bu konuyla ilgili iki mail 
। daha aldım. Umarım yetkililer geçerli bir 
| nedenini açıklarlar.

I Merhaba Yelda Baykız, 
i Gazeteniz Gemlik'te tek ve çok kaliteli. 
| Sizin gibi değerli yazarların varlığı da bizi 
ı sevindiriyor. Ali Çavuşta oturan bir kişi 

yim. Uludağ Üniversitesi’nde Yüksek 
lisans öğrencisiyim. Dün saat 22:00 sula 
rında Bursa'dan döndüğümde eve gider 
ken Ali Çavuşta üç tane 15 yaşlarında 
genç ellerinde bali torbası yoldan geçen
lere hareketler yapıyor. Zaten burası hali
ci çocukların yuvası. Yıllardır da çözüm 
bulunmadı buna. Polise haber verildiğin 
de ise sirenini öttürüyor. Resmen kaçın 
der gibi. Tehdit altındayız. Çünkü her ge 
çen gün türüyorlar. Çalışmalarınızda 
kolaylıklar diliyorum.

A.A

Selamın Aleyküm
Ne zamandır size yazacaktım.Kısmet 

bugüneymiş. Sah pazarı olduğu günler 
eski Pazar Caddesinin arka sokakları çok 
kötü. Trafik polisi ya da zabıta hiç gelmi 
yor heralde buraya. Her yer de araba. 
Yolun ortasında bile. Buradan insan mı 
geçer başka bir şey mi düşünen yok. 
Denetleyin azıcık kardeşim gelin buraları. 
Yazılarınızı eşimle çok beğeniyoruz.

Selamlar üzerinize olsun 
Adnan Başıboş

Gemlik KErffez

(UMAN ARANIYOR

gösteren firmamızda çnlıımok uzvre;

Endüstri Meslek lisesi mezunu 
MAKİNE BAKIM ELEMANI 

ve VASIFSIZİŞÇİLER aranıyor.
Empel Iktalurji San.Tic. W. Şİİ, 

Eski Orhangazi Cad. Mezbaha Karşısı Wb GEMLİK 
TEL: M 514S256 Emek Talin I.5JJ 33S0843

Sayfa 9

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

SEKRETER 
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur, 

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
Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel:5l3332l)

ELEMAN ARANIYOR

RECEP İVEDİK 11.30- 14.00- 16.15-19.00-21.15
PLAJDA 14.00 - 19.00
SEMIN 11.30-15.45-21.00

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


21 Mart 2008 Cuma Gemlik KMrffez Sayfa 10

Yıldız kızlarda Cumhuriyet birinci oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Akpet Petrol ve Vero 
na Mermer'in spon
sorluğunda İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü Lig 
Heyetinin düzenlediği 

Yıldız Kızlar Voleybol 
birinciliğinde ipi 
göğüsleyen . 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu olurken 
Atatürk İlköğretim 
Okulu ikinci oldu.

Dün oynanan 
üçüncülük dördüncü 
lük maçında Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu rakibi Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu karşıcında

25-14 ve 25-13'lük 
setlerle 2-0 galip 
gelerek üçüncü oldu. 
Final Maçında ise 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu ile Atatürk 
İlköğretim Okulu 

karşı karşıya geldi. 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu baştan 
sona üstün oynadığı 
maçta setleri 25-14 ve 
25-12 alarak birinci 
olurken Atatürk

İlköğretim Okulu 
.ikinci sırayı aldı. 
Şampiyonada ilk 
dörde giren takımlar 
Gemlik'i il birincil
iğinde temsil etmeye 
hak kazandılar.

İlçe birincilerine kupaları verileli

"Rtıer®

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kapalı spor salonun
da ilk kez düzenlenen 
Voleybol turnuvasın- 

! da derece alan 
okullara ödülleri 

ı törenle verildi.
i Kaymakam Mehmet 

Baygül ile Belediye
| Başkanı Mehmet

Turgut’un da katıldığı 
törende yıllardır 
özlemi çekilen 
görüntüler yaşandı. 
20 Şubat 2009 tari
hinde start alan yıldız 
kızlar ve genç kızlar 
ile genç erkekler ilçe 
birinciliği maçlarında 
rakiplerine üstünlük 
sağlayan takımlar 

kupalarını alarak ilde 
yapılacak maçlarda 
Gemlik'i temsil et 
meye hak kazandılar. 
Yıldız kızlar birincisi 
plan Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu ile 
ikinci olan Atatürk 
İlköğretim Okulu ve 
üçüncü olan Şehit 
Cemal İlköğretim

Okulu takımlarına 
kupalarını Kaymakam 
Mehmet Baygül verdi. 
Genç kızlarda birinci 
olan Ticaret Meslek 
Lisesi’nin kupasını 
Keleş Kaymakamı 
Akın Ağca verirken 
ikinci olan 
GerrilikTisesi’nin 
kupasını ise Keleş 

Cumhuriyet Savcısı 
Evren Akbay verdi. 
Genç erkeklerde 
birinci olan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi ile ikinci 
olan EML 
ye üçüncü olan 
İHL'ne ise kupalarını 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut verdi. 

Şampiyonada spon
sorluk yaparak 
gençlere imkan 
yaratan Akpet 
Petrol ve Verona 
Mermer yetkililerine 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen tarafından 
teşekkür plaketi 
verildi.

"gjft Sporcunun 
evikAynt ™ al

Ben sporc 
Çevik ve Ayı 

laklısını S



Gemlik Körfez Sayfa 11
Sayfa. .
=*< 21 Mart 2008 Cuma

ulu 
dı. 
ilk 
kımlat] 
içil- 
tmeyıj

n Spora

gocuklarda yüksek ateşe dikkat
Çocuklarda yüksek 
ateş ve havalenin 
tehlikeli olabildiğini 
söyleyen Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ebru Gözer, 
"Yüksek ateşi 
düşürmek için bazı 
ateş düşürücüler 
kullanılabilir. Ancak 
ateşli havale genel 
de 5-10 saniye sürer 
ve doktora gelince 
ye kadar geçer. 
Ambulans çağırır 
ken çocuğunuzu 
üzerini soyup ateş 
düşürücü fitil vere
bilirsiniz" dedi 
Vücut ısısı 38 dere 
ce ise çocuğun 
ateşli olarak kabul 
edildiğini belirten 
Anadolu Sağlık Mer 
kezi Çocuk Hasta 
tıkları Uzmanı Ebru 
Gözer, "Çocukluk 
çağında ateşin en 
sık sebebi enfeksi’ 
yonlardır. Genellikle 
viral üst solunum 
yolu enfeksiyonları 
yanında özellikle kü 
çük bebeklerde cid 
di bakteriye! enfek
siyonlar ateşe ne 
den olabilir. Bunun 
dışında romatizmal 
hastalıklar, apandis, 
ilaçlar, sıcak çarp
ması ve kanser yük
sek ateşe neden 
olabilir. İnsanlarda 
vücut ısısı, hipotala- 
musta ısı kontrol 
merkezinin kontro 
lünde olup 37 dere

ceye ayarlıdır. Ateş, 
gânel olarak enfek
siyon (viral-bakteri 
yel) hastalıkları, vas 
küler-kollagen hasta 
tıklar ve malign has 
tahklarda yükselir. 
Çocukluk çağında 
ise genellikle ateş, 
kısa sürede kendi 
liğinden iyileşebilen 
basit viral enfeksi 
yonlardan kaynakla 
nır. Ateşli çocuk
ların çok az bir kıs
mında hayatı tehdit 
eden veya ileride 
sağlığı etkileyebile
cek olan ciddi bak
teriye! enfeksiyonlar 
söz konusudur" 
dedi.
Ateşin ilaçlarla bü 
yük oranda kontrol 
altına alınabildiğini 
söyleyen Gözer, ço 
cuklarda ateş ölçü 
münün en sağlıklı 
olarak koltuk altı, 
rektal, kulak ve ağız 
yoluyla yapılabile
ceğini ifade etti.
Gözer, "Koltuk altı 
vücut ısısının nor

mal değeri 36,5-37 
dercedir. Bunun için 
civah ve dijital ter
mometreler kullanıl
makta olup, rektal 
ve kulaktan ölçüm 
için Özel yapılmış 
aletler kullanılmak
tadır; Evde çocuk
ların âteşinin ölçü 
münde en güvenli 
yöntem koltuk altı 
ölçümüdür. Bunun 
için termometrenin 
metal uç kısmı 
3 dakika süreyle 
koltuk altında tutu
lur. Ölçülen değer 
37,5 C üzerinde ise 
ateş olarak kabul 
edilir. Buna karşı 
vücut ısısını en iyi 
yansıtan yöntem rek 
tal ölçümdür, ancak 
ölçüm tekniği açısın 
dan ciddi zararlar 
verebilir ve güvenli 
değildir. Bebeğinizin 
ateşi olduğunu fark 
ettiğinizde mutlaka 
hemen bir dijital ter
mometre ile koltuk 
altından ölçün, eğer 
38 derece olduysa 

hemen doktorunuza 
başvurun. Eğer 
bebeğiniz 6 ayın üs 
tündeyse ateşi 37,4 
ile 38 derece arasın
daysa antipiretik 
vererek ateşini 1-2 
saat evde takip ede
bilirsiniz, ancak 
hasta görünüyorsa 
ve diğer hastalık 
belirtileri varsa mut
laka hemen dokto 
runuza başvur
malısınız. Evde mut
laka ateş düşürücü 
fitil veya şurup 
bulundurmalısınız. 
İlacı seçerken mut
laka doktora başvu
run. Ateşi hızlı 
düşüren diğer bazı 
ilaçların ve aspirinin 
tehlikeli yan etkileri 
olabilir ve bebeğini 
ze zarar verebilir. 
Ateşli havale (febril 
konvülsiyon) 1 ile 6 
yaş arasındaki ço 
cuklarda ateş yük
selirken görülür. 
Genellikle kısa yak
laşık 5-10 saniye 
sürer. Böyle bir du 
rumda serin kan
lılığınızı kaybetme 
yin, eşiniz doktoru 
nuzu ararken veya 
ambulans çağırırken 
siz de bebeğin 
üzerini soyup ateş 
düşürücü fitil vere
bilirsiniz. Ayrıca 
hava yolunun açık 
olduğunu ve soluk 
alıp verdiğini kon
trol edin.’’ dedi.

Türk çocuklarının 
boyu uzuyor

İstanbul Üniversite
si (İÜ) İstanbul Tıp 
Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalık 
lan Anabilim Dalı* 
nın Çocuk Sağlığı 
Derneği ile iş bir
liğiyle yaptığı araş 
tırmada, Türk ço 
cuklannın 30 yıl ön 
cesine göre daha 
uzun olduğu tespit 
edildi
Konuya ilişkin 
düzenlenen basın 
toplantısında, Türk 
çocuklarının ilk 5 
yaştaki güncel büyü 
me standartları ve 
gelişmelerini değer
lendiren araştırma 
nın sonuçları açık- 
landı.Toplantıda 
konuşan İÜ Çocuk 
Sağlığı Enstitüsü 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Gülbin Gökçay, 
Çocuk Sağlığı 
Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Olcay Ney 
zi'nin 1978 yılında 
oluşturduğu "Türk 
Çocukları Büyüme 
Eğrileri"nin halen 
kullanıldığına işaret 
ederek, araştırma 
nın son 30 yılda 
ortaya çıkan deği 
şiklikleri belirlemek 
için yapıldığını 
anlattı.
Prof. Dr. Gökçay, 
araştırmanın İÜ 
İstanbul Tıp Fakü 

İtesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Ana 
bilim Dalı Sağlam 
Çocuk Polikliniğine 
1992-2006 yılları 
arasında devam 
eden orta ve üst 
gelir grubunda, 5 
yaşındaki 2 bin 391 
erkek ve 2 bin 102 
kız çocukla yapıl 
eliğim kaydederek, 
son 30 yılda ortaya 
çıkan gelişmeleri 
kapsayan araştır
manın sonuçlarına 
göre, anne sütü, 
aşı ve vitamin 
desteği ne sahip 
çocukların, büyüme 
ve gelişme kapa
sitelerinin tamamını 
en iyi biçimde 
kullandıklarının 
görüldüğünü 
ifade etti.
Türk çocuklarının 
yeni standardını 
oluşturan ve araştır
maya katılan çocuk
ların büyük bir 
kısmının orta gelir 
düzeyinde, doğum
dan itibaren 6 ay 
yalnız anne sütü ile 
beslenmiş, 2 yaşına 
kadar emzirilmeleri 
desteklenmiş, gerek 
li vitamin destekleri 
yapılmış, aşıları 
yaşına uygun 
eksiksiz yapılmış 
çocuklar olduğu 
vurgulandı.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156 

51310 55 
513 18 79 
513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51

C.Şavcıhğı 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 K47 74 nnDır UU

513 23 29Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi

W 1 fc i/
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

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

^"EK 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. 51314 14 

Müftülük 513 13 64

Gümrük Md. 524 85 86

Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45

İlçe Seç. Md. 513 77 77

Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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 Yalnyz185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23 
İDO İmam Aslan

51310 79
513 30 33
51314 25

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95

Habaş 513 16 37

Mogaz 513 75 58

Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46

Yeni Likitgaz 513 65 00

BPGaz 514 59 81

Bütünler Likitgaz 513 80 00

Akçagaz 514 88 70

Totalgaz 51417 00

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
21 Mart 2008 Cuma 

GEMLİK ECZANESİ 
İskele Cad. No: 5/B 

Tel: 513 02 49 GEMLİK

Gemlik Körfez
■HOOlSDHinimBSigHİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3010 

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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İNŞAAT

ŞEHİRMERKEZİNDE

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ

* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
* OTOPARK & YEŞİL ALAN
* PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA ।
* BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
* DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

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

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin Lensine ait 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.”

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

||Mart 2008 Cumartesi www.gemiikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel; 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Dün sabah başlayan sağanak yağışlar nedeniyle onlarca işyeri sular altında kaldı

Mik yağmura teslim oldu 
S Dün sabah başlayıp akşama kadar devam eden sağanak yağışlar Gemlik’te hayatı felç etti. 

‘ Looarlardan gitmeyen sular Orhangazi, Hürriyet Caddesi ile Krom Sokak’ta taşkınlıklara neden 
oldu. Yüzlerce işyeri su altında kaldı. Öğrenciler okullarına giderken sulara dalıp çıktı. Sayfa 3’de

Selçuk, Perinçek 
ve Alemdaroğlu 

gözaltında

Hesaplaşma
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kapatılması 

istemiyle açılan davadan sonra durum iyice 
gerginleşti.

Önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ardın
dan Turizm Bakanı Ertuğrul Günay sert açıkla
malar yaptılar,Devamı sayfa 5’de

Ergenekon davasına 
bakan Cumhuriyet 
Başsavcısı dava 
kapsamını genişlete 
rek, dün de 13 
kişiyi gözaltına aldı. 
Gözaltına alınanlar 
arasında İşçi Partisi 
Genel Başkanı 
Doğu Perinçek, 
Cumhuriyet Gazete 
si Yazarı ve İmtiyaz 
Sahibi Ilhan Selçuk 
ile İstanbul Üniver
sitesi Eski Rektörü

Kemal Alemdaroğlu 
da bulunuyor. 
Polis, dün Ulusal 
TV kanalı da bastı. 
Bilgisayarlara ve 
evraklara el koyan 
polis, Ulusal Kanal 
Yayın Yönetmeni 
Ferit llsever ile 
Aydınlık Dergisi 
Genel Yayın 
Yönetmeni Serdar 
Bolluk’u da 
gözaltına aldı. 
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Bu vatan bizim....
Dün gece bir TV kanalında'Anıl çeçen ve Muşta 

fa Balbay'ın da konuk olduğu bir programı izler 
ken..

Genç öğrencilerin hukuka yaklaşımlarını duy
dukça içimi müthiş bir huzur kapladı..

Umutlandım..
Gelecek doğru konuşuyordu..
Zekiydi.. Analizleri mükemmeldi..
Sanırım saat iki ya da üçtü program bittiğinde..
Dışarıda yağmur olanca hızıyla yağıyordu..
Gençlerden aydınlık ışıldıyor, 
Toprağa ise bereket yağıyordu.. 
iç huzuru ile yatağa uzandım..
Geçmişe yolculuk yaptım..
12 Mart'a dair okuduklarım,12 eylül'de ise yaşa 

dıklarım, tanıklık ettiklerim bir bir gözümün önün
den geçti..

Karanlık zindanlarda söndürülen aydınlar..
İşkenceler..
Birbirine düşürülen genç insanlar..
Yurtlarını sevdikleri için görevlerine son verilen 

öğretim üyeleri..
Oradan oraya sürüklenen öğretmenler...
İşten çıkarılan, zindanlara tıkılan emekçiler..
Kapatılan gazeteler... Şansürlenen yazılar..
Öylece dalmışım..
Küçük oğlum Ohat'ın sesiyle uyandım..
Birlikte hazırlandık o okula bense işime gelmek 

üzere yola çıktık..
Radyoyu açtım..
Ümit Zileli..
Sunduğu bir programda...
Currthüriyet diyor.. Ergenekon diyor..

ı İlhan Selçuk diyor..
Bir anlık şaşkınlık geçiriyorum..
Ne diyor Zileli de ya$.,'?.
Derken Mustafa Balbay katıldı programa

Ankara'dan.^
Dün gece de en son onun verdiği mesajlardan 

sonra kapatmıştım TV'yi..
Radyo da yine <x.
İlhan Selçuk sabah evi basılarak gözaltına alın

mış.'.
Tıkandım.. Soluğum kesildi..
Otomobilimi sağa çektim..
Elim ayağım titriyor.. İndim.. Sağa sola 

bakındım.. Araçlar akıyor..
Gülümsemeyen insanlar araçlarının içinde işe 

güce umuda yol alıyorlar umutsuzca..
Derin derin soludum vatanımın tertemiz

havasını../
Otomobilime yine bindim..
Gözüm yolda, kulağım radyoda seyrediyorum...
Artık ne Balbay'ı duyuyorum, ne Zileli'yi..
Birkaç arkadaşımı arıyorum..
Durumu değerlendiriyoruz..
Sıra aydınlara geldi., tekere çomak sokanlara 

yani..
Umut ışıklarım... Bir sönüyor bir aydınlanıyor..
Gece yarısı izlediğim gençler geliyor yeniden 

aklıma..
Sonra Ilhan Selçuk'un gözaltındaki duruşu..
İçim acıyor.. Gözlerim doluyor..

J Birden irkiliyorum... Kendine gel...
Bu ülke çok güzel.. Hem de üç beş çapulcuya 

bırakılmayacak kadar...
Dayan ...

ı Yazı..' Çiz... Çalış..:-
Düşüncelerini haykır özgürce..
Gazeteye geliyorum..

। Kadri Ağabey..
I "Bavulunu hazırladın mı" diyor..

Verdiğim yanıt..
! Benim bir yere gitmeye niyetim' yqk„
i Vatanımda doğdum.. Vatanımda yaşadım..

Vatanımda öleceğim..
Ölene kadar da barış için, özgürlük için, bağım 

sizlik için yazacağım...
Bu vatan bizim..
Bu zeytinlikler bizim..
Bu denizler bizim..

; Bu insanlar bizim..
Kimseyle: de paylaşmaya niyetim yok.....

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, AKP’ye açılan kapatma davasını değerlendirdi

“Parti kapatmak çözüm 
değil, sorun getirir”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Cumhuri 
yeti'nin lâik, 
demokratik ve 
sosyal bir hukuk 
devleti olduğunu 
belirten Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, "Bu 
ilkelerin hiç birinden 
taviz verilemez. 
Unutulmamalıdır 
ki siyasi partiler 
demokrasinin 
vazgeçilmez 
unsurlarıdır." dedi. 
Bir siyasi partiyi 
kapatmanın 
ekonomiye, istikrara 
ve Türkiye'nin 
dışarıdaki imajına 
çok büyük zararlar 
vereceğini de 
hatırlatan Akıt,

yaptığı açıklamada; 
"Özellikle tüm 
dünyayı etkisi altına 
almaya başlayan 
ekonomik kriz döne
minde böyle bir kara 
rın alınması büyük 
bir talihsizliktir. Bu 
durum krizden en az 
etkilenen ülkemizi, 
dünyada ki

ekonomik kaosun 
içine sürükleyecek
tir. Parti kapatma 
gibi demokrasi dışı 
bir uygulama ülke 
mizde geçmişte de 
uygulanan bir du 
rumdur. Geçmişteki 
örneklerine bak
tığımızda hiçbir 
yarar sağlamadığı,

aksine ülkeyi zor 
durumlara soktuğu 
görülmüştür. Parti 
kapatmak yerine 
"Demokratik, Lâik 
ve Sosyal Hukuk 
Devletinin ilkelerine 
aykırı davrananlar 
bireysel olarak 
cezalandırılma 
lıdırlar." dedi.
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün sözlerini 
de hatırlatan Kemal 
Akıt; "Cumhuriyet, 
demokratik idarenin 
tam ve mükemmel 
bir ifadesidir. Bu 
rejim, halkın gelişi
mini ve yükselişini 
sağlayan, onlardan 
esirlik, soysuzluk, 
dalkavukluk hislerin 
uzaklaştıran bir 
yoldur." şeklinde 
konuştu.

C^ni'iiuuııiııiHıılnm
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 
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 Apartmdnı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi dâire
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 Tek 513 42 21 Fax: 513 17 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Dün sabah başlayan sağanak yağışlar nedeniyle onlarca işyeri sular âltında kaldı YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.coin
www.milliyet7blog/özcan vuraiGemlik yağmura 

teslim oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yağışlı havalarda 
ilçemizde yaşanan 
korku dün yine 
tekrarlandı. 
Gemlik'in en önemli 
ulaşım merkez
lerinden olan İstiklal 
Caddesi ile Orhan 
gazi ve Hürriyet 
Caddeleri 
sağanak yağmur 
sularıyla doldu. 
Sabahın erken saat
lerinde başlayan 
yağış ile caddelerde 
ulaşım adeta durur 
ken, esnaf işyerleri 
ne girmekte 
sıkıntı çekti. 
Özellikle Orhangazi 
Caddesi ile katlı oto 
parkın bulunduğu 
bölgede başlayan 
su birikintilerinde, 
işyerlerine kadar 
girdi. Kış aylarında 
görülmeyen sağa 
nak yağmur ile ilçe 
mizin ana yolları 
bir anda su taşkını 
ile karşılaşması 
sonucu yaşam 
felç oldu.
Cadde ve sokaklar
da yürüyemeyen 
vatandaşlar, tepe
den tırnağa ıslanır 
ken, işyerlerine 
su girmesi 
esnafı zora soktu. 
BUSKİ ekipleri 
sab,ahın erken 
saatlerinde su 
baskını yaşanan 
bölgelerde 
yoğun çalışma 
yapmasına 
karşın, baskını

oto parkın 
bulunduğu 

bölgede biriken 
yağmur suları 

işyerlerine girdi.

önleyemedi.
Gün boyu devam 
eden baskın yaşamı 
felç ederken, vatan
daşlar ilçenin alt 
yapısının bozukluğu 
nedeniyle her yağ

murda aynı görün
tülerin sergilendiği
ni söylediler.
İlçe Trafik ekipleri 
nin de trafiği 
yönetmekte zor
landığı su taşkını

nedeniyle bir ara 
Orhangazi Caddesi 
trafiğe kapandı.
BUSKİ geç saatlere 
kadar su basan 
yerlerdeki logarları 
açmaya çalıştı.

Kazık hazır, bekliyorlar...
Ülke karma karışık.
Sınır ötesi operasyonun tamamlanması 

için Amerika talimat verdi mi, vermedi mi 
tartışmaları sürüyor.

Bush amca çabuk çıkın dedi galiba..
Türban meselesi üstü örtülmeyecek 

vaziyette ortalığı karıştırıyor.
Rektörler bile şaşırdı, bazı hanım rektör

ler kendi cinslerine ihanet edip Türbana 
kapıyı açtılar..

Yazık ki yazık..
Herkesin gözü Anayasa Mahkemesi’n 

de
Ülkede başka bir şey yokmuş gibi, iki 

metre bez parçası ile uğraşıyoruz.
Tüm bunlar yetmiyormuş gibi gündem 

yaratmada usta olan Başbakanımız Tayyip 
Erdoğan bu kere, “Her kadın en az üç 
çocuk doğurmalı” deyince Dünya Kadınlar 
Günü’nde yapılan her etkinlikte kulakları 
çınlatıldı.

Evet her kadın en az üç çocuk doğur
sun nüfus çoğalsın da, peki bu çocuklar 
hangi gelirle geçinecekler?

Bu kadar nüfusa seçimlerde dağıtılan 
erzak ve kömür torbaları yetecek mi der
siniz ?

İşte böylesine geçinmenin zor olduğu 
ülke mizde, devletin güvencesinde olduk
ları halde sürünen, feryat eden emeklilerin 
sesini duyuyor musunuz bilmiyorum.

Emekli diyor ki ben 500 lira maaş alıyo
rum;

Açım, hastayım, geçinemiyorum, evime 
bakamıyorum.

Ey milletvekili sen vekilken 10.000 lira 
maaş alırken Milletine sadaka niyetine 500 
lira verirken vicdanın sızlamıyor mu, gece 
rahat uyuya biliyor musun?

Bilindiği gibi emeklilere yüzde 2 zam 
yapıldı.

Şimdi hemen birçoğu saklandığı halde, 
daha saklanacak yeri kalmadığı için açık
lanan

Enflasyon artışı ile herşey ortaya çıkı 
yor..

Yani emekliye yapılan zam iki ayda 
eridiği gibi, kıt kanaat geçinen emeklinin 
cebinden de gitmiş..

Durum böyle iken, şu günlerde TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşül 
mekte olan “İl Özel İdaresi ve Belediye Ge 
lirleri Kanunu tasarısı ile” emekli ve özür
lülerden alınmayan Emlak Vergisi kaldı 
rılıp, yüzde 50 zamlandırılarak alınmasını 
yazmışlar..

Ancak AKP’nin içerisinden bazılarının 
önümüzdeki yıl yapılacak mahalli seçimler 
aklına gelmiş olmalı ki, emeklilerle özür
lülere atılmak istenen bu kazığın seçimler
den sonraya ertelenmesi için çalışmaların 
başladığını öğrendim.

Ey emekli, ey vatandaş uyan artık, 
seninle alay ediliyor.

Seni uyutuyorlar, onlar sürü biz çobanız 
diyorlar..

Emekli bu zamdan bir yıl için muaf ola
cak ama belli ki AKP hükümeti mahalli 
seçimlerden sonra bu zammı aynen yine 
emekliye bindirecektir, haberiniz ola...

Kazığı yiyince benim haberim yok 
deme.

Söylüyorum kazık hazır, senin uyumanı 
bekliyorlar..

‘Gemlik Körfez’ internette I 
www.gemlikkorfezgazetesi.com |

http://www.milliyet7blog/%25c3%25b6zcan
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Selçuk, Perinçek ve Alemdaroğlu gözaltında
Ergenekon soruştur
ması kapsamında 
Soruşturma Savcı 
sı’nın emri ile İşçi 
Parti si Genel Baş 
kanı Doğu Perinçek, 
Cumhuriyet Gazetesi 
Başyazarı ve İmtiyaz 
Sahibi İlhan Selçuk, 
İstanbul Üniversitesi 
eski Rektörü Kemal 
Alemdaroğlu ile 
Türkiye İşçi Partisi 
Merkez Yürütme 
Kurulu’ndaki 7 kişi 
gözaltına alındı. 
Ote yandan İşçi Par 
tisi'nin yanın organı 
olan Ulusal Kanala 
da polisçe baskın 
düzenlendi.
Kamuda şok etkisi 
yapan gözaltılar son
rası Ankara’da gözal 
tına alınan İşçi 
Parti Genel Başkanı 
Doğu Perinçek, 
İstanbul’a getirildi. 
Gözaltılar dün 
sabaha karşı saat 

i 04.30 sıralarında 
başladı. Savcılık

emri ile harekete 
geçen polis ekipleri,, 
İşçi Partisi Genel 
Merkezi ile İl Merkezi 
ve Beyoğlu İstiklal 
Caddesi üzerinde 
bulunan ulusal kana 
İm ana binasına bas 
kın düzenledi. 
Ergenekon kapsa 
mında gerçekleştin 
len baskında bina 
içinde bulunan dökü 
man ve bilgisayarlar 
incelenerek, çuvallar 
halinde soruştur
maya götürüldü. 
İLHAN SELÇUK 
GÖZALTINA ALINDI 
Saat 07.30 sıraların
da polis bu kez İşçi 

Partisi Genel Baş 
kanı Doğu Perinçek, 
Cumhuriyet Gazetesi 
Köşe Yazarı ilhan 
Selçuk ile İstanbul 
Üniversitesi Eski 
Rektörü Kemal 
Alemdaroğlu’nun da 
aralarında bulun
duğu 13 kişi 
gözaltına alındı. 
Polis Ulusal Kanal 
Yayın Yönetmeni 
Ferit İlsever’i de 
gözaltına alırken, 
Aydınlık Dergisi 
Genel Yayın Yönet 
meni Serdar Bolluk, 
Gazeteci Adnan 
Akfırat, İşadamı 
İbrahim Benli, Doğu 

Perinçek'in koru
ması Yusuf Beşerik, 
Yusuf Tuncer, Aydın 
Gergin, Mahir Çayan 
ve Aykut Tokatla da 
gözaltına aldı.
Cumhuriyet Gazetesi 
Yazarı ve İmtiyaz 
Sahibi ilhan Sel 
çuk’un avukatı Fikret 
İkiz 24 saat boyunca 
İlhan Selçuk ile gö 
rüşmesinin mümkün 
olmadığını belirtir 
ken, “Bunu bir soruş 
turma kabul etme 
nizde fayda vardır. 
Biraz sakin olmakta 
da fayda vardır" 
dedi. İkiz, Selçuk’un 
terörle mücadele de 

özel soruşturma 
yöntemleri ve ceza 
muhakemesi usulü 
kanunu çerçevesin 
de gözaltına alındı 
ğını ifade ederek, 
bu nedenle 24 saat 
görüşemeyeceğini 
sorgunun 48 saat 
içinde bitirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Ote yandan İP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Erkan Önsel, yaptığı 
açıklamada Perin 
çek’in gözaltına alın
masının haksızlık 
olduğunu, Genel 
Başkanlarına destek
lerinin süreceğini 
söyledi.
Önsel, “Göreceksi 
niz bu dava tepetak
lak olacaktır. Bu da 
va ile ilgili gözaltına 
alınanlar halkın kar 
şısına çıkıp gerçek
leri anlatacaklardır” 
şeklinde konuştu. 
Ote yandan 
Cumhuriyet Gazetesi 
okurları Ilhan Sel 

çuk’un gözaltına ahn 
ması üzerine gazete 
nin Şişli’deki merke 
zine gelerek, gazete 
nin önünde gözaltını 
protesto ettiler.
DİSK Genel Başkanı 
Süleyman Çelebi, 
İstanbul Barosu Baş 
kanı Kazım Kolcuoğ 
lu, ÇYD Başkanı 
Türkan Saylan’ın da 
aralarında bulunruğu 
bir çok sivil toplum 
örgütü gazeteye gele 
rek, destek ziyare 
tinde bulundular. 
Gazetenin önünde 
bekleyen gruplar 
“Cumhuriyet değil, 
AKP yıkılacak”, 
“Ergenekon yalanı, 
ABD yalanı”, 
“Cumhuriyet 
devrimini kazana 
cak” “Hükümet 
istifa” şeklinde 
sloganlar attılar. 
Ayrıca toplanan 
kalabalık ‘Hepimiz 
İlhan Selçuk’ yazılı 
dövizler taşıdılar.

ISO okullara kitap bağışladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
başlattığı "Türkiye 
Okuyun" projesi 

| kapsamında Gem 
. lik'te bulunan tüm 
| okullara toplam 
I 2447 adet kitap 

dağıtıldı.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu’nda yapılan 
kitap dağıtımına 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan'ın yanı 
sıra Tica ret ve 
Sanayi Odası'nı 
temsilen Bekir 
Öksüz ile okul 
müdürleri ve öğret
menler katıldı.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın tavsiye 
ettiği içlerinde 100 
temel eserin bulun- 

> duğu 2344 adet 
TSO tarafından 
verilen kitapların 
yanı sıra Damla 
Yayınevi'nin 
bağışladığı 55 adet 
ve Bursa II Özel 
İdaresi tarafından 
Bursa ile ilgili 48 
adet kitap okulların 
temsilcileri öğren
cilere dağıtıldı.

Öğrencilerden Başkaıt Turgut'a plaket
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürk İlköğretim 
Okulu'na verdiği 
desteklerinden 
dolayı Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u ziyaret eden 
öğrenciler kendisine 
çiçek ve teşekkür 
plaketi verdiler.
Atatürk İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mustafa Koreyhan 
ile sınıf öğretmeni 
Abdurrahman Özkan, 

^^Okul-AileBi rliği—-
Başkanı Meral Efe, 
öğrenciler Aleyma 
Duru, Ece Efe ve 
Mehmet Tuğcan

, Tekkeş nezaret ve 
■teşekkür ziyareti 
'yaptıkları Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 

. misafir edildiler, 
^öğrencilerin elinden 
J Çiçeği ve teşekkür 
plaketini alan 
Ğaşkan Turgut, 
onları yanaklarından 
öperek teşekkür etti. 
Okul Müdürü ve 
öğrencilerle Atatürk 
İlköğretim Okulu'nun

eski yanan binası 
hakkında görüşen 
başkan Turgut, 
yakın bir zamanda 
eski mimarisine

sadık kalınarak 
atıl binanın 
yıkılarak yenisinin 
yapılacağını 
söyledi.

KAYIP 34 VBC 99 plakalı aracımızın 
K-1 Belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

ÖZAY LOJİSTİK LTD.ŞTİ.
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Hesaplaşma
Başbakan Yargıtay Baş 

savcısı’nın partisini kapatılma 
istemiyle dava açmasına çok 
sinirlendi.

Başsavcıyı suçladı.
Yargıya adeta müdahale etti.
Gözdağı verdi.
AKP’nin vitrinini süsleyen 

Turizm Bakanı eski solcu 
Ertuğrul Günay ise AKP’nin 
kapatılma istemini “Ergenekon" 
davasıyla bağlantılı olduğunu 
söyledi.

Günay’a göre, güya AKP’nin 
Yargıtay Başsavcısı tarafından . 
kapatılmasının istenmesi, 
"ergenekon” davasının üstünün 
örtülmemesinden kaynaklanı 
yor.

AKP ergenekon davası ile 
derin devletin çökertildiğini 
daha dava açılmadan soruştur
ma aşamasında gözaltına alınıp, 
tutuklananları mahkum etmişti.

Türkiye bir dönemecin eşi 
ğinde..

Atatürk’ün kurduğu Cum 
tiuriyetin şeklini değiştirmek is 
teyenler ile batının ve ABD’nin 
istediğini yapmaya çalışanlar 
arasında büyük bir kavga yaşa 
nıyor. Bunlar yeni mandacılar.. ■

Buna yeni kurtuluş savaşı da

diyebilirsiniz.
Yurdu düşmanc işgal edilme 

m iş olan bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini, bir çeşit 
ABD ve AB mandasına sokma 
ğa çalışanlar ile ulusal çıkarları 
savunan Kemalistlerin kavgası..

Atatürkçülerin kavgası.
Bu kavgada üç taraf var.
Bir yanda tarikatlarla besle

nen siyasi partiler, ki bunlar 
AKP ile RP’dir.

Bunların en büyük sermayesi 
dindir.

Siyasette dini bol bol kullan 
d ıklan için başları hep Anaya 
sanın laiklik ilkelerine çarpar.

Refah Parti’den önce bu parti 
biliyorsunuz Anayasa Mah 
kemesi tarafından birkaç defa 
kapatıldı.

Şimdi aynı kökten gelene 
AKP hakkında da Cumhuriyetin 
en önemli kurumlarından 
Yargıtay Başsavcısı kapatma

davası açtı.
İkinci kesim AB yanlısı libe 

railer.
Buna liboşlarda diyorlar.
Bunların başında iş dünya 

sının büyük baronları geliyor.
Silahşörleri ise gazeteciler..
Baktığınızda tümü eski sol

cular..
Marksitler, Maocular, İlerle 

meciler...
Yani.. Mehmet Barlaslar.. Ah 

met Altanlar..Haşan Cemaller, . 
Ali Bayramoğlular..vb..

Bunların derdi demokrasiyle..
Çok demokrattırlar, demok 

rasiden başka birşey bilmezler.
AB demokrasisini savunur 

dürurlar.
Cumhuriyetçileri ve Ulusal 

cılara kızarlar..
Atatürk devrimlerinin savunu 

cusu olanlara ise ulusalcılar 
adı veriliyor.

Bun kesim AB yolunda bir

Türkiye’nin onuruyla birlik 
üyesi olmasını savunuyor.

AB’nin dayatmacı tutumlarını 
eleştiriyorlar.

AB’nin Türkiyenin ün iter 
yapısını bozmaya yönelik tüm 
kararlarına karşı çıkıyorlar.

Kürklere karşı AB’nin taraflı 
tutumunu ülkenin iç işlerine 
müdahale kabul ediyorlar.

ABD’nin Irak a uyguladığı 
işgalci politikayı beğenmiyor, 
eleştiriyor, Türkiypnin bu konu
da taraf olmamasını istiyorlar.

AB ve ABD yeni dünya 
düzeni içinde sermayesinin 
serbest dolaşabilmesi içini 
ulusalcı politikaları red ediyor.

İşte kavganın esası burada 
Bu kavganın başını Cum 

huriyet Gazetesinden Ilhan Sel 
çuk çekiyor.

Tuncay Özkan.. Haşan Pulur, 
Can Ataklı, Bekir Coşkun, Hik 
met Çetinkaya v.b..

Dünkü gözaltılar da şunu 
gösteriyor ki bu hesaplaşma 
basit bir hesaplaşma değildir.

Kılıçlar çekilmiştir.
Türkiye bir yol ayrımındadır.
Bundan sonrası daha 

iyi olacak sanmayın, olmaya
caktır.

Valilikten 
yağış 

uyarısı
Bursa Valiliği, 
Marmara’da sağanak 
yağış sebebiyle 
lokal su baskınları 
ve olumsuz 
şartlara karşı vatan
daşları uyardı.
Yapılan açıklamada, 
Cumartesi günü 
yurdun kuzey
doğusunda devam 
ettikten sonra 
yurdu terk edeceği, 
hafta sonu sıcaklığın 
tüm yurtta 5-7 dere 
ce artacağı bildirildi.

CAN MERİDYEN Alışveriş 
Merkezi’nde ihtiyaç dolayısıyla 

ACİL SATILIK İŞ YERİ
No: 67/70 Lacivert Butik

Mür. Tel: 0.546 201 06 03
İLAN

AIG SİGORTA A.Ş.’den 
Şirketimizin acentesi, Kırcaali 

Mh. Kocasinan Cd. No:24 
Karakaşgil Plaza Zemin Kat 
No: 5 Osmangazi / BURSA 
adresinde ticari ikametgah 
ittihaz eden Salih Altın - 

Beral Sigorta Aracılık ve 
Danışmanlık Hizmetleri 
acentelik sözleşmesi ve 

acentelik vekaletnamesinin 
fesih edildiği 7397 sayılı kanun 

gereğince ilan olunur.

SOYADI 
DEÖİŞİKLİÖİ
t1 A i'1'11' 'V.-.:'!.>’■>. '5u

Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nin 

2007/415 Esas, 2008/19 
Karar nolu ve 23.01.2008 

karar tarihi ile 
YURTSUZ olan 

soyadım SAVCI olarak 
değiştirilmiştir.

İlan olunur. 
Hacı Mehmet 

YURTSUZ (SAVCI)

MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. 
Blok No: 7-8-10 Nilüfer / BURSA 

Tel: 0.224 441 79 04 -05
Fax: 0224 443 07 15

hNETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

İMHUMiiHM

ŞUBE: Küçük Sanayi Sitesi 
B/Blok No:32 Gemlik / BURSA 
Tel & Fax: 0.224 524 77 78

www.netotogaz.com

http://www.netotogaz.com


22 Mart 2008 Cumartesi Gemlik KErfez Sayfa 6

Büyükşehir’den kadınlara 
Kentlilik Bilinci semineri “Gençleriııyhtaiıltoıııtla”

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
tarafından 
düzenlenen 'Kadın 
Buluşmasında, 
‘Kent yaşamında 
kadının rolü* 
konusu tartışıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Y 
erel Gündem 21 
tarafından 
yürütülen ‘Kentimiz 
Geleceğimiz’ 
projesi kapsamında 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde gerçek
leştirilen ‘Kentli 
Kadın, Kentte 
Kadın’ başlıklı 
panelde ‘Kent 
yaşamında kadının 
rolü’ konuşuldu. 
Kentte faaliyet 
gösteren kadın 
dernekleri temsilci
leri ve üyelerinin 
yoğun katılımıyla 
düzenlenen panelde 
sivil toplum örgüt
leri ‘Kentlilik Bilinci’ 
projesi hakkında 
bilgilendirildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel

Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, panelde 
yaptığı konuşmada, 
kentte yaşayan 
vatandaşların 
Bursa’nın tarihi, 
kültürü, gelenek ve 
görenekleri başta 
olmak üzere her 
konuda bilgi 
sahibi olmaları ve 
Bursa’ya sahip 
çıkmaları adına 
‘Kentlilik Biİinci’nin 
çök önemli 
olduğunu söyledi. 
Kadının kentteki 
rolü ve sorumluluk
ları konularının 

da işlendiği 
etkinlikte, Yerel 
Gündem 21 
Şube Müdürvekili 
Neslişah Kuşku, 
Proje Bilim 
Danışmanı Doç 
Dr Bekir Parlak, 
Proje Teknik 
Danışmanı Enes 
Keskin ve Proje 
Koordinatörü Yıldız 
Cindoruk da konuş
malarıyla ‘Kentlilik 
Bilinci Projesi ve 
Kent Kültürü’ 
konusunda yapılan 
çalışmalar hakkında 
dinleyicileri bil
gilendirdiler. I 

Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Progra 
minin (UNDP) 
"Türkiye'de 
Gençlik" konulu 
İnsani Gelişme 
Raporu, 
Türkiye'deki 
gençlerin yaklaşık 
yüzde 40'ının atıl 
durumda bulun
duğunu, işsizliğin 
gençler için bir 
numaralı sorun 
haline geldiğini ve 
eğitimle ilgili prob
lemlerin de acil 
çözüm beklediğini 
ortaya koydu. 
UNDP'nin Gençlik 
Raporu, ulusal ve 
uluslararası İnsani 
Gelişme Raporları 
çerçevesinde, 
Aygen Ataç yöneti
minde çeşitli üniver
site görevlilerinin 
katılımıyla hazır
landı.
Rapor için, 
İstanbul, Adana, 
Malatya, Ankara, 
İzmir, Bursa, 
Tekirdağ, Diyarbakır, 
Samsun, Trabzon, 
Kayseri ve 
Erzurum'da

15-24 yaş gru 
bundaki 3 binden 
fazla genç arasında 
kapsamlı bir 
"Gençliğin Durumu 
Araştırması" da 
gerçekleştirildi. 
Rapora göre, 
Türkiye'de 
15-24 yaşları 
arasındaki yaklaşık 
12 milyon genç, 
iş bulmak, bir 
okuldan mezun 
olmak veya eğitimi 
terk etmek, bir 
kimlik oluşturmak, 
ana-baba evinden 
ayrılmak veya 
kendi ailesini 
kurmak gibi 
yetişkinliğe geçiş 
sürecinin güçlük
lerinden en az 
biriyle baş etmek 
zorunda kalıyor. 
Atıl gençliğin, 
2.2 milyonunu 
kadınlar 
oluşturuyor. 
Raporda, "En 
önemlisi ne 
okula giden, ne iş 
arayan, evde 
kalıp çocuklarına 
bakan veya kısmet 
bekleyen yaklaşık 

2 milyon 200 
bin genç kadın, 
yaşamlarını 
kendi seçimleriyle \ 
kurabilecek mi" w 
diye soruluyor. 
Raporda, fiziksel 
engellilerin sayısı 
650 bin, tüm 
ümitlerini 
kaybetmiş ve iş 
aramaktan 
vazgeçmiş gençlerin 
300 bin, sokak 
çocukları, sokakta 
yaşayan gençler 
ve yerinden 
olmuşların sayısı da 
22 bin olarak 
ifade ediliyor. 
Bu arada, söz 
konusu rapor için 
gerçekleştirilen 
Gençliğin Durumu 
Araştırmasında lise 
veya üniversiteye 
gitmeyen gençlere 
bu durumun 
nedenleri soruldu. 

Gençlerin yaklaşık ■ ı 
yüzde 30'u işe girip 
para kazanmaları 
gerektiğini ya da 
okul harcamalarını 
karşılayacak 
ekonomik durumları 
olmadığını söyledi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

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

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax :513 35 95
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Erdoğan; ‘Türkiye’yi çetelerden anndıracağız"
AKP Genel Baş 
kanı ve Başbakan 
Recep Tayyip Er 
doğan, "AKP 
bugüne kadar hiç 
bir aşırılığın, 
hiç bir gerilimin 
tarafı olmadı. 
Bundan sonra da 
olmayacaktır" 
dedi. Erdoğan, 
demokrasilerde 
meşruiyetin kay
nağının millet 
olduğunu ve te mel 
erklerin millet adına 
yetki kullan dığını da 
söyledi.
Erdoğan, AKP Genel 
Merkezi'nde düzen
lenen Genişletilmiş 
İl Başkanları Top 
lantısının açılışında 
yaptığı konuşmada, 
memleket sevdalıları 
olarak sabırla, sağ
duyuyla, metanetle 
yollarına devam 
ettiklerini belirtti. 
Türk milletinin çağ
daşlaşma hedeflerini 
gerçekleştirmek için, 
milletle el ele, gönül 
gönüle medeniyet 
yoluna çıktıklarını 
kaydeden Erdoğan, 
bu yolda güçlükler
le, zorluklarla karşı

(aşabileceklerini dile 
getirdi. Gönüllerinde 
millete hizmet dışın
da bir murat, bir ga 
ye taşımadıklarını 
kaydeden Erdoğan, 
şöyle konuştu: 
"Çünkü biz bütün 
zorlukların sonunda 
bir kolaylığın, bütün 
darlıkların sonunda 
bir genişliğin olduğu 
na inanıyoruz. AK P 
kendi siyasetini dai 
ma ülkemize hizmet
leriyle, ülke için üret 
tiği katma değerle 
tamamlayan bir par
tidir. AKP bugüne 
kadar hiçbir aşı 
rılığın, hiçbir ge ril- 
imin tarafı ol madı. 
Bundan sonra da 
olmaya çaktır. 70 
milyon insanımızı 
aynı samimiyetle ku 

caklayan bir Tür 
kiye partisiyiz. 
Demokrasiye me 
safeli olanlar, 
halka mesafeli 
olanlar bizi anla
makta güçlük 
çekebilirler.
Onlar hesapla 
rını yaparken 
Türkiye'nin 
kazanımlarını, 
Türkiye'nin 

birikimlerini hesaba 
ka tmayabilirler. 
Onlar hesap yapar 
ken Türkiye'nin 
dününü, bugününü, 
yarınlarını düşün
meyebilirler. Değiş 
tiremeyeceğimiz 
kadar kemikleşmiş 
önyargılara sahip 
olabilirler. Ama biz 
ülkemize, bu millete, 
bu topluma, hizmete 
kendini adamış 
siyasi kadroyuz. 
Binleri, ülkenin 
itibarının yük
selmesini, Türki 
ye'nin Avrupa Birli 
ği'ne girmesini, huk 
uk reformlarıyla hem 
vatandaşın hem dev 
letin güçlenmesini ' 
siyasetin normalleş 
meşini, krizlerin 

bitmesini, milli 
gelirin, ihracatın, 
üretimin artmasını, 
enflasyon ve yüksek 
faiz ateşinin sönme 
siniöhhmsiz bula
bilir. Adaletin sağ 
lanmasını, şehirler
imizin köylerimizin 
mamur hale gel 
meşini, cumhuriyeti 
mizin muasır mede 
niyet hedeflerine 
yaklaşmasını, dün 
yadaki rekabet gü 
cünün artmasını, 
Türk lirasının değe 
riniri, Türk milletinin 
say gınlığının, 
toplumsal dayanış
manın güçlenmesini, 
hukuk devletinin 
çetelerden arın
masını önemse
meyebilir. Bazı 
larının cumhuriye 
timizin yüzüncü 
yılına güçlü bir 
demok ra si, güçlü 
bir eko nomi ile 
hazırlanmak gibi bir 
derdi olma yabilir. 
Ama biz Türk mil
letinin hukukunu 
korumak için bu 
hedefimizden geri 
doğru bir tek adım 
atmayacağız."

Cumhuriyet 
Halk Partisi 
Genel Baş 
kanı Deniz 

, Baykal, mini, 
anayasa deği 
şikliği tartış
malarıyla ilgili 
olarak; "Ana 
yasa, Adalet 
ve Kal kınma 
Partisi'nin 
günlük ihti 
yaşlarına gö 
re, kenarın
dan köşesin
den kurcalanan 
sıradan bir 
belgeye dönüş 
müştür" dedi. 
Parti Meclisi 
toplantısı 
öncesinde konu 
şan Baykal, "Çok 
para şaşırtır derler, 
çok oy da Adalet ve 
Kalkınma Partisi'ni 

'şaşırtmıştır" dedi. 
Baykal, "Anayasa 
artık kenarından 
köşesinden 
AKP'nin günlük 
ihtiyaçlarına göre 
kurcalanan oyna 
han saygınlığı ağır
lığı kutsallığı cid
diyeti hızla ortadan 
kalkan sıradan bir

lükümete yüklendi

belgeye dönüş 
müştür bu iyi gidiş 
değildir. Anaya 
sa'nın temel ilkele 
riyle oynamak, cum 
huriyetin temel ilke 
teriyle oynamak kim 
şeye yarar getirmez 
ama demin de söy 
lediğim gibi yüzde 
46.7 AKP taşıya- 
mamıştır. Çok para 
bazılarını şaşırtır, 
çok oy da AKP'yi 
şaşırtmıştır gerçek 
kimliğini ortaya 
koymaya başlayın
ca Türkiye çok 
ciddi tehdit 
altına girmeye 
başlamıştır." 
diye konuştu.

IESSHN YAPI
| EGE «BORULARI İLE DAMLANA ve YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ I II İlil
■ IIIHNİ DSIIlll M SIIIIHE İli IH 11

Zeytinlik - Tarla • 
Meyve Bahçelerinizde 

damlama usulü ile 
sulama sistemleri kurulur 

projelendirilir.
Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. Rpt. No: 1 K.KUMLA / GCMLIK
Tel.: 0.224 538 53 13 ■ 0532 427 07 00
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Hırsızı gözündeki morluk yakalattı
Bursa'da yaptıkları 
hırsızlık güvenlik 
kamerası tarafından 
görüntülenen 3 
zanlı, lokantada 
yemek yerken 
yakalandı.
Zanlılardan birisinin 
gözündeki morluk, । 
polisin şahısları 
yakalamasında 
yardımcı oldu. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
merkez Yıldırım ilçe
si Tayyareci Mehmet 
Ali Caddesi üzerin

deki bir alışveriş 
merkezine giren 3 
kişiden 2'si kasiyeri 
oyalarken, diğeri 
çaldığı dizüstü bil
gisayarla gözden 
kayboldu. İşyeri 
sahibinin durumu 
fark etmesi üzerine 
güvenlik kamerası 
kayıtları incelendi. 
Sabıkalı olan 
şüphelilerden birinin 
gözündeki morluğu 
fark eden güvenlik 
ekipleri, çevrede 
araştırma başlattı. 
Hırsızlık olayından

yarım saat sonra 
gözü mor olan 
R.G.'yi bir lokan
tanın önünde gören 
polis, operasyona 
start verdi.
Lokantada yemek 
yiyen 3 kafadar, 
polisin baskınıyla 
yakalandı. Çalınan 
dizüstü bilgisayar, 
mahkeme kararıyla 
aranan şüphelilere 
ait otomobilde ele 
geçirildi. Polis, 
dizüstü bilgisayarı 
işyeri sahibi Mustafa 
G.'ye (31) teslim etti.

Müşteki, bu kadc^r 
kısa sürede zanlıları 
yakalamasından 
dolayı polislere 
teşekkür etti.
Hırsızlıktan 20 
kaydı bulunan 
M.G. (32), 
4 kaydı bulunan 
amcasının oğlu 
R.G. (25) ve 3 ayrı 
hırsız lık ve Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet suçundan 
kaydı bulunan 
C.C. (42), "hırsızlık" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

V

terede kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Bursa'da, dere 
üzerindeki setten 
geçerken düşerek 
sulara kapılan 
2 kardeşten biri hala 
bulunamadı.
Sivil savunma ve 
itfaiye ekipleri 
sabaha kadar kay
bolan ilköğretim 
öğrencisini ararken, 
ip gerip şelaleye

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

1
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSmLIKveKİRALIKLARINIZİCİHBİZİARAYINIZ

ELEMAN ARANIYOR
.A: ■ _______________________________

Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

ELEMAN ARANIYOR

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

sıt

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 e
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 ÖZALP
i Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

giren balık adamlar 
da zor anlar yaşadı. 
Merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı 
Şirinevler'de ilköğre
tim öğrencisi 
Süphan (12) ve Bay 
ram Adanur (11) kar 
deşler, akşam saat
lerinde Deliçay üze 
rindeki setten karşıya 
geçerken şelaleden 
aşağıya düştü.
Süphan Adanur yaralı 
olarak kurtulurken, 
kardeşi Bayram'ın ise 
azgın kar sularının 
arasında kaybolması 
üzerine özel ve resmi 
arama kurtarma ekip
leri seferber oldu. 
Gece boyu dere kena 
rında kaybolan Bay 
ram'ı ailesiyle birlikte 
arayan sivil savunma 
ekiplerine sabahın İlk 
ışıklarıyla birlikte mer 
kez ilçelerinden gelen 
resmi ve sivil çok sa 
yıda arama kurtarma 
ekibi de katıldı.
Ekipler, gruplara ayrı 
larak kaybolan çocu 
ğun kıyıya vurma ihti
malini göz önünde bu 
lundUrup dere kerla 
rında arama yaptı.
Coşkun akan dereye 
girme imkanı olma 
yınca olay yerine 
balık adamlar çağı 
rıldı. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
ve Akut'a bağlı 
balık adamlar, şelale 
üzeri ne ip gerip 
suya girdi.
1 saat boyunca kar 
sularında kaybolan 
çocuğu arayan balık 
adamlarzor anlar 
yaşadı. Acili Adanur 
ailesinin gergin bek
leyişi ise sabah da 
devam etti. 
Öte yandan yaralı 
olarak kurtulan 
Süphan Adanur'un 
sağlık durumunun 
iyi olduğp öğrenildi.

Bünyemizde çalışacak 
BAYAN ELEMAN ve

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAS

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK 
Tel: 0.224 514 78 77

DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde
yüksek cirolu 

DEVREN KİRAUK MARKET

FELKfl PETROL
O

PETLINE
TEL: 0.224 586 01 39
FAX: 0.224 586 01 49

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ABONE OLDUNUZ MU?
[Gemlik Ksrfezj ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
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Şiir Köşesi
İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

ÇİZİYORUM
ÖZLEM

Karşıda papatya sergilediğim yamaç 
Orada çocuklar ile oynaşan ağaç 
Nağmeleri ile coştururken kuşların sesi 
Uçursun, salıncak denilen araç

insanlar bir selama muhtaç
İyilik çiçekleri ile üretilen taç
Onurlasın, sevindirsin herkesi
Dudaklara gülücükler kondursun amaç

Dünya durmadan dönen topaç 
Özlem bitsin, karşılansın her ihtiyaç 
Var mı, mutluluğun daha ötesi 
Uzatsın ömrümüzü ölçerken sarkaç

Duygunun, şevkat ile yaptığı izdivaç 
Fedakarlığı da öğretmiş ise kutlanan anaç 
Ayrı koymadan hiç bir nefesi
Çok derde devadır, sevgiden oluşan ilaç

- 22.02.2008

Konut kredileri
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

ö e1.55'içıörd ü
Amerika'da mort- 
gage krizine bağlı 
olarak başlayan ve 
global piyasaları alt 
üst eden dalganın 
boyu, Türkiye'de 
AKP'ye açılan kap

etkisinde olan 
Türkiye'de ise 
geçen hafta 
AKP'nin kapatıl
ması istemiyle 
açılan dava da 
piyasalarda "çifte

atma davasıyla şok" etkisi yarattı.
büyüyünce, konut 
kredi faizlerinde 
artış kaçınılmaz

Döviz ve bono 
yükselişe geçti 
borsada ise keskin

oldu. Şubat ayı düşüşler yaşandı.
ortasında dış dal Kredi piyasalarında
ganın etkisiyle 
yüzde 1.45 seviye
sine yükselen

maliyet artışı 
gündeme geldi. 

Bu tablo kaçınılmaz
konut kredi faizleri, olarak konut kredi
şimdi de yüzde 
1,55'e kadar 
tırmandı.
Amerika'da

faizlerini de içine 
çekti. Şubat ayı . 
ortasında dış 
dalganın etkisiyle

mortgage krizine 
bağlı olarak 
başlayan ve global 
piyasaları alt üst 
eden dalganın 
boyu buyuau.
Bir süredir dalganın

yüzde 1.45 
seviyesine 
yükselen konut 
kredi faizlerinin, 
şimdi de yüzde 
1.55'e kadar 
tırmandı.

