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Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcısının açtığı kapatma davasını ele alan Anayasa Mahkemesi kararını dün açıkladı

Anayasa Mahkemesi, AKP’nin kapatılması ile ilgili davayı oy birliği ile kabul ederken, Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün yargılanması konusundaki kararı oy çokluğu ile aldı. İddianame AKP’ye gönderilecek ve savunma yapması 
için biray süre verilecek. Ön savunmanın ardından Başsavcı Yalçınkaya, esas hakkındaki görüşlerini bildirecek.

V^nayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman 
Paksüt, AKP’nin kapatılma davası ile ilgili 
olarak dün yapılan toplantıdan sonra yaptığı 
açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün yargılanması istemine Anayasa Mah
kemesi Başkanı Haşim Kılıç, Serdar Özgül 
dür, Sacit Adalı ve Ferruh Kaleli’nin karşı oy 
kullandığını açıkladı. Haberi sayfa 7’de

Otobüs filosu yenilendi
Gemlik Bursa arasında sefer yapacak olan 12 metrelik otobüsler dün törenle hizmete girdi. Sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

AKP’ye kapatma davası...
Yargıtay Başsavcısi’nın ‘laiklik karşıtı hare ket

lerin odak noktası’ olduğu gerekçesiyle AKP’nin 
kapatılmasını istemesiyle başlayan süreç, dün 
Anayasa Mahkemesi’nin kapatma davası açıl
ması konusunda oy birliği ile karar vermesiyle 
yeni bir döneme girdi.---------Devami-sayfa-51d&—
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Yazı....

Bugün yazı yazmak için oturdum bil
gisayarın başına..
Açıkçası içimden yazmak gelmiyor.
Neyi yazacağım, nereden başlaya

cağım?
O kadar çok sorun var ki..
Ekonomi..
Siyaset..
Dış politika..
Hepsi sıkıntı..
Yarına dönük umutlar bir bir sönüyor.. 
Bunalım bulutları bir karabasan gibi 

çökmüş ülkemin üzerine..
Tünelin ucûnda ışık arıyoruz..

(
Laik, demokratik, bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Kuveyt 
Emiri'ni karşılamak için hava alanına 
gidiyor..
Protokol kuralları bir kez daha alt üst 

oluyor..
İçim daralıyor..
Başıma ağrılar giriyor..
Ne oluyor bize ?
Kurtuluş Savaşı'nı yedi düvele karşı 

kazanan ulus..
Sevr hesaplarını bozup Lozan'ı dayatan 

koca ulus..
AvrupalInın üç yüz beş yüz yılda ancak 

gerçekleştirebildiği aydınlanma ham
lelerini on yıla sığdıran Cumhuriyet..

Bugün düşülen durum can yakıyor.. 
Dışarıdan saldırının ardı arkası

kesilmiyor..
İçerideki işbirlikçilerin hesapları giderek 

etkisini arttırıyor..
Menderes..
Demirel..
Özal..
Çiller..
Ve diğerleri..
Ülkenin yazgısını belirlediler..
Dönülmez yola soktular..
Krediler..
Borçlar..
Ahbap çavuşa çekilen peşkeşler..
Hesapsızca harcamalar.
Yıllarca politikacıların içi boş nutuk

larıyla oyalanan yurttaş..,
Dolayısıyla çözüm üretilemedi..
Ülke kaynaklarını doğru dürüst kullana

madı..
Şimdi;
Ele avuç açar durumdayız..
Üç beş dolar için kuralları çiğniyoruz..
Ne adına ?
Kimin adına ?
İçim acıyor içim..
Elele elbirliğiyle bu karabasandan çık

mak şart..
Müstemleke olmak iyi değil..
Türkiye Cumhuriyeti çok zor kuruldu..
Bunu anlamak, farkına varmak ve ona 

göre adım atmak şart..
Koşullar giderek ağırlaşıyor..
Yarın çok geç olacak....

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

'BM ABONE OLDUNUZ MU? 

■ııi!iııwınııiıııinı— ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Kütüphane Haftası başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Her yıl Mart ayının 
son pazartesi 
günü ile başlayan 
ve hafta boyunca 
çeşitli etkinliklerle 
sürdürülen 
Kütüphaneler 
Haftası'nın 
44'üncüsü 
31 Mart-6 Nisan 
2008 tarihlerinde 
kutlanıyor. 
Kütüphane 
Salonu’nda açılan 
kitap sergisi ile 
kitapları okumâk 
ve görmek imkanı 
da sağlanıyor. 
Bilginin depolan
dığı yerler olan 
Kütüphaneler, 
Türk toplumunun 
aydınlanmasında 
ana işlevi görmek 
tedir. Okuyan, 
öğrenen ve 
öğrendiğini 
sorgulayan bir 
toplum olabilmek 
için, toplumu 
muzun okumaya 
gerekli değeri 
vermesi gerektiği

vurgulanırken 
"Yarım hekim 
candan, yarım 
hakim maldan 
eder" ata sözünde 
olduğu gibi 
herkesin mesleğini 
iyi yapabilmesi 
için mutlaka 
okuması 
ve bilgi sahibi 
olması gerektiğini 
hatırlatan kütüphane

yetkilileri, bunun 
için kütüphanelerin 
tam ve doğru bilgi 
için gerekli kaynak 
ve donanıma 
sahip olduğunu 
bildirdiler.
Gemlik Halk 
Kütüphanesine 
bir yıl içinde toplam 
41 bin 755 okuyucu 
geldiği açıklanırken, 
kitaplardan 17 bin

Ojmıı-ıliBilııoıtaBıılpifil
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesine
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmaninda, 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

364'ü nün erkek 
24 bin 391 kadın 
okuyucunun 
faydalandığı 
bildirildi.
Ayrıca kütüphaneye . 
gelen okuyucular
dan 4 bin 87'sinin 
süreli yayınlar 
bölümünden 
faydalanmak 
amacı ile geldiği 
açıklandı.

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR 

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 ır>2 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.baytasinsaatcom.tr
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II 2007 yılı gelir vergisi rekortmenleri belli oldu 1

Rekortmenler açıklandı
Gemlik Vergi Dairesi vergi ile birinciliği tahakkuk eden vergi Ferruh Erçek
Müdürlüğü’ne bağlı elde ederken, hafri listesi açıklandı. 80 bin 351 YTL,
olarak gelir vergisi yat işleri ile uğraşan Buna göre, dördüncü Kemal Akıt
mükelleflerinin Ekrem Çankal 147 sırada Hüseyin Değir 75 bin 393 YTL
vermiş oldukları bin 444 YTL ile ikin- mencioğlu 97 bin 658 ile ilk 1O’a girdiler,
beyannamelere ci, zeytin toptancısı YTL ile yeralırken, 2007 yılında en
göre 2007 yılı vergi Kemal Mataracı ise Haluk Altan 94 bin yüksek vergi
rekortmenliğini 143 bin 027 YTL ile 457 YTL, Fatma ödeyen ilk
oto yedek parça üçüncülüğü elde etti. Berna Kıstak 93 bin 100 arasında
imalatı yapan Gemlik Vergi Dairesi 659 YTL, İsmet Kah 18 eczacı, 2 noter,
Şahap Aktaş faüdürlüğü’nden 93 bin 659 YTL, 3 avukat, 2 otelci,
elde etti. ’ ergi rekortmeni Mesut Moral 93 bin 4 zeytin toptancısı,
Şahap Aktaş, olan ilk 100 mükel 257 YTL, Ali Moral 8 inşaat müteahhiti
187 bin 875 YTL lefin ödeyecekleri 83 bin 761 YTL, yer alıyor.

İLK 100’E GİREN VERGİ REKORTMENLERİ

NO ADI SOYADI FAALİYETİ TAHAKKUK EDEN
1 Şahap Aktaş Oto yedek parça 187.875,44
2 Ekrem Çankal Hafriyat 147.444,07
3 Kemal Mataracı Zeytin Top. Sat. 143.027,34
4 Hüseyin Değirmencioğlu tekstil Ürün. 97.658,63
5 Haluk Altan Hırdavat Perak. Sat. 94.457,72
6 Fatma Berna Kıstak Eczacı 93.659,07
7 İsmet Kah Arıtma Cihazı Satışı 93.257,13
8 Mesut Moral Tekstil Ür. Top. Sat. 91.693,35
9 Ali Moral tekstil Ür. top. Sat. 83.761,42
10 Ferruh Erçek Eczacı 80.351,79
11 Kemal Akıt Gayrimenkul kira 75.393,95
12 ElifBaşer Eczacı 69.538,08
13 Haşan Bayrak Demir Doğrama 67.767,19
14 Nazan Tokuçoğlu Noterler 65.271,41
15 Cavit Mirasyedi Bina İnşaatı 63.874,33
16 Erdal Tunah Bina İnş. 63.306,76
17 Cem Gürşimşir Makina ve Parçaları 62.036,87
18 Kaya Kesen Elektrik tes. 55.104,91
19 Mustafa Diker Boya badana 53.490,15
20 Yeşim Artar Eczacı .. 53.269,90
21 İbrahim Burkay Tekstil Ürün. 53.130,00
22 Recey Aygün Bina Müt. 52.955,82
23 Leyla Neveser Bayer Eczacı .. 50.351,04
24 Salih Değirmencioğlu Tekstil Ür. 48.603,54
25 Ali Karageyim Noterler 47.746,65
26 Mustafa Kemal Naci Mühendislik 47.355,00
27 Zekeriye Çakır Bina Müteah. 45.794,55
28 Esat Coşkun Elektronik Ev Cihaz. 42.778,13
29 Ali Agırbaşoğlu Temel Ends. Kim. 42.498,75
30 İbrahim Gülmez Oto Yedek Parç. 42.397,95
31 Nuri Berkay Kumla Otel 41.465;48
32 Paşa Ağdemir Otel 40.585,66
33 Mutluhan Uluocak Kitap, Gaz. dergi 40.027,93
34 Ahmet Çelik Motorlu araç yakıtı 39.416,78
35 Engin Ulgür Oto yedek parça 39.414,91
36 İbrahim Fehmi Kulaber Bobıncilik 39.287,21
37 Cahide Çelik Motorlu araç yak. 38.879,35
38 Mukaddes Serim Eczacı 38.326,26
39 İsmail Aksoy Lokanta 37.542,39
40 Günal Baylan Tekstil Ür. 37.062,66
41 Ceyhan Aydın Hafriyat işleri 36.720,50
42 Hanife Ünal Sürücü Kursu 36.596,94
43 Sertaç Alagöz Eczacı 36.584,76
44 Nuray Balkancı Eczacı 36.515,55 c
45 M. Tevfik Solaksubaşı Yük taşımacılığı 36.508,66 c
46 Derya Cansever Eczacı 36.406,38 >%
47 Yadigar Akın Sigorta Acentaları 35.282,07 ğ
48 ErolOzkayan Makina imali 34.545,00 ra
49 Bircan Görür Boya badana 34.405,77 S
50 İsmet Çetinavcı Mobilya 34.345,05 Q

Diş Hekimi
Özcan VURAL

qzcanvural1933@hotmail.com' 
www.milliyetÂblog/özcan vural

YaaYORUM

Cumhuriyet kadınları!..
Kime sorarsanız sorun, size Türk kadını

na haklarını Büyük Atatürk’ün “verdiğini” 
söyleyecektir.

Türk kadını bu yönde en ufak bir çaba 
göstermemiştir,

Hani o milletvekili “yapılan” kadın mil
letvekilleri falan vgr ya

Kadın görüntüsünü kurtarmak için mil
letvekili yapılmıştır.

Meclis kürsüsüne hiç çıkmışlar mıdır, 
konuşma yaptılarsa ne söylemişlerdir meclis 
tutanaklardan bulup çıkaramazsınız..

Eh, tıpkı bunun gibi, Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü de çok partili hayatı aziz Türk 
milletine “bağışlamıştır”.

İnönü verdi, halk almadı.
Ter dökmeden, çabalamadan..
1925 yılında çocuğun oyuncağını elinden 

alıp, 1945 yılında geri vermek gibi bir şey!
Bu memlekette, bir avuç, sosyalist dışın

da, hiç kimse hiçbir hakkı için mücadele 
etmedi.

Sosyalistler de esip savurmayı iyi bildiler 
ama her sıkıyı gördüklerinde çil yavrusu gibi 
dağılıp kaçtılar.

Üç beş genç silah atmaya kalktı, kendini 
darağacında buldu.

Dinciler mücadele ettiler!..
Örgütlendiler, çalıştılar, oy verdiler, 

verdirdiler hem sosyal hem siyasal bir savaş 
verip bu noktaya geldiler.

Sosyalistler gibi aptallık etmediler.
Laik hanım kızlarımız da ya “paralı koca 

bulup rahata erme” çabasıyla yetindiler, ya 
da televizyon seyretme keyfiyle...

Sınıf değiştirme sürecinin yalnızca 
“parasal yanıyla” ilgilendiler, bu iş hangi 
noktaya gidiyor anlamadılar..

Atatürk onlara haklarını vermişti ya, 
mesele tamamdı;

Her şey hazırlop gelmişti.
Devlet gerekeni gerektiği zaman nasıl 

olsa verirdi, büyüklerimiz her şeyi bizden 
daha iyi bilirlerdi, onlar ne verirlerse o kadar, 
ne zaman verirlerse o zaman...

Oysa, 12 Eylül’ün “toplumu ve özellikle 
gençliği pasifize zokasını dinciler yutma 
dılar, okudular ve tartıştılar.

Gizli -açık dernekler kurdular, İmam hati
plerde yetiştirildiler.

Sonra da zıpkın gibi genç aydınlar ortaya 
çıktı..

Aydın hanımlarımız gerçeği görmeye 
başladılar.

Şimdi, şafak attı! Korkuyorlar.
Haklar ellerinden gidebilir.
öyleyse mücadele edecekler.
“Bürokrasinin, halkın eğitim düzeyini 

yeterli gördüğü ölçüde ve dönemeçte gıdım 
gıdım verdiği haklar” için değil, çatır çatır, 
söke söke kendi öz çıkarlarını korumak için.

Ey Cumhuriyet kadınları sizlere söylüyo
rum;

Yani demek istiyorum ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin “mahkeme kapılarında ağlama” 
yöntemiyle kurtaracağı mevzilere fazla 
güvenmesinler, meclis toplantı sayısı konu 
sunda da sökmedi bu, Cumhurbaşkanı seçi
mi konusunda da...

Bunlar boşa kürek çekmelerdir.
Atı alan Üsküdar’ı geçiyor...

‘Gemlik Körfez’ internette w.gemftkoıfezgaetesi.Mm
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Gemlik Bursa arasında sefer yapacak olan 12 metrelik otobüsler dün törenle hizmete girdi

Otobüs filosu yenilendi
■■»ıs1

Yeni otobüslerin kurdelesini Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, İlçe Kaymakamı Mehmet 

Baygül, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut, AKP İlçe Başkanı Enver Şahin ile BMC temsilcisi ve Koöp Başkanı Fatih Keke kesti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Bursa 
arasında ulaşımın 
daha rahat 
sağlanması 
amacıyla 
halk otobüsleri 
filosuna 12 metrelik 
yeni 14 otobüs 
törenle dahil edildi. 
İskele Meydam’nda 
yapılan devir 
töreninde AKP 
Bursa Milletvekili 

I Mehmet Âl’tan
Karapaşaoğlu, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet . 
Şahin, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'in yanı sıra 
BMC İstanbul 
Bölge Müdürü . 
Erdal Eroğlu, BMC 
Kamu Kuruluşları 
Satış Müdürü 
Nurtan Taşkıner, 
BMC Gözükara 
Otomotiv San. Tic. 
A.Ş. Yön. Kur. 
Başkanı Feridun 
Gözükara ile 
73 Nolu Güzel 
Gemlik Otobüs ve 
Minibüs Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperati 

I fi Başkanı Fatih 
I Keke ve kooperatif 
I ortakları ile çok 

sayıda vatandaş 
katıldı.
Törenin açılış 
konuşmasını 
yapan Kooperatif 
Başkanı Fatih 
Keke, taşıma 
faaliyetlerinin 
problemsiz ve 
vatandaşların rahat 
yolculuk yapabilme 
leri için ellerinden 
ne gelirse hizmetten 
kaçmayacaklarını 
belirterek, 14 adet 
12 metrelik yeni 
otobüsleri ulaşım 
filolarına kattık
larını söyledi.
Keke, "Biz yönetim 
kurulu ve üyeler 
olarak Bursa 
Büyükşehir Bele- 
diyesi’nin daha 
rahat yolcu taşıma 
faaliyetinin 
yapılması için 
gerekli olan bütün 
isteklerini yerine 
getirdik. 
Biz özel halk 
otobüsleri olarak 
Büyükşehir'de 
uygulanan komisyon 
oranlarının da 
Gemlik'te aynı 
şekilde ve-oranda 
uygulanmasını 
bekliyoruz" dedi. 
Gemlik'te yaşanan 
ulaşım sıkıntısının 
Umurbey ile

Kümla'da da 
yaşandığına değinen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik Bursa 
hattında gerekli 
önlemlerin 
alınarak otobüslerin 
büyütülerek 
yenilenmesinin 
önemine değinerek, 
"Zaman aldı ancak 
sorun çözüldü, 
Büyükşehir ve 
kooperatif yetkili 
lerini kutluyorum" 
şeklinde konuştu. 
GEMLİK 
ÖZEL İLÇE 
Bursa'nın her geçen 
gün büyüdüğüne 
ve modern bir kent 
oluştuğuna dikkat 
çeken Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin,

4 yıldar. bu yana 
Gemlik'e yapılan 
yatırımlardan 
örnekler vererek, 
"Bursa'nın çehre
sini değiştirirken 
Gemlik'in de özel 
bir ilçe olduğunu 
belirtmeliyim. 
Gemlik için çok 
güzel düşüncelerim 
var. Önümüzdeki 
Çarşamba günü 
Gemlik'e bir heyet 
gönderiyorum. 
Kaymakam ve 
Belediye Başkanıyla 
da görüşecekler 
ve Büyükşehir'in 
Gemlik'e neler yap
ması gerektiğini 
bana rapor edecek
ler. Bursa'yı yarın
lara taşırken liman 
kenti olan Gemlik'in 
çok önemli bir 

yeri olduğunu da 
biliyoruz ve Biz 
Gemlik'i seviyoruz. 
Bu nedenle Gemlik 
Bursa arasında 
yeni otobüslerle 
halkımızın daha 
rahat ulaşım 
sağlamasını 
amaçlıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
GEMLİK'E 
ANKARA'DAN 
DESTEK 
Törene katılan AKP 
Bursa Milletvekili 
Mehmet Altan 
KarapaŞaoğlu'da 
yaptığı konuşmada, 
3-5 yıl içinde 
Gemlik'in bölgesinde 
en önemli ilçe 
konumuna gele
ceğinden kimsenin 
şüphesinin olmaya
cağını söyleyerek, 
"Geleceğim Gemlik'i 
300 bin nüfuslu 
olacak, hizmetler 
buna göre veriliyor. 
Gemlik'e Büyükşehir 
tarafından, her türlü 
yatırım yapılırken 
biz de Ankara'dan 
destek veriyoruz. 
İzmir'den Bursa 'ya 
ve Gemlik üzerinden 
İstanbul'a bağlantılı 
otoyolun ihalesi 
yapıldı, yakında 
başlayacak.
Demir yolu için 

de bakanlıkta 
çalışmalar sürüyor. 
Yakın gelecekte 
Gemlik çok önemli 
bir ilçe olacak" 
dedi.
Konuşmaların 
ardından 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e 
BMC Kamu 
Kuruluşları Satış 
Müdürü Nurtan 
Taşkıner tarafından 
teşekkür plaketi 
verilirken 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
ve Kooperatif 
Başkanı, Fatih 
Keke’ye BMC 
Gözükara 
Otomotiv San. 
Tic. A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Feridun Gözükara 
teşekkür plaketi 
yerildi.
Daha sonra 
12 metrelik 45 
koltuklu ve 56 
ayakta toplam 
101 yolcu taşıyabilen 
otobüslerin önünde 
hazırlanan sefer 
açılış kurdelesi < 
hep birlikte 
kesilirken araçlar 
için kurban kesildi.

KAYIP Gem,ik M* Etem Ya$ar İlköğretim Okulu’ndan aldığım 
î\A I İl dipomamı kaybettim. Hükümsüzdür. ADEM SÖNMEZ ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Gemlik Körfez

Yargıtay Başsavcısı Yalçınka 
ya, AKP’nin kapatılmasını ister 
ken, 73 AKP’liye de siyaset yasa 
ğı getirilmesini istiyordu iddia 
namesinde..

Bunlar arasında Cumtıurbaş 
kanı Abdullah Gül ile Başbakan 
ve AKP Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da siyasetten 
yasaklanmasını istiyordu.

Cumhurbaşkanları Anaya 
sa’ya göre ancak vatana ihanet 
suçlarından yargılanabileceği 
için, buradaki suçlama Cumhur 
başkanı olmadığı dönemle ilgi 
liydi.

Bu nedenle AKP’nin kapatıl
ması davasının açılması için yük 
sek mahkeme heyeti oy birliği 
ile karar verirken, Cumhurbaş 
kam Gül’ün yargılanması konu 
sunda oybirliği sağlanamamış.

Dört üye karşı oy kullanmış.
Buna karşın Gül’ün de yargı 

lanması için dava açılmasına oy 
çokluğuyla karar verilmiş.

Bir siyasi partinin kapatılıp 
kapatılmaması konusunda çok 
şey yazıldı.

Marjinal partilerin kapatılma 
sıyla ilgili dava açıldığında, par
lamentodaki partilerden ‘tık’ çık
mazken, iş kendilerine yöneldi

AKP’ye kapatma davası

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

ğinde kıyamet kopuyor.
Parlamento içinde bulunan 

Demokratik Toplum Partisi 
(DTP)’nin kapatılması için Yargı 
tay Başsavcısı yine Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurduğunda, 
iktidar partisinin sesi çıkmadı.

AKP işte o noktada siyasi par 
ti kapatmalarıyla ilgili olarak bir 
Anayasa değişikliği önerisi getir 
şeydi, bugün bu tartışmalar ya 
şanmazdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdo 
ğan son günlerde yaptığı tüm ko 
nuşmalarında esip durdu.

AKP’nin 22 Temmuz seçim
lerinde halktan 16.5 milyon oy 
aldığını, 70 milyon insanı kucak 
ladıklarını dile getiriyor.

Başbakan, “AKP’yi sadece bir 
başörtüsüne kilitleyenler oluyor. 
Ayıptır, insan utanır. Ben Türki 
ye Cumhuriyeti Başbakanı ola 
rak 5 yıldır böyle birşeyi gün

deme mi getirdim.” diyerek 
sıkıntısını anlatmaya çabalıyor.

Ama Başsavcı’nın iddiaları 
yalnız türban değil.

Sonuçta başsavcı görevini 
yapmaktadır.

Yargıtay Başsavcısının laiklik 
karşıtı davranışlarının odağı ol
madığını AKP Anayasa Mahke 
mesi’nde kanıtladığında sorun 
kalmaz.

Ama bu yapılmıyor.
Anayasa, bu dava nedeniyle 

yeniden değiştirilmek isteniyor.
Başsavcının kapatma davası 

açma istemine Anayasa Mahke
mesinin kabul etmeyeceği inancı 
da vardı toplumda.

Ama o dünden itibaren yitiril 
di.

Durum bundan sonra daha da 
vahim.

AKP iddianameyi aldıktan 
sonra bir ay içinde savunmasını 

yapacak.
Sonra yargı süreci başlaya

cak.
Bu arada Anayasa değişikliği 

mecliste görüşülüp AKP’nin ve 
ya diğer partilerin kapatılması 
zorlaştırılırsa, acaba bu bu dava 
yı yapsayabilecek mi?

İşlenen bir suç ile ilgili dava 
görüşülürken, değişiklik yapıldı 
ğında dava düşebilecek mi?

Parti kapatmak hoş bir şey 
değil.

Ancak dünyanın her demok 
ratik ülkesinde partiler kapatıh 
yor.

AKP’nin laiklik konusunda 
hassas davranması gerekirken 
bunu neredeyse bir özgürlük 
kavgasına dönüştürdü.

Bu ülkede hukuka inancımız 
varsa sonuçlarına da katlanmak 
zorundayız.

Hukuk herkese gereklidir.
AKP’nin yapacağı yargıyı 

baskı altına almak veya kapatma 
olayının ardında başka nedenler 
aramak yerine Cumhuriyet 
değerlerine saygıyı arttırmaktır.

Türkiye yeni bir sürece girdi. < 
Sonucunu birlikte yaşaya

cağız ve göreceğiz.

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

.... s.; . 'i

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
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1 Saat t Servis; 65.00 ■ YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM : 0.546 517 52 82
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Sanatın kalbi Bursa’da atacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi bünyesin 
de çalışmalarını sür 
düren kültür sanat 
merkezleri, sergi 
salonları ve kütüpha 
neler, Nisan ayında 
da birbirinden güzel 
etkinliklere ev sahip 
ligi yapıyor. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Şehir Tiyatro 
su'nun özel oyunla 
rından, Asuman 
Dabak ve Ali Poyraz 
oğlu tiyatrolarının 
oyunlarına; toplu 
mun bilinçlendiril 
mesi hedefine yöne
lik konferans ve 
panellerden resim 
ve fotoğraf sergile 
rine kadar birçok et 
kinlik, Tayyare Kül 
tür Merkezi, Çocuk 
Sanat Evi, Bursa 
Kent Müzesi, Şehir 
Kütüphanesi ve Res 
sam Şefik BursalI 
Sanat Galerisi'nde 
sanatseverleri 
bekliyor. Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
yapılacak 
etkinlikler şunlar: 
1 Nisan Salı; Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Yerel Gündem 
21 tarafından düzen
lenen 'Kanser Hafta 
sı1 konulu panel saat 
14.00'te başlacak. 
Bursa Büyük şehir 
Belediyesi Şehir Ti 

yatrosu'nun 'Fay Hat 
ti' adlı oyu nu saat 
20.30'da sahnelene 
cek. İletişim / Eğitim 
Uz manı Serkan 
Duru, '44. Kütüpha 
ne Haftası' etkinlik
leri çerçevesinde 
'Kitap Okuma Alış 
kanlığı' konulu semi
nerini saat 14.30'da 
Üftade Gösteri ve 
Konferans Salo- 
nu'n da verecek.
3 Nisan Perşembe; 
Büyükşehir Beledi 
yesi Şehir Tiyatrosu 
nun 'Fay Hattı* adlı 
oyunu saat 20.30'da 
sahnelenecek.
Çocuk Sanat Evi'nde 
ise Büyükşehir Bele 
diyesi Şehir Tiyatro 
su'nun 'Kuşbakışı' 
adlı oyunu, saat 
14.00'de küçük 
sanatseverler için 
sahnelenecek.
4 Nisan Cuma; 
Büyükşehir Beledi 
yesi Yerel Gündem 
21 tarafından düzen
lenen 'Kanser' konu
lu panel 14.00 ile 
16.00 saatleri arasın 
da gerçekleştirile 
cek. Onkoloji Derne 
ği tarafından sahne
lenecek olan 'Medya 
tik Polis Rüstem' 
adlı tiyatro oyunu 
saat 20.00'de 
başlayacak.
Büyükşehir Beledi 

yesi Şehir Tiyatro 
su'nun 'Sevdalı Bu 
lut' adlı oyunu, 11.00 
ve 14.00 saatlerinde 
sahnelenecek.
5 Nisan Cumartesi; 
Büyükşehir Beledi 
yesi Şehir Tiyatro 
su'nun 'Fay Hattı' ad 
lı oyunu saat 14.00* 
de sahnelenecek. Us 
ta sanatçı İlkay Akka 
ya'nın katılacağı 
Türk Halk Müziği 
Konseri, saat 
20.30'da başlayacak. 
7 Nisan Pazartesi; 
Ali Poyrazoğlu Tiyat 
ro Grubu'nun 'Ben 
Eskiden Küçük tüm' 
adlı oyunu saat 
20.30 da sahne
lenecek.
8 Nisan Sah; Büyük 
şehir Belediyesi '■ 
Şehir Tiyatrosu'nun 
'Çocuğum' adlı , 
oyunu saat 20.30'da 
sahnelenecek. 
Rehberlik ve Psiko 
lojik Danışman Meh 
met Akif Şahin, 'Kişi 
ligi Tanıyalım Kişilik 
Tipleri' konulu kişi 
sel başarı seminerini 
saat 14.30'da Üftade 
Gösteri ve Konfe 
rans Salonu'nda 
gerçekleştirecek.
9 Nisan Çarşamba; 
Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu'nun 
konseri, saat 20.00' 
de başlayacak olup, 

müzikseverlere keyi
fli bir müzik ziyafeti 
sunulacak.
10 Nisan Perşembe; 
Büyükşehir Beledi 
yesi Şehir Tiyatro 
su'nun 'Kuşbakışı' 
adlı oyunu, saat 
11.00'de sahnelene 
cek. Büyükşehir Be 
lediyesi Şehir Tiyat 
rosu'nun 'Çocuğum' 
adlı oyunu saat 
20.30'da sahne
lenecek.
11 Nisan Cuma; 
Büyükşehir Beledi 
yesi Yerel Gündem 
21 tarafından düzen
lenen 'Obeziteye 
Karşı Sağlıklı Bes 
lenme' konulu panel, 
14.00 ile 16.00 saat
leri arasında gerçek
leştirilecek. Büyük 
şehir Belediyesi 
Yerel Gündem 21 
Uludağ Çalışma 
Grubu tarafından 
yapılacak olan 
sunum saat 
19.00'da, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Şehir Tiyatro 
su'nun 'Çocuğum' 
adlı oyunu saat 
14.00'de sahne
lenecek. Asuman 
Dabak Tiyatrosu'nun 
'Şahane Düğün' 
adlı oyı.nu

saat 20.30'da 
sanatseverlerle 
buluşacak.

'Bursa Okuyor 
Kampanyası'

bugün başlıyor
Cumhurbaş 
kanı Abdullah 
Gül tarafın dan 
başlatılan 'Tür 
kiye Okuyor' 
kampanyası 
Bursa'da da 
bugün 
düzenlenecek 
törenle resmen 
başlıyor. 
Bursa Valisi 
Şaha bettin 
Harput, 
"Toplumun 
her kesimine 
okuma alış 
kanlığı kazandırıl
ması ve bu alışkan
lığın geliştirilmesi, 
okuma-yazma bil 
meyen yetişkinler
imizin eğitimi, ülke 
mizde hızla yaygın
laşan bilgisayar kul
lanımının etkin ve 
verimli hale geti 
rilmesini amaçlı 
yoruz." dedi.
Vali Harput yaptığı 
açıklamada, pro
jenin 'Bursa 
Okuyor' ayağının 
valilik öncülüğünde 
İl Milli Eğitim

Müdürlüğü ve 
Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü işbir
liğinde tüm resmi 
ve özel kurum ve 
kuruluşların katım- 
lıyla sürdürüleceği
ni bildirdi.
Bursa Okuyor 
kampanyası bugün 
Orhangazi Parkı'nda 
düzenlenecek 
basın açıklamasıyla 
başlayacak.
Açıklamanın 
ardından pankart 
ve afişlerle 
yürüyüş yapılacak.

A

muüuyuz...

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

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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AKP'ye kapatma davası açıldı
Anayasa Mahkeme 
si, Yargıtay Cumhuri 
yet Başsavcılığımın 
AKP hakkında açtığı 
davayı kabul etti. 
Anayasa Mahkeme 
si Başkanvekili 
Osman Paksüt, 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının AKP 
hakkında açtığı . 
kapatma davası 
iddianamesinin Cum 
hurbaşkanı Abdullah 
Gül dışında kalan 
bölümünün oy birliği 
ile, Gül bölümünün 
ise oy çokluğu ile 
kabulüne karar 
verildiğini açıkladı. 
Paksüt, “Yargıtay

Cumhuriyet Başsav 
cısı mahkememize 
bir iddianame sun
muş idi. İddiana
menin Abdullah 
Gül dışında kalan 
bölümünün ka 
bulüne oy birliğine, 
Abdullah Gül 
yönünden kabulüne, 
Haşim Kılıç, Serdar 
Özgüldür, Sacit 
Adalı ve Ferruh 
Kaleli'nin karşı oyu 
ile oy çokluğuyla 
karar verildi” 
dedi.
AKP’YE BİR AY 
SURE VERİLECEK 
Şimdi iddianame 
AKP'ye gönderilecek

ve savunma yapma 
sı için bir ay süre 
verilecek. AKP'nin 
ek süre talebinde 
bulunma hakkı yar. 
Ancak son-karârı 
yine Anayasa

Mahkemesi verecek. 
Ön savunmanın 
Anayasa Mahke 
meşine verilmesinin 
ardından Yargıtay 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Abdurrahman 

Yalçınkaya, esas 
hakkındaki görü 
şünü bildirecek. 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığının esas 
hakkındaki görüşü 
AKP'ye gönderile
cek. Daha sonra 
belirlenecek bir 
tarihte Yalçınkaya 
sözlü açıklama;
AKP yetkilileri de 
Sözlü savunma 
yâpacak. Bütün bu 
sürecin ardından, 
davaya ilişkin bilgi, 
belgeleri toplayacak 
raportör, esas hak 
kındaki raporunu 
hazırlayacak.
Bu işlemler sürer 

ken, gerek Yargıtay 
Cumhuriyet Baş 
savcılığı, gerekse 
davalı AKP ek 
delil veya yazılı ek 
savunma verebile
cek. Raporun, 
Anayasa Mahkeme 
sinin 11 üyesine 
dağıtılmasının ardın
dan, Anayasa Mah 
kemesi Başkanı 
Haşim Kılıç bir 
toplantı günü 
belirleyecek. 
Üyeler, belirlenen 
günde bir araya 
gelerek kapatma 
istemini esastan 
görüşmeye 
başlayacaklar.

Bir yelkencimiz daha Milli Takıma gidiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Yelken 
Kulübü'nün Milli 
Takım kampına 
katılarak başarılı 
olmasının ardından 
diğer sporcumuz 
Tuğba Oksüz'de 
yarın İzmir 
Çeşme'de baş 
layacak 5 günlük 
Milli Takım 
kampına katılacak. 
Bursa ilinin 
faal tek Yelken 
Kulübü olan Gemlik 
Yelken Kulübü'nün 
kurulduğundan 
bu yana her

m?

Kredi Kartına Taksitli Satış Yapılır.

İstiklal Cad. No:113 ■ GEMLİK 
Tel: 514 40 77 Fax: 514 55 98

®Sı

geçen gün başarısı 
artarken Milli 
Takım Kampına 
giderek başarılı 
olan Haşan Sal'ın 
Türkiye'de yapılacak 
Dünya Şampiyonaşı 
ile İtalya'da 
yapılacak Avrupa 
şampiyonalarının 
birinde yarışması 
kesinlik kazandı. 
Gemlik Yelken 
Kulübü Onursal 
Başkanı olan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret eden 
kulüp yönetici 
Mustafa Tezcan, 
Kulüp Sekreteri

Tuğba öksüz - Mehmet Turgut

katılacak sporcu 
Tuğba Öksüz, 
Başkan Turgut'a 
başarı sözü

Zafer Işık ye 
Antrenör Önder 
Cesur ile Milli 
Takım kampına

verdiler.
Gemlik Yelken 
Kulübü'nün 
en başarılı kulüp 
terimizden olduğunu 
belirten Başkan 
Turgut, Milli Takıma 
sporcu vermenin 
çok önemli 
olduğuna değindi. 
İki sporcunun 
milli takıma 
davet edilmesinin 
Gemlik'in yüz âkı 
olduğunun da 
altını çizen 
Başkan Turgut, . 
"Bu sporcularımız 
inşallah başarılı 
olurlar ve ilçemizi 
layıkıyla temsil 
ederler.
Sporcularımızla 
birlikte yönetim 
kurulu üyelerimizi 
ve hocamızı 

candan kutluyorum. 
Yelken kulübüyle 
Gemlik uluslar 
arası yarışmalarda 
sesini en iyi 
şekilde duyuracak
tır" dedi.
Öte yandan Yelken 
Federasyonu’nun 
düzenlediği Bölge 
yarışmalarının 
birincisinin 
25 Nisan 2008'de 
Gemlik'te start 
alacağı açıklanırken, 
yarışmaya 
Gemlik Yelken 
Kulübü'nün yanı 
sıra Tekirdağ, 
Kara Biga, 
Çanakkale, Ayvalık, 
Bandırma, ve 
Burhaniye Yelken 
Kulüplerinin 
katılacakları 
öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.qemllkkorfezgazetesi.com

SATILIK DAİRE
Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 

160 m2 3+1 
Kat kaloriferli daire 
sahibinden satılıktır

Tel: (0.224) 517 26 42

http://www.qemllkkorfezgazetesi.com
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Telefona bakmadığı için 
kız arkadaşını darp etti
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
telefona bakmadığı 
gerekçesiyle bir 
yıldır arkadaşlık 
ettiği genç kızı darp 
eden kişi, polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Fethiye 
Mahallesi Fatih 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda,

Cemal T. (40), 
kız arkadaşı 
Emine M.'u (30), 
telefona bakmadığı 
gerekçesiyle darp 
etti. Hafif şekilde 
yaralanan Emine M. 
hastaneye gitmek 
istemezken zanlı 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bir ayağı otobüste, bir ayağı 
dışarda kalınca yaralandı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
belediye otobüsün
den inmek isteyen 
kadının, otobüsün 
aniden hareket 
etmesiyle bir ayağı 
otobüste bir ayağı 
dışarda kaldı. Yere 
düşen kadın yarala

narak hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
16 L 2394 plakalı 
otobüs, Ulubatli 
Haşan Bulvarı'ndaki 
durakta yolcuları

indirdi. Bu esnada 
otobüsten inmeye 
çalışan Nurten G. 
(45), otobüsün 
hareket etmesiyle 
kapıya sıkıştı. Bir 
ayağı otobüste diğer 
ayağı dışarda kalan 
Nurten G., aniden 
yere düştü.

Yaralanan kadın 
hastaneye 
kaldırılırken otobüs 
şoföre Beyhan 
H., ifade vermek 
için polis 
merkezine gitti. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Organ çetesi çökertildi
Adana, İzmir ve Sa 
karya'da maddi duru 
mu iyi olmayan va 
tandaşlardan satın 
aldıkları göz, böbrek 
ve ciğer gibi organ
ları daha önceden an 
(aştıkları kişilere yük 
sek fiyatla sattıkları 
tespit edilen çetenin 
15 üyesi yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Adana II Jan 
darma Komutanlığı 
ekipleri, Adana'nın 
merkez Yüreğir, Sey 

han ve Kozan ilçeleri 
ile İzmir ve Sakarya 
da bağlantılı olarak 
organ ticareti yapıl 
dığını tespit ederek 
çalışma başlattı. 
Jandarma ekipleri, 
maddi açıdan zor du 
rumda olan şahıs
ların çaresizliğinden 
faydalanarak organ
larını düşük fiyatla 
alıp maddi durumu 
iyi olan hastalara 
yüksek fiyatla sattık
ları tespit edilen Os 

man K. liderliğindeki 
çeteye yönelik Ada 
na, Sakarya ve İz 
mir'de eş zamanlı 
olarak operasyon 
düzenledi. Operas 
yonda çetenin 15 
üyesi, İ adet taban
ca, 5 adet fişek, or 
gan veren şahıslara 
yapılan ödemelere 
ait banka dekontları 
ile organ ve doku 
ticaretini belgeleyen 
çok sayıda hastane 
kaydı ele geçirildi.

Çete elemanlarının, 
maddi durumu iyi 
olmayan vatandaşla 
rı tespit ederek bu 
şahıslarla irtibata ge 
çip, göz, böbrek ve 
ciğerlerini 9 ile 15 
bin YTL'ye satın al 
dıkları, ardından da 
ha önceden anlaştık
ları maddi durumu 
iyi olan şahıslara 
asgari 30 bin YTL'ye 
sattıkları ancak bu 
nakil işleminin yapıl 
dığı Ege Üniversitesi

Tıp Fakültesi'nin 
para ahş-verişinden 
haberdar olmadığı 
gibi organını veren 
ile alan şahısların da 
birbirlerini görmedik 
leri öğrenildi.Yapılan 

tahkikatın ardından 
adliyeye sevk edilen 
şahıslardan 3'ü tutuk 
tanırken diğerleri 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.

1 BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN îlhan Selçuk kalp spazmı geçirdi

%

s-

■*% 
&

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK w KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYMZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı fe*
" ' I II fej*

Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa te
Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa

Ergenekon opera- 
sonu kapsamında 
gözaltına alındıktan 
sonra serbest 
bırakılan Cumhu 
riyet Gazetesi İmti 
yaz Sahibi ve Baş 
yazarı İlhan Selçuk 
(83), hafta sonu 
pnömoni ve kalp 
spazmı tanısı ile 
Vehbi Koç Vakfı 
Amerikan Hastane 
si'nde tedavi 
altına alındı.
Hastaneden yapılan 
yazılı açıklamada, 
"Hastanedeki

tedavisinin bir hafta 
kadar sürmesi 
planlanmaktadır. 
İlhan Selçuk, bir haf 
talik süreyi yoğun 
bakımda geçirecek

ve sağlığı ile ilgili 
gelişmeler Dr. Oryal 
Gökdemir tarafın
dan her gün yazılı 
olarak basına bildiri 
lecektir" denildi.

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

& Ergenekon’da 3 tutuklama daha

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

te 
te

"Ergenekon 
Soruşturması" 
kapsamında gözaltı
na alınan İşçi 
Partisi Genel 
Sekreteri Nusret 
Senem'in de arala 
rmda bulunduğu 
3 kişi tutuklandı. 
İşçi Partisi Genel 
Sekreteri Nusret 
Senem ile birlikte 
Basın Bürosu

Başkanı Hikmet 
Çiçek ye Ulusal 
Kanal İzmir temsil
cisi Hayati Özcan, 
emniyetteki sorgu
larının ardından 
adliyeye sevk 
edildi.
Savcılıktaki sorgu
nun ardından mah 
kemeye çıkarılan 
Nusret Senem, 
Hikmşt Çiçek ve

Hayati Özcan 
tutuklandı. 
İşçi Partisi 
Genel Başkan 
Yardımcısı 
Erkan Önsel, 
İstanbul'da yaptığı 
açıklamada, 
tutuklamalarla 
Türk yargısına 
ağır bir darbe 
vurulduğunu öne 
sürdü.

Madde ÖZALP
Gemlik Kflrfez
|I!WUU!1I1LIIIIMIHI|I1IIIIJIH1III

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Piyasalarda 
tansiyon düşmüyor

Dış piyasalardaki 
çalkantı ve iç siyasi 
gündem, döviz 
fiyatlarının haftaya 
yükselişle başla
masına yol açtı. 
Piyasalar, Anayasa 
Mahkemesi'nin 
AKP'yi kapatma 
davası ile ilgili 
yapacağı ön 
incelemenin sonu
cunu bekliyor. 
Kritik karar 
öncesinde, döviz 
fiyatlarında Cuma 
günü başlayan 
yükseliş eğiliminin 
sürdüğü 
gözleniyor. 
Amerikan Doları, 
Kapahçarşı'da 1 
YTL 31 kuruşa, 
Avro 2 YTL 7 
kuruşa çıktı. 
Bono piyasasında

en çok işlem gören 
7 Ekim 2009 vadeli 
gösterge tahvilin 
faizi de yüzde 
18,65'e kadar 
yükseldi.
Öte yandan, Ame 
rikan ekonomisine 
ilişkin kaygıların 
etkisiyle dış 
borsalardaki 
düşüşler de 
sürüyor.
İstanbul Borsası, 
hem dış 
piyasalardaki 
kayıplar hem de 
içerdeki siyasi 
gündemin etkisiyle 
güne satışlarla 
başladı.
Ulusal 100 Endeksi, 
ilk seansta 983 
puan gerileyerek 
38.517 puana 
düştü.

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI
ALINACAKTIR

Müracaat şahsen yapılacaktır.

0 224 524 75 00

ELEMAN ARANIYOR

CAN MERİDYEN Alışveriş Merkezi’nde 
ihtiyaç dolayısıyla 

ACİLSATILIKİŞYERİ 
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.

Müracaatlann 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

GBMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

{Rezervasyon
Tel :51333 21)

HAYATTAN KORKMA 11.30- 14.00 ■ 16.00 ■ 19.00 - 21.00
SON DERS
KAYIP KRALLIĞIN SIRRI

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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Umurspor Çakırtfda hayat buldu 3-1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

1.Amatör Küme
5. Grup'ta mücadele 
eden temsilcimiz 
Umurspor, 
Orhangazi Göl 
Spor Tesisleri’nde 
oynadığı maçta 
Çakırlıspor'u 
3-1 yenerek 
rahat nefes aldı. 
Karşılaşmanın 
büyük bir 
bölümünde 
üstün olan Kırmızı- 
Beyazlılar, 15'te
Emre ve 27.de 
Murat’ın ayağından 
bulduğu gollerle 
ilk yarıyı 2-0 önde 
tamamladılar.
İkinci yarıya Çakır 
hspor atak başlar 
ken,. 61. dakikada 
Ergün'ün Penaltı 
golü ile durumu

2-1 yaptı.
Bu goiden hemen 
sonra baskısını 
iyice arttıran 
Umurspor, 82. 
dakikada Murat'ın 
attığı golle durumu 
.3-1 yaparak 
iyice rahatladı. 
Kalan dakikalarda 

başka gol olmayınca 
Umurspor aldığı 
galibiyetle puanını 
8'e çıkararak 
rahat nefes aldı. 
Saha: Orhangazi 
Göl Spor Tesisleri 
Hakem: 
Can Ural (6) 
Aziz Sonat (6)

Ferhat Kabaçalı (6) 
ÇAKIR ISPOR : 
Abdullah (4) Şeref 
(4) Muşa (4) Ersin (5) 
Erman (4) Abdullah.
M (4) Cavit (3) Dk. 60 
Ahmet (2) Ali (3) 
Burak (4) Emir (4) 
Ergün (5) 
UMURSPOR:

Deniz (6) Burak (5) 
Şahin (4) İlgin (6) 
Gökmen (6) Yavuz 
(7) İsa (7) Memduh 
(6) Murat (9) Halil (7) 
Emre (8) .
Goller:
Dk. 15 Emre, 
Dk. 27-82 Murat 
(Umurspor)

Dk. 61 Ergün Pen. 
(Çakırlı spor).
Sarı Kartlar:
Erman, (Çakırhspor) 
İsa, (Gemlik 
Umurspor)
Kırmızı Kart: 
Ahmet çift 
sarıdan 
(Çakırhspor)

Larsen çalacak
Dev maçın düdüğünü
Fenerbahçe ile 
Chelsea arasında 2 
Nisan .Çarşamba 
günü İstanbul'da 
oynanacak Avrupa 
Şampiyonlar Ligi 
Çeyrek Final 
ilk maçında, 
Danimarka 
Futbol 
Federasyonu'ndan 
Claus Bo Larsen 
düdük çalacak. 
Fenerbahçe 
Şükrü Saraçoğlu 
Stadı'nda saat 
21.45’de başlayacak 
karşılaşmada, 
Bo Larsen'in

i yardımcılıklarını 
aynı ülkeden 
Bili Rene Hansen 
ve Henrik

Sonderby yapacak. 
Karşılaşmanın 
dördüncü hakemi 
ise Nicolai 
Vollquartz.
43 yaşındaki Claus 
Bo Larsen, bu 

sezon Şampiyonlar 
Ligi'nde 
Beşiktaş'ın sahasın
da Liverpool'u 
2-1 yendiği karşılaş
mada görev 
yapmıştı.