8 YAŞ
Barış Güler’in kaleminden

(i«ınlik'te mudencilik s«ktörümldaaliyct 
gösteren firnKunızdu çalı;mak üzere;

Endüstri Meslek Lisesi mezunu
MAKİNE BAKIM ELEMANI

»e VASIFSIZ İSÇİLEH aranıyor

EskiOtajazi Cad, Mezbaha Kaışıaı İM >GEHLİI( 
TEL: ^GIHHGEmk Tatili G,53J33U8«

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
SEKRETER

ve bünyemizde çalışacak 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 

a

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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

GEMÜK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
RECEP İVEDİK 
PLAJDA 
SEMUN

(Rezervasyon
Tel:5l3332l)

11.30- 14.00- 16.15- 19.00-21.15
14.00 ■ 19.00
11.30- 15.45-21.00

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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Doğum Gunu coşkuya donustu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Balıkpazarı 
2 Nolu Caddede 
bulunan İnci 
Butik sahibi 
İnci Küçük, 
önceki akşam 
arkadaşlarıyla 
yeni yaş gününü 
kutladı.
Kurşunlu Kios 
Restaurant'ta bir 
araya gelen İnci 
Küçük ve yakın 
dostları Nevin 
Onsekiz, Hayriye 
Gülhan, Tülay 
Ünlü, Nuray 
Erten. Meral 
Şanlı, Nur Bürge 
ve Melek Ergen 
gece boyunca 
eğlendiler.
Arkadaşlarının 
doğum günü 
için aldığı 
armağanlarla 
mutlu olan 
İnci Küçük, 
kendisine gösterilen 
ilgi nedeniyle 
teşekkür etti. 
Gecenin ilerleyen

Nevruz 8ap coşMIa kutlandı

Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul 
Günay, inanç ve 
düşüncelerin hoşgö 
rüylekarşılahdığı 
günler diledi. 
Kutmalara katılan 
bazı bakanjatrnevruz 
geleneği olarak demir 
dövdü. Nâvrüz ateşi 
üzerinden atlayan " 
bakanlar, yumurta 
da tokuşturdu.
Bahar Bayrâmı 
Nevruz İstanbul'da dâ 
Kutlandı t, (i 
Sağanak yağmur 
nedeniyle İstanbul'
daki Nevruz şöleni 
İstanbul L,işe'şlsalö- 
nunda düzenlendi.
Ko n u kİ arf sş m b o I i k 

jolarak demir ddyüP. 
yumurta tokuşturdu.

NEVRUZ 
DİYARBAKIR’DA 
ŞOVA DÖNÜŞTÜ 
Diyarbakır'da-ldüp 
sabah saatlerinde > 
başlayan Namız kut- 
lamaları PKK'nın 
gövde gösterişine .. 
dönüşürken, kadınlar 
|yö|reser kıyafetler 
giyfefken erkeklerin 
ise>PKK'lıların giymiş 
olduğu kıyafetleri 
giymeleridikkat 
çekti. DiyârbâkiPda 
yatendşş(ann Nevruz 
Bayramı'nın kutlan 
dığı alana âkın etme 
si sonucu şehir 
merkezi sessizliğe . 
bürünürken, yüzbin- 
|erce kişi Nevruz 
Bayramını kutlamak 
için alana akın etti..
I İt_______

Bu arada, 2 bin DTP 
tarafından 
görevlendirilen kişi 
de provakasyonu 
engellemek için 
görev yaptı. 
Sabahın erken saat
lerinden itibaren 
araçlarla binlerce kişi 
Nevruz Bayramı'nın 
yapıldığı fuar alanına 
giderken, kentin en 
işlek cadde ve sokak
tan. boşaldı. Binlerce 
kişi araçlarla ve yaya 
olarak Nevruz kutla- 
malarıpın yapıldığı 
alana akın etti. 
'Neykü'z alanına giden 
kâl^balık renkli 
görüntüler oluştu- 
rurken, yörelesel ve ’ 
değişik kıyafetlerle 
Nevruz bayramına 
gidenlen şehirde ren
kli görüntüler oluş
turdu. diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğü 
vatandaşları Nevruz 
âlânı civarında oluş
turdukları kontrol 
noktlarından geçir 
dikten sonra Nevruz „ 
alanına sokarken, 
alanın yakınlarında 11; 
çevik kuvvet' ekipten 
ve özel hareket tim-' 
teri hazır bekletildi.

MEB’den izinsiz 
yarışma 

yapılamayacak
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
okullarda Bakanlık 
izni olmadan araş 
tırma ve yarışma 
yapıldığını bildire 
rek, valiliklerden 
Bakanlık izni olma 
dan okullarda araş 
tırma ve yarışma 
ların düzenlenme
sine izin ver
memelerini istendi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik imzası ile 
valiliklere gönde 
rilen genelgede, 
MEB'e bağlı okul ve 
kurumlarda dengeli 
ve sağlıklı bir şek
ilde öğrencilerin 
kişiliklerinin gelişim 
için eğitim ve öğre
timle ilgili araştırma 
ve yarışmalar ■ 
düzenlendiği belir
tildi. Genelgede, 
yarışmaların öğren
cilerin hür ve 
bilimsel düşünme 

' gücüne, geniş bir 
I dünya görüşüne 
। sahip olmaları ve 

yeteneklerini 
geliştirmeleri için 
olduğu belirtilirken, 
çeşitli araştırmalar 
için de öğretmen ve 
yöneticilere 
anketler düzen
lendiği anımsatıldı. 
-“BAKANLIK İZNİ 
OLMADAN YARIŞ
MA VE ARAŞTIR
MAYA İZİN 
VERMEYİN”- 
Bakan Çelik, bu 
kapsamda MEB 
İlköğretim ve Orta 
öğretim Kurumlan 
Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği'ne 
Resmi Gazete'de 

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

yayımlanarak 
MEB'e Bağlı Okullar 
ve Kurumlarda 
Yapılacak Araştırma 
ve Araştırma 
Desteğine Yönelik 
İzin ve Uygulama 
Yönergesi'nin 
yürürlülüğe girdiği
ni bildirdi. Çelik, 
yönerge kapsamın
da birden fazla ilde 
yapılacak araştırma 
ve yarışmaların 
okullarda düzenlen
mesinin Bakanlık 
iznine bağlı hale 
getirildiğini kaydet
ti. Çelik tarafından 
gönderilen genel 
gede şöyle denildi: 
“Ancak bazı kurum, 
kişi ve kuruluşlarca 
Bakanlığımızın izin 
ve bilgisi dışında 
okul ve kurulu
larımızda çeşitli 
yarışmalakve 
araştırmalar düzen
lendiği Bakanlığı 
miza intikal eden 
bilgilerden anlaşıl
maktadır. Bu sebe
ple ulusal ve ulus
lar arası yarış
maların düzenlen
mesinde, düzenle
nen yarışmalara 
katılım sağlanmasın 
da, araştırmalara 
izin veril meşinde 
açıklanan mevzuat 
kapsamında işlem 
yapılması, Bakanlı 
ğımızın ve mülki 
amirlerin yetkisinde 
otan izinler olma 
dan okul ve 
kurumlarımızda 
yarışma ve araştır
ma yapılmasına 
izin verilmesine 
gerekmektedir.”

। Türk dünyasının vç 
dünya tarihinin en 

' eski bayramı olan 
Nevruz, dün bir kez

I daha çoşku ve 
1 umutla kutlanıyor.
Nevruz, Anadolu'da 
ve Türk kültürünün 
yayıldığı bölgelerde 
binlerce yıl öncesine 
dayanan köklü ye 
zengin bir geçmişe 
sahip. Doğadaki 
uyanış, insanlar

1 İçin de yeni bir
1 başlangıcın ifadesi.
1 Orta Asya'dan
| Balkanlar'a çok geniş 
bir bölgede yerel

I renk ve inançlarla 
farklı biçimlere 
bürünse de özünde ; 
baharın gelişinin kut*

I landığı bir bayram" 
' Türk coğrafyasında
i nevruz renkli 
' eğlencelerle 
çoşkuyla kutlanıyor. 
Bolluk, bereket, arın* 
ma ve kardeşlik dilek 
leri Nevruzda bir kez 
daha dile getiriliyor. * 1 
Başkent Ankara'daki 
nevruz kutlamalarının 
adresi yine Milli 
Kütüphane oldu.
Nevruzun barış günü 
olduğunu şçyleyen >
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Yabani bitkiler demir zengini
Karadeniz Bölgesi'n 
de sebze olarak 
tüketilen yabani bitki
lerin, kırmızı kan 
hücrelerinin yapımın
da görev alan ve 
eksikliğinde anemiye 
neden olan demir 
içeriği bakı mından 
oldukça zengin 
olduğu belirlendi. 
Ordu Üniversitesi'nin 
(ODÜ) yaptığı araştır
maya göre, Ordu ve 
yöresinde sebze 
olarak yetişen yabani 
bitkilerin besin 
değeri yönünden 
incelendiği çalışma 
sonucunda, yörede 
doğadan toplanarak 
tüketilen bu bitkilerin 
protein oranı ve min
eral yönünden 
oldukça zengin 
olduğu tespit edildi. 
Sakarcanın kuru 
madde oranı; melö- 
canın bakır kon
santrasyonu;
hoşkıran bitkisinin 

Mutlu evlilik tansiyona iyi geliyor
ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, mutlu evliliğin tansiyona 
iyi geldiği, stresli bir evliliğin ise bekarlıktan kötü olabileceği 
belirlendi. Daha önceki araştırmalarda ise evli insanların her 
halükarda bekarlardan daha şadlıklı olduğu 
204 evli ve 99 bekar gönüllü üzerinde yapılan araştırmada, 
deneklere 24 saat üzerlerinde taşıdıkları, düzenli tansiyon 
ölçümü yapan cihazlar takıldı. Evİıgönüllülere ayrıca evlilikleri 
hakkında bilgi almak için anket doldurtuldu.
Araştırma sonucunda, evliliklerinden tatminkar olanların tan
siyon değerlerinin ortalaması daha düşük çıktı. Mutsuz evlilerin 
tansiyon değerleri ise bekar deneklere oranla yüksek çıktı

ise kül oranı, demir * 
ve çinko kon
santrasyonu yönün
den en yüksek değer
lere sahip olduğu 
bulundu.
Çalışmada ele alınan 
bitkilerden ısırganın, 
sabit yağ, protein, 
azot, manganez, C 
vitamini bakımından 
en zengin bitkisi 
olduğu tespit edildi. 
Galdirik ve baldıran 
bitkilerinin ise diğer 
bitkilere oranla daha 
düşük değerlere 
sahip olduğu belir
lendi. Araştırmada 
yörede sebze olarak 
tüketilen bu bitkilerin 
her ne kadar mineral 
madde içerikleri 
yönünden zengin 
olsalar da bitkilerin 
kullanım alışkanlık
ları ve pişirme şekil
lerinin besin değeri 
üzerine etkili olduğu 
bilgilerine yer verildi. 
Çinko konsantrasy

onu bakımından en 
yüksek değerler 
melocan ve hoşkıran 
bitkilerinde, en 
düşük değer ise 
sakarca bitkisinde 
ortaya çıktı. Sağlıklı 
bir yaşam için günlük 
çinko ihtiyacının 11 
mg olduğu hatır
latılan araştırmada 
şöyle denildi: 
"Günlük beslenmede 
çinko et, balık, sut, 
peynir ve yumurta 
gibi hayvansal, kay
naklı gıdalardan 
temin edilmekte olup, 
doğadan toplanan bu 
bitkilerin çinko.kon
santrasyonlarının 
yeterli düzeyde 
olması yöre halkı 
açışından olumlu bir 
sonuçtur. Ç vitamini 
içeriği bakımından en 
yüksek değerler 
16.07 ve 14.55 mg. kg 
ile melocan ve ısır
gan bitkilerinde, en 
düşük değer ise 2.87 

mg. kg ile galdirik 
bitkisinde bulunmuş
tur. C vitamini suda 
çözüne bilen bir vita
min olup, insan 
bünyesinde çok 
önemli fonksiyonları 
bulunmaktadır.
Meyve ve sebzeler iyi 
birer C vitamini kay
nağı olup, özellikle 
organik tarım usuller
ine göre yetiştirilen 
ürünlerin ve yabani 
bitkilerin daha fazla 
C vitamini içerdiği 
çeşitli çalışmalarda 
tespit edilmiştir.
Yetişkin bir insanın 
günlük C vitamini 
ihtiyacı 60 mg olup, 
bu vitamin demir ve 
kalsiyumun 
yarayışlılığını da 
artırmaktadır.
Çalışmaya konu 
olan bitkilerin 
C vitamini yönünden 
düşük değerler 
içerdiği görül 
mektedir."

Düzenli aspirin 
kullanımı kolon

kanserini önlüyor
İzmir Kent 
Hastanesi 
Gastroenteroloji 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. . 
Ethem Tankurt, 
düzenli asprin 
kullanımının, 
kolon (kalın 
bağırsak) 
kanserini • 
önlediğini 
bildirdi. 
Prof. Dr. 
Tankurt, yaptığı 
açıklamada, 
ABD'de 40-75 
yaşları arasında 
47 bin 360 erkeği 
kapsayan ve geçen 
ay sonuçları açık
lanan araştırmada, 
düzenli aspirin kul
lanımının kalın 
bağırsak kanserini 
önleyici rolü bulun
duğu sonucuna 
varıldığını belirtti. 
Aspirinin, kalın 
bacıırsak 
kanserinden 
korunmak 
amacıyla kullanıla
bileceğini ifade 
eden Prof. Dr.
Tankurt, 
"Korunma amacıyla

kullanım, 
öncelikle 
yüksek riskli 
hastalarda 
yani 1. derece 
yakınlarında 
kolon kanseri 
görülen kişilerde 
ve bağırsaktan 
polip çıkartılmış 
kişilerde öneriliyor. 
Aspirin, kanserin 
öncül lezyonu 
olan bağırsak 
poliplerinin oluş
masını da azaltıyor. 
Ancak düzenli 
aspirin alacak kişi
lerin bir mide 
sorunu olmaması 
gerekiyor" dedi.
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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 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 dubiex daireye geniş seçenek.

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



44 KEDAblN LEZZETİNİN, hİZMETIN l<Aİ_İTESİyl.E LİrLeştİçİ AdRES "

Tibel Otel Karşısı - Tel: 0.224 5*13 95 45

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 
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Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Çağdaş kentleşmelerde yerel yönetimlerin rolü’nü anlattı

“Geçmişin izlerini
geleceğe taşımalıyız”

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Duyarsız bir toplumuz...
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciği’nce 

cumartesi günü düzenlenen konferansa 
yirmi kişi bile katılmamış.
Konuşmacı, Nilüfer Belediye Başkanı 

Mustafa Bozbey, “Çağdaş Kentleşmede 
Yerel Yönetimler” konulu bir konuşma

Z Nilüfer Belediye Başkanı İnşaat Mühendisi Mustafa 
Bozbey, ilçemizde verdiği konferansta, yerel yönetim
lerin alt yapı, sağlık hikmetleri, kültürel hizmetler, 
sosyal hizmetler ve temizlik hizmetleri gibi bir çok 
hizmeti vermekle yükümlü olduğunu söyledi Syf 3’de'

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Ölümüne kavga
Umurbey Aytepe’de kız nedeniyle çıkan kavgada kala

balık grupça dövülen genç iki kişiyi tabancayla yaraladı
Önceki gece saat 
23.oo sıralarında 
Umurbey Aytepe 
Restaurant yanında 
meydana gelen olay 
da, kız nedeniyle 
başlayan tartışmada 
İldeniz A. adlı genç 
kalabalık bir grup 
tarafından öldüre 
siye dövüldü.
Dövülen gencin öl
düğünü sanan sal 
dırganlar kaçarlar 
ken dövülen genç, 
üzerinde taşıdığı 
tabancayla ateş 
edince, saldırganlar
dan iki kişi çeşitli 
yerlerinden yara
landı. Yaralılar has
taneye kaldırıldı.
Olaya karışanlar da 
ha sonra jandarma

tarafından gözaltına 
alınarak dün Adli- 
ye’ye sevk edildiler. 
Yapılan duruşmada 
İldeniz A. tutuklanır
ken, diğer sanıklar 
serbest bırakıldılar. 
İki yaralının Bur- 
sa’da tedavisinin 
sürdüğü öğrenildi.-yapmış. Devamı sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Çağdaş kentleşmelerde yerel yönetimlerini rolü’nü anlattı

“Geçmişin izlerini Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Tarih tekerrürden 
ibarettir..geleceğe taşımalıyız”

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Nilüfer Belediye 
Başkanı İnşaat 
Mühendisi Mustafa 
Bozbey'in Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliğinin 
davetlisi olarak 
verdiği "Çağdaş 
Kentleşmelerde 
Yerel Yönetimlerin 
Rolü" konulu 
konferansa bekle
nen ilgi olmadı. 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
toplantı salonunda 
düzenlenen 
konferansta özellik
le 2 belediye meclis 
üyesinin dışında 
katılım olmaması 
dikkat çekti.

' Modern kentleş 
mede örnek kent 
olarak gösterilen 
Bursa Nilüfer 
ilçesinin yapılaş
ması hakkında bil
giler veren Bozbey, 
insanların yaşaya
cağı yerlerde 
ticari yapılaşma ile 
konut yapılaşmasını 
ayırmak gerektiğini 
söyledi.
Yerel yönetimlerin 
alt yapı, sağlık 
hizmetleri, kültürel 
hizmetler, sosyal 
hizmetler ve temiz
lik hizmetleri 
gibi bir çok hizmeti 
vermekle yükümlü 
olduğunu belirten 
Bozbey, "Yerel 
yönetim hizmetleri 

. nin bir ürünü olarak 
| karşımıza çıkan yol
lar, yapılar ve diğer 
alanlar, kentlerin 

I temel fiziksel özel
liklerini oluşturur 
ve kent kimliğinin 
belirlenmesinde 

। önemli rol oynarlar.
Bu hizmetleri sağla
madaki amaç, yerel 

' topluluğa, bu toplu
luğu oluşturan 
tüm bireylere yani 

ı 'insana' sağlıklı 
bir yaşam çevresi 
yaratmaktır" 
diye konuştu.
Nilüfer Belediyesi 
olarak kentlilerin 
beklentilerine cevap 
verebilmeyi 
hedefleri olarak

Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey, insanların yaşayacağı yerlerde 
ticari yapılaşma ile konut yapılaşmasını ayırmak gerektiğini söyledi.

belirlediklerinin 
altını çizen 
Bozbey, bunların 
"Yaşanabilir, güzel, 
makul fiyatlı, çevre 
dostu koşullara 
sahip, ayrıca iyi ko 
numlanmış, aydınlık 
ve yeterli büyüklük
te konutların sağ 
lanması. Yeterli 
yeşil alan, gün ışığı, 
sessizlik, bitki örtü 
sü ve güzellikler 
gibi koruyucu sağlık 
önlemlerinin alınma 
sı. Kent hayatının 
çeşitli işlevleri 
arasında bağlantılar 
oluşturulması" 
olduğunu söyledi. 
Amaçlarının Nilüfer 
Belediyesi olarak; 
Çağdaş Nilüfer'! 
oluşturmak için 
sorumluluk bilinci 
ile vatandaşların 
beklentilerini en 
yüksek düzeyde 
karşılamaya çalıştık 
larını kaydeden 
Bozbey, "Temel 
hedefimiz yani 
(vizyonumuz) 
Hizmet standartları 
ve yönetim mükem
melliği He uluslar 
arası düzeyde tanı

nan Türkiye'nin 
örnek ve lider 
bir yerel yönetim 
kurumu olabilmek
tir" dedi.
Yapmaya çalıştıkla 
rının sadece Bursa 
ve Nilüfer için değil, 
Türkiye içinde gö 
revleri olarak dü 
şündüklerini belir 
ten Bozbey, "Nilüfer 
halkına çağdaş ya 
şam standartlarında 
güvenilir belediyeci
lik hizmetleri sun
mak. Bursa'nın sön 
dürülebilir gelişme
sine katkı sağlamak. 
Türkiye'de yerel yö 
netimin mükemmel 
leşmesine öncülük 
etme yönünde bilgi 
ve tecrübelerini di 
ğer yönetim kurum
lan ile paylaşmak
tır" şeklinde 
konuştu.
Küçük yeşil alanla 
rın tam fonksiyon 
sağlamadığını da 
söyleyen Bozbey, 
bunların mümkün 
olduğunca büyütül 
mesi gerektiğinin de 
bilincinde oldukları 
nı kaydetti, 
örnek kent olarak 

gösterilen Nilüfer 
ilçesinin planlama 
çalışmaların slayt 
gösterisi olarak . 
izleyenlere sunan 
Bozbey, dış ülkeler
den gelen kişilerin 
öncelikli olarak 
yürüdükleri yollara 
dikkat ettiklerinin de 
altını çizerek 
"Araçlar bir yere 
nasıl olsa Ulaşırlar, 
ancak insanlarımız 
en. kısa ve rahat yol
lardan geçerek gi 
decekleri yere ulaş
maları gerekir bu 
nun içinde yürüyüş 
ve yaya ulaşım 
yollarının geniş 
ve rahat olmasına 
dikkat etmeliyiz" 
dedi.
Belediyelerin bir 
görevinin de tarihi 
mirası korumak 
olduğunu hatırlatan 
Bozbey, "Geçmişin 
izlerini geleceğe ta 
şımak belediyelerin 
asli görevlerinden 
biridir, bunun içinde 
tarihi mirasımıza 
sahip çıkarak 
onları korumak için 
çeşitli projelerimiz 
vardır' dedi.

Türkiye’de laik demokratik Cumhuriyete 
karşı, sinsi, din esaslı bir yıldırma hareketi 
sürüyor..

Bu sivil darbenin ana hedefi ulusalcılar...
Kimdir bu ulusalcılar diye sorarsanız 

söyleyeyim?..
Düşüncelerini ulusun çıkarlarını ön plana 

alarak oluşturanlar..
Laik demokratik genç Cumhuriyete sahip 

çıkan, halka ait varlıkların özelleştirme adı 
altında peşkeş çekilmesine eşe, dosta, oğula I 
dağıtılmasına gönlü razı olmayan insanlar...

Kıbrıs, Avrupa Birliği ve benzer dış politi
ka konularında Türkiye’nin başını dik tutma 
sini, küçülüp, eğilmemesini, onurundan taviz 
vermemesini isteyenler.

Halkın Amerika ve IMF boyunduruğundan 
kurtulmasını dileyenler; Atatürk milliyetçi
leri... Bu vatanın has çocukları..

Türkiye’de bir süredir “ulusalcı” kavra 
minin içi boşaltılıyor.;.

Kimi fanatik milliyetçiler, kimi mafya uzan
tıları, kimi ırkçılar ve faşistler de ulusalcı diye 
adlandırılarak kavramın gözden düşürülme
sine çalışılıyor.

Ama bu süreç birtakım muhalifleri yok et 
me tuzağı yapılırsa, işte onu ne hukuk ne vic
danlar kabul «der

| Ne de bu ülkenin aklı başındaki çalışan, 
üreten kişileri..

İlhan Selçuk ve Doğu Perinçek- ulusalcı 
kimliklerine olan gazeteciler..

Doğu Perinçek aynı zamanda bir parti lide 
ridir...

Kemal Alemdaroğlu bir hekim, İstanbul 
Üniversitesi Rektörü idi..

İlhan Selçuk basında bir abidedir...
Efsanedir...
Dürüst gazeteciliğin zirvesindeki sembol 

dür....
İlhan Selçuk, Başbakanların uçaklarına 

binmez...
Onların sofralarına oturmaz...
Seyahatlerinde eşlik etmez...
Paraya pula, iltifata teslim olmaz...
Kısaca yalaka değildir.
Bir çoklarının olamadığı, olamayacağı 

gibi Adam gibi adamdır, 83 yaşında alnı ak, 
ülkesini seven, zorluklar karşısında yıkılma 
yan, ne zavallılıkları görmüş bir yazar.. 

. İlhan Selçük’un en kıskanılan, en çok öfke 
yaratan yanı da bence bu yıkılmazlığı, yıl
lardır bir anıt gibi duruşudur..

Kalemini kılıçtan daha keskin kullanışı 
dır...

Halkın ve ulusun onurunu zarif bir şövalye 
tavrıyla savunuşudur.

Onun güçlü bir kalemden başka silahı ol 
madiğim ve kalemle yenilmeyeceğini iyi bili 
yorlar...

O yüzdendir yıllardır dinmeyen bu hırs, bu 
hoyratlıkla, Cumhuriyete (hem Genç Cumhu 
riyet, hem de gazete Cumhuriyet) saldırıp 
durdular.

Şimdi daha da azdılar.
Tarih böyle olanların sonlarını yazıyor.
Tarih tekerrürden (tekrar) ibarettir.

(gençler İçin)

‘Gemlik Körfez’ internette 
wvmgemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
wvmgemlikkorfezgazetesi.com
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Duyarsız bir toplumuz
Toplantıya başta Belediye 

Başkanı katılmamış.
Sonra iki meclis üyesi dışın

da katılan olmamış..
Mimarlar Odası’nın üyeleri, 

ilçemizdeki inşaat mühendis
lerini, müteahhitler, siyasi parti
lerin temsilcileri, hiçbir ilgili 
toplantıya gelmemiş.

Aslında ben de gelmeyenler 
arasındayım.

Ama benim mazeretim vardı.
Cumartesi günü Türkiye Ga 

zeteciler Cemiyeti ve Konrad 
Adeneur Stiftung Vakfı ile Mu 
danya Gazeteciler Derneği’nin 
desteğiyle düzenlenen, “Yerel 
Basın Eğitim Semineri” vardı.

Geç saatlere değin semineri 
izlemek durumundaydım.

Gazetemizden arkadaşla 
rımın izlediği toplantıda çektik
leri fotoğraflara bakınca şaşır 
dım..

200 kişilik salonda toplaşan 
20 kişi yok.

Oda yönetimi toplantıyı duyu 
ramadı desem yalan olur.

Bize günler önce davetiye 
geldi.

Haberi yerel basında çıktı.
Öyle olunca yönetimi suçla

mak yersiz.
Belediye Meclisi’nde 15 üye 

var.

Güne Bakış
. kadri_guler@hotmail.com .

Bakıyorum, İnşaat Mühendisi 
Osman Doğan ve Mimar Cemal 
Aydın Aybey’den başkası yok.

Belediye Fen İşleri’nden kim
seleri göremedim.

Kentçilik sorunuyla ilgile 
necekler ortada yok.

Herşeyden önce, konuşmacı 
olarak davet edilen kişi, komşu 
Nilüfer ilçemizin Başarılı 
Belediye Başkanı Mustafa Boz 
bey’e ayıp oldu.

Bozbey, kırsal bir alan olan 
Nilüfer’i modern bir kent haline 
getirdi.

Halkın sevdiği, çalışkan, ba 
şarılı, güzel işlere imza atan bir 
yerdi kent yöneticisi.

Bu gibilerin düşüncelerinden 
yararlanmak kentte yaşayan t 
herkesin görevi olmalı.

Ama gelin görün ki, her şey 
de olduğumuz gibi bu konuda 
da duyarsızlığımız üzerimizde.

Arkadaşlarımın yazdığı ha 
beri dikkatli okuduktan sonra 

söyleyecek birşey bulamadım.
Bozbey, kentte yerleşim işi 

düzenleyen belediyelerin halkın 
oturacağı yerler ile ticari alan 
lan ayırması gerektiğini söylü 
yor.

Ve şöyle devam ediyor: 
“ Yerel yönetim hizmetlerinin bir 
ürünü olarak karşımıza çıkan 
yollar, yapılar ve diğer alanlar, 
kentlerin temel fiziksel özellik
lerini oluşturur ve kent kimli' 
ğinin belirlenmesinde önemli rol 
oynarlar. Bu hizmetleri sağ 
lamadaki amaç, yerel topluluğa, 
bu topluluğu oluşturan tüm 
bireylere yani 'inşana’ sağlıklı 
bir yaşam çevresi yaratmaktır." 
diye konuştu.

Bozbey; “Geçmişin izlerini 
geleceğe taşımak belediyelerin 
asli görevlerinden biridir, bunun 
içinde tarihi mirasımıza sahip 
çıkarak onları korumak gerek
lidir” diyerek, Nilüfer İlçesinde 
birçok proje hazırlatıldığını

belirtiyor.
Yararlı bir toplantı olmuş.
En azından ilgililerin katılması 

gerekirdi diye düşünüyorum. 
. Çevremizdeki kentlerde büyük 
değişimler yaşanıyor.

Bunları gördükçe kendi yaşa 
dığım kent için üzülüyorum. 
Gemlik, beklediğimiz modern

liği yakalayamadı.
Önceki gün seminer için git

tiğim Mudanya’da kısa bir tur 
attım.

Eski Mudanya korunmuş, Bur 
sa ya doğru ise yeni bir kent 
doğmuş.

Seminer bitiminde, Güzelyalı - 
Kurşunlu yolundan Gemlik’e 
döndüm.

Dar ve tehlikeli yoldan gelirken 
neredeyse Kurşunlu’ya kadar 
zeytinliklerin kesilerek yapılaş
maya açıldığını görerek üzül 
düm.
Kıyı yağmacılığı, kent talanı 

yalnız bize ait değil.
Yeşillikleri yok ederek dağa 

tepeye beton dikmişler.
Hani o doğaya uygun yapılar 

yapsalar yine gam yemiye- 
ceğim. Ama öyle değil..
Aynı bizim kıyılarımızda oldu 

ğu gibi her yer betonla kir
letilmiş.

Yazık.

İlhan Selçuk serbest bırakıldı
Ergenekon soruştur
ması kapsamında 
gözaltına alınan 
Cumhuriyet Gazete 
si Yazarı Ilhan Sel 
çuk, Cumhuriyet 
Savcısı Zekeriya Öz 
tarafından sorgulan 
diktan sonra dün 
saat 01.30 sıraların
da tutuksuz yargılan 
mak üzere serbest 
bırakıldı.
İşçi Partisi Genel 
Başkanı Doğu 
Perinçek ile eski İs 
tanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Kemal 
Alemdaroğlu’nun da 
aralarında bulundu 
ğu 7 kişi ise halen 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'nde. 
İlhan Selçuk'un 
avukatı Akın Atalay, 
Vatan Caddesi'ndeki 
İstanbul Emniyet Mü 
dürlüğü'nde gazete
cilere yaptığı açıkla
mada, İlhan Sel 
çuk'un polis sorgu 
sunun tamamlandı 
ğını kaydetti. Sel 
çuk'un sağlık duru
munun iyi olduğunu 
ifade eden Atalay, 
“İfadenin içeriğiyle 
ilgili herhangi birşey 
söyleyemiyorum. İfa 
de, Ergenekon so 
ruşturması kapsa 
mında verilmiş bir 
İfadedir" dedi.
Atalay, “Suçlamanın

ne olduğunun” 
sorulması üzerine, 
Ergenekon operas 
yonu kapsamında, 
suçlamanın somut 
olarak savcılık aşa
masında ifade edile
ceğini söyledi.
Atalay, “Selçuk'un 
polise verdiği ifa 
denin uzun sürdü 
ğü” iddiaları üzerine 
de, ifadenin yaklaşık 
4 saat sürdüğünü ve 
ifade alınması sıra 
sında zaman zaman 
ara verildiğini dile 
getirdi. Savcının, 
Selçuk hakkında 
yurtdışına çıkış 
yasağı konulması 
istemiyle nöbetçi 
mahkemeye başvur
duğu da gelen bil
giler arasında.
Gerekli işlemlerin ar 
dından serbest bı 
rakılan Selçuk, 
Cumhuriyet Gazete 
si'ne ait bir araçla,

gazetenin Şişli'de 
bulunan ana binası
na gitti. İlhan Sel 
çuk'un yaşanan 
sürece ilişkin bir 
açıklama yapması 
bekleniyor.
Selçuk ile birlikte 
Savcılık tarafından 
sorgulanan 2 kişi 
daha serbest kaldı. 
Öte yandan adliye 
bahçesinde bekle 
yen Cumhuriyet 
Gazetesi çalışanları 
ve okurları, İlhan 
Seçuk'un serbest 
bırakılması kararının 
duyulmasının ardın
dan sevinerek, bir
birlerine sarıldı.
Tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakılan Ilhan 
Selçuk'un ardından 
dikkatler gözaltında- 
ki Doğu Perinçek 
ve Kemal Alemdar 
oğlu için çıkacak 
karara çevrildi.

ŞUBE: Küçük Sanayi- Sitesi 
B/Blok No:32 Gemlik / BURSA 
Tel & Fax; 0.224 524 77 78 

www.netotogaz.com

rem

NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

Ey KSİYDNIU (sgi) ve KflRBMÖRLÖ
İTHAL ve YERLİ AUERNffllF KAKIT SİSTEMLE Kİ

>> -4TİKER
FR . I

I fiRC I auto gas icviTöTıT?

2 YIL GARANTİ 
KREDİ KARTINA TAKSİT AVANTAJLARI

MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. 
Blok No:7-8-l 0 Nilüfer / BURSA 

Tel: Û.224 441 79 04 -05
Fax: 0224 443 07 15

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.netotogaz.com
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Usta tiyatrocular kahkahaya boğdu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel En 
geili Çocukları Ko 
ruma Derneği'nin 
sanatsal faaliyetleri 
içinde yer alan tiyat 
ro etkinlikleri kap
samında Gemlik'e 
gelen Sinan Bengier 
yönetimindeki "Kak 
tüs Kabare Tiyatrosu 
izleyenleri kahka
haya boğdu. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde oyna 
nan "İnsanın içi iğne 
li fıçı" isimli iki per 
delik komedi 
oyunun da usta 
tiyatrocular rol aldı. 
Sinan Bengier'in 
yanı sıra Volkan

Saraçoğlu, Ayberk 
Attila, Birgül Ulusoy, 
Turgut Apaydın, Tev 
fik Yapıcı, Ebru 
Sarıtaş, Tuğçe Gür 
ler, Fatih Ay ve Ka 
ğan Öztop oyunda 
yaptıkları esprili

hareketleriyle izle1 
yenlere keyifli ve 
neşeli hafta sonu 
geçirttiler.
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri'nin giri 
çimleriyle getirtilen 
birbirinden usta ve

yetenekli sanatçı 
ların yer aldıkları 
oyunlar tiyatroya 
gönül veren Gemlik, 
lileri mutlu ediyor. 
Volkan Saraçoğlu 
nun yazdığıiki 
perdelik komedi

oyununu Tevfik 
Yapıcı yönetiyor. 
Oyunda; her çarkın 
arkasında filizlenen 
duyguların ve olay
lar kabare diliyle 
iz leyenlere 
aktarılıyor.

Müzik ve kahkahanın 
birlikte yoğrulduğu 
görsel bir şölene 
dönüştürülen oyun 
"İnsanın içi iğneli 
fıçı" izleyenleri 
gülmekten kırdı

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN !

ESSRN YAPI
EGE nuz NU İLE DMA ve MIHIM SİSIEMIİ
■IUII1SID1UI milli MI IIIII liii İli IH DİN.

Zeytinlik * Tarla * 
Meyve Bahçelerinizde 

damlama usulü ile 
sulama sistemleri kurulur Si 

projelendirilir.
Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. Apt. No: 1 K.KUMLA / G6MLİK
Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 *



24 Mart 2008 Pazartesi İGemlik KHrfez Sayfa 9

Borçlu iller 
arasında Bursa 

7 nci sırada

2007 yılında 
büyüme yavaşlar 
ken, yurttaşların 
borcunda hızlı 
bir artış yaşandı. 
Yurttaşlar ve 
firma ların toplam 
borcu, önceki 
yıla göre yüzde 
28.7 artarak 
321.9 milyar 
YTL've ulaştı. 
Ankara Ticaret 
Odası (ATO), 
Türkiye'nin “borç 
lanma haritasını” 
çıkardı. ATO'nun 
yaptığı araştırmaya 
göre Türkiye'nin en 
borçlu ili 2007'de 
kişi başına, 12 bin 
96 YTL ile İstanbul 
oldu. Kişi başına 
borcun 263 YTL 
ile Muş’ta en 
düşük düzeyde 
bulunduğu 
belirlendi. Toplam 
borcun yüzde 66'sı 
üç büyük ile ait 
bulunuyor. Marma 
ra'da yaşayan bir 
yurttaşın, Doğu 
Anadolu'dakine 
göre on kat daha 
fazla borçlandığı 
gözlendi.
-BORCUN YARISI 
İSTANBUL'UN 
illerin aldığı nakdi 
krediler toplamı 
2007 yılında 321.9 
milyar YTL'ye

ulaşırken, bünun 
yüzde 47.2 oranın
daki 152.1 mil
yarının İstanbul'da
ki yurttaşlar ve 
firmalarca 
alındığı belirlendi. 
Ankara'nın aldığı 
borç miktarı 42.1 
milyar, İzmir'in 
aldığı borç da 
18.2 milyar YTL 
oldu. Böylece 
üç büyük ilin 
toplam borçtaki 
payı yüzde 66'ya 
ulaştı.
İller bazında 
bakıldığında 2007 
yılında kişi başına 
en çok borçlu
il 12 bin 96 YTL 

ile İstanbul olurken, 
bu ili 9 bin 
423 YTL ile Ankara, 
5 bin 131 YTL ile 
Antalya izledi.
Kişi başına düşen 
borç miktarında 
sırasıyla İzmir, 
Muğla, Kocaeli, 
Bursa, Denizli, 
Adana ve 
Eskişehir ilk 
10 içinde yer aldı. 
Geçen yıl borcu 
en çok artan il 
yüzde 200.4 
oranıyla Bingöl, 
bölge ise 
yüzde 38.3'le 
Karadeniz oldu.

ELEMAN ARANIYOR

CAN MERİDYEN Alışveriş Merkezinde 
ihtiyaç dolayısıyla 

ACİL SATILIK İŞ YERİ

No: 67/70 Lacivert Butik

Mür. Tel: 0.546 201 06 03

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
SEKRETER

ve bünyemizde çalışacak 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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 SİINEMASI 
Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel:5l3 3321)

ELEMAN ARANIYOR

RECEP İVEDİK
PLAJDA

11.30- 14.00- 16.15- 19.00-21.15

semin
14.00 ■ 19.00
11.30- 15.45-21.00

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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keyfettin ŞEKERSÖZ

Deplasmanlı Gençler 
Liginde bekleneni 
veremeyen 
Orhangazi temsilcisi 
Gençlerbirliği konuk 
ettiği Bozüyükspor'a 
da 1-0 yenildi. 
Maçın başlamasıyla 
birlikte rakip kalede 
pozisyon bulan

gençler forveti yüzde 
yüzlük pozisyondan 
yararlanamayınca 
Bozüyükspor maçta 
önce dengeyi Sağladı 
sonra da atak 
geliştirmeye başladı. 
Bu ataklardan birinde 
yapılan hatayı 
affetmeyen Oğuzhan 
Bozüyükspor'u 1-0 
öne geçirdi ilk yarı

bu sonuçla bitti.
İkinci yarıda da vasat 
oyununu sürdüren 
Gençlerbirliği takımı 
beraberliği yakalaya- . 
mayınca oyundan 
düştü», 81 dakikada 
kazanılan penaltıyla 
Bozüyükspor ikinci 
gol şansını yakaladı 
Bu dakikada rakibini 
düşüren murat kırmızı

kartla oyun dışında 
kalırkeh atışı kullanan 
Yücel penaltıyı gole 
çeviremedi ve maç 
Bozüyükspor'un 1-0 
üstünlüğüyle sona 
erdi.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Erdinç Derya (7) 
Mehmet Bulut (7)

Yalçin Erdem (7) 
ORH.
GENÇLERBİRLİĞİ : 
Ufuk (3) Murat (3) 
Hakan (3) (Erdem 2) 
İbrahim (4) Yiğitcan 
(5) Kudret (5) 
Onur (4) (Cüneyt 2) 
Uğur (3) Reha (3) 
Ahmet (4) Taygun (5) 
BOZÜYÜKSPOR: 
Cumhur (6)

Kenan (6) Adnan (6) 
(Özkankan 5)
Caner (6) Yücel (7) 
Oğuzhan (7) Ceyhun 
(6) Çağjâr (6) (İsmail 

<7) Binalı (6) Özkan (7)
GOL : Dk. 22
Oğuzhan 
(Bozüyükspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 81 Murat (Orh. 
Gençlerbirliği)

B
<

IM

■ 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. Kont 5131206

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Staty.um 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus'Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 1507
TapuSicl. 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 Kaymakamlık ' 51310 51
■C.Şavcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd'. 513 29 54
Emniyet Müd. ■ 51310 28

1
K

OTOBÜS
•Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat ı

B .

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm . 513 20 77
Süzer Turizm . 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49

• Ahıtur 514 47 71
. Kamil Koç .513 35 71

1 TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
.Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
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 J3 29
Mer.Sag.Ocagı
Tomokay Tomografi ö14
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 {50 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 Yalnyz185

i 1

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE!

24 Mart 2008 Pazartesi 
FATİH ECZANESİ 

Orhangazi Cd. No: 3 
Tel: 5139127 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3012 

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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Buluşma
IKKGürhan ÇETİNKAYA

Hak hukuk ve çeteler....

Türkiye de siyasette ekonomi de eğitim 
de sağlıkta güvenlikte hukukta inanılmaz 
ölçüde sıkıntılar var..

İnsanlar çok rahat biçimde taciz edilebili 
yorlar..

Sanki dağ yasaları geçerli..
Bu durum çok tedirgin edici..
Güven vermiyor..
Başbakan her gün her saat boy göster

diği televizyonlarda esip gürlüyor..
"Türkiye'de çeteler kalmayacak" diye..
Başbakan'ın ilk defa bir sözünden etkile 

niyorum..
O da bu sözü..
Tamam da..
Arkasında nasıl duracak?
Ortalık dedikodudan geçilmiyor..
İhale iaşe ve ibate kayırmaları ayyuka 

çıkmış durumda..
Yandaşlar malı götürüyor..
Fabrika sayıları ve büyüklükleri giderek 

artılyor..
Gemiler filoya dönüşüyor..
Yasa dışı sevkıyatlarda adı kurye olarak 

geçenler internet sitelerinde tek tek ifşa 
ediliyor..

Başbakan..
Ergenekonla ..

I Yargıtay Başsavcılığımla..
। Üniversitelerle..

İşçi Sendikalarıyla..
Medyayla..
Bilcümle kendine direnen herkesle uğra 

şıyor..
Peki...
Adı ayyuka çıkan yandaş çetelere ilişkin 

ne yapıyor?
| İlhan Selçuk'u çağdışı biçimde ve terbiye
। sınırlarını zorlayan yöntemlerle gecenin 

kör vaktinde gözaltına alıyor..
Kemal Alemdaroğlu'yla Doğu Perinçek'i, 

Ferit İlsever’i ve diğer dokuz kişiyi de aynı 
biçimde sorguya götürüyor..

Saydığım bu kişilere tümüyle insan 
hakkına ve hukukuna aykırı biçimde 

| davrandı yor..
Devletin olanaklarıyla kendilerine "çıkar 

{kümeleri" yaratanlar ellerini kollarını salla- 
Iyarak a protokollerde yer alırken..
i Düşünce adamları..

Siyaset adamları..
[Üniversite profesörleri..

Aşağılanıp horlanıyorlar..
BOP'un boyunduruğuna girenler Türkiye 

de düşünceyi, bilimi, yurt sevgisini aşağı 
lıyorlar..

Sevr'in kuyruk acısını içlerinden bir türlü 
atamayanlarla, petrolle ilişkisini Türkiye 
aracılığıyla sürdürecek olanlar ise; Türki 
ye'de yaşananlara ellerini ovuşturarak, 
salyalarını akıtarak,dişlerini göstererek 
büyük bir heyecanla bakıyorlar..

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
MIIMIMIMM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gökhan 0. adlı şahıs Erdal Sezer’i tabancayla ayağından vurdu

Fırın Sokak’ta yaralama
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumartesi 
akşamı saat 19.15 
sıralarında 
meydana gelen 
olayda bir kişi 
ayaklarından 
tabanca ile 
vurularak yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre; Demirsubaşı 
Mahallesi Fırın 
Sokak’ta bulunan 
berber dükkanı 
önünde oturmakta 
olan Erdal 
Sezer'in yanına 
gelen bir kişi 
belinden çıkardığı 
tabanca ile 4 el 
ateş ederek kaçtı. 
Ayaklarından 
yaralanan 
Erdal Sezer, 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hasta nesi’ne 
kaldırılarak 
tedavi altına 
alınırken, 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı

Fırın Sokak’ta bulunan 
berber dükkanı önünde 
oturan Erdal Sezer’e, 
yanına yaklaşan 
Gökhan O. tarafından 
4 el ateş edildi.

öğrenildi.
Erdal Sezer’i 
vurduğu ileri 
sürülen ve olay 
yerinden kaçtığı 
öğrenilen şüpheli 
Gökhan O. polis 
tarafından 
aranıyor.

114

M

baytaş www.bayta$insaat^om.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+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.
BÂYTAŞ 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 Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz rhanzaralı 
150 rn2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2,vdsma katli işyeri

www.baytasinsaat.com.tr ? Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
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|Sağanak yağışlar Gemlik’te ve Kumsaz’da büyük hasara yol açtı.

istinat duvarı yıkıldı, keresteler denizden toplandı

Önceki gün yağan 
sağanak yağışlar 
ilçe içinde taşkınlık
lara neden olurken, 
bir çok işyeri ve 
evin zemin katlarını 
su bastı ve 
Karsak Deresi’nin 
yükselmesi 
nedeniyle Özdilek 
Gemlik Alışveriş 
Merkezi’nin yanında 
bulunan Akmantar 
Kereste İmalathane 

sihin dere kenarın
daki istinat 
duvarları yıkıldı. 
Duvarın yıkılmasıyla 
imalathanenin 
bahçesinde yığılı 
bulunan tomruklar, 
derenin azgın suları 
ile denize yayıldı. 
Firma ilgilileri dere 
ve denizden kereste 
toplarken, bazı 
vatandaşlarda 
sandallarına

Keresteler denizden toplanıyor

bağladıkları kereste 
leri çekerek götür 
dükleri görüldü. 
Maddi zararın büyük 
olduğu öğrenildi. 
KURŞUNLU’DA 
TAŞKIN

Öte yandan sağanak 
yağış çevrede de 
zarara yol açtı. 
İlçemize bağlı Kur 
şunlu Beldesi’nde 
yüzlerce dönümlük 
arazi sular altında 

kaldı. Suların çe
kilmemesi üzerine 
maddi zararın arta
cağı bildirilirken, 
Kumsaz bölgesinde 
yapılan bir çok evi 
de su bastı.
Vatandaşlar evlerin 
deki suyu kovalarla 
temizlemeye çalışır 
ken, ev eşyalarının 
da büyük bir kıs
mının ıslandığı ve 
kullanılamaz hale 

geldiği belirtildi. 
Kumsaz’da alt yapı 
şebekesinin olma
ması buradaki 
işyeri ve konutları 
da yağmurlardan 
sonra sık sık su 
baskınlarına neden 
oluyor. Kumsaz 
halkı Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
baskınlara karşı 
önlem almasını 
istiyor.

Kumsaz’da bir çok evi su bastı

SjjkKFi Geınlik İlçe Teşkilatı’mn Danışma Meclis toplantısı yapıldı

Çakmak, ‘Kapatılma davasını konuşmayın’
AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatı tarafından 
her ay yapılan danış
ma meclis toplantısı 
Damla Düğün 
Salonu’nda yapıldı. 
Toplantıya Bursa 
Milletvekili Hayrettin 
Çakmak, AKP İlçe 
Başkanı Enver Şa 
hin, Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
meclis üyeleri, yöne 
tim kurulu üyeleri, 
gençlik kolları, kadın 
kolları ve üyeleri, 
partililer katıldılar. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başla 
yan programın açılış 
konuşmasını yapan 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, İnsan
lardan aşk ayrılabilir. 
Dost ayrılabilir. Ama 
güven bir kere ayrıl 
dı mı asla geri gel

mez" dedi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
hizmet yapamazmış 
olmasını BUSKI'nin 
çalışmaları başta 
olmak üzere 
Büyükşehir Bele 
diyesi’ne bağladı. 
Gemlik'e güzel 
hizmetler yaptığını 
belirten Turgut, de 
nizi doldurarak sahil 
yaratıldığını belirte 
rek, haksız eleştiril 
eliğini söyledi.
İl Genel Meclis üyele 
ri adına konuşan İl 
Genel Meclisi Sağlık 
Komisyonu Başkanı 
Oktay Kahveci, 
2004-2008 yılları 
arasında köylerin 
parke ihtiyacı ve yol 
sorununu çözdük^ 
lerini söyledi.
İlçede bulunan 
toplam 17 köye

Doğrudan Gelir 
Desteği, mazot ve 
gübre desteği olrpak 
üzere 983 bin YTL. 
yardım yapıldığını 
belirten Kahveci, 

eğitim ve sağlık 
başta olmak üzere 
çeşitli okullarda is 
tihdam edilen hiz 
metlilerin parasının 
da İl Özel idaresi ta 

rafından karşılan 
dığınr söyledi. 
Belediye Meclis üye 
leri adına konuşan 
Belediye Encümen 
üyesi Ali Aykut Türe 
ise, meclis üyeleri 
olarak görevlerinin 
meclis' kararı almak 
olduğunu ve uygu
layıcı olmadıklarına 
dikkat çekerek, par
tililerden ve halktan 
gelen talepleri çöz 
mek için çalıştık
larını, sorunların 
çözümü ve Gemlik'in 
yaşanabilir bir kent 
olması için 60'dan 
fazla meclis kararla 

. rınm bulunduğunu 
.söyledi.
AKP Bursa Milletve 
kili Hayrettin Çak 
mak ise yaptığı kö 
nuşmada,5 yıldan bu 
yana AKP olarak 
hiçbir zaman popilist 

davranmadıklarını 
belirterek, 
hizmetlere devam 
ettiklerini söyledi. 
AKP'nin kapatılması 
davası ile ilgili 
olarak da görüşlerini 
açıklayan Milletvekili 
Çakmak, "Başbakanı 
mızda açıkladı. 
İddianamelerin 
hepsini de okudum. 
Şunu derim ki Başba 
kanımızın bizlerden 
isteği yargıya konu 
intikal ettiği için kim
senin konuşmama 
Sidir. Sizler de hiçbir 
yer de bu konuyu 
konuşmayın. Tartış 
mayın. Biz çalışma 
larımıza, hizmetleri 
mizi yapmaya 
devam edelim "dedi. 
Toplantının daha 
sonraki bölümü 
basına kapalı 
yapıldı.
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Demirel'ı’n önergesine Eker’den cevap
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, 2007 yılının 
susuzluk nedeniyle, 
tarım alanında bir 
çok çiftçi ve köylü 
nün hayal kırıklığı 
yaşadığı, zarar ettiği 
bir yıl olduğunu 
belirterek Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Mehdi Eker'e yazılı 
olarak cevaplandır
ması için verdiği 
soru önergesine 
yanıt verildi.
2008 yılının ilk 
aylarında da tarım 
alanında üretim 
yapanlar için yeni 
sorunları gündeme 
taşıdığının altını 
çizen Kemal 
Demirel, öner
gesinde; "Bunlardan 
biri de gübre fiyat
larındaki artışlardır. 
Ürün girdilerinin 
yüzde 12-20'sini 
oluşturan gübre, 
üreticilerin belini 
bükmüştür. 
Kullanılan gübre 
fiyatlarındaki artışlar 
nedeniyle çok zor 
durumda olduğunu 
her ortamda dile 
getiren tarım üretici
leri ekonomik zor
luklar nedeniyle 
gübre kullanamadık
larında ise ürettikleri 
ürün istenildiği veri

mi vermeyerek daha 
büyük sorunlara 
sebep olmaktadır. 
Son yıllarda zaten 
kötü bir seyir 
izleyen ülkemizdeki 
tarım sektörü gübre 
fiyatlarının engellen
emez yükselişi ile 
daha da kötüye 
gidiş göstermekte
dir. Bu konunun 
öncelikle incelen
mesi ve çözüm yol
larının bulunması 
gerekmektedir" 
dedi.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker'e cevap
landırması için 5 
soru yönelten CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel'in 
1- Geçtiğimiz 3 yıllık 
dönem içerisinde 
tarım kesiminde kul
lanılan gübrelerden 
hangilerinin fiyatları 
ne kadarhk artış

göstermiştir?
2- Gübre fiyatlarında 
meydana gelen 
artışlar yüzünden 
üreticilerin bu süre 
içerisinde gübre 
kullanmamalarında 
azalma olmuş 
mudur? Sorularına 
şöyle cevap verildi. 
"Tarımda en çok 
kullanılan 6 çeşit 
gübrenin 2005-2006 
ve 2007 yıllarına 
ilişkin ağırlıklı orta
lama fiyatları artış 
gözlenmiştir. 2007 
yılında kimyevi 
gübre tüketimi 2005 
yılına göre yüzde 1. 
2006 yılına göre ise 
yüzde 4 oranında 
azalmıştır" 
Demirel’in diğer 
verdiği 3- Üretici
lerin gübre alım- 
larının kolaylaştırıl
ması için ne gibi 
çözüm yolları bulun
ması planlanmak

tadır? 4- Gübre 
fiyatlarındaki artışlar 
nedeniyle borcu 
bulunan üreticiler
imizin borçlarının 
faizsiz ertelenmesi 
yönünde 
çalışmalarınız 
mevcut mudur?
5- Üreticilerin su 
suzluk ve gübre 
fiyatlarındaki 
artışlar nedeniyle 
geçtiğimiz yılda 
da yaşadığı 
ekonomik kayıpların 
aza indirilmesi 
amacıyla desteklen
mesi adına acilen 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
Sorularına ise şu 
cevaplar verildi: 
"Artan gübre fiyat
ları karşısında çiftçi
lerimizin mağdur 
olmaması için Çiftçi 
Kayıt Sistemine 
kayıtlı çiftçilere ürün 
gruplarına göre, 
değişen miktarda 
olmak üzere, 
Bakanlığımızca 2005 
yılında 271 milyon 
YTL, 2007 yılında 
da 343 milyon YTL 
Kimyevi guüre 
destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 
Önümüzdeki yıllarda 
bütçe imkanları 
çerçevesinde kimye
vi gübrede destek
leme uygulamasına 
devam edilecektir"

İletişim Uzmanı 
ozgkara@hotmail.com

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

D A V E T İ Y E B İ Z İ M I Ş I M I Z ....

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
»ACILMyiNM-REMM

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3IB GEMLİK Tel :51J 95 53 Fax :513 35 95

Susmak Benimsemektir
Konuşmak kadar susmakta yaşamamı 

zın bir parçasıdır. Hayatın içersinde sus
maya farklı anlamlar yüklenilmiştir. Sesin 
çıkmayışı, söyleyecek sözün olmayışı ve 
belki de beklentisi olmamaktır. Havadaki 
sakinlik, geminin yelkenin inmesi, gözleri 
konuşturmak için yapılan hareket, endişe 
ve olasılık hesapları arasındaki gelgitlerle 
biraz da huzursuz bekleyiştir. Soluklanma, 
geçmişin ve geleceğin muhasebesi, eğer 
bir sohbette konuşulanlar sıkıcı ve gerek
siz bulunursa onların yerine geçmedir. Bir 
içe kaçış ve söylenemeyenlerin biriktir
ilmesi, hassas kırılgan bir tepkidir. 
Yaşanan bir acı, çaresizlik ve küçük bir 
hatırlatmadır.

kısan farkında olmalı kendisinin, olay
ların ve gidişatın. Susmak, benimsemektir 
kimi zaman köleliği, haksızlığın olduğu 
yerde susmak; seyirci kalarak, egemen 
anlayışa destek vermedir. Bu anlayışa 
destek veren sözlere bakarsak: "Dertsiz 
aşım kaygısız başım." "Ağam bey bilir işini 
aman sus hiç onlar yanlış yapar mı"? Bu 
sözler bireyciliği ve pasifliği kabul ederek, 
halka hizmet sözleriyle iktidara gelen, halkı 
kendine hizmet ettirmek isteyen anlayışın 
bir göstergesidir. Bireyci ve pasifliği kabul 
eden anlayışa karşı, aydınlık bir Türkiye 
için ülkeyi satmayın diye mücadele veren 
genç fidanlar bu uğurda mücadele vererek 
bünu da canlarıyla ödediler. Halkın sus
masında baskıların ve darbelerin etkisi 
bulunmakla birlikte, baskıcı anlayışlarda 
susmak, yaşamın garantisi ve güvencesi 
olarak kabul edilir. Susana zarar gelmez 
de bü anlayışın söylemidir. Yakın tari
himizde Susurluk kazası da devlet siyaset 
mafya ilişkisini gözler önüne sermişti. 
Süreci basından izlemiştik. Olaya mizahi 
yönden bakarsak Salih Memecan'ın 
karikatüründe: Bir adam elini dudağına 
götürmüş susurluk diyordu.

Sosyal yaşamımızda da, susmanın öne
mini vurgulayan düşünce ve davranışlarla 
iç içeyiz. Geleneklerimizi gözden 
geçirdiğimizde, temel temanın, itaat ve 
susmadan yana olduğunu görürüz. 
Suskunluğu yenmek için, eğitim ve çok 
yönlü bilgilenmekle birlikte, yaşamda da 
duyarlılığın artırılması gerekir.