I

27.de
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Alerjisi olana mevsim tedbirleri ^er 4 kişiden 1 inde reflü var
Mevsimsel alerjinin 
en sık rastlanan ne 
deni polenler, Bahar 
aylarında polenlere 
bağlı alerjik sorun
ları olanların bazı 
tedbirler almalı... 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Tevfik Özlü, 
mevsimsel alerjinin 
en sık rastlanan ne 
deninin polenler ol 
duğunu belirterek, 
bahar aylarında po 
tenlere bağlı alerjik 
sorunları olanların 
bazı tedbirler alması 
gerektiğini söyledi. 
Özlü, yaptığı açıkla
mada, toplumda yak
laşık her üç kişiden 
birinin alerjik büny
eye sahip olduğunu 
belirterek, "Alerji en 
sık rastlanan ve en 
önemli hastalıklar 
arasındadır. Alerjik 
kişilerin önemli bir 
kısmında mevsimsel 
sorunlar yaşanmak
tadır" dedi.
Belli mevsimlerde 
kişide alerjik yakın
maların başladığını 
ya da var olan 
şikayetlerin şidde
tinin arttığına dikkati 
çeken Özlü, sorun
ların sıklıkla bahar 
ve güz aylarında 
ortaya çıktığını söy 
fledi. Mevsimsel aler
jinin en sık rastlanan 
nedeninin polenler

olduğunu dile 
getiren Özlü, "Solu 
duğumuz havada 
bulunan çayır, ağaç 
ve otların çiçek 
tozları, hassas kişil
erde sorunların asıl 
nedenidir. Ancak, 
iklim koşullarındaki 
değişime ikincil 
olarak havada bulu
nan ev tozu veya küf 
mantarı gibi diğer 
bir çok alerjen yükü 
de sorunlara neden 
olabilmektedir" dedi. 
Alerjik nezleli kişil
erde art arda hapşır
ma, devamı nezle 
hali, burun akıntısı 
ve burun tıkanıklığı 
gibi rahatsızlıkların 
görülebileceğini 
kaydeden Özlü, aler
jik göz nezlesinde de 
benzer şikayetler 
olabileceğini, gözler 
de sulanma, kızarık
lık ve yanma, daya 
nılmaz kaşıntı yaşa 
nabileceğini söyledi.

Alerjik sinüzitle ilişk
ili olarak baş ağrısı, 
yüzde, alın böl
gesinde ağrı, geniz 
akıntısı, devamlı 
yutkunma ve boğaz 
temizleme ihtiyacı 
gibi sorunlar olabile
ceğini belirten Özlü, 
"Astımlı hastalarda 
gece uykudan 
uyandıran nefes dar
lığı ve öksürük 
nöbetleri başlar, 
tıkanıklık ve nefes 
darlığı nedeniyle yol 
yürüme ve yokuş 
çıkma güçleşir.. 
Alerjik rahatsızlıklar 
kişinin günlük işleri
ni aksatır, yaşam 
kalitesini düşürür, 
sosyal uyumu bozar, 
verimini azaltır; 
Hasta ruhsal olarak 
da bu durumdan etk
ilenebilir, depresyon 
gibi sorunlar yaşaya 
bilir" diye konuştu. 
-"KIR, ÇAYIR VE 
ORMANDAN

UZAK DURULMALI"- 
Bahar aylarında 
polenlere bağlı aler
jik sorunları olanla 
rın kır, çayır ve or 
man gibi polen yükü 
fazla alanlardan 
uzak kalmaya özen 
göstermeleri gerek
tiğini vurgulayan Öz 
lü, "Özellikle sabah 
vakitleri ve rüzgarlı 
havalarda ev içinde 
kalmalı, pencere ve 
kapıları kapalı 
tutmalı, çamaşırları 
ev içinde kurutmalı, 
dışarıdan içeriye 
gelince giysileri 
değiştirip duş almalı, 
gerekli hallerde 
maske, gözlük veya 
hava filtreleri kullan
malıdır" dedi.
Prof. Dr. Özlü, günü 
müzde alerjik has 
tahkların teşhis ve 
tedavisiyle ilgili bü 
yük gelişmeler ol 
duğuna da işaret 
ederek, şunları 
söyledi: "Kişinin 
alerjik bünyeye 
sahip olup olmadığı, 
alerjisinin neyle 
ilişkili olduğu, 
alerjik hastalığının 
hangi organda 
yerleştiği ve

ölçülebilmektedir. 
Doğru bir teşhis 
sonrasında, kişinin 
duyarlı olduğu aler- 
jenleri tanıyıp bun
lardan kaçınması 
en iyi yaklaşımdır. “ 

Dilimize Fransızca 
dan geçen ve Latin 
ce'de geri akım ya 
da geri kaçış anlamı
na gelen ‘Reflü'nün 
bilinen aksine bir 
mide hastalığı değil, 
yemek borusu hasta 
lığı olduğu belirtildi. 
Normalde sindirim 
sistemimizin hareke
tinin ağızdan, yutma 
borusuna, yutma 
borusundan mideye 
ve mideden de oniki 
parmak bağırsağına 
doğru olduğunu 
ifade eden Trabzon 
Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Genel Cerrahi Uz 
manı Opr. Dr. Haydar 
Koksal, gıdaların 
yemek borusundan 
mideye geçmesin
den sonra yemek 
borusuna geri gel 
memeleri gerektiğini 
söyledi. Bunu da 
yutma borusu ve 
mide bileşkesinde 
bir takım mekaniz
malarının sağladığını 
kaydeden Dr. Kök 
sal, “Bu mekanizma 
lara halk arasında 
mide kapakçığı deni 
lir. Bu mekanizma 
dan bir ya da birkaçı 
nın bozuk olması 
reflü hastalığına 
sebeb olmaktadır. 
Mideden ye mek bo 
rusuna doğru olan 
bu kaçak, sadece 
yemek borusunun 
alt kısmına kadar 
geliyorsa ‘gastro- 

özefageal reflü* 
(GÖR), gırtlak sevi 
yesine (boğaza) ka 
dar geliyorsa ‘faren- 
golarengeal reflü* 
(FLR) adı verilir. 
Gastroözafagial reflü 
çok sık rastla nan 
bir hastalıktır” dedi. 
Dr. Haydar Koksal, 
Reflü’nün Batı 
Avrupa ve ABD'de 
çok iyi bilinen bir 
hastalık olduğunu 
belirterek “Yapılan 
araştırmalar hasta 
lığın her 5 erişkin 
den veya her 20 ço 
cuktan birinde gö 
rülecek kadar yaygın 
olduğunu yani dün 
yada her 4 kişiden 
biri reflü şikayetine 
sahip olduğu belir
lenmiştir. Buna rağ
men ülkemizde bu 
hastalık az tanın
maktadır. Hastalık 
sıklığı ise ülkemizde 
de diğer ülkelere * 
eşit oranlarda görü 
lür. Reflü, haftada 
bir veya daha sık 
şekilde göğüste yu 
karı doğru yükselen 
bir yanma, ağıza acı 
ekşi su gelmesi ve 
mide içeriğinin bir 
zorlama olmadan ye 
mek borusuna geç 
mesi reflü hastalığı 
m. tanımlamak için 
yeterlidir. Bunun so 
nucunda bir takım 
yakınmalara ve ye 
mek borusunun alt 
ucunda hasara yol, 
açmasıdır.” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yjalnyz 185

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 5131053
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
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 qq
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 01J lu 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

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________ 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
1 Nisan 2008 Sah 

ERÇEK ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 20 05 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3019 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahili 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ŞEHİR MERKE

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
• GİRİŞ 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 kentine alt ovun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile 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. ”

«Nisan 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

Parlamentoda görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’na tepkiler büyüyor

Eğitim-Sen’den SGYT’na tepki
Eğitim-Sen Gemlik İlçe Temsilciliği ve bazı sivil top 

lum örgütü temsilcileri Atatürk Anıtı önünde toplanarak 
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’na tepki gösterdiler.

Eğitim-Sen Gemlik 
İlçe Temsilcisi Seval 
Atik, yaptığı açıklama
da hükümetin alanlar
dan yükselen sese 
kulak vererek, tasarıyı 
geri çekmesini istedi.

Haberi sayfa 3’de

Rekortmenler açıklandı
2007 yılı Gelir Vergisi ve 2007 Kira Geliri Rekortmenleri listesi 4. ncü sayfamızda

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri _guler@hotmail.com
Ya vicdansızlar!

Anayasa M a h kemesi’n in AKP’nin kapatılmasıy 
la ilgili dava açılmasına oybirliği ile karar ver 
meşinden sonra dün ulusal basının manşetlerim 
baktım.
İktidarı destekleyen Fettullahçı gazetelerde! 

birinin başlığı “Ya vicdansızlar” idi. Devamı 5’de

ESSfm YflPITSS

Zeytinlik -Tarla Meyve Bahçelerinizde damlama tİdaatbamkaci İ 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir. ffjjy^y^y OÜ

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN ! PROJELERE
Kumla Cod. Voşa 2 Sit. fipt. No:l K.KUMLA / G6MIİK 5YILŞFAIZ Ü

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 İliKlffllVEMTM

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

Dik duralım....
Yaşamın imbiğinden süzülen bilgi, birikim, 

deneyim insan olmanın gerçekleri..
Önemli olan geçen zamanı iyi değerlendir 

mek..
Üretmek..
Okumak..
Öğrenmek
İlerlemek..
Yaşamın ana bileşenleri..
Takılmamak..
Takılıp kalmamak..
Bireysel gelişim için, ulusal atılım için 

gereklilik..
Yoksa..
AvrupalI sözde dostların ve Amerikalı sözde 

stratejik ortağın müdahalelerinden kurtulama 
yız..

Çünkü onlar asla Türklerle ilgili kuyruk 
acılarını unutamıyorlar ve buldukları her fırsatta 
söylemekten de çekinmiyorlar..

Avrupa ve Amerika'da ileri gelenlerin, Türkler 
hakkında gerçekte neler düşün düklerinin yük
sek sesle ifadesine birkaç örnek:

"Yer yüzünden silmek istediğim iki millet 
vardır. Bunlar İspanyollar ve Türklerdir."

ABD Başkanı Truman 
Bugün Türkler'in ayakları altında ezilip inleyen 

Hıristiyanlar vakti gelince onları yargılayıp 
cezalandıracaktır. Türk Ordusu Şeytan'ın 
Ordusudur.

Martin Luther
I İnsanlar arasında Türkler, anlayış bakımından ı 
I sonuncudur. İnançtan ötesini kavrayamazlar ve | 

anlamaya da çalışmazlar.
. L.Cahun

Bir Türk bir Hıristiyana karşı gerçek bir 
dostluğa yetenekli değildir.

Paul Rycaut 
Türkler, Hıristiyanlığın, sanat ve bilimin doğal, 

ezeli ve yeminli düşmanıdır. Bu nedenle onları 
Avrupa'dan kovmak gerektir. Ancak önce tak
sim konusunda anlaşılmalıdır.

Jean Louis Carra 
Oradan Türkler geçti: Her şey harabe ve 

matem.
Victor Hugo 

Türkler Avrupa' dan atılmalıdır. Amerikalı se 
natör Lodge'un dediği gibi İstanbul Türkler'den 
tamamen alınmalı, bir veba tohumu olan, harp
lerin yaratıcısı, komşuları için bir küfür olan 
Türkler Avrupa' dan silinmelidir.

Lord Cürzon 
Ermenilere yapılacak yardım, 1453'te Müslü 

manlar tarafından alındıktan sonra bile bir Hıris 
tiyan şehri olarak kalan İstanbul'un Türklerden 
temizlenmesi için yardımcı olacaktır.

Lord Byrce 
Geleceğin Avrupa'sında Türkler asla yer ala

mayacaklardır. Lord Ovyen
Fanatik ve cahil insanlar. Barbar millet.

Türkler her zaman Türk kalacaklardır ve 
Avrupalılaşamayacaklardır. Parlamentoları var 
diye Türkler'e zaaf göstermeyelim. Ne tip insan 
olduklarını unutmayalım.

Lord Salisbury 
Türkiye'ye gerçek söylenmiyor. Türkiye'nin 

adaylığını kabul edelim diyenlerin gerçek eğili
mi, Türkiye'nin AB'ne asla üye olamayacağı 
yönündedir.

AvrupalI yöneticilerin büyük bir kısmı 
Türkiye’nin bu projede yeri olmadığını biliyorlar 
ve biraraya geldiklerinde bunu dile getiriyorlar.

Valerie Giscard d'Estaing 
Avrupa'nın geleceğinde ne olursa olsun 

Türkiye'nin yeri yoktur. Bu ülkenin globalleş
menin temel prensiplerine sahip olmadığını ve 
uluslararası kardeşliği içine sindirmediğini de 
görmeliyiz.

Türkiye'nin birliğe girmesine asla izin ver
ilmemelidir. Aydınlanma Türkiye'ye ulaşmadı, 
ulaşmayacaktır.

Helmuth Schmıdt

AKP Haziran’da referanduma hazırlanıyor
Anayasa Mahkeme 
si'nin AKP hakkında 
kapatma davasının 
iddianamesini kabul 
etmesinin ardından 
AKP yönetimi, parti 
kapatmayı zorlaş 
tiran Anayasa deği 
şikliği çalışmalarına 
hız verdi. Başbakan 
Erdoğan da dünkü 
grup toplantısının 
çıkışında çalışma 
ların devam 
ettiğini doğruladı. 
'MİNİ PAKET’ 
TARTIŞMASI 
Siyasi partilerin ka 
patılmasını zorlaştı 
racak teklifin içeriği 
de dün öğlen saat
lerinde başlayan 
MYK toplantısında 
görüşüldü.
Erdoğan'ın talimatın
dan sonra teklifin bu 
hafta TBMM Başkan 
lığı'na sunulması 
bekleniyor. Toplantı 
da, Anayasa değişik
liğinin mini paket mi 
yoksa demokratik
leşme paketi şeklin 
de mi olacağına ka 
rar verilecek. Mini

I pakette, Anayasa'nın 
| 68 ve 69. maddele

rinde değişiklik 
öngörülüyor. Siyasi 
partilerin kapatılma 
sim zorlaştıracak 
teklifte, 5 yıl siyaset 
yasağı kaldırılıyor ve 
kapatma davası için 
TB MM'den izin alın
ması şartı getiriliyor. 
Odak tanımı değişti 
rilirken, siyasi parti
lerin kapatılmasında 
'terör ve şiddete des 
tek* şartı aranıyor. 
Ayrıca, parti üyeleri 
nin suç işlediğinin 
mahkeme kararıyla 
kesinleşmesi öngö 
rülüyor. Teklifin en 
önemli maddesi ise 
'geçici madde' 
olarak yer alıyor.
Anayasa Mahkeme 
si'nde acılan kapat

ma davasını düşüre
cek geçici madde 
nin, “Değişiklik 
yürürlüğe girdiği 
tarihte, mahkemede 
görülmekte olan 
kapatma davaları 
düşer" şeklinde 
olması planlanıyor. 
MHP DESTEK 
VERMİYOR 
MHP bu teklife karşı 
çıktığı için AKP, bu 
teklifi tek başına 
yasalaştırmak zorun
da kalacak. Çünkü 
MHP, parti kapatma 
mevzuatındaki reviz 
yona sadace kişile 
rin cezalandırılması 
şartıyla destek veri 
yor. AKP, Anayasa 
değişikliğini tek 
bâşinâ Çlkârtlncâ

referandum yolu 
açılacak. Çünkü 
teklif, 330-367 
aralığında kabul 
edilirse Anayasa'ya 
göre halk oyuna 
sunulması gerekiyor. 
REFERANDUM 
AKP, Haziran ayında 
referanduma gidil 
meşini planlıyor. 
Bu nun için Nisan 
ayının ortasına 
kadar Anayasa 
değişikliği yapılacak 
ve referandum süre
si yeniden belirtene 
cek. Mevcut yasada 
120 gün olan referan 
dum süresi 45 güne 
düşürülecek. 
Anayasa Mahkeme 
si'nin iddianameyi 
oybirliği ile Gül 
hakkındaki kararı ise 
7'ye 4 kabul etmesi 
AKP'de yeni bir 
tartışma başlattı. 
Anayasa Mahkeme 
si'nin çalışma 
yöntemini belirleyen 
Anayasa'nın 
149. maddesi 
değiştirilecek 
ve kararın oybirliği 
ile alınması 
sağlanacak.

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 Kafoğİu 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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Parlamentoda görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’na tepkiler büyüyor

Eğilim-Seıfden SGYT’na leplıi
Yazı YORUM

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Eğitim-Sen Gemlik 
İlçe Temsilcisi Seval 
Atik, yaptığı basın 
açıklamasında, 
TBMM’de görüşüle
cek olan Sosyal 
Güvenlik Yasa 
Tasarısı’nın bu 
şekilde çıkmasının 
kabul edemeye
ceklerini söyledi. 
Atatürk Anıtı 
önünde yapılan 
basın açıklamasın
da, Eğitim-Sen 
üyelerinin yanı 
sıra bazı sivil 
toplum örgütleri 
temsilcileri de 
katıldılar.
Atik, açıklamasında 
emeklilik yaşının 
65’e çıkarılarak 
emekliliğin hayal 
haline geleceğini, 
katılım ve katkı 
payları ile sağlığı 
paralı hale getirecek
lerini belirterek, 
“Bu tasarı ile emekli 
aylıkları düşürüle- 
cek.Yıpranma pay
larımız elimizden 
alınacaktır” dedi. 
Atik, Türkiye’nin 
dört bir yanında 
onbinlerce emekçi

Çalışanlar Bursa’da sokaklara M
DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB ve 
Türk Diş Hekimleri 
Birliği, Sosyal Sigor 
talar ve Genel Sağ 
lık Sigortası Yasa 
Tasarısı’na karşı 
sokaklara döküldü. 
Bursa’da Stadyum 
Kavşağı'nda topla 
nan yaklaşık bin 500 
kişilik grup, ardın- । 
dan Şehre Küstü 
Meydanı'na kadar 
yürüdü. Aralarında 
sendikalara bağlı 
işçilerin de yeraldığı 
grup, sloganlar eşli 
ğinde yürüyüşe 
geçti. Polisin geniş 
güvenlik önlemleri 
altında yürüyen 
grup, 'Hükümet 
yasanı al başına çal, 
işçiyiz, haklıyız 
kazanacağız* diye 
solganlar attı.

» ---------- -
nin bu yasanın geri 
çekilmesi için alan
ları doldurduğunu 
hatırlatarak, “Beş 
yılı aşkın zamandır 
emekçilerin 
taleplerini duymaz
dan gelen AKP 
hükümeti, alanlar
dan yükselen bu 
sese kulak tıkamayı 
bıraksın ve yasayı 
geri çeksin.
IMF’nin taleplerini 
halkın ihtiyaçların
dan daha üstün 
gören AKP hükümeti 
70 milyon vatan
daşımızın ortak 

Altıparmak Cadde aksamasına neden
si'nde trafiğin de olan gruba bazı

sesine kulak 
versin ve yasa 
yı geri çeksin” 
dedi.
Çalışanların bu 
yasa tasarısını 
IMF ve Dünya 
Bankası’nin 
dayatmaları 
sonucu 
hazırlandığını 
bildiklerini 
söyleyen Seval 
Atik, “Bu yasanın 
temel önceliği halkın 
değil, uluslararası 
sermayenin çıkar
larıdır. Bu yasa 
halkın sağlık hakkı

na yapılan harca
maları ülkemizin 
geleceğine 
yapılan yatırımları 
‘Kara delik’ 
olarak gören 
kara zihniyetin 
ürünüdür. ” 
şeklinde konuştu.

vatandaşlar da des 
tek verdi. Yürüyü 
şün ardından Şehre 
küstü Meydanı'na 
gelen grup adına 
konuşma yapan 
sendike temsilcileri; 
"Yüzde 80'i açlık 
sınırının altında 
yaşam mücadelesi 
veren emekliler, 
ömürlerinin geri 
kalanını sefalet 
içinde geçirecek
lerdir. Sosyal devlet 
ortadan kalkacak, 
parası olanın yaşa
maya hakkı olduğu 
tüccar devlet anla 
yışı hakim olacaktır. 
Tüm emeklileri, 5510 
sayılı 'sefalet 
yasası'nın TBMM' 
den geçmemesi için 
demokratik haklarını 
kullanmaya çağın 
yoruz" dedi.

Şeyhler, hediyeleri!....
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suudi Ara 

bistan Kralı Faysal'dan sonra Kuveyt Emiri’ 
ni de Ankara'da hava alanında karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti protokolunda hava 
alanında karşılama yoktur..

Bir Arap şeyhi uçağının kapısında karşı 
lanmaz..

Gelen misafir Çankaya Köşkü ana bina 
kapısında karşılanır.

Açıklamaya göre bunun nedeni, Gül’ün 
vaktinin dar, para ihtiyacının ise çok olma 
siymiş!

Para, para, para sen insanı ne durumlara 
sokuyorsun.

Gül, havaalanından kente giderken limu 
zinin içinde Kuveyt Emiri’ne, yatırımlarını 
Türkiye’ye yöneltmesini söylemiş.

Bunları okuyun, görün de kendimizi ne ka 
dar küçük düşürdüğümüzü ufacık bir şeyhin 
bile önünde eğildiğimizi görün.

Devlet büyüklerimizin ekonomik kalkınma 
mız için böyle gece-gündüz, yağmur- çamur 
demeden, yüzleri kızararak para peşin de 
koşmaları gerçekten göz yaşartıcı bir tutum.

Özelleştirme ile alınan milyarlarca dolar, 
Arap şeyhlerinden rica, adeta yalvarma ile 
alınan bu paralar nereye gidiyor?

Son senelerde büyük bir fabrika, baraj 
veya tesis yapıldığını duymadım, görmedim.

Sayın okurlar sizler gördünüz mü ?
Yoksa benim haberim olmadan binlerinin 

cebine mi gidiyor.?
Ancak, öyle görünüyor ki Araplar, bizim 

devlet büyüklerimizin Arapları sevdiği kadar 
bizi sevmiyorlar. Araplar tarih boyunca Türk 
leri sevmediler.

Yüzlerce yıl Türklerin hakimiyeti altında ol 
malarını unutmuyorlar, bir aşağılık duygusu 
ile Türklere fırsat buldukça vuruyorlar.

Arap sermayesi, Hıristiyan İngiltere ve 
Amerika’yı, hatta "kitapsız" Çin ve Hindis 
tan’ı bizden daha çok yatırım yapmaya değer 
bulup, paralarını orada değerlendiriyor.

Türkiye’ye ancak kelepir, bedava sayıla
cak, halk tabiri ile ölü eşek fiyatına bir arsa 
bulursa geliyor..

Kıçı kırık bir Arap şeyhine yapılan mera 
sime bakınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin Baş 
bakanı bu kişiyi kaldığı otele giderek hoş 
geldiniz diyor..

Türkiye’nin durumunu görün, görün de 
bol keseden atılan ekonomi iyi, bütçe güzel 
laflarına inanmayın.

Durumumuz iyi ise niye her türlü küçül 
meyi göze alarak hava alanlarına, otellere 
giderek temenna çekiyoruz?

Niye onlara şaklabanlık yapıyoruz?
Arap liderlerin, gittikleri ülkede bol kese 

den hediye ve bahşiş dağıtma alışkanlıkla 
rından söz ediliyor.

Milyonlarca dolarlık hediyeler verdikleri 
söyleniyor..

Bilmiyorum bize ne hediyeler getirdiler ?
Açıklamıyorlar, söylemiyorlar ki gariban 

halkımızda bilsin..
Almanya’da böyle bir skandal ortaya çık

mıştı.
Türkiye’de de Jandarma, kendisine veri 

len bahşişi, sahibine kibarca iade etmişti.
Onurlu devlet böyle yapar.
Suudi Kralın otelde çok kıymetli hediyeler 

verdiği söyleniyor..
Suudi Kralı’nın verdiği bahşişler ise o işle 

ilgili kişilerin arasında paylaştırılmış..
Bu gezide de benzer hediyeler nelerdir, bir 

vatandaş olarak merak ediyorum.
Hediyeler yine yerinde dursun, ben me 

raklı bir kişiyim de ondan...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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2007 yılı gelir vergisi rekortmenleri belli oldu II

Rekortmenler açıklandı
İLK 1OO’E GİREN VERGİ REKORTMENLERİ (DÜNDEN DEVAM)

NO ADI SOYADI FAALİYETİ ÖDEYECEĞİ VERGİ
51 Haşan Kumru Oto Yedek Parça 33.457,37
52 Ayşen Özer Eczaçı 33.380,06
53 Ayhan Sayın Bina Inş. 33.297,53
54 Canan Sönmez Canİk Pamuklu Dokuma 33.115,62
55 Zühal Eaemenoğlu Pamuklu Dokuma 31.525,81
56 Ahmet Hamdı Kıstak Eczacı.. 31.308,27
57 Albert Franko Tekstil Ürünleri 30.885,39
58 Özlem Çevirme Eczacı 29.084,41
59 Zehra Gülşeni Eczacı 28.201,49
60 Bekir Pehlivan Bina Müt. 26.884,89
61 Mürvet Urunlu Eczacı.. 26.835,54
62 Selahattin Çevik Deniz Ürünleri 26.489,84
63 Seçgin Gökçe Gözlükçü 26.373,24
64 Tarık Kaya Yolcu Taşımacılığı 26.270,50
65 Kazım Demircioğlu Oto Yedek Parça 25.889,09
66 Abdullah Yılmaz Sıhhi Tesisat 25.489,55
67 Sabahattin Özkan Menkul Yatırım 25.370,07
68 Semih Aşkın Plastim Ham Madde İm. 25.132,88
69 Ali Osman Yavuz Asansör imalatı 24.315,39
70 Erdoğan Barutçuoğlu Bina Müteh. 24.198,17
71 Ali Murat Solaksubaşı Bitkisel Yağlar 23.911,60
72 Ahmet Uslu Sürücü Kursu 22.888,90
73 Gökhan Taylan Avukat 21.918,06
74 Koray Güneş Eczacı 21.443,91
75 Emir Şahin Tavukçular 20.719,76
76 İslam Kurtiş Sigortacılık 20.673,05
77 Neriman Ay Eczacı 20.667,54
78 Refik Yılmaz Avukat 20.336,65
79 Gülçin Gülmez Oto Yedek Parça 19.901,88
80 Galip Gıür Muhasebe 19.587,50
81 Hatice Öğüt Eczacı 19.275,96
82 Mustafa Gündoğdu Bina Müteah. 19.161,83
83 Osman Sarışen zeytin Toptan Satışı 18.917,16
84 Bahar Denizli Eczacı 18.792,65
85 Ahmet Gencer Muhasebe 18.519,10
86 Ramiz Serkan Aktaş Motorlu Taşık. Top. 17.778,44
87 * Hatice Ayşem Anafarta Milli Piyango 17.548,20
88 Nihat Aytaş Yük Taşımacılığı 17.099,93
89 Abdullah Işık Makine ve Teçhizat 16.927,52
90 Tuğran Selçuk Eczacı 16.909,42
91 Nebahat Suren Ağaç ve Keres.Ür. 16.406,93
92 Hüseyin Okumuş Menkul Yatırım 16.101,09
93 Ferit Alan Zeytin Toptan Satışı 15.662,81
94 Kaya Tura Zeytin Toptan Satışı 15.662,81
95 Haşan Okumuş Menkul Yatırım 15.483,45
96 Recep Okumuş Menkul Yatırım 15.483,45
97 Kemal Yiğit Hırdavat 15.417,98
98 Hakan Arda Su Tesisatçılığı 14.879,29
99 Selda Pehlivan Yük Taşımacılığı 14.782,48
100 Hürkan Karaboğa Avukat 14.227,06

■1 * 20 07 KİRA G ELİ R İ RE K O R T M EN L
ÖDEYECEĞİ 

ı NO ADI SOYADI VERGİ NO ADI SOYADI
1 1 Süer Akman 68.984,32 16 Hikmet Hadimli

2 Sinan AKman 51.167,55 17 İ.Murat AKman
1 3 F. Nimet Ataoğuz 33.202,97 18 M.Tahir Kınay

4 Nimet Onur 33.019,93 19 Cahit Durmaz
l 5 Meral Ertür 28.815,94 20 Abdullah Güler
i 6 İbrahim Şirin 21.788,15 21 Ersan Ozan
1 7 Kahraman Erdem 17.052,65 22 Savaş Yavuz

8 Hüseyin Çelik 17.044,30 23 Hatice Türkgil
ı 9 Hürrem Peker 16,678,92 24 Gülşen Akman
1 10 Halil Özcan 15.280,78 25 Ali Dikim
I 11 Ferhunde Ertunç 12.823,13 26 Dursun Kuşkaya
I 12 Yusuf Şahin 12.363,75 27 Hüseyin Ozan
1 13 A. Yavuz Nalbantoğlu 12.016,92 28 Nazire Demir
I 14 Yüksel Yıldırım 11.639,25 29 Necati Demir

15 Nebahat Öner 10.107,71 30 Nurten Aşçı

ÖDEYECEĞİ 
VERGİ 

9.847,63 
9.688,17 
9.650,19 
9.556,03 
9.112,55 
8.926,25 
8.774,38 
8.684,26 
7.814,97 
7.608,99 
7.588,24 
7.427,75 
7.410,03 
7.138,30 
7.007,56

Sayfa 4

Çarşı Camini
zemin sondajı

Seyfettin ŞEKERSOZ

CHP İlçe Kadın Kol 
lan yönetimi evlerin 
de kendilerinin yap
tıkları gıda ürünleri
ni dün Salı Pazar 
girişinde vatandaş 
lara satarak gelir 
elde ettiler.
Yeni oluşturulan 
CHP İlçe Kadın 
Kolları Başkanlığına 
getirilen Gülseren 
Güler, Sekreter 
Nil Avcı, Sayman

Yıkılarak aynı yere 
yenisinin yaptırıla
cak olan Merkez 
Solaksubaşı 
Caminin (Çarşı 
Cami) zemin sağ
lamlılığının araştı 
rılması için sondaj 
çalışmaları yapıldı. 
Bir süre önce ihale 
aşamasındayken 
belediyece yaptırıl
makta olan modern 
Çarşı içine alınması 
planlanan ancak, 
daha sonra yeni 
den aynı yerde ya 
pılması kararlaştı 
rılan Çarşı Cami 
için Gemlik Beledi 
yesi tarafından, özel 
bir şirkete modern

bir Çarşı projesi 
hazırlatılmıştı. 
Caminin başka bir 
yere yapılması 
konusunda imar 
planlarında değişik
lik yapılması istem
leri ise Belediye 
Başkanı tarafından 
uygun bulunmamış 
ve caminin aynı ye 
re yapılması konu 
su kesinleşmişti. 
Zemin araştır
malarının tamam
lanmasından 
sonra sponsor 
bir firma tarafından 
yaptırılacağı 
sanılan cami 
için çalışmalar 
başlatıldı

Nursel Şimşek 
yönetim kurulu 
arkadaşlarıyla 
birlikte yardıma 
muhtaç yaşlılarımız 
için Salı Pazarı 
girişinde 
kurdukları tezgahta 
kendi elleriyle 
hazırladıkları yiye
cekleri sattılar. 
Güler, önümüzdeki 
günlerde bu tür 
kermes etkinliklerini 
devam ettirecek
lerini bildirdi.
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Ya vicdansızlar..
Neden bu başlık atılmıştı?
Yargıtay Başsavcısı’nın ikti

dar partisini kapatılmasıyla ilgili 
olarak Anayasa Mahkemesi’ne 
sunduğu deliller üzerine yüce 
mahkemenin tüm üyeleri, yargıla 
manın yapılmasına ellerindeki 
yasalara yayanarak “evet” de 
mişlerdi.

Buna karar veren ülkenin en 
büyük yargı makamına, bu kara 
rı verdiği için “Vicdansız” de 
mek, basın erkiyne, adabına ya 
kışmaz.

Hem de görevleri nedeniyle 
bir yargı kurumuna bu sözcüğü 
kullanmak suçtur.

İşin ölçüsü iyice kaçtı.
İktidar partisini destekleme 

yen basın ya ulusalcı oldu, ya 
da Ergenekoncu..

AKP’nin dalkavukluğunu ya 
pan kimi eski solcu, şimdiki libe 
rai geçinenler ise “Demokrat”!

İşin kötüsü yıllardır demok ra 
siyle hiçbir ilişkisi olmadığı gün 
be gün ortada olan İslamcı ke 
sim de demokratlığı kimseye ka 
ptırmaz oldu.

Nedir Allah aşkına demokra 
si?

Demokrasi, onlara göre yal
nız sandıktan çıkan oydur.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Oysa demokrasinin ölçüsü 
bu değildir.

Demokrasinin ölçüsü evren- 
sildir.

İnsan için evrensel olan ney 
se odur.

Demokrasiye, evrensel olana 
inanan da demokrattır.

Demokrat olan da çağdaştır.
Çağdaşlık ise bilimini öncü 

lüğüne inanmak, çağa uymaktır.
Doğmatizm peşinden, şehle 

rin, tarikat önderlerinin, derviş 
lerin, şıhların, cemaat liderleri 
nin peşinden gitmek değildir.

Demokrat olan laiktir de.
Ancak laik bir toplumda bilim 

yeşerir.
Bilmin yerine siz doğmaları 

koymaya kalkarsanız, başınız 
derde girer.

Devlet erkini elinizde bulun- 
duruken, saçma sapan konuş
malar yaparak, rejimin tehlikeye 

girmesine vesile olursanız, yine 
başınız derde girer.

“Velev ki” diye başlayıp, laik
liğin dibini oymaya koyulur
sanız, ağzınızdan çıkanı kulağı 
nız duymadığı için, yine başınız 
derde girer.

Siz, istediğiniz kadar besleme 
basın yaratmaya çalışın, bir gün 
onlardan bir tanesi yanınızda kal 
maz.

Bugün iktidarsınız, güçlüsü 
nüz. Ama yarın, iktidardan düş 
tüğünüzde kimin dost, kimin 
düşmanınız olduğunu o zaman 
daha iyi görebilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi’nin AKP 
hakkında yargılama kararı alma 
sı onun kapatılması anlamına 
gelmez.

Nedir bu telaş, anlaşılır gibi 
değil.

Ortada bir iddia var.
AKP, Yargıtay Başsavcısı’nın 

iddia ettiği gibi “laiklik karşıtı 
odakların" toplandığı yer değil 
se, kendilerini savunurlar ve ak 
tanırlar.

AKP kendinden emin değil 
mi?

AKP’lilerin söyledikleri, yap
tıkları fiiler iddialar gibi değilse 
sorun da yoktur.

Anayasa Mahkemesi, AKP’yi 
veya başka bir partiyi kapatmak 
için mi kurulmuştur?

Böyle bir mantık olabilir mi?
AKP iktidara geldiği günden 

beri, Cumhuriyetin ana kurum
la rıy la kavgaya tutuştu.

Bunlardan biri de hukuk ku 
rumları..

Yargıtay, Danıştay ve Anaya 
sa Mahkemesi’dir.

Amaçları bu kurumlarının içi 
ni boşaltıp, bu mevkilere cumhu 
riyet karşıtı, Atatürk devrimlerini 
savunanlardan çok, muhafaza
kar, tarikat ve cemaatların etki 
sindeki kişileri getirme gayretin 
deler.

Bu kurumlan iktidarın yan
daşı yapmak istiyorlar.

Bu o kadar kolay değil.
Bu zihniyet devam ettiği süre 

ce çatışma da bitmeyecektir, 
sorunlar da.

Dmurbey hali saha
< ve KAFETERYA «

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
1 Saati: 45.00 ■ YTL

1 Saat t Servis: 65.00 • YTL
TEL : 0.224 525 07 38

GSM : 0.546 517 52 82

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Denizdibi Rasathanesi kuruluyor
ı Boğaziçi Üniversite- 
I si Kandilli Rasatha 
I nesi ve Deprem 
I Araştırma Enstitüsü, 
I Türk Telekom işbir- 
I liginde Marmara 
| Denizi'ne Denizdibi 
I Rasathanesi kurma 

ya yönelik gelişti
| rilen “Sismik Veri İle- 
| tini Platformu -sVİP” 

adlı ortak bir projeyi 
hayata geçiriyor.

| Türkiye'nin ilk 
Denizdibi Rasathane 
si özelliğine sahip 
olan proje kapsa 
mında Marmara De 
nizi'ndeki 5 noktaya 
deniz dibi rasathane
si kurulacak. 
2009'un ortalarında 
tamamlanacak olan 
projeyle Marmara 
Denizi ve güney 
kısmındaki sismik 
istasyon boşluğu . 
ortadan kaldırılacak. 
Proje hakkında bilgi 
veren Boğaziçi Ün i 
verstesi Kandilli 
Rasathanesi ve Dep 
rem Araştırma Ens 
titüsü Müdürü Prof. 
Dr. Gülay Altay, 
“Sismik Veri İletim

| Platformu -sVİP” 
projesiyle, deprem- 
İerin dış merkezi ve 
büyüklüğünün daha 
sağlıklı bir şekilde 
tespit edilmesinin he 

deflendiğini kayde 
derek, veri takibi 
sayesinde oluşacak 
bilgi bankasıyla da 
topluma daha hızlı 
ve güvenilir bilginin 
sunulabileceğini vur
guladı. Altay, proje 
nin, deprem araştır
maları alanında bir 
ilk olduğunu belirte 
rek, toplumun geniş 
kayıplara uğramama 
sı için deprem konu 
sunda çok dikkatli 
olunması gerektiğini 
söyledi. Projeyi, bir 
tahmin çabası olarak 
tanımlayan Altay, 
“Orta şiddetli dep 
remlerin neden oldu 
ğu finansal haraketli 
lik bile ülke ekonomi 
si açısından ciddi 
kayıplar yaşanması
na sebep oluyor. 
Gelecekte öngörülen 
Marmara depreminin 
tüm Marmara için 
risk oluşturduğunu 
biliyoruz” dedi. 
Altay, proje için 
2006'da Türk Tele 
kom'la görüşmelerin 
başladığını kayde 
derek, Nisan 2008'de 
başlatılacak projenin 
ekipmanlarının a'a 
Ekim 2008'de teslim 
edileceğini ve 2009 
yılının ortalarında 
ise projenin tam

anlamıyla başlaya
cağını bildirdi.
Deniz dibinden kara 
istasyonuna veri 
aktarımının öngörül 
düğünü anlatan 
Altay, bu veri akta 
rımıyla mikro dalga 
ların bile algılanabi 
leceğine ve veri akta 
rımında bu yolun 
en sağlıklı aktarım 
olduğuna işaret etti. 
-“DENİZ DİBİNE 
5 ADET GENİŞ 
BANTLI SİSMİK 
ISTASYON”- 
Kandilli Rasathane 
si'nin şu an faaliyete 
olan geniş bantlı 
istasyon ağının, ağır 
lıklı olarak Marmara 
Denizi'nin kuzey böl
gesini kapsayan 25 

adet gözlem istas 
yonu içerdiğini söyle 
yen Altay, projeyle 
birlikte güney bölge
sine 10 adet yeni 
geniş bantlı sismik 
istasyon, denizdi 
bine de 5 adet ista
syon yerleştirileceği
ni belirtti. Altay, Mar 
mara'nın dibini ve 
güneyini de içeren 
her bölgenin eksik
siz ve kesintisiz 
olarak izlenebilece 
ğini ifade ederek, 
“Kurulacak 5 adet 
denizdibi rasathane
si dünyanın en ileri 
gözlem teknolojisini 
içeriyor.farmara 
Denizi'nin dibine 
yaklaşık 400 ile bin 
200 metre derinlikler 

arasına gömülecek 
olan denizdibi rasat 
hanelerinde topar
lanan veriler, deniz 
dibinden karaya 
çekilecek özel fiber 
kablolar sayesinde 
hiçbir gecikme olma 
dan gerçek zamanlı 
olarak aktarılacak 
ve takip edilecek” 
diye konuştu.
-“PROJEYLE, 
MARMARA 
DENİZİ'NDEKİ 
SİSMİK AG 
BOŞLUĞU 
DOLDURULACAK”- 
Boğaziçi Universtesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştır 
ma Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Prof. Dj. 
Cemil Gürbüz de, 
projenin amaçlarını 
şöyle sıraladı: 
“Marmara'daki mev
cut sismik ağın de 
niz kısmında bulu
nan boşluğu doldur
mak ve karadaki sis
mik ağı ile bütünleş 
tirmek. Marmara De 
nizi'nin güney kıs
mındaki sismik ista
syon boşluğunu ge 
niş bantlı (BB) istas 
yonı'ar ıTe çevirmek 
ve karasal ağı en iyi 
seviyeye çıkarmak. 
Bölgedeki sismik 
ağın deprem algıla

ma eşiğini 1 seviye- 1 
sine indirmek. Dep 
remlerin dış merke 
zini ve büyüklüğünü 
daha sağlıklı belirle 
yebilecek kapasiteye 
ulaşmak. Depremin 
kaynağının fiziksel 
özelliklerini belir
lemek. Marmara'nın 
kabuk yapısını belir
lemek için güvenilir 
ve kaliteli veri temin 
etmek. Bölgenin tek
tonik yapısını daha 
sağlıklı belirleyebil 
mek. Deprem göz 
lemleri yanı sıra, sı 
caklık, basınç, deniz 
dibi akıntısını ölç 
mek ve olası Marma 
ra depremi sonucu t 
oluşabilecek Tsuna 
mi erken uyarısını 
yapabilecek kapasit
eye erişmek. Toplu 
ma hızlı ve güvenilir 
bilgi sunmak.” 
Gürbüz, projenin, 
karasal sismolojik 
gözlem istasyonları 
ile deniz dibi rasat 
hanesi istasyonları 
olmak üzere iki aşa
ması olduğunu dile 
getirerek; sistemin 
içinde, geniş bantlı 
sensörfer, ivme ölçer 
sensör, basınç farkı 
ölçeri, hidrotfor gibi 
bölümlerin olduğunu 
anlattı.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İ Ş İ M İ Z ....

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel :513 96 83 Fax :5133595
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TEŞEKKÜR

Yaşanabilir birTÜRKİYE
Yeniden büyük TÜRKİYE

Yeni bir DÜNYA

Büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz 

3. Olağan İlçe Kongremize 
bizzat katılarak, telgraf ve çelenk göndererek iştirak eden 

; M Hükümetin Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Çok Değerli 

Sayın Prof. Dr. Necmettin E RBAKAN 
başta olmak üzere, Genel Başkanımız

Sayın Recai KUTAN
Genel Başkan Yardımcılarımız 

Sayın Temel KARAMOLLAOĞLU, Sayın Lütfi ESENGÜN, Sayın Numan KURTULMUŞ 
Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Ayşenuı; TEKDAL 

. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Sayın Mahmut ÇELİKUS 
İstanbul Eminönü'nün efsanevi Belediye Başkanı Sayın Lütfi KİBİROGLU 

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Hilmi TANIŞ ve il yönetim kurulu üyeleri 
Saadet Partisi Bursa ilçe teşkilatları başkan ye yöneticileri 

Gemlik Belediye Başkanı Sayın Mehmet TURGUT 
Kurşunlu Belediye Başkanı Sayın Bayram DEMİR 

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Başkanı Sayın Cem GÜLER 
ve yönetim kurulu üyeleri

Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Başkanı Sayın Mehmet KAYAOGLU 
ve yönetim kurulu üyeleri 

Demokratik Sol PartÜlçe Başkanı Sayın Hüseyin POYRAZ 
ve yönetim kurulu üyeleri

Anavatan Partisi İlçe Başkanı Sayın Ferhat KURT ve yönetim kurulu üyeleri 
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın İbrahim TALAN 

ve yönetim kurulu üyeleri 
Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın İdris KURT ile birlikte 

tüm mahalle ve köy muhtarlarımız
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şube Temsilcisi Sayın Hüseyin YENER 

ve yönetim kurulu üyeleri
DAG-DER Gemlik Şube Başkanı Sayın Ahmet DAĞLI OĞLU ve yönetim kurulu üyeleri 

Gemlik Giresunlular Derneği Başkanı Sayın Dursun YAVUZ ve yönetim kurulu üyeleri
73 Nolu Güzel Gemlik Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar d ı 

Kooperatifi Başkanı Sayın Fatih KEKE ve yönetim kurulu üyeleri 
İşadamı Sayın Faruk GÜZEL

Kongremizde görev yapan İlçe Seçim Kurulu Yetkilileri ve Emniyet Teşkilatı Mensupları 
; Teşkilatımızın Hanım ve Gençlik kolları başkanları, yöneticileri vb üyeleri 

Delegelerimiz ve üydferihıiz ile birlikte bizi gönülden destekleyen

TÜM DEĞERLİ GEMLİK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ.
Saadet Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı ve Yönetim Kurulu adına

İlçe Başkanı RECEP RY6İİN
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'Alışverişe Gidiyorum' 
diyerek evden ayrılan genç 

kızdan haber alınamıyor

Yan bakma kavgasında kurşun yağdırıp kaçtı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 3 
gün önce 'alışverişe 
gidiyorum' diyerek 
evden ayrılah genç 
kızın babası 'kızımın 
hayatından endişe 
ediyorum' diyerek 
polise 'kayıp' müra
caatında bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, Yavuzselim 
Mahallesi Kerpiç 
Sokak'taki

SATILIK DAİRE
Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 

160 m2 3+1 
Kat kaloriferli daire 
sahibinden satılıktır

Tel: (0.224) 517 26 42

evinden
3 gün önce 'alışve 
rişe gidiyorum* 
diye ayrılan Canan 
B. (21), 3 gündür 
eve dönmedi.
Kızının hayatından 
endişe ettğini söyle 
yen baba Cemal B. 
(48), polise kayıp 
müracaatında 
bulundu. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Bursa'nın, merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
2 otomobil 
sürücüsünün yan 
bakma kavgası 
kanlı bitti.
Olayda, otomobil 
sürücüsüne kurşun 
yağdıran şüpheli 
ve 2 arkadaşı 
kaçmayı başardı. 
Yaralanan genç 
ise hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Organize

Iırita serbest lallı, mahkeme önünde alimûnyum hırsızlığına totı
Bursa'da, kumaş 
hırsızlığına karıştığı 
ididasıyla sevkedil 
diği nöbetçi mahke
mece serbest bira 
kılan zanlı, piyasa 
değeri 10 bin YTL'yi 
bulan 1.5 tonluk ali 
münyum hırsızlığına 
karıştığı iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldı 
rım ilçesi Vişne Cad 
desi üzerindeki Ah 
met T.'ye ait iş yeri 
nin demir kepenk-

Sanayi Bölgesi 
BESAŞ trafik 
lambalarında 
meydana gelen 
olayda, 16 BCS 47 
plakalı otomobilde 
kilerle nişanlısı ve 
arkadaşıyla birlikte 
16 JM 119 plakalı . 
otomobiliyle 
seyreden Mahmut 
A. (24) 'yan bakma' 
meselesinden 
dolayı tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
kavgaya dönmesiyle 

lerini oksijen kay
nağıyla kesen 3 kişi, 
iş yerinden 17 top 
kumaşı kamyonete 
yükleyerek kaçtı. 
Sabah iş yerine gel 
diğinde durumu fark 
eden iş yeri sahibi, 
polisi arayarak ih 
barda bulundu. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatan Asa 
yiş Şube Müdürlüğü 
ekipleri, 3 zanlının 
Yavuzselim Mahalle 
si'ndeki evlerini 
tespit etti. Yapılan

16 BCS 47 
plakalı otomobilden 
inen kimliği 
belirsiz 
bir kişi, belideki 
tabancayı çıkarak 
Mahmut A.'ya 
kurşun yağdırdı. 
5-6 el ateş eden 
şüpheli kaçarken 
Mahmut A., sol 
diz kapağından 
yaralandı. 
Ardından otomo
bilden inen diğer 
2 şüpheli de 

operasyonda Gök 
han E., Hakan B., ve 
Esat C. gözaltına 
alındı. Zanlıların çal 
dığı 7 bin YTL değe 
rindeki 17 top kuma 
şı polis işyeri sahi 
bine teslim etti. Sor 
gulamaları tamam
lanan 3 zanlı 'kumaş 
hırsızlı ğı' suçundan 
adliye ye sevkedildi. 
Bu sırada Anadolu 
Mahallesi'nde oto
mobil aksesuarları 
üreten bir işyerin 
den piyasa değeri 10 

bıçakla Mahmut A. 
ve arkadaşlarını 
tehdit ederek kaçtı. 
Olay yerine gelen 
ambulansa 
hastaneye 
kaldırılan yaralı 
Mahmut A.'nın 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.
Polis olay yerinden 
kaçan 16 BCS 47 
plakalı otomobil- 
sürücüsü ve diğer 
zanlıları arıyor.

bin YTL olan alimün 
yum kalıplar çalındı. 
Hırsızların çalınan 
alimünyumları hur
dacılara satma ihti
malini gözönünde 
bulunduran Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Hır 
sizlik Büro Amirliği 
ekipleri, şehir gene 
lindeki hurdacıları 
konuyla ilgili bil
gilendirdi. Nöbet çi 
mahkemeye sevkedi 
len 3 zanlıdan Hakan 
B. tutuklandı.

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

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

ACİL SAM ve KİRALIMIZ İÇİN BİZİ ARATINIZ
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 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
I 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
Liselilere bakkaldan
uyuşturucu servisi

İstanbul Kadıköy'de 
bir bakkal 
dükkanında satışa 
hazırladıkları 
uyuşturucuyu 
lise öğrencilerine 
pazarlayan 2 
şahıs, polisin 
baskınıyla 
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 
Kadıköy Moda 
Yağver Bey Sokak 
No:19'da bulunan 
Özlem Gıda'da 
satışa hazır hâle 
getirilen uyuşturucu 
maddelerin 
dükkanın hemen 
arkasındaki 
Kadıköy Lisesi 
öğrencilerine 
pazarlandığı ihbarını 
alan polis ekipleri, 
operasyon için 
düğmeye 
bastı. Hazırlıklarını 
tamamlayan ekipler, 
bakkal dükkanına 
şok bir baskın 
düzenledi.
İçerde bulunan

Ö.Ç. (18) ve C.P.'nin 
(17) üst aramalarını 
yapan polis ekipleri, 
"torbacı" olarak 
tabir edilen kişilerin 
üzerinden satışa 
hazır hale getirilmiş 
bir miktar esrar 
maddesi çıktı.
Polis ekipleri, 
dükkanda da arama 
yaptı. Emniyet 
güçleri, yapılan 
aramaların ardından

Ö.Ç. ve C.P.'yi 
gözaltına alarak 
Kadıköy İskele 
Polis Merkezi'ne 
sevk etti. Basın 
mensuplarının 
sorularını yanıtsız 
bırakan şüpheli 
lerin, okul önünde 
de öğrencilere 
uyuşturucu satışı 
yaptığı öne sürüldü. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Mac ide ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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ELEMAN ARANIYOR
MİMARLAR ODASI 

GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ NDE 
çalıştırılmak üzere 
BAYAN SEKRETER 

aranmaktadır.
/ En az lise mezunu 

✓ Bilgisayar-World-Excel 
programlarını kullanan 

/ Ön Muhasebe bilgisi olan 
/ İnsan İlişkileri güçlü

S 25-30 yaşları arasındaki 
bayanların fotoğraflı CV’leri 

birlikte Gürle İş Merkezi Kat: 2 
No.76 daki temsilciliğimize 
her gün 10.00 - 12.00 arası 

| şahsen başvurmaları rica olunur.

ELEMAN ARANIYOR
CARGİLL Şantiyesinde çalışacak 

MAKİNE MÜHENDİSİ veya 
MAKİNE TEKNİSYENİ 

(Otocat programı kullanmasını 
bilen BAY veya BAYAN) 

aranıyor.
ÇAĞDAŞ TEKNİK TESİSAT

Hamidiye Mah. Kartal Sok. No:17
Tel r (0.224) 514 30 08
Fax: (0.224) 587 79 43

GSM : (0.532) 687 55 83 GEMLİK
abdullah_yilmazt@mynet.com

HHS ABONE ÖLDÜNÜZ Mü?
■»»ııııııa ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÖZEL

W - ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

* Baş Hemşire (Özel Hastane Deneyimi Olan)
* Ebe (Ebelik Bölümü Mezunu, Tercihen Neonatal Resusitasyon Programı Eğitimi Almış)
* Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireleri
* Acil Tıp Teknisyeni (ATT) (Tercihen Erkek)
* Anestezi Teknisyeni (Sağlık Meslek Lisesi’nin Anestezi ve Anestezi Teknisyenliği Bölümü Mezunu)
* Tıbbi Laborant (2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulu Mezunu)

Takım çalışmasına uyum gösterebilen, kendine güvenen, analitik düşünebilen, 
sistematik ve sorumluluk sahibi, gelişime açık, güncel bilgi ve uygulamaları takip eden, 

kendini geliştirmeyi ve kariyerinde ilerlemeyi hedefleyen adayların şahsen fotoğrafları ile;

ÖZEL ATAKENT HASTANESİ
Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak No: 12 YALOVA (Merkez Cami Karşısı)

Tel : 0 226 811 15 15 adresine müracaat etmeleri rica olunur.

Sayfa 9

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI 
ALINACAKTIR 

Müracaat şahsen yapılacaktır. 
O 224 524 75 OO

İNSAN KAYNAKLARI & EĞİTİM DEPARTMANI

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü 

(SRC ve Psikoteknik belgeli) 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTÎ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / bursa - Tel: 513 47 39

melkoyun.com

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:abdullah_yilmazt@mynet.com
melkoyun.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şehitlerimiz yürek yaktı Uzmanlar piyasaların giılişalınb endişeli
Şırnak, Siirt ve 
Hakkari üçgenindeki 
Bestler Dereler 
Bölgesi'nde PKK'lı 
teröristleri yakala
mak için sürdürülen 
operasyonda çıkan 
çatışmada, ilk ateşte 
1'i yüzbaşı, 2'si ast
subay olmak üzere 
3 asker şehit oldu. 
Yamaç bölgesinde 
pusuya düşen bir
liğe yönelik terö 
ristler tarafından açı 
tan ilk ateşte şehit 
olan Piyade Yüzbaşı 
Haşan Hatıl'ın Zon 
guldak'ta oturan ba 
bası Şaban Hatıl 
(58), oğlunun 
7 Nisan'da izin alıp 
An kara'ya eşi 
ve 4 yaşındaki 
çocuğunu görmeye 
geleceğini belirtti. 
Şehit Piyade 
Yüzbaşı Haşan 
Hatıl, bugün kılı
nacak cenaze nama 
zının ardından Zon 
guldak'ın Devrek 
ilçesine bağlı Sofu 
lar köyünde 
toprağa verilecek. 
Şırnak'ın Bestler- 
Dereler bölgesinde 
PKK'lı teröristleri 
yakalamak için 
sürdürülen operas 
yonda çıkan çatış
mada şehit düşen 
Piyade Astsubay 
Faruk Kaya'nın 
Mersin'in Tarsus 
ilçesindeki baba 
ocağına ateş düştü. 
Özel Kuvvet Timi'n 
de görevli Piyade 
Astsubay Faruk 
Kaya'nın (32) Tar 
sus'taki ailesi acı 
haberi alınca hem 
acıyı hem gururu 
bir arada yaşadı. 
Taksicilik yapan ve 
emekli olan baba 
Hurşit Kaya (69), 
oğlunun 1 ay önce 
Nursel Kaya ile

GEMSİAD’dan kermes
Ercüment ESEN

Kısa adı GEMSİAD 
olan Gemlik Sana 
yici ve İşadamları 
Derneği yönetimin 
çe dün Akıtlar 
İş Merkezi’nde 
açılan kermes 
ilgi gördü.
GEMSİAD Başkanı 
Şaban Yazıcı, 
kermesin dernek 
yönetim kurulu 
üye eşlerinin 
girişim sonucunda 
açıldığını belirterek, 
kermesten elde 
edilecek olan 
gelir ile fakir öğren
cilere yardımda

nikah kıydırdığını, 
Mayıs ayının 9'unda 
düğün yapacağını 
belirterek, "İki gün 
önce telefonla gö 
rüştüm. Sık sık ope 
rasyona çıktıklarını 
ve durumunun iyi 
olduğunu söylüyor
du. Siirt'te görev 
yaptığını biliyordum. 
Televizyondan 
Şırnak'taki şehit 
haberini duyunca 
görev yeri orası ol 
madiği için şüphe- 
lenmemiştim.
Gece yarısı askerler 
evi me gelince 
anladım. Vatan 
sağolsun" dedi.
Komşuları şehidin 
baba ocağına Türk 
bayrağı astı. Tarsus 
Belediyesi de taziye 
çadırı kurdu. 1'i kız 
4 kardeşi bulunan 
şehidin cenazesi, 
bugün ikindi nama 
zindan sonra Küçük 
Minare Camii'nde 
düzenlenecek töre 
nin ardından Tarsus 
Şehitliği'nde 
toprağa verilecek. 
Çatışmada şehit 
düşen Astsubay 
Cengiz Gülcü'nün 
İsparta'nın Şarkikara 
ağaç ilçesindeki 
baba ocağına yaslı 
haber ulaştı.
Teröristlerle yapılan 
çatışma sonrasında 
şehit olan Astsubay 
Cengiz Gülcü'nün 
altı ay önce evlen 

bulunacağını 
söyledi.
İlçemizdeki bazı 
esnaflarında

katkılarıyla açılan 
giyim ve gıda ker
mesi 7 gün boyunca 
açık kalacak.

diği öğrenildi. 
İsparta Alay Komu 
tanlığı tarafından 
ailesine Cengiz Gül 
cü'nün şehit düştü 
ğü haberi verildi. 
Acılı haberi duyan 
nakliyecilik işi 
yapan baba Mevlüt 
Gülcü, "Ateş düştü 
ğü yeri yakar. Vatan 
sağolsun. Benim 
oğlum peygamber
likten sonra ikinci 
mertebeye yükseldi 
ya onu vuranlar. 
Oğlumla 10 gün 
sonra görüşecektik" 
derken gözyaşlarını 
tutamadı.
Acılı baba, "Oğlu 
mun birini evlendir 
dim altı ay sonra 
trafik kazasında 
öldü. Cengiz'i ever 
dim altı ay sonra 
şehit düştü. Trafik 
kazasında ölen oğ 
lumda keşke şehit 
düşseydi" dedi. 
Şehit Gülcü'nün 
cenazesi dün 
Şırnak'ta yapılan 
askeri törenin ardın
dan uçakla 
İsparta'ya götürül 
dü. Gülcü, bugün 
memleketi 
İsparta'nın 
Şarkikaraağaç ilçe
sine bağlı Göksögüt 
beldesinde öğle 
namazından sonra 
kılınacak cenaze 
namazının ardından 
toprağa verilecek.

Anayasa Mahkemesi 
AKP'nin kapatma 
davasını Abdullah 
gül dışında oy birliği 
ile, Abdullah Gül ile 
ilgili kısmı ise oy 
çokluğu ile kabul 
etti. Bu gelişme 
üzerine, uzman 
ekonomistler, küre
sel piyasaların et 
kişiyle tedirgin olan 
iç piyasaların siyasi 
çalkantılarla birlikte 
bozulma riskini üst 
seviyeye çıkardığını 
dile getiriyor.
Piyasalar açısından 
belirsizliğin kesinlik
le kabul edilemeye
ceğini dile getiren 
uzmanlar, Türkiye 
nin belirsiz bir süre 
cin içine girdiğine 
dikkat çekiyor. 
UZmanlar, hem 
siyasi, hem de 
ekonomik gidişata 
yönelik kaleme 
aldıkları yazılarında 
şu konulara temas 
ediyor.. Uzmanlar, 
“Anayasa Mahke 
mesi kararı ile 
piyasalar üzerinde 
7-8 ay sürmesi bek

Bursa’da barajların su 
seviyesi yüzde 70’e yükseld
Mart ayında yağan 
yağmurlarla birlikte 
Bursa’nın içme suyu 
ihtiyacının karşılan 
dığı Doğancı Bara 
jı'nda doluluk oranı 
yüzde 77'ye, içme 
suyunun karşılan 
dığı ikinci baraj ola 
rak geçtiğimiz Aralık 
ayında hizmete gi 
ren Nilüfer Barajı'n 
da ise doluluk 
yüzde 70'e ulaştı. 
Meteoroloji verileri 
ne göre, Mart ayında 
metrekare başına 
118.5 kilogram yağış 
düşerken son yıllar
da bu rakam 63 kilo
gram olarak seyre 
diyordu. Bursa 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Hikmet 
Şahin, geçen yıl 
kurak geçen yaz ayı 
na rağmen açtıkları 
120 su kuyusu ile 
BursalIlara susuzluk 
yaşatmadıklarını 
hatırlatarak, Doğan 
cı ve Nilüfer baraj 
larında hiç yağmur 
yağmasa bile 10 
aylık suyun bulun
duğunu söyledi. 
Küresel ısınmayla 
birlikte kuraklık 
tehlikesinin konuşul 
duğu 2007'nin ardın

lenen bir belirsizlik 
süreci başlamış 
bulunuyor. Bu süreç 
içerisinde piyasalar 
üzerinde baskı oluş
masını ve yabancı 
sermaye girişinin 
oldukça yavaşla
masını bek leyebili- 
riz. Belirsiz likten 
dolayı faizler de katı 
seyir bekle nirken, 
döviz kurla rında ise 
gevşeme ihtimali 
zayıflamış görü 
nüyor. Anayasa 
Mahkemesinin kapa 
tılma davasını ka 
bul etme beklenti 
sinin fiyatlara 

dan özellikle son 
aylarda yağan yağ
mur hem üreticileri 
hem de vatandaşları 
serinletti. Kuraklık 
tehlikesiyle birlikte 
üreticilerin yağmur 
duasına çıktığı bir 
yılın ardından yağan 
yağmurlar içme su 
yunun karşılandığı 
barajları da doldur
du. Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi, şeh 
rin içme suyunun 
karşılandığı iki bara
jda da doluluk oran
larının üst seviyeye 
ulaştığını açıkladı. 
Bursa Su ve Kanali 
zasyon İdaresi 
(BUSKİ) Genel Müdü 
rü İsmail Hakkı Çe 
tinavcı, meteoroloji 
verilerine göre, Mart 

büyük oranda dahil 
edil diğini düşünü 
yoruz. AKP'nin 
kapatılmasının ise 
dahil edilmediğini 
düşü nüyoruz. Bu 
nedenle önümüzde
ki sü reç boyunca 
yatay seyir görmem
iz muhtemel.
Sonuç olarak, 
Türkiye piyasaların
da orta ve uzun 
vadeli olarak 
belirsizlik oluştu 
ğunu ve piyasalar 
üzerinde baskı un 
suru olarak kala
cağını düşünü 
yoruz.” dediler 

ayında metrekare 
başına 118.5 kilo
gram yağış düştüğü 
nü, uzun yıllar orta
lamasına göre bu 
rakam 63 kilogram 
olarak seyrettiğini 
kaydetti. Geçen yılın 
aynı dönemindeki 
toplam 57.9 kilo 
gramlık yağış mik
tarını hatırlatan Çeti- 
navcı, içme suyu 
ihtiyacının karşı
landığı barajları 
besleyen Uludağ'da 
ki kar miktarının ise 
mart sonu itibariyle 
150 santimetreye 
ulaşmasıyla Mart 
ayında bölgeye 
metrekare başına 
264 kilogram kar 
düştüğüne dikkat 
çekti.
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Şeker hastalığına kudret narı Sebepsiz yorgunluklar kanser habercisi
Şeker hastalığının 
insanlığı tehdit eden 
bir hastalık olarak 
hızla yayıldığını 
belirten Nefroloji ve 
Hipertansiyon 
Uzmanı Prof. Dr. 
Süleyman Türk, 

L kudret narında 
. şekeri düzenleyen 

dört farklı madde 
tespit edildiğini 
söyledi.
Nefroloji ve 
Hipertansiyon 
Uzmanı Prof. Dr. 
Süleyman Türk, 
şeker hastası 
sayısının düzensiz 
beslenme ve 
fast-food kültürünün 
yaygınlaşması ile 
birlikte hızla arttığını 
ifade ederek, 
"Ülkemizde 20 
yıl öncesinde 1 
milyon olan şeker 
hastası sayısı 
günümüzde 5 
milyona ulaştı. 
Sayının hızla arta
cağını tahmin 
ediyorüz" dedi. 
Şeker hastalığının 
tedavisinin çok 
önemli olduğunu, 
aksi takdirde 
organlarda 
tahribatın kaçınıl
maz olduğunu 
belirten Prof. 
Dr. Süleyman 
Türk, "Hastalıklara 
şifa doğadan. 
Geleneksel Çin 
tıbbında çök 
yaygın olarak şeker

hastalığının 
tedavisinde kul
lanılan kudret 
narından elde edilen 
ekstrenin şekeri 
düzenlediği modern 
tıp tarafından da 
kabul edildi. Bu 
çalışmanın 
sonuçları 
27 Mart 2008'de 
'The International 

Journal Chemistry 
& Biology' isimli 
dergide yayınlandı. 
Kudret narından 
elde edilen madde 
vücuttaki enerji 
metabolizmasını 
düzenleyen ve 
şekerin hücre 
içine girmesini 

sağlayan enzim 
olan AMKP'yi 
düzenliyor.
AMKP'nin 
aktivitesi egzersizle 
artıyor. Kudret narı 
da AMKP'nin

aktivasyonunu 
artırarak, şekerin 
hücre içine 
girmesini sağla
yarak şekeri 
düzenliyor.
Kudret narında 
şekeri düzenleyen 
dört farklı madde 
tespit edildi. 
Mevcut şeker 
ilaçları da 
kudret narı gibi 
AMKP'yi aktive 
ederek etki ediyor. 
Kudret narının 
şeker ilaçlarının 
aksine bilinen 
olumsuz bir yan 
etkisinin olmaması 
da büyük bir 
avantaj. Bu tür 
maddelerin 
uygulanmasının 
doktor kontrolünde 
ve doktora 
danışılarak yapıl
ması önemli" 
şeklinde konuştu.

Kalp ve damar 
hastalıklarından 
sonra kanserin 
ölümcül bir hastalık 
olarak ikinci sırada 
yer aldığı belirtildi. 
1-7 Nisan Kanser 
Haftası sebebiyle 
açıklamalarda bulu
nan Bartın Sağlık 
Müdürü Dr. Osman 
Nacaroğlu, ölümcül 
etkisi bulunan 
kanserin tedavi 
sürecinde ülke 
ekonomisi ve iş 
gücüne de zarar 
verdiğini söyledi. 
Sigara, alkol ve 
beslenme faktör
lerinin kanser 
oluşumuna direkt 
olarak etki yaptığını 
belirten Dr. 
Nacaroğlu, 
"Günümüzde halk 
sağlığı açısından 
bakıldığında kanser 
en çok ölümle 
sonuçlanan bir 
sağlık sorunudur. 
Sebebi bilinen ölüm
ler sıralamasında 
kalp ve damar 
hastalıklarından 
sonra 2. sırada yer 
almaktadır. 
Öldürücü olması, 
bıraktığı sakatlık ve 
tedavideki yüksek 
maliyetler nedeniyle 
de ülke ekonomisi 
ve iş gücünde ağır 
kayıplara neden 
olmaktadır" dedi. 
Kanserin bilinçli 
olarak yaptırılan 
sağlık kontrolleri ve 

erken teşhisle 
Öldürücülüğü önem
li ölçüde engel- 
lenebilen bir 
hastalık olduğunu 
anlatan Nacaroğlu, 
şöyle konuştu: 
"Sigara, alkol, 
beslenme faktörleri, 
ültraviyole ışınları, 
iyonize radyasyon, 
kimyasal karsino- , 
jenler, hava kirliliği, 
genetik faktörler, 
virüs ve parazitler 
kanseri tetikleyici 
unsurlardır. Kanser 
hastalığının gerçek 
nedeni tam olarak 
bilinmemekle 
beraber fazla alkol 
ve sigara içenlerde, 
boya işlerinde 
çalışanlarda, kim 
yasal maddelerle 
uğraşanlarda, güneş 
ve röntgen ışınları 
altında uzun süre 
kalanlarda daha çok 
görülmektedir." 
RUHİ VE BEDENİ 
DÜŞKÜNLÜK HALİ 
KANSERİN 
HABERCİSİDİR 
Bartın İl Sağlık 
Müdürü Dr. Osman 
Nacaroğlu, kanserle 
savaşabilmek için 
zararlarını ve 
kanserle savaş yol
larını iyi bilmek 
gerektiğini söyledi. 
Siğil ve bedende 
görülen değişmeler 
ile hızla 
büyümelerin kanser 
habercisi olduğunu 
belirten Dr.

Nacaroğlu, şöyle 
konuştu: "Hızla 
büyümeler, 
iyileşmeyen ve 
kapanmayan 
yaralar, sürekli 
hazımsızlık ve 
yutkunma zorluğu, 
sürekli ses kısıklığı 
ve sebepsiz 
öksürükler, vücudun 
herhangi bir yerinde 
meydana gelen şiş
lik ve sertlikler, 
nedeni belli 
olmayan zayıflama, 
ruhi veya bedeni 
düşkünlük hali, 
sebepsiz yorgunluk, 
idrar ve dışkılama 
alışkanlıklarında 
değişiklik kanserin 
habercisidir." 
kanserle savaşa
bilmek, zararlarını 
azaltabilmek için 
kanserle savaş yol
larını bilmek gerek
tiğini anlatan 
Nacaroğlu, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Günümüzde en 
çok konuşulan 
konu, kanserden 
korunabilmek 
için nasıl yaşa
malıyız sorusudur. 
Sağlıklı yaşamın 
sırrı hepimizin 
çok iyi bildiği 
ama uygulamaya 
gelince pek de 
başarılamayan 
yeterli ve dengeli 
beslenmek, düzenli 
ve bilinçli egzersiz 
yaparak iyi bir

. yaşam sürmektir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cd. No: 1/B 

Tel: 513 3716 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3020 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

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

* HAZIR MUTFAK 
• ISI ve SU YALITIMI 
* ODALAR AMERİKAN KAPI 
« GİRİŞ ÇELİK KAPI 
« KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ 

* ALÇI SIVA 
« CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN

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

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 kenslne alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi’nce düzelenen seminer ilgi görmedi

Hasta hakları boş 
koltuklara anlatıldı

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Dolandırıcılık
Son günlerde ilginç dolandırıcılık olaylarına 

tanık oluyoruz.
Bu bildiğimiz türlerden değil.
Devletin askerinin, polisinin adını kullanarak va 

tandaş dolandırılmak isteniyor.
Boş bulunanlar ise bir güzel aldatılıyor. De. 5’de

Kültür Merkezi'n 
de Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hastane 
sı tarafından düzenle
nen'Hasta Hakları' 
konulu seminere yak 
laşık 20 kişi katıldı. 
Seminerde, hasta hak 
larının yeterince uygu 
/anmadığı belirtildi. 
Haberi sayfa 3’de

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

SANAYİ KURULUŞLARINA 
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR. 

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

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

Bursa Valisi Şahabettin Harput, dün 
Mudanya Kaymakamlığına yaptığı ziyaret 
te, Gemlik ve Mudanya ile ilgili açıkla
malarda bulundu. Mudanya Kaymakamı 
AdeM Öztürk ile görüşen Vali Harput, yaz 
mevsiminde dar ve virajı bol olan 
Mudanya Gemlik yolunun trafiği taşımaya 
cağını belirterek, burada istimlak proble
mi olmaması durumunda bu yolu 
yapacaklarını söyledi. Haberi sayfa 3’de

IŞLŞ9BMN TflPITSSS
_T Zeytinlik -Tarla -Meyve Bahçelerinizde damlama yİraat damkasi 
F*1 usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir,

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I PROJELERE
Kumla Cad. Vaşa 2 Sil Apt. No: 1 K.KlIMlfl / GCAALİK . 5YIL0FAIZ

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 IIEKIİMWOI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nden 
Resim ve Kompozisyon yarışması....

Konu: ‘Siz
Mimar Olsanız’

Yeni Trafik Yasası sürücülerin kafasını karıştı

Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliği’nce 
düzenlenen resim 
ve kompozisyon 
yarışmasının bu yıl 
ki konusu "Siz 
Mimar olsanız". 
Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan 
açıklamada, 
geleneksel hale 
gelen şiir ve 
kompozisyon 
yarışması ilköğretim 
okulları arasında 
düzenlenecek. 
6 kişilik özel 
seçici kurul 
tarafından değer
lendirilecek 
olan çalışmalar, 
23 Nisan 2008 
günü düzenlenecek 
törenle dereceye 
girenlere 

dağıtılacak. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mimar 
Osman Turan, 
yarışmada birinci 
gelen öğrenciye 
300 YTL. İkinciye 
200 YTL. üçüncüye 
de 100 YTL. 
para armağanı, ile 
5 mansiyon alana 
da 50 şer YTL 
verileceğini 
söyledi.
Osman Turan, 
yarışmada konu 
olarak seçtikleri 
temanın öğrencileri 
kentimize ve 
mimarlık mesleğine 
duyarlılığı arttıra
cağını söyledi. 
Yarışmaların 
sponsorluğunu 
Borusan- Mannes 
man sağlayacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yeni Trafik 
Yasası’nın 1 Nisan 
2008 tarihinde 
itibaren yürürlüğe 
girmesinin ardından 
meydana gelen mad 
di hasarlı kazalarda 
sürücülerin yasayı 
iyi bilmemeleri 
nedeniyle anlaşmaz 
hklar çıkıyor. 
Dün, Gürle iş Mer - 
kezi önünde yaya 
geçidinin olduğu 
yerde meydana 
gelen maddi hasarlı 
kazada, sürücüler 
aralarında çözüm 
bulamayınca, 
iş yine trafik 
ekiplerine kaldı. 
Özel bir oto, yaya 
geçidine geldiğinde, 
yayaların karşıya 
geçmesi sırasında 
durunca, arkasından 
gelen 16 ZM 657 
plakalı resmi araç 
özel araca çarptı. 
Arkadan çarpmalı 
hafif hasarlı kaza 
üzerine olay 
yerinde kısa bir 
süre trafik kar
maşası yaşandı.

UYGULAMA 
KARMAŞASI 
Yeni uygulamaya 
konulan yasaya 
göre, kaza yapan 
iki tarafında özel 
oto olması durumun
da tarafların anlaş
malarına olanak 
sağlanırken, bir 
aracın resmi plakalı 
olması ise anlaşmayı 
ortadan kaldırıyor. 
Bu durumda cad
denin yaya geçidin 
de meydana gelen 

kaza sonucu 
caddede trafik sıkış
ması üzerine, olay 
yerine gelen trafik 
ekipleri yolu açtıktan 
sonra anlaşamazhk- 
durumu ortaya çıktı. 
Yeni uygulamada 
taraflardan birinin 
resmi plakalı yani 
(devlete ait) olması 
nedeniyle sürücü 
nün anlaşması 
ortadan kalkıyor ve 
olaya trafik polisi 
müdahale ediyor.

AKSAMA 
KAÇINILMAZ 
Küçük bir kazada 
bile trafiği 
engelleyen araç 
iki aracın da özel 
kişi ait olması 
ve aralarında 
uzlaşma sağlana
madığında 
trafiğin uzun süre 
aksamasının 
kaçınılmaz 
olacağı bu kazadan 
sonra daha iyi 
anlaşıldı.

baytaş www.bayta$insaatcom4r
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
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: 51317 94

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

GEMLİK FİLATELİST DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN KONGRE İLANI
Gemlik Filatelist Derneği’nin olağan 

Genel Kurul toplantısı 22.04.2008 Sah 
günü saat 14.oo’de İstiklal Caddesi 
Gürle İş Merkezi No: 81 GEMLİK adresin
deki büroda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 
ikinci toplantı 29,04.2008 Sah günü aynı 
yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katıl
maları rica olunur.

GEMLİK FİLATELİST 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan Seçimi ve saygı duruşu
3- Faaliyet ve hesap raporları ile 

denetçi raporlarının okunması 
. 4- Raporların müzakeresi ile Yönetim 
ve denetim kurullarının ibraya sunulması

5- Yeni yönetim kurulu üyeleri ile 
denetçilerin seçimi

6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

— UYGUN FİYATLARLA 
M 9SAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset

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

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
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Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesince düzelenen seminer ilgi görmedi

Hasla toto tos kolluklara aılalıliı Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YckiYORVM

Ercüment ESEN

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi Başhekim 
liğince düzenlenen 
"Hasta Haklan" 
semineri beklenen 
ilgiyi görmedi.
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen semi
nere konuşmacı 
olarak katılan 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekim Yardım 
cısı ye Hasta 
Hakları Kurul 
Başkanı Dr.
Levent Balcı, 
Hasta Hakları 
Birim Sorumlusu 
Sevgi Güçlü ile 
Hasta Hakları 
kurul üyesi ve 
aynı zamanda

W toııl; Mıiji it M ıılı ro.
Bursa Valisi Şahabet 
tin Harput, kaçak 
yapılaşma konusun 
da herkesin duyarlı 
olması gerektiğini 
belirterek, "Kaçak 
yapıyı ihbar etmek 
jurnalcilik değil, va 
tanseverliktir." dedi. 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, ilçele 
re düzenlediği gezi 
ve incelemeleri prog 
ramı kapsamında 
geldiği Mudanya'da 
çeşitli konularda 
açıklamalarda 
bulundu, 
ilk önce geldiği 
Mudanya Kaymakam 
hğı'nda Kaymakam 
Adem öztürk tarafın
dan ilçe hakkında 
birifing verilen Vali 
Harput, Mudanya'nın 
tarihi ve konum ola 
rak büyük öneme 
sahip olduğunu 
söyledi. Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
özellikle büyük 
şehirlerde kaçak

Sendika Temsilcisi 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Personel Şefi 
Öztürk Şahin 
semineri adeta boş 
sayılacak kadar az 
sayıdaki konuğa 
seminer verdi.

yaplaşmanın büyük 
sıkıntı oluşturduğu
na değinerek Bursa 
merkez başta olmak 
üzere sahil kesim
lerinde yoğunlaşan 
kaçak yapılaşmanın 
ilçeler ve köylere 
kadar yayıldığını 
söyledi.
"MUDANYA VE 
GEMLİK YOLU 
YENİLENECEK" 
Özellikle yaz mevsi- 
minde dar ve virajı 
bol olan Mudanya 
Gemlik yolunun trafi 
ği taşımayacağına 

'dikkat çeken Vali Şa
habettin Harput, bu 
rada istimlak proble
mi olmaması duru

Hastane personeli 
yanı sıra AKP’li 
meclis üyeleri ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin katıldığı 
seminerde, hastane 
personeli hasta 
hakları hakkında 
bilgiler verirken, 

munda bu yolu yapa 
caklarını belirterek 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Ulaştır 
ma Bakam'mızda bu 
rada idi kendisinede 
izah ettim. Eğer bura 
da istimlak problemi 
olmazsa bu yolda 
özel idare, karayol
ları ve devletin özel 
imkanları ile bu yola 
girerek burada bir 
iyileştirmeye başla 
yabiliriz. Ama istim
lak problemi olursa 
bunun için ayrı bir 
ödenek ayrılması ge 
rekir buda zorlaşır. 
Bu konu görüşülsün 
eğer istimlak proble
mi olmazsa yola

konuşmacılarda 
hasta haklarının 
yeterince 
uygulanmadığını 
belirttiler. 
Seminerin boş 
koltuklara verilmesi 
ise üzüntü ile 
karşılandı.

başlanabilir. Herkes 
arsasından bir 
metre verse bu 
yolda tamamlanır." 
Vali Harput, vatan
daşların bağışlaya
cağı 2 metrelik arsa 
sayesinde genişle 
yen yolda yaşana 
cak kazalarda bir 
kişinin hayatının kur 
tutmasının dünya 
lara bedel olduğunu 
belirterek, ayrıca 
genişleyecek yolun 
yanında bulunan 
arsalarında dahada 
değer kazanacağını 
söyledi. Mudanya ve 
Gemlik arasında bu 
lunan vatandaşlarım 
gerekli fedakarlığı 
göstereceklerini 
umduğunu vurgu
layan Vali Harput, 
bunun sağlanması 
halinde bu yıl 
bu yolun standart
larını iyileştirme ve 
genişletme çalış
malarına başlaya
caklarına ifade etti.

Suçlu kim?...
AKP 22 Temmuz da ikinci defa iktidara 

geldi.
O günden beri Türkiye bir siyasi krizden 

diğerine sürükleniyor.
Bence bunun sebebi; Erdoğan’ın, kafasın

daki gizli nedenlerle, ikincil konuları öne 
sürüp esas hedef olan, demokratikleşmeyi ve 
ekonomik büyümeyle ilgilenmemesidir.

Donanımsız kişileri iktidara getirme . 
işlerinde bu ülkenin insanları her zaman 
başarılı olmuştur..

Bunun içinde, bu iktidar çoğunluğu kendi
ni çukura düşürmek ve ülkeyi krize sokmak 
için bilgisizliğinden hemen çalışmaya başlar.

Bunu tarihte birkaç defa gördük.. 1960, 
1972, 1980..

Biliyorum. Başbakan Erdoğan ben bir 
şey yapmıyorum, diyor.

Kabahati başkalarına atıyor.
Ve farz edelim ki kabahat başkalarında.

Bu neyi değiştirir?
Günlerce ağlama, feryat, dövünme, yırtın

ma, mazeret...
Bundan sonra içinde “demokrasi” geçen 

cümle dinleyeceğiz.
Bunlar boş şeylerdir, kafa şişirmekten 

başka bir işe yaramaz.
Bu aşamadan sonra önemli olan kimin 

haklı kimin haksız olduğu değil, kimin haklı 
veya haksız olduğunun önemli olmadığıdır.

Tipik bir Türk çıkmazı:
Sadece krize girmek yetmez.
Önce içinden çıkmayı mümkün yapabile

cek bütün seçenekleri öldüreceksin, sonra 
krize gireceksin..

Erdoğan her fırsatta “Biz gerilimin tarafı 
değiliz” diyor.

Sayın okurlar tarafsız olarak bir dakika 
düşünün..

Devlet üniversitelerinde türban konusu 
kendi mecrasında sessiz sedasız bir uzlaşma 
zemini oluşturmaya doğru giderken,

Ispanya’da: “Velev ki siyasi simge olsa” 
diyerek, gerilimi tetikleyen 0 ..

Tüm özgürlükleri bir yana bırakıp, yalnız 
türban için anayasa değişikliğine giderek, 
AKP dostu liberallerle bile gerilimi tetikleyen 
° ...

Örnekleri uzatmaya gerek yok; “Ananı al 
da git”ten başlayarak dertli vatandaşla geri 
lim yaratmaktan tutun da önceki Cumhurbaş 
kanlarından Demirel’e varıncaya kadar her 
kesimle gerilimi tetikleyen O ..

Ordu ile; yargı ile, Üniversite ile, emekli 
ile, basınla kavgalı O...

Evet sayın Başbakan siz gerilimin tarafı 
değil, tetikleyenisiniz!

Üstelik, şu “üç çocuk” geriliminde ki 
düzeye bakar mısınız?

Bırakın tinercileri, üniversite bitirmiş, pırıl 
pırıl, üretici olacak çağdaki yüz binlerce 
delikanlıya iş yok.

Gençler işsiz...
Millet bir çocuğuna iş bulamazken, üç 

çocuğu nasıl yetiştirecek?
Genç yaşta mısır ithalatıyla köşeyi dönen, 

işini bilen, gemi sahibi olarak milyarlara 
yelken açan çocuklardan söz ediyorsanız, üç 
çocuk az bile!

Öyle değil mi ?

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez 

«M IIHII

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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“İklim şartları insanı 
etkiler mi?” konulu

Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı’ndan bir kültür hizmeti daha

Hitlerin vahşetinden j
kaçanların öyküsü kitaplaştımünazara yapıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
düzenlediği 2007- 
2008 eğitim öğretim 
yılı sevgi, saygı, 
hoşgörü konulu 
ortaöğrenim okulları 
arası "İnsan karak
teri üzerinde iklim/ 

aşartları etkili olur 
mu? Olmaz mı?" 
konulu münazara 
yarışmasının birinci 
turu yapıldı.
Celal Bayar.Anadolu 
Lisesi salonunda 
yapılan yarışmaya 7 
lise katılırken, ilk tur 
kura çekiminde Tica 
ret Meslek Lisesi 
"Bay" çekerek doğ 
rudan finalde yarış
ma hakkını kazandı. 
Daha önceden 
okullara kura sonu
cu hazırladıkları tez
leri rakiplerine kabul 
ettirmek için düşün 
çelerini ve bilgilerini 
ortaya koyarlarken, 
jüri üyeliklerini ise 
11 Eylül İlköğretim 
okulundan Arzu 
Genç, Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
okulundan Hüseyin 
Bovya ile Cumhuri 
yet İlköğretim Oku 
lu’ndan Tahsin 
Top yaptılar.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü İdris 
Aka'nın ev sahibi 
olarak misafir okul 
yöneticilerine oku
lun flamasını vere 
rek hoş geldiniz 
dediği yarışmaya 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri 
Hüseyin Zan ile Akif 
Alanlar'da katıldı.
6 Lisenin yarıştığı 
ilk seansta 1022 
puan alan ve 
"Değiştirmez" tezini 
savunan Gemlik 
Lisesiy 931 puan 
alan ve "Değiştirir"

KAYIP Gemlik Lisesi’nden aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. Rahşan Özel

tezini savunan İmam 
Hatip Lisesini geçe 
rek finalde yarışa
cak ikinci lise oldu. 
Günün ikinci sean
sında ise Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi ile Kız Meslek 
Lisesi hazırladıkları 
tezleri birbirlerine 
kabul ettirmek için 
görüşlerini açık
ladılar.
1079 puan alan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 855 puan alan 
Kız Meslek Lisesini 
geçerken finalde 
yarışacak üçüncü 
Lise olmayı başardı. 
Günün son yarış
macıları ise Umur 
bey Celal Bayar Sağ 
lık Meslek Lisesi ile 
Endüstri Meslek

Lisesi oldu. 933 pu 
an alan Umurbey 
Sağlık Meslek Lisesi 
932 puan alan En 
düstri Meslek Lise 
si’ni 1 puan geçerek 
finalde yarışacak 
dördüncü Lise 
olmayı başardı. 
Yarışmanın yarı 
finali 16 Nisan 2008 
günü Kız Meslek 
Lisesi Salonunda 
Gemlik Lisesi- 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi ile 
Ticaret Meslek 
Lisesi-Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
arasında yapılacak. 
Münazara yarışması 
nın finali ise 30 Ni 
san 2008 günü Bele 
diye Kültür Merke 
zi’nde yapılacak.

Prof. Dr. Faruk 
Şen'in derlediği, 
Asım Kocabıyık 
Kültür ve Eğitim 
Vakfı desteği ile 
yayınlanan "Ay- 
Yıldız Altında 
Sürgün" adlı kitap 
bugün tanıtılacak. 
İkinci Dünya Savaşı 
öncesinde Avrupa 
da yükselen ırkçı 
ideolojiler, farklı 
etnik kökten, din ve 
politik görüşlere 
sahip insanlara 
karşı yok etme 
politikası getirince, 
insan haklarının ve 
değerinin ayaklar 
altına alındığı bu 
dönemde muhalif 
entelektüeller, 
Almanya’da ırkçılı 
ğın hedefi haline 
gelince, yaşama 
hakları bile ellerin 
den alınan bu insan
lara yeni kurulan 
Türkiye Cumhriyeti 
Devleti Ulu önder 
Mustaft Kemal Ata 
türk'ün direktifle 
riyle bu bilim adam 
larına kucak açtı. 
KİTAP HALİNE 
GETİRİLİYOR 
Türkiye’ye sığınan 
bilim adamlarının, 
onların akademik 
ve bilim hayatların
da çok önemli 
değişimlerin de 
temelini attıkları bu 
dönemin resmi bel-

Men Verem Savaş Dernegi’ne ziyaret

Cem Güler başkan
lığındaki CHP Gemlik 
İlçe Yönetimi, kadın 
kolu üyeleriyle birlik
te Bursa Verem Sa 
vaş Derneği Gemlik 
Şube Başkanı Sevgin 
Arsever ve dernek 
yöneticilerini dernek 
binasında ziyaret 
ederek, çalışmaları 
hakkında bilgi aldılar. 
Sevgin Arsever; 
Gemlik, Orhangazi

İstanbul Üniversitesinde yapılacak olan 
tanıtım törenine Ticaret ve Sanayi.

Odaları Yönetim Kurulu üyesi Tevfik 
Solaksubaşı da davet edildi. ,

geleri, tutanakları 
ve döneme ait tanık
lık etmiş kişilerin 
söylemleriyle 
oluşan "Ay Yıldız 
Altında Sürgün" 
adlı kitap, Türkiye 
Araştırmalar 
Merkezi Vakfı Direk 
törü Prof. Dr. Faruk 
Şen tarafından Asım 
Kocabıyık Kültür 
ve Eğitim
Vakfı tarafından 
kitaplaştırıldı.
Asım Kocabıyık 
Vakfı’ndan yapılan 
açıklamada, 
sürgündeki bilim 
adamlarına kucak 
açan Türkiye 
Cumhuriye ti'nin 
gösterdiği genç 
kuşaklara ak tarmak 
ve ülkemiz de 
üniversite refor
munu başlatan by

ve İznik'te ikamet 
edip, yardıma ihtiyaç 
du yan verem hasta
larına gıda yardımı 
başta olmak üzere 
eşya ve giysi yardı 
mında bulunduklarını 
söylerken, özellikle 
adak kurbanlarının 
derneklerine bâğışlan 
masının verem 
hastaları için yaşam
sal öneme sahip 
olduğunu belirtti. 

değerli kişilere 
duyduğu vefa 
borcu nedeniyle 
esere destek olun
duğu bildirildi.
Kitabın tanıtımı bu 
gün İstanbul Üniver- 
şitesi’nde yapılacak. 
İstanbul Üniversite
si Rektörü Prof.
Dr. Mesut Parlak, 
Asım Kocabıyık 
ve kitabı derleyen 
Prof. Dr. Faruk 
Şen'in de katılacağı 
toplantıda "Ay- 
Yıldız Altında Sür 
gün" adlı kitap bu 
gün davetlileri 
tanıtılacak.
Tanıtım toplantısına, 
ilçemizden Uluslara 
rası Ticaret ve Sana 
yi Odaları Yönetim 
Kurulu üyesi Tevfik 
Solaksubaşı da 
davet edildi.

CHP İlçe Başkanı 
Güler ise Gemlik 
halkına çağrıda 
bulunarak, 
"Kestiğiniz hayvan
ların etlerini Verem 
Savaş Derneği 'ne 
bağışlamanız belki 
de bir ya da birçok 
can kurtaracak, bu 

• yüzden konunun 
önemini hepimiz 
iyi kavramalıyız" 
dedi.
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Dolandırıcılık
Çocukluğumda İstanbul Köp 

rüsünü, Galata Kulesini satan 
ünlü dolandırıcıları anlatırlardı 
da gülerdim.

Gel zaman, git zaman, Tansu 
Çiller’in Başbakanlığı dönemin 
de, bir general adı kullanılarak 
Atatürkçü Düşünce Derneği adı 
na, Başbakanın örtülü ödeneğin 
den Dernek adına yardım yapı 
larak; Başbakanın dolandırıldığı 
ortaya çıktı.

Banka önlerinde yaşlı emek 
tileri dolandıranları gördük, görü 
yoruz da.

Bankalarda tırnakçıhk yapan 
dolandırıcıları haber yaptık.

İstiklal Caddesi’nde ayak üs 
tünde vatandaşları kandırıp bile 
ziklerini, paralarını alanları yaz 
dik.

Piyasaya sahte para süren
leri, sahte bilezik bozdurmaya 
kalkanları, emitasyonları tarihi 
eser diye yutturmaya kalkanları 
biliyoruz.

Bir de, falan yerde defile var 
diye köylüleri, gariban vatan
daşları kandıranlar var...

Gemlik’te sahte çek olayları 
yaşandı..

Bundan dolayı sıkıntıya dü
şen işadamları oldu.

Güne
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.c4>m

Çalıntı araba dolandırıcıları, 
çalıntı eşya dolandırıcıları....

Dolandırıcılık türleri saymakla 
bitmez...

Bunun için çok dikkatli olmak 
gerekir.

Bu konuda kimse kimseyi 
kınamasın, kimse kimseye boş 
yanı bulunduğunda dolandırıl 
dığında gülmesin.

Birgün benim de başıma bir 
olay gelir diye..

Son zamanlarda askeri komu
tanların adları veya emniyet mü 
dürterinin adları kullanılarak kon 
tür dolandırıcılığı yapılıyor.

Size bir telefon geliyor ve ör 
neğin cep telefonunuzdan falan 
komutanın eşinin aranarak ra 
hatsız edildiği iddiasıyla savcı 
lığa başvurulacağı bildiriliyor.

Senaryo öyle düzgün kurul
muş ki, bir boş yanınızı yaka 
larsa ardından sizden kontür 

göndermenizi istiyorlar.
Yutarsan..
Yutmazsan birşey yok.
Dün yaşanan bir olay hayli il 

ginçti.
Bir doktor adı kullanılarak, ya 

kınlarındaki hazır kart kontür sa 
tan bayiden kendisine kontür 
alınıp, şifresi kazılarak kendine 
bildirilmesi isteniyor.

Bu olay birkaç eczanede de 
nenmiş, birkaçından binlerce 
YTL. lik kontür transferi sağlan
mış.

Ayıldıktan sonra iş işten de 
geçmiş.

Buna ne savcılık birşey yapa
biliyor, ne de emniyet.

Uyanık olmak gerikiyor.
Dalgınlık ve boş bulunma 

hem sizin enayi yerine konmanı 
za neden oluyor, hem de paraları 
nızın uçmasına...

İşin ilginci bu tür kişilerin

TURCELL veya diğer telefon şir
ketlerince saptanması mümkün 
ken, bu tür dolandırıcılıklarda 
şikayetlerin hiç umursanma
ması.

Şirketler bu tür dolandırıcılık
tan sonra binlerce YTL lik kon
tür satışı yapıyor ve para kaza 
nıyorlar.

Öğrendiğime göre bu şebeke 
ler Türkiye genelinde çalışıyor
lar.

Hergün kim bilir kaç kişinin 
canını yakıyorlar.

Diyorum ki, Ergenokon gibi 
ciddi konularda çeteleri çökert
tiğini söyleyen AKP hükümeti, 
vatandaşın da canını yakan bu 
tür çetelerin de biraz üzerine 
gitsin.

Bu işin derin kökleri de yok.
Devleti, yıkmak, rejimi değiş 

tirmek gibi amaçları da yok.:
Amaçları saf vatandaşlara ka 

zık atmak.
Onların paralarını dolandır

mak, morallerini bozmak.
Hiç kimse beni kimse dolan 

dıramaz demesin.
Dolandırıcılığın binbir çeşidi 

var.
Sizin de başınıza gelirse 

görürsünüz.

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
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

■I (SJİ) 18 ■■

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

www.netotogaz.com

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.netotogaz.com
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Veraset kalkıyor, intika kalıyor Irmak ÖZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

Serbest Kürsü

Maliye Bakanlığı 
tarafından hazırla
narak Başbakanlığa 
gönderilen Yasa 
Taslağı ile veraset 
vergisi kalkıyor, 
ivazsız (karşılıksız) 
intikal olarak 
nitelenen eşya 
piyangoları, yarış
malar ve bağışlar 
ise Gelir Vergisi 
Kanunu içine 
alınıyor. Veraset ve 
İntikal Vergisini 
yeniden düzenleyen 
Kanun Taslağı, 
Başbakanlıkta 
değerlendiriliyor. • 
Yeni düzenlemede, 
ölüm nedeniyle 
mal intikallerinden 
vergi alınması 
uygulamasına 
son veriliyor. 
Bu şekilde veraset 
vergisi tümüyle 
ortadan kalkmış 
oluyor.
Veraset vergisini 
kaldıran taslak, 
intikalleri ise gelir 
vergisi kapsamı 
içine alıyor. 
Buna göre, ivazsız 

| intikal olarak 
değerlendirilen 
bağışlar, çekilişler 
ve yarışmalar, 
yeni düzenlemenin 
yürürlüğe

girmesinin ardından 
Gelir Vergisi 
Kanunu içinde 
vergilendirilecek. 
Yarışma, çekiliş ve 
bağış yoluyla elde 
edilen gelirler, 
gelir vergisinin bir 
unsuru sayılacak. 
Yarışma ve çeki 
lişlerde, bu gelirlerin 
mevcut haliyle 
2 bin 216 YTL'si 
vergiden istisna 
tutulacak. Yarışma 
ya da çekilişi 
düzenleyen kuruluş, 
şimdi de olduğu 
gibi istisnayı aşan 
bölümden stopaj

kesecek ve bunu 
Mâliyeye intikal 
ettirecek. Kalan 
kısım da hediye ve 
çekiliş ikramiyesi 
olarak katılımcıya 
aktarılacak.
İstisna tutarı da, 
diğer vergi hadlerin 
de olduğu gibi 
her yıl yeniden 
belirlenecek.
Kişilere ev ya da 
araba bağışlanması 
Kişilere ev ya da 
araba bağışlanması 
gibi yöntemlerle 
gerçekleşen ivazsız 
intikallerde ise 
normal gelir vergisi

tarifesi içinde 
hareket edilecek. 
Ancak veraset ve 
intikal vergisinde 
ivazsız intikallerle 
ilgili vergi tarife 
sinin, gelir vergisi 
tarifesinden çok 
farklı olması ve 
vatandaşın da vergi 
yükünün artmaması 
için, vergilemede 
'devredilen değerin 
belli bir yüzdesi' 
esas alınacak. Bu 
şekilde yeni Kanun 

çıktıktan sonra 
da, ivazsız intikal 
terdeki vergi yükü 
değişmeyecek.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ -.