Toplumsal refleksi diri tutmak için "Sus 
ma sustukça sıra sana gelecek" sözüne 
vurgu yapılmalıdır. Söz, sükût kadar değer
li ve anlamlıdır. Haksızlık karşısında sus
mayarak direnç gösterilerek, insan olma 
nın onurunu ve sorumluluğunu taşıyan 
kişi, ona zarar da verse söylenmesi gere 
kenleri, söylemelidir. Yaşamdaki hareket
lerimizin temel direği susmak değil anlamlı 
bir şekilde konuşmaktan geçer.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Alkolün neden olduğu kavgalarda yine kan aktı
Bursa'da, alkollü 
kişilerin de katıldığı 
iki ayrı kavgada 
bıçakla yaralanan 
2 kişi hastanelik 
oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Selimiye Mahallesi 
Altıparmak 
Caddesi'nde 
karşılaşan 
Tuncay Gün (29), 
Selimiye Mahallesi

Altıparmak 
Caddesi'nde 
yürürken bir süredir 
aralarının bozuk 
olduğu öğrenilen 
arkadaşı Ertuğrul Ö. 
(35) ile karşılaştı. 
İkili arasında 
başlayan tartış
manın ardından 
Gün, arkadaşı 
Ertuğrul Ö. tarafın
dan bıçaklandı. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis

Ambulansı tarafın
dan Bursa
Devlet Haştanesi'ne 
kaldırılan 
yaralı gencin aşırı 
alkollü olduğu 
öğrenildi.
Olayla ilgili başla 
tılan soruşturma 
sürüyor.
Öte yandan 
Orhangazi ilçesi 
Gemlik Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda birlikte

alkol alan 
3 arkadaşın 
kavgası kanlı bitti. 
Hayri K. isimli 
kişi, Hakan E. 
isimli alkol aldığı 
arkadaşını 
bıçakladı.
Yaralının sağlık 
durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken zanlı 
polis tarafından 
gözaltına 
alındı.

ELBIAN ARAN! YOR

Faciaya kıl payı
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde, bir tamir 
servis aracı kayarak 
şarampole uçarken, 
sürücü yaralandı. 
Bir firmaya ait 
16 BTV 28 plakalı 
tamir servisi aracını 
kullanan Bilgin 
Şenyurt, Orhaneli'ye 
bağlı Dağgüney köyü 
girişinde, yağmur 
sebebiyle kaygan
laşan yolda

Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

CUMAN ARANIYOR

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 

Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire 

Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

K-

direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederken, araç 
şarampole yuvarla
narak 2 takla attı. 
Sürücü Bilgin 
Şenyurt ile arkadaşı 
Kadir Devecioğlu, 
çevreden yardıma 
koşan köylüler 
tarafından çıkarıldı. 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Şenyurt'un 
kaburgalarının 
kırıldığı tespit
edilirken, Devecioğlu 
kazadan burnu 
bile kanamadan 
kurtuldu.
Soruşturma sürüyor.

'i 
t 
İS

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

Oğluna içki 
içirmeye 
çalışan 
kocasını 
öldürdü

Bursa'nın İznik ilçe 
sinde 13 yaşınday 
ken kaçarak evlen 
diği kendisinden 
33 yaş büyük koca 
sini, 11 yaşındaki 
oğluna içki içirdiği 
gerekçesiyle uyur 
ken bıçaklayarak 
öldürdüğü iddia 
edilen kadının 
yargılanmasına 
başlandı. 5. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde, "eşini öldür 
mek"suçundan 
müebbet hapsi ta 
lep edilen Ç.K.'nın 
(26) yargılanması
na başlandı.
Kaçarak evlendiği 
kocası Şaban K.'yı 
(59) kendisini fuhu 
şa zorladığını ileri 
süren sanık Ç.K., 
hayat arkada şının 
olay günü 11 yaşın 
daki oğluna alkol 
içirdiğini, kızması
na rağmen kendi
sine de içmesi 
konusunda baskı 
yaptığını iddia etti.

Bünyemizde çalışacak 
BAYAN ELEMAN va 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77

DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde
yüksek cirolu 

DEVREN KİRAUK MARKET

FELKfi PETROL
PETLINI

TEL: 0.224 586 01 39
FAX: 0.224 586 01 49

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ABONE OLDUNUZ MU?
İGemlik Körfez! ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
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Tütünspor Gemlik’te altın buldu
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>Seyfettin ŞEKERSÖZ.
Gemlik'te oynanan 
birinci amatör küme 
4. ncü grupta üst 
sıraları hedefleyen iki 
takım arasındaki 
puan savaşını konuk 
ekip Tütünspor, 
Kurşunlu Belediye 
spor'u 2-1 yenerek 
3 puanın sahibi oldu. 
Maça önündeki maç 
lan düşünerek mutlak 
galibiyet için çıkan 
ev sahibi Kurşunlu

Belediyespor, 
beklediği gole 39 
dakikada Serkan'la 
ulaştı ve ilk yarıyı 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda rakibine 
oranla daha iyi hü 
cum yapan Tütün 
spor, oyunu rakip 
sahaya yıkarak gol 
aramaya başladı. 
Amacına 71 dakikada 
ulaşan Tütünspor, 
Kurşunlu Belediye 
spor kalecisi Din 
çer'in'Eser'in adeta

itelediği topu koltuk 
altından kaçırmasıyla 
durum 1-1 oldu.
Galibiyet golü için 
kurşunlu Belediye

spor kalesine yükle
nen Tütünspor, 87 
dakikada kaptan 
Ayet'le durumu 
2-1 yaptı ve kalan

dakikalarda başka 
gol olmayınca kendisi 
için çok önemli 3 
puanı aldı.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Cemalettin Bulut (7) 
Ferhat Kabaçalı (7) 
Demircan Şerbetçi (7) 
KURŞUNLU 
BELEDİYESPOR : 
Dinçer (4) Mümin (4) 
(Coşkun 4) Sait (4) 
Serkan (5) Tezcan (6) 
İsmail (5)<Emrah (4)

Aykut (5) (Volkan 4) 
Olcay (4) Zeynel (4) 
Şinan (4) (İzzet 3) 
TÜTÜNSPOR : 
Ünsal (5) Samet (5) 
Erkin (5) Levent (5) 
Erdem (3) (Ahmet 5) 
Furkan (4) (Erdal 5) 
Alkın (6) Coşkun (6) 
Eser (7) Ayet (7) 
Emre (5) 
GOLLER : 
Dk. 39 Serkan 
(Kurşunlu Belediye 
spor) Dk. 71 Eser Dk. 
87 Ayet (Tütünspor)

&

Umurspor Baharspor’da hayat buldu
18

i»
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te oynanan 
birinci amatör küme

I 5 nci grupta alt 
sıralardan kurtulmak

। isteyen iki takımın 
maçında Umurspor 
rakibi Baharspor’u 
güzel bir oyundan

I sonra 2-0 yenerek 
3 puanı aldı.
Maça iyi başlayan ve 

! oyunu Baharspor 
I sahasına yıkan

Umurspor 20 
dakikada.Murat'ın 
kalecinin üstünden 
aşırdığı topla 1-0 
öne geçti ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıda da 
baskılı futbolunu 
rakibine kabul 
ettiren Umurspor 
63 dakikada
Tütünspor'lu Samet'in 
ikinci sarıdan kırmızı 
kart görmesiyle 
rahatladı.

KAYIP

On kişi kalan Umurspor 70 dakika-
rakibinin üzerine ikin- da Halil'in güzel 
ci gol için giden golüyle 2-0 öne geçti.

79 dakikada kazanılan 
penaltıyı kullanan 
Gökmen topu 
dışarıya atınca 
Umurspor'u üçüncü 
golden itti ve kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca 
maç Umurspor'un 
2-0 galibiyetiyle 
sona erdi.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Engin Nurkaya (7)

Ferhat Kabaçalı (7) 
Demircan Şerbetçi (7) 
UMURSPOR : Deniz 
(6) Emrullah (5) Şahin 
(5) Gökmen (6) Yavuz 
(6) Zafer (7) (Cesim 2) 
Burak (6) Murat (5) 
(Metin 3) Emre (6) 
Halil (6)
GOLLER : Dk. 20 
Murat Dk. 70 Halil 
(Umurspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 63 Samet 
(Baharspor)

Balıkesir Edremit Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

SEÇKİN MORAN
Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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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 SgV

* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA ^1..
• OTOPARK & YEŞİL ALAN ^“fc--------

* PVC PENCERE
* BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA I
* 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. j 
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden

160m2 dublex daireye geniş seçenek. J

KAPALI OYUN PARKI J
Sitenin Lensine alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynan 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


“ KeBaBiN LEZZETİNİN, hİZMETİN kÂLİTEŞİyİE bİRlEŞTİqİ ACİRES "

Tibel Otel Karşısı - Tel: 0.224 513 95 45

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
^tart 2008 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

AKP’nin Esnaf Kefalet Kooperatifi’ne yaptığı ziyarette Kooperatif Başkanı acı konuştu

Mevlüt Avcı, “Sürgündeki 
esnaftan kira alınmamalı11

Bursa Valiliğinden 
lodos uyarısı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yazmak
Hergün yazı yazmak var ya, bazen bilgisa 

yarın karşısında dakikalarca başla yamıyo 
rum yazmaya..
Bugün de öyle oldu.
Bütün gün koşuşturduktan sonra, kafanı 

toplayıp, günlük yazını yazacaksın.
t^Ama ne yazacakasın.? Dev. 5’de_______

yöneticilerinin dünkü durağı Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi idi. Kooperatif yöneticileri 
ile dertleşen İlçe Başkanı Enver Şahin, "Olmayacak 
vaatlerde bulunmadık” dedi. Haberi sayfa 3’de

Bursa Valiliği, etkili 
olması beklenen şid
detli lodos ve sağa 
nak yağışa karşı 
vatandaşları uyardı. 
Gazetemiz baskıya 
girdiği sırada, Bursa 
Valiliği'nden yapılan 
yazılı açıklamada, 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden 
alınan bilgiye göre, 
yurdun iç ve batı 
kesimlerinde fırtına 
ve sağanak yağış 
geçişleri beklendiği 
vurgulandı. Rüzga 
rın bu gün yurdun iç 
ve batı kesimlerinde 
güney ve güney 
batı yönlerinden 
saatte 60-70 kilome
tre hızla esmesinin

beklendiği, hava 
sıcaklığının da 
yağış la birlikte 
bugünden itibaren 
6 ila 8 derece 
düşmesinin bek
lendiği kaydedilen 
açıklamada şu 
ifadelere yer verildi; 
"Yurdun iç ve batı 
kesimlerinde bekle 
nen lodos fırtınası 
ile sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışların oluştura
cağı su baskınları, 
yıldırım düşmesi 
ve çatı uçması gibi 
olumsuz şartlara 
karşı vatandaşların 
ve ilgililerin 
tedbirli olması 
gerekmektedir."

IBE02180-945
INTEL 218010 Ghz. İŞLEMCİ
INTEL 945 VGA+SES+LAN ANAKART

12 GB Dün BELLEK
1160 GB SATA SABİT DİSK

WMW OPTİK SÜRÜCÜ
I 17*LG WIDE SCREEN LCD WNITOR,

EVEREST 435 KASA
KABTOKUYUCU “ W

M KLAVYE«OPTİK MOUSE

A • d
w

BE061004200

İUfttLfcK

mağmum ">«)nuş.çaM ^«.leai

YAZICI TARAYICI
FOTOKOPİ

(İf! FIRSATLAR W
KAÇMAZ! ■

AMD 4200 İŞLEMCİ
AMD VGA+SES+LAN ANAKART 
2 88 DIMM! BELLEK 
160 GBSATA^ŞABİT DİSK 
DVMW OPTİK SÜRÜCÜ 
17" LGMDESCREENLCD MONİTÖR 

, EVEREST 43S KASA.
KART OKUYUCU 
m KLAVYE ♦ 0PTİHMÂX0U8E 
2+1 SES SİSTEMİ

99 ™ 
| 12 TAKSİT 
\ KDV DAHİL 
' X

BİLGİSAYAR

Gazhane Cad. No:14 Gemlik / BURSU
Td: 0.224 512 25 63 • wwwgtmllknowox.conı

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

Akıntıya kapılmamak için 
akıllı olmak....

Ülke yönetimini ellerine geçirenler neler
le uğraşıyorlar..

İntikam duygusuyla hata üzerine hata 
yapıyorlar..

Varsayımlarla, duyumlarla hareket 
ederek çetelerin üzerine gidiyorlar..

Bir kapıdan alıyorlar delil yetersizliğin
den öbür kapıdan salıyorlar..

Oysa;
Türkiye'nin geleceğine dönük derin 

senaryolar yazılıyor..
Ulus devleti yok etmek için ciddi anlam

da kafa yoruluyor, eylemler yapılıyor..
Aymazlık., gaflet ve dalalet; hem ulusa 

hem de bireylere zarar veriyor verecek 
de..

Başbakan..
Bakanlar..
Siyasal partiler..
Sivil toplum Örgütleri..
Asker-sivil Anayasal Kurumlar..
Laik deniokratik hukuk devletinin 

çevresinde toplanmalılar..
Tehlike büyük..
Göstere göstere geliyor..
Önceki yrllartiâ Cumhuriyet Gazetesi 

işaret etti..
Gerekçeleriyle ortaya koydu..
Şimdi herkes söylüyor ve biliyor..
Olay AKP'yi aşıyor..
Kök dışarılarda..
AKP sadece dönen devranda bir garip 

yolcudur..
Bugün vardır yarın yoktur..
Onun için...
Ulusunu seven herkesin...
Temiz olmak için, temizlemek için 

tehlikenin farkına varması gerekiyor.
Ne bulurlarsa..
İster elektrikli..
İster çalı süpürgesi olsun..
Kiri mikrobu süpürmek ardından da...
Cumhuriyet'in ana ilkelerini yol gösterici 

olarak kabul edip ulusu mikroplardan 
arındırması şart..

Bu pislik kolay bertaraf edilecek gibi 
değil..

Ama olanaksız da değil..
Hukukun üstünlüğüne inanarak ..
Hukuk kuralları ve yurttaşlık haklan'ndan 

ayrılmadan sabırla azimle çabayla çalışa 
rak Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsız 
lığından asla ödün vermemeliyiz..

İyi düşünüp doğru karar vererek..
v Akıl süzgecinden geçirdikten sonra mut
laka tepki göstererek..

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

MFSAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset

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

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

"EMA Vakfı'nın 2-B arazileri satılmasınkampanyası siiriiyoı
Türkiye Erezyonlâ 
Mücadele Ağaçlan 
dırma ve Doğal 
Varlıkların Korun 
ması Vakfı (TEMA), 
21 Mart Dünya Orman 
cılık ve Orman Hafta 
sı nedeniyle yaptığı 
yazılı açıklamada, 2/B 
lerin yaşanmaması 
için gerekli yasal 
düzenlemelerin bir an 
önce yapılması ve 
2/B arazilerinin 
satışından vazgeçi
lerek, “Evcimisil” 
uygulamasına 
geçilmesini istedi. 
Yapılan açıklamada, 
TEMA Vakfı’nın bu 
amaçla Ekim 2007’de 
“Bir İmzaya Karşı Bir 
Milyon İmza” kampan 
yası başlattığı hatır
latılarak, “Kampanya 
açıldıktan sonra 6 ay 
içinde imza atanların 
sayısı bir milyonu 
geçti. TEMA Vakfı 
olarak ülkesinin gele
ceğine imza atan, 
topraklarına el koyan 
gönüllülerimiz ve des 
tekçilerimiz ile birlikte 
Dünya Ormancılık 
Günü’nü ve Orman 
Haftası’nı kutluyoruz. 
Toplanan imzalar en

kısa sürede TBMM 
Başkanlığı’na teslim 
edilecektir” denildi. 
2/B ORMANLARIN 
İŞGALİDİR
2/B’nin işgal edilen 
orman alanlarının dev 
let eli ile orman dışı
na çıkarılması oldu 
ğunu söyleyen TEMA 
Vakfı sözcüleri, 
“TEMA giderek ekolo
jik, ekonomik ve top 
lumsal bir soruna 
dönüşen konunun 
görüşülmesi gerek
tiğine inanmaktadır. 
Çünkü; son 23 yılda 
toplam 4 milyon 800 
bin dönüm (485 bin 
dekar) orman alanı 
“Bilim ve fen bakımın 
dan orman alanı olma 
özellilğini yitirdiği 
gerekçesi ile orman 
alanı dışına çıkarılmış 
tır. Birileri ormanları 
işgal etmiş, yakmış, 
kesmiş, üzerine bina 
lar inşa etmiş, sonra 
da yasaların arkasına 
sığınarak ‘Bu orman 
bilim ve fen bakımın
dan orman değildir’ 
denilmiştir. Bu neden
le belki de en doğru 
2/B tanımı; ‘2/B işgal 
edilen orman alan

Cjynnııı-ıiıııııiMiıiiiıı Bilinil
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.
BÂYTAŞ 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 Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi 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 Fax: 513 17 94

larının devlet eliyle 
orman dışına 
çıkartılmasıdır” dedi. 
DÜNYA SU GÜNÜ 
Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu, 1992 
yılında aldığı kararla 
her yıl 22 Mart günü 
nün Dünya Su Günü 
olarak kutlanmasına 
karar verdiğini bildi 
ren TEMA Vakfı ilgi 
lileri, TEMA’nın da 
her yıl Dünya Su Gü 
nü’nü farklı temalar 
ile kutladığını söyledi. 
Suyun uzun süreden 
beri harcanmış, yaan- 
lış yönetilmiş ve fazla 
kullanılmış olduğunu 
söyleyen ilgililer, su 
sıkıntısının sonuçla 
rını gecikmiş olarak 
yeni yeni kavrandı 
gını belirttiler.
Gittikçe fazlalaşan su 
tüketiminin uzun za 
manda yarattığı so 
runların gözden kaç 
tığı bu nedenle gide 
rek su kıtlığı işaret
lerinin her yerde gö 
rüldüğü belirtildi.
Yapılan açıklamada, 
yeraltı sularının sevi 
yelerinin düştüğü, 
göllerin küçüldüğü, 
sulak alanların yok

olduğu bu nedenle su 
sıkıntısı çekilen şehir 
lerde aynı kısıtlı su 
kaynağını paylaşmak 
zorunda kalan • 
şehirliler ile çiftçiler 
arasındaki rekabetin 
gittikçe arttığı belirtile 
rek, ‘'Su uğruna sa 
vaş olasılığı gittikçe 
daha fazla yüksek 
sesle dile getiriliyor” 
denildi.
TÜRKİYE SU 
ZENGİNİ DEĞİL 
Açıklamada, “Türki 
ye’nin sanıldığının 
aksine su zengini bir 
ülke olmadığını, kişi 
başına düşen kullanı 
labilir su miktarının 
8 bin ile 10 bin litre 
metreküp olan ülkeler 
su zengini 2 bin met 
reküpten az olanlar 
su azlığı çekenler, bin 
metreküpten azı da 
su fakiri ülkeler ara 
sında kabul edilmek
tedir. DSİ verilerine 
göre ülkemizin yeraltı 
ve yerüstü su potan
siyeli yıllık 112 milyar 
metreküptür. Bu 
da kişi başına bin 
500 metreküp ile 
su azlığı yaşayan 
ülkedir.” 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.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr
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AKP’nin Esnaf Kefalet Kooperatifi’ne yaptığı ziyarette Kooperatif Başkanı acı konuştu

Mevlût Avcı, “Sürgündeki 
esnaftan kira alınmamalı11

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sivil Toplum 
Örgütlerine 
yönelik ziyaretlerini 
sürdüren AKP 
İlçe yönetimi, dün 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Koope 
ratifi'ni ziyaret 
ederek onların 
sorunlarını 
dinlediler.
İlçe Başkanı Enver 
Şahin ile birlikte 
belediye meclis 
üyeleri ve kadın 
kolları yönetimini 
misafir eden 
Kooperatif Başkanı 
Mevt üt Avcı 
ve yönetimi, 
özellikle Yeni 
Çarşı esnafının 
sorunlarını 
dile getirdi.
Ziyarette konuşan 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
"İktidara gelemeye
cek olanlar bir çok 
vaatlerde bulunu 
yortar, biz olmaya
cak vaatlerde bulun
madık ve bulun 
mayacağız" dedi. 
"Susan değil, 
konuşan ve derdini 
anlatan bir toplum 
istiyoruz" diyerek 
konuşmasını 
sürdüren Enver 
Şahin, "Gemlik'te 
ise insanlarımızın 
büyük bölümü 
kendilerini susarak 
ifade etmeye 
çalışıyorlar" dedi. 
Esnafın düşünce 
ierini ve sesini 
dinlemek için 
geldiklerini belirten 
Şahin, sadece 
seçim öncesi değil, 
seçim sonrası da 
ziyaretlerini sürdür 
düklerini söyledi. 
AKP’nin bu tür 
ziyaretlerinden 
memnunluk duyduk
larını belirten 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Koope 
ratifi Başkanı Mevlüt 
Avcı, "Sizin bu yak
laşımınızı takdirle 
karşılıyoruz. Bir İlki 
başlattınız, diğer 
siyasiler gibi sadece

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YauYORVM

seçim öncesi değil 
sürekli geliyor
sunuz, bize gelen 
sadece sîzsiniz.” 
dedi.
MECLİSTE 
MUHALEFET GİBİ 
ÇALIŞIYORUZ 
Belediye Meclisi’nde 
adeta muhalefet 
gibi çalışarak 60'ın 
üzerinde önerge 
verdiklerini ve 
bunların da karar 
altına alındığını 
söyleyen Enver 
Şahin, "Taktir ise 
halkımızındır. Hangi 
partiden olunursa 
olunsun insanlar 
düşüncelerini ve 
isteklerini söyleye- 
bilmelidir. İktidara 
gelemeyecek olanlar 
bir çok vaatlerde 
bulundular, biz 
ise olmayacak 
vaatlerde bulun
madık. Bizim göre
vimiz insanları al 
datmadan sorun
larını dinleyerek 
çözüm aramaktır.

İnatlaşarak politika 
yapmak isteyenlere 
halkımız her zaman 
gereken cevabı 
vermiştir" dedi.
YENİ ÇARŞI 
SÜRGÜN YERİ
Yeni Çarşı esnafının 
4 yıldan bu yana 
adeta sürgün 
yaşadığına dikkat 
çeken Mevlüt Avcı, 
Çarşı da yapılan 
yüzde 30'luk kira 
artışlarının kabul 
edilemez olduğunu 
belirterek, "Orada 
esnafımız sürgün 
hayatı yaşıyor. 
İş yapamayan 
esnafa bir de 
yüksek kira zammı 
uygulanırsa 
ne yapacaklar. 
Buradaki esnaftan 
kira alınmaması 
lazım. Çünkü 
kazançları kiralarını 
bile ödeyemiyor" 
dedi.
Avcı, AKP olarak 
sivil toplum 
örgütlerine

karışmamasını da 
olumlu izlediklerini 
belirterek, 
"Bizlerin içinde her 
görüşten insan var, 
partiler bu konuda 
tarafsız olmalıdır. 
Siz bunu çok iyi 
yapıyorsunuz" 
şeklinde konuştu. 
BETONLAŞMAYA 
KARŞIYIZ 
AKP teşkilatı 
olarak Gemlik'in 
betonlaşmasına 
karşı olduklarını 
da söyleyen 
Enver Şahin, Çarşı 
Meydam’na yapıla
cak olan cami için 
de görüş belirtirken 
"Biz teşkilat olarak 
caminin meydana 
yapılmasına karşı 
yız. Bir anda 2 bin 
kişinin meydana çık
tığını düşünün trafik 
nasıl kaldırır. Neden 
hiç bir sivil toplum 
örgütünden bu konu 
da ses çıkmıyor. 
Gemlik geçmişten 
günümüze gelen 
hatalarla beton 
yığını haline 
dönüştü" dedi. 
Gemlik'in merkez il 
çe olduğunu ve aynı 
haklardan ilçenin 
yararlanmasını iste
diklerini söyleyen 
Şahin, İŞKUR büro
su için genel kurul
dan izin çıktığını ve 
merkezde uygun bir 
büro arandığını, 
bulunduğunda ise 
hemen açılacağı 
müjdesini verdi

Çıkmaz yol!
AKP siyasi gücüne ve medyadaki cazgır 

larına, yalakalarına güvenerek “yavuz 
hırsız” rolü oynamaya kalktı.

Başsavcı Yalçınkaya'ya kara çalarak 
yargıyı ürküteceklerini, korkutacakları ve 
kurtulacaklarını umdular.

Devletin, zannettiklerinden daha ciddi 
bir müessese olduğunu öğrenmeleri, ağı
zlarından çıkanı kulaklarının duymaları 
gerekir..

Peki bu ders AKP’yi doğru yola getirmiş 
midir?

Hayır, iktidar başlamış bulunan yargı 
süre cini, hakaretlerle korkutarak durdur
manın neredeyse bütün yöntemlerini kul-. 
lanmaya hazır görünüyor.

Aslında kendini aldatıyor..
Ülkenin sorunları bir yana bırakılmış, 

iktidar partisi bütün enerjisini bir noktaya 
yoğunlaştırmıştır:

Şaşkınlar ama ne gerekiyorsa yapalım, 
AKP’yi yargılanmaktan kurtaralım! diyor
lar..

Çünkü AKP’nin Anayasa mahkeme 
sinde aklanma şansının olmadığını en iyi 
kendileri biliyor...

Anayasa uzmanları, hukukçular diyorlar 
ki;

Suçlananların kanun düzenlediği bir reji 
me hukuk devleti denemez.

Bağımsız hukukçular bu ahlâk ve hukuk 
dışı çabaların,

Başsavcı’ya ek iddianame ile AKP’ye 
yeni bir suçlama yöneltmesi mecburiyeti 
yükleyeceği konusunda uyarı yapıyorlar

Ama anlayan yok!
Kendi kafalarına göre gidiyorlar...
Laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline 

geldiği gerekçesiyle AKP hakkında kapat
ma davası açan Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Yalçınkaya için iktidar yanlıları 
ve radikal dinci çevreler demediklerini 
bırakmadılar...

Bu hakaretlere Başsavcı sırf görevini 
yaptığı, yani Laik Cumhuriyeti korumak 
yolunda kararlılık ve cesaret gösterdiği 
için lâyık görüldü.

Dinci basın AKP’lileri Başsavcı’ya karşı 
kışkırtırken sebep bulmakta zorluk çek
meyecekti.

Ama başlarına taş düştü:
Başsavcı’nın yanında türbanlı bir 

memurun çalıştığı ortaya çıktı.
Başsavcı Abdurrahman Yalçınkaya 

durumu öğrendiğinde “İşe gelip giderken 
türban takması kişisel tercihidir; kimseyi 
ilgilendir mez” demiş.

Çünkü söz konusu memur, dairede başı 
açık çalışıyor.

Başsavcı’nın halka göstermeye çalıştık
ları gibi bir türban düşmanı olmadığını 
ortaya çıkaran haber, yobazlara, dinci 
siyasilere, kötü niyetli kışkırtıcılara İlâhi bir 
müdahale oldu adeta.

Bakalım utanacaklar mı, gözleri, kulak
ları açılıp, doğru yolu görüp, ülkeyi bu çık
mazdan çıkarabilecekler mi ?..

Ben zannetmiyorum..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Karadenizliler Derneği organizasyonu ile gerçekleştirildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yerel Gazeteciler Mmlaııya’da buluştu

Gemlik Karadenizliler 
Derneği tarafından 
düzenlenen 
ağaç dikme günü 
geçtiğimiz yıl yanan 
Yeniköy yakınındaki 
ormanlık alanda 
gerçekleştirildi.
Ağaç dikme gününe 
Karadenizliler Dernek 
Başkanı Yaşar Bülün 
ün yanı sıra, AKP 
Bursa Milletvekili M. 
Emin Tutan, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, AKP İlçe 
Başkanı En ver 
Şahin, İl Genel 
Meclis Üyeleri Oktay 
Kahveci, İlhan Başa 
rant meclis üyeleri, 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
dernek üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı. 
Gemlik Karadenizliler 
Derneği Başkanı 
Yaşar Bülün yaptığı 
açıklamada bu coş 
kulu gün de kendi
lerini yalnız bırak
mayanlara teşekkür 
etti. Bülün, ağaç dik
menin her insan 
için görev olduğunu 
söyledi. AKP Bursa 
Milletvekili M. Emin 
Tutan, ormanın gün
lük hayatımızda 
önemli yere sahip 
olduğunu belirterek, 
"20. yüzyıla kadar 
ormanlarımız usulsüz 
faydalanmalar, doğal 
nedenler, savaşlar ve 
yangınlarla tahrip edi 
len orman alanları, 
günümüzde hızlı 
nüfus artışı sonucun
da ortaya çıkan yeni 
ta rım alanları kazan
ma arzusu, daha

fazla ya kacak ihtiya 
cı ve sanayileşme 
sonucu ortaya çıkan 
asit yağmurları gibi 
yeni sorunlarla karşı 
karşıya kalmıştır. 
Çeşitli kaynaklara 
göre bu gün dünyâ 
mızda her otuz sani 
yede, bir hektar or 
man yok edilmekte 
olup, insanlığın 
geleceğini tehdit 
eder boyutlara 
ulaşmıştır" dedi. 
Güne katılanlar hep 
birlikte ağaç diktiler. 
ŞAHİN, ORMAN 
HAFTASINI KUTLADI 
Ağaç dikme gününe 
katılan AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin-, 
Orman Haftası’nı kut
layarak ormanların 
günümüzde önemli 
olduğunu söyledi. 
2007 yılında çıkan 
yangınla Yeniköy'de 
ojmanlık alanın 

yandığını hatırlatan 
Başkan Şahin, 
Orman Bölge 
Müdürlüğü ile de 
görüşüldüğünü 
belirterek, bu alanın 
tamamen ağaçlandı 
rılacağını söyledi. 
Şahin, "Bizim için 
orman hava gibi, 
su gibi, ekmek gibi 
ihtiyaç duyduğumuz 
doğal' kaynaklardan 
dır. Ormanları koru
mak hepimizin 
görevidir. Ağaç 
dikerek yeni orman
lar oluşmasını sağla
malıyız. Ormanların 
en büyük düşmanı 
insanlardır. Tarla 
açmak için ormanı 
yok eden de, attığı 
sigara izmariti ya da 
yaktığı ateşle 
koca bir ormanı 
yakıp kül eden de 
insandır" şeklinde 
konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Yerel Basın Eğitim 
Semineri Mudanya Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde yapıldı. 
Gazetemiz adına seminere Başyazarımız Kadri Güler katıldı.
Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti ve Mudan 
ya Gazeteciler 
Derneği ile Konrad 
Adenauer Stiftung 
Vakfının organize 
ettiği 45. Meslek İçi 
Eğitim Semineri 
Mudanya Montania 
Otel'de yapıldı. 
Gemlik Körfez ve 
Gündem Gazetele 
rinin sahiplerinin de 
katıldığı toplantıya, 
Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Orhan Erinç ile 
çok sayıda 
katıldı.
Üç bölüm halinde 
gerçekleştirilen 
eğitim seminerine 
Mudanya Kayma 
kamı Adem Oztürk, 
Mudanya Belediye 
Başkanı Erol Demir 
hisar'ın yanı sıra 
onur konuğu olarak 
Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Orhan Erinç katıldı. 
Seminerin açılış 
konuşmasını ise 
Mudanya Gazeteciler

Derneği Başkanı 
Yavuz Gerçekçi yaptı. 
Gerçekçi meslek
taşlarını Mudanya'da 
ağırlamaktan 
dolayı mutlu 
olduğunu söyledi. 
Eğitim seminerinin 
sabah bölümünde 
Basın İlan Kurumu 
Genel Müdürü Ertan 
Cillov ve Cumhuriyet 
Gazetesi köşe yazarı 
Feyza Hepçilingirler 
konuşmacı olarak 
yer aldılar.
Ertan Çillov değişen 
Basın İlan Kurumu 
Genel Kurul kararları 
ile ilgili, Feyza Hepçi 
lingirler ise medyada 
Türkçenin doğru 
kullanımı ile ilgili 

bilgiler verdi. 
Seminerin öğleden 
sonraki bölümünde 
ise Mizampaj konu 
sunda Tümer Argın, 
ÇGD Bursa Şube 
Başkanı Berhan 
Soner, Anadolu 
Spor Gazetecileri 
Derneği Başkanı 
İbrahim Erdoğan, 
İnternet Yayıncıları 
Derneği Başkanı 
Tayfun Sırman 
konuşmacı . 
olarak yer aldı. 
Seminerin akşam 
bölümünde ise 
seminere katılan, 
Burşa ve Balıkesir 
bölgesinden gelen 
gazetecilere 
sertifika verildi.

İLAN
Davacılar Ali Acar ve Nazım Sertaslan 

tarafından, davalı SS Evko Konut Yapı 
Kooperatifi aleyhine 17.06.2007 tarihli 
genel kurul toplantı tutanağının (6) ncı 
maddesinde yer alan ve güçlendirme 
isteminin reddine dair kararın iptali için 
Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 
açılan davanın ilk duruşması, 09.04.2008 
günü saat 09.25 de yapılacaktır.

Kooperatif Kanunu Madde 53 
gereğince ilan olunur.

Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı 3260126296 
Sicil nolu Vergi Levhamı, Seri A /2751 -2800 

Nolu Gider Pusulamı ve Seri A/ 76451-76550 
nolu fatura koçanlarımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. Ömer Can EKAL

‘Gemlik Körfez’ İnternette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yazmak
. Matbaada çıkan sayfaların 
baskısı sürüyor.

Gazete beni bekliyor.
Hergün en sona ben kalıyo

rum.
Başlayabilmek için önce 

konuyu bulmak gerekir.
Önümde birçok gazete on 

lara bakıyorum.
Ne yazsam diye kendi ken 

dime soruyorum.
Başbakan Manisa’da mesir 

macunu saçmış halka.
İlk kez bir Başbakan katılmış 

Mesir Macunu törenlerine..
Bu haber beni yıllar öncesine 

götürüyor.
Taaa.. Öğretmen Okulu yıl

larıma..
İkinci sınıf öğrencisiyim.
Hem okul kooperatifini yöne 

tiyorum, hem okul takımının ve 
Demirci Halıspor’un kalecisi, 
hem de okul tiyatrosunda oynu 
yorum.

Ürilü tiyatro yazarı Hidayet 
Sayın’ın " Küçük Devler’ini 
oynadık bir yıl.

Bir yıl da “Topuzlu” oyu
nunu..

Bu iki oyunu da Manisa Me 
sir Şenlikleri’nde, Manisa da 
sahneledik.

O yıllarda Mesir M'acunuylp 
tanışmıştım.

Mesir Macunu, bizim sokak

larda artık satılmaz olan macu
nun 40 çeşit baharatlısı.

Zamanında bol bol saraya 
gönderirlermiş Manisa’dan...

Cinsel gücü artırdığı rivayet 
edildiği için...

Padişahlara gerekli olur diye 
yağ çekerlermiş ManisalIlar...

Koca Haremi başka nasıl ida 
re edeceksin.

Padişahlara macun gerekir, 
onunda kaynağı Manisa var...

Yalnız Padişah değil, sad 
razamlara da gidermiş Mesir 
Macunu...

Uçkurları kuvvetli olsun di 
ye!

İşte Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Manisa da Mesir 
Macunu dağıtması bana o gün
leri anımsattı.

OsmanlInın yıkılışından yıllar 
sonra bir Başbakanın (Sadra 
zam’ın) Manisa da mesir macu 
nu dağıtması mizahçılara bol 
malzeme yaratır diye düşünüyo

Güne Bakış |
. / kadri_Quler@hotmail.com • v ;

rum.
CHENEY’İN GELİŞİ
Sonra başka başlıklara bakı 

yorum.
ABD Başkan Yardımcısı 

Cheney, çantasında üç kritik 
dosya ile Türkiye’ye gelmiş.

Biri Afganistan’a asker gör- 
dermemizi isteyen dosya, bir 
diğeri İran’a karşı yaptırımlar 
için destek, öbürü ise Irak...

Cheney kritik bir zamanda 
geliyor Türkiye’ye..

BOP projesi kapsamında bü 
yük destek verdikleri ‘Ilımlı 
İslam’ın dünyada en önemli ör 
neği AKP hükümetinin kapatıl
ması için Yargıtay Başsavcısı 
nın kapatma davası açtığı bir 
dönem..

Bir yanda da ülkenin önemli 
aydınlarının tutuklandığı ve ne 
olduğu hala anlaşılamayan se 
kiz aydır davası açılamayan 
Ergenekon davası manşetleri 
dolduruken, iktidarın 

beslemesi basına bu konuda el 
altından olmadık malzemenin 
yasa dışı verildiği bir sırada, biz 
müttefikimiz ABD devlet 
başkanının yardımcısını ağırlı 
yoruz.

İktidarı eleştiren gazetelerin 
ön sayfalarında serbest bırakı 
lan duayen gazeteci Ilhan Sel 
çukla ilgili haberler..

Suçlama, “Fikri liderlik”... 
Ne demekse “Fikri liderlik”:. 
Herhalde ergenekohcular, 

Ilhan Selçuk’un köşe yazılarını 
okuyarak çete oluşturdular de 
meye mi getiriyorlar acaba!

Hay Allah!
İnsan şaşırıyor.
83 yaşındaki koca bir yazarı 

sanki kaçacakmış gibi saat 
04.30 da evinden al ve 40 saat 
gözal tında tut.

Yahu bu adamın iki devlet ko 
ruması yanından hiç ayrılmıyor. 
Gündüzün gözünü mü çıkardı 
nız.

Ilhan Seçuk gibi bir adam ne 
reye kaçar.

Burası Türkiye...
Ne kadar saçmalık varsa biz 

de bulunur.
Hergün yeni bir gündem ile 

uyanırız yatağımızdan.
Bakalım bugün kısmette ne 

olacak.

Özdilek 50 YTL’lik alışverişe 
bir fidan kampanyası başlattı 
21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası’na 

Özdilek mağazaları fidan dağıtarak katkı sağlayacak
Gemlik Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu 
yıl da 21-26 Mart 
tarihleri arasında 
kutlanan Orman 
Haftası nedeniyle ■ 
Gemlik, İnegöl, 
Bursa Yalova 
Yolu, Geçit, Kapıka 
ya ve Ataevler 
mağazalarından 
50 YTL’lik alışveriş 
yapanlara bir adet 
çam fidanı hediye 
edecek.
Özdilek Halkla 
İlişkiler Sorumlusu 
Fatih Beyşir yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Özdilek’in fidan 
dağıtmasının sosyal 
bir sorumluluk 
olduğunu belirterek, 
“Bu kampanyamız 
orman alanlarımızın 
artmasında büyük 
önem taşıyacaktır" 
dedi.
Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı

AĞAÇLANDIRMA 
SEFERBERLİĞİNE 

SEN DE KATIL

ÖZDİLEK’TE HER NEFES İÇİN 
BİR FİDAN KAMPANYASI

ZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE 21-26 MART TARİHLER ARASINDA YAPACAĞINIZ 
) YTL’LİK MAĞZA VE MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE 1 ADET FİDAN HEDİYE EDİYORUZ. 

KAMPANYA STOKLARIMIZLA SINIRLIDIR.

tarafından 
küresel ısınma 
ve çölleşme ile 
ilgili mücadele 
amaçlı olarak 
dünya çapında 
‘Bir milyar fidan 
dikin’ kampanyası

başlatılmış, bu 
kampanyaya 
Türkiye 2012 yılına 
kadar erezyon 
kontrolü ve ağaç
landırma sefer
berliği ile katılmıştı.

KAYIP Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
SAMİ BATUHAN ÖZGÜVEN

MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. 
Blok No:7-8-10 Nilüfer / BURSA 

Tel: 0.224 441 79 04 -05
Fax: 0224 443 07 15

■ İM»
NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

II III II II II

HBItttHIllI

ŞUBE: Küçük Sanayi Sitesi 
B/Blok No:32 Gemlik / BURSA 
Tel & Fax: 0.224 524 77 78

www.netotogaz.com

mailto:kadri_Quler@hotmail.com
http://www.netotogaz.com
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Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Korosu büyüledi

Bilge Özgen için söylediler
Serap GÜLER

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu’nun 
Kültür Merkezi’nde 
cumartesi akşamı 
verdiği konser 
dinleyenlere 
nostalji dolu bir 
gece yaşattı.
“Unutur Sanma”, 
“Gökten Yağmur 
Değil” “Sevgi 
Dolu Şu Gönlüm” 
adlı eserler ve daha 
bir çok tanınmış 
eseri bulunan 
Bestekar Bilge 
Özgen, geceye 
Konuk Bestekar 
olarak katıldı.
Erdinç Çelikkol’un 
yönettiği konser 
iki bölümden oluştu. 
Konserin birinci 
bölümünde koro- 
rast makamında 
eserler seslendirir 
ken, ikinci bölümde 
ise koro ve 
solistler dinleyenleri 
büyüledi.
Konserin ikinci 
bölümünde Konuk 
Bestekar Bilge 
Özgen’in eser
lerinden oluşan 
eserler seslendirildi. 
Gecedö Rana 
Yıldırım, Anıl 
Yurttaş, Sabriye

Kocabaş, Hüseyin Canlı, Münire
Maya, Şükran Sonat, Sayın, Fikri Danış
Abbas Aydın, Fatma solo şarkılar
Çamlıca, Nurettin söylediler.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

BİZİM İŞİMİZ

r

Renkli, sıyan beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank AralığıNoJ/BGEMLİK Tel :513 96 83 Fax :513 35 95



25 Mart 2008 Sah Gemlik Körfez Sayfa 7

Başsavcı'dan Ergenekon açıklaması
"Ergenekon soruşturması" kapsamında tutuklanan İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bayrampaşa cezaevi'ne gönderildi. Eski 
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcısı Aykut 
Cengiz Engin, “Erge 
nekon adı verilen so 
ruşturmanın, 2007 
yılı Haziran ayında 
başlatıldığını, gerek 
21 Mart 2008 tarihin 
de, gerekse daha ön 
ce bu kapsamda ya 
pılan operasyon ve 
işlemlerin kamuoyu 
gündeminde yer 
alan diğer davalarla 
hiçbir ilişkisi bulun
madığını kaydetti.
İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcı Aykut Cen 
giz Engin, yaptığı 
açıklamada, kolluk 
makamlarına yapılan 
ihbar üzerine 2007 
yılı Haziran ayında 
Ümraniye ilçesinde 
bir evde ele geçirilen 
patlayıcı maddeler 
sebebiyle başlatılan, 
devam eden süreçte 
teknik takip ve diğer 
soruşturma yöntem
leriyle genişletilerek 
sürdürülen ve kamu 
oyunda “Ergenekon 
soruşturması” ola 
rak bilinen soruştur
ma kapsamında 21

Mart 2008 tarihinde 
yapılan operasyonla 
ilgili olarak basın ve 
yayın organlarında 
yer alan haber, yo 
rum ve değerlendir 
melerin önemli bir 
bölümünün gerçeği 
yansıtmadığını ifade 
etti. Engin, soruştur
manın gizliliği ve ■ 
yayın yasağrkarar
ları dikkate alınarak 
açıklama yapılma 
sının gerekli görül 
düğünü ifade ettiği 
açıklamasında, 
CMK'nın 250. mad
desinde belirtilen 
suçlara bakmakla 
yetkili biriminde gö 
revli 3 Cumhuriyet 
Savcısı tarafından 
yürütülen soruştur

maya ilişkin olarak 
bu birimlerden alı
nan bilgileri şöyle 
aktardı: “21 Mart 
2008 tarihinde yapı 
lan operasyonda 
gözaltına alınanlar
dan birçoğunun Er 
genekon adı verilen 
soruşturma dosya 
sındaki delillere 
göre, Önceki tarih
lerde bu soruşturma 
kapsamına alınan-ki, 
şiler olup,.yapılan iş 
temlerin de bu soruş 
turmanın devamı 
niteliğinde olduğu; 
Yetkili Cumhuriyet 
Savcılarının talima 
tıyla bu soruşturma 
nın icrasıyla görev 
lendirilen kolluk biri
minin başvurusu 

üzerine, acil sebep 
ler ve operasyonun 
eş zamanlı olarak 
yapılmasının gerek
tirdiği zorunluluk 
nedeniyle ve mahke 
me kararlarına isti
naden arama, el koy 
ma ve gözaltı işlem
lerinin gece yapıl 
dığı; Bu soruşturma 
sebebiyle gözaltına 
alınan şüphelilerin, 
tüm yasal haklarının 
korunması hususun
da gerekli özenin 
gösterilmesi ve ted
birlerin alınması için 
görevli Cumhuriyet 
savcıları tarafından 
ilgili birimlere tali
mat verilerek, yasal 
işlemlerin kısa süre 
de ikmal edilmesinin 
sağlandığı tespit 
edilmiştir.” 
PERİNÇEK 
TUTUKLANDI 
"Ergenekon soruş
turması” kapsamın
da tutuklanan İşçi 
Partisi (İP) Genel 
Başkanı Doğu Perin 
çek, Bayrampaşa 
cezaevi'ne gönderil
di. Soruşturmayı 

yürüten Beşik taş'ta- 
ki İstanbul Cumhuri 
yet Savcılığı'-nca 
"Ergenekon terör 
örgütünün üst düzey 
yöneticisi olmak ve 
devlete ait gizli bel
geleri temin edip 
elinde bulundurmak" 
suçlarından tutuk
lanması istemiyle 
sevk edildiği İstan
bul Nöbetçi 11. Ağır 
Ceza Mahkemesince 
tutuklanan Perinçek, 
adliyedeki işlemleri 
tamamlandıktan son 
ra yoğun güvenlik 
önlemleri altında 
polis aracına bindi 
rildi. Güvenlik kuv 
vetleri, Perinçek^in 
bindirildiği polis 
aracını duruşma sa 
lonlarının bulunduğu 
bölümün bahçesine 
kadar sokarak ve. 
önüne başka bir 
araç çekerek basın, 
mensuplarının gö 
rüntü almasını 
engelledi. Perinçek'in 
içinde bulunduğu 
polis aracı, daha 
sonra Bayrampaşa 
Cezaevi'ne doğru 

yola çıktı. Bu sırada, 
adliyenin önünde 
bekleyen İP'li bir 
grup, kararı protesto 
eden çeşitli slogan
lar attı. Ote yandan, 
Perinçek'in, adliye- 
den çıkartılmadan 
önce eşt Şule 
Perinçek ile görüş 
türüldüğü öğrenildi. 
KEMAL 
ALEMDAROĞLU 
SERBEST 
BIRAKILDI 
Ergenekon soruştur
ması kapsamında 
gözaltına alınarak, 
savcılıkta ifade 
veren eski İstanbul 
Üniversitesi Rektörü 
Prof Dr. Kemal 
Alemdaroğlu, sevk 
edildiği nöbetçi 
mahkemece 
serbest bırakıldı. 
Bu arada nöbetçi 
mahkeme, 
Alemdaroğlu 
hakkında yurtdışına 
çıkış yasağı ve 
her ayın 1'i ile 
15'inde bağlı J 
bulunduğu karakola 
imza atması şartı 
getirdi.

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN

ESSfîN YAPI
EGE YILDIZ BORULARI İLE DAMLAMA ve YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ 

I II II II
Mİ BANKASI■» NERE 51111 FAİZ İli KREDİ il

Zeytinlik * Tarla * 
Meyve Bahçelerinizde 

damlama usulii ile 
sulama sistemleri kurulur 

projelendirilir.
Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. Apt. No: 1 K.KUMLA / GEMLİK
Tel.: 0.224 538 53 13-0532427 07 00
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Esrar çekip, 5 otomobili soyan şahıslar yakalandı
Bursa'da bir 
gecede 5 otomo
bilden teyp çaldık
ları öne sürülen 
3 genç, polis tarafın
dan yakalandı. 
19 yaşındaki zan
lının, hırsızlık olayın
dan önce esrar 
içtiği ortaya çıktı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçe
si Yunusemre 
Mahallesi'ndeki 5 
ayrı otomobile 
kelebek camlarını 
kırarak giren 
hırsızlar, kısa 
sürede teypleri 
çalarak kayıplara 
karıştı. Bir caminin 
tuvaletinden de 
elektronik eşya

çalan hırsızları 
yakalamak için 
araştırma başlatan 
Yıldırım ilçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
kısa sürede zanlılara 
ulaştı. Suç kaydı 
bulunan Yakup C. 
(19) ve arkadaşları 
Ş.A. (17) ile B.K. (17) 
evlerinde yaka
landılar. Şahıslarla 
birlikte 5 adet 
otomobil teybi, 
kolon, kumanda, 
elektronik eşya ele 
geçirildi. Yakup 
C.'nin olaydan önce 
esrar içtiği ve ayak
ta durmakta güçlük 
çektiği bildirildi. 
Teypleri satıp harç 
lık yapmak isteyen 3 genç, yapılan 

sorgulamalarının
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Kayınpederini bıçaklayıp kayıplara karıştı
Bursa'da kahvehane 
de otururken damadı 
tarafından bıçak
lanan kişi tedavi altı
na alındı.
Alınan bilgiye göre,

Çiftehavuzlar 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda 
59 yaşındaki S.C. 
kahvehanede otu
rurken, 30 yaşındaki

damadı E.C. 
tarafından kalça 
ve bacağından 
bıçaklandı.
2 adet bıçak 
darbesi alan S.C.

hastaneye 
kaldırılırken, zanlı 
damat firar etti. 
Olayla ilgili 
soruşturma başlatan 
polis, zanlıyı arıyor.

ELEM ANARANIYOR
Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

ELEMAN ARANIYOR

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa 

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

3 Ayrı Daireli Müstâkil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa 

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

&

■■■' -----------------------------------------------------------«
Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler &

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

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

I&

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

t I

sokağa altı
Bursa'nın Mustafâ 
kemalpaşa ilçesin 
de bir kadın, yeni 
doğurduğu bebeği
ni sokağa terk etti. 
Akıllara durgunluk 
veren olay, 
Şeyhmüftü Mahalle 
si Cami Sokak'ta 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilçenin Hisa 
raltı köyünde ika 
met eden ve ismi 
öğrenilemeyen 34 
yaşındaki genç bir 
kadın, Devlet Has 
tanesi'nde doğum 
yaptıktan sonra 
taburcu ol du. 
Kucağındaki yak
laşık 4-5 saatlik 
bebeğiyle ilçe mer 
kezine gelen kadın, 
Ziraat Bankası 
karşısında bulunân 
Kemaloğlu Apart 
manı'nın asansör 
girişine bebeğini 
bıraktıktan sonra 
kayıplara karıştı. 
Apartman sakinleri 
tarafından bulunan 
bebek, polise ha 
ber verilmesi üze 
rine sağlık kont 
rolü için hasta 
neye götürüldü.

Bünyemizde çalışacak
BAYAN ELEMAN ve 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 1İ- GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77

DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRALIK MARKET

FELKfî PETROL
HTEL: 0.224 586 01 39 

FAX: 0.224 586 01 49

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ABONE OLDUNUZ MU?
İGemlIk KHrfezl ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN



25 Mart 2008 Sah Gemlik KHrffez Sayfa 9

Patronlardan
kaos uyarısı

Türkiye’de son gün
lerde yaşananlara 
ilişkin açıklama 
yapan TÜSİAD 
Yönetim Kurulu, 
endişe ve kaygıla 
rını dile getirirken, 
sağduyu çağrısında 
bulundu. TÜSİAD 
Yönetim Kurulu, 
son günlerde 
yaşanan siyasi 
gelişmeleri yaptığı 
yazılı açıklamayla 
değerlendirdi. 
TÜSİAD Yönetim 
Kurulu, son gün
lerdeki güncel 
gelişmeleri kaygıyla 
değerlendirirken, 
Türkiye’nin adım 
adım “rejim krizine” 
yol açabilecek bir 
ayrışma ve kutu
plaşma içine gir . 
meşinden “endişe 
duyduğunu” kay
detti. Açıklamada, 
şöyle denildi: 
“Başta iktidar par
tisi olmak üzere 
tüm siyasi parti
lerin, kuramların ve 
toplumun tüm kes
imlerinin itidal ve 
sağduyu içinde 
hareket etmesi 
gerektiğine inanı 
yoraz. Mevcut 
durumu ancak diya
log ile ve gerilimi 
düşürerek tam

demokrasiyle, hu 
kuka koşulsuz say 
gıyla aşabileceği 
mizi, toplumsal hu 
zura bu şekilde ye 
niden ulaşabilece 
ğimizi düşünüyo 
ruz.Mevcut kutu
plaşma adım adım 
tırmana rak toplum
sal travmaya dö 
nüşmek üzeredir. 
Kutuplaş manın 
taraflarının, attıkları 
her adımla, aldıkları 
he? inisiyatifle ve 
gösterdikleri her 
tepkiyle durum 
daha da en dişe 
verici hale gelmek
tedir. Siyasi faali 
yet, durumun gerek 
tirdiği asgari so 
rumluluk anlayışın
dan uzaklaşan bir 
yaklaşım ve söy 
lemle sürdü rülmek- 
tedir. Siyaset alanı
na siyaset dışından 
yapılan müdahale 
ler, Türkiye’nin 
evrensel demok 
ratik kurallarla 
yönetilen bir ülke 
görünümü ne 
kavuşmasına 
engel olurken, 
daha ileri 
demokratik stan
dartları yerleştirme 
fırsatları da heba 
edilmektedir."

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Arif DEMİRDAŞ

İSİM ve SOYADI 
DEĞİŞİKLİ Ğ I

Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesi’rıin 

2007/415 Esas, 2008/19 
Karar nolu ve 23.01.2008 

karar tarihî ile 
Hacı Mehmet olan 
ön ismim Mehmet, 

YURTSUZ olan 
soyadım SAVCI olarak 

değiştirilmiştir.
İlan olunur. 

Hacı Mehmet YURTSUZ 
I (Mehmet SAVCI)

ELEMAN ARANIYOR

CAN MERİDYEN Alışveriş Merkezi’nde 
ihtiyaç dolayısıyla 

ACİL SATILIK İŞ YERİ
No: 6Z/70 Lacivert Butik

Mür. Tel: 0.546 201 06 03
I

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
SEKRETER

ve bünyemizde çalışacak
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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

GEMtfK SİNEMA GÜ^ljJĞÜ,
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
RECEP İVEDİK
PLAJDA
SEMEN

(Rezervasyon
Tel:5l3332l)

11.30- 14.00-16.15- 19.00-21.15 
14.00 ■ 19.00
11.30- 15.45-21.00

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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Seyfettin ŞEKERSÖZ
29 Mart Cumartesi 
günü start alacak 
olan Bursa 2. 
Amatör kümede 
gruplar belli oldu. 
Türkiye Faal

Futbol Hakemleri 
ve Gözlemcileri 
Bursa Şubesi 
Lokalinde çekilen 
kuralarda 9 grupta 
toplam 57 takım 
çift devreli lig 
usulüne göre

mücadele edecek 
ve gruplarında 
birinci olan 
takımlar bir üst 
kümeye 
yükselecek. 
İkinci kümede 
mücadele edecek

temsilcilerimizden 
Öz Karadenizspor 
4 grupta, Körfezspor 
ise 9. grupta yer 
aldı.
4 GRUP
Buna göre
4 grupta yer alan

Öz Karadenizspor'Un 
rakipleri İnegöl 
Alanyurt, Tirilyespor, 
Selimiyespor, 
Soğukkuyuspor ve 
Yunuselispor oldu.
9 GRUP
Diğer temsilcimiz

Körfezspor'un 
rakipleri ise 
İnegölspor, Mudanya 
Kumyaka, Ihsaniye- 
spor, SHÇEK Spor, 
Yıldırım Belediye 
Jimnastik ile 
Samanlıspor oldu.

Yapı Yaşam Fuarı’nı 49 bin 317 kişi ziyaret etti
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık Anonim 
Şirketi tarafından 
hazırlanan 
Bursa 20. Yapı 
ve Yaşam Fuarı ve 
Kongresi ile 
3. Isıtma Soğutma, 
Havalandırma ve 
Doğalgaz teknoloji

leri fuarları 
sona erdi.
21 ülkeden
479 firma ve firma 
temsilcisinin 
katılımıyla hazırlanan 
fuarları 49 bin
317 kişi ziyaret etti. 
Fuarlar, ABD, Azer 
baycan, Bulgaristan, 

Cezayir, Etiyopya, 
Gürcistan, Kazakis 
tan, Kırgızistan, 
Özbekistan, 
Pakistan, Tacikistan, 
Türkmenistan, 
Senegal, Sudan, 
Yunanistan'dan 
ve yurtiçinde 
Marmara, Ege,

İç Anadolu, Karade 
niz ve Akdeniz 
Bölgelerinden 
sektörün geliştiği 
30'a yakın ilden 
gelen profesyonel 
heyetler tarafından 
ziyaret edildi. 
Bursa Yapı ve 
Yaşam Fuarı'nda 

yapı sektöründe 
kullanılan her türlü 
malzeme, makine 
ve donanım sergilen
di. Fuarımız kap
samında "İş ve 
İnşaat Makineleri 
Özel Bölümü" 
yer aldı.
Bursa 3. Isıtma,

Soğutma, Havalan 
dırma ve Doğalgaz 
Teknolojileri 
Fuarı kapsamında 
TMMOB Makine 
Mühendisleri 
Odası Bursa 
Şubesi, sektörle 
ilgili forum 
düzenledi.

Ormanlarımıza sahip çıkmak için topladığımız imzalar bir milyonu geçti. 
Şimdi amacımız ormanlarımızı sattırmamak. Geleceğimize sahip çıkmak. 
TEMA, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nü, ülkesinin geleceğine 
imza atan, topraklarına el koyan destekçileriyle kutluyor.