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

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MLUKU.REUU
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SANATIN YAŞI OLMAZ
Bu günlerde kanal sahibi bir bayan talih 

siz açıklamalarıyla, hem medyayı hem de 
bizleri şaşırttı...

Kendisi bir karar almış: “Yaşlanmaları 
sebebiyle” artık Sezen Aksu ve Ajda 
Pekkan’ın küplerini müzik kanallarında 
yayınlamayacaklarmış. Vah yazık!

Yayınlamazlarsa yayınlamasınlar.
Halk oturup sırf bu kanalı mı izliyor 

sanıyorsunuz?
Kendi kafanızca modernliği, gençliği, 

“cool” luğu hedef alıyorsunuz ve böylece 
modern olduğunuzu sanıyorsunuz değil 
mi? Albümlerinin sponsorluğunu playboy 
sevgililerinin yaptığı manken-şarkıcıları, 
bir Aysu Baceoğlu’nun, bir Seray Sever’in 
küplerini yayınlarsınız ancak.

Yalnızca görselliğe hitap eden sanata yer 
ayırmayan bir beyin olarak acaba sizler. 
şimdi nesiniz, kimsiniz ki yaşlanınca ne 
olacaksınız?

Geriye bırakacağınız birbirinden mükem
mel besteler„birbirinden güzel şarkılar 
olacak mı?

Bir eseriniz olacak mı? Hayır!
Sezen Aksu yaşlansa da bir minik serçe; 

Ajda Pekkan yaşlansa da bir süperstar.
Bizim gibi, bütün gençlerin gittiği tüm 

gözde eğlence mekanlarının en vazgeçil 
mez parçaları Sezen Aksu ve Ajda Pekkan 
parçaları. Bodrum’daki gençler tarafından 
en çok tercih edilen “beach” ler, yaz 
boyunca “Vitrin”, “Cool Kadın”, “Seni 
İstiyorum” gibi parçaların yanı sıra kendi
lerine ait çok sayıda nostaljik parçayla da 
biz gençleri eğlendirebiliyorsa bu onların 
kalıcılığını gösterir.

Gelgelelim bu yabancı müzik kanalının 
Türkiye temsiline, sizler Türkiye’yi temsil 
ediyorsanız Türkiye’nin en iyi, en unutul
maz sanatçılarım görmezden gele
mezsiniz.

Kaldı ki zamanında Sezen Aksu’nun 
“Kardelen” parçasının klibine bu yabancı 
kanalın orjinalinde bile yer verildiğine 
göre bizleri, Türkiye’yi ve sanatımızı tem
sil etmeyi hak eden yegane sanatçılarımız- 
dandır.

İşte maalesef bizlerde sanata verilen de 
ğer bu. Gördüğünüz gibi sesi, eseri olma 
sa da, bir kişinin görselliği varsa, gençse 
güzelse tutulacak sanıyor. Sürekli üreten, 
kendilerini, imajlarını, eserlerini sürekli 
geliştiren yenileyen kuyruklu yıldızlarımızı 
böyle mükafatlandırmak bize yakışıyor mu 
peki?

Sizler hedeflerinize, imajınıza, üretken
liği, yaratıcılığı bu şekilde ödüllendirmeyi 
yakıştırıyorsanız benim size diyecek bir 
lafım yok.

Sizler “yaşlandılar” diye küplerini yayın
lamayı reddederken onlar üretecekler, ve 
hep daha da çok sevilecekler.

Sizler yazık ki anlamsız hatta talihsiz 
denilebilecek kadar boş açıklamalarınızla 
bu şekilde yerileceksiniz, çünkü eser
leriniz olmadığı için yaşlandığınızda bir 
noktadan da ufak kalacaksınız ama 
efsaneleri böyle ezip geçemezsiniz. 
‘ İbret olsun ki bugün Avrupa’da ünlü bir 
takvim, 4 genç yıldızın yanı sıra şaşırtacak 
hatta “helal olsun” dedirtecek kadar hari
ka pozlarıyla 72 yaşındaki Sophia Loren’e 
yer verirken, bir de bizlere, bizim genç 
beyinler dediklerimize bakın.

Çok yazık!
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Belediye, Teleferik Projesi’nde bürokrasiye takıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
bürokrasi sebebiyle 
geciken ve Yıldırım 
sınırlarındaki bir 
proje olan 
Teleferikle de sıkın
tıların aşılmak üzere 
olduğunu söyledi. 
Şahin, başta 
Bursaray B etabı 
olmak üzere 
Yıidırım'da hayata 
geçirilen yatırımlar 
ile şehrin doğusu
nun makus talihini 
değiştirdiklerini 
belirtti.
Başkan Şahin, 
partisinin Yıldırım 
ilçe teşkilatını 
ziyaretinde yaptığı 
konuşmada, kentte 
yaşanan değişimi 
hep birlikte gerçek
leştirdiklerinin 
altını çizdi.
Yıldırım'a yapılan 
yatırımlardan söz 
eden Başkan Şahin, 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin trafik çile

sine neşter vuran 
ulaşım yatırımlarının 
birçoğunun ilçede 
hayat bulduğunu 
söyledi. Ulaştıran 
ulaşıma ilk startı 
Yüksek İhtisas 
Kavşağı ile Yıldırım' 
dan verdiklerini 
anlatan Başkan Şa 
hin, Polis Okulu, 
Otosansit, Doğu 
Yakın Çevre Yolu, 
Mimar Sinan Köprü 
sü'nün de ulaşım 
alanında diğer 
büyük projeler 
olduğunu kaydetti.

Yıldırım'ı rahatlata
cak kamulaştırma 
çalışmalarının sür 
düğünü anlatan 
Başkan Şahin, ilçey 
le birlikte Bursa'ya 
prestij kazandıracak 
Emirsuitan Kentsel 
Dönüşüm Projesi'n 
de de yıkımların 
hızla devam ettiğini 
hatırlattı.
Başkan Şahin'in, 
Yıldırım Belediyesi 
tarafından yürütülen 
Kaplıkaya Cazibe 
Merkezi Projesi'ne 
de Büyükşehir Bele 

diyesi'nin 2 milyon 
YTL'lik desteği 
olduğunu hatırlattı. 
Bursa gelişirken, 
Yıldırım'ın da makus 
talihinin değiştiğine 
dikkati çeken Baş 
kan Şahin, ulaşım, 
altyapı, çevre, sos 
yal yatırımlar ve 
kentsel dönüşüm 
projeleriyle Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından ilçeye, 
240 milyon YTL'lik 
yatırım yapıldığının 
altını çizdi. 
Yıldırım'daki 
değişimin Bursa 
ray'la daha da gözler 
önüne serildiğine 
işaret eden Başkan 
Şahin, "Bursaray B 
etabı ile Yıldırım'ın 
havası değişti. 6 
Nisan'da ücretsiz 
seferler başlayacak. 
Bursaray'la Yıldırım 
yeni, modern ve 
çağdaş ulaşıma 
kavuştu. Bursaray 
ile Yıldırım'ın 
havası değişti" 

diye konuştu. 
Bursa'da ve 
Yıidırım'da değişimin 
devam edeceğine 
işaret eden Başkan 
Şahin, kentin güzel 
leşmesi için yeni 
yatırımların süre
ceğini belirtti.
Şehirdeki bütün üst
geçitlerin ilçe ayrımı 
yapılmadan yenilene 
ceğini, kente yakı 
şan motiflerle süsle 
neceğini ifade eden 
Başkan Şahin, Bursa 
ray'ı Uludağ Üniver- 
sitesi'ne ulaştıracak 
C etabı ile Yalova 
Yolu'na yapılması 
planlanan D etabı ile 
ilgili çalışmaların 
sürdüğünü anlattı. 
C etabının en geç 
Temmuz ayında 
temelinin atılacağına 
dikkati çeken Baş 
kan Şahin, Yalova 
Yolu için ise yolcu 
sayımı ve hattın 
verimliliği konusun
da yapılacak ince 
lemelerden sonra 

yatırım girişimlerine 
başlanacağını 
söyledi.
Öte yandan bürokra 
si sebebiyle geciken 
ve Yıldırım sınırların
daki bir proje olan 
Teleferik'te de sıkın
tıların aşılmak üzere 
olduğunu anlatan 
Başkan Şahin, 
bürokrasiyle sorun
lar aşıldıktan sonra 
yeni projenin temeli 
nin atılacağını 
sözlerine ekledi.
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin ve AKP 
Yıldırım İlçe Başkanı 
Mümin Demir de 
toplantıda, Yıldırım'a 
sunduğu hizmetlerin 
yanı sıra Bursa'yı 
değiştiren yatırımları 
için Başkan Şahin'e 
teşekkür etti. 
Başkan Şahin, 
konuşmaların ardın
dan, teşkilat 
üyelerinin ilçeyle 
ilgili sıkıntılarını 
dinledi.

Şehitler son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ta ş£hit olan 
3 güvenlik ğörevlisi 
dün yolculuklarına 
uğurlandı.

* Şırnak'ın Bestler 
Dereler bölgesinde 
şehit düşen 3

< güvenlik görevlisi 
dün toprağa verildi. 
Şehit Yüzbaşı Haşan 
Hatıl'ın cenazesi, 
Zonguldak’ın Devrek 
İlçesi Merkez 
Camii'nde dün ikindi 
vakti kılınan 
namazın ardından, 
Sofular Köyünde 
defnedildi.
Aynı bölgedeki 
çatışmada şehit 
düşen Astsubay 
Başçavuş Faruk 
Kaya için de 
Mersin'in Tarsus 
İlçesi'nde tören 
düzenlendi.
Şehidin cenazesi 
ikindi vakti kılınan 
namazın ardından 
Tarsus Şehitliği'ne 

- kaldırıldı.
Şırnak'ta şehit olan 
Astsubay Cengiz

> Gülcü'nün cenazesi 
ise İsparta'nın Şarki 
karaağaç ilçesinde 
öğleyin kılınance- 
naze namazının 
ardından Göksöğüt 
kasabasında 
toprağa verildi. 
Şırnak’ta şehit 
düşen Astsubay 
Kıdemli Üstçavuş

Cengiz Gülcü'nün 
cenazesi, memleketi 
İsparta'nın Şarkikara 
ğaç ilçesine bağlı 
Göksöğüt beldesin 
de gözyaşları içeri 
sinde karşılandı. 
Askeri konvoyla

Göksöğüt beldesine 
getirilen şehit ast
subayın cenazesi 
önce baba ocağına 
getirildi. Evlerinin 
önünde şehidin 
tabutuna sarılarak 
ağlayan annesi, 

babası ve eşinin 
feryatları yürek 
dağladı.
Eşinin tabutunun 
önünde ayakta dur
makta güçlük çeken 
Nazan Gülcü, 
"Bugün ağlamayın. 
Bugün bizim en 
mutlu günümüz. 
Bugün bizim 
düğünümüz. 
Bayrakları asın. 
Cengiz'im vatanım 
için öldü. Bu vatana 
binlerce Mehmetçik 
verdik. Cengiz'im de 
Mehmetçikler gibi 
albayrak için öldü. 
Kim$e ağlamasın" 
dedi.
Cenazeyi karşılayan 
yüzlerce vatandaş, 
"Şehitler ölmez, 
vatan bölünmez" 
şeklinde slogan attı. 
Şehit cenazesi 
baba ocağına 
getirildiği sırada 
annesi Fidan 
hanım, babası 
Mevlüt Gülcü ve 
şehidin eşi Nazan 
Gülcü, uzun süre 
tabuta sarılarak 
gözyaşı döktüler. 
Şehit astsubay, 
Göksöğüt Merkez 
Camii'nde dün öğle 
.namazını, mütea 
kiben kılınancenaze 
namazının ardından 
belde mezarlığında 
toprağa verildi.

Hastaneler deprem 
için güçlendirilecek
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
hastanelerin 
depreme karşı 
güçlendirilmesine 
yönelik projeler 
için 2008 yılında 
53 bin YTL ödenek 
ayrıldığını açıkladı. 
CHP Denizli 
Milletvekili 
Ali Rıza Ertemür, 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ 
tarafından 
cevaplanması 
istemiyle TBMM 
Başkanlığı'na 
verdiği yazılı 
soru önergesinde 
Sağlık Bakanhğı'na 
bağlı hastanelerin 
depreme dayanıklı 
haİe getirilmesi için 
ne kadar ödenek 
ayrıldığını ve 
hangi çalışmaların 
yapıldığını sordu. 
Ertemür'ün yazılı 
soru önergesini 
cevaplayan Sağlık 
Bakanı Akdağ, 
2008 yılı yatırım 
programında 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

yer alan büyük 
onarım ve deprem 
güçlendirme projesi 
için genel bütçeden 
32 bin YTL, döner 
sermaye işletmeleri 
gelirlerinden 
21 bin YTL olmak 
üzere toplam 
53 bin YTL ödenek 
ayrıldığını ifade 
etti.
Türkiye genelinde 
mevcut sağlık 
tesislerinin deprem 
güçlendirmesi ile 
ilgili çalışmaların, 
yatırım programında 
yer alan Depreme 
Karşı Güçlendirme 
Projesi kapsamında 
genel bütçe, 
döner sermaye 
işletmesi gelirleri 
veya özel idare 
müdürlükleri 
katkısıyla gerçek
leştirildiğini * 
belirten Akdağ, 
bütçe imkanları 
dahilinde ihtiyaç 
ların giderilmeye 
çalışıldığını 
ifade etti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bozuk para 
hırsızları tutuklandı Alkollü kişi önce ateş etti, sonra darp edildi

Yalova'da, bir iş 
yerinin yazar 
kasasından madeni 
paraları çalarak 
kaçmaya çalışan 
2 kişi tutuklandı. 
Eski Bursa 
Caddesi'ndeki 
K.S.'ye ait iş yerine 
giren H.K. ve M.T.Y., 
iş yerinde çalacak 
bir şey bulamayınca 
yazar kasadaki 
25.25 YTL madeni 
bozuk para ile 

çeşitli ülkelere ait 
antika değeri olan 9 
adet madeni parayı 
alarak kaçmaya 
başladı. Şahısların 
durumundan şüphe
lenen polis ekipleri, 
peşlerine düştü. 
Kısa bir kovala- 
macanın ardından 
aynı cadde üzerinde 
yakalanan H.K. ve 
M.T.Y., çıkarıldıkları 
mahkemeçe 
tutuklandı.

Bursa'da, içkili bir 
resturantta olay 
çıkaran alkollü 
müşteri, önce işyeri 
sahibini kurşuna 
tuttu, ardından 
resturant görevlileri 
tarafından darp 
edildi.
Vücudunun değişik 
bölümlerine 4 adet 
kurşun isabet eden 
resturant sahibinin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 

öğrenilirken 
darp edilen 
alkollü kişini 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Selimzade 
Mahallesi Kurtuluş 
Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
bir resturantta alkol 
alan Müjdat C., 
müşterileri rahatsız 
ettiği gerekçesiyle 

işyeri çalışanları 
tarafından uyarıldı. 
Bunun üzerine 
dışarıya çıkan 
Müjdat C., taban
casıyla işyeri sahibi 
Metin C.'e (31) 6 el 
ateş edip kaçtı.
Resturant görevlile 
ri kaçan zanlıyı 
yakalayarak 
öldüresiye dövdü. 
Ağır yaralanan 
Müjdat C., hayati 
tehlike kaydıyla 

hastaneye 
kaldırılırken vücu 
duna isabet eden 4 
kurşunla yaralanan 
iş sahibi Metin C., 
de hastanede 
tedavi altına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken 
resturant görevlileri 
Abdurrahman 
C. ve Mustafa D. 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

ıı

Öğrenciler arasında kavga! 1 ölü
Tokat'ta, üniversite 
öğrencileri arasında 
çıkan bıçaklı kavga
da ağır yaralanan
1 öğrenci kaldırıl 
dığı hastanede hay
atını kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Gaziosman 
paşa Üniversite- 
si'nde saat 22.00 
sıralarında öğrenci 
ler arasında başla 
yan tartışma, okul 
dışında da devam 

etti. Organize 
Sanayi Bölgesi'nin 
bulunduğu kavşağa 
4 otomobille gelen 
12 şahıs, araçların
dan inerek kavga 
etmeye başladı. 
Çıkan kavgada 
aldığı bıçak dar
beleriyle ağır 
yaralanan Yavuz 
Sina Uzun (23), 
kaldırıldığı Medical 
Park Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti.

Kablo hırsızları elektriksiz bıraktı
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde 
Yeniköy'e giden 
elektrik tellerini 
çalıp kaçan 
4 hırsızlık Zanlısı, 
jandarma tarafından 
yakalandı.
Bakır teller kesilince 
köy bir süre 
karanlıkta kaldı.
Edinilen bilgiye 
göre, 2 bin 
nüfuslu Yeniköy'ün 

elektriklerinin 
kesilip uzun 
süre gelmemesi 
üzerine köylüler 
ve köy muhtarı 
jandarmayı 
arayarak yardım 
istedi. TEDAŞ 
Müdürlüğü ile 
görüşen jandarma 
ekipleri, kesintinin 
arızada kaynaklan
madığını tespit etti. 
Bunun üzerine 
ekipler, hat 

boyunca inceleme * 
yaptı.
Yeniköy girişinde 
bulunan hattan 
150 metre 
bakır kablonun 
kesildiğinin 
anlaşılması 
üzerine jandarma 
harekete geçti. 
Şüpheli şahısların 
kaçtığı aracın 
plakasını tespit 
eden ekipler, 
S.F., M.Ö., S.K. 

ve E.U. isimli 
4 şahsı ilçe 
girişinde yakaladı. 
Araçta yapılan 
aramada 2 adet tel 
kesme makası ve 
150 metre uzun
luğunda bakır 
elektrik kablosu 
ele geçirildi. 
Olayla alakalı 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
1

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK w KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

S.

S

4

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 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

1 ' KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Bursa’da geçitleri 
kullanmayanlara ceza

git

Bursa'da, geçitleri 
kullanmadan 
karayolunu kulla
narak karşıya 
geçen yayalara 
ceza yağdı.
Atatürk Caddesi'nde 
uygulama yapan 
trafik ekipleri, 
1 saat içerisinde 
50 yayaya alt 
geçitleri kullan
madıkları için 
2 bin 750 YTL 
ceza kesti.
Sabah erken 
saatlerden itibaren 
Atatürk Caddesi ve 
Ulucami Önünde 
uygulama yapan 
11 ekip, önce 
yayaları düdükle 
uyardı. Uyarıya rağ

men karşıya geçen 
yayalara 55'er YTL 
ceza kesildi. 1 saat 
süren uygulama 
sonrasında kural 
ihlali yapan 50 
yayaya Trafik 
Kanunu'nun 68. 
maddesi uyarınca 
2 bin 750 YTL 
para cezası 
uygulandı.
Yapılan tüm 
uyarılara rağmen 
sürücü ve yayaların 
kuralları ihlal 
ettiğine dikkat 
çeken Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü. Mustafa 
Kihtır, "İnsanların 
doğuştan var 
olan yaşama

S

hakkının korunması, 
en kutsal bir 
görevdir. Yarının 
daha uygar ve 
daha mutlu 
milleti olabilmek 
için çocukluk 
çağından itibaren 
verilen eğitimin 
önemi şüphesiz 
tartışılamaz.
Yeni yetişen 
kuşaklara trafik 
kurallarını öğret- . 
mek, eğitmek, 
onları sadece trafik 
yasasını değil 
toplumun tüm 
yasalarına saygı 
göstermelerine ve 
benimsemeye 
yöneltecektir" 
dedi.

I/AVID Endüstri Meslek Lisesi’nden aldığım 
KA| |f diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

EYÜPYENER

Madde ÖZALP
I Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 Gemlik KErfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Kredi kartı 
borçluları arttı
Kredi kartı borcunu 
ödemeyenler ile 
gecikmeli ödeyen
leri gösteren negatif 
nitelikli ferdi kredi 
ve kredi kartları sis
teminde yer alan 
kişi sayısı, Şubat 
ayında bir önceki 
aya göre yaklaşık 
yüzde 3,8 oranında 
arttı. Merkez Banka 
sı verilerine göre, 
Ocak ayında toplam 
62 bin 150 adet olan 
ferdi kredi ve kredi

kartları borçlarını 
ödememiş kişilerin 
toplamı, Şubat ayın
da 64 bin 505'e 
çıktı. Aynı dönemde 
ferdi kredi borcunu 
ödememiş kişi 
sayısı yüzde 4,5 
artarak 12 bin 
431'den 12 bin 
989'a, kredi kartları 
borcunu ödememiş 
kişi sayısı yüzde 3,6 
yükselerek 49 bin 
719'dan 51 bin 
516'ya çıktı.

ELEMAN ARANIYOR
CARGİLL Şantiyesinde çalışacak 

MAKİNE MÜHENDİSİ veya 
MAKİNE TEKNİSYENİ 

(Otocat programı kullanmasını 
bilen BAY veya BAYAN) 

aranıyor.
ÇAĞDAŞ TEKNİK TESİSAT 

Hamidiye Mah. Kartal Sok. No:17
Tel: (0.224) 514 30 08
Fax : (0.224) 587 79 43

GSM : (0.532) 687 55 83 GEMLİK 
abd u I la h_y il mazi @mynet.com

SATILIK DAİRE
Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 

160 m2 3+1
Kat kaloriferli daire 
sahibinden satılıktır

Tel: (0.224) 517 26 42

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI 
ALINACAKTIR 

Müracaat şahsen yapılacaktır. 
O 224 524 75 00

ELEMAN ARANIYOR

ÖZEL İNSAN KAYNAKLARI & EĞİTİM DEPARTMANI

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

* Baş Hemşire (Özel Hastane Deneyimi Olan)
‘ Ebe (Ebelik Bölümü Mezunu, Tercihen Neonatal Resusitasyon Programı Eğitimi Almış)
* Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireleri
* Acil Tıp Teknisyeni (ATT) (Tercihen Erkek)
* Anestezi Teknisyeni (Sağlık Meslek Lisesi’nin Anestezi ve Anestezi Teknisyenliği Bölümü Mezunu)
* Tıbbi Laborant (2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulu Mezunu)

Takım çalışmasına uyum gösterebilen, kendine güvenen, analitik düşünebilen, 
sistematik ve sorumluluk sahibi, gelişime açık,, güncel bilgi ve uygulamaları takip eden, 

kendini geliştirmeyi ve kariyerinde ilerlemeyi hedefleyen adayların şahsen fotoğrafları ile;

ÖZEL ATAKENT HASTANESİ
Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak No: 12 YALOVA (Merkez Cami Karşısı)

Tel : 0 226 811 15 15 adresine müracaat etmeleri rica olunur.

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve bünyemizde çalışacak 

Ağır Vasıta Şoförü 
(SRC ve Psikoteknik belgeli) 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTÎ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / bursa - Tel: 513 47 39

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Tur kcell haltınızdan 3464'e mesaj atın.

www.elkoyun.com

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mynet.com
http://www.elkoyun.com
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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SSK’hlar için prim ödeme gün 
sayısı 7 bin 200'e indirildi

Sosyal Güvenlik ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
Tasarısı'nın Meclis 
Genel Kurulu’ndaki 
görüşmeleri önerge 
ile değişti.
Tasarının en çok 
tartışmaya sebep 
olan prim ödeme 
gün sayısına ilişkin 
maddesi pazartesi 
gece verilen 
önergeyle 
değiştirildi.
SSK’hlar için 
prim ödeme gün 
sayısı 9 binden, 7 
bin 200'e indirildi.

Benzine 1,5 ayda dördüncü zam
Akaryakıt ürün
lerinden 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
litre fiyatı 7-8 
YKr arttı.
Yeni ayarlamayla 
İstanbul'un Avrupa 
ve Anadolu yakala 
rında 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
litre fiyatı, BP, 
Petrol Ofisi ve Shell 
istasyonlarında 
3,28 YTL'den 3,36 
YTL'ye, OPET'de 
ise 3,28 YTL'den 
3,35 YTL'ye çıktı. 
Yurtdışındaki 
yükselen petrol 
fiyatları, içeride 
tırmanan dolar

Bursa Oto Show 2008 Fuarın’da mankenler göz doldurdu

Mafalemloıııolıillere gölgede bıralrtı
Bursa'da başlayan 
'Oto Show 2008' 
fuarında ünlü 
mankenler, lüks 
otomobillerden 
daha çok ilgi gördü. 
Ünlü mankenleri 
karşılarında 
gören vatandaşlar, 
fotoğraf çekmek 
için birbirleriyle 
yarıştı.
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık tarafından 
Otomotiv Distribü 
törleri Derneği 
(ODD), Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi ve Bursa Tica 
ret ve Sanayi 
Odası'nın (BTSO) 
desteğiyle düzenle
nen 'Bursa Oto 
Show 2008* fuarı, 
TÜYAP Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde

Tasarıda 203 YTL 
olarak öngörülen 
emzirme 
ödeneğinde de 
değişikliğe gidildi. 
Buna göre, çocuğun 
yaşaması şartıyla, 
doğum tarihinde 
geçerli olan tarife 

kuru derken en 
ağır fatura yine 
tüketiciye çıktı. 
Benzine bir kez 
daha zam gelirken, 
60 litrelik depoyu 
doldurmanın 

başladı. Birbirinden 
ünlü markaların 
yeni ürünlerini 
sergilediği fuarda, 
podyumların ünlü 
isimleri Aysu 
Baceoğlu, Ece 
Gürsel, Nilay Dorsa, 
Şenay Akay ve Arzu 
Pavlova lüks otomo
billerden daha çok 
ilgi gördü.

üzerinden emzirme 
ödeneği, Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Yönetim Kurulunca 
belirlenecek.
Evlenme ödeneği 
sadece sigortalının 
kız çocuklarına 
verilecek.

maliyeti de 200 
YTL'yi geçti. 
Öte yandan 
benzine son bir 
yılda gelen zam ise 
yüzde 17'yi buldu.

Cep telefonlarıyla 
son model 
arabalardan çok 
mankenlerin fotoğ 
raflarını çeken 
vatandaşlar, man 
kenlerle hatıra 
fotoğrafı çekilebil 
mek için birbirleriyle 
yarıştı. Fuarda yapı 
lan görsel şovlar 
da ilgi gördü.

OKS sorularına müfredat ayarlaması

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.

Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB), bü yıl 
son kez yapılacak 
Ortaöğretim Kurum 
lan Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Sınavı'ndaki (OKS) 
soruların, 120 
ilköğretim okulun
daki yeni müfredat 
uygulanması nede 
niyle eski ve yeni 
müfredatta bulunan 
ortak konulardan 
seçileceğini bildirdi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdür Yardımcısı 
Orhan Ekinci, 
"müfredat fark
lılığından doğabile
cek sorunları 
ortadan kaldırmak 
amacıyla böyle bir 1 
karar alındığını, 
böylece OKS'de 
adaylara soru 
yöneltilecek alan
ların daraltıldığını" 
söyledi. MEB'in 
120 ilköğretim 
okulunda pilot 
olarak yeni müfre
dat uyguladığını 
anımsatan Ekinci, 
bu okulların 8. 
sınıflarındaki öğren
cilerin de 2008- 
OKS'ye katılacağına 
işaret etti. Bu 
okullarda yeni 
müfredat uygulan

masına karşın diğer 
tüm okullarda "eski 
müfredat" uygu
landığını anlatan 
Ekinci, şöyle konuş
tu: "OKS'de müfre
dat farklılığından 
doğabilecek sorun
ları ortadan kaldır
mak için her iki 
müfredatın kesiştiği 
alanlardan soru 
sorulmasına karar 
verildi.- Böylelikle 
soru sorma alanımız 
daraltıldı. Eski 
müfredatta var olan 
yeni müfredatta 
olmayan konular ile 
yeni müfredatta var 
olan eski müfredatta 
olmayan konular 
dışarda bırakıldı. 
Böylece soru 
sorulacak alanlar 
daraldı."
OKS'de yöneltilecek 
soruların "günlük 
hayata daha yakın 

olacağını" vurgu
layan Ekinci, 
"Sorular doğrudan 
bilgi yoklama 
şeklinde değil de 
bilginin öğrenilip 
öğrenilmediğini, 
davranışa 
dönüşüp 
dönüşmediğini 
değerlendiren bir 
yapıda olacak. 
Örneğin, 'Newton 
kanunu nedir?'' 
şeklinde soru 
olmayacak" diye 
konuştu. 
Ekinci, OKS'de, 
Türkçe, Matematik, 
Fen ve Sosyal 
Bilgiler alanlarından 
soru yöneltildiğini 
anımsatarak, 
müfredat farklılığı 
dolayısıyla her 
bir alandan soru 
yöneltilmeyecek 
konular bulun
duğunu kaydetti.

T MA
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Bel ağrısını ciddiye alın Öfkelendiğinizde bir
Beyin Sinir ve 
Omurilik Cerrahisi 
Uzmanı Doç. Dr. 
Cahide Topsakal, bel 
fıtığı ile dar kanal 
hastalıklarının çoğu 
zaman karıştırıldığı
na dikkat çekildi. 
Özellikle ayağında 
felç başlamış hasta
ların hemen ameliyat 
edilmeleri gerekir 
dedi...
Doçent Dr. Cahide 
Topsakal konuyla 
ilgili olarak merak 
edilen sorulara 
cevap verdi: 
Dar kanal hastalığı 
nedir?
Dar kanal, omurgayı 
oluşturan omur 
kemiklerinin ortasın
da yer alan omurilik 
kanalının ön-arka 
veya sağ-sol 
çaplarının daralarak, 
yukardan aşağı için
den geçen omuriliği 
bazı seviyelerde 
boğmasıdır. Omurilik 
kanalının yanlarında 
her seviyede birer 
çift sinir kökü kanalı 
yer alır. Dar kanal 
bazen de bu ince 
kemik kanallarının 
daralarak, sinir kök
lerini içinden geçtiği 
sırada gelişir...
Dar kanal ameliyatı 
nasıl yapılır?
Dar kanal ameliya ‘ 
tında genellikle 
arkadan omuriliğe 
basıp onu sıkıştıran 
kemik yapılar 
çıkartılır. Yanlarda

F 'î

sinir köklerine basan 
ve yan olukları dar
altan kemik uzantılar, 
traşlanır. Fazla 
kemik aldığımız için 
taşıma gücü düşen 
ve hatta kayma 
tehlikesi taşıyan 
omurga platin denen 
(aslında titanyum) 
metal vida ve rodlar- 
la desteklenmelidir. 
Bu metaller takıldık
tan sonra vücudun 
kendi kemik yapısı 
gibi davranacak ve 
hasta bunların var
lıklarını hissetmeye
cektir. Titanyumun 
vücutta alerji yapma 
riski nerdeyse yok 
denecek kadar azdır. 
Birkaç ay içinde 
omurganın kendisi 
birbirine kaynaya
cağından metallere 
binen yük azalacak
tır. Bu metaller MR 
filmi almaya kesin
likle uygundur.
Ameliyat edilmezse 
ne olur?
Dar kanal hastaları 
en az bel fıtıklı 
hastalar kadar, hatta 
onlardan daha fazla 
teşhis ve tedavide 

önem taşırlar. Çünkü 
bu hastalar ya bel 
fıtığı tanısı almış ve 
tedavileri ileri yaşları 
nedeni ile rafa 
kaldırılmış hasta
lardır ya da ameliy
atta platin takmayı 
gerektirdikleri için 
korkutucu ve riskli 
hastalık grubunda 
kabul edilip bilerek 
ihmale uğramışlar 
dır. Oysa dar kanal 
zamanında tedavi 
edilmezse sonuçları 
itibariyle hastayı 
geri dönüşü çok zor 
bir nörolojik tablo 
içine sokar. Yayınlar 
bulguları yerleşmiş 
ve felç başlamış bir 
yıllık vakaların 
ameliyatlarının taze 
vakalar kadar iyi 
sonuç vermeyeceği
ni, hatta iki yıllık 
vakaların ameli 
yatının ise nerdeyse
boşuna olduğunu 
bildirse de elde 
ettiğimiz ameliyat 
sonuçlarına göre I 
hastalar kaçıncı 
yılda olurlarsa 
olsunlar mutlak 
ameliyat edilme

bu

lidirler. Ameliyat 
aşamasına gelen 
hastanın, özellikle 
ayağında felç 
başlamış hastanın 
başka yöntemlerle 
kesinlikle oyalanma
ması gerekmektedir. 
Dar kanal 

fıtığından farkları 
nelerdir?
Dar kanal bel fıtığına 
benzer bulgular ver 
se de farklı özellik
leri vardır. Dar kanal 
hastaları hafif öne 
eğik yürürler. Hasta 
uZun süre ayakta 
kaldığında ya da 
yürümeye başladı 
ğında bacaklarının 
tekine ya da genel
likle her ikisine bird
en sadece ağrı ya da 
sadece uyuşma ya 
da sadece kuvvetsi
zlik ya da bunlardan 
birkaçı bir arada 
gelir. Oturmak ya da 
bir süre dinlenmek 
zorunda kalır. Daha 
sonra yürümeye 
devam eder. Zaman 
la sorunsuz gidebil 
diği yürüme mesafe
si kısalır. Yürüme 
mesafesi birkaç 
adıma inenler veya 
tamamen yatağa 
bağımlı kalan 
hastalar vardır. Bu 
aşamada yapılan 
ameliyat yürüme 
mesafesi henüz 
fazla kısalmamış 
olana göre daha 
az yüz güldürür.

bardak su için

Öfkemiz hiç farkın
da olmadan bizleri 
nasıl zehirliyor? 
İnsan öfke
lendiğinde kanın 
beyne akmasının, 
beyin damarlarında
ki basıncı 
arttırıyor. Bu durum
da kandaki zehir 
oranı en üst sevi 
yeye ulaşıyor. 
İşte öfkeye 
vücudun tepkisi... 
Uzmanlar, insanın . 
öfkelendiğinde 
kanın beyne 
akmasının, beyin 
damarlarındaki 
basıncı arttırdığını, 
bu durumda kanda
ki zehir oranının 
en üst seviyeye 
ulaşırken kandaki 
oksijen oranının da 
düşerek beyin 
hücrelerinin 
yaşlanmasına yol 
açtığını belirtti. 
BİR BARDAK 
ŞU İÇİN 
Öfkenin vücuttaki 

1
katekolamin adlı 
maddenin salgılan
masına neden 
olduğuna işaret 
eden uzmanlar, "Bu 
madde merkezi sinir 
sistemini olumsuz 
etkiler ve kandaki 
şeker oranının art
masıyla yağ asi
dinin ayrıştırmasını 
hızlandırır. Bu 
durumda kan ve 
karaciğerdeki zehirli 
maddeler artar. 
Öfkelendiğinizde bir 
bardak su için. Su 
vücut içindeki yağ 
asidinin vücut dışı
na atılmasını hız
landırır ve zehri 
azaltır" dedi. Öfke
lenmenin iç salgı 
sistemini de altüst 
ettiğini ve tiroid 
bezinin salgıladığı 
hormon miktarını 
arttırdığını belirten 
uzmanlar, bunun da 
tiroid bezinin aşırı 
çalışmasına neden 
olduğunu kaydetti.

<
I
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
1.55
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 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 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
C4 *> ?*> 9Q '

Mer.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

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.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
51313 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 46 21 -182
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23
İDO İmam Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 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
Hâbaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 1425

3 Nisan 2008 Perşembe 
VEZİROĞLU ECZANESİ 

E.Dinçer Mh. IRmak Sok.No:25 
Tel: 513 60 43 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 3021

? 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
* 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.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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GemlikKSrfez
HACCP

Based Food Safety System

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Nisan 2008 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

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

Mahnarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Genel Müdürlüğü, ortaklara 13 milyon YTL kredi dağıtacak.

Zeııtin imisiıt mis
Darda olan zeytin üreticisine destek amacıyla Maramarabirlik

, Genel Müdürlüğü tarafından kredi dağıtılma kararı alındı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Kriz kapıda

Küresel kriz daha Türkiye’yi vurmamış.
Uzmanlar öyle diyor.
Bizimkiler ülkeyi güllük gülüstanlık göstermeye 

bayılırlar.
Önceki günkü gazetelerde manşet ulusal gelir 

g bin dolara çıkmış!Devamı sayfa 5’de

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, Orhan 
gazi, İznik, Mudan 
ya, Erdek, Edin 
tik, Marmara Ada 
sı ve Mürefte 
Kooperatiflerinde 
ki ortaklara birim 
başına 300 YTL. 
kredi dağıtacağını 
açıkladı. Kredile 
rin yüzde 60 nakti 
olarak kullanıla
bilecek. Syf 3’de

DP İlçe 
Başkanlığına

Yıldırım Akınc 
getirildi

Faruk Güzel ve 
yönetiminin 
Demokrat Parti 
İlçe Başkanh 
ğı’ndan istifa 
etmesinden son 
ra bu göreve İl 
Başkanlığı tara 
fından İnşaat 
Mühendisi 
Yıldırım Akıncı 
getirildi. Akıncı, 
Yönetim Kurulu 
ile Gençlik 
ve Kadın 
Komisyonu’nu 
oluşturma 
çalışmalarına .

Yıldırım Akıncı D
Başkanlığı’na ge

Rİ2E YIIJIIK E€€âÜI mmbiiiiuiiiiİudaiiuima 
aöncü/kuubln§/> -Ov I i M ıfllr I tenüııııuıusisnııiBil

Zeytinlik-Tarla Meyve Bahçelerinizde damlama tİdaat rankasi 8İi 
üjF- usulü İle sulama sistemleri kurulur projelendirilir. gp

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN L PROJELERE
P Kumla Cod. Voşo 2 Sit. fipt. No:l K.KUA/ILfl / GEMLİK , 5YIL|)FAIJ

Tel.; 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 HE KREDİ VERİYOR iŞg

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

Buluşma
Kriz ve darbe....

Bir yanda kriz uyarıları..
Diğer yanda darbe söylentileri..
Yurttaş serseri mayın gibi..
Durmadan yalpa yapıyor..
Üretim neredeyse durma noktasında..
İşsizlik en yüksek noktada..
Belirsizlik bulutları nisan ayına rağmen 

inatla ülkenin üzerinden gitmiyor.
Ülkeyi kriz kıskacına sokup darbeye 

zemin hazırlama söylemlerinden medet 
umanlar var..

Bunlar her dönem puslu havayı beklerler..
Bilinçli olarak yarattıkları bu ortamdan 

nemalanmaya çalışırlar..
Sağlanan bu durum..
Emperyalistlerin ekmeğine yağ sürüyor..
Dilediklerini dayatıyorlar..
Türkiye iktidarıyla, muhalefetiyle, 

medyasıyla, akademik çevreleriyle kriz ve 
darbe beklentileri arasında dolanırken 
Avrupa Birliği PKK'yi terör örgütü kap
samından çıkarıverdi..

Çıkardığını da dünyaya duyurdu..
Hadi buyurun.. .
Kucağımıza konulan bir kriz daha..
Sağduyu..
İstikrar..
Derken giderek "müstemleke" lilik 

perçinleniyor..
Yedi düvele kafa tutan anlı şanlı OsmanlI 

DevrTnin "lalelerle" birlikte çöküş yılları..
Devrin ileri gelenleri ve gazetecileri 

yazdıklarıyla, yaptıklarıyla OsmanlInın dize 
getirdiği yedi düvele methiyeler düzerken, 
bağımlılık zincirinin halkalarını ucuca 
eklerken onlardan medet umuyorlardı..

Kendilerine gelecek kuruyorlardı.. 
Başardılar mı ?
Son padişah Vahdettin ve son 

OsmanlIlar nerelerde ve ne yapıyorlar?
Ali Kemal'in, Refi Cevat'ın adı nasıl anili 

yor?
Peyam Sabah, Alemdar adlı gazetelerden 

bugüne ne kaldı?
Onlar sadece yardakçılık yaptılar..
İşbirliği yaptıkları, kirli emellerine alet 

oldukları mütarekeciler bile onları yüz üstü 
bırakmadı mı?

Onun için..
İşbirlikçilik sadece dönemi için geçerli 

akçedir..
Sonrasında ise üzerine yapışan kara leke 

asla silinmemektedir..

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

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax . &1J 35 95

Çekilişten televizyon kazandınız diyerek dolandırdılar 

Kapıdan satış yapan 
dolandırıcılara dikkat

20 yaşlarında bir bayan dolandırıcı, yaşlı kadının 
çekilişten televizyon kazandığını söyledi ve narenciye 

sıkacağı ile sehpa sattı. ‘Aldıklarınızı birazdan getireceğim’ 
diyen dolandırıcı parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı

Mudanya’da yaşa 
nan dolandırıcılık 
olayında kimliği 
belirsiz bir bayan, 
'çekilişten televiz 
yon kazandınız' 
dediği yaşlı kadını 
dolandırarak kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Burgaz 
Mahallesi Kazımkara 
bekir Caddesi'nde 
ikamet eden 
Güler Memi'nin (73) 
evine gelen kimliği 
belirsiz bir bayan,

'Teyze televizyondan 
hangi kanalı 
izliyorsunuz?' dedi. 
İzlediği kanalı 
söyleyen yaşlı 
kadın bu kez, 
20 yaşındaki 
bayanın 
'Teyze elimde 
kartlar var, siz 
izlediğiniz kanaldan 
çekilişle televizyon 
kazandınız.
Ancak hediyenizi 
almanız için bir 
tane ev aleti

almanız lazım.' 
teklifiyle karşılaştı. 
Yaşlı kadın tam 
200 YTL'ye bir 
adet narenciye 
sıkacağı aldı. 
Kimliği belirsiz 
zanlı, bu kez de 
'Teyze televizyon 
kazandınız, bir de 
sehpa satalım' 
dedi. Yaşlı kadın 
40 YTL daha 
vererek sehpa 
da aldı.
Zanh, 'Hediyenizi

^ffllK-NUlIKlİIlDMIlEUheİpUllİ 
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, Manashr’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesine
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanında, 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 Fax: 513 17 94

ve sehpayı birazdan 
getireceğim* 
diyerek evden 
ayrıldı.
Dolandırıldığını 
anlayan yaşlı 
kadın ise polise 
müracaat etti. 
Yetkililer, kapıdan 
yapılan satışlara 
dikkat edilmesini, 
dolandırıcıların 
özellikle yaşlıları 
seçtiğini belirterek, 
dikkatli olunmasını 
istedi.

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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Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Genel Müdürlüğü, ortaklara 13 milyon YTL. kredi dağıtacak.

Zeytin üreticisine avans 
yf Darda olan zeytin üreticisine destek amacıyla Maramarabirlik 
Genel Müdürlüğü tarafından kredi dağıtılma kararı alındı. Gemlik, 
Orhangazi, İznik, Mudanya, Erdek, Edincik, Marmara Adası ve Mürefte 
Kooperatiflerindeki ortaklara birim başına 300 YTL kredi dağıtacak.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Marmarabirlik, 
zeytin üreticisine 
13 milyon YTL 
kredi verecek. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu, 
önceki gün yaptığı 
toplantıda, bağlı 
8 kooperatifin 
ortaklarına 
2008 yılı içinde 
kullandırılmak 
üzere toplam 13 
milyon YTL kredi 
tahsis kararı aldı. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, ortak 
üreticilerin,

kendilerine kredilerinin yüzde
ayrılan limitler 40'ını zirai ilaç
çerçevesinde şeklinde ayni

olarak, yüzde 
60'ını da nakdi 
olarak kullanabile
ceklerini söyledi. 
Taviloğlu, asgari 
kredi kullanma 
limitinin de 
300 YTL olarak 
belirlendiğini 
bildirdi.
Marmarabirlik'e 
bağlı Gemlik, 
Orhangazi, İznik, 
Mudanya, Erdek, 
Edincik, Marmara 
Adası ve Mürefte 
zeytin tarım satış 
kooperatiflerinin 
30 bin civarında 
ortağı bulunuyor.

DP İlçe Başkanlığına 
Yıldırım Akıncı getirildi

Faruk Güzel ve yönetiminin Demokrat Parti İlçe Başkanlığı’ndan istifa etmesinden 
sonra bu göreve İl Başkanlığı tarafından İnşaat Mühendisi Yıldırım Akıncı getirildi. Akıncı, 
Yönetim Kurulu ile Gençlik ve Kadın Komisyonu’nu oluşturma çalışmalarına başlandı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
DP İlçe Başkanh 
ğı'na İl Başkanh 
ğı'nın önerisi 
ile İnşaat Mühendisi 
Yıldırım Akıncı 
atandı.
Önceki gün İl 
Başkanlığından 
atama mazbatasını 
alan Akıncı, kanuni 
süre olan 15 gün 
içinde ilçe yönetimi
ni oluşturmak için 
çalışmalara başladı. 
14 Mart 2008 Cuma 
günü akşamı parti 
merkezinde düzen
lediği basın toplan
tısı ile ilçe yönetimi, 
Kadın Kolları ve 
Gençlik Kolları 
olarak yönetimden 
istifa ettiklerini

DP Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
Teşkilat İşleri 
Başkanı Nevzat 
Ceylan imzasıyla

açıklayan Faruk 
Güzel'in ardından 
İl Başkanlığı yeni 
ilçe başkanı 
arayışlarına girmişti.

gönderilen mazbata
da "Eski yönetim 
kanuni süre içinde 
kongresini yapma 
dığı için 'Münfesih' 
hale düşen ilçe 
yönetimi yerine 
yeni yönetimi 
oluşturmak üzere 
Yıldırım Akıncı atan
mıştır" denildi, 
önceki gün kendi
sine, verilen maz
batayı alarak çalış
malara başlayan 
İnşaat Mühendisi ve 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik 
Temsilcisi olan 
Yıldırım Akıncı, 
yönetim kurulu oluş
turmanın yanı sıra 
yeni parti binası 
için de yer 
arayışlarına başladı.

Seçim rüşveti!...

Son genel seçimlerde “bulgur-makarna- 
kömür” formülü işe yaradı; Oylar sandığa 
yağdı.. Kazandılar!...

“Durmak yok, yola devam” dediler!
Böylesine yaygın bir “seçim rüşveti”ni 

herkes görünce de..
Yaptıkları işi örtmek için kılıfını hazırla 

dılar..
O yüzden bu rüşvetin adını “sosyal yar 

dım projesi” koydular..
Erzak dağıtma işini de belediye persone 

linin sırtına yıktılar!
Gelişmiş demokrasilerde hiçbir partinin 

asla cesaret edemeyeceği bu işi açık açık 
yapanlardan biri de Ankara Büyükşehir Be 
lediyesi...!

Gemlik Belediyesi de ayni işi yapıyor..
Hepsi yapıyor...
Sokakların çukur içinde imiş, yağmurda 

sular basıyormuş, her taraf döküntü, cad
delerinden geçilmiyormuş, mezarlığına giril 
miyormuş bu beylerin umurunda değil, yeter 
ki tekrar tekrar seçilsinler, cepleri para dol
sun...

Şimdi belediye memurları kapı kapı dola 
şıyor ve 400 bin aileye belediye kesesinden 
hazırlanmış paketleri teslim ediyor!

Belediye seçimleri yaklaşıyor ya, çeşitli 
numaralar birer birer ortaya dökülmeye baş 
ladı..

Yedirmeye çalışıyorlar..
Bu para aslında halkın parası, senin be 

nim param..
Bizlere sormadan, bizlere harcanması ge 

reken bu paraları bu beyler harcayıp, koltuk
larını korumaya çalışıyorlar..

Benim kesemden bu beyler gerdeğe giri 
yorlar..

Paketlerde de yok yok üstelik!
10 kilo makarna, 5 litre ayçiçeği yağı, 5’er 

kilo un, pirinç, 2’şer kilo bulgur, kuru fasul 
ye, nohut, şehriye, zeytin, peynir, salça!

3 kilo çay, 6 kilo toz şeker, 2 kilo helva, 4 
kilo reçel 750 gram el sabunu, 1 kilo banyo 
sabunu 3 kilo çamaşır deterjanı, 2 kilo bula 
şık deterjanı...

Bu kampanyanın Ankara Büyükşehir Bele 
diyesi’ne maliyeti 200 milyon YTL’den fazla i 
m iş.

Bu yardımları alan aileler de bal gibi bili 
yor ki istenen sadece oy...

Kabaca bir hesapla 400 bin aileden orta
lama 3 kişi oy verse...

Bir milyon 200 bin kişi “çantada keklik!” 
Gelsin koltuk..

İşin ilginci seçim uğruna bu müsrifliği ya 
pan belediyelerin tamamı “müflis!”

Ankara Belediyesi batık, borçlarını ödeye- 
mi yor, icra geliyor..

Çoğu devlete elektrik, doğalgaz parasını, 
SKK primini, müteahhitlere hak edişlerini ’ 
ödeyemez halde!

Örneğin hovarda damat adayı gibi para sa 
çan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sade 
ce Hazine’ye borcu 29 Şubat 2008 itibarıyla 3 
milyar 941 milyon YTL...

Kimse bu borç nereden, bu paralar nereye 
gitti diye sormuyor..

Ama Belediye Başkanı Melih Gökçek Bey 
buna rağmen dolduruyor helvaları, reçelleri, 
nohutları poşete; kapı kapı oy satın alıyor!

“Yoksulluk yardımı", “sosyal dayanışma” 
lafları göstermelik...

Kısacası bir rüşvet sezonu daha başlı 
yor...

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


Sayfa 4
4 Nisan 2008 Cuma Gemlik Karfez

Aykentli öğrencilerin deneme sınavı başarısı

Gemlik ve Bursa
birincisi Aykent'ten

Dearem Dede cocujbr için üvnaılı

Sınav Dershanesi’ 
nin 14 Mart 2008 
tari hinde yaptığı 
dene me sınavında 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
3. sınıf öğrencisi 
Ege Yusuf Özteber 
Gemlik ve Bursa 
birincisi, 4. sınıf 
öğrencileri Yusuf 
Aydın ve Göktan

Vergi kaçağı ile mücadelede yeni dönem
Gelir İdaresi Başkan 
lığı, vergi kayıp ve 
kaçağı ile.mücadele 
amacıyla İdarede 
Risk Yönetim Birimi 
oluşturdu. Gelir 
İdaresi Başkanlığı, 
çeşitli vergi düzen
lemeleri konusunda 
yazılı bir açıklama 
yaptı.
Açıklamada, Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
mn vergi kayıp ve 
kaçağı ile mücadele 
de kapasımında 
Avrupa Birliğince 
finasmanı sağlanan 
projenin tamam
landığı ve vergi 
incelemelerinde 
"risk yönetim siste- 
mi"nin geliştirildiği 
ifade edilerek, bu 
sistem kapsamında 
Gelir İdaresinde 
Risk Yönetim Birimi 
kurulduğu vurgu
landı. Gelir İdaresi 
Başkanlığı açıkla
masında, risk yöne
timi sisteminin diğer 
bir ayağını da 
Katma Değer Vergisi 
denetimi ve vergi 
iadeleri için gelişti 
rilen modelin oluş
turduğu belirtildi. 
Açıklamada, bu 
model konusunda

Yaman Gemlik 
birincisi Bursa 
dördüncüsü Erol 
Yücelen ise Gemlik 
üçüncüsü ve 
Bursa 63. oldular. 
Yine Birey Dersha 
neleri’nin 16 Mart 
2008 de yaptığı 
deneme sınavında 
ise 7. sınıf Öğren
cisi Sena Özgün

da şu değerlendir 
mede bulunuldu: 
"Öncelikle mükelle
flerin iade alacak
larının üçüncü kişi 
vergi borçlarına 
mahsup imkanı ta 
mamen ortadan kal 
dırılmıştır. Ayrıca, 
Mal Müdürlükleri 
bünyesinde iadeye 
konu işlem yapan 
mükellefler, teknik 
kapasitenin daha 
fazla olduğu vergi 
dairesi müdürlükle 
rine nakledilmiş 
tir.Öte yandan, aktif 
büyüklükleri, üretim 
kapasitesi, istihdam 
düzeyi ve vergi 
iadeleri bakımından 
geçmiş performansı 
göz önünde bulun
durulmak suretiyle 
risksiz olan mükelle- 

Ekşi Gemlik 
birinciliğini 
elde etti. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
MüdürüAhmet 
Cevdet İşler, okul
da düzenlenen 
törende başarılı 
öğrencileri 
kutlayarak 
ödüllendirdi.

flere iadelerin her* 
hangi bir formalite 
aranmaksızın talep 
üzerine ve vakit 
geçirilmeksizin 
yapılması yönünde
ki çalışmalarımız da 
son aşamaya gelmiş 
bulunmaktadır. Katm 
a Değer Vergisi 
mükelleflerinin 
beyanlarının oto- 
kontrolüne imkan 
verecek olan Ba-Bs 
formları, şimdiye 
kadar yıllık olarak 
alınmaktayken, bu 
aydan itibaren aylık 
olarak alınacaktır. 
Bu formlar 
sayesinde mükelle
flerin mal alım ve 
satımları ile KDV 
beyanları çapraz 
kontrole tabi tutula
bilecektir."

Prof.Dr. Ahmet Mete 
Işıkara'nın oyuncu 
olarak yer aldığı 
Türk Kızılayı'nın 
organizasyonunda 
çocukların bil
inçlendirilmesi 
amacıyla hazırlanan 
"Benim Güzel 
Pabuçlarım" adlı 
oyun Tepekule 
Kongre Merkezi'nde 
ilköğretim öğrenci
leri için sahnelendi. 
İçişleri Bakanlığı'nın 
talimatıyla Türk 
Kızılayı'nın başlat
tığı "Türk Liderlerini 
Teşkilatlandırana 
Projesi Afet 
Zararlarını Azaltma" 
programı kapsamın
da yürütülen 
ilköğretim çocuk
larına yönelik çocuk 
tiyatrosu faaliyeti ile 
öğrencilerde 
afetlere karşı hazır 
olma kültürü ve bu 
konuda farkındalık 
oluşturma 
amaçlanıyor.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'ndan ödül 
ajan "JBeni.m Gü/e.l 
Pabüçlarım" adlı 
oyunda oynayan 
Prof.Dr. Ahmet Mete 
Işıkara, çocuklara 
depreme karşı nasıl 
önlem almaları 
gerektiğini uygula
malı anlatıyor.

Atlar Manastırda gezintiye aktı
Ercüment ESEN
Gemlik Kumla 
Karayolu Manastır 
Mevkiinde dün 
sürücüler tehlikenin 
eşiğinden döndü. 
Dün öğle saatlerinde 
sahipsiz 2 adet 
beygirin bir anda 
Kumla Karayolu 
üzerinde çıkması 
sürücüleri şaşkına 
çevirirken, beygirler 
ise dağ başında 
dolaşır gibi rahat 
tavırlarla yollarına 
devam ettiler.
Karayollu ijzerine 
nerden geldikleri 
belirlemeyen beygir 
çifti uzun süre sürü 
cülere tehlike yaşa 
tırken vatandaşlar ise 
beygirlere meraklı 
gözlerle seyrettiler. 
Uzun süre Karayo 
lunda rahat, rahat 
dolaş beygirler 
aniden koşarak 
gözden kayboldular.

Oyunun çocuklarla 
karşılıklı ilişki 
halinde oynan
masının çocukların 
bilinçlenmesine 
yönelik etkisine 
dikkat çeken 
Işıkara, "Çocukları 
oyunun içine çek
tiğimiz için üzer
lerinde daha güçlü 
bir etki bırakıyor. 
Oyunu onlar için 
çok faydalı buluyo
rum. Biliyorsunuz 
ağaç yaşken 
bükülür. Biz 
geçmişin deprem 
göçükleri üzerine 
yeni göçük adayları 
kuran bir toplumuz. 
Ben çocuklara 'siz 
bunlardan olmayın' 
diyorum. Onlara 
'depremden korun

M

-MUİT*

mak mümkün, siz 
bu önlemleri alın' 
diyorum" dedi. 
Geçen günlerde 
oyunun galasının 
yapıldığını ve 4 fark
lı yerde sahnelen 
diğini belirten (şıka 
ra, oyunun Bursa, 
Ağrı, Erzincan, 
Adana, Mersin, 
Muş gibi Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde 
sahneye konula
cağını söyledi. 
Oyunu izleyen 
öğrenciler ise, 
öyüfiü çök fâydâlr 
bulduklarını, 
çok şey öğrendik
lerini ve öğrendik
lerini kendi 
hayatlarında 
uygulayacaklarını 
söylediler.
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Kriz kapıda..
Demek ki komşumuz Yunanis 

tan’ı geçtik.
Helal olsun.
Sokağa çıkın vatandaşa so 

run, “ulusal gelir 9 bin dolara 
yükselmiş, sizin yaşantınızda, 
gelirinizde bir yükselme var mı?’ 
diye..

İnanıyorum ki “Benimle alay 
mı ediyorsun” diyeceklerdir.

Ülkeyi yönetenler, çarşı pazar 
hiç mi dolaşmazlar.

Ödenmeyen çek ve senet sayı 
sına baksanız size ekonominin 
ne durumda olduğunu gösterir.

Bir de buna gününde ödenme 
yen kredi kartı ve hiç ödeneme 
yen kartları sorarsanız durum da 
ha da aydınlanır.

Esnaf neredeyse kepenk kapa 
tacak..

Piyasada para yok.
Dün, Serbest Bölge de birkaç 

fabrikayı ziyaret ettim.
Genelde yabancı sermayenin 

açtığı fabrikalar yoğun bir çalış
ma içinde, limanların da aynı 
bölgede olması nedeniyle yoğun 
bir trafik var.

• Yol yükü taşımıyor.
Trafik düzeni karmakarışık.
Alan, limanların yükünü kal 

dırmıyor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_Quler@hotmail.com V,

Plansızlık kol boyu..
Her yer yeni adıyla lojistik 

(nakliye) şirketleriyle dolu..
O bölgede gelişme kendiliğin

den oluyor.
İsteyen istediğini yapıyor.

■ 25 binlik planlarda yargıya ta 
kıldı ya!

Dönüşte bir lojistik şirketine 
girip biraz sohbet ettik.

Onlar da şikayetçi..
İşletmeler 4 ay süreli ödeme 

ile nakliye yaptırmak için teklif 
topluyorlar.

Bu iş nasıl döner?
Çok güçlüysen, dayanabilir 

sen döner..
Gelen bir gemiyi boşaltacak

sın, paranı olmak için fatura ke 
sip bekleyeceksin.

Mazotu en çok 15 gün opsiyon 
ile alabilirsin.

Faturanın KDV’sinin bir ay 
sonra ödemek zorundasın.

Peşin vergi, SKK primleri, so 
för maaşları, tamir masrafları, su, 
elektrik, ısıtma gibi giderler hep 
peşin sayılacak şekilde ödeniyor.

Firmalar arasında rekabet al 
mış başını gidiyor.

Herkes para kazanamamaktan 
yakınıyor.

Ama işin dönmesi için çalış
mak da zorundalar.

Ne de olsa bankalara herkes 
borçlu..

Böyle bir ekonomik ortamda ।. 
gemini yüzdür yüzdürebilirsen..

. Siz böyle bir ortamda çıkıp 
ulusal gelirimiz 9 bin dolara çıktı 
derseniz, gülerim.

Gerçekten çıksa..
Ama ekonomi bir avuç inşa 

nın elinde..
Onlara bir diyeceğimiz yok.
O grup nüfusun yüzde 5’ni bile 

oluşturmaz.
Gerçekten uluşal gelir onlara

yarıyor.
Tabana değil.
Böylesi belirsiz bir ortamda 

AKP’nin kapatılması davasının 
açılması da ekonomiyi vuracak
tır.

Döviz aldı başını gidiyor.
İhracat yapan birçok firma yıl 

başında ğolar veya avro ile bağ 
lantısını yapmış ama gel şimdi 
çık işin içinden.

Bir sanayici arkadaşımız bun
dan yakınıyor.

Böyle giderse bir yıl bedava 
çalışacağız..

“Allah sonumuzu hayretsin” 
diyor.

Ama olsun, ulusal gelirimiz 9 
bin dolara çıkmış.

Düğün bayram yapalım..
Kendi kendimizi kandıralım.
Bir ülkede ulasal gelir 9-10 bin 

dolara çıktığında, insanlarının 
yüzü güler.

Sokaklarda güleryüzlü insan 
görüyor muşunuz?

Göremezsiniz.
Ama Başbakanımız müjdeli 

yor, “ulusal gelir 9 bin dolar” di 
ye.

Oysa kriz kapıda.
Bunu kendi uzmanları söylü 

yor.

ÜMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
I Saati: 45.00 • YIL 

1 Saat t Servis; 65.00 • YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM : 0.546 517 52 82

NETOTOGAZ 
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81 ilde internet evi kuruluyor
Ulaştırma Bakanlığı 
ile Türk Telekom 
arasında 2007 yılı 
içerisinde yapılan 
protokol gereğince, 
81 ilde 850 adet 
internet evi 
kurulması 
kararlaştırıldı. 
Kilis İl Telekom 
Müdürü Mehmet 
Kerimoğlu, 
"Eğitime Tam 
Destek Kampanyası 
ile iki yıl içinde 
toplam 200 milyon 
YTL'lik maddi 
destek sağlandığını 
söyledi.
İl Telekom Müdürü 
Mehmet Kerimoğlu, 
yaptığı açıklamada, 
Ulaştırma Bakanlığı 
ile Türk Telekom 
arasında 2007 yılı 
içerisinde yapılan 
protokol gereğince, 
81 ilde 850 adet 
internet evi 
kurulması kararlaştı 
rıldığını belirterek, 
"Şirketimiz, İl 
Müdürlükleri 
vasıtasıyla süratle . 
kurulum çalış
malarına başla
mıştır.
Genel Müdürlüğümü 
zün, sosyal sorum
luluk projelerine 
olan duyarlılığının

da önemli bir 
göstergesi kabul 
edilecek olan bu 
projenin adı 
"Kamu İnternet 
Erişim Merkezi 
Projesi" olup bu 
kapsamda Türkiye 
genelinde olmak 
üzere yaklaşık 
17 bin bilgisayar, 
17 bin masa, koltuk 
ve diğer gerekli 
arşiv dolabı, klima, 
teknik malzemeler 
ve ekipmanlar, 
kurulumları 
tamamlanarak 
ücretsiz olarak 
mülki amirlerimizin 
sorumluluğuna 
verilmektedir.

Şirketimiz bu 
önemli proje için 
20 bin kaynak 
ayırmıştır" dedi. 
Türkiye'de şu 
zamana kadar 
yaklaşık 200 kadar 
internet evi kuru
larak teslim edildiği
ni vurgulayan 
Kerimoğlu, "Kilis 
merkez, Polateli, 
Elbeyli ve Musabeyli 
merkezde olmak 
üzere 4 adet inter 
net evi kurulmaya 
başlanmıştır. İnter
net evlerinde 20 
bilgisayar, masa, 
koltuk, dolap, 
klima ve teknik 
ekipman bulunmak-

tadır.4 internet 
evinin maliyeti 
yaklaşık 140 
bin YTL'dir. 
Türkiye'nin 
telekomünikasyon 
devi Türk Telekom, 
eğitime katkı 
sağlayan ve 
özellikle Türkiye'de 
bilgisayar okur 
yazarlığını ve inter
net kullanımını 
artırmaya yöhelik 
projelere tam destek 
vermektedir. 
Şirketimiz, 2006 
yılında başlattığı 
"Eğitime Tam 
Destek Kampanyası" 
ile de iki sene 
içinde toplam 200 
milyon YTL'lik 
yatırımla Türk eğitim 
sisteminin gerek 
maddi büyüklüğü 
gerekse coğrafyaya 
yayılması bakımın
dan en kapsamlı 
yatırımlarından biri
sine imza atmıştın 
Böylece Türk 
Telekom, 2 yılda 
toplam 70'e yakın 
okul ve eğitim 
tesisi ile yaklaşık 
40 bin öğrenciye 
etkin eğilim 
imkanı sağlamış 
olmaktadır" açıkla
masını yaptı.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...
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1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Serbest Kürsü
Uz. Dr. Gürcan VURAL 

Kanser Tanı Uzmanı 
sitonet@superonline.com

Kanser ve vitaminler....
Önemli bir sağlık sorunu ile karşılaşan 

kişiler (ve yakınları) haklı olarak ellerinden 
gelenin en iyisini yapmak isterler. En yeni 
tedavi metodları, en iyi ilaçlar, destek 
ürünleri, vitaminler... Maalesef bu arayış 
sırasında bazen hiç faydası olmayan 
(hatta zararı olabilen) tedavi metodları bile 
denenir.

Amerikan toplumunda genel populasyo 
nun .yüzde ellisi vitamin kullanırken kan 
şerli hastaların yüzde yetmişbeşi vitamin 
kullanmaktadır. Amerikan Ulusal Kanser 
Enstitüsü tarafından çıkarılan Kanser der
gisinin bu ayki sayısında yayınlanan bir 
uyarıyı sîzlere iletmek istiyorum: Kanser 
hastalarında vitamin ve antioksidan kul
lanımının faydadan çok zararı olabilir.

Bu konuda laboratuvar ortamında ve 
kliniklerde yapılmış pek çok çalışma var. 
Daha önce Petri kutusunda vitamin C veri 
len kanser hücrelerinin verilmeyenlere gö 
re daha hızlı yayıldığını gösterilmişti. 
Benzer olarak ileri dönem kanseri olan bir 
grup hastaya C vitamini verilirken bir 
gruba verilmemiş, sonuçta vitamin alan 
grupta kanserin daha hızlı yayıldığı gös
terilmiştir. Unutmayalım ki kanser hücre 
l.eri de aynı normal hücreler gibi vitamine 
ihtiyaç duyarlar.

Beta Karoten kullanan sigara içicilerinde 
akciğer kanseri görülme riski daha yüksek 
bulunmuştur. Keza 2004 yılında yayın
lanan bir çalışmada, antioksidan kullanımı 
nın mide bağırsak kanserlerini önlemedi 
ği, aksine ölüm oranınım artırdığı gösteril 
miştif. Erken dönem meme kanserleri olan 
kadınlar içinde antioksidan kullananlarda 
hastalık dajha kötü seyretmektedir (Lancet 
2002). Bir başka çalışmada baş boyun böl
gesi kanseri olup da vitamin E alan hasta
larda ikincil bir kanserin görülme ihtima
linin arttığı gösterilmiştir.
Sonuç:
1-Amerikan Kanser Derneği kanser teda 

visi sırasında vitamin kullanımından uzak 
durulmasını tavsiye etmektedir. Bu yüz
den doktor Önerisi olmadan, kulaktan dol 
ma bilgilerle vitamin veya antioksidan 
almayın.

2-Taze meyve, sebze tüketiminizi artırın. 
Az etli, az yağlı, bol posalı bir beslenmeye 
dikkat edin.

mailto:sitonet@superonline.com
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Baykal, Erdoğan ile 
görüşmeye soğuk

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
kongre sonrası 
ilk toplantısını 
ilçe lokalinde 
yapıldı.
Toplantıya; tek 
liste ile gidilen 
kongrede tekrar 
güvenoyu alarak 
3. defa ilçe başkan
lığına seçilen 
Recep Aygün 
başkanlık yaptı. 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün; kongreleri • 
nin oldukça coşkulu 
ve yoğun katılımla 
gerçekleştiğini kay 
dederken, kongrenin 
hazırlık çalışmaları
na katılan herkese 
teşekkür etti.
Aygün; "Yönetimi 
miz yeni üyelerimiz 
le taze kan ve güç 
kazanmıştır. İnşallah 
kongremiz Gemlik'te 
muhalefette geçirdi 
ğimiz son kongre 
mizdir. Allah'ın izni 
ve gayretimizle 
ilçemizde Gemlik 
Belediyesi'nin burç 

larına yeniden ülke 
mize efsanevi 
hizmetler yapan 
Milli Görüş belediye
ciliğinin bayrağını 
dikeceğiz. Böylece 
Gemlik ve Gemlik 
halkı gerçek hizmet 
ve belediyecilik ile 
tanışacaktır. Bu 
nedenle ilçe kon
gremiz yerel 
seçimlerin startını 
verdiğimiz bir 
işaret fişeği konu
mundadır" dedi. 
Toplantıda kongre 
sonrası değerlendir 
meler yapılırken;
30 kişilik ilçe yöneti
minde görev dağdı 

mı da gerçekleşti 
rildi. Buna göre 
Recep Aygün'ün 
ilçe başkanlığındaki 
ilçe yönetim kuru
lunda; Sedat Özmen 
teşkilatlanma 
Birim Başkanlığı, 
Ahmet Şenses 
Sosyal İşlerden 
Sorumlu Başkan 
yardımcılığı, 
Nazım Yiğit Seçim 
İşlerinden Sorumlu 
Başkanlığı, Ömer 
Tuncal Kınık İlçe 
Sekreterliği, 
Seyyat Güneş 
Mesleki Kuruluşlar 
dan Sorumlu 
Başkan Yardımcılığı, 

Ahmet Gül İlçe 
Muhasipliği, 
Yaşar Kekezoğlu 
Halkla İlişkilerden 
Sorumlu Başkan 
Yardımcılığı, 
Zekeriya Gül 
Ekonomik İşlerden 
Sorumlu Başkan 
Yardımcılığı, Ömer 
Faruk Demirok 
Tanıtma Birim 
Başkanlığı ile 
görevlendirilirken, 
İnci Özsabuncu 
Kadın Kolları 
Başkanlığına ve 
Mustafa Demir ise 
Gençlik Kolları 
başkanlığına 
getirildiler.

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, bazı 
çevrelerin “Erdoğan- 
Baykal görüşsün” 
şeklindeki taleplerini 
“romantik istekler”, 
olarak değerlendirdi. 
Sivil toplum örgütle 
rinin sağduyu çağrı 
sı yaptığını ancak 
bunların kayboldu 
ğunu hatırlatan Bay 
kal, “Erdoğan-Baykal 
görüşsün deniyor. 
Bu istekler, romantik 
taleplerdir. Görüş 
mekte bir şey yok. 
Sonuç alıcı görüşme 
için bir kere AKP'nin 
bir özeleştiri yapma 
sı lazım. Laiklik kar 
şıtı eylemlerini otu
rup bir değerlendir 
me yapması lazım. 
Şu ana kadar Başba 
kan sadece başkala 
rım suçlayarak vakit 
geçirdi. ‘Biz nerde 
hata yaptık' demi 
yor” diye konuştu. 
Baykal, CHP Merkez 
Yönetim Kurulu top 
lantısında gündeme 
ilişkin önemli değer
lendirmelerde bulun
du. Baykal toplantı
da, AKP'ye açılan ka 
patma davasıyla baş 
layan tartışmalara 

ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Baykal, 
şunları söyledi: 
“Yaşanan krizi 
aşmak için ‘Erdoğan 
Baykal bir araya gel 
sin' talepleri var. Bu 
çağrıyı yapanlar hem 
krizin nedenlerini 
doğru teşhis edeme 
mişler hem de kolay
cı bir yöntem öneri 
yorlar. Kriz AKP - 
CHP sürtüşmesin
den kaynaklanmıyor. 
Benim kişi sel olarak 
AKP ile Erdoğan'la 
bir kavgam yok. Ben 
mesela kişi olarak 
Abdullah Gül'ü sevi 
yorum. Ama fıkirleriy 
le hiç mutabık deği 
lim. Kişisel, el sık
mak, gitmek, 
gelmek, yan yana 
gelmek bir şeyi çöz 
mez. Kriz, AKP Ana 
yasal düzenle, yargıy 
la, üniversiteyle ça 
tıştığı için var. AKP 
hep ‘benim sayısal 
çoğunluğum var, iste 
diğimi yaparım' anla 
yışı ile ülkeyi yönetti. 
Kendi iradesinin 
hukukla Anayasayla, 
sınırlandırılmasını 
hiçbir zaman kabul 
etmedi.”

OCAKLARI

M. H. P. 
GEMLİK 

İLÇE 
BAŞKANLIĞI

Vefatınınll. Yıfcfönümünıfc 
Türk Dünyası'nın Başbuğ'uMerfıum

ALPARSLAN TÜRKEŞ
YenİcUn MANEVİYATA DÖNÜŞ...

Alparslan Türüeş'i
Rahmet ve Minnetfe Anıyoruz.

Ruftun Şâtf, Mekânın Cennet Ofsun
Ben Tüıtk mİLLetİnİ:

SokAkİARCİA ISpANAİC Fİ y ATIN A SATlİAN dEMOİLRASİyE, 
Rüşvet, lıilt İLe çİçnenen, çi^netİLen hukuk öüzenLerİne, 
AhlAİ<TAN MAİ1RUM bİR hÜRRİyETE, 
TEfECİlİqE,kARAboR5AyA yER VEREN bİR EkoNOMİyE ÇAÇIRM iyORUM. 
TüakLük quRUR ve şuuruna, İsIam AİıUk ve FazîIetİne, yoksullukta 
SAVAŞA,AdAlETTE yARIŞA, BİRLiqE,l<ARdEŞlİqE,klSACA İlAk yolu, 
HAkikAT yolu, Altah yoluNA çAğiRiyoRUM.
ModERN Mıidi-NİyETİN EN ÖN SaFIIINA qtÇMtk ÜZERE 
ÇAEjIaR ÜZERİNÖEN SIÇRAMAyA ÇACjlRiyORUM.
HaREİCETİN AdlNI İSTEyENlERE AÇlkçA İİAN EdİyORUMZ

5 Nisan 2008 Cumartesi Günü 
İkindi Namazına müteakip 

Çarşı Camiinde 
Mevlüt Okunacak, 

aynı günün akşamı 
saat:20.00'de 

Gemlik Teşkilat Binasında 
anma programı tertip edilecektir. 

Tüm Halkımız Davetlidir.
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Avrupa, PKK'yı terör 
örgütü listesinden çıkardı

NATO sözcüsü 
James Appathurai, 
Fransa'nın Afganis 
tan'ın doğusuna 
en az 800 takviye 
asker göndereceği
ni açıkladı. 
Romanya'nın 
başkenti Bükreş'te 
yapılan NATO zirve 
sinin açılışında açık 
lamalarda bulunan 
sözcü, böylece 
Fransız hükümeti 
nin taahhüt ettiği 

HAYIF Gemlik Kaymakamlığından 
aldığım yeşil kartıma kaybettim. 

Hükümsüzdür. Elif BOYDAŞ

takviye askerleri 
göndereceğini doğ 
rulâmış oldu.
Sözcü, "Fransız hü 
kümetinin Afganis 
tan için önemli bir 
askeri katkı sağla 
yacağını doğrulaya
bilirim" ifadesini 
kullandı. Afganis 
tan'ın başkenti 
Kabil'de konuşlanan 
Fransız birliğindeki 
asker sayısı 1700 
civarında.

Avrupa Adalet 
Divanı, PKK'nın 
AB terör örgütleri 
listesine alınmasına 
yönelik itirazı 
kabul etti. Örgüt 
2002 yılında AB 
terör örgütleri 
listesine dahil 
edilmişti. Bizzat 
Abdullah Öcalan'ın 
kardeşi Osman 
Öcalan'ın başvu
rusunu değerlendi 
ren Adalet Divanı 
PKK terör örgütünü 
AB listesinden çıkar
mayı kabul etti. Bu 
kararla, PKK'nın 
daha önce listeye 
alınırken uygulanan 
prosedürün yanlış 
olduğu kabul 
edilmiş oluyor. 
Şimdi prosedürün 
gözden geçirilmesi 
gündeme gelecek. 
Avrupa Adalet 
Divanı PKK'nın terör 
listesine alınması 
kararını usul yönün
den eksik bulduğu 
için bozdu. PKK'nin 

yeniden Avrupa 
terör listesine 
alınması için 
AB'li yöneticilerin 
gerekli olan 
düzenlemeleri 
yapması gerekiyor 
SÜREÇ NASIL 
İŞLEMİŞTİ 
Avrupa Adalet 
Divanının terör 
örgütü PKK'nın 
AB terör örgütleri 
listesine alınmasına 
bu yıl başında adli 
itiraz yolunu açması, 
AB terör örgütleri 
listesine ilişkin 
tartışmaları can
landırmıştı. Terörist 
Osman Ocalan, 
"PKK'nin şefi" 
sıfatını kullanarak, 
Lüksemburg'da 
bulunan Adalet 
Divanına avukatları 
aracılığıyla 
başvuruda bulun
muş, örgütün 2 
Mayıs 2002'de 
dahil edildiği AB 
terör örgütleri lis
tesinden çıkarıl

masını talep etmişti. 
Bu girişime, 
KNK (Kürdistan 
Ulusal Kongresi) 
adına da Şerif 
Vanlı katılmıştı. 
ÖNCE 
REDDEDİLMİŞ 
SONRA HAKLI 
BULUNMUŞTU 
Adalet Divanı 
mahkemesi, 15 
Şubat 2005 tari
hinde, AB Konseyi 
nin PKK'yı AB terör 
örgütleri listesine 
alan kararına yönelik 
itirazı reddetmiş, 
Osman Öcalan'ın da 
söz konusu örgütü 
temsil etme yetkisi 
bulunmadığını 
açıklamıştı.
Adalet Divanı, tem 
yiz üzerine, terörist 
Osman Öcalan'ın 
adli başvuru 
hakkı olduğu 
görüşünü onayla
yarak, teröristlerin 
taleplerinin yeniden 
incelenmesine yeşil 
ışık yakmıştı. Bu 

durumda, Adalet 
Divanı, terör 
örgütünün AB 
listesinden çıkarıl
masına yönelik adli 
talepleri inceleyerek 
gerekçeli bir 
karar açıklaması 
bekleniyordu.
11 Eylül saldırıları 
nin ardından 
AB'nin yayımlamaya 
başladığı terör 
örgütleri listesine 
PKK, 2002 yılında 
eklenmişti. Üye 
ülkeler, listeye dahil 
edilen örgütlerin 
tüm malvarlıklarına 
ve hesaplarına el 
koymakla yükümlü 
kılınıyor. Terörizme 
karşı mücadele, 
terör örgütlerinin* 
mali gelirlerini kont 
rol etmek ve engelle
mek amacıyla oluş
turulduğu varsayılan 
liste, özellikle adli 
kurumların görüş 
ve kararları dikkate 
alınarak şekillen 
diriliyor.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN Türkiye nite silalı üretecek
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SAM »e NİBALMINIZ İÇİN BİZİ ARAVINIZ

K

«te 
£

l

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 IçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı 

Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa 

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ülgun 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 işlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

s

ABD'de hazırlanan 
gizli bir raporda, 
Türkiye'nin nükleer 
silah yarışına 
katılabileceği öne 
sürüldü.
ABD'de Senato Dış 
İlişkiler Komitesi'ne 
sunulan bir raporda, 
Türkiye ile Suudi 
Arabistan'ın nükleer 
silahlanma yarışına 
katılmasının 
muhtemel görüldü 
ğü iddia edildi.
Senato komitesine 
sunulan raporda, 
Riyad'da görev 
yapan ve adı gizli 
tutulan üst düzey 
Amerikalı diplomat
lara göre, Suudi 
yöneticiler, İran'ın 
nükleer silahlan
masından endişe 
duyuyor.
Rapordat gelecek 
on yılda İran'ın nük
leer silahlar üretme 
si durumunda, 
Türkiye'nin de nük
leer silah elde etme 
yarışına katılma 
baskısını üzerinde 

hissedebileceği ileri 
sürülüyor. Raporun, 
Senato Dış İlişkiler 
Komitesi'ne bağlı 
bir çalışan tarafın
dan, geçen yıl tem- 
muz-aralık ayları 
arasında, VVashing 
ton ve Orta Doğu'da 
ki yüzlerce kişiyle 
yapılan röportajlara 
dayanarak hazır
landığı belirtildi. Söz 
konusu raporda, 
ayrıca Türkiye ve 
İran'ın birbirini rakip 
olarak görmediği, 
Türkiye'nin "iki ülke 
arasında güç denge
si sağlanmasını" 
barışçı bir ilişkinin 
temeli olarak gördü 
ğü ifade edildi. 
Şubat sonunda 
tamamlanan rapor
da, Mısır'ın kendi 
nükleer programını 
yürütmesinin 
muhtemel 
görülmediği de 
kaydedildi. . 
Amerikan istihbarat 
raporlarına göre, 
İran'ın nükleer silah 

programlarını 2003 
yılına kadar 
sürdürdüğü ve bu 
tarihten itibaren bir 
kenara bıraktığı 
belirtiliyor. Ancak 
istihbarat uzman
larına göre uranyum 
zenginleştirme 
sürecini devam 
ettiren İran, nükleer 
silah üretmeye 
karâr verirse, 
bu kapasiteye 
sahip olabilecek-. 
Raporda varılan 
sonuçlara göre, 
2025 sonuna kadar 
Orta Doğu böl
gesinde üç veya 
dört ülke, İran'ın 
nükleer ilerlemesine 
karşı durabilmek 
için nükleer güç 
kapasitesini elde 
etmiş olacak. 
Raporda, Orta 
Doğu'da nükleer 
silahların yayıl
masının, bölgesel 
güvenliği ve 
Amerikan çıkarlarını 
tehlikeye atacağı da 
kaydedildi.

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

İZ AVI D Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescilli ve onaylı 29.01.2008 tarih ve 
11| 08160400EX005389 tescil numaralı gümrük çıkış beyannamemiz zayi 

olmuştur. Hükümsüzdür. C.P. STANDART GIDA SAN ve TİC. A.Ş.
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Türkiye Iran elektrik 
şebekesine bağlanacak
Elektrikte net arz 
açığı görünen Türki 
ye, elektrik alımı 
için doğrudan Iran 
şebekesine bağlan
ma formülünü 
geliştirdi.
Türkiye, İran'a kom 
şu bir bölgeyi ulu 
sal şebekeden ayı 
rıp İran şebekesine 
bağlayarak elektrik 
alımında bulunacak. 
TBMM'ye sunulan, 
Elektrik Piyasası 
Kanunu'nda 
değişiklik yapan 
Usarıya göre, 31

Aralık 2009 tarihine 
kadar, ülke içerisin 
de oluşturulacak 
izole bölge besleme 
yöntemiyle elektrik 
enerjisi ithal edilebi 
lecek. Bu süre 
EPDK kararıyla uza
tılabilecek. İzole 
bölge besleme yön
temi, bir alanın mev 
cut ülkenin elektrik 
şebekesinden 
ayrılıp, komşu 
ülkenin elektrik 
şebekesine bağlan
ması anlamına 
geliyor.

ELEMAN ARANIYOR
CARGİLL Şantiyesinde çalışacak 

MAKİNE MÜHENDİSİ veya 
MAKİNE TEKNİSYENİ 

(Otocat programı kullanmasını 
bilen BAY veya BAYAN) 

aranıyor.
ÇAĞDAŞ TEKNİK TESİSAT

Hamidiye Mah. Kartal Sok. No:17 
Tel: (0.224) 514 30 08 
Fax: (0.224) 587 7943 

GSM : (0.532) 687 55 83 GEMLİK 
abdullah_yllmaz1@mynet.com

SATILIK DAİRE

Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 

Kat kaloriferli daire 
sahibinden satılıktır

Tel: (0.224) 517 26 42
ÖZEL

HASTANESİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

' Baş Hemşire (Özel Hastane Deneyimi Olan)
’ Ebe (Ebelik Bölümü Mezunu, Tercihen Neonatal Resusitasyon Programı Eğitimi Almış)
* Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireleri
* Acil Tıp Teknisyeni (ATT) (Tercihen Erkek)
‘ Anestezi Teknisyeni (Sağlık Meslek Lisesi'nin Anestezi ve Anestezi Teknisyenliği Bölümü Mezunu) 
‘Tıbbi Laborant (2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulu Mezunu)

Takım çalışmasına uyum gösterebilen, kendine güvenen, analitik düşünebilen, 
sistematik ve sorumluluk sahibi, gelişime açık, güncel bilgi ve uygulamaları takip eden, 

kendini geliştirmeyi ve kariyerinde ilerlemeyi hedefleyen adayların şahsen fotoğrafları ile;

ÖZEL ATAKENT HASTANESİ
Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak No: 12 YALOVA (Merkez Cami Karşısı)

Tel: 0 226 811 15 15adresine müracaat etmeleri rica olunur.

Gemlik Körfez Sayfa 9

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 

TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI 

ALINACAKTIR 
Müracaat şahsen yapılacaktır. 
O 224 524 75 OO

İNSAN KAYNAKLARI & EĞİTİM DEPARTMANI

Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 

ve bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü 

(SRC ve Psikoteknik belgeli) 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km.

. Gemlik / BURSA - Tel s 513 47 39

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464'e mesaj atın.

melkoyun.com

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:abdullah_yllmaz1@mynet.com
melkoyun.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Oyak Renault tam gaz 2-1
»W

OYAK RENAULT

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci Amatör Küme 
dördüncü Grup lideri 
Oyak Renault 
takipçilerinden 
Gemlik 
temsilcisi Kurşunlu 
Belediyespor'u 
evinde 2-1 yenerek 
yoluna devam etti. 
Yenenin arayı aça
cağı yenilenin ise 
birincilik umutlarının 
azalacağı maça 
konuk ekip Oyak 
Renault iyi başladı 
ve 13 dakikada 
Çan'la 1-0 öne geçti. 
28 dakikada ceza 
sahası dışında topa 
elle müdahale eden 
Oyak Renault kale
cisi Serdar kırmızı

kart görerek takımını 
10 kişi bıraktı ve ilk 
yarı su sonuçla bitti. 
İkinci yarıda 10 kişi 
oynayan Renault'un 
üzerine giden 
Kurşunlu Belediye 
spor beklediği golü 
bulamazken 67 
dakikada gelişen 
atakta Tugay 
takımını 2-0 öne 
geçirerek rahatlattı. 
87 dakikada ikinci 
sarıdan kırmızı 
kartla oyun dışı 
kalan Sait Kurşunlu 
Belediyespor'u 10 
kişi bırakırken 
89 dakikada ceza 
sahası içinde geri 
pastan doğan endi- 
rek atışı kullanan 
İsmail Kurşunlu

Belediyespor'un 
tek golünü attı ve 
maç sarı siyahhların 
2-1 üstünlüğüyle 
söfiâ erdî.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Kamil Çetin (7) 
Eyüp Edizer (7)

Gemlikspor İnegöl’den
lider döndü 2-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci Amatör 
Küme üçüncü 
grupta geçtiğimiz 
hafta kendi 
sahasında aldığı 
beraberlikle 
liderliği kaptıran 
Gemlikspor, 
dün İnegöl'de 
oynadığı maçta

takipçisi İnegöl 
Doğanspor'u 2-0 
yenerek büyük 
avantaj sağladı. 
İlk yarısı golsüz 
biten karşılaşmanın 
ikinci yarısında 
Soner'in attığı 
golle 1-0 öne 
geçen Gemlikspor, 
kazanılan penaltıyı 
gole çeviren

Soner kendisinin 
ve takımının 
ikinci golünü attı. 
Maçın kalan 
dakikalarında 
başka gol olmayın
ca Gemlikspor 
Bursa Süper 
ligine yükselmede 
büyük bir 
engeli aşmış 
oldu.

İMİUİ
KURŞUNLU BELEDİVeSTOrT

KURŞUNIü

Kasım Mutlu (7) 
KURŞUNLU 
BELEDİYESPOR : 
Dinçer (5) Emrah (3) 
(Volkan 4) Şâıt (4) 
Serkan (4) İsmail (5) 
Tezcan (5) Zeynel (5) 
Reyhan (4) (Bertan 
3) Olcay (3) Aykut 
(3) Sinan (3)

(Coşkun 4) 
OYAK RENAULT : 
Serdar (2) (Ümit 4) 
Semih (5) Can (5) _ 
Yılmaz (5) Sercan (3) 
(Burkay 4) Feyyaz 
(3) Tugay ’6) Onur 
(4) (Semih 5) 
Haşan (5) Olcay (6) 
Hüseyin (6)

GOLLER : Dk. 13 
Can Dk. 67 Tugay 
(Pyak Renault) Dk. 
89 İsmail (Kurşunlu 
Belediyespor) 
KIRMIZI KARTLAR : 
Dk. 28 Serdar 
(Oyak Renault) Dk. 
87 Sait (Kurşunlu 
Belediyespor)

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
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Hamilelikte ilaçlar bebeğin 
işitmesine zarar veriyor

Diş gıcırdatmanın nedenleri
Kulak vücudumuzda 
hem işitmede hem 
de dengeyi sağlama 
da görevli bir organ. 
İşitmenin olabilmesi 
için, seslerin varlı 
ğının anlaşılması ve 
kelimelerin tanım
lanması gerekiyor. 
Acıbadem Kadıköy 
Hastanesi Kulak Bu 
run Boğaz Hasta tık
ları Uzmanı Prof. Dr.
Haluk Özkarakaş, 
"İşitme kayıpları 
kalıtımsal nedenler, 
annenin hamileli 
ğinde kullandığı ilaç 
lar ve anne karnında 
alınan radyasyona 
bağlı olarak bebekte 
iç kulak hasarıyla 
ortaya çıkabiliyor" 
diyor.
Prof. Dr. Haluk 
Özkarakaş, işitme 
kayıplarının neden
leri ve tedavisi hak 
kında merak edilen
leri şöyle yanıtladı: 
Kaç tür işitme 
kaybı var?
Temel olarak İletim 
tipi ve sinir tipi 
oimak üzere iki tür 
işitme kaybı var. Bir 
de bu iki tipin deği 
şen derecelerde 
aynı hastada görül 
düğü miks tipi ka 
yıplar var.
İletim tipi kayıplar: 
Dış kulak yolu, 
kulak zarı veya orta 

kulağın hastalık
larında ortaya çıkı 
yor. Kulağınızda kir 
olması durumunda 
işitme kaybı olabilir. 
Parmakla kulak yo 
lunu tıkadığınızda 
işitme kaybı buna 
örnektir.
Sinir tipi kayıplar: 
İç kulağın alıcı hüc 
relerinin ve işitme 
siniri yapısını ilgilen 
diren kayıplara sinir 
tipi işitme kayıpları 
deniyor. Sesin var
lığının anlaşılması 
için kohlea ya da 
salyangoz denilen iç 
kula ğın görevini 
tam yapması lazım. 
Keli melerin tanım
lanması için işitme 
sinirinin fonksi 
yonunun tam olması 
gereki yor. Aksi 
takdirde 30 dB gibi 
hafif işitme kaybınız 
olsa bile sesin var
lığını anla yabilir 
ama kelimeleri 
tanımlayamaz karış 
tırırsınız. Sekizinci 
sinirin içinde bulu
nan sinir liflerinin 
işlev görenlerinin 
adedi'ne kadar 
fazlaysa kelimelerin 
anlaşılması ve tanım 
lanması o kadar 
yüksek olacaktır. 
İşitme kayıpları ileti 
tipinde olunca ne 
yapılmalı?

-Dış kulak yolunda 
yabancı cisim veya 
kulak kiri varsa 
çıkarılması 
gerekiyor 
(dikkat! alışkanlık 
yapar görüşü kesin
likle yanlıştır) 
- Kulak zarı delin
mişse ameliyatla 
onarılması önemli 
- Orta kulak iltihabı 
varsa ve ketnikçikler 
zarar görmüşse 
ameliyat gereklidir 
- Ameliyatla 
düzelme olasılığı 
düşük, kulak 
operasyonuna bağlı 
riskleri yüksek olan 
hastalarda ses dal
galarını doğrudan 
doğruya kafa kemiği 
molekülleri yolu ile 
iç kulak sistemine 
aktaran BAHA 
ismi verilen 
(kemiğe sabit 
işitme cihazı) 
çok etkin biçimde 
kulla nılabilir. 
Klasik işitme 
cihazlarından 
farklı olarak 
kafa kemiklerine 
basit bir operasyon

la yerleş tirıien 
bir vidaya monte 
edilen çok etkili 
bir cihaz türüdür. 

Saf iletim tipi 
işitme kayıplarında 
önemli yarar 
sağlayabilmektedir.

Günümüzde birçok 
kişi stresin neden 
olduğu hastalıklarla 
uğraşmaktadır. 
Stres bazı kişilerde 
tansiyon problemini, 
ülseri ve bazılarında 
da diş gıcırdatma 
problemini berabe 
rinde getirir. 
Halk arasında diş 
gıcırdatma diye 
bilinen Brusizm 
hastalığı günümüz 
de çok yaygındır ve 
genellikle bu alış 
kanlığa sahip kişiler 
bundan habersiz 
dirler. Brusizm halk 
arasında diş gıcır
datma diye bilinen 
genellikle uyku 
esnasında oluşan 
güçlü çene hareket
lerinin neden, 
olduğu çeneleri 
sıkma, dişleri gıcır
datma olayıdır. 
Diş gıcırdatma ve 
diş sıkma günü 
müzde birçok 
kişinin sahip olduğu 
bir hastalıktır. 
Plusdent Ağız ve 
Diş Sağhğı’ndan Diş 
Hekimi Mehmet Zait 
Kazandı’ ya göre diş 
sıkma ve diş gıcır
datmanın en önemli 
nedeni strestir. 
Genellikle diş gıcır
datma 20 ve 40 
yaşları arasındaki 
kişilerde görülür. 
Dişlerimizi sıkmamız 
ya da gıcırdatmamız 
sonucunda diş 
minesine zarar

veririz. Bu da diş 
hassasiyetine ve de 
diş kaybına hatta 
pahalı bir tedaviye 
neden olabilir. 
Diş Hekimi Mehmet 
Zait Kazandı aynı 
zamanda diş gıcır
datması ya da 
sıkmasına sahip 
olan kişilerin gece 
uyurken dişlerini 
sıktıklarını ve de 
sabah çene ağrısıyla 
uyandıklarını, 
uyurken dişlerini 
gıcırdatarak 
çıkardıkları seslerin 
gece boyunca 
eşlerini uyandırdık
larını ve de bununda 
ilişkileri zora sok
tuğunu ekledi. 
Diş Gıcırdatmanın 
Sebepleri Neler? 
Plusdent Diş 
Kliniği’nden Diş 
Hekimi Mehmet 
Zait Kazandı, 
diş gıcırdatma 
probleminin üç ana 
nedeni bulun
duğunu belirtiyor: 
1- Dental (dişle ilgili) 
nedenler; yüksek 
veya olması gerek
enden düşük 
seviyede yapılmış 

dolgu ve protezler. 
2- Psikofizyolojik 
nedenler;
duygusal gerilim.
3- Anatomik 
farklılıklar; çene 
ekleminin konu
munu değiştiren 
cerrahi işlemler, 
(yirmi yaş diş 
çekimleri vs.). 
Daha çok stres 
kökenli olan diş 
gıcırdatma ve 
sıkma sorununun 
’A tipi kişilik* 
denilen mükem
meliyetçi kişilerde 
daha çok görüldüğü 
gözleniyor. Diş 
Hekimi Mehmet 
Zait Kazandı, diş 
gıcırdatması 
şikayetiyle 
Plusdent Kliniği’ni 
ziyaret eden 
kişilerin 
düşünüldüğü 
gibi daha çok 
ağırlaşan ekonomik 
koşullardan 
etkilenmiş kişiler 
olmadığını hatta 
tam tersine her 
türlü imkâna 
sahip olan varlıklı 
kesimden de 
olduklarını belirtti.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 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 İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

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

1

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 qo
®ah" D®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 Yalnyz185

ı

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 
■i

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

NÖBETÇİ ECZANE

4 Nisan 2008 Cuma 
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Ahmet Dural Meydanı No:İ3 
Tel: 513 70 68 GEMLİK

Gemlik Knrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3022 

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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ODERN YENİ İMAM

* DOGALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
• GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPAU DEVRE KAMERA SİSTEMİ

* ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
* OTOPARK & YEŞİL ALAN

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

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

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

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

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

KAPAU 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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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirci, Başbakan Tayyip Erdoğan taralından cevaplaması istemiyle som önergesi verdi

"Deprem söylentileri 
panik yaratıyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

TV.leri izlerken
Televizyonlarda ard arda yayınlanan dizelere çok sinir

leniyorum.
Genelde gece saat 21.oo de evde oluyoruz.
Saat 20.oo de başlanan diziler saat 24.oo e kadar 

sürüyor. '
Bu kadar televizyon enflasyonun yaşandığı ülkemizde 

kaliteli yayınlan özlüyorum- Devamı sayfa 5’de

ği soru önergesinde son 
zamanlarda bilim adam 
larının Gemlik Körfezinde 
ki “olası deprem" söylen
tilerinin Gemlik halkını 
tedirgin ettiğini belirterek, 
"Gemlik ilçesinin olası 
depremlere alınması ama 
cıyla şimdiden "afet böl 
gesi" ilan edilmesi ve et- 
Kili çalışmalar yapılmasıy
la ilgili acilen neler yapma
yı planlıyorsunuz?'dedi. 
Haberi sayfa 3’de

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

SANAYİ KURULUŞLARINA 
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın.”