T MA

Itoa srilıjı M tee artacak
Hava sıcaklığı, bu 
günden itibaren 
batı kesimlerden 
başlayarak 6 ila 
8 derece azalacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünce 
yapılan son meteo
rolojik değerlendir 
melere göre, hava 
sıcaklığı ise tüm 
yurtta 4 ila 6 derece 
artış gösterecek. 
Açıklamaya göre, 
bugün yurdun batı 
kesimleri zamanla 
parçalı çok bulutlu, 
akşam saatlerinden 
sonra Marmara'nın 
batısı ve Kuzey 
Ege kıyıları, 
gece saatlerinden 
sonra ise 
Marmara'nın 
doğusu, Güney 
Ege kıyıları ve 
Uşak, Kütahya 
çevreleri aralıklı 
yağmur ve 
sağanak yağışlı

geçecek. 
Marmara, Ege, 
Batı Akdeniz, İç 
Anadolu'nun 
kuzeybatısı, Batı 
Karadeniz ile 
Samsun, Amasya 
ve Çorum 
çevrelerinde 
bugün sağanak 
yağış geçişleri 
beklendiği ifade 
edilen açıklamada, 
yurdun kuzey ve 
iç kesimlerinde 
yağışların 
çarşamba 

günü devam 
edeceği 
kaydedildi. 
Açıklamada, 
hava sıcaklığının 
bugün batı 
kesimlerden 
başlayarak 6 ila 
8 derece, azalacağı 
belirtilirken, 
yurdun kuzey 
ve batı kesimlerinde 
önümüzdeki 3 
gün boyunca 
kuvvetli lodos 
eseceği ifade 
edildi.
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Şito Mıjrn ilim binin mucizesi
Nefroloji ve 
Hipertansiyon 
Uzmanı Prof. Dr. 
Süleyman Türk, 
şeker hastalığının 
insanlığı tehdit eden 
bir hastalık olarak 
hızla yayılmakta 
olduğunu belirterek, 
üzüm kabuğunun 
organları şekerin 
tahribatından 
koruduğunu 
söyledi.
Prof. Dr. Süleyman 
Türk, dünyada 
yaklaşık 500 milyon, 
ülkemizde de 5 
milyon şeker has
tası bulunduğunu, 
şeker hastası 
sayısının düzensiz 
beslenme ve fast- 
food kültürünün 
yaygınlaşmasıyla 
birlikte hızla arttığını 
belirtti. Prof.
Dr. Türk, 20 yıl 
öncesinde 
ülkemizde 1 
milyon olan şeker 
hastası sayısının 
günümüzde 5 
milyona ulaştığını 
ifade ederek, 
"Bu rakamın 
hızla artacağı ve 
önümüzdeki 5-10 
yıl içinde ikiye kat
lanacağı tahmin 
ediliyor. Dünyada 
fast-food kültürünün 
yaygın olduğu 
ülkelerde şeker 

hastası sayısı 
hızla artıyor. 
Özellikle fast-food 
kültürünün esareti 
altında yaşamın 
sürdüğü Birleşik 
Arap Emirlikleri'nde 
nüfusun yüzde 25'i 
şeker hastası. Bu 
ülkede sağlık 
bütçesinin yüzde 
4O'ı şeker hasta
larının tedavisine 
harcanıyor" dedi. 
Şeker hastalığının 
vücuttaki tüm 
organları tahrip 
eden bir hastalık 
olduğunu belirten 
Türk, "Şeker 
hastalığı başta kalp, 
böbrek, göz, beyin 
ve sinir sistemi 
olmak üzere tüm 
sistemlerimizde 
tahribat yapan bir 
hastalık. Yeni diyal
ize giren hastaların 
yaklaşık yüzde 50'si, 
koroner bypass 
ameliyatı olan kalp 
hastalarının çoğu, 
beyin kanaması 
veya damar tıkan
ması sebebiyle felç 
olanların çoğu ve 
kör olan hastaların 
çoğu şeker hastası. 
Şeker hastalığının 
organlarımızda yap
tığı tahribatı önlem
eye yönelik olan 
yapılan çalışmalar 
son hızla devam 

etmektedir" şek
linde konuştu. 
"ÜZÜM KABUĞU 
ORGANLARI 
ŞEKERİN 
TAHRİBATINDAN 
KORUYOR" 
Prof. Dr. Süleyman 
Türk, şeker hastalığı 
konusunda sevin
dirici bir sonuç 
içeren çalışmanın 
"Diabetes, Obesity 
and Metabolism" 
dergisinin Mart 
sayısında yayın
landığını söyledi. 
"Peninsula Medical 
School" araştırma
cıları tarafından 
yapılan çalışmada, 
şifanın yine doğada 
bulunan bir 
maddede olduğu
nun tespit edildiğini 
belirten Prof. Dr. 
Türk, siyah üzüm 
kabuğunda bol mik
tarda bulunan 
"resveratrol" isimli 
maddenin yüksek 
şeker nedeniyle 
tahrip olan damar
ları bu tahribattan 
koruduğunun tespit 
edildiğini ifade etti. 
Yüksek şekerin 
aamar hücrelerini 
tahrip ederek organ
larda hasara yol 
açtığını ve bu şe 
kilde kalp, böbrek, 
beyin, göz ve sinir 
sisteminde 

yetersizliğe 
neden olduğunu 
kaydeden 
Prof. Dr. Türk, 
"Böbrekte oluşan 
hasar sebebiyle 
hastalar diyalize 
girmek zorunda 
kalmakta, kalp 
damarlarındaki 
hasar koroner 
bypass olmaya 
neden olmakta, sinir 
sistemindeki hasar 
yaşam kalitesinde 
düşmeye, beyin 
damarlarındaki 
hasar da beyin 
kanaması, beyin 
damarlarında tıkan
maya yol açarak felç 
oluşmasına, gözde 
meydana gelen 
tahribat da körlüğe 
yol açmaktadır" 
diye konuştu.
"Resveratrol" isimli 
maddenin üzüm 
kabuğu dışında 
kuruyemiş, yer 
fıstığı ve bazı 
tohumlarda da bol 
miktarda bulun
duğunu belirten 
Prof. Dr. Türk, 
hastalıkların şifa 
sının da ringada 
bulunduğunu, 
bilim adamlarının 
bunları bulmak 
için gayret 
gösterdiklerini 
sözlerine 
ekledi.

Kız çocuklarının 
dikkati daha dağınık
Mersin Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Çocuk Psikiyatrisi 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Fevziye 
Toros, gelişim 
çağındaki kız 
çocuklarında 
dikkat dağınık
lığının erkek 
çocuklara göre 
daha fazla 
olduğunu söyledi. 
Erdemli Sultan Akın 
İlköğretim Okulu 
Müdürlüğü ile Okul 
Aile Birliğinin 
Gökkuşağı Düğün 
Salonu'nda düzen
lediği "Anne Baba 
ve Çocuk Eğitimi" 
seminerinde konu 
şan Doç. Dr. Toros, 
okulda ve evde 
dikkat eksikliği olan 
çocukların mutlaka 
bire bir eğitimden 
geçirilmesi gerek
tiğini kaydetti. 
Çocuklarda dikkat 
eksikliği, hiperakti- 
flik ve ergenlik 
sorunları üzerinde 
duran Toros, 
"Çocukların okulda 
ve okul dışındaki 
başarısına aile içi 
ilişkilerin direkt 
olarak etkilemekte
dir. Aile de kumar 
oynayan ya da aşırı

alkol alan anne 
babaların çocukları, 
kendilerini derslere 
vermede zorluk 
yaşamaktadır" dedi. 
Her çocuğun hiper- 
âktif olduğunu 
ancak çocukta 
yaşın ilerlemesiyle 
bunun ağır ağır 
ortadan kalktığının 
altını çizen Toros, 
"Gelişim çağındaki 
kız çocuklarında 
dikkatsizlik erkek 
çocuklarına nazaran 
daha fazladır. Anne 
babalar çocuğunda
ki bu durumu 
gördüğü an, dikkat
sizliğini yüzüne vur
mayarak ona uygun 
bir dille daha dik 
katli olması gerek
tiğini anlatması 
gerekir. Aksi halde 
çocuğun yanlışlıklar 
yapmasına neden 
olur" diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
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 nnO I / ö4» uu

513 23 29Sahil Dev. Hast.
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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 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

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

51310 79
513 30 33
513 14 25

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)
Topçular (226)
Eskihisar (262)

ı 814 1020
ı 363 43 19
l 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00

BP Gaz 514 59 81

Bütünler Llkltgaz 513 80 00

Akçagaz 514 88 70

Totalgaz__________ 514 17 00

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

25 Mart 2008 Sah
YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cd. No: 83

Tel: 5121145 GEMLİK

Gemlik KHrfez
«■eılK'lH İn >ûhu0k iIyaa! »hitii!

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3013 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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İNŞA Al

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

şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat i 
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 
r grnainsaat2006@hotmail.com

DOGALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER 
LAMİNANT PARKE
HAZIR MUTFAK
ISI ve SU YALITIMI
ODALAR AMERİKAN KAPI
GİRİŞ ÇELİK KAPI ~ ? W
KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ B3■
ALÇI SIVA
CEPHE KAPLAMA
OTOPARK & YEŞİL ALAN -------
PVC PENCERE
BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA < 
BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA 
DEKORATİF CAM TUĞLA
GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ 
MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI 
TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU -TV BAĞLANTISI

mailto:grnainsaat2006@hotmail.com
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Hizmete açıldı 
. < ■ 5,'..■ ? < !■ şi%-vKcbAblN LEZZETİNİN. hİZMETIN kÂllfESİVlE bİklEŞTİĞİ ACİRES

Tibel Otel Karşısı - Tel: 0.224 513 95 45

GemlikKSrfez
S

25Ykr.

OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

Şirin Plaza No:7 Gemlik I BURSA 
Tel; 0.224 513 33 49 Fax; 513 33 50

U.Ü. Gemlik Sunğipek Yerleşkesine annesi adına yurt yaptıracak olan hayırsever muradına eriyor

Kız yurdu projesi beğenildi
100 öğrenci kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu binasının temeli 23 Nisan 2008 günü atılacak 

/ Annesinin vasiyetini yerine 
getirmek için 10 aydır mücadele 
veren Makina Mühendisi İbrahim 
Bedizci, dün Yerleşke’de Rektör 
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Hu
kuk ve Tıp Fakülteleri Dekanları, 
eski Yerleşke Müdürü ile birara 
ya gelerek, projeyi başlatma 
kararı aldılar. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yerleşkenin yurt sorunu çözüldü 
Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek 

Yerleşkesi’nde öğrenim gören öğrenciler 
için düşünülen yurt sorunu çözüldü.

{ Annesinin vasiyetine uyarak, mal varlık
larım paraya çeviren İbrahim Bedizci’nin 
başlattığı girişimler, sonunda ihale aşama

Vfitrilfinifi Geçtiğimiz günlerde Fırın Sokak’ta meydana gelen olayda, Erdal 
vllallla y dİ 0101110 $ezer>j ayağından yaralayarak kaçan Gökhan O. dün polise teslim 
oonifjı flifII kİ ATIril °^u' ^a^es' aiınarı Gökhan O. çıkarıldığı mahkemece kasten silah 
öallly/ lUlUnldılvı£ /a acjam yaralama suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yüksek Gerilim....
Şaşkınlıkla izliyoruz..
Parti kapatmayla ilgili tartışmaları..
Devletin en yüksek mahkemesinin baş 

savcısı dava açtı diye linç edilmek isteni 
yor..

Memlekette ne kadar sağ ve sol kökenli 
liboş ikinci Cumhuriyetçi varsa çarşafla 
yan iktidara destek olmak için medya 
üzerinden savcıya saldırıyor.

''Yargılansın!" diye..
İşte size bir kaç örnek:
Kimi diyor;
"AKP'nin yerinde olsam yandaşlarımı 

sokağa dökerim, bu durumu kullanırım"
Bir başkası hadiseye hukukçu olarak 

yanaşıyor , anayasa maddelerinden birini 
okuyor ve metinde geçen "Türk" ifade 
lerinin tümünü atarak yeniden yorumluyor 
ve diyor ki...

"Bu madde yeniden ve böyle yazılmalı!" 
İktidarın önünde yanında sağında moral 

ler bozuk..
Bol acılı şiirlerle soslanan arabesk 

mazlumiyet politikası güdülüyor..
İddiaya bakınız.. Açılan davanın 

gerekçesini okuyunuz..
İktidar 'Ergenekon* çetesini çökertmiş..
Dönay bakan da sızmalardan sözederek, 

başsavcının Ergenekon üyesi olduğunu 
t ima ediyor.
! Bu 'Ergenekon' da nasıl bir çeteyse 

anlayamadık ....
Ortaya karışık bir "örgüt"
Hem ulusalcı, hem şeraitçi.. hem sentez- 

ci..
Çünkü hepsiyle bağlantısının olduğu öne 

sürülüyor..
Safsata ya da değil bilinmez ama uygula

ma biçimleriyle ulusu geriyorlar..
İkiye bölmeye çalışıyorlar..
İktidar ateşle oynuyor..
Yandaşları da körüklüyorlar..
İktidara paralel olarak veryansın ediyor

lar.
Yargıya, Orduya, Laikliğe, Atatürk'e 

saldırıyorlar..
Ama dün de işaret ettiğim gibi...
Kökü dışarıda tezgahlanan tasarımın 

gerçekleşmesine ramak kaldı..
Özellikle iktidarın uyanık olması ve asla 

gerginliğin tarafı olmaması gerekiyor..
Günü kurtarmaya dönük yaptıkları icraat

ların hesabını torunlarına verirken çok ter 
dökecekler..

Çünkü o zaman özgürlükler sınır
lanacak..

Bağımsızlık sona erecek..
Türkiye Cumhuriyeti Devleti de onların 

üzerinde kocaman müstem-leke olarak 
kalacak..

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

MFSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Lodos saatte 87 kilometre hızla esti

22 kişi zehirlendi
Bursa merkez ve ilçelerinde lodos nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından 
toplam 22 kişi zehirlenirken, Gemlik’te ise zehirlenen 2 kişi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı
Bursa da, gece 
boyunca etkisi 
zaman zaman 
saatte 87 kilometreyi 
bulan lodos 
nedeniyle sobadan 
sızan karbonmo 
noksit gazından 
zehirlenen 22 kişi 
çeşitli hastanelere 
kaldırıldı.
Zehirlenen vatan
daşlar yapılan 
tedavilerinin ardın
dan taburcu edildi. 
Şiddetli lodos 
bazı binalarında 
çatıların uçmasına 
neden oldu.
Lodoslu havalarda 
hayatın olumsuz 
etkilendiği şehirlerin 
başında gelen 
Bursa'da yine 
şiddetli lodos maddi 
hasara yol açtı 
ve soba zehirlen
melerini beraberinde 
getirdi.
Edinilen bilgiye 
göre, saatteki hızı

zaman zaman 87 
kilometreyi bulan 
lodos nedeniyle 
merkez Osmangazi 
ilçesi Dikkaldırım 
Mahallesi'nde bazı 
evlerin çatı malzeme 
lerinin uçmasına 
neden oldu.
Vatandaşlar yürü 
mekte güçlük 
çekerken bazı

tabelalar da lodosun 
etkisiyle devrildi. 
Bursa İl Sağlık 
Müdürülğü ise, 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenen 
22 kişinin il ve ilçe 
merkezindeki has- 
tenelere başvur
duğunu açıkladı.
İl Sağlık

CjyfflllI-lilllimiliBllifflUll 
baytaş www.baytasinsaat.tom.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
Yumröt'$'İtesj, 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
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi 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, dsrpa katlı işyeri

www.baytasinsaat.coni.tr Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

Müdürlüğü'nden 
verilen bilgiye 
göre, Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne 6, 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi’ne 
4, Dört çelik Çocuk . 
Hastanesi’ne 2, 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 2, 
dün 2 kişinin 
sobadan 
zehirlenerek 
hayatını kaybettiği 
Karacabey'de 5, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne 2, 
112 Acil Servisi'ne 
de 1 kişi karbon
monoksit gazından 
zehirlendiği 
şikayetiyle 
başvuruda bulundu. 
Öte yandan 
Meteoroloji 
Müdürlüğü 
yetkilileri, lodosun 
yerini yağmura 
bırakacağını bildirdi.

MANASTIRDA MÜSTAKİL VİLLALAR 

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 

Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.tom.tr
http://www.baytasinsaat.coni.tr
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U.Ü. Gemlik Sunğipek Yerleşkesine annesi adına yurt yaptıracak olan hayırsever muradına eriyor YazıYORUM

Kız wdu projesi denildi 
^ZAnnesinin vaşiyetini yerine getirmek için 10 aydır mücadele veren 
Makina Mühendisi İbrahim Bedizci, dün Yerleşke’de Rektör Prof. Dr. Mus 
tafa Yurtkuran, Hukuk ve Tıp Fakülteleri Dekanları, eski Yerleşke Müdürü 
ile biraraya gelerek, yapılacak olan 100 öğrenci kapasiteli yurt projesi 
hakkında bilgi aldı. Yurt binasının temeli 23 Nisan 2008 günü atılacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Annesi Nevin 
Bedizci adına Ulu 
dağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
içine yurt yaptırmak 
için yaklaşık bir 
yıldan bu yana 
girişimlerini 
sürdüren Makine 
Mühendisi İbrahim 
Bedizci sonunda 
amacına ulaştı. 
Dün, Yerleşke’de 
bir araya gelen 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
emekli olan Yerleşke 
Müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Koruk 
çu, Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Meh 
met Genç, Tıp Fakül 
tesi Dekanı Prof. 
Dr. Müfit Parlak, 
Üniversite Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Hakkı Çakır 
ile yönetim kurulu 
üyeleri ile yurt 
yaptıracak olan 
İbrahim Bedizci 
projeyi başlatma 
kararı aldılar.
Yerleşke içinde 
yapılacak olan yurt 
binasının temelinin 
23 Nisan 2008 
tarihinde atılacağı 
müjdesini veren 
Rektör Yurtkuran, 
zemin artı 3 kat 
olacak yurt 
binasının 100 
öğrenci kapasiteli 
ve 30 odalı 
olacağını söyledi. 
U.Ü. Mimari Tasarım 
Ofisinde Öğretim 
görevlileri Yıldız 
Saker Çağlı, Selay 
Yurtkuran Tok ile Dr. 
Özgür Ediz tarafın
dan hazırlanan proje 
ile yapılacak olan 
yurt binasının temeli 
23 Nisan günü 
törenle atılacak. 
Hazırlanan parojeler 
toplantıya katılan- 
lara gösterilirken,

I U.U. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran Yerleşkeye yapılacak olan 
I Denizcilik Yüksek Okulu için çalışma başlattıkları müjdesini verdi.

■■■
öğrenci yurdunu 
yaptıracak olan 
İbrahim Bedizci, 
projenin mükemmel 
olduğunu söyledi. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından zemin 
etüdleri yaptırılan 
arsada çalışmaların 
tamamlanmasından 
sonra yurt inşaatı 
anlaşmalı olarak bir 
firmaya verilerek 
en kısa zamanda 
bitirilecek.
inşaatın 400-500 
bin YTL. ye mal 
olacağı açıklandı. 
YÜKSEK 
DENİZCİLİK 
OKULU
Yerleşke içinde açıla 
cak okullar içinde 
bilgiler veren rektör

Yurtkuran, 2009- 
2010 yılı itibariyle 
başlayacak olan 
Yüksek Denizcilik 
Fakültesi içinde 
Gemi Makine 
Mühendisliği ile 
Gemi inşa Mühen 
dişliği bölümünün 
de bulunacağını 
söyledi.
Gemlik'in, kendileri 
ne bağlı Yalova'nın 
ayrılmasıyla daha da 
önemli olacağının 
belirten Prof. Dr. 
Yurtkuran, "Yalova 
Uludağ Üniversite 
sinden ayrılmasın
dan sonra tüm ağır
lığımızı Gemlik'e 
vermek istiyoruz. 
Gemlik Belediye 
si’nin de yapacağı 4

yurt binası ile 
öğrencilerimiz 
rahatlayacak. 
Üniversiteye gelen 
yolun da temizlen
mesinden sonra 
Yerleşke daha da 
güzelleşecek" dedi, 
HUKUK 
FAKÜLTESİ
AÇILACAK
Yurtkuran, ayrıca 
24 Mayıs 2008 
tarihinde Hukuk 
Fakültesi’nin 
açılışı ile birlikte 
fabrikada onarılan 
fabrika bacası 
üzerine konan 
göndere konacak 
büyük bayrağının . 
Imralı Adası’ndan 
bile görüneceğini 
söyledi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Anlayana!
Sayın Hüsamettin Cindoruk televizyon

larda konuştu..
Yaşlarımız yakın, yaşadıklarını bildiğim 

için ileriyi gören bu devlet adamının söyle 
diklerini sîzlere aktarmak istedim..

Bir siyasetçiden çok, siyasetin zorlu 
patikalarını geçmiş bir bilge gibi konuştu.

27 Mayıs’ı, Yassıada’yı, 12 Mart’ı, 12 Ey 
lül’ü görmüştü.

Politik tecrübesi ve hisleri müdahalenin 
ayak seslerini herkesten önce duyabilecek 
kadaf gelişkindi.

Tecrübe ile ileriyi görebiliyordu.
Şimdi hisleri onu kaygılandırıyordu. O 

yüzden iktidara, AKP’lilere, özellikle de 
Tayyip Erdoğan’a “ağabey tavsiyesi” verir 
gibi konuştu:

“Ben sizin kesimden geliyorum, muhafa 
zakâr, dindar bir adamım; ama devlete, 
devletin kurallarına, Cumhuriyet’e de 
saygılıyım, bağlıyım” dedi ve şunları öğü
tledi:-

“Germeyin!” “İlk görev Erdoğan ve par
tisine düşüyor:

Tansiyonu düşürün..
Bu grup toplantılarında bağırıp çağır

malar fevkalade tehlikelidir.
Çünkü grupta kendi üyeleriniz sizi aşırı 

lığa çeker.
Sizi kışkırtır..
“Yargıya güvenin”
“Ortada AKP’nin 6 yılını yargılayan 170 

sayfalık bir iddianame var.
Parti ve suçlanan 70 kişi, bu belgeye 

çok.ciddi cevaplar hazırlamalı.
“İddianame tenkit edilebilir, ama iddia 

nameyi, Mahkeme’yi ciddiye almak gere 
kiyor.

AKP şunu söylemeli hemen; ‘Biz yargı 
ya güveniyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne 
ve verecekleri karara saygımız var.’

Bu güvenceyi, hem Gül’ün, hem Erdo 
ğan’ın vermesinde fayda var.” :

“Erdoğan, futbolda maç sürerken kural
ların değiştirilmeyeceğim bilir.

Dava açılmışken onun açıldığı hukuku 
değiştirirseniz Bu, vicdanları da rahatlat
maz, partiyi töhmet altında kalmaktan da 
kurtarmaz.

“Madem milli iradeden söz ediyor, yüz 
de 10 barajı da, siyasetin finansmanını 
(Hazine yardımı) da gündeme getirmeli...

YÖK’ü demokratikleştirmeli, TRT’yi ta 
rafsız hale getirmeli, memur sendikalarına 
grev hakkı vermeli...

“Mağduru oynamayın”
“Yassıada’dan bu yana acılan, mağ

duriyetleri yaşamış, Menderes’in, idamını 
görmüş bir avukat olarak söylüyorum:

Bu iktidar mağdur değil, bütün teminat
lara sahip...

Bizim de siyasi haklarımız alındı; hiç bu 
sözleri söylemedik.

Bir arının kovanına bal akıtması gibi 
uğraştık, yasakları kaldırdık.

O yasakları kaldırırken bu arkadaşları 
mız hiç bizim yanımızda olmadılar; ne Zin 
cirbozan’da, ne sıkıyönetim hapishane 
lerinde...

Onun için burada kahramanlığa gerek 
yok. Sizi döven, söven, işkence eden yok.

Siz siyasette serbest bırakılmışsınız.
Bu anayasa ile iki seçim kazanmışsınız.

Şimdi de karşınızda hukuki yapılar var.
Zulüm görmüş gibi davranmak yerine 

bunun kıymetini bilin. Bunu yapamıyor
sanız beklenilen sonuç gelir.

Sayın okurlarım; bunlar çok açık, yol 
göstermeler. Yeter ki gören gözler, 
anlayan akıllar olsun...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği faaliyetlerine haşlaiı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Merhum Ahmet 
Süren'in 
öğrencileri 
tarafından kurulan 
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
faaliyetlerine 
düzenlediği doğa 
yürüyüşleri ile 
start verdi.
23 Ocak 2008 
tarihinde kurulan 
ve şu anda 40'ın 
üzerinde üyeye 

ulaşan dernek, 
geçtiğimiz hafta 
içinde havanında 
güzel olmasını 
fırsat bilerek 
Samanlı Dağı 
Şahintepe'ye 
toplu yürüyüş 
gerçekleştirdi.
22 kişinin katılımıyla 
yapılan dağ 
yürüyüşünde 
çevrede bulunan 
çiftlikler gezilerek 
Gemlik'in güzel 

görüntüsü seyredildi. 
Dernek Başkanı 
Adem Murat Yılmam 
ile doğa sporları 
sorumluları 
Ahmet Ertürk ve 
Mehmet Gür, 
19-20 Nisan 2008 
tarihlerinde 
düzenledikleri 
Selimiye- 
Teşvikiye dağ 
gezisine doğa 
sporları sevenleri 
davet ettiler.

Dernek bünyesinde 
doğa sporlarının 
yanı sıra modern 
danslar ile 
Folklor danslarının 
bulunduğü 
dans 
atölyesi, 
faal fotoğrafçılık 
ve çekim kursları 
ile tiyatro eğitiminin 
de yer aldığını 
bildiren Dernek 
Başkanı Yılmam, 
amaçlarının

Gemlik'te kültürel 
faaliyetleri 
ateşlemek ve 
bunları uluslar arası 
boyuta taşımak 
olduğunu söyledi. 
"Gemlik'i farklı 
yüzünü göstermek 
istiyoruz" diyen 
dernek üyeleri, 
hedeflerinde 
kültürel konferanslar 
düzenlemek 
olduğunu 
da söylediler.

Yapacakları 
faaliyetler ile 
Gemlik'te 
40'larda olan üye 
sayısını 3 binlere 
çıkarmak olduğunun 
altını çizen Ahmet * 
Süren'in öğrencileri, 
derneğe üye olmak 
isteyenler için 
gemlikyasamatölye- 
si@gmail.com site
sine girerek bilgi 
alınabileceğini 
açıklandılar

NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

"Bilinıe yatırım, deprem zararlarını önler"

BİBİM NıIHHlİ
İTHAL ve YERIİ ALTERNATİF YAKIT SİSTEMLERİ

renA
BRC AUTO

2 YIL GARANTİ 
KREDİ KARTINA TAKSİT AVANTAJLARI

MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. 
Blok No:7-8-10 Nilüfer / BURSA 

Tel: 0.224 441 79 04 -05
Fax: 0224 443 07 15

ŞUBE: Küçük Sanayi Sitesi 
B/Blok No:32 Gemlik / BURSA 
Tel & Fax : 0.224 524 77 78

www.netotogaz.com

İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şube 
si'nin BESOB'ta 
düzenlediği "Deprem 
Bölgelerinde Yapıla 
cak Olan Binaların 
Doğrusal Olmayan 
Analizi" konulu pan
ele konuşmacı olarak 
katılan Prof. Dr. Erdal 
İrtem, depremlerde 
meydana gelen eko 
nomik kayıplara 
karşılık çözüm öneri
lerinde bulundu.
Balıkesir Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enst 
itüsü Müdürü Prof. 
Dr. Erdal İrtem, son 
yıllarda özellikle kent 
sel alanlarda mey
dana gelen deprem
lerde yapılardaki 
hasarların çok büyük 
ekonomik kayıplara 
neden olduğunu ve 
bu konuda yürürlük
teki mevcut ülke 
yönetmeliklerinin 
sorgulanması konu
larında çalışmaların 
başladığını söyledi. 
Prof. İrtem, deprem 
ile ilgili mevcut ülke 
yönetmelikleri irde
lenirken, aynı zaman
da geliştirilen mühen 
dişlik projelerinde 
geleneksel olanın 
esaslı tasarımına 
yönelik alternatif yak
laşımlar oluştur
manın zorunlu hale 
geldiğini vurguladı. 
"Bü amaçla başta

ABD olmak üzere bir 
çok ülke yönetmelik
lerinde 'Yapıların 
Performan sa Dayalı 
Tasarım ve 
Değerlendirmesini 
içine alan revizyon 
çalışmaları başlatıl 
mıştır" diye konuşan 
İrtem, bu çalışmaların 
halen sürdürülmekte 
olduğunun altını 
çizdi. İrtem, İMO 
Bursa Şubesi üyele 
rihe yönelik düzenle
nen seminerde depre 
me dayanıklı 
binaların performans 
kriterini esas alan 
yöntemlerin geliştir
ilmesi için hazırlanan 
projeleri anlattı. 
İrtem, dünya çapında 
meydana gelen 
büyük ölçekli 
depremlerde gelişmiş 
ülkelerin depreme 
daha dayanıklı

yapılar inşa ettiğini 
söyledi.
Deprem kuşağı üze 
rinde bulunan birçok 
gelişmiş ülkenin 
muhtemel deprem
lere karşı donanımlı 
ve hazırlıklı olduğunu 
dile getiren Prof. Dr. 
Erdal İrtem, 1994 
yılında Japonya'nın 
Kobe, 1998 yılında 
ise ABD'nin Los 
Angeles kentlerinde 
meydana gelen iki - 
büyük depremi 
örnek göstererek, 
bu büyük ölçekli 
depremlerin 
Türkiye'de yaşanan 
depremler ile 
kıyaslandığında 
ortaya çıkan hasarın 
yanında oldukça 
hafif kaldığına 
dikkat çekti.

Deprem konusunda 
yapılacak olan 
bilimsel araştırmalar 
için yaşanan 
depremlerin sistem
atik biçimde kayıt 
altına alınmasının 
şart olduğunu dile 
getiren İrtem, 
gelişmiş dünya 
ülkelerinin bilimsel 
alanda ciddi bütçe 
planlamasına geçtiği
ni söylerken, bu 
bütçelerle birlikte 
depreme dayanıklı 
binaların proje
lendirilerek yaşama 
geçirildiğini ifade etti.

mailto:lye-si@gmail.com
http://www.netotogaz.com
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İbrahim Bedizci, annesi Nevin
Bedizci’nin vasiyeti nedeniyle 
Gemlik’te kadınlar için bir Huzur 
evi yaptırmak istiyordu.

Bunun için Belediye’ye baş 
vurdu.

Belediye Huzurevi işleticin 
ğinin zor bir iş olduğunu 
belirterek, bunu devletin yap
masını önerdi.

Konu, Kaymakam Mehmet 
Baygül’e açıldı.

O günlerde takvimler 2007 
yılının Ocak ayını gösteriyordu.

Kaymakam olayı sıcak yak
laştı ve girişimler başlatıldı.

Ancak, İl’den ilçelerde huzu 
revi açmanın mümkün olmadığı 
bilgisi geldi.

Bu sırada Üniversite Yaptır 
ma ve' Yaşatma Derneği kurul
muş, ilk genel kurul toplantısı da 
yapılmıştı.

Yerieşke Müdürü Prof. Dr. Ab 
durrahman Korukçu ve Rektör 
ile yapılan görüşmelerde Derne 
ğin kızlar için bir yurt yaptırması 
halinde “öğrenciler kurda" kap- 
tınlmayacaktı.

Çünkü, devlete ait bir öğrenci 
yurdu açılmazsa, bu boşluk he 
men tarikatlar tarafından doldu
rulacaktı.

İbrahim Bedizci’nin dayısı da 
dernekte kurucu üyeydi.

Konu kendisine açılınca

Yerieşke’nin yurt sorunu çözüldü

Güne Bakış
Kadri GÜLER 4, 

kadri_guler@hotmail.com .

■Ş"
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olumlu bulundu ve annesi adına 
Yerieşke içindeki boş bir binaya 
Kız Öğrenci Yurdu yaptırma 
kararı verildi.

Dernek Yöneticileri ile birlikte 
Yerieşke Müdürü Korukçu 
ziyaret edilerek, durum anlatıldı. 
Yurt yapılması düşünülen eski 
lojmanlar gezildi.

Prof. Korukçu, isteği Rektör 
lüğe bildireceğini, ancak, onarım 
yapılan binalara hayırseverlerin 
adının verilmesinin mümkün ol 
mayabileceğini söyledi.

Yurt binasının tamamı hayır
severe vatandaşlar tarafından 
yapıldığında o binaya hayırse
verin istediği adın verildiğini söy 
ledi.

Böylece kız öğrenci yurdu gi 
rişimi başlatıldı.

İbrahim Bedizci de annesin
den kalma mal varlıklarını satışa 
çıkardı.

Bu haberden sonra Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut da

Belediye Meclisi’ne bir önerge 
vererek, Gemlik Belediyesi adına 
Yerleşke’ye 130 yataklı bir yurt 
yaptıracağını duyurdu ve kararı 
Meclisten çıkardı.

Aradan aylar geçmesine kar 
şın, Bedizci’nin yaptırmak iste
diği yurt konusunda bir adım 
ilerleme olmadı.

Gayrimenkuller satılmış, mal
lar nakte dönüştürülmüştü.

Hayır yapmak isteyen vatan
daş biran önce işe başlanılma 
sini istiyordu ama bilinmez bir 
nedenle ilerleme kaydedilmiyor
du.

Dernek, Rektör Yurtkurandan 
randevu alarak, durumu anlatın
ca, Rektör’ün olaydan haberi ol 
madiği ortaya çıktı.

İbrahim Bedizci yine ilerleme 
kaydedilmeyince, bu kez İstan
bul da Çağdaş Yaşamı Destek 
leme Derneği’ne başvurarak 
durumu anlattı ve kendisine 
hazır projelerden birinin veril

mesini istedi.
Proje bir haftada hazırlandı.
Bu proje Üniversite’ye sunul

du.
Yine geçikme olunca, devre 

ye Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Genç girdi.

İş takibi Dernekçe hızlandı 
rıhnca Üniversitedeki teknik 
servis, 100 öğrencilik, zemin katı 
ile 4 katlı, 30 odalı modern bir 
yurt projesi hazırladı.

Dün, bu projenin tanıtımı var 
dı.

Yurtkuran hoca, Prof. Dr 
Müfit Parlak, Prof. Dr. Mehmet 
Genç, Prof. Dr. Abdurrahim 
Yurtkuran ve diğer hocaların da 
katıldığı toplantıda, yurt yaptıra
cak olan İbrahim Bedizci’ye 
proje tanıtıldı.

Proje beğenilince geriye işin 
ihalesi kaldı.

Ancak, arsanın zemin etüdleri 
bitmediği için sonuçlarının alın
masından sonra ihale işi önce
likle Borusan Grubu’nun inşaat 
firması ASKON ile görülmesi 
kararlaştırıldı.

Hayırlı bir iş, biraz güç de ol 
sa sonunda inşaat aşamasına 
gelindi.

Belediyenin ve İbrahim Beyin 
yaptıracağı yurtlar ile kızlarımız 
kurtlara teslim edilmeyecek.

Destek olanlara teşekkürler.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Ne Mutlu
Hazreti Ali (K.V.) 

“Birçok insan varis
leri kavga etsin diye 
mal toplar” buyur
muş.

Bu büyük insanın 
uyarısını dikkate 
olan günümüzde 
pek az insan var.

Hele ilçemizde pek 
nadir.
Gemlik’in yerlisi 

olarak Sayın Naciye 
Kafoğlu Bursa 
Devlet Hastanesi’ne 
Doğum Evi Ek 
Ünitesi, Sayın Kamil 
Kafoğlu Cami ve 
Gazi İlköğretim 
Okulu'na büyük 
maddi katkıda 
bulunmuş, Sayın 
Danış Ekim 
Öğretmen evini 
bağışlamış, Kemal 

ve Lale Kılıç bir 
İlkokulu eğitime 
sunmuş, Şükrü 
Şenol okul için arsa 
bağışlamış, 
Gemlik’te iş kurmuş 
ve her sahada 
Gemlik’in bir nok- 
sanını gidermiş, 
bir yüksek okul, 
Hukuk Fakültesi 
yaptırmış Yerieşke 
Sosyal Tesislerini 
restore etmeyi 
kabullenmiş büyük 
hayırsever, vatan 
sever, Allah’ın emir 
ve buyruklarından 
nasibini almış, 
Allah’ın kendilerine 
nasip ettiğinden 
O’nun rızasını 
kazanabilmek için 
engin gönül zengin
liğinden verebil

menin mutluluğunu 
yaşayan Sayın Asım 
Kocabıyık.

Ve bugünde bu 
hayırseverlere 
katılan GÜYAD 
üyesi Sayın İbrahim 
Bedizci...

Hakkın rahmetine 
kavuşan muhterem 
anneleri Nevin 
Bedizci anısına 400 
milyar bağışla 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nde bir 
kız yurdu yaptırıyor.

23 Nisan 2008 
günü de temeli 
atılacak.

Ne mutlu.
100 kız öğrencimiz 

en iyi koşullarda 
barınacak.

Kendilerine musal

lat olacak kötü 
akımlardan 
korunacak.

Ulusuna iyi bir 
insan olarak yetişe
cek.

Edindiği ilimle, bil 
gi ile gelecekte 
kalkınmış ve 
gelişmiş Türkiye’yi 
yaratacak, onlarda 
kendilerinden sonra 
kilerin de geleceğini 
hazırlayacak.

Bu bağış bu kadar 
önemli ve işlevi 
olan bağış.

Tabii bu işler kalp
leri mühürlenmiş
lerin işi değil.

Serveti ve parayı 
amaç değil, araç 
görebilenlerin işi.
Verebilmenin mut

luluğunu duyan, 

verdikçe huzur 
duyanların işi.

Ey maddi olanak 
sahibi vatandaşım!

Edindiğin o maddi 
varlık hür devlet 
olmanın sayesinde.

Yüce Allah’ın sana 
kıldığı nasip üzerine 
olduğunu asla unut
ma!

O yüce Allah 
buyuruyor "Ben 
dilediğime o kadar 
çok veririm ki, 
kendilerin verdik
lerinden beni 
unutur, hatırlamaz 
lar. Çünkü onların 
kalpleri mühürlen
miş, sahavet duy
gusundan mahrum 
kılınmıştır.
Allah’tan dileğim o 

dur ki, güzel Gemlik 
insanının kalbi 
mühürlenmişlerinin 
sayısını azaltsın.

Hayra yöneltsin.
Varisleri kavga 

etsinler diye servet 
bırakanlar olmasın
lar.

Kiminin parası, 
bizim de duamız.

Hep bu millet, hep 

bu halk için...
Allah’ın hoşnut

luğunu kazanmak 
için hayır severleri 
çoğaltabilmek için 
GÜYAD’a (Gemlik 
Üniversitesi 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği) 
destek için, sağo- 
lasın Sayın İbrahim 
Bedizci.

Sizler ne 
güneşsiniz havamı, 
denizimi kirleten, 
trafiğimizi yoğun
laştıran, Gemlik 
halkım'büyük tehdit 
altında bırakıp edi
nenler, isimleri 
kocaman kocaman 
ticari ve sanayi 
kuruluş ve sahip ve 
yöneticileri.

Ceplerinizde, 
kasalarınızda akrep 
mi var?

Bugüne kadar 
Gemlik’in yararına 
bir kuruşluk 
katkınız mı var?

Bilmem bunları 
yazdım diye yüz
leriniz biraz kızara
cak mı?

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA A “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA”

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


26 Mart 2008 Çarşamba Gemlik KHrfez Sayfa 6

"frenci meclisleri okullarda şiddeti azalltr
Bursa Millî Eğitim 
Müdürü Atilla Gül 
sar, Türkiye geneli 
yürütülen öğrenci 
meclisleri projesinin 
okullarda şiddet 
olaylarında büyük 
azalma sağladığını 
belirtti. Bursa'da 
düzenlenen öğrenci 
meclisi toplatısında 
konuşan Bursa İl 
Millî Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar, Türki 
ye geneli yürütülen 
öğrenci meclisleri 
sonrasında okullar
da şiddet olayların
da azalma gözlendi 
ğini bildirdi.
Bursa Demirtaşpaşa 
Anadolu Teknik Li 
sesi ve Endüstri 
Meslek Lisesi top 
lantı salonunda dü 
zenlenen 3. İl Öğren
ci Meclisi Toplantı 
sında konuşan Bur 
sa'nın çiçeği bur
nundaki Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, Bursa eğiti
mini öğrenciler, ilçe 
milli eğitim müdür
leri ve velilerin 
katımı ile yönetmek 
niyetinde olduğunu 
belirtti. Öğrenci 
meclisine ilçelerden 
seçilmiş 3'er öğren
ci katılırken, toplan
tılarda alınacak ka 
rarlar doğrultusunda 
seçilecek başkan ve 
temsilciler 81 ilden

öğrenci temsilci
lerinin katılımı ile 22 
Nisan'da Ankara'da 
mecliste yapılacak 
toplantıda Bursa'yı 
temsil edecekler. 
Öğrenci, veli ve ilçe 
milli eğitim müdür
lerinden gelecek 
tekliflerin hepsini 
değerlendirecek
lerinin altını çizen 
Millî Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar, 
eğitimdeki bütün 
öğrencilerin 
demokrasi açısın
dan da son derece 
önemli olan uygula
mayla yönetime 
katılması açısından 
da öğrenci meclisi 
projesinin yerinde 
bir düşünce 
olduğunu vurguladı. 
Öğrenci’meclis
lerinde öğrencilerle 
birlikte Bursa eğiti
minde yaşanan 
sıkıntıların gider
ilmesi ve yeni pro
jeler geliştirilmesi 
imkanını hep 
beraber ele alma 

imkanına kavuştuk
larını anlatan Gülsar, 
"Bu katılımcı 
demokrasi ile 
beraber okullarımı 
zın büyük kazançları 
oldu. Ben geldiğim 
yerde de bunu 
gözlemledim. En 
başta şiddet olay
larında çok büyük 
düşüşler oldu. 
Çünkü artık okullar
da öğrencilerimiz de 
yönetimde söz 
sahibi oldu. Onların 
eleştirileri görüşleri 
ve önerileri hep ön 
planda tutuluyor ve 
değer veriliyor." 
şeklinde değer
lendirmede 
bulundu. Bursa'da 
kurulan öğrenci 
meclislerinde 
başkanın seçilerek 
Ankara'da Bursa'yı 
temsil etmesinin 
diğer öğrenciler 
için de son derece 
önemli olduğunun 
altını çizen Millî 
Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar, toplantıdan 

çıkan sonuçları 
dikkate alacaklarını 
sözlerine ekledi. 
Vali Yardımcısı 
Celalettin Yüksel 
ise, uygulanan 
öğrenci meclisi pro
jesini Türkiye'de 
demokrasinin 
gelişmesi adına 
yürütülen örnek 
çalışmalardan biri 
olduğunun altını 
çizerek, "Hem 
yönetim hemde 
milli eğitimin 
sorunlarını 
çözümüne yönelik 
olsun, öğrenci
lerinde önemli 
katkıları olacaktır. 
Biz şu an öğrenci 
meclisi toplantısına 
katılmış bulunmak
tayız. Bizler burada 
öğrenciler tarafın
dan getirilecek olan
ları da öğrenmek, 
tespit etmek ve 
bu talepler 
doğrultusunda bize 
düşen görevleri yer
ine getirmek 
amacıyla hurdayız." 
şeklinde sözlerini 
tamamladı.
Bursa Örrenci 
Meclisi L şkanı 
Hüseyin Aydemir 
ise uygulayacakları 
yöntemle bütün 
arkadaşlarına 
aynı fırsatı suna 
caklarını söyledi.

Borsa, tüm ] 
belirsizliklere 

rağmen yükseliyor

İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
Ulusal 100 Endeksi, 
dün güne 369 puan 
yükselişle 41513 
puandan başladı. 
Her ne kadar iki 
hafta öpce AKP'yi 
kapatma davasının 
başlamasıyla 
beraber yurtiçi poli
tik gerilim ciddi 
ölçüde arttıysa da, 
global toparlan
malar sınırlı da olsa 
Türkiye piyasalarına 
yansıyor.
Bu tür gelişmelerin 
bugün endeksi 
42000 direncinin 
üzerine çekmesi 
bekleniyor.
Öte yandan, yerli 
politik ve makro 
endişeler sebebiyle 
Türkiye'nin orta 
vadeli performan
sının diğer 
piyasaların 
gerisinde kalabile

ceği belirtiliyor. 
ABD'de JP 
Morgan'ın Bear 
Stearns'ü saftın 
almasında verdiği 
hisse başına 2 
dolarlık fiyatı 10 
dolara çıkarması 
Perşembe günkü 
yükselişin ardından 
dünkü işlemlerde 
de olumlu bir 
hava yaratırken, 
yurtiçinde 
bankalararası 
dolar/YTL kotas 
yonları da bundan 
nasibini aldı.
1.2470 civarından 
gerçekleşen 
açılışın ardından 
gün içerisinde 
1.2375'e doğru 
gevşeyen kotasyon
lar, bu sabaha da 
olumlu havanın 
devamıyla ve pari 
tedeki yükselişle 
1.2335- 1.2350'den 
başladı.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

A V E T İ Y E B İZİM İ S İMİZ ....

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. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel :513 96 83 Fax :513 35 95
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Dev turist gemisi karaya oturdu
Kuşadası'nda, için 
de bin 200 turist 
bulunan dev yolcu 
gemisi karaya otur
du. Batma tehlikesi 
geçiren geminin kur 
kırılması için yoğun 
çaba harcandı. 
İstanbul'dan 
Kuşadası'na gelen 
haftalık Yunan 
adaları turu yapan 
Malta bandıralı 
Sky Wonder isimli 
turist gemisi, 
saat 11:30 
sıralarında Kuşadası 
Lima m'na yanaş
mak ister ken fırtına 
nedeniyle 500 metre 
ilerideki Setur 
Marina'ya doğ ru 
sürüklendi. Gemi 
daha sonra karaya 
oturdu. İçinde Ameri 
kalı ve İspanyolların 
çoğunlukta olduğu 
bin 200 turist bulu
nan gemide 500 mü 
rettebat görev yapı 
yor. Pazar günü fırtı
na nedeniyle 
Bodrum Limam'n 
dan çıkış yapama 
yan Kuşadası seferi
ni iptal eden Sky . 
VVonder isimli gemi, 
Kuşadası'm pas

geçerek İstanbul'a 
gitmişti.
Şiddetli fırtına sıra 
sında Kuşadası 
Limam'nın römorkör 
ve kılavuz kaptanları 
eşliğinde iskeleye 
yanaşmak isterken 
römorkörün halatı 
pervanesine sarıldı. 
Bu sırada, fırtına ile 
sürüklenmeye başla 
nan gemi Setur Mari 
na önündeki kaya 
hklara çarparak 
durabildi.
Kuşadası Liman 
Başkanı Celal Oral, 
kaza nedeniyle ilgili 
kesin sonucun kâza 
raporunun hazırlan

masının ardından 
ortaya çıkacağını 
belirterek, şimdi tüm 
imkanları seferber 
ederek gemiyi ve 
öncelikli olarak da 
yolcuları kurtarmaya 
çalıştıklarını söyledi. 
Gemideki turistlerin 
sağlığının her 
şeyden önemli 
olduğunu belirten 
Küşadâsı Liman 
Başkanı Celal 
Oral, "İlk etapta 
turistler boşaltıla
cak. Kuşadası 
Limam'ndaki 
römorkörün halatı 
pervanesine . 
sarıldığı için İzmir'

den römorkör talep 
ettik. Ancak, bu 
fırtınada 10 
saatten önce gelme
si mümkün değil. 
Geminin içerisinde 
mürettebat ile 
birlikte bin 700 kişi 
var. Şu an batma 
tehlikesi yok ama 
tehlike olduğu an 
gemideki yolcuları 
tahliye edeceğiz. 
Tüm hazırlıkları 
yaptık" dedi. 
Bu arada, karaya 
oturan turist 
gemisinin acenteliği
ni yapan İstanbul 
Merkez Denizcilik 
Acentesi'nin 
Kuşadası Müdürü 
Özer Esenkaya, 
gemide bin 200 
turist bulunduğunu 
belirterek, karaya 
oturan geminin 
kurtarılması için 
çaba sarfettiklerini 
söyledi.
Esenkaya, 
İzmir'den römorkör 
çağırıldığını ve 
römorkörün fırtına 
nedeniyle ancak 
10 saat içerisinde 
Kuşadası'na gele
ceğini bildirdi.

iıto'ıla imci çalışma; 5 rtı

Ankara Üniversitesi 
Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi'nde karşıt 
görüşlü öğrenciler 
arasında kavga 
çıktı.
Alınan bilgiye göre, 
Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi'nde karşıt 
görüşlü öğrenciler 
arasında önceki gün 
bir öğrencinin yara 
lanmasıyla başlayan 
gerginlik, dün kav
gaya dönüştü. 
Bir grup öğrenci 
fakülte önüne çıka 
rak açıklama yap
mak isteyince, diğer 
gruptaki öğrenci
lerin tepkisiyle 
karşılaştı. Üniversite 
içine giren çevik 
kuvvet ekibi kav
gaya müdahale etti. 
Bu sırada öğrenciler 
çevik kuvvet ekibine 

taşla saldırdı.
Diğer öğrenci grubu 
"Kahrolsun PKK" 
sloganı atarken, sol 
grup ise "Yaşasın 
hakların kardeşliği" 
şeklinde slogan attı. 
Çıkan olaylarda bir 
öğrenci yaralanır 
ken, bir öğrenci de 
yaşanan olayların 
gerginliği ile rahat
sızlandı. Olaylar sıra 
sında 4 çevik kuvvet 
polisi de atılan 
taşlardan yaralandı. 
Fakülte önüne çok 
sayıda ambulans 
sevk edildi. Yaralı 
polisler ve öğrenci 
İer ambulanslarla 
İbni-Sina Hastane 
si'ne kaldırıldı.
Fakültedeki 
gerginlik devam 
ederken, eğitime 
ara verildi.

ESSHN YfiPI
EGE YILDIZ BORULARI İLE DAMLAM ve YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ
I II II ıı2IIIMTBANI(nSIDUUSDLOKUSYILOHIZI[EKtEDI»t.

F

Zeytinlik - Tarla * 
Meyve Bahçelerinizde 

damlama usulii ile 
sulama sistemleri kurulur 

projelendirilir.
Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. Apt. No: l K.KUMLA / GEMLİK
Tel.: 0.224 538 5313-053242707 00
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'Yardım Yapacağım' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar
Bursa'da, yaşlı bir 
kadının evine gelen 
kimliği belirsiz 
dolandırıcı, 
'sana lazım olan 
ihtiyaçların listesini 
hazırladım, ancak 
nakliye parası 
lazım* diyerek 
100 YTL alıp»kaçtı. 
Dolandırıldığını

anlayan yaşlı 
kadın ise, polise 
başvurdu.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Alacahırka Mahallesi 
İnceler Çıkmazı'nda 
ikamet eden 
Cemile Geçgin'nin 
(82) evine gelen

kimliği belirsiz 
bir kişi yardım 
kuruluşundan 
geldiğini, yaşlı 
kadının ihtiyaç 
duyduğu 
malzemelerin listesi 
ni hazırladığını 
söyledi. Eşyaların 
taşınabilmesi için 
yaşlı kadından

nakliye parası 
isteyen dolandırıcı 
aldığı 100 YTL 
parayla birlikte 
kayıplara karıştı. 
Dolandırıldığını 
anlayan yaşlı kadın 
polise başvurdu. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Hesaba itiraz edince tabancayla vuruldular
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
içkili bir restorantta 
hesaba itiraz eden 1 
kişi ve arkadaşı, 
restorantın güvenlik 
görevlisi tarafından 
tabancayla vuruldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Tuna Mahallesi

Yeniyalova Yolu 
üzerindeki içkili bir 
restorantta eğlenen 
H.G, (25), gelen 
hesaba itiraz edince 
garsonlar tarafından 
tartaklanarak 
dışarıya çıkarılmak 
istendi. Bu sırada 
arkadaşının darp

edildiğini gören S.Ç. 
(43), garsonlara 
müdahale etti.
Restorantın güvenlik 
görevlisi olduğu 
belirtilen Ö.D. (25) 
tabancayla önce 
S.Ç.'yi, ardından 
H.G.'yi bacağından 
vurdu. Yaralanan 2

kişi Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken 
zanlı Ö.D. polis 
tarafından 
gözaltına alındı.

Kamyonetin kapısı açılınca bisiklet sürücüsü yaralandı
Bursa'da, seyir halin 
deki kamyonetin 
kapısı açılınca yolda 
bisikletiyle giden 
vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi İhsaniye Mahal 
leşi Okul Caddesi'n 
de plakası almama

yan seyir halindeki 
bir kamyonetin kapı 
sı açıldı. Bu sırada 
yoldan geçen bisik
letli Hüseyin O. (47),

kamyonetin açılan 
kapısının çarpmasıy
la düştü. Yaralanan 
Hüseyin O., hasta 
neye kaldırıldı.

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

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

ACİLSATlUKveKİRAÜKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

I 
%

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

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa 

Bodrum Yahkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa
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

%

Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

ELEMAN ARANIYOR
Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

CUMAN ARANIYOR

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

Tartıştığı 
eniştesini 
bıçakladı 
Bursa'da, bir kişi, 
henüz bilinmeyen 
nedenle tartışıtğı 
eniştesini bıçakla 
yaraladı. Yaralı 
hastaneye 
kaldırılırken zanlı 
polis tarafından 
gözaltına alindi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Soğanlı Mahallesi 
Çakın Sokak'ta 
yürüyen Tamer E. 
(37), kayınbiraderi 
Süreyya D. (32) ile ; 
karşılaştı. Tamer E. 
ile eniştesi 
Süreyya D. arasın
da tartışma çıktı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaa 
dönmesiyle Sürey 
ya D., eniştesini 
bıçakla yaraladı. 
Yaralanan Tamer 
E., Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken zanlı 
Süreyya D. polis 
tarafından gözaltı
na alındı. Olayla 
ilgili başlatılan so 
ruşturma sürüyor.

Bünyemizde çelilecek
BfiYflN ELEMAN ve 

BfiYfiN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77

DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRALIK MARKET 

FELKfi PETROL
TEL: 0.224 586 01 39 
FAX: 0.224 586 01 49

O
PETLINE

T MA j
“SUYUNU BOŞA 

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
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Sosyal Güvenlice uzlası

Sosyal Güvenlik 
Reformunda 
hükümetle sosyal 
taraflar büyük 
ölçüde uzlaştı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
sorumluluk içinde, 
toplumun gele
ceğine yönelik 
kararlar aldıklarını 
belirterek, 
"Türkiye'nin 
barışa diyaloğa 
ihtiyaç duyduğu 
günümüzde 
böyle güzel 
bir çalışmayla, 
çalışanlar lehine 
önemli adımlar 
atılmıştır." dedi. 
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasa 
Tasan'sında 
öngörülen 
değişikliklere 
ilişkin hükümetle 
Emek Platformu 
nun yaklaşık 
5 saat süren 
toplantısından 
büyük ölçüde 
uzlaşma çıktı.
Yasa tasarısında, 
sigortalı çalışanlar 
için 9000 iş 
günü olarak 
öngörülen prim 
gün sayısı 7200'e 
düşürülecek. 
Aylık bağlama 
oranı, yasa 
yürürlüğe 
girdikten sonra işe 
başlayacaklar için 
yüzde 2, mevcut 
sistemde çalışanlar

için yüzde 3 olarak 
kararlaştırıldı. 
Diş protezleri 
konusunda yaş 
sınırı ve yüzde 
50 katkı payı 
alınmasına 
ilişkin düzenleme 
tasarıdan çıkarıh 
yor.
Fiili hizmet zammı, 
emeklilik yaşının 
65'e yükseltilmesi 
ile güncelleme 
katsayısı ile ilgili 
düzenlemeler 
tasarıdaki haliyle 
korunacak.
Türk-İş Başkanı 
Mustafa Kumlu, 
getirdikleri tek
liflerde yüzde 
80-90 oranında 
uzlaştıklarını, 
uzlaşma sağlana
mayan konuların 
genel kurul aşa
masında bakanlık 
yetkililerince 
gözden geçirilme 
sini umut 
ettiklerini söyledi. 
TİSK Başkanı 
Tuğrul Kutodgobilik 
de sosyal diyalog 
konusunda 
dünyanın gıpta 
edeceği bir 
noktaya gelindiğini 
belirterek, bunun 
demokratik 
gelişme açısından 
önemine dikkat 
çekti.
Tasarının bu 
hafta içinde Meclis 
Genel Kurulu'na - 
getirilmesi 
öngörülüyor.

O. Gemlik Trafik Şube
> Müdürlüğünden aldığım ehliyeti
< mi kaybettim. Hükümsüzdür.K MURAT GÜNAY

ELEMAN ARANIYOR

CAN MERİDYEN Alışveriş Mete’nde 
ihtiyaç dolayısıyla 

AÇILSAM İŞYERİ

No: 6Z/70 Lacivert Butik

Mür. Tel: 0.546 201 06 03

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR
SEKRETER

ve bünyemizde çalışacak 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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

(Rezervasyon
Tel: 513 33 21)

Filmin Adı
RECEP İVEDİK 11.30 ■ 14.00 -16.15 • 19.00 - 21.15

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ ELEMAN ARANIYOR

PLAJDA
SEMUN

14.00 • 19.00
11.30 • 15.45 • 21.00

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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Kemal Alemdaroglu hastanede

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP İlçe Teşkilatı 
Dağ-Der Derneği’ni 
ziyaret etti.
Gemlik Dağ-Der Der 
neği Başkanı Ahmet 
Dalaklı ve çok sayıda 
dernek üyeleri tarafın 
dan karşılanan 
ÂKP'lilere dernek 
üyeleri de ziyaretten 
memnun olduklarım 
belirttiler. Bu tür 
ziyaretlerin sürekli 
yapıldığını ifade eden 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, "Gemlik 
yaşanabilir bir kent 
olması lazım. Çoğul
culuğa inanan biri 
yim. Her derneğin 
her odanın, her yaşta 
her insanın görüşü 
benim için önemlidir. 
Bir yere bir hizmet 
yapılacaksa paylaşıl
masından yanayım.