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

ıııiııı HieM 
tıüYiiiı haşarısı

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müfit 
Parlak, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kayıhan 
Pala, eski Başhekim Prof. Dr. Osman Manav 
oğlu basın toplantısı düzenleyerek, Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Haştanesi'nin JCI 
tarafından akredite edildiğini açıkladı. Dünya 
nın saygın hastane akreditasyonu kuru
luşlarından olan, JCI tarafından akredite 
edilen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi, Hacettepe Erişkin Hastanesi’n den 
sonra "tüm birimleriyle akredite olan" ikinci 
kamu hastanesi oldu. Haberi syf 2’de

■S™® ES«m YflPI'TJSSS
Zeytinlik ■ Tarla ■ Meyve Bahçelerinizde damlama «mat dan «ASI 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir,

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I, PROJELERE
1 Kumla Cûd.Voşa 2 Sit. Apt. No: 1 K.KUMLA/GEMLİK , 5YILŞFAIZ

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 İli KRffllVERİYOR ®

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

Enflasyon....
Türkiye'de Mart ayı itibarıyla yıllık enflas 

yon tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 
9,15, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 10,50 
oldu.

Türkiye'yi yönetemeyen AKP iktidarı 
I kağıt üzerinde enflasyonu düşürdüğünü 
avaz avaz bağırsa da ne yazık ki yük
selmiştir..

Hem de..
Onların öngördüğü ürün ve hizmet lis

telemesine karşın..
Akaryakıt fiyatları aldı başını gitti..
Demir ona keza..
Gıda da farklı değil..

I Yurttaşın cebindeki para puldan bile 
daha değersiz hale geldi..

Rakamlarla oynayarak yurttaşın 
gözünün içine baka baka yalan söylüyor
lar..

Üretim olmadan ekonominin asla düzel 
meyeceğini bilmek için ekonomist olmak 
gerekmiyor.

Taşıma suyla değirmen bir gün durur..
Son bir yılda ihracatla ithalat arasında 

yaklaşık elli milyar dolar fark var ithalat 
lehine..

Bu ne demektir..
Ülke zarar ediyor..
Ülke zarar edince yurttaş da yoksullaşı 

yor..
Aslında enflasyon hedefindeki sapma 

şubat ayında ilk sinyallerini vermişti..
Kürşat Tüzmen'in dışında diğer bakanlar 

da kılıfı bulmuşlardı..
Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, endişe 

edilecek bir durum olmadığını belirterek 
"Enflasyon kalp grafiği gibidir.

Zaman zaman çıkar, zaman zaman iner" 
demiş ve hükümetin enflasyonla mücade 
lede izlediği politikalarda herhangi bir gev 
şeme olmadığını, sorunun gıdadan ve 
enerji fiyatlarındaki artıştan kay
naklandığını savunmuştu..

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Nazım Ekren ise, Şubat ayı enflasyon ra 
kamlarıyla ilgili olarak, "Detaylara baktı 
ğınızda artışı en fazla olan kalemlerin, 
hem Türkiye'de hem de dünyadaki küre
sel geliş melerin ortaya çıkarttığı özellikle 
konut, gıda gibi alanlarda yoğunlaşmış 
olduğunu söyleyebiliriz" demişti.

En gerçekçi saptama Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen'den gelmişti.

"Enflasyonu aşağı çekmek için bütün 
ülke çok büyük bedeller ödedi.

Özellikle sanayimiz ve ihracat sektörü 
müz büyük bedeller ödedi. Ama o bedelle 
rin karşılığını aldık mı? Bunun değerlen 
dirmesini size bırakıyorum" diyerek topu 
ortaya attı...

Tüzmen'in ortaya yuvarladığı top tür
bana dolaşırken enflasyon bu kez üç 
haneli rakamlara yükseldi.

Bakalım şimdi ne olacak?
Başbakan ve yandaşları hala türban ve 

Anayasa Mahkemesi'nde açılan kapatma 
davasıyla mı ilgilenecekler?

Yoksa giderek büyüyen sosyo
ekonomik erozyonla mı?

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

UUTınfakiiltesi'nin hiiyükbasarısı
Hastane, dünyanın saygın hastane akreditasyonu kuruluşlarından olan JCI tarafından 

akredite edildi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hacettepe Erişkin 
Hastanesinden sonra "tüm birimleriyle akredite olan" ikinci kamu hastanesi oldu.

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hasta 
nesi'nin "tüm birim
leri", dünyanın say 
gın akreditasyon ku 
ruluşlarından Joint 
Commission Inter 
national (JCI) tara 
fından akredite edil
di. Joint Commissi 
on International 
Accreditation Baş 
kanı Ann K. Jacob 
son, gönderdiği mek 
tupla kararı bildirdi. 
JCI, 14 Aralık 2010 
yılına kadar geçerli 
olacak akreditasyon 
belgesini de Rektör 
lüğe gönderdi. 
Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit Par 
lak, Hastane Başhe 
kimi Doç. Dr. Kayı 
han Pala, eski Baş 
hekim Prof. Dr. Os 
man Manavoğlu ile 
JCI akreditasyon 
sürecinde görev 
alan kalite üst kuru
lu üyeleri, düzen

ledikleri basın 
toplantısıyla "akredi
tasyon*' belgesinin 
geldiğini duyurdu. 
Rektör Prof. Dr. Mus 
tafa Yurtkuran, kalite 
sürecinde yer alan 
tüm personele 
özverili çalışmaların
dan dolayı teşekkür 
ede rek, "Bu eser 
hepimizindir, 
belgeyi almak çok 
zordu, bera ber 
başardık. Şimdi 
onu korumak da 
hepimizin

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 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaatcom.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

onurudur" dedi. 
Joint Commission 
"International 
Accreditation 
Hastane Standard 
lan günlük perfor
mansta ve hasta 
bakımı çıktılarında 
sürekli, sistematik 
ve tüm kurumu 
kapsayan gelişimi 
teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır. 
Türk vatandaşları 
Uludağ Üniversitesi 
Sağlık Kuruluşları 
bu en zorlu

hedefe, kaliteyi 
sürekli arttırma 
hedefine odak
landığı için gurur 
duymalıdır. Bu 
önemli başarı için 
tekrar tebrik 
ederim" dedi.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi, 
Hacettepe Erişkin 
Hastanesinden 
sonra "tüm 
birimleriyle akredite 
olan" ikinci kamu 
hastanesi oldu.

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR 

200 m2 4+13 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr
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CHPBursaMilletvekiliKeınalDernifel.BaşbakanTayyipErdoğantarafındancevaplanıasıisterniylesonıönergesiverdi YauYORUM
Diş Hekimi

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

İlaç hovardalığı 
devam ediyor!..

Kemal Demirel verdiği soru önergesinde son zaman
larda bilim adamlarının Gemlik Körfez’indeki “olası deprem’’ 
söylentilerinin Gemlik halkını tedirgin ettiğini belirterek, 
‘‘Gemlik ilçesinin olası depremlere alınması amacıyla şimdi
den "afet bölgesi" ilan edilmesi ve etkili çalışmalar yapıl
masıyla ilgili acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?” dedi.
Seyfettin ŞEKERŞÖZ

CHP Bursa Millet 
vekili Kemal 
Demirel, Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan tarafından yazılı 
olarak cevaplanması 
için meclise 
verdiği yazılı 
soru önergesinde 
deprem konusunda 
bilgi istedi.
Gemlik’te halkın 
son günlerde 
uyku uyuyamaz 
hale geldiğini ve 
basında çeşitli 
şekillerde yer 
alan "olası deprem" 
söylentilerinin 
bölge halkının 
tedirginliğini iyice 
arttırdığına dikkat 
çeken Demirel, 
Gemlik ilçesinin 
ülkemizin 1. derece 
deprem bölgesi 
durumunda 
olduğunu belirterek, 
"Yaşanmış olan 
son depremler 
göstermiştir ki, alt 
yapı ve tedbir adına 
depreme yönelik 
olarak yapılan 
herhangi bir çalışma 
mevcut değildir. 
Tedbir alınmayınca 
da sonrasında 
duruma üzülmek 
ve can ve mal 
kayıpları karşısında 
yas tutmak dışında 
yapacak bir şey

kalmamaktadır.
Oysa ki, konunun 
uzmanlarının 
dediklerine zamanıri- 
da kulak verilerek 
gerekli önlemlerin 
alınması sonucunda 
depremin yaratacağı 
zararlar en aza 
indirilebilir. Halkı 
miza aşılanan 
bilinç sayesin de 
depremden korun
ma konusunda 
elbette ki eskiye 
göre daha iyi bir 
düzeye gelindiği 
ortadadır. Ancak 
devlet olarak gerekli 
tedbirlerin alınması 
ve olabilecek 
kayıpları aza 
in dirmek daha 
da büyük önem 
taşımaktadır.

Deprem olduktan 
sonra hayıflanmak 
kaybedilen değerleri 
geri getirmeyecektir. 
Bu nedenle Gemlik 
bölgesi için, acil 
olarak bir deprem 
stratejisi belirlen
melidir. Şehir planla
malarında' siyasi 
değil, deprem bilin
ciyle hareket ederek 
sürekli uygulana 
bilen politikalar 
üretilmesi gerek
mektedir" 
şeklinde konuştu. 
Kemal Demirel, 
verdiği yazılı 
önergesinde 
"1- Gemlik ilçesinde 
geçtiğimiz yıllarda 
meydana gelen 
depremler 
sonrasında 

ne gibi çalışmalar 
yapılmıştır?
2- Hasar gören 
binalara yönelik ola 
rak bu güne kadar 
neler yapılmıştır?
3- Bölge birincr 
dereceden deprem 
bölgesi olduğundan, 
yapılaşma ve imar 
durumuyla ilgili 
olarak yeni bir 
planlama ve 
düzenleme yapıl
ması yönünde 
çalışmalarınız 
mevcut mudur?
4- İlçede mevcut 
olan binalarla 
ilgili, depreme 
yönelik olarak 
herhangi bir 
çalışma 
yapılmış mıdır?
5- Hali hazırda 
olabilecek bir 
depremde tehlike 
arz etmesi mühte 
mel yapılarla 
ilgili olarak 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz ?
6- Gemlik ilçesinin 
olası depremlere 
önlem alınması 
amacıyla şimdiden 
"afet bölğesi" 
ilan edilmesi ve 
etkili çalışmalar 
yapılmasıyla 
ilgili acilen neler 
yapmayı planlıyor
sunuz?" 
sorularını yöneltti.

Dünya Bankası’nın açıkladığı göre; 
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı harca
maları, ka mu sağlık harcamalarının 
%60’sını oluşturmaktadır.

Her gün bu verilerle çelişkili oranlar 
orta ya çıkıyor ve inanılmaz artan sağlık 
giderleri için müthiş şeyler söyleniyor.

Bu konu tıpkı iltihaplanmış bir yara 
gibi.

Ha patladı ha patlayacak.
Türkiye ekonomisini bitiriyor..
Buna neşter vuracak bir otorite son 50 

yıldır ortaya çıkmadı.
Gerçi bu konuda sağlık bakanlığı bazı 

adımlar atmasına attı.
Fakat yeterli değil.
Tasarruf sağlayacak bir karar alınıyor.
Daha sonra gelen tepkiler nedeniyle 

hemen geri adıçn atılıyor.
Ya da ileri bir tarihe erteleniyor. 

Örneğin, reçetede yazılan bir ilacın en 
küçük kutuyla verilmesi 1 Ekim’de başlay
acak iken dün alınan bir başka karar ile 
yeni yıla ertelendi.

Peki bu neşteri atmak o kadar kolay 
mı?

Elbette çok zor.
Aslında, Türkiye’nin bu yıl sonunda 

vereceği 30 milyar dolarlık cari açığın 
başlıca nedenlerinden biri de bu.

Bazı ekonomistler bu cari açığın 
Cumhuri yet tarihinde görülen en büyük 
açık olduğu nu ve ekonomide ciddi bir 
depreme yol açacağını belirtmelerine rağ
men sorumlular halen somut bir adım 
atmıyorlar.

Korkuyorlar.
Evet bu cari açık son 5 yılda üç misline 

tırmandı ve önlem alınmazsa tırmanmaya 
devam edecek.

Bakan verdiği bir demecinde sadece 
kamunun ilaç ödemesine verdiği miktarın 
9 katrilyon olduğu SŞK hastanelerinin 
devriyle ilaç maliyetinin 100 liradan 130 
liraya çıktığını söylemektedir.

Ülkedeki İlaç harcamaları tedavi 
hizmetlerine göre çok fazla, bunu makul 
bir seviye ye çekmek zorundayız ..

Evet gerçek böyle.
Türkiye'de toplam sağlık harca

malarının yarısından biraz fazlası ilaç har
camalarıdır.

Halbuki, gelişmiş ülkelerde ilaç harca
malarının toplam sağlık harcamalarına 
oranı yüzde 10-18 oranındadır.

Bu çarpık oranın sorumluları da bulun
malıdır.

Sonuç olarak ilaç konusu çok önem
lidir ve ülkemiz bu alanda yapacağı akılcı 
ve ulusal çıkışlarıyla ileride daha da 
büyüyecek olan kayıplar durdurabilir.

Yetkililerin önce buna cesaret etmeleri 
sonra ulusal çıkarlar için her şeyi göze 
almaları şartıyla...

Böyle bir yiğit adam aranıyor.

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CBAlnde meslek
tanıtımları siiriiyor

Bursaray yarın 
Yıldırımla bulusuyır 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, 
Bursaray Yıldırım etabının yarın sisteme entegre 

olacağını belirterek, 14 Mayıs 2008 Çarşamba günü 
yapılacak resmi açılışa ise Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın da katılacağını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nin 
son sınıf öğrenci- - 
lerine yönelik 
çeşitli meslek 
dallarının tanıtıldığı 
söyleşiler 
devam ediyor. 
Dün okul salonun
da yapılan meslek 
tanıtımının konuş
macıları Şirket Yö 
neticisi Seyit Aydın 
oğlu, Meydan Gaze 
tesi Yayın Yönetme 
ni Namık Göz,
Akbank Gemlik 
Şube Müdürü 

, İbrahim Doğruer 
ile Hakim Abdül - 
gafur Avcı oldu. 
Gazetecilik mesle 
ğinin önce sevilme
si gerektiğini ve 
tutku haline dönüş 
mesi gerektiğini 
belirten Namık Göz, 
gazeteciliğin ya 
da haberciliğin 
ilk çağlardan günü 
müze gelişimi ve 
değişimi hakkında 
açıklamalarda 
bulundu.
Göz, özellikle orta 
çağda matbaanın 
icat edilmesinden 
sonra iletişimin 
daha hızlı 
geliştiğini söyledi. 
Yazı ve Teknik ola 
rak 2 branşta yapı 
lan gazeteciliğin 
yasama, yürütme 
ve yargı'dan sonra 
ülkelerin dördüncü 
gücü olduğuna

abone oldunuz mu?
Gemlik Körfez ABONE OLUN OKUTUN OKUYUN

Şirket Yöneticisi Seyit Aydınoğlu, Meydan Gazetesi 
Yayın Yönetmeni Namık Göz, Akbank Gemlik Şube 
Müdürü İbrahim Doğruer ile Hakim Abdülgafur Avcı 

CBAL öğrencilerine bilgi verdi

da değinen 
Meydan Gazetesi 
Yayın Yönetmeni 
Namık Göz, 
"Gazeteci olmak 
isteyen kişi iyi bir 
kültüre sahip 
olmalıdır. Gazeteci 
olacak kişi mutlaka 
İngilizce bilmesi ve 
dünyayı takip etme 
si gerekir" dedi. 
Akbank Gemlik Şu 
be Müdürü İbrahim 
Doğruer ise banka 
cılığın ilerleyip kari 
yer sahibi olmak 
isteyenler için ideal 
bir meslek olduğu 
nu belirterek, 
"Bankacılık mesle 
ğini tanıtmak 
gerekmez çünkü 
göz önünde olan 
zevkli bir 
meslektir" dedi. 
Piyasada en az 
işsizliğin yaşandığı 
diğer bir meslek da 
linin ise İşletmeci
lik olduğunu belir 

ten Şirket Yönetici 
si Seyit Aydınoğlu, 
İşletme mezunu 
olan bir kişinin 
şirketin kapısından 
girdiğin den sonra 
alt kademeden en 
üst kademeye 
kadar yükselebile
cek bir meslek 
olduğunu söyledi. 
İşletme mezununun 
ban kaçı, pazarla
macı, muhasebeci 
ve rhali müşavir, 
finansman 
sorumlusu görev
lerini ya pacağını 
belirten Aydınoğlu, 
yabancı dil olarak 
Ingiliz ce'nin yanı 
sıra İspanyolca 
öğren menin çok 
faydalı olacağını ve 
öğren cinin 
okuduğu dönem 
içinde mutlaka iş 
bulup çalışması ve 
hayatı bu şekilde 
öğrenmesi gerek
tiğini savundu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin çağ
daş toplu ulaşım 
hedefi doğrultusun
da projelendirdiği 
BursaRay B etabı, 
6 Nisan Pazar 
günü sisteme 
entegre oluyor. 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Hik 
met Şahin, seçim 
beyannamesinde 
verdikleri sözleri 
bir bir gerçek
leştirdiklerine dikkat 
çekerek, bu kapsam 
da Yıldırım’ı çağdaş 
ve konforlu toplu 
ulaşım sistemi ile 
buluşturacak Bursa 
ray B etabının da ya 
rjn seferlerine baş 
(ayacağını söyledi. 
“Tek biletle kentin 
bir ucundan 
diğerine yolculuk” 
Haşimişcan'da baş 
layan ve Arabaya 
tağı'na kadar uza 
nan yaklaşık 5 kilo
metrelik hatta 6 is 
tasyonun bulundu 
ğunu hatırlatan Baş 
kan Şahin, "Binler 
Ce kişinin fay
dalanacağı Bursa

Sililerden Körfez turu
Ercüment ESEN

Gemlik Saadet 
Partisi’nin geçtiği 
miz hafta sonu 
yapılan 3. olağan 
kongre sonrası 3. 
kez ilçe başkanlığı
na yeniden seçilen 
Recep Aygün ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Körfez FM’i 
ziyaret etti.
Yeni yönetimi 
tanıştırmak ve 
teşekkür amaçlı 
gezilere başladık
larını söyleyen 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
yerel medyaya

Ray Yıldırım etabı 6 
Nisan Pazar günü 
sisteme entegre ola
cak. Resmi açılışı 
nın ise 14 Mayıs 
Çarşamba günü 
Başbakanımız Re 
cep Tayyip Erdo 
ğan’ın katılımıyla 
yapacağız. Yıldı 
rım'daki herhangi 
bir istasyondan 
binen vatandaşımız, 
kentin batısındaki 
istediği noktaya 
ulaşabilecek" dedi. 
Başkan Şahin, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in de 
Ankara programın
dan fırsat bulması 
halinde pazar günü 
ilk seferin başlangıç 
törenine katılacağını 

önem verdiklerini 
belirtti.
Aygün ve Yönetim 
kurulu üyeleri 
Körfez FM Gemlik 
Gündemi Haber 

belirtti. 
BursaRay’la 
Yıldırım’ın havası 
değişti 
Bursa’nın makus 
talihini değiştiren 
projeler ile kentin 
gelişimini hız ver 
diklerini anlatan 
Başkan Şahin, Yıldı 
rım’daki değişimin 
BursaRay’la daha 
da gözler önüne 
serildiğine işaret 
etti. "Bursaray 
B etabı ile 
Yıldırım’ın havası 
değişti” diyen 
Başkan Şahin, 
6 Nisan’da başlaya
cak seferlerin 
bir süre 
ücretsiz yolcu 
taşıyacağını 
sözlerine ekledi.

Yapımcısı Ercüment 
Esen ile çalışanlarını 
ziyaret ederek, 
medyanın sorunları 
hakkında görüşme 
ler yaptılar.
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Tv.ieri izlerken
Türkiye özel televizyon açısın

dan Avrupa’da en çok kanala sa 
hip bir ülke., ,

Böylesi bolluk içinde ne yok 
ki.

Yok olan kalitedir.
Düzgün yayınları imbikten arı

tarak buluyoruz.
Önceki gece “Siyaset Meyda 

m" ve “32 Gün" programlarını iz 
lerken, yaşadığımız günlerin de 
ğişik görüşlerdeki kişiler tarafın
dan tartışmasını izlerken çok ke 
yif aldım ve oldukça da bil
gilendim.

Siyaset Meydanı’nın başarılı 
sunucusu Ali Kırca’nın bu hafta
ki konusu “Türkiye ekonomisinin 
durumu” idi.

Dün, ben de ekonomi konulu 
bir yazı yazmıştım.

Bir bakıma konular örtüştü.
İktidarın ekonomik uygulama 

sini savunanlar ile muhalifleri 
karşı karşıya geldi.

Sonuçta Türkiyenin nasıl bir 
ekonomik çıkmaz içine sürüklen 
diğini öğrendik.

Konuşmacıların ifadelerindeki 
gibi 70 milyon, 5 bin kişi için çalı 
şıyor.

Bir gecede rakkamiarla oyna
narak ulusal gelir 7 bin dolardan

Güne Bakış
.Kadri

kadri_guler@hotmail.com /

9 bin dolara çıkarılabiliyor bu 
ülkede..

Türkiye’nin 2008 yılındaki dış 
borcu 467 milyar dolar.

Bu yıl sonuna kadar ödenecek 
faizle bu rakkam 500 milyon dola 
ra yükseleceği ifade edildi.

Biz de farklı şeyler söyleme 
dik.

Ekonomik durum görüldüğü 
kadarıyla hiç de iç acıcı değil.

Buna AKP’nin kapatılması da 
vasi da eklenince durum daha da 
vahimleşecek.

Sıkıntı hergün büyüyor.
Altta küçüklerin kalacağı 

belli..
“32. Gün” programında ise 

ünlü teorisyenl'ler ve stratisyenler 
vardı,

Gençlik yıllarımdan tanıdığım 
eski eski TİP’H Yalçın Küçük, 
Erol Tecimerler ve Mahir
Kaynak...

Konu “Türkiye ve Ergenekon” 
Bu programı izlerken Siyaset

Meydanı ile aynı saat olması 
nedeniyle arada bir Show Tv. ye 
dönerek iki programı da izlemek 
zorunda kaldım.

Üç konuşmacı da Komplo Teo 
rileri üzerinde birçok kitap yaz 
mış kişiler

Her biri ya bir gazetenin, ya 
da bir derginin yazarı..

Her üçü de silahlı kuvvetler
den ayrılma..

Ortaya konun değerlerdirme 
ler enfes..

İnsanın ufkunu açıyor.
Düşünme yollarını genişletr 

yor.
Gözlerim kapanıyor ama yine 

de seyrediyorum.
Benim gibi kim bilir binlerce 

vatandaş, sabahın saat 3.oo ‘ün 
de hala program izliyordur.

Ortaya konan tezler, analizler 

ve çıkarılan sonuçlara siz birşey 
ler katıyorsunuz ve sonuca varı 
yorsunuz.

Konuşmacılar, u,lus devletlerin 
günümüzde yıkılmak istense de 
yıkılmayacağı, gelecekte ulus 
devletlerin daha da güçleneceği 
görüşünde birleşiyorlar.

Televizyonlarda birkaç değerli 
bulduğum dizi dışında pek 
seyredecek program bulamıyo
rum.

Bulduklarımız da bizi televiz 
yonlara kilitliyor.

İyi ki varsınız diyorum Ali Kır 
ca’ya, Mehmet Ali Birand’a...

Ve televizyonda yine birbirine 
rakip reyting arttıracak dizilere 
kilitleniyor kitleler.

Arada biri de olsa düzgün 
programlar beni mutlu ediyor.

Ve diyorum ki, bu Tv. kanalla 
rının yapımcıları, kaliteli birşey 
ler yapamazlar mı?

Dizilerle ihisanların beyinlerini 
yıkamaya daha ne kadar devam 
edecekler. Kaliteli bir mujik prog 
ramı, kaliteli bir film, kaliteli bir 
dizi, kaliteli bir kültür ve sanat 
programına evet diyorum.

Ama insanların zamanlarını 
çalan boş programlara ise Hayır.. 
Hayır.. Hayır...

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
1 Saati: 45.00 ■ YTL

I Saat t Servis: 65.00 • YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM : 0.546 517 52 82

NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

t II II II

UMMveUHlU

MERKEZ: Küçük Sanayi Sitesi 5. ŞUBE: KüçükSanayi 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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.netotogaz.com
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Bulgaristan Ankara 
Büyükelçisi Brani 
mir Mladenoy, 
onbinlerce Bulgaris 
tan vatandaşı 
Türk'ün yaşadığı 
Bursa'ya konsolos 
luk açacaklarını 
söyledi. 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput'u 
makamında ziyaret 
eden Bulgar Büyük 
elçi, "Uzun zamandır 
üzernide çalıştığımız 
bir konuydu. Bursa 
daki vatandaşlarımız 
için İstanbul 
Başkonsolosluğuna 
bağlı bir konsolos 
luk açacağız. Bina 
inşaatına kısa süre 
de başlayıp, kısa 
sürede bitirmeyi 
hedefliyoruz." dedi. 
Valilik binasında 
gerçekleşen ziyaret 
te her 2 ülke arasın
daki ilişkilerin art
masında yarar ola
cağını vurgulayan 
Bursa Valisi Şahabet 
tin Harput, 2 ülke 
arasındaki kültürel, 
ekonomik ilişkilerin 
artmasıyla balkan
ların daha huzurlu 
olacağını söyledi. 
Harput, "Başbakanı 
mızın ziyaretiyle 2 

ülke arasındaki iliş 
kiler yeniden canlan
mıştır. Balkanların 
daha huzurlu olması 
hepimizin ortak dile 
ğidir." diye konuştu. 
Vali Harput, Bulgar 
büyükelçiye İznik 
çinisinden yapılan 
duvar tabağı hediye 
etti. Başbakan Re 
cep Tayyip Erdo 
ğan'ın geçtiğimiz 
haftaki ziyaretinin 
önemli olduğuna vur 
gu yapan Bulgaris 
tan Büyükelçisi 
Branimir Mladenov, 
Bursa'da yüzbin- 
lerce Bulgaristan 
vatandaşının yaşadı 
ğını, Bulgaristan 
Türklerinin 2 ülke 
arasında doskluk ve 
işbirliği köprüsü 
vazifesi yaptığını 
kaydetti. Bulgar

Büyükelçi, "Bu bir 
dilek, temenni değli, 
bu bir gerçek. 
Bulgaristan Türkleri 
iki ülke arasındaki 
dosluk köprüsüdür. 
Bursa ekonomik açı
dan dinamik bir şe 
kilde gelişiyor. Bul 
garistan-Türkiye 
ilişkilerinde Bur 
sa'nın önemi büyük
tür. Şunun da altını 
çizmek isterim ki, 
Başbakan Erdoğan 
geçtiğimiz hafta ülke 
mizi izyaret etti. Bu 
ziyaret çok önem
lidir" diye konuştu. 
Uzun süredir üzerin 
de çalıştıkları Bur 
sa'ya konsolokluk 
açma çalışmalarının 
da tamamlandığına 
dikkat çeken Bulga 
ristan Büyükelçisi . 
Branimir Mladenov

Türkçe olarak yap
tığı açıklamada; 
"Resmi karar çıktı, 
Bursa'ya yakın 
zamanda konsolos 
luk açıyoruz. Bur 
şa'daki konsolosluk 
İstanbul'daki Bulga 
ristan Başkonso 
losluğu'na bağlı ola
cak. Bunun için hem 
Bursa Valiliği'ne 
hem de diğer ma 
kamlara teşekkür , 
ediyorum. Konso 
loşluk binasının 
yerini Osmangazi 
Bele diyesi tahsis 
etti. Yakın zamanda 
inşa atına başlaya
cağız. 3 katlı bir 
bina olacak. 
Umuyorum ki y 
akın zamanda 
resmi açı I ışı için 
yeniden birlikte 
oluruz." dedi.
Bulgaristan Bursa 
fahri konsolosu eski 
milletvekili Hayati 
Korkmaz'ın da hazır 
bulunduğu ziyarette 
konsolosluk açılma 
sini değerlendiren 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput dâ, 
açılacak konsolos 
luğun Bursa halkı 
için büyük bir kolay 
lık olacağını söyledi.

Bahar sıcak ve 
vaâıslı aececek

Meteoroloji, Nisan- 
Mayıs-Haziran 
dönemi tahmin 
raporunu açıkladı. 
Bahar döneminde, 
ortalama sıcaklık 
değerleri, Akdeniz 
havzası ve 
Türkiye'de normal
lerin 1-2 derece 
üzerinde olacak. 
Ortalama basınç 
değerleri ise bu 
dönemde normal-

| lerin 2 ila 3 A 
' milibar altında 

gerçekleşecek. . 
Yağış ortalamaları
na gelince, 
Nisan ayında batı 

kesimlerde 
yağışlar normal 
seviyesinde 
olacak.
Mayıs-Haziran 
döneminde ise 
normallerin biraz 
altında yağış 
gerçekleşecek. 
Bu olasılığa 
karşın basınç - 
değerlerinin düşük, 
sıcaklık değer
lerinin ise normal
lerin üzerinde 
olması Türkiye'nin 
iç ke simlerinde 
şiddetli, sağanak 
yağış ihtimalini 
arttıracak.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

A 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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel :513 96 83 Fax :513 35 95
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Rektör Yurtkuran'dan Bursa W ile rosilesi'ne destek
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
Bursa'da kurulması 
planlanan Vakıf 
Üniversitesi’ne 
destek vereceklerini 
belirterek, 
"Siyasi akıma asker 
yetiştirmeyecek, 
Atatürk ilke ve 
inkılaplarına karşı 
olmayan Vakıf 
Üniversitesinin 
kurulması için 
destek vermeye 
hazırız" dedi.
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin ziyareti 
sırasında konuşan 
Yurtkuran, Bursa'da 
kurulması planlanan

ikinci üniversite için 
ilk kez konuştu.
Bursa'nın büyüdüğü 
nü ve ikinci bir 
üniversiteye gerek 
duyulduğunu 
söyleyen Yurtkuran, 
"Bursa'ya kurulacak 
yeni bir üniversite 

devlet veya vakıf 
üniversitesi olabilir. 
Ancak şu anda 
devlet üniversitesi 
pek olumlu görün
müyor. Bu nedenle 
sivil toplum kuru
luşlarının desteğiyle 
Atatürk ilke ve 

inkılaplarına bağlı 
kurulacak herhangi 
bir vakı f üniversite
sine de destek 
veririz" dedi.
Türkiye'de Işık 
Üniversitesi gibi 
Atatürk ilke ve 
inkılaplarına bağlı 
vakıf üniversiteleri 
nin bulunduğunun 
altını çizen 
Yurtkuran, "Atatürk 
ilke ve inkılapları 
doğrultusunda 
kurulacak herhangi 
bir vakıf üniver- ' 
sitesinin başımızın 
üzerinde yeri vardır. 
Atatürk'ün okuduğu 
vakıf üniversitesi 
gibi vakıf üniversite
sine biz her zaman 
destek verip öncülük 

etmek isteriz.
Ayrıca mevzuat 
olarak da Bursa'da 
kurulacak herhangi 
bir vakı f üniversite
sine bizim hami 
olmamız gerekiyor. 
Ya bizi hami olarak 
kabul edecekler 
ya da başka bir 
üniversiteyi kabul 
edecekler. Çünkü 
herhangi bir olum 
suzlukta burada 
okuyan öğrencilerin 
mağdur olmaması 
için bizim o öğrenci
leri kabul ede
bilmemiz lazım" 
şeklinde konuştu. 
Siyasi akıma asker 
yetiştirmeyecek ve 
Atatürk ilke ve 
inkılaplarına karşı 

olmayan vakıf 
üniversitesinin 
kurulmasına destek 
için hazır olduğunu 
söyleyen Yurtkuran, 
"Aksi takdirde 
kurulacak 
üniversiteden 
kaygı ve endişe 
duyacağız. Bizim 
önderliğimizi, kabul 
etmeyip kurulacak 
bir üniversite 
bizi ürkütür ve 
korkutur" 
diye konuştu.
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan 
işe Uludağ 
Üniversitesi'ne 
her türlü siyasi 
desteği vermeye 
devam edeceklerini 

• söyledi.

Mani; İrticai faaliyetler devam ediyor
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt, din 
konusunun Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
kuruluşundan bu 
yana bazı çevreler 
ve oluşumlar 
tarafından istismar 
edildiğini belirtirken, 
"İrticai unsurlar 
laiklik karşıtı 
faaliyetlerini, vakıf, 
dernek vb. isimler 
altında bir takım 
legal oluşumlar 
vasıtasıyla yurt 
içinde ve dışında 
sürdürmeye devam 
etmektedirler" dedi. 
Orgeneral Büyüka 
nıt, bölücü terörün 
ana hedefinin ulus 
devlet olduğunu da 
bildirdi ve "etnik 
kimliklerin anayasal 
güvenceye kavuştu
rulması talebi doğru 
dan ulus devlet 
yapısını hedefle 
mektedir" diye 
konuştu.
Orgeneral Büyüka 
nıt, Irak'ın kuzeyin
deki bir Kürt devle
tinin Türkiye'nin 
güvenliğini doğru
dan etkileyeceğini 
de söyledi.
Genelkurmay Başka 
nı Orgeneral Büyüka 
nıt, Savunma ve 
Havacılık Dergi 
si'nin, Türkiye'ye 
yönelik iç ve dış

tehditler ile Türki 
ye'nin içinde bulun
duğu risk ve tehditle 
re ilişkin sorularını 
yanıtladı.
Önümüzdeki gün
lerde piyasaya 
çıkacak olan dergide 
yer alan söyleşide 
Orgeneral Büyük 
anıt ABD'nin Irak 
harekatı sonrasında
ki gelişmeleri 
şöyle anlattı: 
"Irak'ın komşusu 
olan Türkiye, söz 
konusu harekatıh 
sebep olduğu olum
suzluklardan en 
fazla etkilenen ülke 
dir. Konunun güven
lik boyutunu ele aldı 
ğımızda; 9O'lı yılların 
sonlarına doğru 
dağılma sürecine 

giren PKK/KONGRA- 
GEL terör örgütü; 
Irak'taki otorite 
boşluğu ve karışıklık 
ortamından faydala
narak kanlı eylem
lerine hız kazandır
mış ve Irak'ın 
kuzeyini kendisi için 
güvenli bir üs bölge
si haline getirmiştir. 
Terörle mücadelede, 
Irak Hükûmeti'nin ve 
uluslararası toplu 
mun Birleşmiş 
Milletler Güvenlik 
Konseyi [BMGKj'nin 
1373 [2001 yılı], 1546 
ve 1566 [2004 yılı], 
1624 [2005 yılı] ve 
1637 [2005 yılı] sayılı 
kararlarını yerine 
getirmesini bekle
mek en doğal hakkı 
mızdır. Bir örnek 

vermek gerekirse, 
1373 sayılTBMGK 
kararı ile ülkelerden 
yerine getirilmesi 
talep edilen bazı 
önemli hususlar 
şunlardır:
-Terör örgütlerine 
sağlanan siyasal, ‘ 
finansal ve idari 
desteğin önlenmesi, 
-Silah, patlayıcı ve 
lojistik kaynaklarının 
kesilmesi, 
-Güvenli barınma, 
rahat hareket etme 
imkânlarının 
engellenmesi, 
-İletişim 
olanaklarının 
yok edilmesi.
1618 sayılı BMGK 
kararının 6'ncı 
paragrafı da, tüm 
devletlere terörist
lerin Irak'a 
girmeleri veya 
çıkmalarını 
engelleme yüküm
lülüğü getirmektedir. 
Bu yükümlülük, 
1637 sayılı BMGK 
kararında da 
tekrarlanmıştır. 
Ancak, alınan 
kararla? uygulamaya 
geçirilememiştir. 
Bu kapsamda;. 
PKK/KONGRA-GEL 
terör örgütünün 
Irak'taki faaliyet
lerinin sona 
erdirilmesi, 
bizim için en 
önemli husustur."

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Merkez Bankası: 
Döviz kuru enflasyonu 

yükseltecek
Merkez Bankası, artan gıda ve enerji fiyat
ları ile süregelen küresel belirsizliklerin 
enflasyondaki düşüşü geciktirdiğini belir
tirken, “Kısa vadede döviz kuru gelişme 
lerinin gecikmeli etkileri temel enflasyon 
göstergelerini olumsuz etkilemeye devam 
edecek” öngörüsünde bulundu.
Merkez Bankası, Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri 
değerlendirmesini açıkladı.
Mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,96 
oranında arttığı ve yıllık enflasyonun 
yüzde 9,15 olduğu anımsatılan açıklama
da, işlenmemiş gıda fiyatlarında gözlenen 
kısmi düzeltmeye rağmen işlenmiş gıda 
fiyatlarının yüksek oranda artmaya devam 
etmesinin gıda grubundaki enflasyonun 
düşüşünü engellediği belirtildi. YTL'nin 
yakın dönemde değer kaybetmesinin de 
enflasyon üzerinde olumsuz etkileri 
olduğu kaydedilen açıklamada, kiradaki 
olumlu seyrin sürmesine karşın yemek ve 
ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki yükseliş 
nedeniyle hizmet grubu enflasyonunun da 
arttığı ifade edildi.

SATILIK DÜKKAN
DEREBOYU

YENİ PAZAR CADDESİNDE 
45 M2 ASMA KAT 

DEVREN SATILIK DÜKKAN 

Cep: 0.532 482 45 60
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Belediye otobüsünün 
çarptığı kadın öldü

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de trafik ışıklarında 
yolun karşısına 
geçerken belediye 
özel halk otobüsü 
nün çarptığı kadın 
kaldırıldığı hasta 
nede hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye gö 
re, Kükürtlü Mahalle 
si Çekirge Caddesi 
Çelik Palas trafik 
ışıklarında meydana 
gelen kazada Suat 
Ertuğrul'un (37) kul* 
landığı 16 M 00282

plakalı belediye özel 
halk otobüsü, yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Güzin 
Misilli'ye (58) çarptı. 
Ağır yaralanan 
Misilli kaldırıldığı 
Bursa Devlet 
Hastanesi'nde 
yapılan müdahelere 
rağmen hayatını 
kaybetti.
Otobüs sürücüsü 
Ertuğrul, polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Kurdukları sahte 
şirketlerle vurgun yaptılar
Bursa'da, kimlikleri
ni ele geçirdikleri 
vatandaşların 
üzerine sahte 
evraklarla kurdukları 
3 şirket adına 
piyasayı dolandırdık
ları öne sürülen 
3 kişi yakalandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
Mali Şube Amirliği'n 
den yapılan açıkla

maya göre, bir ihbar 
üzerine harekete 
geçen güvenlik 
□üçleri, Bursa ve 
İnegöl ilçesinde 
sahte evraklarla 
kurdukları şirketler 
aracılığıyla piyasayı 
dolandırdıkları öne 
sürülen Barbaros İ. 
(34), Orhan T. (28) 
ve Suat Ö.'yü (36), 
Çekirge Mahallesi'n 
de bir çay ocağında 
yakaladı. Gözaltına 
alınan zanlıların,

kimliklerini ele 
geçirdikleri 
4 şahıs adına 
sahte belgelerle 
Bursa'da 2, İne 
göl'de 1 şirket kur
dukları ve bu şir
ketler adına piyasa 
dan mal aldıkları 
belirlendi. Aldıkları 
malların parasını 
ödemeden kaçtıkları 
öğrenilen zanlıların, 
bu metotla esnafı 
binlerce YTL 
dolandırdıkları

bildirildi.
Zanlıların iş yerle 
rinde yapılan 
üramada, sahte 
muhtarlık mührü, 
kaşesi, çeşitli 
belge ve faturalar 
ile 4 kişiye ait 
bilgi ler kullanılarak 
hazırlanmış sahte 
kimlikler ele 
geçirildi. Zanlılar, 
sorgulamalarının 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Bursa'da internet kafelere sıkı denetim
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde, internet 
kafe ve oyun salon
larında ciddi dene
timlerde bulunan 
emniyet ekipleri 3 
ayda 700 kafeyi de 
netlerken 8 bin kişi 
nin de kaydını 
sorguladı. Gelişen 
teknolojiyle birlikte 
artan bilişim suçları

na karşı mücadele 
başlatan Bursa poli 
si, internet kafeler ve 
oyun salonlarındaki 
kontrolleri arttırdı.
Yıldırım İlçe Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan 3 aydır devam 
ettirilen denetlemel
erde, 20 internet ka 
fe sahibinden 3'üne 
"küçük yaşta çocuk 
bulundurmak", 5'ine

"kapalı mekanda 
sigara içirmek", 5'ine 
"yasak sitelere gir 
mek" ve 5'ine de 
"ruhsatlarının bulun
madığı" gerekçesiyle 
işlem yapıldı. Inter
net kafe ve oyun 
salonlarındaki top 
lam 8 bin kişinin de 
kaydı sorgulandı. 
Video paylaşım site 
terindeki şiddet

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

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

KİMIMRMJMIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi fe 

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 Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa i
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki k 

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli efe 
————M—•kS'4

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik |fe

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.

Madde ÖZALP f.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 211

ELEMAN ARANIYOR
CARGİLL Şantiyesinde çalışacak 

MAKİNE MÜHENDİSİ veya 
MAKİNE TEKNİSYENİ 

(Otocat programı kullanmasını 
bilen BAY veya BAYAN) 

aranıyor.
ÇAĞDAŞ TEKNİK TESİSAT 

Hamidiye Mah. Kartal Sok. No:17 
Tel: (0.224) 514 30 08 
Fax : (0.224) 587 79 43 

GSM : (0.532) 687 55 83 GEMLİK 
abdullah_yilmaz1@mynet.com

SATILIKZ^YTİNLİK
KURTUL KÖYÜ’NDE

ZEYTİNLİK VE BAHÇE 
4200 M 

15.000 YTL
0.535 200 86 82

görüntüleri ve porno 
sitelerinin çocukların 
akıl ve ruh sağlığı 
dengesini tehdit 
ettiğini belirten 
emniyet yetkilileri, 
masum bir takım 
kelimelerin argodaki 
karşılığını bilmeyen 
çocukların farkına 
varmadan kolayca 
pornografik 
unsurların kurbanı 
olabildiğini dile 
getirdi. Sorunun 
küçümsenmeyecek 
bir hal olmasıyla 
birlikte bir panik 
havasının da 
oluşturulmamasını 
belirten yetkililer, 
çocuklar için kon
trolsüz internetin 
şehirde gece tek 
başlarına bırakıl
maları kadar 
tehlikeli olduğu 
ifade etti.
Uzmanlara göre, 
çocukların çoğu 
internette kasten 
aramamalarına 
rağmen sıklıkla 
istenmeyen görün
tülerle karşı karşıya 
kalıyor. Bazı 
hayvan isimlerinin 
Google'de aranması 
durumunda ancak 
5. ya da 6. 
sıradaki linkte o 
hayvanla ilgili 
gerçek bilgilere 
ulaşılabileceğini, 
ilk sıradaki sitelerin 
aranan kelimelerin 
'argodaki' karşılığına 
dayanarak çok 
farklı siteleri 
çocukların önüne 
serildiği ifade 
ediliyor. Masum 
birtakım kelimelerin 
argodaki karşılığını 
.bilmeyen çocuklar 
farkına varmadan 
kolayca pornografik 
unsurların 
kurbanı olabiliyor.

mailto:abdullah_yilmaz1@mynet.com


I
5 Nisan 2008 Cumartesi Gemlik KBrfez

k a Düşünsel Boyut
1 YeldaBAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

AZMİN ZAFERİ 
ZUHAL TUNALIGİL

Üç yıldır sizinle bu sütundan birçok olum
lu - olumsuz olgu ve olaylara ilişkin 
düşüncelerimi dile getirdim.

Bugün yine çok anlamlı bir konuyla ilgili 
bir kişinin yaşadığı azmin zaferini sizlere 
anlatmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi bu hafta kanser haftası. 
Dünya nüfusunun önemli bir bölümünü kap
sayan bu hastalıkla başa çıkmanın ne kadar 
zor olduğunu çeken bilir.

Ancak, tüm bu negatifliğe rağmen ilçe 
mizde yaşayan Sayın Zuhal Tunalıgil'in, ha 
yat dolu mücadelesini alkışlamamak olmaz 
sanırım.

Yaklaşık on yıl önce bu amansız hasta lığa 
yakalandığını öğrenen Zuhal Hanım, hemen 
fizyolojik tedaviye başlar. Bu sırada hiçbir 
zaman karamsarlığa düşmez. Psikolojik 
bazda yaşadığı içsel devinimleri; bir yandan 
çevresiyle, bir yandan da Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi'nde gittiği El Sanatları Kursuyla yen
meyi başarır.

Bu derde tutulan binlerce insanın hayata 
küsmesinin aksine, yaşamsal değerlere sıkı 
sıkıya bağlanmasının meyvelerini de yavaş 
yavaş alır. Önce kanseri yenme nin coşkusu, 
sonrasında ise Gemlik'te yılarını verdiği ve 
aynı zamanda psikolojik terapi içeren ahşap 
boyama sanatıyla ilgili açacağı ilk kişisel 
sergisinin onurunu yaşamaktadır.

Bugün, saat 11:ÖÖ'da Yapı Kredi Banka 
sı'nın yanındaki ikinci dükkanda açılacak 
olan sergi; dekorasyondan tanzime kadar 
birçok el sanatları örneği taşımaktadır.

Kanser hastalığını yaşayan insanlara 
sunulmuş en güzel yılgınlığa düşmeme dersi 
veren Zuhal Hanım'ı, bu anlamlı gününde 
yalnız bırakmayacağınızı umuyorum.

Gemlik Halk Eğitim Merkezi'nde yıllardır El 
Sanatları Öğretmenliği yapan Sayın Hatice 
Parlak'ın da, Zuhal Hanım'a yansıttığı sanat 
ve destekleme konularında bu oluşumun 
baş mimarı olduğunu he pimiz biliyoruz.

Elbette ki, böyle bir organizasyona katkı 
sağlayan değerli büyüğüm Diş Hekimi Sayın 
Ali (Ağabeyimi) Asım Peker'i ve burada saya
madığım, ancak emek veren kişileri de unut
mamak gerek.

Sayın Zuhal Tunahğil'i de cesaretinden ve 
sanatsal emeğinden dolayı kutluyorum...

İNSAN KAYNAKLARI & EĞİTİM,DEPARTMANI

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ
* Baş Hemşire (Özel Hastane Deneyimi Olan) .
* Ebe (Ebelik Bölümü Mezunu, Tercihen Neonatal Resusitasyon Programı Eğitimi Almış)
* Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireleri
* Acil Tıp Teknisyeni (ATT) (Tercihen Erkek)
* Anestezi Teknisyeni (Sağlık Meslek Lisesi’nin Anestezi ve Anestezi Teknisyenliği Bölümü Mezuny)
* Tıbbi Laborant (2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulu Mezunu)

Takım çalışmasına uyum gösterebilen, kendine güvenen, analitik düşünebilen, 
sistematik ve sorumluluk sahibi, gelişime açık, güncel bilgi ve uygulamaları takip eden, 

kendini geliştirmeyi ve kariyerinde ilerlemeyi hedefleyen adayların şahsen fotoğrafları ile;

ÖZEL ATAKENT HASTANESİ

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI 
ALINACAKTIR 

Müracaat şahsen yapılacaktır. 

0 224 524 75 00

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü 

(SRC ve Psikofeknik belgeli) 

Müracaatların şahseyapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5^1816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA-Tel: 513 47 39

i * Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
M || Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

T |A|
Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak No: 12 YALOVA (Merkez Cami Karşısı) 

Tel : 0 226 811 15 15 adresine müracaat etmeleri rica olunur.
‘Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:yeldabykz@gmail.com
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başarılı judoculardan ailelerine özel gösteri
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa'da yapılan 
judo il birinciliği 
müsabakalarında 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
bünyesinde çalış
malarını sürdüren 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
elde ettikleri 
başarılarını 
okul bahçesinde 
yaptıkları özel 
gösterilerle 
ailelerine izlettirdiler. 
Hem Gemlik'in 
hem de 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu'nun gururu 
olan HEM judo 
kursiyerleri

Bursa'da yapılan 
il birinciliği

müsabakalarında
11 Eylül İlköğretim

Okulu öğrencileri 
toplam 6 sıklette

derece aldılar.
70 kg.da 7/A 
sınıfından 
Oğuzhan Çelik il 
birincisi, 70 kg.da 
8/A sınıfından 
Sercan Bayrak il 
İkincisi, 56 kg.da 
8/A sınıfından 
Samet Akın il 
üçüncüsü,
32 kg.da 6/E sınıfın
dan Mustafa 
Akım il İkincisi,
26 kg.da 5/E sınıfın
dan M. Emin 
Atalar il üçüncüsü 
ve 24 kg.da 3/A 
sınıfından Alperen 
Atalar il üçüncüsü 
olarak büyük 
başarı elde ettiler. 
Gemlik Halk

Eğitim Merkezi'nin 
başlatmış olduğu 
ve Gemlik halkının 
beğeni ve ilgi 
göstererek 
desteğini 
kazanan, judo 
sporunun tanıtıl
masında katkısı 
olan ve aldıkları 
derecelerle başarılı 
olan ve Okul 
Müdürü Mehmet 
Duran'ın da 
kutladığı genç 
judocularımız 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu bahçesini 
dolduran ailelerine 
yaptıkları özel 
gösteri ile büyük 
alkış aldılar.

Celal Bayar Anadolu Lisesi! 3 Gemlik Lisesi: 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti tarafından 
düzenlenen 
2. Küme genç 
erkekler futbol 

grup maçında 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
güçlü rakibi 
Gemlik Lisesi'ni 
3-1 yenerek büyük 
avantaj sağladı.

İlk yarıyı 24 
dakikada penaltıdan 
Burak’ın attığı 
golle 1-0 önde 
kapayan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi ikinci 

yarıda önce 47 
dakikada Önder'le 
55 dakikada 
ise Ramazan'ın 
attığı gollerle 3-0 
öne geçti. 
62 dakikada

Faruk'un penaltıdan 
attığı golle durumu 
3-1 yapan Gemlik 
Lisesi, Metin'in 64 
dakikada ikinci sarı
dan kırmızı kartla 
oyun kalmasıyla

maça 10 kişi devam 
etti. Kalan dakikalar
da başka gol 
olmayınca Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi sahadan 3 
puanla ayrıldı.



Gemlik Körfez
■w 11 m phiti ıı umum ınmwi

Astımı en çok ev tozu 
ve polenler tetikliyor

Aşırı terlemeye son!
Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Işıl Ko 
laylı, astımın ortaya 
çıkmasını en çok 
kolaylaştıran etken
lerin başında ev 
tozu akarları ve bitki 
polenlerinin geldiği
ni söyledi.
Astım hastalığında, 
genetik, çevresel, 
mesleki ve solunum 
yolu enfeksiyon
larının tetikleyici 
faktörler olarak bilin 
diğini söyleyen Ko 
laylı, "Astım genel
likle alerjik bir hasta 
İlk olarak kabul 
ediliyor. Alerjik bün 
yeli kişilerde daha 
sık görülmekle bir
likte, alerjik olma 
yan kişilerde de 
ortaya çıkabiliyor. 
Astımdan en çok 
etkilenen meslek 
grupları arasında, 
kuaförler, fırıncılar, 
balık ve deniz kabuk 
lularıyla çalışanlar, 
laboratuvar çalışan
ları, tavukçular, kuş 
üreticileri, kozmetik 
boyayla uğraşanlar, 
çiftçiler, marangoz 
lar, doğramacı ve 
mobilyacılar, deter
jan endüstrisi, plas
tik ve ilaç sektörleri 
geliyor. Astımı tetik
le yen başlıca fak
törler ev tozu akar
ları, evde beslenen 
evcil hayvanlar, 

hamam böcekleri, 
küf mantarları, siga 
ra dumanı, çevre 
kirliliği, dış ortam 
alerjenleri arasında 
özellikle değişik 
bitkilerin polenleri 
ve mantar sporları 
ve üst ve alt solu 
num yolu enfeksiy
onları olarak sıralı 
yabiliriz. Bronşit ve 
bronşiyolit gibi so 
lunum yolu enfeksi 
yonları, sol kalp yet
mezliği, akciğerlere 
çocuklarda küçük - 
düğme, fındık, fıstık 
parçası, yetişkinler 
de ise türban iğnesi 
nin kaçırılması; üst 
hava yolu darlığı, 
üst hava yolunda ya 
bancı cisimler bulun 
ması, enfeksiyonlar, 
akciğer embolisi, 
kronik obstrüktif 
akciğer hastalığı 
(KOAH) ve bronşek- 
tazi astımla sık karış 
tınlan hastalıklar 
arasında yer alıyor. 
Astım tek tip bir has 
talik değil, değişik 
türleri var. Mesleki 
astımda hastaların 
şikayetleri işyerinde 
artıyor. Bu hasta
ların şikayetleri ge 
nelde tatilde azalı 
yor. Ancak mesleki 
astım teşhisini ke 
sin olarak koyabil 
mek için daha ileri 
tetkiklere ihtiyaç 

var. Aspirin duyarlı 
astımda, aspirin ve 
diğer nonsteroid 
ilaçlarla hastanın 
şikayetleri ortaya 
çıkabiliyor. Egzer 
size duyarlı astım
da, kişinin egzersiz 
yapması durumunda 
astım şikayetleri 
ortaya çıkıyor. 
Noktürnel astımda 
ise, kişinin öksürük, 
nefes darlığı gibi 
şikayetleri sabaha 
karşı en yoğun şe 
kilde hissediliyor. 
En sık sebepleri ise 
ev tozu akarlarına 
duyarlılık, gastroö- 
zofageal reflü, ilaç 
etkilerinin gece de 
vam etmemesidir" 
dedi. Dr. Işıl 
Kolaylı, astımın 
tedavisinde asıl 
amaçlarının 
hastalığın belirtileri
ni kontrol altına 
alabilmek, günlük 
akti vitelerini 
normal şekilde 
yapabilmesini 
sağlayarak alevlen
meleri önlemek ol 
duğunu belirterek, 
"Bunları yaparken 
de ilaç yan etkilerini 
mümkün olduğunca 
asgariye indirmek 
gerekiyor. Tedavi 
programında önce 
hastalıkla ilgili 
eğitim veriliyor.” 
dedi.

Aşırı terlemede sem 
patik sinirlerin ke 
silmesi yöntemi 
olan endoskopik 
torasik sempatekto- 
mi (ETS) yöntemi 
çok tartışılan, eleş 
tirilen ve bazı yan 
etkileri olan bir cer
rahidir. Bu ameliyat 
hem el, hem koltuk 
altında aşırı terleme
si olan hastalarda 
uygun hasta seçimi 
sonrası; oluşabile
cek yan etkilerin, de 
hasta ile iyice tartı 
şılması sonrası 
yapılabilecek bir 
müdahaledir, ancak 
yalnızca koltuk altı 
terlemesi olan has 
talar için çok aşırı, 
gereksiz büyük bir 
operasyondur. 
Çünkü, koltuk altı 
ter bezlerinin çıkarıl
masıyla yapılabile
cek çok daha küçük 
ve yan etkisiz bir 
müdahale ile bu 
sorun çözülebilmek- 
tedir. Genel Cerrahi 
Uzmanı Op. Dr. 
Bülent Koç, yazdı. 
Koltuk altı ter bez
leri, lipoşuction ya 
par gibi ter bezleri 

i nın emilmesiyle; ter 
bezlerinin kürete 
edilerek, yani kazı
narak dışarı alın
ması ile veya bu ter 
bezlerinin cerrahi 
yöntemle çıkarılması 
ile ortadan kaldırıla
bilir.. Suction ve

küretaj yöntem
lerinde ter bezleri 
tümüyle ortadan 
kaldırılamadığı için 
sonuçlar çok 
değişik düzeyde 
olabilmektedir ve 
bu müdahalelerin 
garantisi yoktur. 
Ter bezlerinin 
çıkarılması ise iki 
şekilde yapılmak
tadır. Bunlardan 
birincisinde ter 
bezlerini içeren 
deri bölgesinin 
bir kısmının da 
çıkartılması işlemi 
uygulanmaktadır. 
Ancak bu yöntemde 
skar dokusu,yani 
iz kalması ve bir 
kısım deri kaybı 
olduğu için kol 
hareketlerinde az 
da olsa kısıtlanma 
olması gibi 
sorunlar vardır. 
Bu nedenle öne 
rilmemektedir.
Diğer ve çok 

etkili bir yöntem 
ise yalnızca ter 
bezlerinin çıkartıl
masıdır. Derinin 
hemen altında deri 
ile deri altı yağ 
dokusu arasında 
yerleşmiş olan 
ter bezlerinin dene 
yimli cerrahlarca 
ince bir cerrahi ile 
temizlenmesi sonu
cu hastalar aşırı 
terleme sorunundan 
tümüyle kurtulabi 
lirler. Çok küçük 
bir yaradan yapıla
bilen bu operasyon 
sonrası hastalar 
ilk bir hafta kadar 
spor yapamamak , 
yükseğe uzanama- 
mak gibi aşırı 
kol hareketi kısıt
lanması dışında 
bir sıkıntı yaşama
maktadırlar ve bir 
hafta on gün 
içerisinde normal 
yaşantılarına 
dönebilmektedirler.
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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 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 İ3 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

■ 
trm

ıtûi

OTOBÜS

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

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. g4 *>
Mer.Sağ.Ocağı " 29
Tomokay Tomografi 51J 1Ubö
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 1.85

• s

■

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

NÖBETfcİ^CZANE

5 Nisan 2008 Cumartesi 
ÇAMLICA ECZANESİ 5131145 

6 Nisan 2008 Pazar 
ERÇEK ECZANESİ 5132005

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3023 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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mniMi

L^MAUNm?
* 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 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 ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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""TmgnSİ
aC AKAY TİCARET 

^GEMLİK BÖLGE BAYİ 539 0 444 
MHFK.KUMIA-KARACMLİ-NARLI-UMURBEY 538 98 68

DAMACANA /
BİR 

FİYAT iML t—

ISO 9001:2000 
Ouality Management System 

HACCP 
Based Food Safety System

7 Nisan 2008 Pazartesi www.geinlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

SANAYİ KURULUŞLARINA 
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

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

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

İşçi Partililer Gemlik Bürosu’nun açılışını ellerinde Türk bayraklarıyla yaptı

İsçi Partisi Gemlik'le 
yeniden açıldı

Emekliler İçin 
sağlık karnesi 

kaldırıldı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com 

İşçi Partisi
İşçi Partisi Gemlik dün yeniden açıldı.
2002 seçimleri öncesi Gemlik’te örgütlenen İşçi 

Partililer, seçimlerde bekledikleri sonuçları alamayınca 
dağıldılar.

Şimdi, Genel Başkanları Doğu Perinçek, “Ergenekon" 
davası nedeniyle tutuklanınca, parti yeniden açıldı. 5’de

"Yr İşçi Partisi Gemlik. İlçe Bürosu’nun açılışında 
konuşan II Başkanı Mehmet Alanber, partilerinin 
Türkiye’nin tam bağımsızlığını ve Kemalist devrimi 
savunduğu için saldırıya uğradığını söyledi. Partinin 
İlçe Başkanlığı’na Cüneyt Yavuz atandı. Sayfa 3’de

Emekliler ile Bağ-Kur'luların sağlık kurum- 
/arındaki muayene ve tedavilerin de sağlık 
karnesi uygulaması kaldırıldı. Buna göre, 
emekli, malullük ve vazife malullüğü aylığı 
alanlarla bunların yasal olarak bakmakla 
yükümlü bulundukları aile bireyleri ve dul ve 
yetim aylığı alanların muayene ve tedavi baş 
vurusunda, sağlık karnesi yerine T.C. Kimlik 
Numarası bulunan nüfus cüzdanlarının 
sunumu yeterli sayılacak. Haberi sayfa 7’de
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Şeker Hoca....

Din huzur..
Din mutluluk.
Din moral..
Ama kulla Allah arasında..
Asla suistimal edilmemeli..
Bir de yurttaşlar doğru bilgilendirilmeli..
O zaman dinle yurttaş arasında sıcak bir 

bağ oluşuyor..
Celal Tilgen, Malatya'daki Şeker 

Camii'nin imamı. Lakabı, Şeker Hoca. 
Ama bu lakabı sadece camiye borçlu 
değil. Tilgen yani namı diğer Şeker Hoca, 
ülkenin en modern din adamlarından biri. 
Vaazlarını laptopla veriyor. Soruları inter
netten yanıtlıyor, vaaz arası reklam alıyor. 
Vaazını 'Malatyaspor Galatasaray'ı yensin, 
amin' diye bitiren ama kimseden tepki 
almayan bir din adamı

Şeker Hoca bir alem hoca : 
'Peygamberimiz yaşasaydı cipe binerdi, 
zaten devenin de iyisine binmiş!' diyor.

Teravih namazımda eli boş gelen kadın
lara 'Televizyon ıprogramlarına börek 
çörek yapıp gidersiniz, buraya eliniz boş 
geliyorsunuz!' diye takılıyor.

Söyle diklerini oya sunuyor, Cuma 
namazının far zını kıldırıp 'Memleketin 330 
milyar dolar borcu var, haydi şimdi gidip 
çalışın!' diye cemaati işlerinin başına gön
deriyor. O Malatya'nın ünlü Şeker 
CamİT'mn Şeker Hoca lakaplı imamı Celal 
Tigen. Basın Yayın Halkla İlişkiler mezu 
nu. Yaşını sorduğumuzda '52 modelim!' 
diyor.

İşte sorular ve cevaplar:
Cemaatiniz camiden taşıyormuş. Nedir 

bunun esbab-ı mucibesi?
'Zebanilerden, cehennemde kaynayan 

kazanlardan, cehennem ateşinde yanan
lardan bahsetmem. Cami korkutma yeri 
değil, sevdirme yeridir. Adam camiye 
zaten dert, ızdırap içinde geliyor. Bir de 
cehennemden mi bahsedeceğiz?'

Camide promosyon uygulamanız var
mış?

'Gelenleri caminin monoton havasından 
kurtarmak lazım. Camiye gelen çocuklara 
camiyi sevdirmek gerekir. Onlara sorular 
soruyorum, bilseler de bilmeseler de 
şehirler arası bilet, çeyrek cumhuriyet 
altını veriyorum.'

Camilerde niye devamlı ayakkabılar 
çalınır?

' Bizde ayakkabılar kaşkolüdür.
Ayakkabısı çalınana ayakkabı alıyorum.' 

Hep böyle grand tuvalet mi giyersiniz? 
İslam dini cübbe, sarık, takke ve teşbiht

en ibaret değildir.Peygamberimiz sıcak 
iklimde yaşadığı için entari giymişti. 
Kutuplarda yaşasa öyle mi giyecekti?'

Hurafeler ve batıl inançlara niçin bu 
kadar itibar ediliyor?

'Şiddetle karşıyım. Gidiyorlar türbelere, 
çaputlar bağlıyorlar, 'Al sana göbek, ver 
bana bebek!' bunlarla uğraşıyorlar.
Malatya'da Keşşaf Baba Türbesi var. Bir 
baktım kadınlar türbenin etrafında 
neredeyse içki kokteyli yapıyorlar. Yakını 
içki içen eline viski, şarap, rakı ne varsa 
mezara getirmiş. Şimdi bu adam kalksa 
bunları kovalasa haklı değil mi?

Bunlar dini, takvim yapraklarında, cami 
diplerinde öğrendikleri için oluyor.'

Allah bilir sizin internet siteniz de 
vardır?Devamı yarın

CHP Gemlik İlçe Örgütü, 66 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti

Güçlü adam destekleyeceğiz"
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ve İlçe Yönetimi, 
S.S. 66 No'lu Gemlik 
Taşıyıcılar Koopera 
tifi Başkanı Yaşar 
Tutar ve kamyoncu 
esnafını ziyaret ede 
rek, kamyoncu esna 
fin sorunlarını dinle 
diler ve Gemlik'in so 
runları hakkında kar 
şıhkh görüş ahşve 
rişinde bulundular. 
Taşıyıcılar kooperati 
fi lokalinde gerçek
leşen görüşmede 
Kooperatif Başkanı 
Yaşar Tutar, Gem 
lik'in bir liman ve 
lojistik kenti olması
na karşın, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nce hazırlanan 
1/25000'lik planlarda 
Gemlik'te tırlar ve 
kamyonlar için oto 
park ayrılmamasını 
büyük eksiklik ola 
rak gördüklerini, 
kamyoncu esnafın 
araçlarını park ede
cek yer bulmada 
büyük sıkıntı yaşa

dığını belirtti. Ayrıca 
hükümetin K1 belge
si düzenlemesiyle 
üzerlerine ek bir yük 
bindirdiğini, bu bel
geyi almayanların 
ise yeterli denetim
ler olmaması yüzün
den belgeyi alanlara 
karşı haksız rekabet 
yarattığını söyledi. 
Bşkan Tutar, 
önümüzdeki yerel 
seçimlerde kendi 
sorunlarıyla ilgile
nen siyasi partiyi ve 
güçlü adayı destekle 
yeceklerini de belirt
ti. Cem Güler ise, 
Gemlik'i karış karış 
gezeceklerini,

baytaş www.baytasinsaaLcom.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 mpOY$jTEsjı 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 MERKEZÎ, 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

gidilmedik yer, çalın
madık kapı bırakma 
yacaklarını ve Gem 
lik'in büyüklüğüne 
yakışır bir belediye 
yönetimi kadrosunu 
oluşturacaklarını 
söyledi.
Güler, belediyelerin 
en önemli görev
lerinin hemşehri
lerinin mutluluğu 
olduğunu, bunun 
için de Gemlik'te 
yaşayan herkesin 
ekonomik ve sosyal 
yönden gelişmesine 
katkı sağlamasının 
belediyenin görevi 
olduğunu, Gemlik'te 
birçok sanayi kuru-

luşu olmasına 
kar şın, Gemlik 
Halkı ve esnafının 
bu avantajdan 
yeterince yararlana 
madiğim, Gem lik'te 
herhangi bir sanayi 
kuruluşu işe eleman 
alacaksa bunun 
öncelikle Gemlikli 
olması ge rektiğini, 
herhangi bir sanayi 
kuruluşunun taşıma 
işi olacaksa da 
bunun Gemlikli 
esnaflarca yapılması 
gerektiğini, bu 
konuda da 
belediyenin öncü 
rol oynaması 
gerektiğini belirtti.

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

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaaLcom.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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İşçi Partililer Gemlik Bürosu’nun açılışını ellerinde Türk bayraklarıyla yaptı YaaYORVM

İşçi Partisi Gemlik’te 
yeniden açıldı

İşçi Partisi Gemlik İlçe Bürosu’nun açılışında konuşan İl 
Başkanı Mehmet Alanber, partilerinin Türkiye’nin tam bağımsız 
lığını ve Kemalist devrimi savunduğu için saldırıya uğradığını 
söyledi. Partinin İlçe Başkanlığı’na Cüneyt Yavuz atandı.
İşçi Partisi Genel 
Başkanı Doğu 
Perinçek’in Ergene 
kon davası kap
samında tutuklan 
masından sonra 
İşçi Partisi Gemlik’te 
yeniden açıldı. 
2002 yılına kadar 
İstiklal Caddesi 
Batum İş Merkezi’n 
de bürosu bulunan 
İşçi Partisi daha 
sonra kapanmıştı. 
Parti Genel Başkanı 
Perinçek’in tutuklan
masından sonra 
yeniden biraraya 
gelen Gemlikli İşçi 
Partililer, Gemlik 
Şubesi’ni dün tören 
le hizmete açtılar. 
Batum İş Merkezi’n 
de yeniden büro 
tutan İşçi Partisi 
Gemlik Teşkilatı 
açılışı Türk bayrak
ları ile yaptı.
İşçi Partisi Bursa İl 
Başkanı Mehmet 
Alanber açılışta 
yaptığı konuşmada, 
“İşçi Partisi’nin 
Türkiye’nin tam 
bağımsızlığını ve 
Kemalist devrimi 
savunduğu için, 
Gümrük Birliği’ne 
karşı çıktı, Kıbrısta 
emperyalist dayat
malara tavır aldı, 
sözde Ermeni 
Soykırımı yalanları
na karşı batılı baş 
kentlerde yurttaş 
larımızı seferber ede 
rek eylemler örgütle
di ve zelleştirmelere 
karşı çıkarak 
emekçilerin hak
larını savunduğıu 
için “Ergenekon” adı 
verilen ABD’nin ve 
Batıkların hedef 
göstermesiyle saldı 
riya uğradı" şek
linde konuştu.
Alanber, konuş
masında “Ergene

kon operasyonu İşçi 
Partisi operasyo 
nuna dönüştürüldü. 
Çünkü partimizden 
korkuyorlar. ABD ve 
Avrupa Birliği açık
ça “Ergenekon 
Operasyonu’nu 
sonuna kadar götü 
rün diye talimat 
yolluyor. Avrupa 
Parlamentosu 2006 
Mayısındaki “Talat 
Paşa Komitesi’ni 
tavsiye edin" 
kararından sonra, 
17 Mart’ta “Ergene 
kon’u Devlet içinden 
temizleyin" kararını 
da ilan etti. Bir terör 
örgütü olarak 
Ergenekon örgütü 
varsa mutlaka sonu 
getirilmelidir. Ancak 
bilinen bir gerçek 
ise Devletin içinde 
Fethullah Gülen’in 
“Derin Devlet 
Örgütü" var ve per
vasızca ülkemizi 
tahribatına devam 
etmektedir. Bu tablo 
Talat Paşa Komitesi 
ve İşçi Partisi’nin 

. Türkiye namına ABD 
ve AB emperyalizmi 
ile mücadele ettiğini 
gösteriyor. ABD ve 
AB ‘Türkiye’nin milli 

güçlerini temizleyin’ 
taliyatını yollarken, 
AKP’nin kapatılması 
davasını açan 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına açık
ça hakaret ediyor. 
İşçi Partibi, devlet 
ve ordu içinde örgüt 
kurmaz, devlet 
kurulularının da 
İşçi Partisi içinde 
örgütlenmesine 
izin vermez” dedi. 
Alanber açıkla
masını şöyle 
sürdürdü:
“Hedefte Türkiye 
var, Atatürk var, 
Ordu var, Yargı var, 
İşçi Partisi var. 
Hedefte ulusal 

devlet var, ulusal
cılar var. AKP 
yönetimi ve onunla 
birlikte çalışan 
Ergenekon soruştur
ması mensupları 
kanunsuzluğa 
batmış bulunuyorlar. 
Yalan ve iftira üretip 
basına servis yapı 
yoriar. Cumhuriyet 
yıkıcıları yıkıl- 
maktalar." 
İşçi Partisi Gemlik 
İlçe Örgütü 
Yönetim Kurulu şu 
kişilerden oluştu. 
Cüneyt Yavuz 
(Başkan), Enver 
Utgun, Muharrem 
Çelik, Mahsun 
içerik, İlkay Küpe.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura)

Batıyor muyuz?
Ekonomi uzmanları günlerdir yazıyorlar, 

televizyonlarda konuşuyorlar..
İşin aslı şöyle imiş sayın okurlarım, 

halkım...
DÖRT ülke aynı kaderi paylaşıyorlar diyor

lar..
Güney Afrika, Polonya, Macaristan ve 

Türkiye.
Hangi kaderi derseniz ?
Ekonomik krize en yakın olma kaderini.
Bu dört ülke ekonomik krize neden en 

yakın ülkeler ?
1- Cari açıkları yüksek.
2- Milli paraları aşırı değerli.
Bu değerlendirme kime ait?
Dünya ahret kardeşimiz IMF’ye.
Bu açıklama önemli ekonomik dergi ve 

gazetelerinde yayınlanıyor.
Ne zaman? Kasım 2007’de.
O tarihte henüz ne kapatma davası var, ne 

türban gürültüsü, ne YÖK’e başkan olarak o 
lüzumsuz atama ve ne de o vatan daşın her 
gün çıkardığı bir başka münasebetsizlik.

Ama, Türk ekonomisi kırılgan, daha Kasım 
2007’de.

Bir propaganda var. AKP’ye ait.
"Biz ekonomide güllük gülistanlık bahçe 

oluşturduk, ama kapatma davası her şeyi 
altüst etti."

Baştan sona yanlış , yalan...
Onun için şirpdi bir tespit.
- AKP’nin iktidarı devraldığı 2003’te hane 

halkı borcu 4 milyar dolar. 2008’de bu borç 78 
milyar dolar.

AKP’ye oy veren aziz halkımız gırtlağına 
kadar borca batıyor.

- 2003’te özel sektörün borcu 44 milyar 
dolar, 2008’de 148 milyar dolar..

- Kamunun iç borcu 2003’te 89 milyar dolar. 
2008’de bu borç 207 milyar dolara çıkıyor. 
Kamunun dış borcu 2003’te 85 milyar, 

2öö8'de 89 milyar dolar.
Bu ayrıntı ile rakamlara boğulmaktansa, 

özeti şu; 2003’te toplam borç 212 milyar dolair.
2008’de 522 milyar dolar.
Borçlar iki buçuk kat artıyor.
310 milyar dolar daha borcun sırtında 

vatandaşım...
Tayyip Erdoğan bu rakamları biliyor, bildiği 

için "borç yiğidin kamçısıdır" diyor.
Kendisini de, yiğit ilan ediyor.
AKP kapatılırsa, yiğit sahneden çekili yor.
Geriye, bu borcu ödemek senin delik 

cebine kalıyor..
Bu arada Erdoğan’ın önem verdiği borsa, 

onun döneminde yine parlak değil. Devamlı 
düşüyor..

2003’te borsa endeksi 52 bin iken, 2008’de 
40 bine düşüyor.

Bunlara rağmen, ekonomide nurlu ufuk 
nutuklarından geçilmiyor.

Milli gelir hesaplama yöntemi değiştin liyor, 
kağıt üstünde gelirimiz artıyor.

Ama, önceki gün o balon da patlıyor.
Milli gelirde altı yılın en düşük büyüme hızı 

olduğu ortaya çıkıyor..
Temel sektörlerde gerilime var. 

Ekonomimiz kötüye gidiyor.
Bunu halk ağzıyla söyleyeyim; Batıyoruz...
1- Ekonomiyi şuradan aldım, buraya 

getirdim, gibi buz üstünde kaydırmaca yok. 
Rakamlar yalanlıyor.

2- Yaklaşan ekonomik sıkıntının nedeni, 
parti kapatma davasıdır, palavrasına hiç yer 
yok.

Seni yalanlarla .palavra ile kandıracaklar, 
işin aslını bilmeni önleyip, kendi keselerinin 
dolmasını, iktidarda oturmağa devamı sağla
maya çalışıyorlar.

Daha kapatma davası, türban türbülansı, 
Tuzla’da işçi ölümleri,orta okullarda namaz 
kılma seansları, içki yasakları, Cumhurbaş 
kanlığı krizi, büyük kentlerde patlayan fab
rikalar ve daha neler neler ortada yok iken, 
ekonorpik tablo böyle.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Çocuk Korosu 23 Uisan 
kınserine hazırlanıyor

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve 

Kültür Derneği 
Çocuk Korosu 

seslendireceği 
birbirinden güzel 

eserlerle ilk 
konserini 

23 Nisanda 
verecek.

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve 
Kültür Derneği 
Çocuk Korosu, 
23 Nisan 2008 
günü vereceği 
konser 
çalışmalarını 
hızlandırdı. 
Şef Mehmet 
"Taşpınar 
yönetiminde 
çalışmalarını 
sürdüren 
Çocuk Korosu,

Belediye Kültür 
Merkezi altında 
bulunan derneğe 
ait salonda 
haftalık çalış
malarını yapıyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde yapılan 
çalışmalara 
Çocuk 
Korosu’ndan 
yetişmiş enstrü
man çalan 
büyüklerde katıldı,. 
Çocuk Korosu’nu

yöneten Müzik 
Öğretmeni 
Mehmet Taşpınar, • 
çalışmaların son 
aşamaya geldiğini, 
son provaların 
enstrümanlar ile 
birlikte yapıldığını 
belirterek, 
15 parçadan 
oluşan müzik 
demeti ile velilere 
güzel bir konser 
sunacaklarını 
söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezinde 
yaklaşık 5 yıldan 
bu yana El 
Sanatları kursuna 
devam eden kanser 
hastası Zuhal Tunalı 
gil ilk sergisini açtı. 
HEM usta 
öğreticilerinden 
Hatice Parlak'ın 
öğrencisi olan 
Zuhal Tunalıgil'in 
el sanatları 
sergisine 
Kaymakam Mehmet 
Bâygül ile HEM 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu ve 
dostları katıldı. 
Sergisinin açılışını 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile kendisini 
yetiştiren hocası 
Hatice Parlakla 
birlikte açan 
Zuhal Tunalıgil, 
boyama ve 
dekoratif türünde

■ “ i 
lîl

hazırladığı yanında Çarşamba
ürünlerini Yapı gününe kadar
Kredi Bankası sergileyecek.

KOŞ«D€ IÎ6M6K YOK •
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA «W

OSUnETESÜlEDİÜR

Körfez Ofset Bora gemlik
MATBAACILIK-YAYINCILIK'REKLAMCILIK Tel:(0.224)5139683 Fax: (0.224)5133595

T MAâ “Ta»a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için, siz de katılın
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İşçi Partisi
işçi Partisi 1970’li yıllarda yine 

Doğu Perinçek tarafından kurul
muştu.

O günlerde Çin’in devrimci 
lideri Mao’nun öğretisini benim
siyor ve köylü toplum olan Tür 
kiye halkının köyden örgütle 
nerek DEVRİM yapacaklarına 
inanıyorlardı.

Yayın organları Aydınlık o 
günlerde de yayınlandı.

Ama 12 Eylül Darbesi, 
Perinçekçileri veya diğer isim
leriyle Aydınlıkçıları da vurdu.

Türkiye’de yaşanan politika 
sızlaştırma döneminin atlatılma 
sından sonra Doğu Perinçek, Mil 
li Devrim stratejine döndü.

Yani Mustafa Kemal’in gerçek
leştirdiği Kurtuluş Savaşı sonra 
sı uygulamaya koyduğu “Ekono 
mide, siyasette, askeriye de tam 
bağımsızlık politikası”nı ilke 
olarak benimsediler.

12 Eylül öncesi enternasyonel 
idiler, sonrası Ulusalcı çizgiye 
döndüler.

O gün, bugün bu çizgide mü 
cadele veriyor Perinçek ve arka 
daşları.

Siyasette en önemli politika 
ları anti emperyalistir.

Emperzalizmin babası olarak 
gördükleri ABD’ye tam karşılar.

AB’de emperyalist düzenin bir

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

parçası.
Türkiye’nin ABD ve AB poli

tikalarına da karşılar.
AB ile yapılan anlaşmaları 

"Müstemleke (sömürge) anlaş
maları ”na benzetiyorlar.

•Lozan’a bağlılar.
Sevr’e karşılar.
AB ve ABD’nin Türkiye’yi bö 

leceğine ve eyalet sisitemine ge 
girmek için çalıştıklarına inanı 
yorlar.

Doğu’da ABD ve AB ülkeleri 
tarafından bir kürt devleti kurdu
rtacağının altını çiziyorlar.

Bunlarla ilgili sert mücadele 
veriyorlar.

Kemalizmi savunurlarken, 
AKP iktidarının Kemalizmi ve 
ulusalcılığı AB ile ABD desteği 
ile yıkmak için mücadele yürüt
tüklerini söylüyorlar.

AKP’nin ulus devleti yıkmak 
için Türk Silahlı Kuvvetlerini, üni 
versiteleri, yargıyı yıpratılması 
için tarikatlarla birlikte yoğun bir 

mücadele içinde olduğuna inanı 
yorlar.

İşçi Partisi’nin yoğun bir pro 
paganda ağı var.

Ulusal Tv. İşçi Partisi’nin 
yayın organı..

Aydınlık Dergisi, İşçi Partisi 
nin dergisi..

Ayrıca ‘Kervan Yayınlan’ diye 
bir yayınevleri var.

Burada da ulusal yayınlar ya 
yınlıyorlar.

Seçmenden oy alamayan bu 
parti, bir avuç insanla militanca 
mücadele veriyor.

2000’li yıllarda, şimdi yeniden 
Gemlik İlçe Başkanhğı’na getiri 
len Cüneyt Yavuz bir iki arka 
daşı, Batum Hanındaki parti mer 
kezini açık tutmak ve Aydınlık 
Dergisi ile Kervan Yayınlan’nın 
kitaplarını satmak için kapı kapı 
dolaşır, ilçedeki demokrat kişileri 
“Aydınhk’’a abone etmeye çalı 
şırlardı.

Ben de, Atatürk döneminde o 

kullarda okutulan Tarih Kitap 
larından bir dizi aldığımı anım
sıyorum.

Doğu Perinçek, Türkiye’nin 
yakından tanıdığı bir siyasetçi.

Televizyon kanallarında sık 
sık tartışmalı oturumların konu 
ğu oluyor ve düşüncelerini ora 
larda da çekinmeden söyleyen 
bir kişi.

Ne idüğü hala belli olmayan, 
"Ergenekon” adlı soruşturma içi 
ne sokularak tutuklandı.

Yargı önüne çıkarıldığında ne 
den tutuklandığını öğreneceğiz.

İşçi Partisi 2002 seçimlerinde 
160 bin 227 oy almış. Genel oy 
yüzdesi 0.51, 22 Temmuz 2007 
seçimlerinde ise 128 bin 148 oy 
almış. Yüzdesi % 37

Görüyorsunuz, halk İşçi Parti 
sine hiçbir dönemde destek ver
memiş.

Ama, İşçi Partisi ve lideri Do 
ğu Perinçek, Türk siyasi 
yaşamının ilginç bir siması.

Bir düşün adamı..
İşçi Partisi kolay kolay Türk 

halkından oy almayacak ama 
Doğu Perinçek de doğruları söy 
temekten ve ABD ile AB karşıtlı 
ğından da vazgeçmeyecek.

Gemlik siyasal yaşamında İşçi 
Partisi olmalıydı, o yeniden 
geldi. Hayırlı olsun.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Hasta hakları....
Muammer Ağım 

Gemlik Devlet 
Hastanesi Başhe . 
kimliğince düzenle
nen “Hasta Hakları” 
adlı seminere çok 
az sayıda katılım 
olmuş.

Konuşmacılar boş 
koltuklara konuş
muş.

Üzücü bir durum.
Hasta ne gibi hak

ları olduğu konu 
sunda aydınlatıla
cak.

Konuya bigane...
Yani önemseyen 

yok.
Ama sonra 

yaşananlar, ilgili 
memur, sağlık 
görevlisine, hemşi 
reye, doktora bağır, 
çağır hakaret.

Hatta, hatta fiili 
tecavüz, darp, yara 
lama, öldürmeye 
varan davranışlar.

Hasta, haklarının 
ne olduğunu, öğre 
nebilse böylesi 
çirkin ve üzücü 
durumlar olur mu?

Şüphesiz olmaz!

Şimdi diye
ceksiniz ki; ‘İnan 
sen o toplantıya 
katıldın mı?”

Hayır, katıla
madım.

Diyare’den harap 
ve bitap düştüğüm 
için katılamadım.

Bir de şu var... 
Seminerin veril 

diği yer Belediye 
Kültür Merkezi.
Şehir Merkezi’ne 

uzak, ulaşım belirli 
zamanlarda yapıla- 
biliniyor.

Genellikle 
yaşlıların hasta 
olma olasılığı gen 
ce nazaran daha 
fazla.

Seminerin uzak 
olan bir yerde ve 
rilmesi de katılımı 
büyük oranda azalt
mıştır.

Bu durum doğal 
kabul edilmeli...

Böylesi bilgilen 
dirme toplantıları 
ilçenin merkezinde 
bulunan Belediye 
Düğün Salonu’nda 
düzenlense, daha

NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

çok katılım olacak, 
daha çok insan 
bilgi sahibi olabile
cek.

Bir de şu var...
Sözle bilgi zaman

la hafızalardan 
siliniyor.

Yaşlı hastalarda 
bu durum daha çok 
oluyor.

O nedenle, hasta
ların hakları, rande- 
vulu aramanın nasıl 
yapılacağını gös
terir broşürler 
gibi yazılı metin 
olarak hastalara 
verilse, unutulma 
ihtimali daha aza 
indirgenecek, 
unutulsa da 
yazılı metin sık 
sık okunup hasta 
haklarının devamlı 
bir şekilde bellek
lerde kalması 
sağlanacak.

Bilmem ilgilenen
ler bu düşünce ve 
önerilere ne der?

Katılırlar mı?
Bizden söylemesi, 

hatırlatması....

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

ww.netotogaz.com

I II II II

IfflMI MlMHI

KREDİ KARTINA TAKSİ! AVANTAJLARI

mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.netotogaz.com
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Türkiye'de 81 ilde 
Nüfus ve Vatandaş 
lık İşleri Genel Mü 
dürlüğü tarafından 
hazırlanan istatistiki 
verilere göre; 2007 
yılında doğan erkek 
çocuklarına Yusuf, 
Arda, Mehmet, Mus 
tafa, Ahmet ismi 
konulurken, kız ço 
cuklarına ise Zey 
nep, Elif, İrem, 
Yağmur, Merve 
ismi verildi.
Nüfus ve Vatandaş 
lık İşleri Genel Mü 
dürlüğü verilerinden 
derlediği bilgiye 
göre, Türkiye'de en 
çok kullanılan ilk 5 
soy isim Yılmaz, 
Kaya, Demir, Şahin, 
Çelik olarak belir
lenirken, en çok kul
lanılan 5 erkek ve 
kadın ismi, Mehmet, 
Mustafa, Ahmet, Ali, 
Hüseyin; Fatma, 
Ayşe, Emine, Hatice, 
Zeynep olarak belir
lendi. 2007 yılında 
doğan erkek çocuk
larına Yusuf, Arda, 
Mehmet, Mustafa, 
Ahmet kız çocukları
na ise Zeynep, Elif, 
İrem, Yağmur, Merve 
en fazla konulan 
isim oldu.

Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 
verilerine göre erkek 
ve kadınlar tarafın
dan ortak olarak kul
lanılan isimler ise 
şöyle:
"Yaşar erkek 244 bin 
556, kadın 52 bin 
108; Yüksel erkek 79 
bin 783, kadın 98 bin 
938; Kamuran erkek 
10 bin 340, kadın 13 
bin 125; Ayhan 
erkek 143 bin 879, 
kadın 25 bin 696; 
Özcan erkek 75 bin 
428, kadın 8 bin 338; 
oeZer" erR'eK'zT’ oıff 
499, kadın 7 bin 996; 
Hidayet erkek 31 bin 
551, kadın 30 bin 
815; Kudret erkek 9

Gemlik K”rfez

bin 244, kadın 
52 bin 200; Dursun 
erkek 135 bin 177, 
kadın 42 bin 337; 
Fikret erkek 70 bin 
869, kadın 9 bin 291; 
Olcay erkek 17 bin 
790, kadın 11 bin 
216; Satı erkek 8 bin 
630, kadın 125 bin 
424; İsmet erkek 136 
bin 466, kadın 42 bin 
181; Cihan erkek 65 
bin 395, kadın 3 bin 
509; Saffet erkek 16 
bin 227, kadın 7 bin 
649; Şenel erkek 8 
bin 428, kadın 20 bin 
192; Muzaffer erkek 
i7o riniT 5UZ Racrirr 
24 bin 197; Şerif 
erkek 57 bin 519, 
kadın 3 bin 394; 
Güngör erkek 15 bin

468, kadın 16 bin 
23; Elvan erkek 
8 bin 11, kadın 
25 bin 519; Ümit 
erkek 112 bin 815, 
kadın 12 bin 210; 
Deniz erkek 56 bin 
386, kadın 81 bin 
498.; Durdu erkek 13 
bin 19, kadın 50 bin 
782; Seyhan erkek 7 
bin 901, kadın 49 bin 
147; Özgür erkek 88 
bin 644, kadın 8 bin 
630; Servet erkek 48 
bin 660, kadın 30 bin 
344; Günay erkek 
11 bin 5211, kadın 
39 bin 972; Zülfü 
erkek 7 bin 512, 
kadın 7 bin 235; 
İlhan erkek 87 bin 
450, kadın 8 bin 886; 
Yücel erkek 44 bin 
504, kadın 9 bin 
737; Ömür erkek 
11 bin 472, kadın 11 
bin 431; Muhterem 
erkek 7 bin 454, 
kadın 12 bin 702; 
Hikmet erkek 80 bin 
635, kadın 60 bin 
143; Sefa erkek 10 
bin 145, kadın 7 bin 
217; İlkay erkek 
10 bin 443, kadın 
25 bin 325; Güner 
erkek 7 bin 437, 
kadın 36 bin 886 kişi 
olarak belirlendi."

sürüyor.
Türkiye Kamu- 
Sen, enflasyon 
hedefinin acilen 
yenilenmesini ve 
aradaki farkın 
Ocak ayından 
başlamak üzere 
memur maaşlarına 
yansıtılması istedi. 
Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan 
açıklamada, üretici 
fiyatlarındaki aylık 
artışın yüzde 
3,17 çıkmasının 
önümüzdeki 
dönemde enflas 
yonun düşme

Sayfa 6

Memura 
enflasyon 

farkı istendi
Türkiye Kamu- 
Sen: Enflasyon 
farkı memur 
maaşlarına 
yansıtılmalı. 
Enflasyondaki 
artış eğilimine 
yönelik değer
lendirmeler

yeceğinin göster
gesi olduğu 
belirtildi. Enflasyon 
hedefinin tutma
masının en 
çok memuru 
ve emekliyi et 
kilediği kaydedilen 
açıklamada, 
"Enflasyon 
hedefi gerçekçi 
bir şekilde acilen 
revize edilmeli 
ve aradaki fark 
Qcak 2008'den 
başlamak üzere 
memur maaşlarına 
yansıtılmalıdır" 
denildi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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flKP'de gözler MKYKda
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsâvcısı'nın açtığı 
kapatma davasının 
ardından strateji 
belirlemeye çalışan 
AKP'de gözler, yarın 
toplanacak Merkez 
Karar ve Yürütme 
Kurulu'na çevrildi. 
Büyük Kongreden 
sonra partinin en 
üst karar ve yönetim 
organı olan ve 
aralarından AKP ile 
yollarını ayıran 
Abdüllatif Şener'in 
de bulunduğu 50 
kişiden oluşan AKP 
MKYK yarın tarihi 
toplantılarından biri
ni yapacak. AKP 
Genel Merkezi'nde 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında kap
atma davasının ar 
dından ilk kez top 
lanacak olan 
MKYK'da AKP'nin 
bundan sonra izle 
yeceği strateji belir
lenecek. Kapatma 
davasının açılması

nın ardından, 
Anayasa'nın siyasi 
parti kapatmalarını 
düzenleyen 68 ve 
69'ncu maddelerin 
de değişikliğe git
meyi planlayan AKP, 
bu yöndeki çalışma 
ların tepki görmesi 
nedeniyle, Avrupa 
Birliği reformlarını 
da kapsayan demok 
ratikleşme paketine 
yöneldi. MKYK'da 
bu hafta içinde Mec 
lis gündemine geti 
riimesi ve Meclis'te 
ki siyasi partilerin 
görüşüne sunulması 
beklenen anayasa 
değişikliğinin sade 

ce siyasi parti ka 
patmalarıyla ilgili mhi 
yoksa geniş kap
samlı bir demokratik 
leşme paketi mi ola
cağına karar verile
cek. AKP, 15-20 
maddelik bir demok 
ratikleşme paketini 
gündeme getirme 
kararı alırsa, din der 
sinin seçmeli olma 
sı, vatandaşlık tanı 
minin değiştirilmesi 
ve özgürlüklerin 
genişletilmesine 
ilişkin düzen
lemelerin yapılması 
gündeme gelecek.
-301. MADDE 
PAKETTE YER

ALACAK Ml?- 
Türk Ceza Kanu 
nu'nun en tartışmalı 
maddesi olan ve 
AB'nin uzun süre
den beri ısrarla de 
ğiştirilmesini iste
diği 301. madde ko 
nusunda da MKYK' 
dan bir karar çıka
cak. Başbakan 
Erdoğan, konuyla 
ilgili olarak “Soysal 
Güvenlik Yasa Tasa 
rısı'nın ardından ele 
alacağız” açıkla
masını yapmıştı. 
TBMM Genel Kuru 
lu'nda bulunan Sos 
yal Güvenlik Yasa 
Tasarısı görüşmele 
rinin en az iki hafta 
daha sürmesi bek
leniyor. Hazırlanan 
paketle ilgili muhale
fet partileri ile uzlaşı 
arayışına girmeyi 
düşünürken MHP' 
nin 301. madde 
değişikliğinin de 
bulunduğu pakete 
sıcak bakmayacağı 
belirtiliyor.

Sımak ta hain tuzak

Şırnak'ın Akçay 
bölgesinde, el yapı 
mı patlayıcının infi
lak etmesi sonucu 
1 geçici köy koru
cusu şehit oldu, 1 
geçici köy korucu 
su ve 2 gönüllü köy 
korucusu yaralandı. 
Genelkurmay Baş 
kanlığı'nın internet 
sitesinde yer alan 
terörle mücadeleye 
ilişkin duyuruya gö 
re, Şırnak'ın dağlık 
arazi kesiminde 
güvenlik güçlerince 
dün yapılan arama 
tarama faaliyeti 
esnasında dün saat 
15.37'de terör örgü 
tü mensupları tara 
fından önceden 
yerleştirilen el 
yapımı patlayıcı 

madde infilak etti. 
Patlamada, bir geçi
ci köy korucusu 
şehit oldu, bir geçi
ci köy korucusu ve 
iki gönüllü köy koru 
çusu yaralandı., 
Öte yandan, Mar 
din'in Nusaybin 
ilçesi dağlık 
arazi kesiminde 
güvenlik güçleri 
tarafından dün 
sabah yapılan ara
mada terör örgütü 
mensupları tarafın
dan hazırlanmış 
bir tuzak yerinde 
patlayıcı madde 
düzeneği bulundu. 
1,5 kilogram C-4 
kullanılarak hazır
lanan düzenek, 
uzman ekiplerce 
imha edildi.

Emekliler için sağlık 
karnesi kamırıinı

Emekliler ile Bağ- 
Kur’luların sağlık 
kurulularındaki 
muayene ve tedavi
lerinde sağlık 
karnesi uygulaması 
kaldırıldı.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun, 
“Emekli Ve Malullük 
Aylığı Bağlanmış 
Alanlarla, 
Bunların Kanunen 
Bakmakla Yükümlü 
Bulundukları Aile 
Fertleri, Dul Ve 
Yetim Aylığı 
Alanların Muayene 
ile Tedavileri 
Hakkında 
Yönetmelik” ve 
Bağ-Kur Sağlık 
Sigortası Yardımları 
Yönetmeliği'nde 
bu yönde yaptığı 
değişiklikler, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak

I yürürlüğe girdi. 
Buna göre, 
emekli, malullük 
ve vazife malullüğü 
aylığı alanlarla 
bunların yasal 
olarak bakmakla 
yükümlü bulunduk-

I lan aile bireyleri 
ve dul 
ve yetim aylığı

alanların muayene 
ve tedavi başvu
rusunda, sağlık 
karnesi yerine 
T.C. Kimlik 
Numarası 
bulunan nüfus 
cüzdanlarının 
sunumu yeterli 
sayılacak.
Bağ-Kur da 
sigortalılar ve 
malullük veya 
yaşlılık 
aylığı almakta 
olanlarla bunların

bakmakla yükümlü 
oldukları eş, çocuk, 
ana ve babaları, 
hak sahibi olarak 
aylık alan eş, 
çocuk, ana ve 
babaları için, 
muayene ve 
tedavi başvurusun
da sağlık karnesi 
yerine T.C.
Kimlik Numarası 
bulunan nüfus 
cüzdanlarının ibraz 
edilmesini yeterli 
kabul edecek.