Ormanlarımıza sahip çıkmak için topladığımız imzalar bir milyonu geçti. 
Şimdi amacımız ormanlarımızı sattırmamak. Geleceğimize sahip çıkmak. 
TEMA, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nü, ülkesinin geleceğine 
imza atan, topraklarına el koyan destekçileriyle kutluyor.

Bu nedenle sizleri 
görüşleri her zaman 
önemli olmuştur. 
Yaptıklarımızı da 
yapamadıklarımızı da 
sizlerle paylaşmı 
şızdır" dedi.
"GEMLİK 
KALKINMALI" 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
çalışmalarından 
memnun olmadık
larını ifade eden 
Dernek üyeleri, 
Gemlik'in her alanda 
kalkınmış bir ilçe 
olması gerektiğini 
ancak bu belediye 
başkanı anlayışıyla 
mümkün olmaya
cağını, yolların duru
munun ortada 
olduğunu, Gemlik'iq 
büyüdüğünü ancak 
gelişemediğini, 
her geçen gün 
ilçenin geri gittiğini, 

yeşil alan ve 
sosyal alanların 
yaratılmadığını 
söylediler.
Gemlik Belediyesinin 
görevini merak 
ettiklerini ifade eden 
Dernek Üyeleri, 
" Başkan hizmet 
yapamamasını BU S 
Kl'ye ve Büyükşe 
hir'e bağlayıp duru 
yor. Biz merak edi 
yoruz. Boş alanların 
yaratılması, sosyal 
projeler, çocukların 
park alanları ve oyun 
sahaları, çevre 
düzenlemeleri, spor 
sahaları, kültürel ve 
sosyal faaliyetler... 
Acaba bunlar 
belediyenin görevi . 
değil mi. Gemlik 
Belediye si’nin göre
vi sadece denizi 
doldurmak değil" 
dediler.

T MA

Kemal Alemdaroğlu 
hastaneye kaldırıldı 
Ergenekon 
operasyonu kap
samında gözaltına 
alındıktan sonra 
serbest bırakılan 
İstanbul Üniversitesi 
eski rektörü 
Prof.Dr. Kemal 
Alemdaroğlu 
hastaneye kaldırıldı. 
Avukat Metin 
Çetinbaş, müvekkili 
Alemdaroğlu'nun 
önceki akşam saat
lerinde hastaneye 
kaldırıldığını 
doğrulayarak, 
tedavisinin sürdü 
ğünü ifade etti. 
SAĞLIK 
DURUMU İYİ 
Eski İstanbul. 
Üniversitesi (İÜ) 
Rektörü Prof. 
Dr. Kemal 
Alemdaroğlu'nun 
tansiyonunun 
normal seyrine 
düşürüldüğü

Gül, 
CHPden 
transfer 

yaptı
Kemal Derviş döne 
minde CHP'ye katı 
lan Zeynep Damla 
Güler, Gül'ün 
isteğiyle Köşk'e 
transfer oldu.
Gül, AB'yle ilişkil
erde Köşk'ün ağır
lığını artırma kararı 
aldı ve “AB danış
mam" kadrosu 
oluşturdu. Ve bu 
görev için Derviş 
kontenjanından 
CHP'ye giren Zey 
nep Damla Gürel'i 
seçti. Cumhurbâş 
kanı Gül, Başbakan 
lık ve Dışişleri Ba 
kanlığı dönemle 
rinde Avrupa Birliği 
ile ilişkilere büyük 
önem verdi. Cum 
hurbaşkanı olduk
tan sonra da AB'ye 
özel önem vermeye 
devam eden Gül, 
Köşk'e çıktıktan 
sonra ilk gezisini 
KKTC'ye ikinci 
gezini de Stras 
bourg'a yaptı. Cum 
hurbaşkanı olarak 
da AB ile ilişkilerde 
daha etkin ve aktif 
olmaya karar veren 
Gül kendisinden ön 
çeki çumhurbaş 
kanlan gibi sadece 
dış politika danış
manıyla yetinmedi 
ve “AB Danışman 
lığı" kadroşu 
oluşturdu.

belirtildi.
Önceki akşam saat 
19.00 sıralarında 
hastaneye getirilen 
Alemdaroğlu'nun 
yüksek tansiyona 
bağlı burun 
kanaması şikayeti 
olduğu, tansiyo 
nunun 11,5-19 
düzeyinde olduğu 
tespit edildi.
Kardiyoloji uzmanı 
Prof. Dr. Ertan 
Demirtaş başkan
lığındaki bir ekip 
tarafından tedavi

sine başlanan 
Prof. Dr.
Alemdaroğlu'nun 
tansiyonu, 
normal seyrine 
düşürüldü.
Hastanede kontrol 
altında tutulan 
Prof. Dr. Kemal 
Alemdaroğlu'nun 
görüşme kabul 
etmediği ve 
doktorunun 
vereceği karara 
göre çıkışının 
yapılabileceği 
bildirildi.

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI
ALINACAKTIR

Müracaat şahsen yapılacaktır.

0 224 524 75 00

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Yabani
Karadeniz Bölgesi'n 
de sebze olarak tü 
ketilen yabani bitki
lerin, kırmızı kan 
hücrelerinin yapı 
mında görev alan ve 
eksikliğinde anemi 
ye neden olan demir 
içeriği bakımından 
oldukça zengin 
olduğu belirlendi. 
Ordu Üniversite- 
si'nin (ODÜ) yaptığı 
araştırmaya göre, 
Ordu ve yöresinde 
sebze olarak yetişen 
yabani bitkilerin 
besin değeri yönün
den incelendiği 
çalışma sonucunda, 
yörede doğadan 
toplanarak tüketilen 
bu bitkilerin protein 
oranı ve mineral 
/önünden oldukça 
zengin olduğu tespit 
edildi. Sakarcanın 
kuru madde oranı; 
melocanın bakır 
konsantrasyonu; 
hoşkıran bitkisinin 
ise kül oranı, demir 
ve çinko konsant 
rasyonu yönünden 
en yüksek değerlere 
sahip olduğu 
bulundu.
Çalışmada ele alı

Mevsim 
değişikliği 
çocukları 
etkiliyor

bitkiler demir

nan bitkilerden ısır
ganın, sabit yağ, 
protein, azot, man
ganez, C vitamini 
bakımından en zen
gin bitkisi öldüğü 
tespit edildi. 
Galdirik ve baldıran 
bitkilerinin ise diğer 
bitkilere oranla daha 
düşük değerlere 
sahip olduğu belir
lendi. Araştırmada 
yörede sebze olarak 
tüketilen bu bitki
lerin her ne kadar 
mineral madde 
içerikleri yönünden 
zengin olsalar da 
bitkilerin kullanım 
alışkanlıkları ve 
pişirme şekillerinin 
besin değeri üzerine 
etkili olduğu bilgi
lerine yer verildi. 
Çinko konsantras 
yonu bakımından en 

Ordu Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Özlem Yıldırım, mevsim 
değişikliklerinin çocukları 
olumsuz etkilediğini söyledi. 
Dr. Özlem Yıldırım, kış 
mevsiminin ardından bahara 
girilen şu günlerde sürekli

değişen hava şartlarının insan 
ve özellikle çocuk sağlığını 
olumsuz etkilediğini belirtti. 
Çocuklarda bahar aylarında 
özellikle suçiçe ği, kabakulak, 
beşinci ve altıncı hastalık; kızıl, 
soğuk algınlığı, grip gibi bulaşıcı 
hastalıklar sık görüldüğü 
ifade edildi.

yüksek değerler 
melocan ye 
hoşkıran bitki
lerinde, en düşük 
değer ise sakarca 
bitkisinde ortaya 
çıktı. Sağlıklı bir 
yaşam için günlük 
çinko ihtiyacının 11 
mg olduğu hatır
latılan araştırmada 
şöyle denildi: 
"Günlük beslen
mede çinko et, 
balık, süt, peynir ve 
yumurta gibi hay
vansal kaynaklı 
gıdalardan temin 
edilmekte olup, 
doğadan toplanan 
bu bitkilerin çinko 
konsantrasyon
larının yeterli 
düzeyde olması 
yöre halkı açısından 
olumlu bir sonuçtur. 
C vitamini içeriği 

zengini 
bakımından en yük
sek değerler 16.07 
ve 14.55 mg. kg ile 
melocan ve ısırgan 
bitkilerinde, en 
düşük değer ise 
2.87 mg. kg ile 
galdirik bitkisinde 
bulunmuştur. C vita
mini suda 
çözünebilen bir vita
min ölüp, insan 
bünyesinde çok 
Önemli fonksiyonları 
bulunmaktadır. 
Meyve ve sebzeler 
iyi birer C vitamini 
kaynağı olup, özel
likle organik tarım 
usullerine göre 
yetiştirilen ürünlerin 
ve yabani bitkilerin* 
daha fazla C vitami
ni içerdiği çöşitli 
çalışmalarda tespit 
edilmiştir. Yetişkin 
bir insanın günlük C 
vitamini ihtiyacı 60 
mg olup, bu vitamin 
demir ve kalsiyu
mun yarayışlılığını 
da artırmaktadır. 
Çalışmaya konu 
olan bitkilerin C 
vitamini yönünden 
düşük değerler içer 
diği görülmektedir.

Verem her yıl 2 
milyon can alıyor
Türk Toraks Derne 

ği Marmara Şubesi 
Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Karadağ, 
Dünya Sağlık Örgü 
tü (WHO) raporuna 
göre tüberküloz 
hastalarının sayısın
da artış olduğunu 
belirterek, günümüz 
de her yıl 2 milyon 
kişinin veremden 
öldüğünü söyledi. 
Dünya Tüberküloz 
Haftası münase
betiyle açıklama 
yapan Türk Toraks 
Derneği Marmara 
Şubesi Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet 
Karadağ, tüberküloz 
hastalığının tüm 
dünyada bir çığ gibi 
büyümeğe devam 
ettiğini, 60 yıl önce 
tedavisi bulunan 
hastalığın insan 
hayatını hala tehdit 
ettiğini ifade etti.
Hastalığın 
günümüzde ilaçlara 
direnç kazanarak, 
çözülmesi çok daha 
zor olan mesele 
olmaya başladığını 
kaydeden Karadağ, 
"1882-1982 yılları 
arasında geçen 100 
yılda bir milyon kişi, 
günümüzde her yıl 2 
milyon kişi bu 
hastalıktan ölüyor. 
Dünya Sağlık Örgü 
tü 2008 raporuna 

göre, dünyada 
nüfus artışına para
lel olarak tüberküloz 
hastalarının sayısın
da da bir artış 
olduğu açıklandı" 
dedi.
Türkiye'de tüber 
küloz hastalığıyla 
mücadelenin etkin 
şekilde devam 
ettiğini açıklayan 
Karadağ, "Ülkem
izdeki tüberküloz 
mücadelesi Sağlık 
Bakanlığı, Verem 
Savaşı Daire 
Başkanlığı yöneti
mindeki örgütlü 
yapı içerisinde 
yapılmakta, verem 
savaş dernekleri de 
bü mücadeleye 
destek ve/mekte. 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından 6 
Temmuz 2006 tari
hinde yayınlanan bir 
genelge bu konuda 
önemli bir dönüm 
noktası olmuştur. 
Bu genelgeyle 
Verem Kontrol 
Programı'nda belir^. 
lenen ülke hedefle 
rimize ulaşabilmek 
için bazı illerimizde 
pilot uygulaması , 
yapılan Doğrudan 
Gözetimli Tedavi 
Stratejisi'nin (DGTS) 
ülke genelinde 
uygulamasına 
geçildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme . 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42.
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77*
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95.
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 qq 
Sshil Dev. Hast. gx nn
Mer.Sağ.Ocağı °13 23 29
Tomokay Tomografi 01J TU 00
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 Yaln/z 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
26 Mart 2008 Çarşamba 

ÖZLEM ECZANESİ 
Dr.Ziya Kaya Mh.No:119 
Tel: 512 02 23 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3014 

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

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

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

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

(Dinj bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK ı
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
* OTOPARK & YEŞİL ALAN 1

* PVC PENCERE

c
* 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 

l60m2 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



" KeBaBiN LEZZETİNİN, hİZMETİN kÂlİTESİyİE bİRİ.EŞTİqİ ACİRES "

Tibel Otel Karşısı - Tel: 0.224 513 95 45

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

fe^Mart 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.
“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Aytepe’de başından vurulan Mesut A.nın amca oğlu Mücahit A. Volkan E.’i ayağından vurdu

Güne Bakış
Km Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Zenginleşiyor muyuz, yoksa...!
Gemlik’te 12 bin Yeşil kart kullanan vatan 

daş bulunuyormuş.
Bu, nüfusu 78 bin olan Gemlik’in, altıda 

birinin yoksulluk sınırın altında yaşıyor de 
mektir.
Devlet, halkından topladığı vergilerle 

taçları doyurmaya çalışıyor. Dev, sayfa 5’de

/erde ÜmurbeyAyte 
pe’de iki kişinin yara 
lanması ile sonuç 
lanan kavgada koma 
hali devam eden Me 
sutA.’nın amca oğlu 
Mücahit A. yeğeninin 
vurulmasına neden 
olduğunu iddia ettiği 
Volkan E. yi dün ilgi
sizlik yüzünden eleş 
tirince, küfürle karşı 
hk buldu. Tartışma 
kanlı hesaplaşmaya 
dönüştü. Sayfa 3’de

■Mücahit A tarafından ayağından beş kurşunla yaralanan Volkan E.’Sahil 
i Devlet Hastanesi’nden Bursa Devlet Hastanesi’ne sevkedilirken görülüyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Salıle bilezik bozdurunca yakalandı
" ...............

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

önceki gün İstiklal 
Caddesi’nde bulu
nan Şafaklar 
Kuyumcusuna 
gelerek 2 adet sahte 
bilezik bozduran 
Zeynep U. (31) 
isimli kadın polis 
ekipleri tarafından 
yakalanarak göz 
altına alındı.
Edinilen bilgiye 
göre; İstanbul'dan 
geldiği anlaşılan ve 
çeşitli suçlardan 
sabıkası bulunduğu 
ileri sürülen Zeynep 
U. üzerinde bulunan 
6 adet sahte 
bilezikten ikisini 
bozdurmak için 
Şafaklar Kuyumcu 
su’na girdi.
Yanındaki bilezikler
den ikisini kuyum
cuya bozduran 
Zeynep U.
yaklaşık 1000 YTL 
para alarak 
dükkandan çıktı. 
Bileziklerin sahte 
olduğunu anlayan

[jj*ınıııftııM|Miııl 
baytaş* www.baytaslnsaat.com.tr

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

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmam’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi 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

işyeri sahipleri 
durumu polise tele
fonla bildirerek 
kadının eşkalini 
verdiler.
Polisin çevrede 
yaptığı kısa araştır
mada tespit edilerek 

göz altına alınan 
Zeynep U. 
Emniyete götürüldü. 
Üzerinden 4 adet 
daha sahte bilezik 
çıkan kadın verdiği 
ifadesinde İstanbul'
dan geldiğini söyle

di. Yakalanmaması 
durumunda diğer 
bilezikleri başka 
kuyumculara bozdu
racağı öğrenilen 
Zeynep U. ifadesi, 
alındıktan sonra 
Adliyeye sevk edildi.

Başbakan Erdoğanıl
Bursa’ya geliyor

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
pazar günü par
tisinin II Kadın 
Kolları Kongresi'ne 
katılmak üzere 
Bursa'ya geliyor. 
AKP Bursa İl Kadın 
Kolları Kongresi 
pazar günü Atatürk 
Kapalı Spor Salo 
nu'nda yapılacak. 
AK Parti İl Başkan 
lığı görkemli bir 
karşılama için hazır
lıklarını sürdürüyor. 
İl Başkanı Sedat 
Yalçın, kapatma da 
vasinin sadece par
tilileri değil, tüm 
vatandaşları üzdü 
ğünü belirterek; 
"Pazar günü salon

Marmara’ya deniz 
dibi rasathanesi 

kuruluyor
Türk Telekom, 
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli Rasat 
hanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü, 
ortak bir proje ile 
deprem konusunda 
dünyanın en geliş 
miş gözlem 
teknolojisini 
Marmara'ya 
getiriyor. 
Marmara 
Denizi'nin dibine 

da sadece partililer 
olmayacak. Ülkeye 
yapılan hizmetleri 
takdir edecek tüm 
BursalIlar salona 
gelecektir." dedi. 
Başbakan Erdoğan, 
aynı gün Yalova'da 
partisinin kadın kol
ları kongresine 
katılacak, ardından 
helikopterle Bur 
sa'ya geçecek. 
Helikopterle Bursa 
turu atacağı öğre
nilen Başbakan 
Erdoğan'ın saat 
15.00'te Atatürk 
Kapalı Spor 
Saİonu'nda 
düzenlenecek 
kongreye katılması 
bekleniyor.

yerleştirilecek 
deniz dibi 
rasathaneleri ve 
özel fiber kablolar 
sayesinde deniz 
altındaki fiziksel 
hareketler gerçek 
zamanlı ve 
kesintisiz olarak 
izlenebilecek. 
Proje, 31 Mart'ta 
düzenlenecek bir 
toplantıyla 
tanıtılacak.

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
« SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

http://www.baytaslnsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Aytepe’de başından vurulan Mesut A.nın amca oğlu Mücahit A. Volkan E.’i ayağından vurdu

Kanlı hesaplaşma
Umurbey Aytepe 
önünde geçtiğimiz 
günlerde meydana 
gelen yaralama 
olayına adı karışan 
Volkan E. dün sokak 
ortasında tartıştığı 
Mücahit A. tarafın
dan ayağından 
tabancayla yara
landı. Saat 16.oo 
sıralarında İstiklal 
Caddesi Migros 
karşısındaki sokakta 
meydana gelen 
olayda, kapalı kasa 
araçla seyir 
halindeki Volkan 
E.nin aracı Mücahit 
A. tarafından 
durduruldu.
Umurbey Aytepe 
Restaurant yanında 
çıkan kavgada 
İldeniz. A. tarafından 
başından tabancayla 
ağır yaralanan ve 
koma hali devam 
eden amca oğlu 
Mesut A.’nın duru
mu konusunda “Ne 
olacak bu çocuğun 
hali ilgilenmiyor
sun.” dediği öne 
sürülen Mücahit 
A.‘e, Volkan E.’nin 
küfürle karşılık ver
mesi üzerine, yanın
da taşıdığı taban
casını çeken Müca 
hit A. Volkan E.’yi 
ayaklarından vurdu. 
ÇOK KAN 
KAYBETTİ

<91 i

Olay bu sokakta meydana geldi

Ayağından vurulan Volkan E. Bursa Devlet Hastanesine sevkedildi

çevredeki vatandaş 
lar tarafından doldu. 
Mücahit A. ise 
yaralama olayından 
sonra kaçtı. 
Ayağından yarala 
nan ve çok kan 
kaybeden Volkan E. 
bindiği kapalı araçla 
Sahil Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırılarak

kan kaybı suren 
Volkan E’nin 
Acil Servis’te 
müdahele yapıldı. 
Volkan E.nin sağ 
bacağına beş kur 
şun isabet ettiği 
görüldü.
Yaralı daha sonra 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne

acil olarak kan ve 
rildiği, sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi.
TESLİM OLDU 
Yaralama olayından 
bir saat geçmeden 
Mücahit A. polise 
silahıyla teslim oldu. 
Olayla ilgili ifadesi 
alanan Mücahit A.

Silah sesleri üzerine 
olay yeri bir anda

tedavi altına alındı. 
Hastaneye kadar

sevk edildi.
Volkan E.’e Bursa'da

buğun Adliye 
sevk edilecek.

Gemlik Gübre’de iş kazası
Makine temizlerken düşen işçi boynu kırılarak yaşama veda etti
Gemlik Gübre 
Sanayi Fabrikası’n 
da meydana gelen 
olayda Haşan Gök 
(37) adlı işçi çalıştığı 
makineyi temizler
ken düşerek feci 
şekilde can verdi. 
Olay, dün saat 16.oo 
•ıralarında Gemlik 
Gübre Fabrikası'nın 
torbalama bölümün 
de meydana geldi. 
Haşan Gök’ün çalıştı 
ğı makineyi temiz 
lerken düşmesi 
sonucu boynu 
kırıldı. Sahil Devlet 
Hastanesi’ne

arkadaşları tarafın
dan kaldırılan 
Haşan Gök tüm 
müdahalelere karşın 
kurtarılamadı. 
Mersin Silifke 
doğumlu Haşan 
Gök’ün cesedi daha 
sonra ailesine teslim 
edilmek üzere 
Gemlik Gübre 
Fabrikası yetkilile 
rine teslim edildi, 
öte yandan 
Gemsaz’da ikamet 
eden Yüksel Acar 
(54) adlı şahısta 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu vefat etti.

Çalıştığı makineyi temizlediği sırada 
düşerek boynu kırılan ve feci şekilde 

can veren Haşan Gök’ün cesedi fabrika 
yetkililerine teslim edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Ah sağlık!...
Sağlığın önemini yaşlandıkça anlıyor 

insan.
Pazarlık masalarında yalancı suçlamala 

rından sonra, toplumsal sağlığımızı koy
dular..

Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile Sendika 
ağaları pazarlık yapıyorlar..

Senin, benim sağlığımı..
Şimdi, 9 bini beğenmediyseniz, 8 bin 

500 e, ineyim
Hadi gönlümden koptu. 8 bine razı 

mısınız diyor Bakan..
Sanki cebinden veriyor..
Sadaka niyetine veriyor..
Sendika ağaları da vallahi. Olmaz! 

Emekçilerin yüzlerine bakamayız 7 bin 
iyidir, ver gitsin diyorlar..

Sayın emekçiler, benim garip halkım 
senin etinin, kemiğinin

Emekliliğinin, yaşlılıkta aç kalmanın 
pazarlığı bu..

Koyun pazarlığı gibi uzayıp gidiyor her
halde pazarlıklar.

Bizde adettir;
Güleriz acınacak halimize.
Sosyal Güvenlik Yasan, EVET...
Bir kez daha sana kazık atılıyor..
Bu kez sadece, emeklilik ve diğer sos 

yal haklar değil, Sağlık da elden gidiyor.
Bu çıkarılacak yasa ile daraltılan 

kamusal sağlık hizmetleri,
Katkı payları paralı hale geliyor.
Delik cebinde para varsa onu da ver 

diyorlar..
Sayın okurlar; bir hekim olarak söyle 

yeyim, sonra haberim yoktu,
Bana Başbakan başka şeyler söylemişti 

deme..
Bundan sonra grip olmamak için bile 

dikkat edin bence.
Biliyorsunuz, köşemin üstünde de 

yazıyor, ben 50 yıllık Diş Hekimiyim..
Dişinizi fazla sıkmayın.
Çürütürseniz, protez parasını cepten 

ödemek zorunda kalırsınız.
Kazanılmış haklara dokunmuyoruz di 

yortar,
Bunların hesabıma güvenilmez.
Para işlerini iyi biliyorlar..
İşlerine gelince bir gecede yasa çıkarı 

yorlar Maaşlarına zam yapıyorlar..
Yani; Ben mesleğinden misal vereyim;
Yasa çıkana kadar, dişini yaptıracak

ların ağzından dişleri geri alınmayacak.
İşte size sosyal devlet! Daha ne istiyor

sunuz?
Ayrıca 45 yaşına kadar dişsiz geze

bilirseniz,
Faturanın yarısını da devlet ödemeyi 

kabul ediyor.
Veya; kaçamak yollarda var...
Çocuklarınızın dişinde çürük varsa, 18 

yaşını bitirmeden yaptırmaya bakın.
Sizlere kaçamak yapacak hastalıkları 

söyleyeyim..
Çocuklarınız, şeker hastası ise, 
öğrenme güçlüğü çekiyorsa, 
Böbrek yetmezliğinde ise, 
Siz, siz olun, bu yasa henüz çık

mamışken, bunları halletmeye bakın.. .
Bu tasarı, bu hali ile yasalaşırsa;
Emeklilik hayal, 
Sağlık paralı.
Geçmiş günleri çok arayacaksın..
Benden yazması, sende biraz uyan be 

kardeşim..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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ı öğrenci altınla ödüllendirildi İkinci etap bilgi yarışmasının

Seyfettin ŞEKERSÖZ
BİL Dershaneleri'nin 
yurt genelinde bulu
nan 112 şubesinde 
yapılan sınavda 
Türkiye 25'incisi 
olan ve aynı sınavda 
Gemlik birincisi 
plan Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
4 sınıf öğrencisi 
Yusuf Aydın altınla 
ödüllendirildi.

NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

Okul Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler ve 
öğretmen Olcay 
Öner'in de katıldığı 
törende BİL Dersha 
neleri Gemlik Şubesi 
Müdürü Metin Şanlı 
ile müdür yardımcısı 
Öznur Ergene 
başarılı öğrencinin 
yakasına BİL 
Dershaneleri Yönetim 
Kurulu’nun gön
derdiği altını taktı.

Okul Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler'e çiçek 
veren Metin Şanlı, 
başarılı öğrencilere 
yönelik moral ödül
lerini vermeye devam 
edeceklerini söyledi. 
BİL Dershaneleri 
Müdür yardımcısı 
Öznur Ergene'de 
Yusuf Aydın'ın öğret
meni Olcay Öner'e 
çiçek vererek 
kendisini kutladı.

galibi Ticaret Meslek Lisesi oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Birinci etabı 12 Mart 
2008 günü yapılan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21'in 
düzenlediği Bursa 
Kent Kültürü ve 
Kentlilik Bilinci 
Projesi kapsamında 
"Kentimiz 
Geleceğimiz" 
konulu bilgi yarış
masının ikinci 
etabını Ticaret 
Meslek Lisesi kaza
narak ilk etap 
birincisi Kız Meslek 
Lisesinin rakibi oldu. 
Belediye Kültür 
Merkezinde yapılan 
ve Yerel Gündem 
21 sorumlularının 
jüri üyeliğini 
yaptığı yarışmada 
Ticaret Meslek 
Lisesi'nin Gizem 
Malatya, Gizem 
Korkmaz ve Tuğba 
Aksoy'dan oluşan 
ekibi birinci oldu. 
İlk yirmi soruda 
170'er puan alan

Ticaret Meslek 
Lisesi ile Celal 
Bayar Liseleri devam 
hakkı kazanırken 
140 puan alan 
Gemlik Lisesi 
yarışmadan elendi. 
Yedek sorularda da 
beraberlik bozul
mayınca ikinci 
beş soruda 1 hata 
yapan Ticaret 
Meslek Lisesi 
birinci olurken 
2 hata yapan geçen 
yılın birincisi ve 
Bursa üçüncüsü 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
yarışmadan elendi.

Birinci etap birincisi 
Kız Meslek Lisesi 
ile ikinci etap 
birincisi Ticaret 
Meslek Lisesi 
16 Nisan 2008 
Çarşamba günü 
yine Kültür 
Merkezinde 
bu kez ilçe 
birinciliği 
için yarışacaklar. 
Yarışmayı kazanacak 
ekip yoluna devam 
ederek 7 Haziran 
2008 günü AS TV'de 
naklen yayınlanacak 
olan yarışmada 
il birinciliği için 
yarışacak.

...... ••• 7------ ; . ---

İIHAL ve YERLİ ALTERNATİF YAKIT SİSTEMLERİ

3-? 4TIKER
stasssm

AvYq'«AI UW»M(NÎ

ZYILEftRANTİ 
KREDİKARTINATAKSİTAVANTAJLARI
MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. 
Blok No:7-8-10 Nilüfer / BURSA 

Tel: 0.224 441 79 04 -05
Fax: 0224 443 07 15

ŞUBE: Küçük Sanayi Sitesi 
B/Blok No:32 Gemlik / BURSA 
Tel & Fax; 0.224 524 77 78

www.netotogaz.com

TFMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

http://www.netotogaz.com
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Yine son nüfus sayımında 
Türkiye’nin nüfusu azaltılarak, 
milli gelir kişi başına 7 bin dolar- 
dolaylarına çıkarıldı.

Kağıt üzerinde oyunlarla bir 
ülke zenginleşmez.

Ulusal gelir kişi başına 10 bin 
dolar olsa ne yazar.

Bir ülkede ulusal gelir eşit 
dağıtılmıyorsa. o ülkenin zengin
liği belirli elde toplanıyor 
demektir.

Türkiye son yıllarda dünyanın 
en’leri arasına birkaç büyük hol 
ding sahibini soktu.

Ama, bir de bu ülkede yaşa 
yan insanların yani işçinin, esna 
fin, memurun, köylünün, küçük 
sanayicinin durumuna bakın.

Asgari ücret 408 YTL.
Bir emekli işçi ayda 585 YTL 

ile geçinmek zorunda..
En iyi devlet memuru bin 200 

YTL. maaş alıyor.
Bir kıdemli doktor’un bile dev 

letten aladığı bin 500 YTL dir ma 
aşı..(muayenahanesi olmayan 
doktorun)

Esnaf globalleşen dünyada 
yok oluyor.

Örta sınıf yok ediliyor.
Köylünün üretim yeteneği elin 

den alındı.
Tarihinde en çok borçlandığı 

dönemi yaşıyor.

Büyük kentlerin varoşlarında 
işsizlik hergeçen gün artıyor.

İhracat artarken, ithalat iki 
katı büyüyor.

Bütçe açığını hükümet kapa 
tamıyor.

Yeni zamlarla daha çok yok
sullaşıyorlar.

Açlar ordusu büyüyor...
İşsizlere iş bulamayan- hükü 

met, onları Yeşil Kartlı yapıyor.
Devlet Hastaneleri, baktıkları 

Yeşil Kartlıların parasını devlet
ten alamıyor.

Eczaneler, devletin hastaları
na verdikleri ilaç paralarını, yüz 
de 10 ve 20 kesintileri aylar son 
ra alabiliyor.

Türkiye de milyonlar açlık sini 
rının altında yaşıyor.

Çalışan kesim, yani aylıklı ke 
sim ve de emekliler, aylıklarını 
almadan borçlarını gidiyor maaş 
lan..

Tüm bunların yanında tüketim 
körükleniyor.

Borçlanma teşvik ediliyor.
700 - 800 YTL maaşı olan bir 

kişiye bankalarca 5 bin YTL’lik 
kredi kartı verilebiliyor..

Ülke borç batağı içinde, vatan 
daşı da aynı durumda..

Böyle bir durumda biz 
zengirileşiyoruz diyebilir miyiz?

Bence diyemeyiz.
Kendi kendimizi kandırıyoruz.
Peki bunun adı nedir?
Bunun adı yoksullaşmak ve 

de batmaktır.
Euro 2 YTL’ye yükseldi.
Daha durun, ABD’nin krizi bizi 

vurmamış.
Çıkın esnafı gezin kaçı siftah- 

sız veya 20-30 YT ile kapasım 
kapatıyor göreceksiniz.

Türkiye böylesi bir durumu 
2001 krizinde bile yaşamadı.

Başbakan ülkeyi güllük 
gülüstanlık gösteriyor.

Tekstil sektörünü çökerttiler.
Geçenlerde bir dostum, 

çocuk larının tekstil fabrikasını 

kapatacağından söz etti.
Neden dedim?
Çek ve senetlerin tarihi 9 aya 

dayanmış.
Bir işletme ürettiğini 9 ay son 

ra alırsa nasıl yaşar.
Yaşayabilmesi için ya banka 

ya koşacak, ya da tefeciye.
Türkiye zenginleşiyor muş.
Keşke zenginleşse de belki 

alt kesimlere de paydan 
birşeyler alır.

Zenginleşenler büyük holding 
ler.

Evet, hükümet bir. yandan 
haksız yere Yeşil Kart alanları 
yakalarken, bir yandan da Yeşil 
Kart alanların sayısını arttırıyor.

İnternette 2008 yılında kulla 
nılan Yeşil Kart sayısına baktım.

Sağlıklı bir sonuç bulamadım.
Ama, 15 milyon insanın Yeşil 

Kartlı olduğunu sanıyorum.
Bu bir çöküşün işaretidir.
İşsizliğin boyutunun göster

gesidir.
Siz insanları sadaka dağıta 

rak mutlu edemezsiniz.
500 kilo kömür vereceğinize 

ona balık tutmasını öğretin.
Devletin kapısında da olsa 

dilenircesine sadaka toplamanın 
o’nun onurundan neleri götür 
düğünü hiç düşündünüz mü?

Lütfen düşünün.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Bu ne sevgi ah, bu ne ıstırap....

Bundan dört yıl 
kadar önce 
Sayın Belediye 
Başkanımız Mehmet 
Turgut’un daveti 
üzerine bugün 
yeniden inşa edilen 
yerdeki ticari faali 
yette bulunan 
esnafla yapılan 
toplantıya ben de 
katılmıştım.
Sayın Belediye 

Başkanımız; esnafın 
eski işyerlerini terki 
için o yıllarda inşa 
edilen katlı otopark 
altındaki dükkanları 
önermiş, yıkılıp 
yeniden yapılarak iş 
merkezinde kendi* 
lerine işyeri tahsise 
edecekleri beyan 
etmişti.
0 günkü toplantı

da ben de söz ala 
rak, yıkılacak çarşı
daki ticari faaliyette 
bulunanların esnaf 
olduğunu, küçük 
sermaye ile çalıştık
larını, gösterilen 

yere gittiklerinde 
vitrin v.s. gibi 
düzenlemelerin 
yapılmasının gere 
keceğini, bu iş için 
mevcut öz kaynak 
larının yetersiz kala
cağını, ticareti 
devam ettirebilmek 
için borçlanma 
mecburiyetinde ka 
labileceklerini, gös
terilen yerin şehir 
merkezine uzak 
olduğunu, bulun
duğu yerin ve 
civarının ticari yön
den gelişmediğini 
belki de bu yerde 
siftah bile yap
madan dükkanlarını 
kapatabileceğini 
dile getirmiş, 
esnaftır gösterilen 
yeni yere gitmeyi 
kabul etmesi 
halinde, terk edile
cek yerdeki işyerle 
rine dönecekleri 
güne kadar kendi
lerinden kira alın
mamasını yasal bir 

engel varsa sembo
lik bir kira alın
masını önermiştim.

Esnaf büyük bir 
anlayış göstererek, 
Belediye’ye yeni İş 
Merkezi düşüncesi
ni gerçekleştirme 
leri için eski işyer
lerini boşalttı ve 
bugünkü işyerlerine 
geçti. O gün dile 
getirdiğim tüm 
olumsuzluklar 
görülüyor ki gerçek
leşti.

Esnaf uğrayan 
olmadığı için iş 
yapamaz halde ser
mayeyi yiyor, işler 
belki açılır ümidi ile 
bekleyip duruyor.

Bu durum bilinip 
görüldüğü halde, 
yeni işyerlerine 
girdikten sonra 
işyeri kiraları 
hükümetin ilan 
ettiği enflasyon 
oranlarının yüzde 
200-300 fazlası ile 
zamlanıyor.

Zalim imparator 
Timurlenk’in Sivas’ı 
zaptı sonrası uygu
ladığı zamlar gibi..

Bilindiği gibi 
Timur, Sivas’ı 
zaptetmiş insanlar 
öldürülmüş, her yer 
yakılıp yıkılmış. 
Halk, üzüntü ve 
korku içinde sonu
muz ne olacak diye 
düşünüp duruyor. 
Çağırmış sadrazamı 
“kişi başına 10 akçe 
vergi sal” demiş. 
10 akçe vergi salın
mış. Timur bir müd
det sonra 
“Sadramaza git bak 
halk ne yapıyor öğ 
ren” emrini veriyor. 
Sadrazam “Allah, 
Allah her yer harap 
halkın elinde yok ne 
mal kalmış, ne de 
mülk. Bu gerçekken 
benden yeni duru
mu öğrenmemi isti 
yor” diye şaşıyor. 
Dönüşünde Timur, 
sadrazama soruyor.

“Ne gör.dün ne 
tespit ettin. Devlet 
lim! Halk üzüntülü, 
içi kan ağlıyor”
“Öyleysa 10 akçe 

daha vergi salına!” 
emrini veriyor.
“Git yine durumu 

incele” talimatını 
veriyor.

Aaaaa sadrazam 
bir de ne görsün 
halkın yüzü gülüyor, 
gülüp oynuyor. 
Durumu bu şekilde 
Timur’a aktarıyor! 
Timur, “Tamam ga 
yeye erişildi” diyor 
sadrazama.

Sadrazam bu ce 
vap karşısında şaş 
kın. Halkın değişi
minden şaşkın. 
Şaşkınlığını Timur’a 
söylüyor aldığı 
cevap “Be adam! İlk 
günlerde halk biz
den nasıl kurtula
cağını düşünüyor, 
çare arıyordu. Ben 
bilmez mi idim 
durumu. Vergi sala, 
sala halk neyin var, 
neyimizi alacak 
demeye başladı. 
Onlardan bize artık 
zarar yok diyerek 
bizleri benimsem
eye mecbur kaldı.”

Belediyemiz de 
zam yapa yapa 
esnafta ne kaldı ki, 
neyi alacak.

Esnaf bırakıp, 
kaçacak.

Belediye bırakıp 
kaçan esna fa olan 
yeni yer tahsisi 
vaadinden kurtulup 
yeni mali gü cü olan 
kiracılar arayacak.

Yazık olmayacak 
mı yılların esnafına?

Esnafın dertlerine 
tercüman olarak ve 
in-cinin uğramadığı 
yerde işyeri bulu
nan Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Sayın Mevlüt Avcı 
acıklı durumu koo 
peratifi ziyaret eden 
AKP İlçe Başkanı 
Sayın Enver Şahin 
ve yönetim kurulu 
üyelerine yana 
yakıla aktarıyor.
Aldığı cevap, “Biz 

muhalefet gibi 
çalışıyoruz. Halk 
yararına 60 önerge 
verip, gerçek
leştirdik” olrpuş.
Ama bilinen görü 

len esnafın bu ha 
line çareye gelince 
ses yok.

Belediyede AKP 
sanki çoğunluk 
değil. Alsanıza 
esnafın lehine karar.

Enflasyonu ilan 
eder sizsiniz, zammı 
da yüzde 200-300 
yapan siz.

Bu ne sevgi ah!
Bu ne ıstırap! 
Esnafın hali harap! 
Harap ki harap!
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Tunceli'de Bahar operasyonu
Özgür KARAKAYA

İletişim Uzmanı
ozgkara@hotmail.com

Yaşamdan 
Çizgiler

Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 
<TSK) 2 gün önce, 
Tunceli Merkez, 
Hozat ve Ovacık 
ilçeleri arasındaki 
üçgen ile Pülümür 
ilçesi kırsalında 
terör örgütü 
PKK'yâ yönelik 
başlattığı bahar 

- operasyonları 
sürüyor.
Edinilen bilgilere 
göre, Tunceli 
Jandarma Bölge 
Komutanlığimn 
organize ettiği ve 
İl Jandarma Alay 
Komutanlığı, 
4. Komando 
Tugayı ile Hozat 
51. Motorize Piyade 
Tugayı'na bağlı 
birliklerin, Tunceli

Merkez ile Hozat 
ve Oyacık ilçeleri 
arasındaki 
üçgende yer alan 
geniş bir alanda ve 
Pülümür ilçesi 
kırsalında, karadan 
ve havadan başlat
tığı operasyonlar 
sürerken, üçgende 
yer alan Alibo 
ğazı, Beyazdağ, 
Geyiksuyu, Bali 
Deresi, Çed 
Deresi, Eğriyamaç, 
Otlubahçe ve 
Garipuşağı böl
gesinde başlatılan 
operasyon kap
samında geniş 
bir alana karayolu 
ile asker sevk 
edildi.
Stratejik noktalara 
Skorsky tipi

helikopterlerle 
Jandarma Özel 
Harekat birlikleri 
indirilirken, 
Otlukbahçe ve 
Garipuşağı 
bölgesinin ise 
Kobra tipi 
helikopterlerle 
yoğun şekilde 
bombalandığı 
bildirildi. Pülümür 
ilçesi kırsalında 
sürdürülen arama 
tarama faaliyet
lerinde, askerlerin 
iki ayrı geçiş 
noktasına döşenen 
bomba düzenekleri 
bulunarak imha 
edildi.
Konu ile ilgili 
olarak, Genelkur 
may Başkanlığı'nın 
resmi internet

sitesinde, 
"Tunceli'nin 
Pülümür ilçesi 
dağlık arazi 
kesiminde, güvenlik 
güçlerince yapılan 
arama ve tarama 
faaliyeti esnasında, 
terör örgütü 
mensuplarınca 
patika yola 
tuzaklanmış, 
2 ve 3 kilogramlık 
teneke kutular 
içerisinde 
Amonyum Nitrat 
ve fuel oil kul
lanılarak hazırlanmış 
iki adet patlayıcı 
madde lüzeneği 
bulunmuştur.
Bulunan patlayıcı 
madde düzeneği 
imha edilmiştir" 
açıklaması 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
NBMCMKIMU

istiklal Cac. Bora Sok. Akbank Anlığı No: 3'B GEMLİK Tel :513 96 13 Fn 513 33 93

Hayatın Esintileri....
"Hükümdar bir köylüden, haksız yere bir 

yumurta alırsa, adamları köylünün bütün 
tavuklarını zorla elinden alırlar" SADİ

Hatırlanacağı gibi VVashington Times 
gazetesi yazarı Frank J. Gaffney Başbakan 
için ülkeyi "İslamofaşist yapma peşinde" . 
diye yazmıştı. İktidar en kısa zamanda 
devleti ele geçirme hesaplarıyla her şeyi 
mubah sayabilmekte hukuk, ekonomi, 
halk, ahlak, insana saygı, devlet sorumlu
luğu, yönetimde ciddiyet, şeref, onur gibi 
kavramları adeta unutup dini açıkça politik 
gündemin en üst seviyesine taşımakta ve 
bu konuda hiçbir kaygıyı taşımaz görün
mektedir.

Uygarlık tarihi açısından özgür düşün 
cenin gelişmesi bir dönümdür. Bunun 
sonucunda doğan düşünce şekli her türlü 
akıl dişiliği insan özgürlüğüne aykırı bul
maktadır. Pavarotti dinlemenin cezalan 
dirildiği, Yaşar Kemal gibi dünya çapında 
ustaya ait bir oyunu sahneleyenin sürgün
le karşılaştığı bir ülke düşünebiliyor muşu 
nuz? İşte bunlar bu dönem Türkiye'de ben
zer örnekleriyle yaşanıyor.

Devlet yönetiminde deneyimsiz AKP 
kadrolarının İşbaşına gelmesiyle "Ananı al 
da git", üstü kapalı "gavur İzmir" ve "kel 
le" polemiğinde olduğu gibi önce bir çift 
çiyle, köylülerle, sonra koca bir şehirle ve 
askerlerle, yargıyla ve ardından işçilerle, 
memurlarla yaşanan tartışmalar sonrasın
da at iziylç it izinin birbirine karıştırıldığı 
yeni bir dönemden geçiriliyoruz. Ülkenin 
gerçek sorunları görmezden gelinerek ge 
mi azıya almış bazı kesimler dikkati farklı 
mecralara çekmekte ve toplum yapay kriz 
lere sürüklenmektedir. Bunun altında gele
cekteki rant hesaplarının yattığı apaçıktır.

Rant Hırsıyla Kör Olanlar Kamu Yararına 
Kör Bakarlar!

20 milyon insanın yoksulluk sınırının 
altında yaşadığı Türkiye'de buna karşılık 
liderler arasındaki mal varlığı ile dikkat çe 
ken AKP liderinin toplumun çeşitli kesim
leriyle yaşadığı polemikler sonrası seçim 
de siyasal sistemdeki boşluktan yakaladığı 
yüzde 47'lik güvenceden cesaret bularak 
"türban" yoluyla dini aidiyetlilik üzerinden 
ülkeyi gerilime sürüklemesi, kendine biat 
eden birisini YÖK gibi tartışmalı bir kuru
mun başına getirmesi krizin geldiği en son 
noktayı bütün açıklığıyla sergilemektedir.

Ancak her fırsatta toplumu yapay gün- * 
demlerle ve büyük medya desteğiyle 
geren, hatta seçimlerden önce net olarak 
"Yüzde 10 barajının düşürülmesini isteyen
ler bunu ancak rüyalarında görebilirler" 
şeklindeki savla destekleyen AKP'nin 
demokrasi ve özgürlük konusunda bir 
sorunu olmadığı ortadadır.

Türkiye giderek daha bağımlı ve yoksul 
ülke haline gelmiştir. Finans, enerji ve top- 
tan-perakende alışveriş sektöründe etkin 
hale gelen küresel güç odakları ulusal kay
naklarımızı ele geçirmekte, emperyalist 
ülkelerle işbirlikçilerine yapılan borçlan
malar ile neoliberal politikaların adeta 
fanatik uygulamacısı kesilen AKP, SE 
KA'nın devredilmesi, PETKİM'in satışı, İz 
mir Limanı'nın vs. özelleştirilmesiyle de yo 
ğun biçimde kaynak transferini gerçekleş 
tirerek bunu göstermektedir. Mısır işin de 
sabık Maliye Bakam'nın kamuoyunu tesel
lisi ise bir başka komedya; nasılsa oralar 
da bizim insanlarımız çalışacaktır ya!..

Devamı yarın....

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara Marmara Bölgesî'nde bulunan bir diğer deprem potansiyelinin de Gemlik Körfezi olduğunu söyledi

Marmara’da büyük deprem uyarısı
Türk Kızılayı Genel 
Başkan Danışmanı 
Prof. Dr. Ahmet 
Mete Işıkara, 
depremlerin yaklaşık 
70 yıldır- batıya 
göç ettiğinin 
altını çizerek, 
"Marmara'da 
önümüzdeki 
2 yıl içerisinde 
büyük bir deprem 
olmazsa, 2014 
yılına kadar olma 
ihtimali yüksek 
bir süreç içerisine 
gireceğiz" dedi. 
Türk Kızılayı 
tarafından başlatılan 
"Toplum Liderlerini 
Teşkilatlandırma 
Projesi" çalışmaları 
Bürsa'da da 
hayata geçirildi. 
Proje çerçevesinde 
Bursa Valiliği 
Afet Yönetim 
Merkezi'nde 
düzenlenen 
seminere katılan 
Türk Kızılayı 
Genel Başkan 
Danışmanı Prof. 
Dr. Ahmet Mete

Işıkara, Marmara 
Bölgesi'nde 
olabilecek 
depremler hakkında 
önemli açıklamalar
da bulundu.
Marmara'da, 
İstanbul ve çevresini 
etkileyecek iki 
potansiyel yer 
bulunduğunu 
belirten Işıkara, 
"Marmara'da 
potansiyel alanlar
dan biri adaların 
güney batısıdır. 
1939'dan bu yana 

depremlerin 
batıya göçü var. 
Bunun örneklerini 
geçmişte olan 
depremlerden 
gördük. Bu 
depremi İstanbul 
er geç yaşayacak 
ve her gün bu 
depreme biraz 
daha yaklaşıyoruz. 
2010 yılına kadar 
deprem olmazsa, 
2010 ile 2014 yılları 
arası olma ihtimali 
en yüksek sürece 
gireceğiz. Benim 

yaptığım tahmin ve 
saptamalar bunu 
söylüyor" diye 
konuştu.
Marmara Bölgesi'n 
de bulunan bir 
diğer deprem 
potansiyelinin de 
Gemlik Körfezi 
olduğuna dikkati 
çeken Işıkara, 
"Küçük, küçük 
depremlerin küme
lendiği yerler büyük 
bir depremin oluşa
cağı yer olabiliyor. 
Çünkü İzmit 
Körfezi'nde küçük 
küçük depremlerin 
kümelendiği yerde 
17 Ağüstoş depremi 
oldu. Şimdi bu 
kümeleşmelerden 
birisi de Gemlik 
Körfezi. Gemlik, ayrı
ca Kuzey Anadolu 
fay yolunun güney 
kolunun uzantısında 
bulunuyor. Güney 
kol, Geyve-Mekece- 
İzmit-Gemlik'ten 
oluşuyor. Dolayısıyla 
potansiyel bir 
deprem oluşacak bir 

yer. Bu güney kol, 
1750-1800'lü yıllar
dan bu yana çok 
sessiz. Orada bir 
potansiyel oluş yeri 
var ve Bursa ve 
çevresi bu deprem
den etkilenecek. Bu 
depremi, İstanbul, 17 
Ağustos depremini 
hissettiği gibi 
hissedecek. Bir de 
aynı kümeleşme 
Bursa'nın güney 
doğusuna denk 
geliyor. Bu deprem
den de Bursa etk
ilenecektir ama bu 
fazla büyük bir 
depfem olmayacak" 
diye kaydetti.
Proje hakkında da 
bilgi veren Işıkara, 
"Proje ile muhtarlık, 
öğretmenler ve din 
adamlarıyla iş birliği 
yaparak, bilgiyi ve 
korunma bilincini 
mahalle düzeyine 
kadar indirmek isti 
yoruz. Bunu başara
bilirsek, afetlerden 
zarar görmeyen bir - 
toplum olacağız 

düşüncesindeyiz. 
Camiler de çok 
önemli bir eğitim 
yeri haline geldi. . 
Artık merkezi sistem 
sayesinde camilerde 
konuşulanlar geniş 
kitlelere ulaşıyor. Bu 
verdiğimiz bilgiler 
müftülük sayesinde 
imamlara dağıtılacak 
ve cuma namazları 
öncesi çeşitli 
aralıklarla 
camilerde yayın
lanacak. Elazığ'da, 
cuma namazına 
katıldığımızda, 
merkezi yayınla 30 
bin kişiye ulaşmışız. 
Kızılay'ın bilgilerine 
göre bir yılda 30 bin 
kişi bilgilendirilmiş 
ama bizim projeyle 
bir cumada binlerce 
kişiye rahatlıkla 
ulaşabiliyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Senrıinerde, Doç. 
Dr. İsmail Karagöz 
de olağanüstü 
hallerde din hizmet
leri hakkında 
bilgi verdi.

£ EGE M BOKIMSI İLE BJMJ K«■« SI51HUEU
■I IISUIÜMI SIIIIHE İH ffli İMİ.

’ BU FIRSATI KAÇIRMAYIN
ROM

Zeytinlik * Tarla * 
Meyve Bahçelerinizde 

damlama usulü ile 
sulama sistemleri kurulur 

projelendirilir.
Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. Apt. No: 1 K.KUMLA / GEMLİK
Tel.: 0.224 538 53 13-053242707 00
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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de, kardeşinin de 
karıştığı kavgayı 
ayırmak isteyen bir 
kişi, bıçaklanarak 
hastanelik oldu. 
Olayın zanlısı, 
polis tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye

göre, Elmasbahçeler 
Mahallesi Ada 
Garajı'nda meydana 
gelen olayda, karde 
şinin de karıştığı 
kavgayı ayırmak 
isteyen Şakir 
Gün (51), Birkan 
A. (51) tarafından 
bıçaklandı. 
Hastaneye

kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken, zanlı 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Ote yandan Reyhan 
Mahallesi Reyhan 
Caddesi'nde bir 
kahvehanede tavla 
oynayanlar arasında

çıkan kavgada bir 
kişi bıçakla yara
landı. Mehmet 
Ö. isimli yaralı 
hastaneye 
kaldırılırken açık 
kimliği tespit 
edilemeyen zanlı 
kaçtı. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

'Niye Güldün' kavgasında darp
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
otoparkta çıkan 
'neden güldün' 
kavgasında 4 kişi 
birbirini darp etti. 
Olaya karışanların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye 
göre, Cumhuriyet 
Mahallesi Anıtsal 
Sitesi'nin otoparkın
da meydana gelen 
olayda, aracını park 
edip evine giden 
İzzet F. ve arkadaşı 
Gökhan P.,

yanlarından 
geçtikleri esnada 
'neden güldünüz* 
diyen O.K. ve 
D.G. isimli 
2 kişiyle 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya

dönüşmesiyle 
4 kişi birbirini 
darp etti.
Olay yerine 
gelen polis, 
kavgayı ayırırken 
olayla ilgili başlatı 
lan soruşturma 
sürüyor.

Şehrin göbeğinde tabancayla havaya ateş etti
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
şehir merkezinde 
ruhsatlı tabancasıyla 
havaya rastgele ateş 
eden bir kişi polis 
tarafından gözaltına

alındı. Edinilen bil
giye göre, Kuru Çeş 
me Mahallesi Sakar 
ya Caddesi üzerinde 
16 DD 162 plakalı 
otomobildeki kişinin 
havaya rastgele ateş

ettiği ihbarını alan 
polis, otomobili 
Kükürtlü Caddesi'n 
de durdurdu.
Yapılan incelemede 
Metin Ö.'nün üzerin 
de taşıma ruhsatlı

9.65 milimetre 
çapında tabanca 
ele geçirildi. \ 
Olay yerinde 
yapılan aramada 
1 adet boş kovan 
bulundu.

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

I

ELEMAN ARANIYOR
Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan AŞ. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

€L€MRN RRRNIYOR

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel kpyu plajı olan krediye uygun villa 

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa
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 

Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler

s

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Madde ÖZALP
s

I Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

Yaslı kadının 
olumü şüpheli 

ııılundtı
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde yolda 
yürüdüğü esnada 
fenalaşarak hasta 
neye kaldırılan yaş 
lı kadın hayatını 
kaybetti. Yaşlı kadı 
mn ölümü 'şüpheli' 
bulunarak soruş
turma başlatıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kurtuluş 
Mahallesi Aşmalı 
Caddesi'nde yürü 
düğü sırada ani 
den fenalaşarak 
yere düşen 
Havva Sargılı 
(75) çevredekiler 
tarafından sağlık 
ocağına kaldırıldı. 
Ardından Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaşlı 
kadının hayatını 
kaybettiği 
öğrenildi.
Cumhuriyet savcı 
sı, yakınlarının 
yüksek tansiyon 
ve nefes darlığı 
rahatsızlığı bulun
duğunu söylediği 
yaşlı kadının 
ölümüyle ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Bünyemizde çalışacak 
BfiYfiN ELEMAN ve 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11-GEMLİK 
Tel: 0.224 514 78 77

DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRALIK MARKET

FELKfi PETROL
TEL: 0.224 586 01 39 
FAX: 0.224 586 01 49PETLINE

»SUYUNU BOŞA 
HARCAMA»

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

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
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darın ateşi yükseldi

İstanbul serbest 
piyasada dolar dün 
1,2600 YTL, avro 
1,9600 YTL'den 
güne başladı.
Kapahçarşı'da 
1,2500 YTL'den 
alınan dolar 
1,2600 YTL'den 
satılıyor. 1,9500 
YTL'den alınan 
avronun satış 
fiyatı ise 1,9600 
YTL olarak

belirlendi. 
Bankalararası 
piyasada dolar 
kotasyonlarında 
alışta en düşük 
fiyat 1,2590 YTL, 
en yüksek fiyat 
1,2625 YTL, satışta 
en düşük fiyat 
1,2650 YTL, en 
yüksek fiyat 
1,2675 YTL 
düzeyinde 
bulunuyor.

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI 
ALINACAKTIR

Müracaat şahsen yapılacaktır.

0 224 524 75 00
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasına 
kayıtlı 53909300 nolu sanayi sicil 

belgesi kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

POLİMER SERVİS DIŞ TİC LTD ŞTİ

'Gemlik Körfez' internette MpttoıtegazeiesiM

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden Q v.c

o TAç

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

SEKRETER 
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

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
MEftUS SİNEMASI 
Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel :513332i)

ELEMAN ARANIYOR

RECEP İVEDİK 
PLAJDA 
SEMUN

11.30- 14.00- 16.15- 19.00-21.15
14.00 • 19.00
11.30-15.45-21.00

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Okul ve kurum müdürleri
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, dünya
da bazı kentlerin ülke 
lerinin önüne geçtiği
ni hatırlatarak, Bur 
sa'nın da Türkiye 
dendiğinde ilk akla 
gelen bir dünya kenti 
olması için çalıştık
larını söyledi. 
Başkan Şahin, Ru 
rnelili Yönetici 
İşadamı ve Sana 
yiciler Derneği'nin 
(RUMELİSİAD) sinerji 
toplantısında yaptığı 
konuşmada, Bur 
sa'da belediye baş 
kanlığı yapmanın 
mutluluk ve onur 
verici bir görev 
olduğunu belirtti. 
Doğu'dan, batıdan, 
Balkanlar'dan Ru 
meli'den gelen insan
ların Bursa'da hep 
bir arada dostça ve 
kardeşçe yaşadığını 
dile getiren Başkan 
Şahin, bu huzur orta 
minin devam etmesi 
için çalıştıklarını 
söyledi. Türkiye 
gündemindeki geliş 
melerden de söz 
eden Başkan Şahin, 
kapatma davasına, 
Abu'deki krize fâğ-‘ 
men Türkiye'de şu 
anda dengelerin 
yerinde olduğunu 
hatırlattı. Anti demok 
ratik uygulamalarla

■

Ormanlarımıza sahip çıkmak için topladığımız imzalar bir milyonu geçti. 
Şimdi amacımız ormanlarımızı sattırmamak. Geleceğimize sahip çıkmak. 
TEMA, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü, ülkesinin geleceğine 
imza atan, topraklarına el koyan destekçileriyle,kutluyor.

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Türk demokrasisinin 
geçmişte zaman 
zaman olduğu gibi 
yine yara aldığını 
belirten Başkan Şa 
hin, halkın o gün ol 
duğu gibi bugün de 
gereken cevabını 
vereceğini vurguladı. 
Şahin, krizleri aşmış, 
yüzünü AB'ye dön
müş, bölgesinde 
güçlü ve lider bir ül 
ke olarak yoluna de 
vam etmek isteyen 
Türkiye'nin, bugünkü 
zor günleri de geç 
mişte olduğu gibi 
sağduyusu ile 
kolayca aşacağını 
vurguladı.
"Sürekli yenilik 
içinde olalım, güne 
yenilik ile başlayalım. 
Bunun için biz 
2004'de Bursa'da bir 
yenilik ve değişim 
nareKeıı oaşıaııııt. 
diyen Şahin, sözleri
ni şöyle sürdürdü: 
"Bugün ülkeler kadar 
kentler öne çıkmıştır. 
Barselona değince 

WMi
Ispanya, Londra 
denildiğinde 
Ingiltere, Berlin'de 
Almanya aklına gelir. 
Biz de Türkiye den
ince Bursa, Bursa 
denilince Türkiye 
akıllara gelsin istiy
oruz. Bunun için 
çalışıyoruz. 
Kafamızdaki Bursa 
fotoğrafını gerçek
leştirmek için adım 
adım projelerimizi 
hayta geçiriyoruz.” 
Göreve başlayalı 
dört yıl olduğunu 
hatırlatan Şahin, 
4 yıl öncesi ile 
bugün arasında çok 
büyük değişiklikler 
olduğunu, kentin 
yıllardır konuşulan 
sorunlarına çözüm 
ürettiklerini kaydetti. 
Şahin, 12 yıl konuşu
lan Acemler 
f\âvşdyı',iîıiî o 3yu3 
BursalIların hizme
tine sunulduğunu, 
kent içinde 4 yılda 
10 kavşağın hizmete 
açıldığını vurguladı.

eğitimi masaya yatıracak
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, Bursa'da 
bulunan tüm resmi 
okul, kurum ve 
özel okul müdürleri 
ile eğitim öğretimi 
masaya yatıracak. 
Bursa il Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada; Milli 
Eğitim Müdürü 
Atilla GülsaPın 
merkez Nilüfer,

Dershaneler "SBS Deneme
Sınavı" yapamayacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Müsteşarı Muammer 
Yaşar Özgül, özel 
dershanelerce 
ilköğretim öğrenci
leri için Seviye 
Belirleme Sınavı 
(SBS) deneme 
sınavı yapılmasına 
izin verilmeyeceğini 
bildirdi. Özgül, 
yayınladığı genel
geyle, "Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel 
Dershaneler Yönet 
meliği" gereğince 
özel dershanelerin 
bağlı bulunduğu 
dernekler tarafın
dan, öğrencilerin 
bilgi düzeylerini 
belirlemek ve sınav 
deneyimi kazandır
mak amacıyla 
MEB'den izin alı
narak il veya ülke 
genelinde deneme 
sınavları yapıla
bildiğini kaydetti.

KAŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Osmangazi ve 
Yıldırım ilçelerinde 
bulunan tüm resmi 
okul, kurum ve özel 
okul müdürleri ile 
eğitim öğretimi 
masaya yatıra 
cağı belirtildi.
Yapılan açıklamada; 
"Atilla Gülsar 
başkanlığında 
Nilüfer, Osmangazi 
ve Yıldırım 
ilçelerinde bulunan 
tüm resmi okul,

Yılda bir kez ve 
bakanlıkça belir
lenen tarihlerde 
sadece Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(OKS) ve Öğrenci 
Seçme Sınavı (ÖSS) 
için deneme sınavı 
yapılmasına karar 
verildiğini belirten 
Özgül, SBS için 
deneme sınavı yapıl
masının uygun 
görülmediğini ifade 
etti. Özgül, şunları 
kaydetti: "MEB'e 

kurum ve özel 
okul müdürleri ile 
tanışma ve İl Milli 
Eğitim öğretiminin 
geleceğine yönelik 
değerlendirme 
yapmak amacıyla 
26 Mart Çarşamba 
günü Osmangazi 
Eğitim Vadisinde 
BTSO Oğuz Kaan 
Koksal Çok Amaçlı 
Salonu'nda toplantı 
yapılacaktır.” 
denildi.

müracaat eden 
ve protokol imza
layan. Bilgi 
Çağı Özel Öğretim 
Kurumlan Derneği 
(BİLGİDER), 
Tudem Dershaneleri 
Derneği (TUDER), 
Özel Dershaneler 
Birliği (ÖZ-DE-BİR), 
Güven Dershane 
Sahipleri Derneği 
(GÜVENDER), 
Özel Anadolu 
Kültür Dershaneler 
Birliği (KÜLTÜR- 
BİR) dernekleri 
4 Mayıs 2008 
tarihinde OKS, 
10 Mayıs 2008 
tarihinde de 
ÖSS deneme sınavı 
yapacaklardır. 
Ancak izin veril 
memesine rağmen 
bazı dernekler ile 
özel dershanelerin, 
ilköğretim öğren 
çilerini Seviye 
Belirleme Sınavı 
adı altında sınav 
yapma girişim
lerinde bulunduk
larına ilişkin duyum
lar alınmaktadır. 
2008 yılı içinde 
sadece OKS ve ÖSS 
için deneme sınavı 
yapılması uygun 
bulunduğundan, 
ilköğretim öğrenci
leri için SBS den
eme sınavı yapıl
masına izin ve 
rilmeyecektir."
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Yanıkta yapılması gerekenleri biliyor musunuz?
Yanık vakalarına 
toplumun neredeyse 
her kesimi maruz 
kalabiliyor. İstatis
tiklere bakıldığında 
hafif de olsa herkes 
bir şekilde yanık 
yaralanmasına 
maruz kalıyor.
Yanıklar genellikle 
dikkatsizlik sonucu 
ortaya çıkıyor. Evde 
işyerinde ya da 
trafikte bu tür 
yaralanma şekliyle 
karşılaşılabliyor. 
Sanayide yanık 
vakalarının sık 
rastlandığı yerler 
prasında. Sıcak 
sıvılar, buhar 
kazanları ve sıcak 
kaynaklar yanıklara 
neden olan unsurlar 
arasında.
Türkiye yanık 
vakalarının sık 
karşılaşıldığı ülkeler 
arasında. ülkem
izde özellikle bebek
ler ve çocuklar 
dikkatsizlik ve ted
birsizlik sonucu 
yanığa çok sık 
maruz kalıyor.
Ve son günlerde 
yanık vakalarındaki 
artış gözleniyor. 
İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Plastik 
Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi 
Bölümü Uzmanı 
Prof. Dr. Oğuz 
Çetinkale, ciddi 
yanıkların doğru 
ve zamanında 
tedavi edilmemesi 

halinde kimi zaman 
ölümlere bile neden 
olabildiğini belirtiy
or: Bazı yanıklar 
hakikaten de iz 
kalmadan iyileşe
bilir. Ancak yanık 
öyle bir yaralanma 
ki; küçüğünün ve 
yüzeyel olanının 
fazla ve kalıcı bir 
zararı olmamasına 
rağmen büyük 
yanıklar ağır sekel 
bırakmasının yanı 
sıra ölümcül ola
biliyor. Çocuklarda 
yanık vücut yüzeyini 
yüzde 10'unu 
geçtiği zaman, 
erişkinlerde de 
yüzde 15-20 gibi 
rakamları bulduğu 
zaman hayati 
tehlike başlıyor." 
YANIK ÖZEL İLGİ 
VE BAKIM 
GEREKTİRİR 
Hayati tehlikesi 
bulunan yanık 
yaralanmalı insan
ların hastaneye 
yatırılarak tedavi 
edilmesi gerektiğini 
belirten Prof.
Çetinkale, yanık 
tedavisinin özel ilgi 
ve bakım gerek
tirdiğinin altını 
çiziyor: "Hayati 
tehlikesi olan yani 
yukarıdaki rakam
lara erişen yanık 
alanı olan insanlar 
mutlaka hastaneye 
yatırılarak 
tedavi edilmeleri 
lazım.Yanık tedavisi 
özel ilgi ve bakım 

gerektiren bir 
tedavi. Her yerde 
her zaman uygulan
makla birlikte kalıcı 
tedavisinin bu işin 
uzmanları tarafından 
yapılması lazım. 
Gelişmiş ülkelerde 
yanık tedavisi yanık 
merkezi adı verilen, 
sadece yanık hasta
lar için dizayn edil 
miş, bu konu ile 
ilgili özel olarak 
yetişmiş personelin 
yanısıra çeşitli araç 
ve gerecin bulun
duğu, dışardan giriş 
çıkışların kontrol 
altına alındığı ünite 
lerdir. Gelişmiş 
ülke lerde bunlar 
var. Ve yanık 
hastalar böy le 
tedavi ediliyor." 
KİMLER YANIK 
NEDENİYLE 
HASTANEYE 
YATIRILMALI 
-Genel olarak 
çocuklarda % 10, 
erişkinlerde % 15 i 
geçen ikinci 
derece yanıklar 
- Çocuk yarada 
erişkin % 10 u 
geçen üçüncü 
derece yanıklı 
hastalar hastaneye 
yatırılarak tedavi 
edilmelidirler.
- Bu değerlerin altın
da olup yanık alan
ları özellik gösteriy
orsa veya hastanın 
ilave sorunları varsa 
bu hastalarda yanık 
alanları daha az olsa 
dahi yatırılarak 

tedavi edilmeleri 
gerekir.
Her türlü yanık has
tasının mutlaka 
yanık merkezine 
yatırılması gerek
mez. Ciddiyeti daha 
az olan ve yatması 
gereken yanıklı 
hastalar yanık 
servislerine yatırılır
lar ve burada 
tedavileri yapılır. 
Daha ciddi ve 
yanık merkezine 
yatması gereken 
hastalar daha 
komlike ve ağır 
hastalardır.
Bu hastaların 
içinde mutlaka 
yanık merkezine 
yatırılarak tedavi 
edilmesi gereken 
hastalar ise:: 
1-İkinci veya 
üçüncü derece, 
genişliği % 10 dan 
fazla yanığı olan 
10 yaş altı çocuklar 
veya 50 yaşın 
üzerindeki erişkin
ler, 2-Hangi yaşta 
olursa olsun 
% 20 nin üzerindeki 
üçüncü derece 
yanıklar 
3-İnhalas yon 
yanığı olan 
yanıklı hastalar 
olarak sıralanabilir. 
Bunlar özet ve 
kısaltılmış 
kritereler olup 
daha detaylı 
değerlendirme 
yapılarak hasta 
kabulleri gerçek
leştirilir.

Kulak Memesi 
Kalbin Aynası

Kardiyoloji Uzmanı 
Doç. Dr. Cevad 
Şeküri, kulak 
memesindeki yatay 
derin çizginin kalp 
ve damar hastalık
larının habercisi 
olduğunu söyledi. 
Doç. Dr. Şeküri, 
kulak memesi çizgi 
sinin kalp damar 
hastalığı belirti
lerinden biri olarak 
kabul görmesiyle 
ilgili ilk çalışmanın 
1973 yılında 
yapıldığını, bugüne 
kadar bu konuda 
35'e yakın yayın 
oluşturulduğunu 
anlattı.
Kulak memesindeki 
çizginin damar 
dolaşım yetersi
zliğinin kronik bir 
bulgusu olduğunu 
vurgulayan Doç. Dr. 
Şeküri, bu çizgiye 
sahip olanlarda kalp 
damar hastalığı 
görülme sıklığının, 
olmayanlara oranla 
daha yüksek oldu 
ğunu dile getirdi. 
Kulak memesindeki 
bu çizginin cilt bul
gularından biri 
olduğunu dile 
getiren Doç. Dr. 
Şeküri, "Bu çizgiyi 
görmek için aynaya 
bakmak yeterli. Bir 
ya da iki kulak 
memesinde bu çizgi 
bulunanlar kalp 

damar hastalıkları 
yönünden taran- 
malı, risk faktörleri 
açısından da tetkik 
edilmeli" diye 
konuştu.
Kalp ve damar 
hastalıklarından 
hayatını kaybeden
ler üzerinde yapılan 
otopsi çalışmaları 
sonucunda ilginç 
verilere de rast
lanıldığını kaydeden 
Şeküri şöyle konuş
tu: "Kulak memesin
deki yatay derin 
çizgi kalp damar 
hastalıklarının 
habercisi. Kalp 
rahatsızlığı sonucu 
ölenlerin’ yüzde 
80'inde bu çizgi 
saptandı. Kulak 
memesinin tam 
ortasında yan 
devam eden 
'Diagonal' tarzda 
dediğimiz bir yarık 
oluşuyor. Bu 
yaşlılıkla birlikte 
olmakla beraber 
kalp damar 
hastalığının da 
önemli belirtisi ola
bilir. Bu çizgiye 
taşıyanlarda kalp 
damar hastalığı 
ortaya çıkma riski , 
çok yüksek. İki 
kulakta da bu çizgi 
varsa kalp damar 
hastalığı birlikteliği 
oranı yüzde 77'e 
çıkıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ QTOBÜSÜ

•

i 

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 H 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 94■ VI

i

VAPUR - FERİBOT
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

■
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
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
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 Q0
MahaDAnHASt 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 0,0
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

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

NÖBETÇİ ECZANE
27 Mart 2008 Perşembe 

AHSEN ECZANESİ 
İstiklal Cad.No: 113 

Tel: 5130133 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3015 

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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DOGALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER■ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK
ISI ve SU YALITIMI 
ODALAR AMERİKAN KAPI 
GİRİŞ ÇELİK KAPI 
KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ DflI
ALÇI SIVA H''

CEPHE KAPLAMA
OTOPARK & YEŞİL ALAN ^«2—
PVC PENCERE 
BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA 
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

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

160m2dublex daireye geniş seçenek.

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin Lensine ait 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

ŞEHİR MERKEZİNDE

ıı ısıl S Q fil İ



jalıia, ‘İlçeleri ilıya ediyoruz"
Toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Turgut yoktu.

/ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hik 
met Şahin, AKP İlçe Başkanlığına yaptığı 
ziyarette, Gemlik’e 4 yılda 20 milyon YTL’lik 
hizmet getirdiklerini, altyapı yenileme çalış
malarının devam ettiğini, Terminal’in Temmuz 
ayında açılacağını, su sorunlarına destek 
verdiklerini, Umurbey ve Armutlu kavşaklarının 
yeniden düzenlendiğini söyledi. Haberi 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Şahin’in ziyareti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Hikmet Şahin, Gemlik’e gelerek AKP ilçe 
yöneticilerini ziyaret etmiş.

Bu tür ziyaretler normaldir.
Belediye Başkanı Turgut’un bu ziyaretten 

n^berdar olmadığını öğrendik. Dev.syf 5’de

İC/M Dilime KllPlimil AKPİlçe Başkanı Enver Şahin, Orhangazi Caddesi’nde bulunan 
İŞÇİ BUllUa vlUlUlIlU Marmarabirlik depolarının karşısında yeri tuttuklarını belirterek, 

B ” ““ İŞ-KUR Gemlik Şubesi’nde çalışacak personelin, görev alacak
iiaminam kam L'|a müdüründe belli olduğunu ve yerin düzenlenmesiyle kısa sürede 
j vlllllvll Vvlllllrt iv İşküR Gemlik Şubesi’nin açılacağını söyledi. Haberi sayfa 2’de

EGE YUDU BORULARI İLE DAMLAMA 
veYAÜMURLANASİSTENlERİ

|Tel

Zeytinlik -Tarla -Meyve Bahçelerinizde damlama tİpambâukaci 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir,

, - - - - - - - - - J PROJELERE
1 Kumla Cad. Vaşa 2 Sil Apt. No: 1 K.KUMLA / G€MLİK 5 YIL 0 FAİZ

0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 İU KREDİ VERİYOR

[ BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I

mailto:quler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Sağduyu....

"Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz 
bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber 
saflığı vardır."-

F. R. Atay.
Sağ duyu..
Sosyal psikolojide önemli bir kavram 

olan ortak duyu ya da yaygın ifadesiyle 
sağduyu, kişisel pratikler, gözlemler, de 
neyimlerle zenginleştirilmiş, ortak gele 
neklere dayanan ve bireyler tarafından 
kendiliğinden üretilen bir takım bilgiler 
bütünü olarak tanımlanır..

Sağ duyu toplumları bir ve bütünlük 
şemsiyesi altında tutan bir kavram..

Burada önemli olan tarafların toplumcu
luk duyusunu ne kadar geliştirdiğidir..

Sağduyuyu oluşturan en etkin taraf ülke 
yönetiminde söz sahibi olanlardır..

Siyasal partiler ve diğer toplum dinamik
leri daha az etkin konumdadırlar..

Ne yazık ki sağduyunun tarafı olmak yeri 
ne gerginliğin tarafı olmayı şiar edinen 
iktidar nedense germeye devam ediyor.

Dün Cumhurbaşkanının CHP Genel Baş 
kanı Deniz Baykal'la başlayan uzlaşma bu 
luşmaları yüreklere su serpti.

İçinin dolu olması ve sonuç getirmesi 
dileğimiz..

Çünkü Türkiye o kadar gereksiz çek
işmelerle uğraşıyor ki..

İktidarın yol açtığı kriz toplum dinamik
leri tarafindan giderilmeye çalışılıyor..

İktidar ne diyor?
Başbakan yine uzaklardan sesleniyor..
Adım atmak yerine biz zaten açığız diyor 

ardından da medyayı suçluyor.
Siz kendinize bakın diyerek uzlaşmanın 

belkemiğine en acımasız darbesini vuru 
yor.

Oysa..
Uzlaşma böyle mi olur?
Adım böyle mi atılır?
Asıl olan...
Uzlaşmayı yürekde hissetmek.. 
İnanmak..
Öz le sözü aynı çizgide buluşturmak..
Bu bakıma;
Cumhurbaşkanının attığı adım olumlu..
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Baykal'da 

memnun .görüşmeden.
TBMM Başkanı da bugün ülkenin 

kucağına düşen gerilimde uzlaşmacı bir 
tutum izlemektedir..

CumhUrbaşkam'nın..
TBMM Başkam'nın..
Muhalif siyasal parti liderlerinin..
Meslek örgütlerinin..
Dirlik, düzenlik ve barış adına attığı 

adımlar umarız iktidar partisini ve genel 
başkanının doğru yörüngeye çeker.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

abone oldunuz id?
mmiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Sayfa 2

;ci Bulma tama Gemlik'le
Gemlik KHrffezO

4

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in 
desteği ile İŞKUR 
şubesinin Gemlik'e 
kurulmasının 
onaylandığını 
ve yerinin de tutul
duğunu söyledi. 
Gemlik'te İŞ-KUR 
bürosunun olmama 
sı nedeniyle vatan
daşlar, Bursa'ya 
giderek müracaat
larını yapmak zorun
da kaldıklarını 
söyleyen Şahin, 
Bursa'dan bu yılın 
8 aylık bölümünde 
ise 22 bin 353 
kişinin Bursa'da 
iş müracaatın da 
bulunduğu, 
5 bin 611 kişinin 
işe yerleştirildiği 
bildirildi.
İŞKUR Şubesi’nin 
Gemlik'e kurulması 
onayı için Genel 
Müdürlüğe yazılan 
yazıyı takip ettikleri-

ni söyleyen Şahin, 
"Ankara'ya git
tiğimizde Gemlik'in 
sorunlarını Bakanı 
miza anlatmıştık. 
İşkur Müdürlüğü 
de bunlardan 
biriydi. Bakanımız 
Genel Müdürlüğe 
kurulması yönünde 
talimat vermişti ve 
İŞKUR Şubesi’nin 
kurulma kararı 
çıkmış oldu” dedi. 
Onayı çıktıktan son 
ra yer arayışlarını 
sürdürdüklerini

söyleyen Şahin, 
Bursa İşkur Müdürü 
Kasım Tilki bulunan 
yeri incelediler.
Şahin, Orhangazi 
Caddesi’nde bulu
nan Marmarabirlik 
depolarının karşısın
da yeri tuttuklarını 
belirterek, İŞ-KUR 
Gemlik Şubesi’nde 
çalışacak perso 
nelin, görev alacak 
müdüründe belli 
olduğunu ve yerin 
düzenienmeşiyle 
kısa sürede İŞKUR

Cjrmjıuıiııııiiifiııipı
BAYTA? www.baytasinsaat.com.tr

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

SATILIK DAİRELER
Baytaş ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manashr’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Çarrefour Karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmam’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi 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

Gemlik Şubesi’nin 
açılacağını söyledi. 
İşe yerleştirilme 
lerde İşkur 
Şubesi’nin Gemlik'e 
de açılacak olması 
Gemlikte yaşayan 
işsiz gençlerimiz 
müracaat için 
Bursa'ya gitmekten 
kurtaracağını 
belirten Şahin, 
açılacak şubenin 
Gemlik'in yanı sıra 
Orhangazi ve 
İznik ilçelerine de 
hizmet vereceğini, 
Gemlik'te potansiyel 
olmadığı için 
İşkur Gemlik Şube 
si'nin yıllar önce 
kapatıldığına 
dikkat çekerek, 
"İlçemizde gerekli 
potansiyel bulun
makta ve her geçen 
gün yeni iş sahalan 
açılmaktadır. 
Kurulacak olan İş
kur Gemlik Şubesi . 
bölgeye de hizmet 
verecektir. İŞKUR 
büromuz ilçemize 
hayırlı olsun" 
dedi.

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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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, AKP İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvurall 933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vuraljalıin, "İlçeleri ilıya ediyoruz” 

S Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, AKP İlçe 
Başkanlığına yaptığı ziyarette, Gemlik’e 4 yılda 20 milyon YTL’lik 
hizmet getirdiklerini, altyapı yenileme çalışmalarının devam ettiğini, 
Terminal’in Temmuz ayında açılacağını, su sorunlarına destek 
verdiklerini, Umurbey ve Armutlu kavşaklarının yeniden düzen
lendiğini söyledi. Toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Turgut yoktu.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
hizmetlerin yalnızca 
kent merkeziyle 
sınırlı kalmadığını, 
30 kilometrelik 
yarıçap içindeki 
tüm ilçelerin, 
Büyükşehir’in 
yatırım yağmurun
dan nasibini 
aldığını söyledi. 
Başkan Şahin, 
Gemlik AKP 
İlçe Teşkilatı’nı 
ziyaretinde yaptığı 
konuşmada, 
4 yılda Bursa’yı 
yatırımlarla 
donatırken, 
ilçelerin de sunulan 
hizmetlerle 
ihya edildiğini 
söyledi. 
Gemlik’in de 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin üzerinde 
özenle durduğu 
ve eksiklerini 
gidermek için 
gayret gösterdiği 
ilçelerden biri oldu 
ğunu hatırlatan 
Şahin, büyük küçük 
demeden ilçeden 
gelen her talebin de 
ğerlendirildiğini ve 
gereken hizmetin 
verildiğini söyledi. 
DÖRT YILDA 
20 MİLYON 
YTL’LİK YATIRIM 
Gemlik’e yapılan 
yatırımların rakam
larla da gözler 
önüne serildiğine 
dikkati çeken 
Başkan Şahin, 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin, 4 yıl 
içinde ilçeye 20 
milyon YTL’lik 
yatırım yaptığını 
kaydetti.
Gemlik’in yıllardır 
değişmeyi bekleyen 
ve büyük problem
lere sebep olan 
altyapısını yenileme 
(alışmalarının devam 
ettiğini hatırlatan

Başkan Şahin, 
öte yandan içme 
suyu ihtiyacına 
alternatif olarak 
Küçük Kumla 
Beldesi’nde 2, 
Sanayi Bölgesi’nde 
2, Gem saz, Cihatlı 
ve Şahin yurdu 
Köyleri nde de 
birer su kuyusu 
açıldığını söyledi, 
ilçenin ortasından 
geçen Karsak Deresi 
temizlenirken, 
derin deniz deşarjı 
çalışmalarıyla 
Gemlik sahillerinin 
artık daha berrak 
olduğunu ifade 
eden Başkan Şahin, 
ilçenin kentin 
ulaşım sistemine 
dahil edildiğini, 
Umurbey ve Armutlu 
Kavşaklarının da 
yeniden düzen
lendiğini kaydetti.
TERMİNAL
TEMMUZ AYINDA 
AÇILACAK 
İlçenin yıllardır 
eksikliğini yaşadığı 
şehirlerarası 
otobüs terminalinin 
inşaatının da 
hızla yükseldiğine 
işaret eden Şahin, 
Bursa ve İstanbul 
üzerin de Türkiye’nin 
farklı yerlerine 
giden yolcuların 

uğrak noktası 
olan Gemlik’in 
artık misafirlerine 
daha konforlu 
hizmet 
vereceğini kaydetti. 
Terminalin yalnız 
şehirlerarası otobüs 
lere değil, belde 
ve köylere de 
hizmet edeceğini 
söyleyen Başkan 
Şahin, 12 bin 
metrekarelik alanda 
yapılacak terminalde 
6 adet şehirlerarası 
otobüs peronu, 
8 adet belde ve 
köy minibüs 
peronu ve ihtiyaca 
yönelik ileride 
kullanılabilecek 
ek peronların 
yapılacağını söyledi. 
Başkan Şahin, 
inşaatı yüzde 
50 seviyesine 
ulaşan terminalin 
temmuz ayında 

hizmete açılacağını 
kaydetti.
ŞAHİN’DEN 
OVGU
Gemlik AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Büyükşehir 
Belediyesinin 
Bursa’nın çehre 
sini değiştiren 
hizmetlerini 
hayranlıkla izledik
lerini belirtti.
Enver Şahin, 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
Gemlik’in 
öncelikle olmayan 
kanalizasyon, 
yağmur ve içme 
suyu şebekelerini 
imar ederek, 
altyapısını çağdaş 
hale getirdiğini, 
ilçenin diğer 
sıkıntılarının da 
zamanla çözüm
leneceğine 
inandığını söyledi.

Yüzünüze, gözünüze bulaştırdınız...
İlhan Selçuk serbest. ..
Yapanlar utansın..
Ey yalakalar, utanmaz gerici yazarlar yü 

zünüz biraz olsun kızaracak mı.?
Öyle bir deri ki bence kızarmaz..
Biliyoruz ki bağımsız Türk yargısı, her va 

tandaşı gözaltına alarak Türk milleti adına 
yargılamak hakkına sahiptir.

Bu yetkiyi yargıya Türk ulusu vermiştir.
Son göz altına alınma şeklini herkes gör 

dü, dünya duydu..
Bizim itirazımız, gözaltına alınış şekline 

ve saygısız davranışlaradır.
Türk basınının en önde gelen yazarların

dan olan 83 yaşındaki yazar İlhan Sel çuk’ 
un, sabaha karşı evinin basılması ve bir eş 
kıya, bir terörist; bir cani gibi gözaltına alın
ması, ne yazık ki polisin büyük ayıbı olmuş
tur.

Gönül isterdi ki o polisler (İstanbul Emni 
yet Müdürü Bay Cerrah) Türkiye Cumhuriye 
ti ile yaşıt olan değerli bir yazara gereken 
saygıyı göstersin, olayı bir şov haline getir 
meşin.

İktidara yaranmak, o mevkide kalabilmek 
için yapılan bu tip işlemler o kuruluşa da, 
şahsın kendisini de puan kaybettirir.

Polis, hiçbir zaman hakkaniyetten şaşma
malı, iktidarın değil, her zaman devletin po 
lisi.olmalı. Ona bu yakışır..

İlhan Selçuk gibi aynı soruşturma kapsa 
mında gözaltına alınan eski İstanbul Üniver
sitesi Rektörü Profesör Dr. Kemal Alemdar 
oğlu ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Pe 
rinçek, toplumda saygın yerleri olan kişiler 
dir.

"Gel" denildiği anda derhal polise ya da 
savcılığa gidecek insanlardır.

Peki, bu şiddet niye?
Aynı gün Başbakan Erdoğan’ın, "Devleti 

çetelerden kurtarıyoruz" demesi bir tesadüf 
müdür?

Henüz kesin bir yargı karan yokken Baş 
bakan’ın böyle konuşması, Demokra tik ya 
pının temellerini sarsmak, ülkeye yazık et 
mek demektir.

Bunun sancısını hep beraber çekeceğiz.
İktidarın, gözaltına alınma olayını keyifle 

izlediğini görüyoruz.
Televizyonda AKP’li bir kadın milletvekili, 

Necip Fazıl’ın bir şiirini cıyak cıyak bağırarak 
nasıl da okuyordu?

"Surda bir gedik açtık, şahane mi şahane, 
Ey kahpe rüzgâr, artık nereden esersen 

es!"
Hangi kahpe rüzgârdır bu?
Yoksa Hırs, öfke ve kin rüzgârı mı?
Açılan dava nedeniyle ülkede iktidarın ya 

rattığı fırtına mı?
Yaşlı, ileriyi gören denizciler derler ki; 

Hırs, bir teknenin yelkenini şişiren rüzgâra 
benzer.

Azı yararlıdır, fazlası ise tekneyi batırır!
AKP’nin militanları şimdi böyle tehlikeli 

bir noktada.
İktidar partisinin, bu hırsını frenlemesi ge 

rekiyor.
Fakat gözlerini öfke bürüyen insanlar için 

bu mümkün mü?
AKP’nin kapatılması istemiyle dava açan 

Başsavcı Abdurrahman Yalçınkaya ile dava 
ya bakacak.

Anayasa Mahkemesi’ne gözdağı verme 
Kampanyası devam edeceğe benziyor.

Hukuk dışı bir kampanya bu...
Amaç, korku salmak, yıldırmak.
Bundan elli yıl önce de böyle başlamıştı.
AKP’liler söyleyeyim bu flimin sonu çok 

kötü oldu.
Siz görmemiş olabilirsiniz ama ben gör 

düm, çok kötü oluyor..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Haluk Koç CHP’lilerle buluştu
Cumhuriyet Halk Par 
tisi 32. olağan kurul" 
tayı öncesi Genel Baş 
kân aday adayı Prof. 
Dr. Haluk Koç Bursa 
gezisi kapsamında 
Gemlik'e de uğra
yarak, CHP Gemlik 
İlçe Başkanı Cem Gü 
ler ve İlçe Yönetim 
Kurulu ile görüştü. 
Gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulunan Haluk Koç;, 
iktidarda bulunan bir 
parti hakkında kapa 
tılma davası açılma 
sının Türkiye açısın
dan hiç kuşkusuz 
mutluluk duyulacak 
bir durum olmadığını , 
ancak, hiç bir parti 
nin de benim arkam
da çoğunluk var dü 
şüncesiyle dilediğim 
gibi hareket ederim 
diyerek, anayasanın 
temel ilkelerini ve 
Türkiye Cumhuriyeti 
'nin kuruluş felsefesi
ni ortadan kaldırmaya 
ya da içini boşaltma 
ya yeltenemeyeceği
ni, bunun karşılığında

anayasal yargı organ
larının üzerine düşen 
görevi yapmalarının 
kaçınılmaz olduğunu 
belirtti. İktidardaki 
AKP'nin altı yıl içinde 
ülkeyi kaosa sürük
lediğine işaret eden 
Haluk Koç, "Ülkenin 
güneydoğusunda 
kalkışma provaları 
yapılıyor, iş sizlik 
yüzde 20'lere ulaştı, 
esnaf kan ağlıyor, 
Türkiye'nin gelir 
dağılımı uçurumu 
günden güne artıyor, 
sosyal güvenlikte 
kazanılmış haklar bir 
bir geri alını yor, 
devlet içinde ve sivil 
toplum örgütleri ile 

sendikalarda AKP 
devletine doğru giden 
hızlı bir kadrolaşma 
var ve başbakan bir 
yandan ayetler ve su 
relerle siyaset yapar 
ken işine gelmedi 
ğinde önüne gelene 
kabadayı edasıyla ça 
tarak Türkiye'de ger 
ginliğin tırmanmasın 
da başrol oynuyor. 
Demokrasiye nalıncı 
keseri gibi hep kendi 
ne yontma anlayışıyla 
bakan, Türkiye'de dar 
beyle partiler kapatıl 
dığında gıkı çıkmayan 
ların bugün sahte 
demokrat kesildiğini, 
bugünkü AKP demok 
rasisinin o Isa olsa 

tramvay demokrasisi 
olabileceğini" söyle- 
di. Ülkeyi tehlikeli ve 
zor günlere sürükle 
yen AKP 'ye karşı, tek 
se çeneğin bugünkün 
den daha güçlü bir 
CHP olduğunu 
belirten Haluk Koç, 
CHP genel başkanı ol 
ması halinde parti içi 
demokrasiyi ve or tak 
aklı işletmeyi ve halk
la içiçe politika yap
mayı taahhüt ettiğini 
belirterek, "CHP tarihi 
boyunca çok önemli 
dönüm noktalarında 
gereken, dönüşümleri 
kendi iç dinamikleriy 
le yapmayı başarmış 
bir partidir ve inanı 
yorum ki önümüzdeki 
kurultayda da bu 
dönüşümü gerçek
leşti recektir" dedi. 
Gemlik'i ziyaret eden 
ekipte CHP Kocaeli 
milletvekili izzet Çetin 
ile CHP Bursa Eski 
milletvekilleri Mehmet 
Küçükaşık, Mustafa 
özyurt ve Yahya 
Şimşek de katıldı.

Anayasa Mahkemesi 
Başkanı'ndan 

"sağduyu" çağrısı
Anayasa Mahkeme 
si Başkanı Haşim 
Kılıç, AKP’nin 
kapatılması 
istemiyle açılan 
davayla ilgili 
iddianamenin 
ön incelemesinin 
büyük ihtimalle 
pazartesi günü 
yapılabileceğini 
bildirdi.
Kılıç, makamında 
gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
iddia name ile 
ilgili ön incelemeyi 
yapmakla 
görevlendirilen 
raportörün raporu 
nu en geç bugün 
bitirebileceğin! 
ifade ettiğini 
bildirdi.
Kılıç, "Raporu 
bitirirse cumartesi 
ve pazar günü 
bizim için çalışma 
fırsatı dır. Pazartesi 
günü için herhangi 
bir sıkıntı olmazsa 
ko nuyu görüşmeye 
başlarız diye

düşünüyorum" 
dedi
KILIÇTA GERİLİMİ 
DÜŞÜRÜN DEDİ 
Sivil toplum kuru
luşlarından gelen 
'siyasi gerilimi 
düşürün' çağrısına 
Anayasa Mahke 
mesi Başkanı da 
katıldı. Haşim Kılıç 
yaptığı yazılı açıkla
mada 'Muhalefetiyle 
iktidarıyla bir 
arada yaşamayı 
öğrenmeliyiz. Tan 
siyonu yükseltmek 
kimseye yaramaz* 
şeklinde konuştu

I
İ ESSfîN YfîPI
S EGE YILDIZ BORULARI İLE DAMLANA ve YAĞMURLAMA SİSİMİ

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN !

Zeytinlik * Tarla * 
Meyve Bahçelerinizde 

damlama usulii ile 
sulama sistemleri kurulur 

projelendirilir.
Kumla Cad. Ycışo 2 Sil. Apt. No: 1 K.KUMLA / G6MLİK
Tel.: 0.224 538 53 13 ■ 0532 427 07 00
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Bizim de bu ziyaretten haberi 
miz olmadı.

Yerel basına, aslında diğer
lerini bilmiyorum ama Gemlik 
Körfez’e haber verilmedi.

Biz de Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a durumu sor
duk.

Başkan da haberi bizden öğ 
rendi.

Diyeceksiniz ki haberi nasıl 
yaptınız.

Teknolojii sayesinde.
Büyükşehir Belediyesi inter

net aracılığıyla Belediye haber 
lerini benim elektronik postama 
yolluyor.

Ayrıca, Bursa haberlerini de 
yine internet haber sitelerinden 
alıyoruz.

İlçenin sorunlarının dile gel 
diği bir toplantıda Belediye Baş 
kanının bulunmamasını yadırga 
dım.

Bu AKP’nin iç sorunu diyerek 
geçiyorum.

Bu toplantı bir ziyaret toplan
tısıydı mutlaka ama Başkan 
Büyükşehir Belediyesi’ne yani 
kendine bağlanan ilçelerin AKP 
li belediyelerini ziyaret etmesi ve 
yaptığı işleri yinelemesi O’nun 
bu kent halkıyla diyaloğunu

Şahin’in z/'

sağlayacak siyasi bir çalışmadır. 
Başkanlar bunu yapmalıdır. 
Bu konuda halka mesajları 

iletecek organların başında 
basın gelir.

Basının yanında kendi siyasi 
partisi de destek verirse Büyük 
şehir’in ne yapıp yapmadığı halk 
tarafından bilinir.

Şahin, Gemlik’e 4 yılda 20 mil 
yon YTL yatırım yapıldığını söy 
lemiş.

Bunlar su, terminal, altyapı ve 
ulaşım yatırımları.

Terminal ve Umurbey Köprü 
lü kavşak çalışması devam edi 
yor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Gemlik Belediye Bütçesinin 
yasa gereği yüzde 35’ini, Küçük 
Kumla, Umurbey ve Kurşunlu 
Belediyelerinin de yüzde 35’ini 
alıyor.

Bunların toplamı nedir.bilmi

yorum.
Dört yılda Gemlik, Küçük 

Kumla, Umurbey ve Kurşunlu ne 
ödedi öğrenmekte fayda var.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
Gemlik’e yaptığı hizmetleri 
küçümsemiyoruz.

Ancak, Gemlik gibi kış ayla 
rında nüfusu 80 bin olan, yaz 
aylarında beldeleriyle birlikte 
200 bin nüfusa sahip bir kente 
daha önemli hizmetler getirmek 
gerekir.

BUSKİ çalışmaları yağmurlu 
havalarda yeterli olmuyor.

Gemlik bu konuda takviye 
edilmeli.

İlçenin belirli mahalleleri her 
yağmurda sular altında kalıyor.

Beldelerden buna benzer 
yakınmalar geliyor.

Vidanjör istendiğinde 
zamanında gitmediği belirtiliyor.

Altyapi çalışmalarının 

devam ettiğini söyleyen Sayın 
Şahin’in yağmurlu bir günde 
Gemlik’e gelip halimizi bir. 
görmesi gere kir.

Ana yollar bakımsız.
İstiklal Caddesi trafiği artık 

kaldırmıyor.
Buraya ne tür bir düzenleme 

yapılacaksa Büyükşehir Ulaşım 
dairesi konuya el atmalı.

Gerekirse trafik lambası 
düzenlemesi yapılmalı.

Bir konuda Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Yolu’nda 
geçtiğimiz yıl yaya kaldırım 
düzenlemesi ile ışıklı kavşak 
düzenlemesi yaptı ama bu böl
genin yeşillenmesine el atmadı.

Gemlik Belediyesi bahar geli 
şiyle bu bölgeyi ağaçlandırdı.

Yine de Büyükşehir’in desteği 
olduğuna inanıyorum.

Büyükşehir Belediyesi 
Gemlik’in çehresini değiştirecek 
projelere imzasını atmalı.

Bursa nasıl değişiyorsa 
Gemlik’te değişmeli, modern
leşmeli.

Bu Gemlik Belediyesi ile kol 
kola gerçekleşmeli.

Şahin’in katıldığı toplantıda 
Mehmet Turgut’un olmaması 
düşündürücü değil mi?

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Doğaya koşunuz....
Genç yaşta 

yitirdiğimiz Gemlik 
Folklor Derneği’nin 
kurucusu ve 
Gemlik’in folklor 
gösterileri ile yurt 
içinde ve yurt 
dışında başarı 
ile tanıtmış, folklörü 
ve milli müziğimiz 
olan Halk müziği 
repertuarını 
geliştirip icra etmiş 
Ahmet Süren’in 
öğrencileri Gemlik 
Yaşam Atölyesi 
Derneği’ni kurmuş 
bulunuyor.
Dernek, geçtiğimiz 

hafta Şahintepe 
yürüyüşü ile çalış
ma başlatmış.

19-20 Nisan gün
lerinde de Selimiye- 
Teşvikiye ye dağ 
gezisi düzenleye 
rek doğa sporlarını 
sevenlerin sayısını 
arttırmayı amaçlı 
yor.
Dernek ayrıca

modern danslar ve 
folklor dans atölye
si ile fotoğrafçılık 
ve tiyatro eğitimi ile 
gençleri yetiştirmek 
amacında.

Bu girişim Gemlik 
için çok önemli ve 
takdire şayan bir 
girişim.

Gemlik’in kültürel 
etkinlikleri artacak 
geliştikçe başarılı 
olundukça etkinlik
ler uluslararası 
boyuta taşınacak 
şüphesiz.

Bu çalışmaları da 
yeterli görmeyen 
dernek, kültürel 
konferanslar 
düzenleyerek, halkı 
bilgi lendirme 
uğraşı verecek ve 
böylece Gemlik’in 
kültürel 
gelişmişliğinin 
örnek olacağı 
gerçek.

Gemlik için böyle- 
si önemli bir girişi

mi başlatan genç
lerimiz Adem 
Murat Yılmam, 
Ahmet Ertürk ve 
Mehmet Gür’ü kut
luyorum.

Başarılar diliyo
rum.

Haydi Gemlikliler! 
Haydi

Gençlerimiz! 
Derneğe üye 

olunuz!
Derneğe katılıp 

arttıkça şevk ve 
başarı da artar.

Koşunuz güzellik
lere!

Koşunuz bilgiye! 
Koşunuz doğaya! 
Doğa aha şefkatle 

kucaklar hepimizi.
Bizlere hayat 

veren o.
Bizler ona yönel 

dikçe onun bizlere 
olan sevgisi de 
artacaktır.

Gözümüz gibi 
koruyalım, sevelim 
doğayı.

Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesl.com

ŞUBE: Küçük Sanayi Sitesi 
B/Blok No:32 Gemlik / BURSA 
Tel & Fax; 0.224 524 77 78

www.netotogaz.com

raM

NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

I II II II

İIHALveYERLİALTERNATİFYAJOTSİSIEMLERİ

Ş 4TIKER
Stefmlli

A Ütb 8AS CClUJ>MtNf

2 YIL MANİİ 
KREDİ KARTINA TAKSİT AVANTAJLARI
MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. 
Blok No:7-8-10 Nilüfer / BURSA 

Tel: 0.224 441 79 04 -05
Fax: 0224 443 07 15

http://www.gemlikkorfezgazetesl.com
http://www.netotogaz.com
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Cargill'e vize Meclis'ten geçti
İktidarla muhalefet 
arasında ’Cargill’e 
af getirdiği* tartış
malarına yol açan 
11 Ekim 2004 tarihin
den önce, gerekli izin
ler alınmadan tarım 
dışı kullanıma açılan 
arazilerin, istenilen 
amaçla 
kullanımına imkan 
sağlayan kanun 
teklifi Meclis 
Genel Kurulu’nda 
kabul edildi.
AKP Bursa Milletve 
kili Altan Karapaşa 
oğlu’nun Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu’n 
da değişiklik yapıl
ması hakkında kanun 
ve diğer kanunlarda 
değişiklik yapılması
na dair kanun 
teklifi Meclis Genel 
Kurulu’nda 
kabul edildi.
Kanuna göre, tarım 
dışı amaçla kullanıma 
açılan arazilere tarım
sal bütünlüğü boz
maması hâlinde, iste
nilen amaçla 
kullanım izni verile
cek. İzin için düzenle
menin yürürlüğe 
girdiği tarihten 
itibaren 1 yıl içinde 
Tarım ve Köy işleri 

| Bakanlığı’na baş 
vurulması gerekecek. 
Tarım dışı kullanılan 
tarım arazilerinin her 
metre karesi için 5 
YTL ödenmesi 
öngörü lüyor.
Başvuru tarihinden 
itibaren 2 yıl içinde 
işlemler bitene kadar 
başvuru sahipleri

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 
Jtaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINÇILIK-REKLAMCILIK

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

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

faaliyetlerini 
sürdürecek.
1 yıl içinde gerekli 
izni alamayanların 
üretim faaliyetleri ise 
durdurulacak.
MAHKEMEDEN 
KOTU HABER 
Bursa Barosu ve bazı 
akademik mes lek 
odalarının kapa tıl- 
ması istemiyle 
yargıya müracaat 
ettiği ABD sermayeli 
Cargill Mısır işleme 
Tesisleri'ne yargıdan 
köte haber geldi. 
Bursa 3. İdare Mah 
kemesi, üzerinde 
Cargill A.Ş.'ye ait 
mısır işleme tesisi 
nin bulunduğu alanın 
"Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı 
Kanunu’n da 
Değişiklik Yapıl ması 
Hakkında Kanun"un 
6. maddesi uyarınca 
tarım dışı amaçla kul
lanılmasının uygun 
görül meşine ilişkin 
Bursa Valiliği Îİ Tarım 
Müdürlüğü'nün 
işlemini oy birliğiyle 
iptal etti.
Mahkeme, Bursa 
Barosu ve meslek 
odalarının Bursa 
Valiliği aleyhine açtığı 
davayı karara 
bağladı. Orhangazi 

ilçesi Gemiç köyü, 
Karapınar mevkisin 
de bulunan 212 bin 
511 metre karelik 
alanla ilgili daha 
önceki iptal ve yü 
rütmenin durdurul
ması kararına atıfta 
bulunan İdare Mah . 
kemesi kararında; 
"Anayasa 'nin 138. 
maddesinde yasama 
ve yürütme organları 
ile idarenin mahkeme 
kararlarına uymak 
zorunda olduğu, bu 
organlar ve idarenin 
mahke me kararlarını 
hiçbir suretle 
değiştiremeyeceği ve 
bunların yerine getiril 
meşini geciktireme 
yeceği hükmüne yer 
verilmiştir. İptal edi 
len veya yürütmesi 
durdurulan karara 
dayanan veya onunla 
doğrudan doğru ya 
ilişkisi bulunan idari 
tasarrufların da iptal 
kararından etkilen
mesi kaçınılmazdır. 
Davacı ve müdahil 
tarafından Anayasa 
Mahkeme si'nin 
yürürlüğün durdurul
ması kara rından 
önce ve 5578 Sayılı 
Yasa'ya eklenen 3. 
maddenin yürürlükte 
olduğu tarihte dava 

konusu işlemin tesis 
edildiği ve kazanılmış 
hakkı bulunduğu öne 
sü rülmekte ise de 
kazanılmış hakkın 
varlığı için yasa veya 
idari işlemin hukuka 
uygun olarak tesis 
edilmiş olması zorun
lu olup, tarım dışı 
amaçla kullanılma
ması gerektiği 
yönünde verilen 
birçok yargı kararları 
bulunmasına ve 
Anayasa 
Mahkemesi'nce 5578 
Sayılı Yasa'nın 6. 
maddesi ile 5403 
Sayılı Toprak Koru 
ma ve Arazi Kulla 
nımı Hakkında Ka 
nun'a eklenen geçici 
3. maddesinin 
yürürlüğünün 
19 Şubat 2007 
tarihli kararla durdu
rulması ve bunun 
aynı tarihte açıklan
mış olmasına karşın, 
20 Şubat 2007 tari
hinde tesis edilen 
dava konusu işlem
den dolayı davacının 
kazanıl mış hakkının 
varlığını kabule 
olanak bulunma 
dığından davalıların 
bu yöndeki iddiaları 
yerinde görül 
memiştir. Açıklanan 
nedenterle: dava 
konusu işlemin 
iptaline, kararın 
tebliğini izleyen 
30 gün içinde 
Danıştay'a temyiz 
yolu açık olmak 
üzere oy birliğiyle 
karar verildi." 
denildi.

Yaşamdan 
Çizgiler

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı

ozgkara@hotmail.com

Hayatın Esintileri.... 2
Hükümetin 2B kararı ise akıllara zarar, 

neyse ki rant beklentisi sonucu ortaya atılan 
orman kanununun bir maddesine ilişkin 
uygulama daha önceki Cumhur başkanımız 
Ahmet Necdet Sezer tarafından veto 
edilmişti. Ancak 2B yasası yeniden gündem 
dedir. Artık Çankaya'da AKP'ye yakın bir 
ismin bulunması 1960'larda AP iktidarı ile 
yaşanan makilik orman arazisi yağmasının 
daha beterini halkımıza yaşatabilir. Zira 
orman alanlarının talanı ileride ülkemizde 
çevre için büyük sorunlar yara tacaktır...

Bursa'daki duruma bakarsak...
Büyükşehir Belediye Başkanı'nın saydığı 

alışveriş merkezi, teleferiğin uzatılması, 
Mudanya'ya dev akvaryum vs. Bursa'da ya 
şayan insanların sorunlarına dönük proje ler 
değildir. Kent Merkezi diye yapılan alış veriş 
merkezinin gerekliliği, Güzelyalı Feribot 
İskelesi'riin yeri, Merinos Fabrika sı'nın 
belediye'ye devriyle ortaya çıkan alanın 
değerlendirilmesi ise tartışmalıdır. Bursa'da 
bu dönem daha önce görülmedik ölçüde 
alan betona feda edilmiş, çok sayıda ağaç 
yok yere kesilmiştir.

"Meydanı bile kalmayan bu şehrin acısını 
kimse duymadı" diyordu Prof. Dr. Necmi 
Gürsakal...

Merkezi hükümetle neler yaşanıyorsa 
Bursa'da da aynısı yaşanmakta. Yani mer 
kez meydan savaşı ile Sultanahmet'teki tari
hi kıyım Bursa'da da var.

Sözünü ettiklerimizden ilki Bursa'nın 
meşhur Kent Meydanı sorunu ile ilgili. Men 
deres döneminde yapılmış ve daha önce 
çıkan bir yangında kısmen kullanılamaz hale 
geldiğinden şehir dışına taşınmasıyla atıl 
hale gelen S.Garaj adlı bölge BursalIların 
meydan olmasını istedikleri bir yerdi. 2001 
yılında yayınlanan "Floransalı Karlo" adlı 
romanında Uludağ Üniversitesi'nde Öğretim 
Üyesi olan Prof. Dr. Necmi Gürsakal adeta 
bütün dikkatleri kent meydanı ihtiyacına 
çekiyor ve şu soruyu soru yordu:

"Meydansız bir şehrin kayıp insanları 
olmayı neden hak ediyoruz?".

Ancak Hikmet Şahin'in Belediye Başkan 
lığı ile beraber uygulanan projeyle bu alan 
adına yaraşmayacak biçimde yapılarla dol 
durularak işlevi tamamıyla kaybettirilmiştir 
ama nedense adı değişmemiştir:

"Kent Meydanı Alışveriş Merkezi"!..
Adeta ülkenin gidişatından kaygı duyan- 1 

lara alışveriş merkezlerini gösteren Başba 
kan'a bir örnek sergilenircesine... İşin ilginç 
tarafı da daha inşaat bitmeden ve açılışı 
yapılmadan Milliyetin “Taze Mısır-Aşkı!" 
haberinde belirtildiği gibi İstanbul Büyük 
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğul 
larının Türkiye halkına Malezya'dan ithal ta 
ze mısır satacakları satış noktalarından biri. i 
nin de burada bulunacak olmasıdır.

Bursa'da da Türkiye'nin bütününde 
olduğu gibi yeşil alanla ilgili kişibaşına oran 
kişibaşına düşen alışveriş merkezi oranıyla 
kıyaslanmayacak düzeyde geri.

Toprak Üretilemez!..
Sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi 

bünyesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hal'inin 
taşınmasıyla boşalacak alan 45 bin 
metrekaredir.

Açılışını bizzat 1938'de M.Kemal'in yap
tığı Sümerbank Merinos Fabrikası'nın bele 
diyeye devredilen arazisi kentin akciğer
lerinden biri konumundayken yapılaşmaya 
açılan bölümü ise şimdilik yarıya yakın bir 
kısmını teşkil ediyor!

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Yaşanabilir bir TÜRKİYE 
Yeniden büyük TÜRKİYE 

Yeni bir DÜNYA

Saadet Partisi 
GEMLİK KONGRE

2008
İstanbul Eminönü Belediyesinin 
Efsanevi Belediye Başkanı Sayın 

LÜTFİ KİBİROĞLU 
beyin de konuşmacı olarak katılacağı 
3. Olağan İlçe Kongremize 

rûm ctımıiK haiki 
DAVETLİDİR
30 Mart 2008 Pazar Saat 14:30 
Gemlik Belediye Düğün Salonu



28 Mart 2008 Cuma Gemlik KHrfez Sayfa 8

Polislik mesleği öğrencilere anlatıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri Sosyal 
Bilgiler dersinde 
bu kez Polislik 
Mesleği konusunda 
bilgi edindiler. 
Okulun toplantı 
salonunda yapılan 
bilgilendirmeye 
davet edilen İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 7. 
sınıf öğrencilerine 
Polislik ve Emniyet 
mensuplarının yap
tığı görevler hakkın
da bilgiler verdi. 
Öğrencilerin Sosyal 
Bilgiler dersinde 
mesleklerin tanıtımı 
konusu işlenirken 
farklı meslek dal
larının temsilcileri 
okula davet edilerek 
onların meslekleri 
hakkında bilgiler 
alınırken sorular 
da soruldu.
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
öğrencilere polislik 
mesleği ve görevleri

Gazi İlköğretim 
Okulu öğretmen

lerinden Abdullah 
Soy verdi.

hakkında bilgiler 
verirken, öğrenci
lerin aydınlattı. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
işledikleri diğer 
bir konu ise 
Avukatlık mesleği 
oldu. Avukatlık 
ve yaptıkları 
görevleri içeren 
bilgileri ise öğren
cilere Ticaret ve 
Sanayi Odası

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN t
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

£

b

î

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 

Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa 

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

tefe

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daireİl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
f Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 dairelerI ı

DEVREN KİRALIK MARKET

Yalova Yolu üzerinde 
yüksek cirolu 

DEVREN KİRAUK MARKET 

FELKfi PETROL
TEL: 0.224 586 01 39 
FAX: 0.224 586 01 49

0 
PERİNE

ABONE OLDUNUZ MU?
GemlikKörfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim. 

S Hükümsüzdür. HÜSEYİN KORUCU

ABIGEM eğitimine 
katılanlar sertifikaları aldı

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 |

Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
ile ABİGEM 
Kocaeli işbirliği ile 
oda üyelerine 
yönelik ücretsiz 
olarak verilen 
“CE İşareti Genel 
Bilgilendirme 
Makine Emniyeti 
Yönetmeliğinde 
CE İşareti-lnşaat 
Malzemeleri 
Yönetmeliğinde 
CE İşareti” 
konuları kapsayan 
eğitim semineri 
yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan eğitim 
seminerine Ticaret 
ve Sanayi Odası’na 
kayıtlı eğitime 
makine ve inşaat

sektör ile ilgili 
faaliyet gösteren 
firmalar katıldılar. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
yaptığı konuşmada 
üyelere yönelik 
başlatılan eğitim 
ataklarının 
sistematik 
olarak devam 
edeceğini söyledi. 
Daha sonra 
eğitim seminerine 
katılanlara Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt tarafından 
sertifikaları verildi. 
KEMAL AKIT 
YENİDEN? BÜSEB 
YÖNETİM 
KURULUNDA

BUSEB A.Ş.’nin 
geçtiğimiz 
günlerde yapılan 
olağan genel 
kurul toplantısında 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkam Kemal 
Akıt yönetim 
kurulu üyeliğine 
seçildi.
Yapılan oylama 
ile belirlenen yöne
tim kurulu Celal 
Sönmez, Mahmut 
Yılmaz, Ali Hazır, 
Kemal Akıt, Tahir 
Yılmaz, Mustafa 
Daşdelen, Ethem 
Dizdar, Celal Gök 
çen, Turhan Genç 
oğlu, Osman Bolat, 
Özkan Özipekliler 
den oluştu.
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ELEMAN ARANIYOR
Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. 
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

ELEMAN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BAYAN ELEMAN ve 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI 
ALINACAKTIR 

Müracaat şahsen yapılacaktır. 

0 224 524 75 00

GEMİÎK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
RECEP İVEDİK

(Rezervasyon 
Tel: 513 35 21)

PLAJDA 14.00 - 19.00
SEMUN 11.30-15.45 ■ 21.00

ELEMAN ARANIYOR

11.30- 14.00- 16.15- 19.00-21.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK



Muhtarlar geçmiş olsuna gittikleri Başkan 
Turgut’tan isteklerine olumlu cevap aldılar
Gemlik Muhtarlar Derneği üyeleri görevine başlayan 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u makamında ziyaret 
ederek sağlık dileğinde bulundular. Muhtarlar kendile 
rine verilen bilgisayarlara internet bağlantısı sağlan
ması için olumlu yanıt alırlarken, Balıkpazarı Semtinde 
yapılacak hizmet binasının başlatılmasını istediler. 
Başkan binanın ihaleye çıkarıldığını söyledi.

Bursasnorlular Ankara ydunda
Gemlikli Bursaspor taraftarları 30 Mart 2008 günü 

saat 06.00’da Ankaragücü-Bursaspor karşılaşmasına 
destek vermek için Ankara’ya gidiyor.

C-v-fyor. - . .MenjfeçT^TA»?^

KAROEŞURIMÎZÎN MEKANIM OÎOîyORUZ a
TVM 6EMUKLI BURSASPOR TARAFTARINI BEKLİYORUZ |K| *
HAREKET 30.03 2008 SAAT 0600 î S KELE MEYOANI

Muhtarlar Başkanı ziyaretlerinde isteklerde 
bulundu. Başkandan olumlu yanıt aldılar.

* *■

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süre önce 
hastaneden çıkan 
ve dinlenmenin 
ardından göreve 
başlayan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a Muhtarlar 
Derneği üyeleri 
geçmiş olsun ziya 
retinde bulunurken 
istekleri ne de 
olumlu yanıt aldılar. 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris 

। Kurt ile Mahalle 
Muhtarlarının 
ziyaretinde başkan 
Turgut'a iyi niyet 
dileklerini ileten 
mahalle muhtarları 
kendilerine verilen . 
bilgisayarlar ile 
adrese dayalı 
sisteme girebil 
meleri için İnternet 
bağlantısının 
yapılmasını 
istediler.
"Hem ziyaret hem 
ticaret" amaçlı 
yapılan ziyarette 
muhtarların 
diğer istekleri de 
Balıkpazarı 
semtinde yapılacak 
olan muhtarlık 
hizmet binalarına 
biran önce 
başlanılması oldu. 
Yaptığı telefon 
görüşmeleri ile 
muhtarların 
İnternete 
bağlanabilmeleri 
için Telekom'la 
iletişim kurulması 

konusunda 
talimat veren 
Başkan Turgut, 
muh tarlık hizmet 
bina lan için de 
yeni proje 
hazırlandığını ve 
önümüzdeki hafta. 
içinde bitirilerek 
ihaleye çıkarılacağı 
müjdesini verdi. 
Başkan Turgut, 
1 ve 2 nolu 
Caddelerin de 
kaldırımlarının 
yapılması için 
ihale yoluyla 
verildiğini ve 
Pazartesi gününden 
itibaren 1 ve 2 Nolu 
cadde kaldırımları 
mn yapımına 
başlanacağını 
söyledi.
Gemlik'in Büyükşe 
hir'e bağlanmasıyla 
alt yapının 
BUSKİ tarafından 
kısa süre içinde 
yapılacağının 
kendilerine 
söylendiğine 

dikkat çeken 
mahalle muhtarları 
"Her yağmurlu ha 
vada sokaklardan 
evlere girilmiyor. 
Mahallede oturan 
vatandaşlar bize 
geliyor ve hesap 
soruyorlar.
BUSKİ yetkililerinin 
yanı sıra milletve 
kilimiz Faruk 
Çelik'te alt yapının 
kısa zamanda 
yapılacağını 
söyledi, ancak 
aradan geçen 
3 yıl içinde ne 
yazık ki alt yapı 
aynı yerde duruyor' 
dediler.
Başkan Turgut'a 
rahatsızlığının 
geçmesi ile hem 
geç miş olsun 
ziyaretinde 
bulunan mahalle 
muhtarları bir 
yandan da 
istekleri ne 
olumlu cevap 
aldılar.

dis

Ankara’da 
yapılacak olan 
Ankaragücü- 
Bursaspor 
maçına hazırlanan 
Gemlikli Bursa- 
spor taraftarları 
“Ankaragücü 
Kardeşliğini pekiş 
tirmek için yola 
çıkıyoruz" dediler. 
Gemlik Bursaspor 
lular Taraftarları 
Derneğinden 
yapılan açıklamada 
haftasonunda 
oynanacak olan 
Ankaragücü 
Bursaspor 
maçında 
Ankaragücü 

>^b4k »

Ormanlarımıza sahip çıkmak için topladığımız imzalar bir milyonu geçti. 
Şimdi amacımız ormanlarımızı sattırmamak. Geleceğimize sahip çıkmak. 
TEMA, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü, ülkesinin geleceğine

takımının da 
sevgisini kazanan 
Şehit Asteğmen 
Abdülkerim anısını 
Ankara’daki 
maçta yaşatacakları 
belirtildi.
Ankaragücü 
takımı ile kardeş 
olduklarını söyleyen 
Gemlikli Bursaspor 
taraftarları, Ankara 
daki karşılaşmada 
iki takımında 
bundan önce 
başlatmış oldukları 
kardeşlik, dostluk 
ve centilmenliği 
sürdüreceklerini 
söylediler.
Hafta sonunda

Ankara’da 
Ankaragücü ve 
Bursaspor 
karşılaşması için 
Gemlikli Bursaspor 
taraftarları 
Ankara’ya gitmek 
için 30 Mart 2008 
tarihinde yola çıka
caklarını belirterek, 
“30 Mart 2008 
Pazar günü saat 
06.00’da İskele 
Meydanı’ndan 
otobüs hareket 
edecektir.
Tüm Gemlikli 
Bursaspor 
taraftarlarımızı 
bekliyoruz” 
dediler.
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Bu yiyecekler acıktırıyor!,,.
Besinlerin, kan şe 
kerini yükseltme 
hızlarına "glisemik 
indeks" adı veriliyor. 
Glisemik indeksi 
yüksek olan yiye
cekler devamlı açlık 
hissi yaratıyor. 
Havuç, mısır, bezel 
ye ve patatesin 
glisemik indeks 
değerleri yüksek 
olduğundan, fay
dalarına rağmen 
bu besinlerin 
dikkatli tüketilmesi 
gerekiyor.
Patates: Patates 
önemli bir C vitami
ni kaynağıdır. B6 vi 
tamini, bakır, pota
syum, manganez, 
triptofan ve diyet 
posası içerir.
Patates yapısında 
bulunan bileşikler 
kan basıncını 
düşürücü etki 
gösterir. DNA sen
tezinden, kan 
hücrelerinin yapımı
na, hücreler arası 
iletişimi sağlayan 
fosfolipidlerin sen- 
tezlenmesine, kalp 
sağlığını korumaya, 
beyin ve sinir sis
teminin aktivitesine, 
fiziksel performan
sın artırılmasına 
kadar pek çok 
işlevde görev ahr. 
Ayrıca patates, 
özellikle kabuğuna 
yakın kısımlardaki

yüksek posa içeriği 
ile kolesterolün 
düşürülmesine, 
kolon kanserinin 
önlenmesine 
yardımcıdır.
Havuç: Havuç 
önemli bir antioksi- 
dan kaynağıdır. 
A vitamini öncüsü 
beta karotenin 
çok önemli bir kay
nağıdır. K ve C vita
mini, diyet posası, 
potasyum, B6 vita
mini, manganez, 
molibden, B1 ve 
ı*3 vitamini, fosfor, 
magnezyum ve folat 
içerir. Karotenoidler 
kalp hastalıkları 
riskini azaltan, özel
likle gece görüşünü 
sağlayan, maküler 
dejenerasyona ve 
katarakt gelişimine 

karşı koruyucu etki 
gösteren önemli 
bileşenlerdir. Ayrıca 
karotenoid tüketimi 
pek çok kanser 
riskini azaltmakta, 
kan şekeri dengesi
ni sağlamakta, 
insülin direncini ve 
yüksek kan şekeri 
düzeylerini olumlu 
etkilemektedir.
Havuç kolon 
kanserine karşı da 
koruma sağlar.
Bezelye: Bezelye 
besin öğeleri 
yönünden zengindir. 
8 vitamin(K, C, B1, 
B2, B3, B6, A, folat), 
7 mineral (man
ganez, fosfor, 
magnezyum, bakır, 
demir, çinko, pota
syum), diyet posası 
ve protein kay

nağıdır. Zengin içe 
riği sağlığı olumlu 
etkiler. Kemik 
sağlığını koruyan 
önemli besin 
Öğelerini içerir. 
Bezelye aynı zaman
da folik asidin ve 
B6 vitaminin de 
önemli bir kaynağı 
dır. Yapısındaki K 
vitamini ile de kanın 
akışkanlığını sağla
yarak kalp sağlığını 
korumaya destek 
sağlar. Bezelye 
içeriğindeki C 
vitamini ile de 
kanserlere karşı 
koruyucu etki 
gösterir.
Mısır: Mısır tiamin 
(B1 vitamini), folat, 
diyet posası, C vita
mini, fosfor, man
ganez ve pantotenik 
asit (B5) içerir. İçer
iğindeki zengin folat 
ve posa nedeniyle 
kalp hastalıklarına 
karşı koruma sağlar. 
Mısır, akciğer 
kanseri gelişim 
riskini önemli 
düzeyde azaltan 
beta-kriptoksantin 
yönünden zengindir. 
Tiamin için çok iyi 
bir kaynak olan 
mısır, hafızanın 
güçlenmesine 
yardımcıdır. Ayrıca 
strese karşı 
vücudun savun
masını sağlar.

Bebeklerde göz 
sulanması 

hastalık olabilir
Yeditepe Üniversite
si Göz Hastanesi’n 
den Yrd. Doç. Dr. 
Deniz Oral, herhan
gi bir sağlık proble
mi olmayan ve 
zamanında doğmuş 
bebeklerin yaklaşık 
olarak yüzde 5’inde 
gözlerde sürekli . 
sulanma ve çapak- 
lanma görülebildiği
ni belirterek şu bil
gileri verdi: 
“Sulanmaya ve 
çapaklanmaya 
neden olur” 
“Normalde göz 
yüzeyini nem
lendirmek ve koru
mak için gözyaşı 
bezleri tarafından 
üretilen gözyaşının 
fazla kısmı gözyaşı 
kanalı tarafından 
burun boşluğuna 
aktarılır. Gözyaşı 
kanalı alt ve üst göz 
kapaklarının iç 
köşesinde iki küçük 
delik olarak başlar 
ve buradan aşağı 
doğru uzanarak 
burun boşluğuna 
açılır.
Ağlarken burnu
muzun akmasının 
nedeni çok miktarda 
gözyaşının bu 
kanaldan burun 
içine boşalmasıdır. 
Bazı bebeklerde 
gözyaşı kanalının 
gelişimi doğumda 

tamamlanmamıştır 
ve kanalın burun 
boşluğuna açıldığı 
noktada ince bir zar 
bulunur. Bu zarın 
neden olduğu 
tıkanıklık nedeniyle 
fazla gözyaşı ve 
içindeki artık mad
deler göz yüzeyinde 
birikerek sürekli 
sulanma ve çapak
lanmaya neden olur. 
Bu durum doğum
sal gözyaşı kanalı 
tıkanıklığı olarak 
adlandırılır ve tek ya 
da her iki gözü 
beraber etkileyebilir. 
Sürekli sulanma ve 
çapaklanmanın 
yanısıra kanal 
tıkanıklığına bağlı 
olarak mikrobik 
enfeksiyon gelişme
si durumunda 
gözlerde kızarıklık 
ve kapaklarda 
şişme de görüle 
bilir... Doğumsal 
gözyaşı kanalı 
tıkanıklıklarının 
yüzde 95’ i bebek 1 
yaşına gelmeden 
kendiliğinden açılır. 
Bu nedenle 1 yaşına 
kadar sadece göz 
yaşı kanalına masaj 
uygulanması ve ge 
rektiğinde çapaklan- 
mayı azaltmak için 
kısa süreli antibi 
yotikli damlalar kul
lanılması yeterlidir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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 1,3 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 2432
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.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. j-aq

Mer.Safi.Ocag!
Tomokay Tomografi »i» 1U 00
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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

NÖBETÇİ ECZANE
28 Mart 2008 Cuma 

ALAGÖZ ECZANESİ 
İstiklal Cad.No: 88 

Tel: 514 85 65 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3016 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ŞEHİR MEMgZjHPE

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER ■
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİM ÇELİK KAPI ■ Hl
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ H| S»I
* ALÇI SIVA HB
* CEPHE KAPLAMA ML

* OTOPARK &YEŞİL ALAN -------
* PVC PENCERE
* BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA
• BİNA ANA GİRİMLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
* DEKORATİF CAM TUĞLA
* GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
* TÜM SİTEYE TEK GİRİM VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
* TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TVBAĞLANTISI

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

i60m2 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.

T Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

IS S S am * ”

C2&HTON

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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AKAY TİCARET ISO 9001:2000
- ılııolih/ Mononomont Cudam ite.».

GEMLİK BÖLGE BAYİ 539 0 444
■Fk.KUMLA-KARACAALİ-NARLI-UMURBEY 538 98 68

Qua lity Management SystemHACCP i
Based Food Safety System '

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Bjlart 2008 Cumartesi 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

14 adet yeni yolcu otobüsü Gemlik- Bursa arasında çalışacak

12 metrelik otobüsler
1 Nisan’da geliyor

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Şiddet ve gerginlik
Toplumu siyasiler geriyor dediğimizde yalan söylememiştik.
Gerginlik o denli büyüdü ki, sonunda birbirimizi boğazlar 

olduk. Son günlerde basında çıkan boğaz keserek öldürme olay- 
hu gergin toplumun urunudur. Devamı sayfa 5’de

/ Gemlik Bursa arasında yolcu 
taşımacılığı yapacak olan Î2 metre 
uzunluğundaki otobüsler Pazartesi 
günü Gemlik’e getirilerek yapılacak 
törenden sonra hizmete girecek. 
Kooperatif Başkanı Fatih Keke, oto
büslerin yalnız Gemlik Bursa arasın
da sefer yapacağını 45 kişinin otu
rarak, 46 kişinin de ayakta seyahat 
edeceğini söyledi. Haberi sayfa 3’de

H ESSflN YflPI”=S!=
Zeytinlik-Tarla Meyve Bahçelerinizde damlama zİraat BANKASI 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir,

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I PROJELERE
W KumlaCod.Voşo2Sit.flpt.No:lK.KUMlfl/GEMLİK 5YIL0FAI?

Tel.: 0.224 538 53 13 ■ 0532 427 07 00 İLE KREDİ VERİYOR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Öğrencilere 
tüketici hakları

anlatıldı

“Su Tasarrufu” konulu yarışma sonuçlandı
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Kaymakam 
lığı Tüketici Koruma 
Hakları tarafından 
Çınar İlköğretim 
Okulu’nda düzenle
nen "Bilinçli Tüke 
tim Haftası" konu 
sunda öğrencilere 
bilgiler verildi. 
Tüketici Hakları Ha 
kemleri Birol Koçak 
ile Belediye Meclis 
Üyesi Aydın Bayrak 
tar'ın konuşmacı ola 
rak katıldığı bilgilen 
dirme toplantısında 
öğrenciler Tüketici ' 
Hakları içinde nele 
rin bulunduğunu 
öğrendiler.
Özellikle gıda mad
desi alınırken mutla
ka son kullanma 
tarihine bakılması 
ge rektiğini belirten 
Tüketici Hakemleri, 
"Tüketiciyi korumak 
için herkesin yasal 
hakkı" olduğunu 
anlattılar. Tüketici 
Hakemi Birol Koçak, 
kapıdan satışlarda

çok dikkatli olun
masını tavsiye eder 
ken satılan ürünün 
mutlaka satış 
sözleşmesi olması
na ve tüketiciyi 
ilgilendiren konu
ların okunması 
gerektiğini hatırlattı. 
Bin insanın "Doğum 
dan ölümüne kadar 
tüketici" olması 
nedeniyle devletin 
tanıdığı yasaları 
insanlarımızın yete 
rince bilmediğine 
dikkat çeken Birol 
Koçak, insanların 
"Temel ihtiyaçların 
giderilmesi hakkı, 
Sağlıklı bir çevreye 
sahip olma hakkı, 
Sağlık ye güvenlik 
hakkı, Sesini 
duyurma hakkı, 
Eğitilme hakkı, 
Bilgi edinme 
hakkı, Mal ve 
hizmetlerin 
serbestçe seçilmesi 
hakkı ile Tazmin 
edilme hakkı"nın 
bulunduğunu 
öğrencilere anlattı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

11 Eylül İlköğretim 
Okulunda Çevre 
Bilincini Koruma 
Ekibi Muzaffer Çiftçi 
ve Erdal Gürkan 
tarafından 14 Mart 
2008 tarihinde 
başlatılan evlerde, 
işyerlerinde ve oku
lumuzda su kulla 
nımında yapabile
ceğimiz tasarrufu 
vurgulayan, su is 
rafının yaratacağı 
olumsuz sonuçlara 
değinen slogan ve 
afiş yarışması 27 
Mart 2008 Perşembe 
günü sonuçlandı 
rıldı. ödül töreninde 
Okul Müdürü Meh 
met Duran ve öğret
menler tarafından su 
tasarrufu ve suyun 
bilinçli kullanımı 
konusunda konuş
malar yapıldı. 
Dereceye giren 
öğrencilerin ödülleri 
öğretmenleri tarafın
dan verildi. Projenin 
2. aşaması olan "su 
contası" dağıtımı 
başlatıldı. Düzenle 
nen yarışmanın

Afiş dalı yarışmasın
da ise birinciliği 
Begüm Beyza Çevik, 
ikinciliği Ömercan

Göktaş ve 
üçüncülüğü de 
Çağla Noca 
aldılar.

Slogan Dalında "Ben 
henüz miniciğim, 
elbet birgün büyüye
ceğim, boşa akıttığın 
bir damla su, unut
ma benim gele
ceğim" sloganıyla 
Uluhan Baygül birin
ci olurken "Damlar 
sa çöl olur, damla
mazsa göl olur" 
sloganıyla Ahmet 
Duran, ikinci ve 
"Damlayan musluk 
geleceği söndürür" 
sloganıyla 
Cemalettin Dakmaz 
üçüncü oldu.

Cjjsiîiııı-ıiıuıiııılKiıılîitııa 
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

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE ÖLDÜNÜZ MU?
m» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRELER
B AYTÂŞ 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
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi daire
KİRALIK DAİRELER ve 1$ 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.conrt.tr Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.conrt.tr
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14 adet yeni yolcu otobüsü Gemlik- Bursa arasında çalışacak

12 metrelik otobüsler
1 Nisan’da geliyor

v Gemlik Bursa arasında yolcu taşımacılığı yapacak olan 
12 metre uzunluğundaki otobüsler Pazartesi günü Gemlik’e 
getirilerek yapılacak törenden sonra hizmete girecek.

Kooperatif Başkanı Fatih Keke, otobüslerin yalnız Gemlik 
Bursa arasında sefer yapacağını 45 kişinin oturarak, 46 kişinin 
de ayakta seyahat edeceğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Bursa 
arasında yolcu 
taşıyacak olan 
12 metrelik yeni 
büyük otobüsler 
1 Nisan 2008 Salı 
günü hizmete 
girecek. 
Kooperatif Başkanı 
Fatih Keke, 
yaptığı açıklamada 
14 adet alınan 
büyük otobüslerin 
Burulaş'a getiril 
diğini ve Bukart 
makinelerinin 
takılmaya başlan 
dığını söyledi. 
Özel Halk 
Otobüslerinin 
Pazartesi günü 
Gemlik’e getirileceği
ni bildiren Fatih 
Keke, İskele 
Meydanı’nda 
yapılacak törenle 
hizmete sokulacak 
olan 12 metrelik 
otobüslerin
1 Nisan Sah günün
den itibaren de

yolcu taşımaya 
başlayacaklarını 
söyledi.
BMC Gözükara 
Otomotiv firmasın
dan alınan yeni 
otobüslerin 
sadece Gemlik 
Bursa hattında 
yolcu taşıyacağını 
söyleyen Fatih 
Keke, otobüslerin

45 oturarak 46 
ayakta olmak 
üzere toplam 
91 yolcu 
kapasiteli olduğunu 
söyledi. 
Alınan 14 adet 
büyük otobüsün yanı 
sıra şehir 
içinde çalışan 
9 metrelik otobüs 
lerden 14 adedinin

firmaya geri 
verileceğini 
bildiren
kooperatif yetkilileri 
büyük otobüsler 
için Pazartesi 
günü İskele 
Meydanı’hda 
düzenleyecekleri 
törene Gemliklilerin 
davetli olduğunu 
açıkladılar.

♦Gemlik Körfez* İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Yoksulluk!....
İhtiyaç sahiplerine, güçsüzlere yardım 

bizim töremizde var.
Komşusu aç iken, Türk insanı karnını 

doyuramaz.
Ekmeğini paylaşır.
Yemeğine ortak yapar..
Yapar da onunda durumu iyi değilse bu 

değirmen nasıl dönecek ?...
. Ülkeyi yönetenlerin görevi ve sorunlulu 

ğu, ülke insanına iş ve aş imkânı sağlayarak 
onları “ele güne muhtaç etmeyecek” duruma 
getirmektir..

Ülkeyi yönetenler fakirliği yok etmedeki 
başarılarına göre oy alırlar.

Bizde de son yıllarda yoksul sayısında 
önemli ölçüde artma görülüyor.

Ama bizim hükümetler ve özellikle AKP 
Hükümetleri iş ve aş artırmada önemli başarı 
sağlayamadıklarından, yoksullukla mücadele 
devlet yardımları ve komşu yardımlarıyla 
halkı uyutuyor, zaman kazanmaya bakıyor.

Nerede iş yerleri, nerede fabrikalar?..
AKP hükümetinin “kömür yardımı” ile 

sembolleşen iki kilo pirinç ve yağ yardım 
faaliyeti kapsamında kafnû kaynağına aayaıı 
valilik ve belediye yardımları giderek yaygın
laşıyor.

Burada eleştirilecek çarpıklık, insanlara iş 
ve aş yaratacak yerde, insanları her yıl daha 
fazla yardıma muhtaç hale getirecek eko 
nomik ve sosyal politikaların uygulanma 
sidir.

Daha açık anlatımıyla, insanlara insanca 
yaşam imkânı sağlayacak iş ve aş imkânı 
yaratacak yerde, onların yaşamlarının yar 
dunlarla devamını sağlayacak bir düzeni 
sürdürmemektir.

17.5 milyon hanenin 2.4 milyonu yoksul.
Açık anlatımıyla, 100 hanenin 14’ü yoksul.
Her 100 Vatan evladının 18’i yoksul.
Ülkede 12.9 milyon yoksul insanımız var. 
İyi de bu yoksullar nasıl yaşıyorlar?

• Yoksullar “yardım” ile yaşıyor...
Konu komşu, aile yardımı ve devlet 

yardımıyla yaşıyor.
Yardım alan aile sayısı da giderek artıyor.
Bir yıl içinde yârdım alan aile sayısı 2003 

yılında yüzde 14 iken, 2005 yılında 20’ ye 
yükselmiş.

2003 yılında her 100 aileden 7.8’i (aile 
bağı olsun olmasın) ihtiyaç sahiplerine ayni/ 
nakdi yardım yaparken, 2005 yılında her 100 
ailenin 23’ü konu komşusuna, akrabalarına 
az veya çok yardım yapmaya başlamış.

Devlet yardımı, konu komşu-aile 
yardımıyla ve de borçlanarak...

Bankalarının hane halkına açtıkları kredi 
ler, gittikçe artıyor.ödenemeyecek, batak 
kredi haline geliyor.

İşsizler, emekliler, fakirler çoğalıyor.
Sonumuz iyi değil..

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

__ UYGUN FİYATLARLA O'SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : S13 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Cumhuriyet'len Türkü ve Halk Oyunları Gecesi
|pW|I»
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Erol Akbaş yönetimindeki koro birbirinden güzel türküler söyledi
RMB■■■■■Kİ
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu'nun ikinci 
yarı yıl etkinlikleri 
içinde yer alan Türkü 
ve Türk Halk Oyunları 
Gecesi'nde öğrenciler 
oynadı aileler izledi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde düzenle
nen gecede koro 
şefliğini Müzik 
öğretmeni Erol 
Akbaş yaparken Halk 
oyunlarını Esen Aydın 
yönetti.
Gecenin birinci 
bölümünde koro bir-

birinden kaliteli Türk 
eserlerini seslendirir 
ken, öğrenciler oku 
dukları şiirlerle

„ç>.

katıldı. İkinci bölümde 
ise Türk Halk Oyun 
lan ile sahne alan 
öğrenciler öğretmen-

leri Eser Aydın neza 
retinde Düz horon, 
Kobak, Uzundere, 
Atabarı, Çift jandarma

(Şavşat barı) Döne ile 
Hemşin oyunlarını 
oynayarak izleyenlere 
keyifli anlar yaşattılar. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürü Hüseyin

tâ

Zan'ın da izlediği 
gecede konuşan 
Okul Müdürü 
Cemal Kurt geceyi 
düzenleyen öğretmen 
ve öğrencilerine 
teşekkür etti.
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Bi Uıelimi Mi ödentileri zirai ilaçlan lanıılı
Uludağ Üniversitesi Gemlik Suğipek Yerleşkesi birinci sınıf öğrencileri Ziraat 

Mühendisi Dursun Özbey’in işyerini ziyaret ederek zirai ilaçlar hakkında bilgi aldılar.
Geçtiğimiz yıl ilk 
mezunlarını veren 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi Bitki 
Üretimi Yüksek 
Okulu birinci sınıf 
öğrencileri, öğret
menler ile birlikte 
ilçemizdeki bir zirai 
ilaç satan firmayı 
ziyaret ederek, zirai 
mücadele ilaçlarını 
tanıdılar.
Dün saat 11.oo de 
İstiklal Caddesi Bora 
Sokakta bulunan 
Özlem Zirai İlaçları 
Bayini ziyaret eden 
30 Bitki Üretimi 
öğrencisi, yanlarında 
öğretmenleri ile 
birlikte işletme 
sahibi Ziraat 
Mühendisi Dursun 
Özbey’i ziyaret 
ederek zirai ilaçlar, 

ilaç bayiliği, ilaçların 
kullanımı, ambaljları, 
kullanma tarifeleri, 
ilaç kutularında 
dikkat edilecek 
noktalar, meslekte 
karşılaşılan sorunlar 
gibmi konularda 
Dursun Özbey’ 
den bilgi aldılar. 
Dursun Özbey,' 
İlçe Tarım Müdür 
lüğü görevinden 
sonra, emekli • 
olduğunu, devlet 
memuru olarak 
görev yaptıktan 
sonra da üretme 
isteğinin bulunması 
nedeniyle bu mesle 
ği yapmaya 
başladığını belirterek 
şunları söyledi: 
"Yapacağınız işi 
sevmelisiniz. Gemlik 
çiftçisine hizmet 
verdikten sonra

devlet görevini nok
taladım ve emekli 
oldum. Benim gibi 
bir Ziraat Mühendisi 
arkadaşımla bu işlet
meyi yürütüyoruz. 
Yine çiftçimize hiz 
meti sürdürüyoruz.
İnsan elinden geldiği 

sürece üretim 
faaliyeti içinde 
bulunmalı. 
Türkiye’de zirai 
ilaçları herkes 
satıyor. Bunun 
önlenmesi için Ziraat 
Mühendisleri Odası 
uzun zamandır 

mücadele veriyor. 
Zirai ilaçlarda aynı 
insanların kullandığı 
ilaçlar gibidir.
Ancak, bizim 
ülkemizde bu işle 
uğraşanlarda Ziraat 
mühendisliği diplo
masının uzun yıl

lardır aranmaması 
mesleğin ayıbıdır. 
Nasıl bir eczacı 
okulunu bitirip işyeri 
açabiliyorsa, 
Ziraat Mühendisti 
ğinin Zirai karantina 
bölümünü bitiren 
mühendisler zirai 
ilaç satabilmeli.
Bu işle uğraşanlar 
devamlı yenilikleri 
izlemek zorundadır. 
İnternetler bu 
nedenle çok 
yararlı olmuştur. 
Sizlerde bu mes 
leğe başladığınızda 
kendinizi yenilemek 
için sürekli 
okumak zorun
dasınız" dedi.
Ders öğretmeninin 
zirai ilazlar hakkında 
yaptığı açıklamalar
dan sonra öğrendiler 
okullarına döndüler.

f
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Toplumdaki gerginiği yumu 
şatmak için işdünyası, sendika 
lar, odaların, konfederasyon 
ların genel başkanları birara ya 
geliyor

Cumhurbaşkanı Gül, siyasi 
parti genel başkanlarını yemeğe 
davet ediyor..

Neden?
Toplumsal gerginliği düşür 

mek için.
TOBB Genel Başkanı Rifat 

Hisarcıkhoğlu ’nun başkanlığında 
toplanan heyet, herkesin bir 
adım geri atmasını istiyor.

Yani, bulunduğu konumdan 
bir adım geriye giderek, çatışma 
noktasına gelen toplumu yumu 
şatmaya çabalıyorlar.

Bir adım geri gitme çağrısına 
Başbakan Erdoğan Bulgaristan’ 
dan yaptığı açıklamada ”Beş yıl 
bekledim, geri adım atmam." 
diye cevap veriyor.

Bunu türban için söylüyor.
Hani o türbanla ilgili ünlü çı 

kışını da İspanya da yapmıştı ya.
Şimdi de yumuşama çağrısı

na verdiği yanıt bu.
"Biri bana geri adımın ne 

olduğunu söylesin” diyor ardın
dan.

Türban olayı toplumu gergin-

Şiddet ve gerinlik

Güne Bakış
''' KadrrGpLER|j :̂'^ 

kadri_guler@hotmail.com ,

O

liğe itmiş, bu gerginlik sonrası 
Yargıtay Başsavcısı AKP’nin ka 
patılması için Anayasa Mahke 
meşine başvurmuştu.

Gerekçesini ise AKP’nin ‘laik
lik karşıtı odakların merkezi 
haline gelmesi’ olarak gösteri 
yordu.

Başbakan bu istem üzerine 
Başsavcıya da çok ağır saldırıda 
bulunmuştu.

Bunların ardından yaşanan 
"Ergenekon” tutuklamaları ile 
toplumsal gerginlik daha da tır
mandı.

Şimdi her kesimden barış çağ 
rıları geliyor...

Ülkenin önde gelen kurum ve 
kuruluşlarının liderleri barışın 
sağlanmasını istiyor.

Cumhurun başı da bu katkı 
için yola çıktı..

İslamcı basın ise bir adım geri 
gitmenin yüzde 47’lik oy alan bir 

parti için insafsızlık olduğunu 
yazıyor.

Yani demek istedikleri; "ço 
ğunluk partisi, -iktidar partisi- 
istediğini yapar!”

"Biz bu fırsatı ne zamandır 
bekliyorduk. Şimdi kimse bizim 
önümüzü kesemez.” mantıkları 
bu.

Neden bu çağrılar yapılıyor.
İktidarın aylardır hiçbir hizmet 

üretmediği için.
Çıkardığı yasalar halkın çıkar

larına karşı.
Kişiler için, kurumlar için ya 

sa çıkarıyorlar. İşte Cargill yasa 
sı.. Bir Amerikan şirketi için ya 
sa çıkardılar.

Anayasayı kendileri zorda kal 
dıkları konularda meclis çoğun
luklarına güvenerek değiştirme 
yolunu deniyorlar.

Aslında AKP iktidar gücünü 
toplumsal muhalefete karşın kul

lanmak istiyor.
Bu da toplumda gerginliğe 

yol açıyor.
Büyük patronların kuruluşu 

TÜSİAD Başkanı ise dün "Tür 
kiye gerginliklerden kurtulup 
gerçek gündemine odaklanıp 
yola devam etmeli”dir diyor. .

AKP yola devam ederken, 
gündemi değiştirip türbana ta 
kıldı.

Türban ise ayağına dolandı.
Toplum bir yanda "Türban” 

bir yanda "Ergenekon ” diye bö 
tündü.

Ergenekon demokrasinin önü 
nü kesecek bir darbe girişimiy 
se, bunu kanıtlamak Adaletin gö 
revidir.

Sekiz aydır devam eden so 
ruşturmaya karşın bir iddianame 
ortada yoksa, mağduriyet vardır.

Geciken adalet adalet değildir.
Gerginlik kimseye birşey sağ 

lamaz.
Türkiye’nin işsizlik gibi, eko 

nomideki durgunluk gibi çok ö 
nemli sorunları var.

Bu gerginlik insanların pisiko 
lojisini bozuyor. Çocuklar anne 
lerini koyun gibi keser oldular:

Toplumsal barışı sağlamak 
iktidarın görevidir.

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
1 Saati: 45.00-YTL

I “Saat ♦ Servis; 65.00 ■ YTL
I TEL : 0.224 525 07 38

İ GSM : 0.546 517 52 82

I II II II

MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. ŞUBELKüçükŞgnayl Sitesi 
Blok No:7-8-l0 Nilüfer / BURSA B/Blok No:32 Gemlik/ BURSA

Tel: 0.224 441 79 04 -05 Tel & Fax ; 0.224 524 77 78
Fax: 0224 443 07 15 www.netotogaz.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.netotogaz.com
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İşçi ve memur 1 Nisan’da 
kitlesel eylem yapacak

DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB ve 
Türk Diş Hekimleri 
Birliği, Sosyal 
Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Yasa 
Tasarısı'na karşı 
1 Nisan Salı günü 
saat 14.00'de 
tüm Türkiye'de 
kitlesel eylemler 
gerçekleştirecek. 
Ayrıca Ankara'da 
aynı gün. saat 
14.00'de TBMM 
Dikmen Kapısı 
önünde basın 
açıklaması 
yapılacak. 
KESK Genel 

Serbest Kürsü

NCA YASAIüiait iı
Başkanı İsmail 
Hakkı Tombul, 
TMMOB'da 
düzenlenen 
basın toplantısında 
tasarının TBMM'de 
görüşülmeye 
devam edileceği 
1 Nisan Sah günü

saat 14.00'de 
Türkiye'nin 
her yerinde 
iş yerlerinden 
çıkıp alanlarda k 
itlesel eylemler 
gerçekleştirecekleri
ni söyledi.
Tombul, aynı gün 
Ankara'da saat

14.00'de TBMM 
Dikmen Kapısı 
önünde bir 
araya gelerek 
seslerini bir kere 
daha Meclis'e 
duyuracaklarını 
kaydetti.
Tombul, 6 Nisan 
Pazar günü de

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

Harun Reşit ERDURAN 
Kütüphane Memuru

BİZİM KÜTÜPHANELERİMİZ
Kütüphanelerin; sadece kitapların 

korunduğu yazıldığı, düzenlediği ya da 
okunduğu yer olmaktan çıkarak bugünkü 
toplumsal içe rik ve erginliğini kazanması 
uzun bir süreçte gerçekleşir.

Bu düzeye gelinebilmesi için tek başına 
yeterli olmasa bile önce kütüphane yöneti
mi ve düzenlemesinde kimi temel ilkelerin 
belirlenmesi, bilgi kaynaklarının organik 
ölçütler uyarınca sınıflanması, kapsamlı bir 
donanım-kaynak anlayışının benimsen- 
meşi kitaptan çok kural koyma alışkan
lığının bırakılması, kısaca kütüphaneden 
daha çok kural koyma alışkanlığının 
bırakılması, kısaca kütüphaneden daha 
etkin yararlanmayı bağlayacak adımların 
atılması gerekiyor.

Topluma verilecek hizmetler konusunda 
uzun süre gözlenen boşluk ilk elde kütüp 
hanecilerin işlerini yorumlamakta yetersiz 
kalması, sınırlı bir anlatımla, örneğin kay
nakların yararlanmaya sunuluşunda bağ
nazca bir tütum izlenmesi sonucudur. Dışa 
dönük hizmet ve nitelik kapsamı yönünden 
tek boyutta denilebilir ki salt ödünç verme 
işi olarak aydınlanmıştır.

Kütüphane-çevre ilişkisinde ağırlığı 
nede niyledir ki kütüphaneyi yalnız maddi 
öğeleri ya da içe dönük işlemler bakımın
dan değil, işlevler açısından tanımlan
malıdır.

Öylese Türk kütüphaneciliği bakımından 
üzerinde durulması gereken, bu kuruma 
iliş kin sorunlar onların nitelik yada boyut
larından önce, soruna karşı bakış açısının 
nasıl olması gerektiğidir. Bir deyişle 
konuyu kurumsal yanından önce ona yak
laşım biçimi bağlamında incelemek 
yerinde olur.

Eğitim dizgemiz, ne genel dokusu ne de 
değişik katman ve öğeleri bakımından 
kütüp hane kurumu ile bütünleşmelidir. 
Sonuçta öğrenci ve halk kitlesine sağlıklı 
bir okuma-düşünme, araştırma ortamı 
hazırlayacak kütüphaneler kurmalıyız.

Bizdeki durumu ile kütüphane kurumu 
kültürel, toplumsal ekonomik gelişmedeki 
konumu belirsiz, varoluş nedinine ters düş 
müş ulaşmak için herkes görevini ve asıl 
varoluş nedenimizi unutmadan bilinçli 
olarak el birliği ile görevlerimizi kusursuz 
bir biçimde yerine getirmektedir.

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
ımcı«.y«ırsMtu

onbinlerce 
kişi ile İstanbul 
Kadıköy 
Meydam'nda 
Herkese Sağlık 
Güvenli Gelecek 
Platformu'nun 
organize ettiği 
mitingde bulaşacak 
larını bildirdi.

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - RE^/L_AJ!I^^|K 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax ■ 513 35 9$

istiklal Cad. Bora Sok Atat Aralı? tio: İI8 GEMLİK lel :ili Si iî Fa» :i1i İ5 85
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Bursa’da, 5 yıldır tedavi gören genç, annesine kıydı

teini öldürdü, ablasını bıçakladı
Yaz saati uygulaması 

yarın başlıyor
Ankara ve 
Konya'da yaşanan 
anne cinayetlerinin 
bir yenisi de 
Bursa'da yaşandı. 
5 yıldır psikolojik 
tedavi gören 
genç, "dünyanın 
sonu geldi, 
herkes nasılsa 
ölecek" 
diyerek 
bağırdıktan 
sonra önce 
annesini öldürdü. 
Cinayetin ardından 
taksiye binerek 
özel bir hastaneye 
giden genç, 
işlediği cinayeti, 
doktora itiraf etti. 
Yaralı ablanın 
güçlükle cep 
telefonundan 
aradığı babasından 
yardım istemesi 
üzerine polis, 
demir kapıyı 
kırarak genç 
kızı kurtardı.
Osmangazi 
ilçesi Yenibağlar 
Mahallesi

Hüsrev Sokak 
üzerindeki bir 
evde oturan ve 
5 yıldır psikolojik 
tedavi gören 
S.Y. (25), önceki 
gece geç saatlerde 
evin penceresine 
çıkarak, "Dünyanın 
sonu geldi, nasılsa 
herkes ölecek" 
diye bağırdıktan 
sonra oturma 
odasında uyuyan 
annesi E.Y.yi 
(50) bıçaklayarak

öldürdü.
Ardından banyoda 
olan ablası
S.Y.’yi (27) bıçakla 
yaralayan S.Y., 
hızla evi terk etti.
Hemen bir taksiye 
binip, özel bir 
hastaneye giden 
zanlı, tedavi 
görmek istediğini 
belirttiği doktora 
cinayeti itiraf etti. 
Bu arada, ağır 
yaralanan abla 
S.Y. , güçlükle 

özel güvenlikçi 
olan babası 
M.A.Y.'yi (52) 
arayarak yardım 
istedi.
Polis genç kızı 
kurtarmak için 
demir kapıyı 
kırarak içeri girdi. 
Yaralı abla, 
hemen Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastânesi’ne 
kaldırılırken, 
annenin ise 
olay yerinde 
öldüğü belirlendi. 
Öte yandan, 
şüpheli S.Y.'nin 
ailesi tarafından 
pazartesi günü 
tedavi için 
Bakırköy'e 
götürüleceği 
öğrenildi.
Polis, zanlıyı 
hastanede 
gözaltına alırken, 
savcılık olayla 
ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Gün ışığından daha 
fazla yararlanmak 
amacıyla her yıl ya 
pılan yaz saati (ileri 
saat) uygulaması 
hafta sonu başlıyor. 
Buna göre 
30 Mart pazar günü 
03.00'de saatler 
bir saat ileri alı
nacak. Bakanlar Ku 
rulunun konuya iliş 
kin kararı, 26 Mart 
tarihli Resmi Gaze 
tede yayımlanmıştı. 
Bu arada Bakanlar 
Kurulu kararında, 
geçmiş yıllardan 
farklı olarak, saat
lerin ne zaman geri 
ye alınacağınş iliş 
kin bir ifade yer 
almıyor. Bu durum, 
'uygulama acaba 
yıla mı yayılıyor' 
sorusunu akıllara 
getirirken, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler, 
konuya ilişkin soru
lar üzerine "Saatleri 
geriye almama konu 
sunda düşüncemiz 
var, ancak bunun 
hesapları yapılıyor,

ilgili bakanlıklarla 
görüşmeler yapılı 
yor" şeklinde görüş 
belirtmişti.Yaz saati 
uygulaması, çalışma 
saatlerinin günün 
güneş li bölümüne 
alınma sı suretiyle, 
gün ışığından daha 
fazla yararlanılması, 
elektrik enerjisinin 
aydın latmada kul
lanılan bölümünden 
tasarruf sağlanması 
ama cini taşıyor. 
Ayrıca, yaz saati 
uygulamasıyla, 
akşam saatlerinde 
en yüksek değerine 
ulaşan enerji talebi 
nin (puant gücü) 
azaltılması 
hedefleniyor.

BAŞBAKAN BURSA'DA...
Başbakan R.Tayyip ERDOĞRN'ın da katılacağı 

Bursa fîK Parti Kadın Kolları İl 2. olağan kongresine 

Tüm Gemlik Halkı davetlidir.
YER:BURSR RTRTÜRK KfîPfiLI SPOR SRLONU 

TRRİH:3O Mart 2008 SRRT:14:OO
NOT: firaçlar Pazar günü saat 12:3O'ta 
İskele Meydanından hareket edecektir.
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Birlikte alkol 
aldığı arkadaşı 

tarafından 
bıçaklandı

Adana'dan getirdikleri esrarı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, birlikte 
alkol aldığı 
arkadaşını 
sebepsiz yere 
bıçaklayan 
kişi polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Tahtakale 
Mahallesi 
Mithatpaşa 
İlköğretim Okulu 
yanında Osman G. 
(35) ve arkadaşı 
Harun Ç. (28) 
birlikte alkol 
almaya başladı.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez

■■■ılB'lR İli tfıılı «Ivatl MMVMİ

Bir süre sonra 
alkolün de 
etkisiyle Harun 
Ç., sebepsiz yere 
Osman G.'yi 
bıçakladı. 
Yaralanan 
Osman G. olay 
yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken 
zanlı gözaltına 
alındı. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Bursa'ya sokarken yakalandılar
Adana'dan getirdik
leri esrarı Bursa'ya 
sokmak isteyen 
bir kişi, 2 kilo 
esrarla birlikte 
terminalde, esrarı 
satacağı iddia 
edilen bir kadın da 
evinde yakalandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
Mehmet P(42) isimli 
şahsın Adana'dan 
esrar getirdiği 
ihbarını alan güven- 
lik güçleri, Bursa

Öğrencilerin kalem kavgası kanlı bitti
Kayseri'de, kalem 
yüzünden tartıştığı 
iddia edilen iki ilköğ 
retim okulu öğren
cisinden biri bıçakla 
ağır yaralandı. 
İddiaya göre; Talaş 
Yenidoğan 
Mahallesi'nde bulu

terminalinde tedbir büsünden inan
aldı. Adana oto- Mehmet P.'yi gözaltı

nan bir ilköğretim 
okulunda, M.Y. (14) 
ve Z.A. arasında ka 
lem yüzünden tartış
ma çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
sonucu Z.A., yanında 
taşıdığı bıçağı çıka 
rarak M.Y.'yi kulağın

dan ve kasık bölü 
münden yaraladı. 
Özel bir otomobille 
Talaş Semt Polikli 
niği'ne götürülen 
M.Y., ilk müda
halesinin ardından 
ambulansla kaldı 
rıldığı Kayseri 

na alan polisler, 
zanlının spor 
çantasında 
yaptıkları aramada 
2 kilo kubar esrar 
bulundu.
Mehmet P.'nin, 
esrarı Bursa'da 
satması için 
teslim edeceği 
1 çocuk annesi 
Duygu O. da 
(23), Beyazıt 
Mahallesi'ndeki 
evinde yakalandı. 
Emniyetteki sorgu
ları tamamlanan 
zanlılar adltyeye 
sevk edildi.

Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı.
M.Y., daha sonra 
hayati tehlike 
kaydıyla Erciyes 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hasta 
nesi'ne sevk edildi.

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

i®

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

ACILSATILIKveKIRALIKLARINIZ IÇINBIZIARAYINIZ |
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 
Bodrum Tuzlâ’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa 

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa
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 

Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler

B

S

l
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

‘Son Poliçe’ operasyonuna tutuklama
Bursa'da, mali polis 
tarafından yapılan 
'Son Poliçe1 kod adlı 
operasyonda, sigor
ta poliçelerinde 
sahtecilik yaparak 1 
milyon YTL'lik 
dolandırıcılık yaptık
ları iddiasıyla adliy- 
eye sevk edilen 14 
kişiden bir kişi >j 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Soruşturmayı 
yürüten 
Cumhuriyet 
Savcısı tutuklanma 
istemiyle nöbetçi 
mahkemeye sevk 
edilen 4 kişinin 
serbest bırakılması
na itiraz etti. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Mali 
Büro Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Şehreküstü 
semtinde üç ayrı 
büyük sigorta 
şirketinin acenteliği
ni yapan bir 
işyerinin sahte 

evraklarla sigorta 
poliçesi düzenlediği 
ihbarı üzerine 
7 ay önce 
soruşturma 
başlatıldı. Sigorta 
şirketlerinin

belirlediği ve sis
temden çıkan 
rakamdan daha 
fazla para talep 
ederek vatandaşları 
dolandırdıkları 
iddia edilen işyeri 
sahibi A.Ü. (35), 
şirket çalışanları 
ve acente için 
müşteri toplayan ve 
eksper oldukları 
belirlenen İ.M. (32), 
S.B.(27) F.G.(23), 
E.S. (30), D.K. (29), 
Y.B.(51) H.E. (32), 
S.U.(27), Y.Y.(42), 
Y.A.(50) S.K.(31) 
bayan olan 
Z.K.K.(32) ve Ü.N, 
(28) gözaltına alındı. 
Acente tarafından 
son 6 ay içerisinde 
düzenlendiği belir
lenen 110 bin 
poliçeyi incelemeye 
alan mali polis, ilk 
etapta 2 bin 700 
poliçenin sahte 
olduğunu belirledi,

148 kişinin müra
caatını değer
lendiren polis, 
operasyonun 
sürdüğünü, şu ana 
kadar yapılan 
incelemelerde zan
lıların nitelikli 
dolandırıcılık 
yaparak 1 milyon 
YTL haksız kazanç 
temin ettiklerini 
bildirdi. Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulamaları 
tamamlanan zan
lılar; "Nitelikli 
dolandırıcılık, 
özel evrakta 
sahtecilik ve 213 
sayılı Vergi Usul 
kanunu'na 
muhalefet" suçun
dan adliyeye 
sevk edildi.
A.Ü. tutuklanarak 
cezaevine gönde 
rilirken diğer 
Zanlılar tutuksuz 
yargılanacak.
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ELEMAN ARANIYOR
Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. 
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

ELEMAN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BfiYfiNELEMfiNve 

BflYfiN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI
ALINACAKTIR 

Müracaat şahsen yapılacaktır. 

0 224 524 75 00

8 YAŞ

İGemlik KBrfezl

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

CAN MERİDYEN Alışveriş Mete'nde

ACİL SATILIK İŞ VERİ
No: 6ı/7ü lacivert Butik

Mür. Tel: 0.546 201 06 03

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

SEKRETER 
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

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

GEMLİK SİNEMA GÜN1ÜGÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
HAYATTAN KORKMA 
SON DERS
KAYIP KRALLIĞIN SIRRI

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

11.30-14.00 • 16.00 ■ 19.00 • 21.00
14.15-19.15-21.15
12.00- 16.15

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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Gemlik Lisesi: 1
Ticaret Meslek Lisesi: 0 Kazım GiizeN 

babasının yolunda
Körfezspor’un Başkanlığını yapan Kazım 
Güzel, Gemlikspor’un eski başkanı olan 
babası Faruk Güzel’in yolundan giderek 

genç sporculara destek oluyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti 2007-2008 
eğitim öğretim yılı 
2. küme Genç 
Erkekler Genç 
Erkekler Futbol 
birinciliğinde 
Gemlik Lisesi 
rakibi Ticaret 
Meslek Lisesini 
iik yarıda 
Gökhan'ın 
attığı golle 
1-0 yenmeyi 
başardı.
İlçe Atatürk 
stadında oynanan 
ve Bölge 
.Hakemlerimizden 
Eyüp Edizer'in 
yönettiği maçın 
yardımcılıklarını 
ise Samet Mutlu 
ile Haşan 
Yıldırım yaptı. 
35 dakikalık iki ' 
devre oynanan 
maçın ilk yansım 
Gemlik Lisesi 21 
dakikada Gökhan'ın 
golüyle 1-0 önde. 
kapadı.
İkinci yarıda Gemlik 
Lisesinin farkı açma 
çabaları ile Ticaret 
Meslek Lisesinin

beraberlik çabaları 
gol getirmeyince 
maç 1-0 Gemlik 
Lisesinin gali
biyetiyle bitti.
2. Kümenin Gemlik 
grubunda üç 
Lisenin mücadele 
ettiği maçların 
İkincisi
3 Nisan'da

Gemlik Lisesi 
ile Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
arasında 
oynanacak. 
Son maç ise 8 
Nisan'da Ticaret 
Meslek ile Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi arasında 
yapılacak.

Bursa ikinci 
kümede top 
koşturan Gemlik 
Körfezspor 
Kulübü Başkan
lığını yapan Kazım 
Güzel, babası 
Faruk Güzel’in 
yolundan 
giderek, gençliğe 
hizmet veriyor. 
Önceki akşam 
Gazhane Cadde 
si'ndeki Körfez . 
Lokantası’nda 
Körfezsoorlıı

I futbolcularla 
। bıraraya gelen 

Kazım Güzel, 
| 2007-2008 

sezonunu açarken 
amaç, irinin 
takımı birinci 
ligde görmek 
olduğunu söyledi. 
Futbolun

। centinmenlik, 
mücadele ve takım 
sporu olduğunu 
söyleyen 
Kazım Güzel, 
Gemlik’teki 
futbol takımlarının 
beklenen yerde 
olmamasının 
üzüntüsünü 
yaşadıklarını 
belirterek, 
“Sîzlerden 
sezonda Gemlik’in

yüzünü ağar
tacak galibiyetler 
bekliyorum. Hedefi 
miz şampiyon 
olmaktır." dedi.
Gemlik Körfezspor 
yönetici ve 
futbolcuları 
getirilen ayakkabı

örneklerinden 
maçlarda 
kullanacakları 
ayakkabıları da 
beğendiler. 
Körfezsporlu 
futbolcular 
şampiyonluk 
sözü verdiler.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Göbeği olanları Alzheimer bekliyor
Araştırmacılar, orta 
yaşlarında büyük 
göbeği olanların, 
ilerleyen yaşlarında 
Aizheimer ya da 
bunamanın başka 
bir türüne yakalan
ma riskinin 
yüksek olduğunu 
ortaya koydu. 
ABD'deki Kaiser 
Araştırma 
Kuruluşu'ndan 
Rachel VVhitmer'in 
sonuçlarını kaleme 
aldığı araştırmaya 
göre, bunama 
ve benzeri hastalık
lara yakalanma 
riski, kiloyla değil 
daha çok vücut 
tipiyle ilgili. 
Araştırma kapsamın
da, 1964-1973 
yılları arasında, 40- 
45 yaşlarındayken 
sağlık kontrolünden 
geçen ve karın ölçü
leri alınan 6 bin 583 
kişinin verileri 
tarandı. Aynı kişi
lerin durumları 
ortalama 36 yıl 
sonra yeniden 
kontrol edilerek, 
verileri 
karşılaştırıldı.
Bilimadamları, 
karın ölçüsünün, 
vücut kitle endek
sine göre, ileri 
yaşlarda bunamayla 
bağlantılı hastalık
ların görülmesi 
olasılığını

öngörmek için 
daha etkili bir veri 
olduğunu belirtti. 
Rachel VVhitmer, 
riskin sadece fazla 
kiloyla bağlantılı 
olmadığını, bu kilo
yu vücudun 
neresinde depo
ladığımızın önemli 
olduğunu söyledi. 
VVhitmer, 4,5 kilo 
fazlası olan iki 
kişi arasında, 
yağ kitlesi karın 
çevresinde 
toplananın, kalça 
bölgesi şişman 
olan birine göre 
daha fazla risk 
altında olduğunu 
kaydetti.
Karın bölgesi 
ölçüsünün, ileri 
yaşlarda ayırd 
edici veri olmaya

cağı, çünkü vücut 
tipinin, yaşlanmayla 
birlikte doğal 
olarak değiştiği 
kaydedildi.
Karın yağlanması 
konusunda daha 
önce yapılan 
araştırmalar 
büyük göbeğin, 
diyabet, kalp 
krizi, inme gibi 
hastalık risklerini 
artırdığını 
ortaya koymuştu. 
Son araştırmanın, 
karın ölçüsüyle 
bunama arasında 
bağlantı olduğunu 
ortaya koyan ilk 
çalışma olduğu 
belirtiliyor.
Araştırma sonuçları, 
"Neurology" 
dergisinde 
yayınlandı.

İleri Etkili Teknoloji 
Değerlendirme Mer 
kezinden (HiTEC) 
Janet Martin, farklı 
ilaçların kullanımı ile 
ilaçların şifalı bitkil
erle kullanımından 
doğacak ters reak
siyonların ölüme ne 
den olabileceğini, 
söyledi.
2. Uluslararası Hasta 
Güvenliği Kongre 
si'ne katılan Martin, 
ilaç-ilaç ve ilaç-bitki 
etkileşimlerin zaman 
zaman ters etki 
yaratabildiğine 
dikkati çekti.
Martin, ABD'de 
1998-2005 yılları 
arasında ilaç kulla 
nımı hatalarından 
dolayı hastanede 
ölüm oranlarının, 
önceki yıllara oranla 
3 kat arttığına işaret 
ederek, ilaç kullanı 
mındaki hatalardan 
kaynaklanan ölüm
ler arasında 'farklı 
ilaç kullanımında 
farmakolojik ajan
ların birbirini olum
suz etkileyip ters 
etki yaratmasının' 
önemli yer tut
tuğunu vurguladı. 
Martin, özellikle 65 
yaşın üzerindekiler 
de ve çocuklarda 
ilaçların etkileşim
lerinin ters olması 
nedeniyle ölüm 
riskinin arttığına 

dikkati çekti. 
Aspirinin diğer ilaç 
larla etkileşime gir 
diğinde kanama ve 
kan basıncının yük
selmesi riskini artı 
rabildiğine işaret 
eden Martin, "Özel
likle romatizma! 
hastalıkların tedavi 
sindeki ilaçlarla kul
lanıldığında daha 
çok yaşlı hastalarda 
ölüme varan sonuç 
lara neden olabilir." 
dedi. İlaçların bilinç
sizce şifalı bitkilerle 
kullanımının da 
ölümcül olabile
ceğine dikkati çeken 
Martin, sarımsak, 
zencefil, ginkgo 
biloba gibi bitkilerin 
kandaki pıhtılaşmayı 
azalttığını söyledi. 
Martin, bu nedenle 
asprin ve ağrı kesici 

kullananlar ile 
cerrahi müdahalede 
bulunulacak 
kişilerin bu bitkileri 
kullanmamaları 
gerektiğini kaydetti. 
Martin, şifalı 
bitkilerden "gin- 
seng"in ters bir 
etkileşimde uyku 
suzluk, baş ağrısı, 
mide bulantısına, bi 
ber ailesinden gelen 
"kava" bitkisinin ka 
raciğer yetersizliği 
ve epileptik reaksiyo 
na, koni çiçeği ola 
rak da bilinen "echi- 
nacea"nın kandaki 
pıhtılaşmanın artma 
sına, Kuzey Amerika 
kökenli "saw pal- 
metto"nun kadınlık 
hormonu östrojenin 
daha çok salgılan
masına neden 
olduğunu söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03-

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1.133
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.Savcıhğı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Hâbaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514.59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 5-] 7 34 QQ
Sahil Dev. Hast. □ nn oo

Mor.Safl.Ocaflı
Tomokay Tomografi 0,0 IUDÖ
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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

29 Mart 2008 Cumartesi 
ELİF ECZANESİ 

30 Mart 2008 Pazar 
KAHRAMAN ECZANESİ

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3017 

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 Basıın Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclı k-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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* DOGALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ

* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
* OTOPARK & YEŞİL ALAN

* PVC PENCERE
* BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA ।
* BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
* DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
* MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
* TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

Dr. Ziya Koya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmalnsdat2006@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 ait oyun parkında çocuklarınız ne$e ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz

mailto:gmalnsdat2006@hotmail.com
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ISO 9001:2000
Ouality Management System

HACCP
Based Food Safety System
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, bilim adamlarının deprem uyansına dikkat çekti

Demirel; “Gemlik Afet
II

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Deprem gerçeği
Son günlerde ulusal basında Gemlik 

Körfezi’nde yaşacak bir depremden sık söz 
edilir oldu.

Basın bunu kendi uydurmuyor.
Bu konuda uzman Prof.lar açıklama yapıyor.

Devamı -&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

Saadet Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı 3. olağan kongresi dûn yapıldı

Gemlik'te yapılan jeolojik etüdlerde özellikle ova 
bölgesinin ciddi bir risk altında olduğunu ortaya 
koyduğunu hatırlatan Demirel, bu gerçekle bir an 
önce yüzleşerek Gemlik'in "afet bölgesi" kapsamı
na alınması gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 3'de

Saadet Partisi’nin dün Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 3 ncü olağan kongresinde, 
300 delegenin oyunu alan Recep Aygün, 
üçüncü kez SP İlçe Başkanlığıma seçildi. 
“Muhalefette İken bu kongremizin son kongre 
olacağına inanıyorum” diyen Recep Aygün ülke 
de huzur ve güvenin yok olduğunu belirterek, 
iktidar partisine yüklendi. Haberi sayfa 4’de

E® ESKİN «ITS
Zeytinlik Tarla Meyve Bahçelerinizde damlama yipm ruhim 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir,

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN ■ PROJELEME
Kumla Cad. Vaşa 2 Sit. flpt No: 1 K.KUMLR / G€MLİK , 5 YIL Ş FAI?

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 HE KREDİ VEBIYOR

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

Kimin çıkarları korunuyor?
Türkiye'de büyük abiden kaynaklanan nedenler

le kimsenin ulusal çıkarlar çerçevesinde buluşma 
ya niyeti yok..

Çünkü, ABD'de bulunan yerli yabancı işbirlikçi 
ler yüzünden gerilimin giderek tırmanması talimatı 
veriliyor.

Oy, para, din gibi nedenler yüzünden asla hayır 
diyemeyen iktidar partisi ise iyi polis kötü polis 
oyunlarıyla durumu idare ediyor.

Cumhurbaşkanı siyasal parti genel başkanlarını 
ve sivil toplum örgütlerini köşke davet ederek ze 
min araştırması yapıyor..

Başbakan ise "geri adım atmam" diyerek zemini 
kaydırıyor.

Cumhurbaşkanı ile başbakan aynı hedef çerçe 
vesinde "beraber yola çıkan ve yürüyen" iki arka 
daş değil mi?

Yedikleri ve içtiklerinin dışında hiçbir şeyi ayrı 
yere gitmeyen şimdiki tabirle iki kanka ..

O halde bu durum sizde birtakım senaryoları 
çağrıştırmıyor mu?

Paranoyak bir yaklaşım bizimkisi ama.
Haksız mıyız?
Cumhuriyet ilan edildikten 23 yıl sonra Ulus dev 

leti tüketme ve hırpalama yolculuğuna sağ şerit
ten çıkan siyasal partiler, stratejik ortaklarının 
desteği ve dolduruşuyla bugünleri ve yarınları 
hazırladılar..

Ve sözünü ettiğimiz stratejik ortak sürekli oyun
lar ve tasarımlarla niyetine ulaşıyor..

■Onun için ondan "gaz'lanan anlayıştan da baş 
ka bir "biçim" beklenmiyor.

Petrol ve silah sanayi..
ABD'nin ulaşması ve ulusal standartlarını yük 

sek tutması için gereken iki ana unsur.
Amerika yüksek çıkarları için ortalığı karıştırmak 

zorunda..
Uyüyan ve uyuşan bir profil istiyor karşısında.. 
Ortalık yani Ortadoğu karışmış..
Onun çıkarları için yıllardır milyonlarca insan 

yaşamını kaybetmiş umurunda değil..
Hadi onların kendi insanları için gösterdiği bu 

tavrı bir an için anlamış kabul edelim kendimizi..
Ya Ortadoğu ülkelerinde soluk alan siyasal par

tisinden gazetecisine kadar geniş bir yelpazede 
yer alan işbirlikçilere ne demeli.

Asıl onları anlamak zor.
Genetiği dumura uğramış bu insan tipinin geç 

mişteki örneklerine bakıyorum..
Tarihsel derinliklere dalıyorum.. İşbirliği yapıp 

da ikbalini kurtaranına hiç rastlayamıyorum.
Kimi devrilmiş..
Kimi ölmüş..

. Kimi sürünmüş..
Çok okuduğuhu her fırsatta söyleyen entelek

tüellerle, elinde tarihsel arşivler bulunan siya sal 
otorite hiç bakmazlar mı geçmişe ?

Yoksa onlar için önemli olan günü kurtarmak 
mı?

Tıpkı Demirel'in..
Özal'ın yaptığı gibi..
Bir fıkrayla sözü bitirelim:
"Temel 20 senedir Almanya'da yaşıyormuş. Bir 

gün göçmen bürosuna gidip Almanya'dan kesin 
dönüş yapacağını söylemiş. Göçmen bürosundaki 
Almanlar Temel'i tanıyorlar, sevi yorlar.

Sormuşlar; "Niye dönüyorsun" diye.
Temel; "homoseksüeller yüzünden" demiş.
Bürodakiler şaşırmış; "Seni rahatsız filan edi 

yortarsa hemen bir şikâyette bulun, gereğini ya 
parız. Buradan bu yüzden ayrılmana değmez 
demişler"

Temel; "Beni rahatsız etmiyorlar" demiş.
Bürodakiler yine şaştrmıŞ;
"Peki neden gidiyorsun?"
Temel cevaplamış: "Burada 20 yıl önce ho 

moseksüellik yasaktı,10 yıl önce serbest oldu, 5 
yıl öncede evlenmelerine izin verildi. Homosek 
süellik MECBUR olmadan dönmek istiyorum." 
Gözünün önünde olanı biteni görmeyip aymazlık 
içinde olanlara ithaf olunur.

Erdoqan,”Demokrasinin tek yolu sandıktır”
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, de mokratik bir 
mücadele verdiklerini 
belirterek, "Arzumuz, 
bizi demok ratik olarak 
gelin so kakta yenin. Bizi 
baş ka yollarla yenmeye 
çalışmayın. 
Demokrasinin tek yolu 
sandıktır" dedi. Milletin 
iradesinin yok sayılması 
halinde, milletin önüne 
engeller konulması duru
munda, milletin o engel
leri aşarak> engelleri 
koyanların karşısına baş 
ka şekillerde çıkaca ğını 
vurgulayan Erdo ğan, 
başörtüsü konu sunda 
da, "Bu milletin 
sorunuysax bizim de 
sorunumuzdur." diye 
konuştu.
Erdoğan, partisinin 
Bursa İl Kadın Kolları 
Kongresi'nde Atatürk 
Kapalı Spor Salonu'nu 
dolduran pratililere 
seslendi.
Konuşmasına Aşık 
Veysel'in 'Uzun ince bir 
yoldayım, gidiyorum 
gündüzü gece' 
dizeleriyle başlayan 
Erdoğan, "Uzun ince bir 
yoldayız, gidiyoruz 
gündüz gece, gidece ğiz 
gündüz gece. Dur mak 
yok, yola devam. Bizim 
ülkemize sevda mız var. 
Bu sevdadır bizi koştu
ran. Aşkı olmayanın 
gayesi ol maz. Ama 
aşkınız var sa dağları, 
delersiniz. Bizim dağları 
deldiğimiz gibi. Biz şimdi 
dağları deldik. Karadeniz 
sahil yolunda dağları

deldik. Olmaz dediler 
oldu. Biz uzağı yakın 
ederiz. Hava yolları 
Türkiye' nin bitmişti. 
Şimdi ise Türkiye'nin 
hava yolları dünyanın 
her tara fında. Nasıl oldu 
bu ka rarlılıkla oldu. 
Hortumcuları kenara 
çekip, Âk ka drolar iş 
başına gelince oldu." 
diye konuştu.
"Atatürk'ün işaret ettiği, 
muasır medeni yetler 
seviyesine ulaşmak için, 
demokratik, laik, sosyal 
bir hukuk devleti olarak 
bu hede fe ulaşmak için 
'Dur mak yok yola 
devam'." diye Erdoğan, 
verdikleri mücadeleyi 'de 
moktarik bir mücadele' 
şeklinde tanımladı.
AKP'yi başka yollarla 
yenmeye çalışanlar 
olduğuna dikkat çeken • 
Başbakan Erdoğan, 
şöyle konuştu: 
"Arzumuz, bizi de 
mokratik olarak gelin 
sokakta yenin. Bizi 
başka yollarla yenmeye 
çalışmayın. 
Demokrasinin tek yolu 
sandıktır. Yoksa, özgür

lüğü yok edemezsiniz, 
özgür düşüncenin önü 
ne set çekemezsiniz. 
Millet iradesini yok 
sayarsanız, millet önü ne 
engel koyarsanız, millet 
o engelleri aşa aşa daha 
farklı şekiller de 
karşınıza çıkar. O yüzden 
durmak yok yo la devam 
diyoruz. Bir demokrasi 
mücadelesi veriyoruz." 
Halkın bu mücadeleyi 
çok iyi anladığını, parti 
kurulur kurulmaz iktidar 
yaptığını, yerel se çim
lerde de oyunu ar 
tırdığını anımsatan Er 
doğan'ın bu sözleri üzer
ine salonda, "Vur vur 
inlesin, Deniz Baykal 
dinlesin" sloganları yük
selmeye başladı.
Bunun üzerine Erdo ğan, 
sloganları sustu rarak, 
"Yok yok gerek yok. 
Boşuna zaman kaybet
meyin, onun kulakları 
duymaz" dedi.
Hiçbir zaman kavga dan 
yana olmadık. Bu ülkede 
birlik varsa, beraberlik 
varsa, AKP saysesinde 
olmuştur. Diyorlarki, 
Başbakan 22 Temmuzda
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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 sıding 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
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi 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

söyledik lerini unuttu. 
Hayır, o gün ne dediysek 
bu günde onun arkasın
dayız, ona sahibiz 
HİÇ SIKILMIYORLAR" 
Türkiye'de, 'kariyeri o 
lan' insanların, kendisini 
başörtüsüyle uğraşmak
la eşleş tirmekle 
suçladığını ha fırlatan I 
Erdoğan, "Bu insanlar * 
hiç sıkılmıyorlar" şek
linde konuştu.
Erdoğan, başörtüsü * 
konusunda şunları dile 
getirdi: "5 sene TBMM 
'nin gündemine başör 
tüsü diye bir kontunu 
geldi? Biz meclisin gün
demine yıllarca bunu 
getirmedik. Hep sabret
tik. Başörtüsü bu mil- I 
letin sorunuysa, bizim 
de sorunumuzdur.
Yasama organı ne işe 
yarar, bu ülkenin sorun
larını çözmeye yârar. Ve 
biz CHP ile mutabakat 
aradık bu konuda. Ancak 
meydanlarda bunu söy 
ler, kampanya otobüsler
ine başörtülü bacılanmıri 
resimlerini yapıştırır 
çünkü istismarcıdır.
Hatta onları otobüslerle ] 
toplayıp grup toplamları
na getiriyor. Ama sorun 
çözmeye gelince bizi çok 
farklı bir noktaya otortur. 
Açık söylüyoruz; Türkiye 
kazanacaksa biz kaybet-, 
meye hazırız. Şurada 
başörtülüler ile başı açık 
kadınlar omuz omuza, 
millete hizmet yolun
dalar.
Bizim farkımız işte bura
da."

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, bilim adamlarının deprçm uyarısına dikkat çekti

Demirel; “Gemlik Afet 
Bölgesi ilan edilsin”' 

"S Gemlik'te yapılan jeolojik etüdlerde özellikle ova bölgesinin ciddi 

bir risk altında olduğunu ortaya koyduğunu hatırlatan Demirel, bu 
gerçekle bir an önce yüzleşerek Gemlik'in "afet bölgesi" kapsamın^ alı
narak bu sayede merkezi hükümet ve yerel yönetim işbirliği ve TOKİ'nin 
devreye girmesiyle ova bölgesinden başlanarak gerekirse Gemlik'in 
tamamının yeniden inşa edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Demirel, 
Gemlik Belediyesi’nin 45 bin adet ceset torbası almasını çözüm olarak 
ortaya koymasını da dehşetle karşıladıklarını söyledi.
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel, 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ile birlikte düzen
lediği basın toplan
tısında, Gemlik’in 
“afet bölgesi” ilan 
edilmesini istedi. 
Demirel, açıklama 
sında Gemlik’in afet 
bölgesi ilan edilmesi 
halinde ova bölgesi 
başta olmak üzere 
ancak bu sayede 
baştan aşağı bina 
yapılandırılmasının 
ve yaşanabilecek 
olası bir büyük 
depremin en az 
kayıpla atlatılmasının 
mümkün olabile
ceğini söyledi. 
Demirel, son gün
lerde yer bilimcilerin 
ve deprem uzmanla 
rımn Marmara Bölge 
si'nde yakın gelecek
te deprem olması 
beklenen yerler 
arasında en başta 
Gemlik Körfezi'nin 
gösterildiğini hatır

latarak, bu konuda 
hükümetin ve 
Gemlik Belediye 
si'nin ne yaptığını 
merak ettiklerini 
söyledi.
Kemal Demirel, 
Gemlik Belediye 
si’nin 45 bin adet 
ceset torbası 
almasını çözüm 
olarak sunmasını 
dehşetle karşıladık
larını, bunun dışında 
gerek AKP hüküme
tinin gerekse 
Gemlik Belediye

si'nin bu tehlikeye 
yönelik gerçekçi 
adımlar atmamasını 
yadırgadıklarını 
belirtti.
Gemlik'te yapılan 
jeolojik etüdlerin . 
özellikle ova bölge 
sinin ciddi bir risk 
altında olduğunu 
ortaya koyduğunu 
hatırlatan Demirel, 
bu gerçekle bir an 
önce yüzleşerek 
Gemlik'in “afet böl
gesi" kapsamına 
alınarak bu sayede

merkezi hükümet 
ve yerel yönetim 
işbirliği ve TOKİ'nin 
devreye girmesiyle 
ova bölgesinden 
başlanarak gerekirse 
Gemlik'in tamamının 
yeniden inşa . 
edilmesinin zorunlu 
olduğunu belirtti. 
Olası bir Gemlik dep 
reminin adeta "geli 
yorum" dediğinin 
deprem uzmanların
ca söylendiğini, 
bilim adamlarının 
bu düşüncelerini 
ciddiye almak ve 
gereğini yaparak 
Gem lik halkının 
can güvenliğinin 
sağlanması gerekti 
ğini belirten Demirel 
"Gemlik çok önemli 
ve çok büyük bir 
ilçe. Türkiye'nin 
pek çok yerinde 
TOKI ve yerel 
yönetimler işbir- 
liğiyle sağlıklı 
ve güvenli toplu 
konutlar üretilirken 
Gemlik'in kaderine 
razı bir şekilde 
depremi beklemesi 
ve hiçbir çözüm 
üretil memesi kabul 
edilebilir bir şey 
değildir" dedi.
Söz konusu olanın 
insan canı olduğunu 
belirten Demirel, 
devletin en başta 
ge len görevinin 
yurttaş larının can 
güvenliğini sağlamak 
olduğunu hatır
latarak hükümeti
ve Gemlik 
Beledıyesi'ni 
göreve çağırdı.

«Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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YazıYORUM
Di$ Hekimi 

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

Umudum olsa!...
Seçimler de CHP’ye oy verip defalarca 

.tÇİüş kırıklığına uğrayan milyonlarca Cumhuri 
yetin aşığı insanlardan biriyim...

Türkiye’de onca yoksulluk, işsfzlik ve 
adaletsizlik varken, sosyal demokrat bir par
tinin neden iktidara gelemediğine’ her zaman 
isyan ettim ve ediyorum ..

‘Laiklik elden gidiyor’ söylemi dışında 
politika üretmeyen projesi olmayan Deniz 
Baykal’ın artık CHP’nin genel başkanlığını 
bırakmasını istiyorum..

Evet istiyorum..
‘İki öfkeli adam’Tayyip Erdoğan ve Deniz 

Baykal arasındaki çekişme toplumu umutsu
zluğa sürüklüyor.

Netice vatandaş tarafında boş..
Gözler CHP’nin nisan ayının sonundaki 

kurultayına ve 2002’den bu yana izlediğimiz 
‘tahterevalli siyaseti’nin sol tarafındaki 
değişim beklentisine çevrildi...

Şimdi ne olacak ?
AKP son seçimde yüzde 46,6 oy alabildiy 

se bunda Deniz Baykal’ın Türkiye’yi daha iyi 
yönetme konusunda daha iyi bir proje suna
mayan CHP Politbürosu’nun rolü büyüktür.

Bu ağır ve yaşlı kadro, cumhuriyet miting
lerinin rüzgârını da arkasına almasına karşın 
AKP karşısında ağır bir yenilgiye Uğramıştır..

Tayyip Erdoğan’ı Köşk’e çıkarmama stra 
tejisinin sonucu ise Abdullah Gül’ün Cum 
hurbaşkanı seçilmesi olmuştur.

Sözüm ona Abdullah Gül’ü pretosto için 
köşke çıkmayan, CHP lideri Çankaya davet
lerinde şimdi ‘Kayseri mantısını’ afiyetle 
yemektedir!

Ey CHP’liler şunu iyi bilin..
Yine tuzağa düştüler..
Ayaklarına gittiler..
Erdoğan-Gül İkilisi için Baykal asla vazge 

çilmez bir muhalefet lideridir.
AKP yönetimi, Deniz Baykal CHP’nin 

başında kaldıkça kendi iktidarlarının da 
devam edeceğini biliyor.

Onun için mutlular..
Tayyip Bey’in Baykal’a yüklenmesi 

‘kayıkçı kavgası’ndan başka bir şey değil.
Toplum da bunun farkında ve ekonomi 

başta ‘alternatif üretmeyen bir muhalefetin 
seçim kazanamayacağı görülüyor, biliyor...

Yarın seçim olsa ne değişecek?
Beş aşağı ,beş yukarı yine aynı sayılarla 

meclise gelecekler..
Oysa CHP değişirse, sosyal çözümler 

üretse bu denge değişecek ..
AKP’ye mahkûmiyet duygusu ve çaresi

zliğimiz ve ‘Kime oy vereceğiz?’ sorusu 
ortadan kalkacak.

Nisan ayı sonundaki CHP kurultayı bu 
nedenle çok önemli.

Ülke de vatandaş bir korku girdabına 
kapıldı.

özgürlüklerimizin ve hayat tarzımızın bu 
iktidar tarafından değiştirileceğine inandı 
yor...

Kapatma davası açılmış.
Arkasından Ergenekon soruşturması adı 

altında ülkenin aydınlarını sabaha karşı 
gözaltına almışlar, dehşete kapılmışız ve 
hayatımız bu nedenle allak bullak olmuş...

Umarım ki ülkenin üzerinde dolaşıp duran 
kara bulutlar bir an önce dağılır ve hepimiz 
Sosyal demokrat bir partinin uyandığını 
görüp, gelecekten umutlu yaşarız.

Belki....

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Saadet Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı 3. olağan kongresi dün yapıldı Osman Doğan, meclisin 
4 yılını değerlendirdi
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi 

İnşaat Mühendisi Osman Doğan, Belediye Meclisi’nde 
4 yıllık süre içinde 20 önerge verdiğini söyledi.

İRecep Aygün

Ercüment ESEN
Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı’nın Gemlik 
Belediye Düğün Sa 
lonu’nda dün yapılan 
3 ncü olağan genel 
kurul toplantısında 
İlçe.Başkanı Recep 
Aygün 300 delegenin 
oyunu alarak 
ilçe başkanlığına 
3. ncü kez getirildi. 
Saygı duruşu ve İstik
lal Marşı'nın okun
ması ile .başlayan 
kongrede Divan 
Başkanlıklarını 
Ayhan Özbey, 
Tuncay Tunçbilek 
ile Gökhan 
Gerçek yaptı. 
Kongrede konuşan 
Bursa İl Başkanı 
Hilmi Tanış, ülkenin 
çok kritik bir süreçten 
geçtiğini, ülkede 
ekonominin ve ahlaki 
düzenin perişan 
olduğunu belirterek, 
vatandaşlara 
uyanık olmaları 
çağrısında bulundu. 
Çiçeklerle süslenmiş 
fotoğrafının sahne 
önüne konulan Prof. 
Dr. Necmettin Erba 
kan'ın telgrafı okun
duğunda ise salonda 
büyük bir coşku 
ve heyecan yaşandı. 
Erbakan’ın mesajında 
kongrenin tüm İslam 
alemine ve insanlığa 
hayırlara vesile 
olmasını dilerken 
“kardeşlerim” diye 
hitap ettiği partililere 
Ülkenin içinde bulun
duğu ekonomik ve 
siyasi durumu ile 
ilgili bilgiler verirken 
salonda bulunanlar
dan büyük alkış aldı. 
ÇALIŞMALAR 
ONAYLANDI 
2006-2007 yılı faaliyet 
raporlarının okunup 
oylanmasının ardın
dan delegelere 
hitaben konuşan 
Recep Aygün, 
konuşmasında 

ülkede huzur ve 
güvenin yok 
olduğunu belirterek, 
bu güven ve huzur 
ortamını ancak milli 
görüşün sağlayabile
ceğini belirtti.
Aygün, özellikle ikti
dar partisine yüklen 
diği konuşmasında 
1997- 98 yıllarında 
AKP'nin kuruluşu ve 
bugüne kadar ki ge 
çen süredeki oluşum
ları ve planları dinle 
yicilere anlatırken, 
özellikle ABD, AB ve 
IMF'nin Türkiye'yi 
adeta kendi idarele 
rine aldığım belirtti. 
Ülkede binlerine dam 
şılmadan kararlar alı
namadığını hatırlatan 
Aygün, ABD'nin barış 
getireceğim diye Orta 
doğu'yu kan gölüne 
çevirdiğini de 
belirterek, "Onların 
siyaseti böl, 
parçala ve yut" dedi. 
Akgün, "Bugün parti 
kapatma ile gündem 
meşgul edilmektedir. 
AKP 5 yıldır iktidarda 
niye elinde tek 
başına kanun 
çıkaracak güç varken 
bu konuya el atmadı. 
Ancak bugün bu 
başlarına gelenler 
niye ellerinde 
çoğunluk varken 

bu kanunu 
değiştirmediler" 
dedi.
BELEDİYE’Yİ 
YENİDEN 
ALACAĞIZ 
Aygün, “Allah Saadet 
Partisi’nin iktidar 
olmasını nasip etsin. 
Muhalefette iken 
bu kongremizin 
son kongre 
olacağına inanıyo
rum. Önümüzdeki 
yerel seçimlerde 
inşallah 1999 yılında
ki gibi Belediye’yi 
yeniden kazanacağız. 
Milli Görüşü 
ilçemize bir kez daha 
sunacağız” diyerek 
Gemlik Belediyesini 
tekrarlayarak 
kazanacaklarının 
iddiasını yeniledi. 
Salondakilerin büyük 
alkışını alan Gemlik 
ilçe Teşkilatın Baş 
kanlığına yeniden 
aday olan Aygün'ün 
konuşmasından 
sonra seçimlere 
geçildi ve tek liste 
ile girilen seçimde 
Recep Aygün 
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe başkan
lığına kongreye 
katılan 300 delegenin 
hepsinden aldığı oy 
ile İlçe Baş kanlığına 
yeniden seçildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
MHP Belediye Mec 
lis üyesi inşaat 
Mühendisi Osman 
Doğan, yaptığı 
basın açıklamasıyla 
Belediye Meclisinin 
son 4 yılını 
değerlendirdi. 
28 Mart 2008 tarihi 
itibariyle yerel 
seçimlerin üzerin 
den dört yıl geçtiğini 
hatırlatan Osman 
Doğan, "Geçen dört 
yıl zarfında MHP 
listesinden seçilmiş 
bir belediye meclis 
üyesi sıfatıyla 
Gemlik Belediyesi’n 
de yapmış olduğum 
çalışmalarım 
hakkında kamu 
oyunu bilgilendir 
mek istiyorum" dedi. 
Doğan, mesleği 
iti bar. le İmar 
Komisyonu başta 
olmak üzere hiçbir 
komisyonda kendi
sine görev verilme 
diğine dikkat çe 
kerek mecliste 
yapmış olduğu 
çaiışmalardan 
örnekler verdi.
Doğan, bu çalış
malarla ilgili 
yaptığı açıklamada 
"Gemlik Belediye 
meclisinin tüm 
çalışmalarına az 
sayıdaki mazeretli 
günler hariç tamamı
na katıldım. Meclis 
toplantılarında 
çok önemli olduğu
na inandığımız 
20 konu hakkında 
önerge verdim. 
Katılmış olduğum 
tüm meclis, toplan
tılarında getirilen 
her konuda lehte 
veya aleyhte görüş 
belirttim. Verilen 
önerge hangi 
görüşten ve kimden 
gelirse gelsin Gem 
lik'e ve insanları 
miza yararlı olduğu
na inandığım zaman

KfiŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset jstik(a| Caddesi Bora Sokak No. 3/B gemlik
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

açıkça destekledim. 
Bu düşüncelerin 
aksine olanlara ise 
karşı çıktım. Yapmış 
olduğum çalışmalar 
ile ilgili olarak başta 
pek çok sivil toplum 
örgütü olmak üzere, 
muhtarlar, mecliste 
temsil edilmeyen 
diğer siyasi partiler, 
U.Ü.Gemlik Yerleş 
keşi yetkilileri, 
yerel basın ve 
imkanlar ölçüler de 
hemşehrilerimizle 
doğrudan görüşme 
lerde bulundum, 
konu hakkında 
görüşlerini aldım, 
yaptığım çalışma 
larım hakkında bil
giler verdim" dedi. 
Meclise sunmuş 
olduğu önergelerin 
özellikle ilk iki yılda 
AKP grubu tarafın
dan gündeme dahi 
alınmadan reddedil 
diğini belirten 
Doğan, "Ancak 
zaman içersinde 
önce önergelerimin 
gündeme alınması, 
ardından destek 
dahi görmesi konu 
sunda bir gelişme 
tespit ettim. Özel 
likle mecliste söz al 
mak konusunda bir 
problem olmamıştır. 
Her konuda hiçbir • 
baskı altında kalma 
dan görüşlerimi 
açıkladım. Bu konu
da mecliste görev 
yapan başta Beledi 

ye Başkanımız 
olmak üzere meclis
teki tüm arkadaştan- 
ma göstermiş olduk
ları davranışlardan 
dola yı teşekkür 
ediyorum. Bir konu 
hakkında dikkatinizi 
çekmek istiyorum. 
Gemlik halkı adına 
meclis başkanlığına 
sunmuş olduğum 
bazı önergelerim 
ilk dönemlerde 
gündeme dahi 
alınmadan redde 
dilmişti. Reddedilen 
bu önergelerimin 
neden reddedil 
diğine ilişkin AKP 
grubu tarafından 
basına yapılan açık
lamalarda haksız 
ve mesnetsiz bazı 
görüşler dile getiril 
mişti: İşte bu 
önergelerimden 
bazılarının doğru
luğu zaman içersin 
de AKP grubu 
tarafından da kabul 
edildiği anlaşılmış 
ve bu doğrultuda 
mecliste girişimler 
de bulunulmuştur. 
Bunlardan bazıları 
ise Çarşı Deresi’nin 
ıslahı, sürekli aşevi 
konusu, katlı 
otoparkın kiraya 
verilmesi konusu, 
Şehitlik yapılmasıdır. 
Geli nen bu 
noktayı Gemlik 
adına bir kazanım 
olarak görüyorum" 
dedi.
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Deprem gerçeği
Türkiye Deprem Araştırma 

Merkezi’nin eski Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Mete Işıkara, geçti 
ğimiz günlerde yaptığı bir açıkla
mada deprem gerçeğini unut
tuğumuzu belirtirken, Gemlik 
Körfez’inde yakın bir zamanda 
deprem beklendiğini yapılan 
araştırmalara dayanarak yineli 
yordu.

Prof. Işıkara, Gemlik’te dep 
rem konusunda konferanslar 
vermiş, ülkenin saygın deprem 
uzmanı, bilim adamlarımızdan 
dır.

Binlerini ürkütmek veya daire 
satışlannı etkilemek, fiyatları dü 
şürmek, kentlerin boşalmasını 
sağlamak için bu açıklamaları 
yapmıyor.

Dikkat çekiyor.
Binaların depreme dayanıklı 

olarak yapılmasını, eski yapıların 
deprem kontrollerinin yaptırılma 
sini istiyor.

Bir deprem anında nasıl 
davranılması gerektiğini, 
deprem planlamasının yapıl
masını istiyor.

Bunlara buraya geldiğinde de 
anlattı.

Yeni binaların deprem yönet
menliğine uygun yapıldığını

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

görüyoruz.
Sığınaklar her zamanki gibi 

göstermelik yapılsa da inşaat 
yapımlarında 1999 depreminden 
önceye göre çok büyük farklılık 
yaşıyoruz.

Hatırlanırsa, bundan 4-5 ay 
önce Gemlik’te depremle ilgili 
büyük bir Sivil Savunma tatbi 
katı yapıldı.

İstanbul, Adapazarı, Bursa ve 
Balıkesir den önemli uzmanlar 
gözetiminde eğitim verildi.

Eksik olan bence halkın eğiti
mi, belediyenin bu konuda daha 
ciddi çalışmalar yapması..

Bir kez 1999 da uzmanların 
verdiği raporlara göre planlarda 
(c) olarak gözüken alanlarda 2 
katlı yapılaşmanın aşılmaması 
istenmesine karşın belediye bu 
nu deldi.

Ovada yapılaşmaya izin ve 
rilmemesi gerekirken 100 dö 

nüme yakın bir alan imara açıldı.
Umurbey’den ovaya baktığım 

da bahçelikler arasında sürekli 
inşaat yapıldığını görüyorum.

Bu da kaçak yapılaşmanın ö 
nünün alınamadığını gösteriyor.

DEMİREL’İN ÇAĞRISINA 
KULAK VERMEK

CHP Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel, ilçemize gelerek son 
günlerde bilim adamlarının . 
Gemlik Körfezi’nde deprem bek
lentisi konusunda yaptığı açıkla
malar üzerine bir konuşma yap
mış.

Demirel haklı olarak Gemlik’te 
ovadaki yapılaşmayı eleştiriyor.

Hükümetin Gemlik’i "Afet 
Bölgesi’’ ilan etmesini istiyor.

Bunun yolu TBMM önerge 
vermektir.

Bunu milletvekili yapmayacak 
da kim yapacak?

Ancak, Demirel CHP Bursa 
Milletvekilidir.

Bir önerge verse, biliyorum 
gündeme bile almazlar.

AKP’nin onun üzerinde Bursa 
milletvekili var.

Bunların kulakları Gemlik Kör 
fezi’ndeki deprem ile ilgili açıkla
maları duymuyorlar mı?

Mutlaka duyuyorlar ama 
Gemlik ile ilgileri.yok.

Demirel, TOKİ’nin Gemlik’te 
depreme dayanıklı konutlar inşa 
etmesini istiyor.

Bu olmayacak şey değil.
Arazi sıkıntısından söz edile 

bilir.
Bu sorunu çözecek de yine 

iktidar partisidir.
Orhangazi de TOKİ konut yapı 

yor, yakın ilçelerde de yapıyor.
Bizde tık yok.
Gemlik "Afet Bölgesi” ilan 

edildiğinde ova bölgesi yeniden 
planlanarak inşaata dayanıklı bir 
yapılanmaya gidilebilir.

Gemlik’in kuruluş tarihine bak 
tığımızda yerleşimin hep yamaç 
larda gerçekleştiğini görürüz.

30 yıldır bu gerçek unutuldu. 
Hep Rant sağlamak düşünüldü.

Şimdi ise depremden korku 
yoruz.

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
1 Saati: 45.00 ■ YTL

1 Saat t Servis; 65.00 ■ YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM : 0.546 517 52 82

NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

ENJEKSiyO^LU (sgi)ve ^BIIRATÖRLU
İTHAL ve YERLİ ALTERNATİF YAKH SİSTEMLERİ

I --------- fUM
ll B^C I AlS’o OA» İGUlPMfNİ J

2 fil GARANTİ 
KREDİ KARTINA TAKSİT AVANTAJLARI
MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. 
Blok No: 7-8-10 Nilüfer / BURSA 

Tel: 0.224 441 79 04 -05 
Fax: 0224 443 07 15

ŞUBE: Küçük Sanayi Sitesi 
B/Blok No:32 Gemlik / BURSA 
Tel & Fax: 0.224 524 77 78

www. net o togaz .com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Aykentlilerden CBAL’ne ziyaret Yaşamdan 
I ÇizgilerErcüment ESEN

Özel Aykent ilköğre
tim okulu 8-A ve 8-B 
sınıfı öğrencileri 
girecekleri OKS sına 
vı öncesi hedefle 
rindeki okullardan 
olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ni 
ziyaret ettiler. 
Okul Rehber Öğret
meni Zübeyde Ulu 
dağ ve Fen Bilgisi 
öğretmeni Tekyed- 
din Çağlayan'ın 
sorumluluğunda 
yapılan tanıtım 
gezisinde Celal Ba 
yar Anadolu Lise 
si’ne gelen öğrenci
leri Okul Müdürü 
İdris Aka karşıla
yarak, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
hakkında bilgi verdi. 
Öğrenciler daha 
sonra projeksiyon 
ile işlenen coğrafya 
dersini Anadolu 
Lisesi öğrencileriyle 
birlikte takip ettiler. 
Öğrencilere Fizik 
laboratuvarında fizik 
öğretmeni Nazmi 
Tuğrul, Kimya labo-

ratuvarında Kimya 
öğretmeni Şemset 
tin Kaya okulda işle
nen dersler ve yapı 
lan deneyler hakkın
da bilgiler sundular. 
Öğrencilere 
toplantı salonunda 
okulun başarı ve

etkinliklerini 
tanıtıcı bir 
sunum izlettirildi. 
Sınıflarında 
8. sınıf öğren
cilerini gören lise 
öğrencileri 
kardeşlerine yakın 
ilgi gösterdiler.

Aykent'li öğrenciler 
okulun bilgisayar 
laboratuvarı, 
kütüphanesi 
ve ödüllerinin 
bulunduğu bölüm
leri de gezerek, 
okullarına 
döndüler.

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
KBMU.YMRIILBIMIU

islilal M ta Sok Atak Aralı j No:3® GEMLİK Tel 513 li13Fa 513 3İ ÎS

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı

ozgkara@hotmail.com

Sorular ....
Son yıllarda özellikle birtakım yasalarla 

özelleştirme gibi uygulamalarla dağıtım da 
dahil tekel haline gelen medya halkın değil 
holdinglerin sesi ve gücü haline bürünmüş 
durumda.

Öte yandan Türkiye gündemi sürekli 
kaynıyor. Zira önümüzdeki günlerde bu 
defa yurt dışına yine muharip asker mi 
gönderiyoruz sorusu sık sorulacak gibi 
görünüyor.

Sürekli gündemi değişen ülkemizde 
yeni sorun bu. Üstelik işçi ve memur kesi
minden SSGSS ile ilgili tepkiler oluş
muşken ve tam da AKP'nin kapatma 
davası tartışmaları başlamışken yeni bir 
açmazla karşı karşıya kalmış durumdayız.

Cumhuriyet Gazetesinin başyazısında 
da vurgulandığı gibi demokrasilerde 
yasama, yürütme ve yargı olarak üç temel 
erk vardır. Bunlara bir de basının eklen
mesi adetten olmuştur. Tabi böyle bir 
anlayış belli sınırlar içinde kabul edilebilir. 
Çünkü basının demokrasilerdeki rolü 
ancak halkın gözü kulağı ve dili olma 
işlevini hakkıyla gerçekleştirmesiyle söz 
konusu olabilir.

Ergenekon dosyasının dumanları 
tüterken kapatma davası üzerine ilginç bir 
şekilde medyadan, muhalefetten ve üniver
siteden birer kişi gözaltına alınarak muarı
zlara gözdağı verilmiş oldu sanki. 
Yargıtay'ın AKP'yi kapatma davası açması 
sonucunda verilen mesaj sadece bir 
tesadüf olamaz. Gazeteciler, türban 
konusunda direnen laiklerle muhalif 
siyasetçilerin iktidar ve iktidar yanlısı ser
maye kesimlerince BOP ve ılımlı İslam pro
jesine eleştiri getirme cesaretinin kırılması 
mı amaçlanmaktadır. Herkeste şimdi bu 
soru akla geliyor.

Her şey politik bir kurgu desek o da 
değil çünkü yaşanan apaçık bir gerçek. 
Görülüyor ki muhalefet cephesinin olduğu 
kadar muhalif basın da meslektaşlarınca 
hedef gösterilmekten şikayetçidir. Yakın 
zamanımıza kadar ardı arkası kesilmeyen 
aydın cinayetlerinin hiçbirinin arkasındaki, 
sis perdesi ortadan kaldırılabilmiş değilken 
basın mensuplarının siyasal sistemden 
kaynaklanan polemik içinde kaybolup 
gitmesi demokrasimiz için önemli kayıptır.

Baştaki soruya dönelim. Faşizmin korku 
ve sindirme politikası bellidir. Türkiye bu . < 
konuda deneyimlidir. Tarih tekerrürden 
ibarettir diye boşuna denmemiştir. Son 
olaylar da bu sözün kolaylıkla açıklan
abildiğin! göstermektedir. Yani eski 
başbakanlardan Adnan Menderes'in 
Türkiye'yi ABD'nin Ortadoğu planlarına 
bulaştırmış olmasıyla Kore'de bir tugay 
askerimizin yitip gitmesi meselesini iyi 
hatırlamak gerekir. Seçimler sırasında 
"Demokrasinin Yıldızları"ndan biri şeklinde 
kendini afişe eden Başbakanın adeta bu 
sözün doğruluğunu kanıtlamak istercesine 
elinden gelen her çabayı göstermesi 
manidardır. Kore'ye asker isteyen ABD'nin 
yeni talebi ne ölçüde gerçekleşecek bek- । 
leyip göreceğiz. Ancak Kore'yle hiçbir 
bağlantısı olmayan Türkiye hükümetinin 
Afganistan'la nasıl ilgi kuracağı merak 
konusu olmalıdır.

Eğer sormak gerekirse esas sorulması * 
gereken büyük soru budur...

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Memur-Sen’den AKP’ye ziyaret Nelsoft Bilişim açıldı
Memur-sen 
Konfederasyonu 
Temsilcileri AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'i makamında 
ziyaret ettiler. 
Memur-sen üyeleri 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
başkanlığında yöne
tim kurulu üyeleri ve 
Belediye meclis 
üyeleri tarafından 
karşılandı. 
Memur-Sen Gemlik 
Şube Başkanı Şükrü 
Subaşı, yönetim 
kurulu arkadaşlarıy
la birlikte AKP ilçe 
yönetimine iade-i 
ziyarette bulunduk
larını belirterek 
Başkan Şahin'e 
"Sizin başkanlığınız
da AKP İlçe Teşkilat 
mı kutluyoruz. 
Her zaman halkın 
içinde oldunuz. 
Sorunlarımıza 
büyük yardımcı 
oldunuz. Eğitim 
ve Sağlığa 
büyük önem . 
veriyorsunuz. Her 
yıl ilçeye bir okul

Bursaray'm B Etabı seferleri 6 Nisan'da başlıyor
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, çağ
daş ulaşım aracı 
BursaRay'ı Yıldı 
rım'a ulaştıracak B 
etabının 6 Nisan 
Pazar gününden iti 
baren bir hafta ücr 
etsiz seferlerine baş 
(ayacağını söyledi. 
Başkan Şahin, Meri 
nos Parkı'nda gaze 
fecilerin soruları üze 
rine yaptığı açıkla
mada, 23 Nisan'da 
tamamen kent içi> 
ulaşım sistemine 
dahil olacak Bursa 
Ray B etabının sefer 
lerine 6 Nisan'dan 
itibaren başlanacağı 
m kaydetti. Haşimiş 
can'da başlayan ve 
Arabayatağı'na ka 
dar yaklaşık 5 kilo
metrelik hatta 6 ista
syon bulunduğunu 
hatırlatan Başkan 
Şahin, "Binlerce 
kişinin faydalana 
cağı BursaRay 
Yıldırım etabı 23 
Nisan'da tamamen 
kent içi ulaşım sis
temine dahil olacak. 
Ancak Sisteme dahil 
olmadan önce 6 Ni 
san'dan itibaren en 
az bir hafta Yıldı

kazandırdığınız için 
sendikam adına 
sizlere teşekkür 
ediyoruz" dedi. 
SİVİL TOPLUM 
ÖRGÜTLERİ 
TOPLUMUN AYNASI 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Sivil 
toplum örgütlerini 
toplumun aynası 
olarak gördüklerini 
belirterek ilçenin 
sorunlarinın çözü 
münde ortak akılla 
hareket edilmesi 

rım'daki yolcular 
BursaRay'dan ücret
siz yararlanabilecek
ler. B etabı, sisteme 
entegre olduğunda 
Yıldırım'daki herhan 
gi bir istasyondan 
binen vatandaşımız, 
kentin batısındaki 
istediği noktaya 
ulaşabilecek" dedi.
YENİDEN YEŞİL 
BURSA İÇİN 
ÇALIŞMALAR 
SÜRÜYOR 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, ken 
tin yeni oksijen de. 
poşu olacak Meri 
nos Parkı'nın, Bur 
sa'nın yeşilini hatı 
ralarda bırakmama 
kararlılığının en bü 
yük göstergesi oldu 
ğunu belirtti. 

gerektiğini söyledi. 
Herkesin hizmet 
mevkisi ne olursa 
olsun Gemlik için 
çalışması gerektiğini 
vurgulayan Şahin, 
iktidarları döne
minde ilçeye yapılân 
hizmetleri anlatarak, 
teşkilat olarak 
eğitime büyük önem 
yerdiklerini ve bu 
anlamda Gemlik'e 
Çınar İlköğretim 
Okulunu kazandır 
dıklarım, 11 Eylül

Başkan Şahin, Bü 
yükşehir Belediyesi 
Osmangazi Meclis 
üyeleriyle birlikte 
düzenlemeleri 
devam eden Meri 
nos Parkı'nda ger 
çekleştirdiği incele 
me gezisi sonrasın
da yaptığı açıklama
da, temmuz ayında 
açılması hedeflenen 
parkında, yalnızca 
bir yeşil alan değil 
yaşayan bir sosyal 
merkez haline gele? 
ceğini söyledi.
306 bin metrekarelik 
Merinos'taki 226 bin 
metrekarelik yeşil 
alanın yapılan düzen 
lemeler ile 252 bine 
yükseltildiğini anla
tan Başkan Şahin, 
bunun için 23 adet 
lojman binası, 

ilköğretim 
Okulu’nun.yıkılıp 
yeniden yapıla
cağını, Denizcilik 
Meslek Lisesinin. 
2010 yılında biti 
rilmek üzere 
2008 yılı programına 
alındığını, 
Manastır bölgesine 
de bir okul 
kazandırmak için 
çalışmaların 
ve görüşmelerin 
devam ettiğini 
ifade etti.

atölyeler, ambarlar, 
ba kim üniteleri, 
depolar, yemekhane 
misafirhane lokal 
gibi yapıların kaldırıl 
dığını hatırlattı.
81 TÜRDE 2 BİN 500 
AĞAÇ, 84 TÜRDE 
11 BİN 600 BİTKİ 
Merinos Parkı'nın 
büyük yeşil alanının 
yanı sıra bitki örtü 
süyle de şehir için 
de adeta bir cennet 
olduğunu ifade eden 
Şahin, 81 farklı tür 
de 2 bin 500 ağacın 
ve 84 türde 
11 bin 600 bitkinin 
bulunduğu Meri 
nos'un yapılan 
suni gölet ile süs 
havuzlarıyla güzel
liğinin ikiye kat
landığını kaydetti. 
Başkan Şahin, ma 
nolyodan, ıhlamura, 
atkestanesinden, 
sedir ve süs bitkile 
rine kadar doğanın 
tüm renklerini 
içinde barındıran 
Merinos Parkı'nın, 
kongre ve kültür 
merkezi ile de 
entegre olmasıyla 
Bursa'ya yeni bir 
cazibe merkezi 
olarak hizmet vere
ceğini vurguladı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bilgi ve teknoloji 
çağının geliştiği, 
günümüzde 
bilgisayar ve 
web tasarım üzerine 
de ilçemizde yeni 
işyerleri açılmaya 
devam ediyor. 
Web tasarım hizmet 
leri, bilgisayar satışı 
ve teknik servis 
olarak hizmet vere
cek olan NELSOFT 
BİLİŞİM işyerinin 
açılışını AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ve Milli . 
Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura birlikte yaptı.
Bilgisayar program
cısı Ayşe Tosun ve 
Elif Mersin'in hizmet 
vereceği işyerinin 
açılışına AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, meclis 
üyeleri ve çok sayı
da davetli katılırken, 
TBMM Başkanlık 
Divan Üyesi ve

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_k UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

O. Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.

«rf Hükümsüzdür.
tülay marat

İmam Hatip Lisesi’nden aldığım 
diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
HAVVA KUŞTAŞI

AKP Bursa 
Milletvekili Canan 
Cândemir Çelik'te 
telgraf çekerek 
bayanların gerek 
işlerinde gerekse 
sosyal ve siyasi 
alanda aktif olma 
sim iştedi. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, bilgi 
ve teknoloji çağında 
açılan bu işyerin 
hayırlı olması ve 
bol kazançlar getir 
mesi temennisiyle 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura'yla birlikte kur
deleyi kesti.
İşyeri sahibi Bilgisa 
yar programcısı 
Ayşe Tosun ve Elif 
Mersin ise katılan- 
lara teşekkür ederek 
web tasarım hizmet
leri, bilgisayar 
satışı ve teknik 
servis olarak 
Gemlik'e hizmet 
vereceklerini belir 
terek müşterilere 
kaliteli hizmet ver 
me arzusunda ol 
duklarını söylediler.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cumhuriyet Gazetesi’ne saldırı
Cumhuriyet Gaze 
tesi'nin İstanbul'da
ki merkez binasının 
bahçesine molotof 
kokteyli atıldı. 
Saldırıyı gerçekleş 
tiren 3 kişiden biri 
yakalandı. Saldırı 
anı da güvenlik ka 
meralarınca tesbit 
edildi. Şişli'deki 
Cumhuriyet Gazete 
si binasının bahçe
sine önceki gece 
saat 23:40'da molo 
tof kokteyli atıldı. 
Molotof kokteylinin 
neden olduğu alev 
ler gazetenin güven
lik görevlilerince 
söndürüldü. Gazete 
nin güvenlik görevli 
leri, molotof kokteyli 
atan 3 kişiden birini 
yakalaya rak polise 
teslim etti. Üç kişi

oldukları belirtilen 
saldırganlardan biri 
yakalanarak polise 
teslim edildi. Yaka 
lanan saldırganın 
13-14 yaşlarında 
olduğu ve üzerinden 
bir tabanca çıktığı 
kaydedildi.
Cumhuriyet Gazete 
si'hin Şişli'deki büro 
suna yapılan molo 
tof kokteylli saldırı
da yakalanan zanlı 
nın, Kırklareli ili

Lüleburgaz ilçesi 
nüfusuna kayıtlı 
1995 doğumlu U.D. 
olduğu belirlendi. 
U.D.'nin polise ver 
diği ilk ifadeler doğ 
rultusunda bazı evle 
re baskın düzen len 
diği ve buralarda 
arama yapıldığı kay. 
dedildi. Polis ekip
leri, diğer 2 saldırga 
nın yakalanması için 
geniş çaplı çalışma 
başlattı.

Kapatma davasına ön inceleme
Anayasa Mahkeme 
si'nin, AKP'nin kap
atılması istemiyle 
açılan davayla ilgili 
iddianamenin ön ince 
lemesini bugün 
yapması bekleniyor. 
İddianame ile ilgili 
ön inceleme raporu

Anayasa Mahkemesi 
üyelerine dağıtıldı. 
Üyelerin, raporla 
ilgili çalışmalarını 
tamamlamaları halin 
de, heyetin bugün 
toplanması ön 
görülüyor.
Raporda, "iddiana

menin iade koşulları 
nın bulunduğu" 
ve "iddianamenin 
Anayasa Mahkeme 
si'ne sunulduğu 
anda kabul 
edilmiş sayılacağı" 
şeklinde 2 görüş 
bildirmişti.

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİH BİZİ ARAYINIZ

i
î

fa Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi
g Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
|| Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
4 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 

“““————— h ■" 11 ■ ~

fa Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa 
«■S ... I II —

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli
— ■ ■ ■ ■■■ ■

fa K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

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

I Madde ÖZALP
s Tel 513 24 74 Fax: 514 10 21 t

TEŞEKKÜR
Rahatsızlığım nedeniyle

Muammer Ağım Devlet Hastanesindeki tedavim süresince, 
başta Hastane Başhekimi

Op. Dr. Mehmet KÜÇÜKKEÇE ve idareciler olmak üzere, 

Ortopedi Servisi doktorlarından 
Op. Dr. Engin AKGÜN’e, 

Hemşireler; Nurten Özkan, Günay Güler, Hüveyda Çaybaşı, 
Tezcan Çağlayan, Saadet Güner, Havva Bayat, Ahmet Soylar, 
Müşerref Akbulut’a, tüm temizlik ve güvenlik personeline, 

ziyaretime gelen eş ve dostlarıma, çalışanlarıma, aile yakınlarıma ve 
sevgili eşime sonsuz teşekkür ederim.

Erdal sezer
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ELEMAN ARANIYOR
Özerler Holding’e bağlı 
Helmersan A.Ş. Mermer 
Fabrikasında üretimde 

çalıştırılmak üzere 22-30 yaşları 
arasında genç dinamik 
elemanlar alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Umurbey Sanayi Bölgesi

Tel: 513 45 17

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI
ALINACAKTIR 

Müracaat şahsen yapılacaktır. 

0 224 524 75 00

IGemlikK&fezl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3018 

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)

Sayfa 9

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR

SEKRETER 
ve bünyemizde çalışacak 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

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 SİNEMASI 
Filmin Adı 
HAYATTAN KORKMA 
SON DERS
KAYIP KRALLIĞIN SIRRI

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

11.30-14.00 • 16.00 - 19.00 -21.00
14.15-19.15-21.15
12.00 -16.15

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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Gemlikspor fire verdi 0-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör 
küme üçüncü grupta 
lider koltuğundaki 
Gemlikspor, Y. 
Karamanspor'la 
0-0 berabere kalarak 
2 puan kaybetti. 
Maça atak başlayan 
kırmızı beyazhlar 
ilk 15 dakikada iki , 
forvetinin de sakat
lanmasıyla hücum 
gücünü kaybedince 
gol yollarında zor
lanmaya başladı. 
İlk yarısı, golsüz 
kapanan maçın ikin
ci yarısında yakala 

dığı pozisyonları 
gole çeviremeyen 
Gemlikspor, beşin
ci maçında bera 
bere kalarak 2 
puan kaybetti. 
SAHA : Atatürk 
HAKEMLER: 
Bora Aladağ (6) 
Aziz Sonat (6) 
Eyüp Edizer (6) 
GEMLİKSPOR : 
Servet (5) Sinan 
Aktaş (5) Arif (5) 
İsmail (5) Haşan (5) 
Ümit (5) Muharrem 
(5) Emrah (5) (Faruk 
2) Ahmet (1) (Adnan 
3) Soner (5) Sinan 
Çağatay (3) (Mutlu 4)

Y. KARAMANSPOR : 
Talat (5) Mert (2) 
Yusuf (5) (Recep 5) 
Selami (5) Mehmet 
(5) Eyüp (3) (Onur 3) 
Özkan (5) Caner (3) 
Saffet (5) Okan (4) 
(Orhan 3)

Kumla Belediyespor Kartal’ı avladı 1-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör 
kümede alt sıralarda 
mücadele eden 
Gemlik temsilcisi 
Kumla Belediyespor, 
ikinci sırada bulunan 
Kartalspor'u ilk 
yarıda bulduğu 
golle 1-0 yenerek 
puanını 5'e yükseltti. 
Kırmızı kartların bol. 
olduğu maça iyi baş 
layan taraf Kumla 
Belediyespor oldu. 
Atak futbolunu 43 
dakikada Hakan'ın 
attığı golle süsleyen 
mavi beyazhlar 
devreyi 1-0 önde 
kapadı. İkinci yarıda 

yine baskılı oynayan 
Kumla Belediyespor, 
53 dakikada Alper'in 
ikinci sarıdan 
kırmızı kartla oyun 
dışı kalmasıyla 10 
kişi kaldı. 66 dakika
da Kartalspor kap
tanı Muzaffer'in de 
kırmızı kart görme
siyle kalan 
dakikalara iki tarafta 
10 kişi girdi. Maçta 
uzatmalar 
oynanırken 90+3'te 
Kartalspor'un kazan 
dığı penaltıda topu 
direğe nişanlayan 
Hamdi takımını 
beraberlikten eder 
ken zorlu maç 
Kumla Belediye

spor'un 1-0 gali
biyetiyle bitti.
SAHA :
Gemlik Atatürk
HAKEMLER:
Mustafa Kılıç (7)

Aziz Sonat (7) 
Eyüp Edizer (7) 
KUMLA 
BELEDİYESPOR : 
Ömer (6) Serkan (6) 
Alper (6) İbrahim

Kurtoğlu (6) Kaan (6) 
Serdar (6) İbrahim 
Ilgın (7) Arif (6) 
Emrah (4) (Cüneyt 5) 
Hakan (7) (Abdullah 
5) Alpaslan (6)

(Yakup 5) 
KARTALSPOR : 
Müjdat (5) Burak (4) 
Polat (3) (Hamdi 3) 
Serdar (4) İsmail 
Alemdar (4) Haşan 
Esen (3) (Cüneyt 3) 
Haşan Tosun (3) 
İsmail Çallıoğlu 3) 
Serhat (5) Emrah (4) 
Tuğrul (5) 
Muzaffer (5) 
GOL : Dk. 43 
Hakan (Kumla 
Belediyespor) 
KIRMIZI KARTLAR : 
Dk. 59 Alper 
Dk. 90+3 İbrahim 
Kurtoğlu (Kumla 
Belediyespor) 
Dk. 66 Muzaffer 
(Kartalspor)
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Sogukkuyuspor uzatmalarda 3 puanı aldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
[e>ZKARADENTzSPOR -M

İkinci amatör 
küme 4 ncü gurupta 
oynanan maçta 
Öz Karadenizspor 
90'ınca dakikaya 2-2 
berabere girdiği 
maçta Soğukkuyu 
spor'a uzatmalarda 
4-2 yenildi.
Maça çok iyi başla 
yan Öz Karadeniz 
spor henüz 13 
dakikada Musa ile 
1-0 öne geçti. 
30 dakikada Öz 
Karadenizspor kale
cisi Kerim topa mü 
dahale edemeyince 

I Umut'a çarpan top 
[ filelere gitti ve, 

durum 1-1 oldu. 
Golün hemen ardın
dan yaşanan karam
bolde kazanılan 
penaltıyı yine Umut 
gole çevirince ilk 
yarı Soğukkuyu 
spor'un 2-1 gali
biyetiyle kapandı. 
İkinci yarıda rakip 
kaleye beraberlik 
için yüklenen Öz 
Karadenizspor bek
lediği golü bula
mazken 55 dakikada 
ikinci sarı karttan 
kırmızı kartla oyun 
dışı kalan Göktuğ 
Öz Karadenizspor'u 
10 kişi bıraktı. 70 
dakikada gole giden 
rakibini düşürerek

direk kırmızı kartla 
oyun dışı kalan Mert 
Ege, Öz Karadeniz 
spor'u bu kez 9 kişi 
bıraktı. Maçın bu 
skorla bitmesi bek

lenirken 90 dakikada 
kazanılan penaltıyı 
gole çeviren Orhan 
durumu 2-2 yaptı. 
Uzatmalar oynanır 
ken 90+1'de önce 

İlyas Soğukkuyu 
spor'u 3-2 öne geçi 
ren golü atarken 
90+3'te ise Oğuzhan 
attığı golle durumû 
4-2 yaparken Soğuk 
kuyuspor ilk haftaya 
3 puanla başladı. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Orhan Kaya (8) 
Engin Bayır (8) 
Akın Eroğlu (8) 
ÖZ 
KARADENİZSPOR : 
Kerim (4) Taner (2) 
(Talat 3) Gürcan (5) 
Göktuğ (4) Erkan (5) 
Mehmet Ayar (5) 
(Selman 4) Musa (6) 
örnan (b) Mustafa 

(4) (Mehmet 
Ege 3) Ömer (4) 
SOĞUKKUYUSPOR : 
Yasin (4) Murat (4) 
Aykut (4) Özgür (3) 
(Oğuzhan 4) Emlrah 
(5) İlyas (6) Yakup 
(5) Harun (5) Umut 
(5) Osman (6) Soner 
(4) (Muhammet 3) 
GOLLER : Dk. 13 
Musa Dk. 90 Pen. 
Orhan (Öz 
Karadenizspor) 
Dk. 30-31 Pen. Umut 
Dk. 90+1 İlyas Dk. 
90+3 Oğuzhan 
(Soğukkuyuspor) 
KIRMIZI KARTLAR : 
Dk. 55 Göktuğ Dk. 
70 Mehmet Ege (Öz 
Karadenizspor)

Körfezspor: O SHÇEK: 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci amatör 
küme 7. nci 
gurup maçında 
Gemlik Körfezspor 
kendi evinde 
oynadığı ilk maçında 
SHÇEK'na tek golle 
1-0 yenildi, 
ilk yarısı karşılıklı 
ataklarla geçen maç 
ta gol olmayınca 
devre golsüz 
kapandı, ikinci 
yarıda Körfezspor'a 
göre daha iyi 
hücum yapan 
SHÇEK 66 

dakikada Abdullah'ın 
attığı golle maçtan 
1-0 galip ayrıldı.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Ahmet Çetin (7) 
Engin Bayır (7) 
Akın Eroğlu (7) 
KÖRFEZSPOR :
Serkan (5)
Erdem (5) Mehmet 
(5) Çağdaş (5) 
İbrahim (5) Kazım 
Ayyıldız (5) Ramazan 
(3) (Abbas 4) Sezgin 
(5) Onur (5) kazım 
Güzel (4) Ferdi (4) 
SHÇEK : Eyüp (5)

Erkan (6)
Abdurrahim (5)

Miktat (5) Abdullah GOL : Dk. 66 
(6) Mahir (5) Bilal (5) Abdullah (SHÇEK)

Deniz (5) Volkan (5)
Yakup (6) Yavuz (5)
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KAPALI OYUN PARKI
Sitenin kenslne ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun ı 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebil

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
• ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
• GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ ME STJ■

* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA Mİ
• OTOPARK & YEŞİL ALAN --------
• PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA ।
• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
• DEKORATİF CAM TUĞLA
* GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
* MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
* TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

İn^\atlTcT$tİ

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 dairedı 

l60m2 dublex daireye geniş seçenek. I

■

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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