UMURBEY HU SAHA 
İt KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
1 Saati: 45.00 ■ HL 

1 Saat t Servis: 65.00 ■ YIL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM : 0.546 517 52 82
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telan liirt ıs anılılı
Alparslan Türkeş 
vefatının 11. yıldönü 
münde ilçemizde 
düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle anıldı. 
Türkeş için ilk pro
gram Gemlik Çarşı 
Camiinde yapıldı. 
Gemlik Ülkü 
Ocakları ve 
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe başkan
lığı tarafından 
organize edilen 
törende Mevlit oku
tuldu. Ocak ve parti 
yetkilileri tarafından 
çeşitli ikramlarda 
bulunan davetlilere 
ayrıca Merhum 
Alparslan Türkeş'in 
hayatının anlatan iki 
bin adet cd dağıtıldı. 
Anma programının 
ikinci bölümü ise 
MHP ilçe teşkilatın
da yine ortaklaşa 
düzenlendi. Ocak 2. 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz'ın 
açılış konuşmasıyla 
başlayan programa 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu,

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

Ülkü Ocakları 
Başkanı Osman 
Durdu ve çok sayıda 
partili ile davetlinin 
katıldığı anma pro
gramı Kur-an'ı 
Kerim ve mevlit 
okunması ile başla 

M

dı. Başbuğ Türkeş'in 
hayatını Dr. Hüsa 
mettin Olgun anla 
tırken, araştırmacı 
şair Yücel Ipek'te 
Türkeş anısına 
yazılmış şiirlerini 
okudu.

BursarayB etabı
sefere haşladı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin toplu 
taşımada çağdaş 
ulaşım hedefi doğ 
rultusunda hayata 
geçirdiği hafif raylı 
sistemi Yıldırımlı 
larla buluşturan 
BursaRay B etabı 
seferlerine başladı. 
Yıldırımhlar raylı sis
teme entegre olarak 
seferlerine başlayan 
Bursaray ile ilk yol
culuklarını yaptılar. 
B etabındaki 5 ista
syondan (Gökdere - 
Davutdede - Duaçı 
narı - Yüksek İhtisas 
ve Arabayağı) trene 
ücretsiz binen vatan 
daşlar, konforlu ula 
şım ile kentin batı 
sında istedikleri 
noktaya rahatça yol
culuk ettiler. Kentin 
batısındaki Organize 
Sanayi ve Küçük Sa 
nayi istasyonların
dan binen yolcular 
ise Yıldırım’ın son 
istasyonu Arabaya 
tağı’na kadar tek 
biletle ulaşmanın 
mutluluğunu 
yaşadılar. Çağdaş 
ulaşım ara *

cim kullanarak şehir 
içi yolculuklarını 
gerçekleştiren Yıldı 
rımhlar, kentin doğu 
sunun modern uia 
şım sistemine dahil 
edilmesini mutlu
luğunu yaşadıklarını 
belirttiler. Sabah 
erken saatlerinde

işlerine ya da hafta 
sonu gezmesine git
mek için yola çıkan 
Yıldırımhlar önceleri, 
saatlerce yolda ge 
çirdikleri vakti şimdi 
BursaRay sayesinde 
kendilerine ayıra
bildiklerini ifade 
ettiler.

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Bursa’nın Fetih törenleri 
hava muhalefetine takımı

1
l

İ- 
I $

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

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni 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.

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

KM

Bursa’nın fethinin 
682. yıldönümü 
nedeniyle Bursa 
Valiliği tarafından 
Pınarbaşı'nda 
gerçekleştirilen 
kutlama programı, 
hava muhalefeti 
nedeniyle yarıda 
bırakıldı.
Vatandaşların 
yoğun ilgi gösterdiği 
törenler, yağmurlu 
hava nedeniyle yapı 
lamazken, yağmura 
rağmen şemsiye 
teriyle törenleri 
izlemeye gelen 
vatandaşlar 
şaşkınlık yaşadı. 
Törenlere, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Recai 
Ekmekçi, Bursa 
Milletvekilleri, 
kamu kuruluşlarının 
temsilcileri ve 
vatandaşlar katıldı? . 
Atatürk Anıtına

çelenk koyulmasıyla 
başlayan törenler 
Pınarbaşı'nda 
devam etti.
Burada fetih selası 
nın okunmasının 
ardından halk oyun
ları gösterileri başla 
dı. Ancak havanın 
yağmurlu olması 
nedeniyle törenler 
iptal edildi. Mehtar 
takımı ve kılıç kal 
kan ekibinin gösteri
lerini şemsiyeleriyle 
birlikte izlemeye 
gelen vatandaşlar 
ise büyük 
şaşkınlık yaşadı. 
Pınarbaşı'nın ardın

dan Tophane mey
danına taşınan kut
lamalarda, Tophane 
Şehitliği'ne çelenk- 
lerin sunulmasının 
saygı atışı yapıldı. 
Daha sonra ise Os 
man Gazi ve Orhan 
Gazi türbelerini 
ziyaret edildi. 
Mehter takımı 
ve atlar üstündeki 
Osmangazi'de 
vatandaşları 
selamladı.
Törenlerin büyük 
bölümünün, olum
suz hava şartları 
nedeniyle iptal 
edildiği belirtildi.
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ELEMAN ARANIYOR
CARGİLL Şantiyesinde çalışacak 

MAKİNE MÜHENDİSİ veya 
MAKİNE TEKNİSYENİ 

(Otocat programı kullanmasını 
bilen BAY veya BAYAN) 

aranıyor.
ÇAĞDAŞ TEKNİK TESİSAT

Hamidiye Mah. Kartal Sok. No: 17 
Tel: (0.224) 514 30 08 
Fax : (0.224) 587.79 43 

GSM : (0.532) 687 55 83 GEMLİK 
abdullah_yilmaz1@inynet.com

SATILIK ZEYTİNLİK
KURTUL KÖYÜ’NDE 

ZEYTİNLİK VE BAHÇE 
4200 M

15.000 YTL
0.535 200 86 82

SATILIK DAİRE
Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 

160 m2 3+1 
Kat kaloriferli daire 
sahibinden satılıktır

Tel: (0.224) 517 26 42
ÖZEL İNSAN KAYNAKLARI & EĞİTİM DEPARTMANI

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ
* Baş Hemşire (Özel Hastane Deneyimi Olan)
* Ebe (Ebelik Bölümü Mezunu, Tercihen Neonatal Resusitasyon Programı Eğitimi Alrfiış)
* Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireleri
* Acil Tip Teknisyeni (ATT) (Tercihen Erkek)
* Anestezi Teknisyeni (Sağlık Meslek Lisesi’nin Anestezi ve Anestezi Teknisyenliği Bölümü Mezunu)
* Tıbbi Laborant (2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulu Mezunu)

Takım çalışmasına uyum gösterebilen, kendine güvenen, analitik düşünebilen, 
sistematik ve,sorumluluk sahibi, gelişime açık, güncel bilgi ve uygulamaları takip eden, 

kendini geliştirmeyi ve kariyerinde ilerlemeyi hedefleyen adayların şahsen fotoğrafları ile;

ÖZEL ATAKENT HASTANESİ
Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak No: 12 YALOVA (Merkez Cami Karşısı)

Tel : 0 226 811 15 15 adresine müracaat etmeleri rica olunur.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden 8

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI 
ALINACAKTIR 

Müracaat şahsen yapılacaktır. 
0 224 524 75 00

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve bünyemizde çalışacak
Ağır Vasıta Şoförü . 

(SRC ve Psikoteknik belgeli)

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km.
Gemlik / bursa - Tel: 513 47 39

www.elkoyun.com

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:abdullah_yilmaz1@inynet.com
http://www.elkoyun.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başkan Turgut'tan sporculara malzeme desteği

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ikinci amatör küme 
temsilcilerimizden 
Öz Karadenizspor 

ile Körfezspor'a 
malzeme desteğinde 
bulundu.
Kulüp temsilcileri 
ile futbolcuların 
hazır bulunduğu 
malzeme tesliminde 

konuşan 
Başkan Turgut, 
"Gemlikspor'a 
daha önce malzeme 
yardımı yapıldı, 
şimdi bu iki 
kulübümüze 

yardımda 
bulunuyoruz" 
dedi.
Öz Karadenizspor'a 
40 kişilik malzeme 
yardımı yapılırken 
Körfezspor'a da

20 kişilik malzeme 
desteği yapıldı.
Yaklaşık 10 bin YTL 
tutarında dağıtılan 
malzemelerde 
futbol ayakkabısı, 
kamp eşofmanı, 

yağmurluk, 
tekmelik, tozluk, 
şort, penye tişört, 
kaleci eşofmanı, 
kaleci eldiveni, 
spor çanta ile maç 
topu bulunuyor

Gençler geç açıldı: 3-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Deplasmanlı Süper 
Gençler Liginde 
son haftaya . 
girilirken Orhangazi 
temsilcisi 
Gençlerbirliği, 
Gemlik'te oynadığı 
maçta Bilecik 
spor'u 3-0 yendi. 
Oynadığı maçlarda 

beklenen performan
sı gösteremeyen ve 
ligin dibinde gezinen 
kırmızı mavililer 
ilk kez takım 
olarak başarılı bir 
maç çıkardılar. 
Maça iyi başlayan 
ve rakip kalede 
Ogol arayan taraf 
Gençlerbirliği 41 
dakikada geriden 

gelen Kudret'in 
attığı golle ilk 
yarıyı 1-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıda adeta 
gol kaçırma savaşı
na giren 72 dakikada 
yine müdafaa 
elemanı Murat'la * 
2-0 öne geçti.
83 dakikada gelişen 
atakta önüne aldığı 

topu iyi süren ve 
kalecinin ağsından 
filelere gönderen 
Uğur Gediz takımını 
3-0 öne geçirirken 
maçın da skorunu 
belirledi.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Şükrü Baş 8, Samet 
Mutlu 5, H. Talha

Çalışye 7, 
ORH. 
GENÇLERBİRLİĞİ : 
Ufuk 5, Kudret 7, 
Hakan 6, (Cüneyt 2) 
Murat 6, İbrahim 6, 
Ahmet 6, (Uğur 
Tayer 2) Haşan 5, 
(Onur 3) Uğur Geriz 
7, Reha 6, -Türker 7, 
Taygun 6, 
BİLECİKSPOR :

Bekir 3, Sinan 3, 
(Mehmet 2) Hidayet 
4, Mustafa 4, Necip 
4, Metin 5, Emre 4, 
Bayram 5, Şaban 3, 
(Galip 3) Murat 3, 
(Furkan 3) Samet 4, 
GOLLER : Dk. 41 
Kurdet, Dk. 72 
Murat, Dk, 83 Uğur 
Gediz, (Orh.
Gençlerbirliği)
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Bahar yorgunluğundan kurtulmanın yollan
Türk Böbrek Vakfı 
Hizmet Hastanesi İç 
Hastalıkları Bölümü’ 
nden Uz m. Dr. Bedia 

(Sander bahar yor 
günlüğünün sağlı 
ğımıza etkileri ve bu 
yorgunluktan korun
ma yöntemleri 
hakkında bilgi verdi. 
Yorgunluk nedir? 
Yorgunluk, genel 
olarak kişilerin ken
dini halsiz isteksiz 
hissetmesi halidir. 
Bilimsel incelendi 
ğinde 3 tipe ayrılır: 
1. Kronik yorgunluk 

•şendromu: Bu tip 
yorgunluklar 6 
aydan fazla sürer ve 
tedavisi güçtür. 
.Endokrin, nörolojik 
ve psikolojik sebep
leri vardır.
2. Psikolojik yorgun
luk: Bu tip yorgun
luklar genelde kişi
lerin çevresel olay
lara paralel olarak 
ortaya çıkar ve psi 
katrik destek ile 
çözülebilir.
3. Bahar yorgun
luğu: Bu tip yorgun
luk mevsimsel ola 
rak baharın başla
ması ıî'e oluşan tip
tir. Bahar yorgun
luğu güneşin daha 
dik gelmesi ile ısı
nan denizlerden 
daha fazla suyun 
buharlaşması ve 
bununla beraber 
ortaya çıkan nem

artışı sonucunda 
oluşur. Yaz ve sıcak 
geçen bahar ayların
da hava sıcaklığı, 
yüksek nem ile 
bir araya gelince 
bunaltıcı bir gün 
yaşarız. Kendimizi 
yorgun ve bitkin 
hissederiz.
Nemliliğin çok yük
sek olduğu durum
larda gerçek hava 
sıcaklığı ile etkin 
hava sıcaklığı bir
birine yakın seyre 
der. Fakat sıcak ve 
kuru bir havaya göre 
çok daha fazla ra 
hatsız edici bir etki 
ye sahiptir. Hava 
daki nem oranı dü 
şük ise, yüksek 
sı.caklık olsa bile bu 
durumu dayanılır 
yapabilir. Çünkü cilt 
üzerinde buharlaş
manın sağladığı bir 
serinlik etkisi mev
cuttur. Ancak yük

sek nem cilt ve onu 
çevreleyen hava 
içindeki buharlaş
manın etkisini yok 
ederek gerçek 
sıcaklığı daha yük
sek seviyelerde 
hissetmemizi 
sağlayacaktır.
Bahar yorgunluğu 
vücudumuzu nasıl 
etkiler?
Bahar yorgunluğu 
incelendiğinde 
nemin ne derece 
hayatımızı etkilediği 
daha net görülmek
tedir. Nem artışı- 
vücutta 2 yönlü etki 
eder. Birincisi;
Burun boğaz ve orta 
soluk yollarında 
ödeme neden olarak 
akciğere giden oksi
jen miktarını azaltır. 
Vücut oksijen azal
masının etkilerini 
azaltmak için çeşitli 
bölgelerdeki kan 
damarlarını büzer.

Bu etki ile , 
a) MİDEYE GİDEN 
DAMARLARIN 
BÜZÜLMESİ İLE 
GASTRİTLER 
ARTAR 
b) TROİD 
DOKUSUNA GİDEN 
DAMAR BÜZÜLMESİ 
İLE TROİD HORMON 
SALGISI AZALIR 
c) Kalp ve diğer 
damarları daraltarak 
hipertansiyon ve 
kalp krizleri artar 
d) Cilt damarları 
daralması ile ciltte 
kuruma dökülme ve 
saç dökülmesi 
gözlenir., 
e) Tüm damarlarda 
genel bir oksijenlen- 
me azlığı nedeni ile 
halsizlik ve yorgun
luk artar. Baş dön
mesi ve dengesizlik
ler sık gözlenir, 
f) Akciğer kapasitesi 
bu bölgedeki ödem 
nedeni ile daha da 
azalır. Bu sonuç 
nefes darlığı ve 
hareket ile sıkıntı 
hissini artırırikincisi; 
Ortam nem oranında 
artış ayni zamanda 
terleme fonksiyonu 
ıTû' &&&&. 8i,’ 
ma hem vücut tok 
sinlerinin atılmasını 
engeller hem de 
vücudun nem den
gesini bozar. Bu da 
kişinin kendini den
gesiz hissetmesine 
neden olur.

Beyaz peynir diş 
çürümelerini engelliyor
Yemeklerden sonra 
elma ve beyaz 
peynir tüketmenin 
diş çürümelerini 
engellediği 
belirtildi. 
Diş.Protez Uzmanı 
Dr. İlker Arslan, 
özellikle anne ye 
babaların çocuk
larının önünde diş
lerini fırçalayıp 
örnek olmaları 
gerektiğini söyley
erek, "Ağız, bütün 
vücudun giriş böl
gesidir.
Sağlığımızın 
başladığı yer 
ağzımızdır. Ağız 
sağlığımıza dikkat 
etmemiz gerekiyor. 
Yemek sonrasında 
mutlaka dişlerim
izin fırçalanması 
ve gargara yapıl
masında fayda 
var. Özellikle yaz 
mevsimine girerken 
lifli meyveleri 
yemeliyiz. Anne 
ve babaların çocuk
larının karşısında 
dişlerini fırçala
maları gerekiyor 
ki çocuklarımıza 
örnek olunsun" 
dedi.
Diş fırçasının 
olmadığı zamanlar
da çok asitli 
gıda tüketildiği 
yani kola gibi içe
cekler içildiğinde 

bir parça peynir 
yemenin dişlere 
faydalı olduğunu 
kaydeden Arslan, 
"Asitli içekler ve 
yiyecekler son
rasında bir parça 
beyaz peynir 
tüketmek, diş 
ağlığı için iyi 
olacaktır. Çünkü 
ağızda biriken 
asit ortamı daha 
bazik ortama 
çevrilecektir ve 
çürüme engel
lenecektir. Yine 
yemekten sonra 
yenilen bir elma, 
diş fırçası görevi 
yapacak ve dişin 
yüzeyindeki plağı 
temizleyecektir" 
diye konuştu. 
Şehir su 
şebekesinde flor 
oranının net bilin
mediği için çocuk
lara hekim kon
trolünde florjel 
uygulaması yapıl
masını tavsiye 
eden Dr. Arslan, 
"Çocuklarımıza 
3-4 yaşından sonra 
periyodik olarak 
diş hekimi kon
trolünde florjel 
uygulaması yapıl
malı. Böylelikle 
dişin yapısı daha 
da güçlenecek ve 
diş çürükleri engel
lenecektir" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR

HASTANELER

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
51318 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

C.Savcilığı 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-Esa'daş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 ()0
Sahil Dev. Hast. 5*13 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 01J bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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
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

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

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

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

OTOBÜS______

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
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 51417 00

AKCAN PETROL 51310 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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İstiklal Cad, No: 40 
Ttl: 51311 li GEMLİK

GemlikKörfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3024 

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

Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden

160m2 dublex daireye geniş seçenek.
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* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* IAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇEÜK KAPI
• KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ

* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
* OTOPARK & YEŞİL ALAN
* PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARU HAVALANDIRMA 1
• BİNAANA 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

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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ISO 9001:2000 
Ouality Management System 
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Based Food Safety System

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

SANAYİ KURULUŞLARINA 
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”
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Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Belediye Meclisi’nde Başkanın 2007 yılı çalışma raporu görüşüldü

J Belediye Başkam Mehmet Turgut'un 2007 yılı çalışma g? 

ları21‘Ivet”oyunakarşınbir“Red"oyu ilekabul edildi. r

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com 

Kermes satışları 
Dün, bir arkadaşım Bursa’dan telefonla aradı. 
Heykel’de bir binanın altında sürekli açılan ker

meste satılan gıda maddelerinin denetimini kimin 
yaptığını sordu.

Kendisi, Bursa Belediyesine sormuş, “bizi 
ilgilendirmivoL”.demişlerl.,. Devamı sayfa 5'de

Gemlik Belediye 
Meclisi dün yaptığı toplan 
tıda Belediye Başmanının 
2007 çalışma programını 
aklarken, Başkan Mehmet 
Turgut’ta çalışmalarını 
ve 2008 de yapacağı hiz 
metleri anlattı. İnşaatı 
süren Cazibe Merkezi 
önündeki istimlak edile
cek işyerlerinin takas 
konusu Meclisle ele 
alındı. Haberi sayfa 3’de

Dün Belediye Başkanı Mehmet Turgut başkanlığın
da toplanan Belediye Meclisi çalışmaları onayladı

EGE YIIJHZ ECCgffll
Suya/ yön, ö/uUi kuuıtuş/ W® ■■ ® ■■ ® ■■ VC YAGMUnLAMASISTEMLEnl

[ Zeytinlik -Tarla -Meyve Bahçelerinizde damlama 7İM*fuuKK| 
usulü ile sulama sistemleri kurolıır projelendirilir.

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I PROJELERE
Kumla Cad. Vaşa 2 Sil. fipt. No: 1 K.KUMIR / GEMLİK . 5YILŞFAIZ

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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Ğürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Şeker Hoca.... 2

Dünden devam 
'Cemaate; www.celalhoca.com.tr 'ye girin, 

sorular sorun dedim. Cemaat araştırmış. 
'Hocam bulamadık!' dediler. Sitem yok, 
espri yapmıştım. Ama hazırlıkları yapılıyor, 
yakında olacak.'

Cuma Namazının farzını kıldırıp cemaati 
gönderdiğiniz oluyormuş, niye?

'Bu memleketin 330 milyar dolar borcu 
var. Namazın farzını kıldırdıktan sonra; 
'Haydi şimdi gidin çalışın, memleket 
düzlüğe çıksın!' diyorum.'

Sizden rahatsızlık duyanlar yok mu?
'Neşeli şeyler anlatıyorum diye çok tepki 

verdiler. Dini preslemişler, monoton hale 
getirmişler. İslam dini güler yüzlü bir din 
ama namazı bile somurtarak kılıyoruz.'

Şeker Hoca devam ediyor:
'Şeker Camii'ne yalınayak gelinmesini 

yasakladım. Ayağında mantar, egzama, 
başka bir hastalık olabilir.

İnsanlar o ayakla basılan yere secde 
ediyorlar. Diyanet İşleri Başkan Yardım 
cısı'na cemaate galoş giydirelim dedim. 
Henüz alamadım ama 1000 tane alıp koya
cağım camiye.'
'Bir gün sabah namazı için camiye gelmiş 

tim. Üstünde hırka olan birini gördüm ama 
çok karanlıktı, tanıyamadım.'Kimsiniz?' 
dedim, 'Turgut Özal'ım' dedi.

O sırada Başbakandı. Korumalarını atlatıp 
gelmiş. Annesi Hafize Hanım'la tanıştırıp 
aile imamları olmamı, dini konularda onları 
yönlendirmemi ve yılda 5 kere hatim 
indirmemi istedi.

'Babam için 5 kere hatim indirmiyorum, 
ancak bir kere yapabilirim!' dedim.

'Peki öldükten sonra mezarıma 5 yıl bo 
yunca gelip dua okur musun?' dedi.

'Ya Amerika'da, Arabistan'da ölürseniz, 
nasıl geleyim?' dedim, onu da kabul 
etmedim.

Ama 4 yıl boyunca Özal ailesinin aile 
imamlığını yaptım.'
'Bir zaman cami yeni yapıldığı zamanlar

da 4 avize gerekiyordu.
Halde çalışan birine; 'Sen camiye avize 

leri getir, ben senin reklamını yapayım!’ 
dedim. Cami doluyken cemaate; 'Namazın 
farzı kaç diye sorsam aranızda bilen olur, 
bilmeyen olur. Haydi ondan da vazgeçtim, 
abdestin farzını sorsam onu da bilen olur, 
bilmeyen olur..

Ama kaliteli, ucuz sebze ve meyvenin hal 
binası No:47 Şahin Topaloğlu'nda satıl 
dığını bilip oraya gidersiniz!' dedim.

15 gün sonra avizeleri getirdi.
'Hocam, gelen giden benim dükkanı soru 

yor, caminin başka ihtiyacı var mı?' diye 
sordu.'
'Bir ara dünya kupası maçı vardı. Birkaç 

rütbeli kişi teravih namazını da, maçı da 
kaçırmak istemiyordu. 'Hocam ne yapa 
cağız?' diye sordular. 'Teravihe gelin, hızlı 
kıldırıp sizi maça yetiştiririm!' dedim.
Birkaç rekatı hızlı hızlı kıldırdım. Sonra 
biraz rölantiye almışım.Maça geciktiler.

'Hocam ne yaptın?
İyi gidiyordun, sonra birden yavaşladın?' 

dediler.
'Yahu radara yakalandık!
Görmediniz mi, cemaatin arasında Malat 

ya Müftüsü vardı?' dedim.
Orta Çağın belirli kalıplarından kurtul

muş, hurafelerden arınmış aydın din 
adamlarına günümüzde çok ihtiyacımız 
var.

Hocaların hepsi Celal Hoca gibi olsa 
herkes namaza başlar.

Bu arada.. Bizim Çarşı Cami'nin İmamı 
Süleyman Hoca'nın ve Gemlik'te görev 
vanan çağdaş hocaların kulaklarını da 
saygıyla ve sevgiyle çınlatalım..

ve

Zeifiln Han içimle eroin
9 aydır yürütülen izleme sonucu Edirne’den yurt dışına çıkış yapan 
34 UJ 4607 plakalı TIR da yapılan aramada 400 kilo eroin ele geçti. 

GemliK’ten de bir zeytincinin gözaltına alındığı öğrenildi
Sakarya İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
lerinin Sakarya, 
Bursa ve Edirne'de 
yürüttüğü operas 
yon kapsamında, 
zeytin kutuları içinde 
yurt dışına çıkartıl
mak istenen 400 kilo 
eroin Kapıkule 
Sınır Kapısı'nda ele 
geçirildi. Olayla 
ilgili 1 kişi 
gözaltına alındı. 
Sakarya İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
zeytin toptancılığı 
yapan bazı kişilerin, 
zeytin ihracatı adı 
altında yurt dışına 
uyuşturucu madde 
çıkardıkları yönünde 
ihbar aldı. İhbar 
üzerine harekete 
geçen jandarma,

uyuşturucu madde 
kaçakçılarına yöne
lik Sakarya, Bursa 
ve Edirne'de operas 
yon başlattı. 9 ay 
süren operasyonda 
adı açıklanmayan 
firma yoluyla geçen 
çarşamba günü yurt 
dışına zeytin ihraç

edileceği bilgisine 
ulaşan jandarma, 
Edirne'de Kapıkule 
çıkış kapısında 
C.Y. (35) yönetimin
deki 34 UJ 4607 
plakalı TIR’ı 
durdurdu.
TIR ile 34 UH 5984 
plakalı TIR dorse

^^SAIIIIK-Kirlili İlil D1İIIEIEII ve İIYERURİ 
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 İS YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı 
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

eroin

sinde narkotik 
köpekleri ve x-ray 
cihazı ile yapılan 
aramada zeytin 
kutuları içinde 
toplam 400 kilogram 
eroin ele geçirildi. 
TIR sürücüsü C.Y. 
gözaltına alındı. 
GEMLİK TEN 
GÖZALTI
Olayla ilgili soruş
turmanın sürdüğü 
bildirilirken, jandar
manın Gemlik’te 
zeytincilik yapan 
bir kişiyi gözaltına 
alçlığı öğrenildi.
Olayla ilişkisi 
olduğu belirlenen 
ve kimlikleri sap
tanan diğer zan
lıların yakalanması 
için çalımaların 
sürdüğü belirtildi.

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.celalhoca.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Belediye Meclisi’nde Başkanın 2007 yılı çalışma raporu görüşüldü

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanyuVal1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcian vura)

YazıYORUM

Belediye Baskanının 
çalışmaları onaylandı
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 2007 yılı çalışmaları

21 “Evet” oyuna karşın bir “Red” oyu ile kabul edildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Meclisi’nin 
Nisan ayı birinci 
toplantısı 22 üyenin 
katılımıyla Mehmet 
Turgut'un başkan
lığında gerçekleşti. 
Toplantıda öne çıkan 
konular arasında 
2007 yılı belediye 
çalışmalarını içeren 
faaliyet raporu 
bir red oyuna 
karşılık oy çokluğu 
ile kabul edildi.
Meclis, Halk Eğitim 
Merkezi'ne tahsis 
edilecek binanın 
altında kalan 
bölümün de HEM 
tarafından tahsisini 
kabul edilmedi. 
Saygı duruşu ile 
başlayan meclis 
gündemi Meclise 
sunulan 3 önergenin 
gündeme alınma
sıyla başladı.
2007 yılı faaliyet 
raporunu meclise 
sunan Başkan 
Mehmet Turgut, bir 
yıl içinde belediye 
tarafından yapılan 
faaliyetler hakkında 
meclis üyelerine 
bilgiler verdi.
Bu arada, özellikle . 
Çevre Yolu güzer
gahında Belediye 
tarafından dikilen 
ağaçların Büyük şe 
hir tarafından dikil 
diği yönünde söy
lentilerine açıklık 
getirdi. Başkan 
Turgut, "Bu söylenti
lerin asılsız olduğu
nun bilinmesini 
istiyorum. Bu 
fidanlar Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan kendi parasıyla 
diktirilmiştir" dedi. 
RAPOR 
ONAYLANIYOR 
Faaliyet raporunun 
oylanması için 
Başkan Mehmet Tur 
gut'un yerine geçen 
AKP'li Haşan mce, 
yapılanların yerinde 
ve doğru olduğunu

ancak vatandaşların 
büyük şikayetini 
alan yolların perişan 
lığının ise devam 
ettiğini söyledi. 
Faaliyet raporu 
hakkında görüşlerini 
belirten MHP’li Os 
man Doğan, rapor 
hakkında görüşme 
lerin bir sonraki top 
lantıya bırakılmasını, 
raporda bir çok iş 
lerin yapılacak gibi 
gösterildiğini ancak 
raporun 2007 faali 
yet raporu olması 
nedeniyle yapılmış 
hizmetleri kap
sadığını öne sürdü. 
Rapor hakkında 
görüş belirten bir 
diğer meclis üyesi 
Ali Okuroğlu ise, 
bazı belediyelerin 
hayatta kalma müca 
delesi verirken, 
Gemlik belediye 
sinin para ödeyerek 
mal sahibi olabildi 
ğini belirterek, yıl 
içinde bazı konulara 
olumsuz düşünceler 
gösterilmesine 
rağmen faaliyet 
raporunun olumlu 
olduğunu söyledi. 
AKP'li Aykut Türe 
ise Ali Okuroğlu'nun 
sözlerine tepki 
göstererek "Grup 
içinde ayrımcılık 
gibi gösterilmesini 
kabul etmiyorum. 
Oy veririz ya da oy 
vermeyiz, burada 
konuşmasını yersiz 
buluyorum" dedi. 
Başkan Mehmet

Turgut'ta kendi faa 
liyet raporu hakkın 
da görüş belirtirken 
"Bu hizmetler benim 
değil, meclisin bir
likte yaptığı çalışma 
lar sonucu hiz met 
lerdir. Doğalgaz ve 
BU SKİ kazıları nede 
niyle yollar bozuldu 
an cak sıkıntıyı önü 
müzdeki günlerde 
yapacağımız asfalt 
ile çözeceğiz. Yapıl 
dı dediğim projeler 
ise hazırlanmış ve 
yıl sonunda bitecek 
projelerdir" dedi. 
DOĞAN’DAN 
RED OYU 
Faaliyet raporuna 
MHP'li Osman Do 
ğan red oyü kullanır 
ken rapor oy çok-, 
luğu ile kabul edildi. 
2007 yılı Denetim 
Raporu Komisyon 
Başkanı Murat 
Yavuz tarafından 
okunmasının ardın
dan oya sunuldu. 
Rapor oy birliği ile 
kabul edilirken, Yazı 
işleri, Mali Hizmetler 
Müdürlüğü, Zabıta 
Müdürlüğü, Temizlik 
işleri Müdürlüğü 
görev ve çalışma 
yönetmelikleri 
Hukuk Komisyo 
nu’na oy birliği ile 
havale edildi. 
TAKAS GÖRÜŞMESİ 
İmarla ilgili konular 
gündeminde ise 
yapılmakta olan yeni 
Çarşı cazibe merke 
zinin önünde bulu
nan binalardan 

bazılarının takas 
konusu görüşüldü. 
Hürrem Peker'e ait 
140 metrekarelik 
dükkanlar için 
istenilen 80 metre 
karelik 3 dükkan 
ile Feyyaz Erçek'e 
ait 70 metrekarelik 
dükkanlar karşılığı 
istenilen toplamı 
40 metrekarelik 2 
dükkan takasının 
Encümen'e yetki 
verilmesi Aykut 
Türe'nin red oyuna 
karşılık oy çokluğu 
ile kabul edildi.,^ 
Öte yandan 
HEM için ayrılan 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanında 
yapılan belediye 
hizmet binasında 
tahsis edilen . 
bölümün yetmeye
ceği belirtilerek, alt 
katta bulunan yak
laşık 150 metrekare
lik yerin istenmesine 
Başkan Turgut, 
olumlu görüş belirt 
medi. Turgut, yetkiyi 
encümene verilmesi
ni ve HEM yetkilileri 
ile görüşmelerde 
mutabakata varıla- 
madığı taktirde ora 
nın da etüt merkezi 
olarak kullamfması 
nın uygun 
olacağını bildirdi. 
Başkan Turgut'un 
Kültür Merkezi’nin 
altında projelendir 
mek istediği etüt 
merkezi için imar 
plan değişikliği oy 
birliği ile korniş 
yona havale edildi. 
Meclise verilen diğer 
önergeler içinde 
bulunan ve 
görevini bırakan 
Avukat'ın ücretinin 
belirlenmesi oy 
birliği ile kabul 
edildi.
Belediye Meclisi’nin 
Nisan ayı ikinci 
toplantısı 11 Nisan 
2008 Cuma günü 
saat 15.00 de 
yapılacak.

Yargıya güvenelim....
Günlerdir Türkiye de gündem oldukça 

hareketli.
Üniversitelerde türbana serbestlik 

getiren değişikliğinin ardından başlayan 
gereksiz tartışmalar, AKP’nin kapatılması 
isteği ve Ergenekon soruşturmasıyla daha 
da ateşlendi. Bu ateş bütün ülkeyi sardı..

Ülkemde yangın, yıkım var görüyorsunuz 
okurlarım..

Aslına bakarsanız türbanla ilgili yapılan 
düzenleme Üniversitede Rektörleri etk
ilemedi. Türbana kapı kapalı..

Medya bu konuyu rafa kaldırıp kapatma 
davası ve Ergenekon soruşturmasına 
yoğunlaşmış gibi görülüyor.

Bugün olup bitenler karşısında ben son 
derece şaşkınım.

Haberleri izledikçe, gazeteleri okudukça 
ve tartışma programlarını takip ettikçe 
gördükle rime ve duyduklarıma inanamıyo
rum

Sanki bir film izliyor gibiyim. 1958-59 yıl
larında ben bu filmin aslını seyrettim.

Bu seyrettiğim o filmin kopyası..
Olup bitenler ve konuşulanlar .sahneye 

konan senaryo inanın ayni. Hem de bu defa 
ki aktörler hem acemi hem de iriyarı.. Hem 
de eğitimsizler.

Kaba güçle her şeyi yapacaklarını sanıy
orlar.

Bir bilgi kirliliği etrafımızı sarmış, pek 
çoğumuz kime inanacağımızı bilmeden 
şaşkınlıkla dinliyoruz..

Ve elimizde olmadan merak ediyoruz işin 
aslını.

Özellikle internet benim gibi taşrada otu
ran sade vatandaşların zihnini çorbaya 
çeviriyor

Bizim dışımızda bir şeyler gelişiyor ama 
olup bitenler sonucu yine bizleri etkiliyor

Oysa biz işimizi yapmanın ötesine 
geçmiyoruz. Çalışıyoruz, ülkemize yararlı 
.dürüst, canını veren vatandaşlar olarak 
sıkıntısını çekmek bize kalıyor.

Anlatılanların, bizim dışımızda gelişen 
bütün bu olayların, küçük dünyamızda en 
ufak bir yeri bile yok..

Bizler temiziz, bu menfaat oyununda yeri 
miz yok.

Siyasiler, partiler bizim sırtımızdan 
keselerini doldurmaya, acımasızca zihinler
imizi karıştırmaya devam ediyorlar.

, Türlü gerekçelerle birbirimize düşman 
kesil diğimiz şu günlerde ülkeyi bölme ve 
parçalara ayırma çabalarını aklı başında, 
Ülkesini seven herkes görüyor.

Yalnız siyasiler, koltuk sevdalıları, 
satılmış gazeteler ve onların satılmış 
yazarları, iktidarın başının yakıriına küme
lenmiş yalakalar, dalavereciler görmüyor...

Sayın okurlarım gelin bu oyuna gelmeye
lim

Geçmişte yaptığımız hataları 1960 lan 
tekrar etmeyelim.

Aynı havayı teneffüs eden, aynı suyu, 
aynı ekmeği paylaşan bir büyük milletin 
evlatları olduğumuz gerçeğini unutmayalım.

Yargımıza güvenelim.
Adalet mülkün temelidir..
O değerli insanları ağzımızdan düşünme 

den çıkan değersiz sözlerle hafife almay
alım. Tartıya çıkarsak biz hafif çıkarız..

Bu güveni yıkmak isteyenlerin çabalarını 
da boşa çıkartalım.

mailto:ozcanyuVal1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcian
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DP Genel Başkanı 
Süleyman Soylu 
bugün Gemlikle

istiklal Caddesinde 
yolun karşısına geçmek 
isterken canından oldu

Demokrat Parti 
Genel Başkanı 

Süleyman Sevin, 
bugün ilçemize 

gelecek.
Umurbey'de 
Celal Bayar 

Anıt Mezarını 
ziyaret edecek

Demokrat Parti 
Genel Başkanı 
Süleyman Soylu, 
bugün ilçemize 
gelerek Demokrat 
Parti İlçe yönetici
leri ile görüşecek. 
Beyaz Yürüyüş 
için Orhangazi’ye 
gelen Soylu, 
Orhangazili 
partililer tarafından 
kalabalık bir kon
voyla karşılanmış,

ilçe içinde seçim 
otobüsü ile tur 
attıktan sonra 
pazarı gezerek 
esnafın dertlerini 
dinlemişti. 
Orhangazi Demok 
rat Parti ilçe 
teşkilatını da gezen 
Soylu buradan 
Umurbey’e gelerek 
Celal Bayar’ın anıt 
mezarını ziyaret 
etmeyi planlıyordu.

Ancak zamanın 
ilerlemesi nede 
niyle programını 
bugüne aldı.
Soylu, Gemlik’te de 
seçim otobüsü ile 
gezdikten sonra 
parti ilçe merkezine 
giderek partililer 
ile görüşecek ve 
Celal Bayar Anıt 
Mezarı’na giderek 
saygı duruşunda 
bulunacak.

İr İstiklal Caddesi’nde karşı
dan karşıya geçmek isteyen 
56 yaşındaki Veysel Altın 
adlı şahıs, İhsan A. nın kul
landığı 16 Z 905 plakalı özel 
aracın altında kaldı. Altın 
dün hayatını kaybetti.
İlçemizin en işlek 
caddelerinden 
biri olan İstiklal 
Caddesi’nde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
bir kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz 
günlerde Hamidiye

YeniKanı-Bıırsa
IDO seferlerimle yaz

Mahallesi İstiklal 
Caddesi üzerinde 
meydana gelen 
olayda, yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan Veysel Altın 
(56), İhsan A.'nın 
(53) kullandığı 
16 Z 905 plakalı 
aracın altında kaldı. 
Ağır yaralı olarak

Şevket Yılmaz 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Altın dün 
hayatını kaybetti. 
Savcılığın olayla 
alakalı tahkikatı 
sürüyor.

İstanbul Deniz

tarifesi haşladı
1973-1980 yılları 
arasında iki 
dönem Gemlik 
Belediye 
Başkanlığı yapan 
Merhum İbrahim 
Akıt adına 
Atatürk Anıtı’mn 
bulunduğu 
parkın kenarına 
yaptırılan çeşme 
ilgi bekliyor. 
Gemlik Bursa 
arasında sefer 
yapan otobüslerin 
hemen arkasında 
bulunan İbrahim 
Akıt Çeşmesinin 
mermerleri 
kırılmış, 
muslukları 
bozuk içinin ise 
pis olması 
vatandaşların 
tepkilerine 
neden olurken, 
çeşmenin 
üzerinde bulunan 
‘İbrahim Akıt 
Çeşmesi’ 
tabe lası ise hiç 
okunmuyor.

Otobüsleri A.Ş. 
(İDO), yaz dönemine 
yönelik yapılan 
yeni düzenlenmeye 
gidiyor. Buna göre 
Yenikapı-Bursa 
hattında sefer sayısı 
arttırıldı ve hafta so 
nu sefer saatlerinde 
değişiklikler yapıldı. 
İDO'dan yapılan açık 
lamaya göre Yenika 
pı-Güzelyalı güzer
gahındaki sefer sayı 
sı yaz dönemi dola 
yısıyla artırıldı. Dün 
başlayan yeni düzen 
lemeye göre Bursa- 
Yenikapı arasında 
pazartesi, salı, çar 
şamba ve perşembe 
07.30, 13.30 ve 
17.30'da karşılıklı 
3'er sefer yapılacak. 
Cuma günü sefer 
sayısı dörde çıkartı 
lacak ve saat 
20.30'da Yenikapı’ 
dan hareket edecek. 
Pazarları ise 7.30 
yerine 20.30 
seferleri karşılıklı 
yapılacak.
IDO'nun 21 Nisan 
2007'de açılışını yap 
tığı Yenikapı-Güzel

yalı hattında hizmet 
veren dünyanın en 
hızlı feribotu unvanı
na sahip Osman 
Gazi, yol mesafesini* ,, 
3,5 saatten, 75 daki 
kaya indirilmesini 
sağlayarak yolcu
lara daha hızlı ve 
daha konforlu yol
culuk yapma imka 
nını sundu 
Böylelikle, müşteri
lerine her daim gü 
venli ve konforlu bir 
yolculuk sunmayı 
vaat eden İDO, yol 
süresini minimuma 
indirgeyerek taşınan 
yolcu sayısını bir

milyon beş yüz bine 
çıkarmayı başarmış 
oldu. Yenikapı- 
Bursa arasındaki 
mesafenin 75 
dakikaya inmesi 
ve uygulamaya 
geçecek ek seferler 
ile taşınan yolcu 
sayısının daha da 
artması bekleniyor. 
Bu hattaki sefer 
saatleri bilgisine 
0212 444 44 36 
no.lu çağrı merke 
zinden ve 
"www.ido.com.tr" 
internet adresinden 
ulaşılabileceği 
açıklandı

http://www.ido.com.tr
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Kermes satışları
Arkadaşım, benden ne yapa

bileceğini soruyor.
Benim de düşüncem, sorunu 

inceleyecek olan makamın Be 
lediye ve satış yapıldığı için ver 
gi daireleri olduğu yönünde idi.

Bunun incelenmesi veya gün
deme alınması.için basının konu 
yu ele almasını istedi.

Bursa basınında birçok köşe 
yazarı arkadaşın bulunduğunu, 
başından geçen olayı onlara ya 
zıh veya sözlü anlatmasını öner 
dim.

Bu konu benim de uzun süre 
dir kafamı kurcalıyor.

Okul dernekleri, tarikat der 
nekleri, önüne gelen dernekler 
yardım toplamak amacıyla ker 
mes düzenliyor.

Bu kermeslerin bir bölümü 
eski eşya, edişleri, giysilerden 
veya dernek üyelerinin eşlerinin 
evlerinde yaptıkları gıda mad
delerinden oluşuyor.

Kermeslerde elde edilen gelir
lerin nasıl değerlendirildiğini bil 
miyorum.

Ancak, bunlara bir düzen geti 
rilmesi gerekir.

Yoksul çocuklar için veya 
muhtaç öğrenciler için kermes 
adı altında ne idüğü belirsiz bir 
şekilde yardım (para) toplana
maz.

Toplanmamah..
Bu yardımların nasıl dağıtıldı 

ğını kim belirleyecek.
Bir düzen yok.
Bu işler ahbap çavuş ilişkisi 

içinde yürüyor.
Bu işin bir yönü.
Bir de para ile alım satımının 

yapıldığı bir yerde makbuz ol 
malı.

Satışlar bu makbuz karşılığı 
yapılmalı.

Makbuz derneğin ahndı belge
si olabileceği gibi, resmi bir yanı 
olmalı.

Yani denetlenme olanağı ol 
malı.

Bu genel bir düşünce..
Bir de gerçekten arkadaşımın 

değindiği konu var.
Kermeslerde çok çeşitli gıda 

maddeleri evlerde hazırlanıp, sa 
tılıyor..

Bu gıda maddelerinin sağlık 
ve hijyen yönünü kim kontrol 
edecek?

Böyle bir sistem yok.
Lokantaları, pastahaneleri, ka 

sapları kısacası gıda maddesi sa 
tan tüm esnafı yasalar gereği de 
netleyen bir makam var.

Tarım Müdürlüğü ve Sağlık 
Müdürlüğü.

Buralarda satılan gıda madde 
teri hazırlayan ev hanımlarını de 
netlemek mümkün mü?

En azından kermeslerde gıda 
maddeleri satılmamalı denebilir.

Bu sağlık açısından önemli.
Birde bunun esnafı zora so 

kan yanı var.
Bazı okulların kermesleri, ör 

neğiri baklava satışları şeklinde 
gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Gemlik 
Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim Talan, bu 
konuyu gündeme getirdi.

Vergi Dâiresi’ni ve belediyeyi 
göreve çağırdı.

Kimse bu konunun üzerine 
gitmedi.

Baklava gibi gıda maddele 
rinin evlerde hazırlanıp ucuz fi 
yatla satılması bu sektörde çalı 
şan esnafı zora sokuyor.

Basit gibi görülen bu konunun 
görüldüğü gibi sağlık ve alış ve 
riş söz konusu olduğu için Vergi 
Usulu açısından dikkat edilmesi 
gereken yönleri var.

Yahu.. Başka konu bulamadın- 
da vatandaşın yaptığı hayır şek
lindeki kermeslerin gelirlerini mi 
yazıyorsun diyebilirsiniz.

Bu konu o kadar da basit de. 
ğil.

Bir kez dernekler yasayla ku 
rulur ve çalıştırılır. .

Dernekler yoksullara yardım 
yapacaklarsa kendi üyeleri ara 
sında bunu gerçekleştirebilme 
Uler.

Yok olmuyorsa, yoksula yar 
dım yapan Devletimiz var.

Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları var..

12 bin yoksul Gemlikli bu Va 
kıftan yardım alıyor.

Yeşil kartları var bu vatandaş 
larm..

Kermeslerde yapılan satışların 
resmi kayıtlarının tutulması ge 
rektiğine inanıyorum.

Bu konuda boşluk olduğunu 
herkes görüyor.

Görmeyen yalnız devlet.

UMURBEY HAU SAHA 
ve KAFETERYA ıNETOTOGAZ 

GEMLİK’TE
Yeni işletmecisi ile 

sporseverlerin 
hizmetine boşladı.

1 Saati: 45.00 - YTL
1 Saat + Servis; 65.00 ■ YTL 

TEL : 0.224 525 07 38 
GSM : 0.546 517 52 82

■■ M«■■■

ııtıiııınnltınııuııı
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

■İAAAAAAAAÂAAAAAj

http://www.netotogaz.com
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llerai horcu olana ev satılmayacak
Vergi borcu olama ev 
satılmayacak; silah 
ruhsatı, petrol 
arama, tekel bayii, 
özel okul, otel, si 
gorta şirketi kurma 
izni verilmeyecek. 
Amme Alacaklarının 
Tahsili Yasası'nda 
deşikliğe gidiliyor. 
Vergi borcu olanlara 
ev satılmayacak, 
silah ruhsatının yanı 
sıra petrol arama, 
tekel bayii, özel 
okul, otel, sigorta 
şirketi kurma izni 
verilmeyecek. Maliye 
Bakanlığı, vergi bor 
cu olanları yakın tâki 
be almaya hazır
lanıyor.
Edinilen göre, 
Meclis Plan ve 
Bütçe Alt Komisyo 
nu'nda ele alınan bir 
yasa tasarısında 
yapılan düzenleme 
ile ev almak isteyen 
vatandaştan tekel 
bayii açmak isteyen 
girişimciye kadar 
çok geniş bir kitle 
için önemli kısıtla
malar getirildi.
Örneğin, vergi borcu 
olan vatandaşlar 
birikmiş borcunu 
ödemeden ev alım 
satımı yapamaya

cak. Vergi borcu 
olanlar petrol arama 
izni alamayacak, te 
kel bayii, özel okul, 
otel, sigorta şirketi 
aşamayacak. Bu du 
rumda olanlara silah 
ruhsatı da verilme 
yecek. Meclis Plan 
ve Bütçe Komisyo 
nu'nun Amme Ala 
caklarının Tahsili 
Yasa Tasarısı ile 
ilgili yaptığı çalışma 
tamamlandı.
Tasarıda, amme ala
cağı ödenmeden 
yapılamayacak işlem 
ler konusunda Mali 
ye Bakanlığı'na 
geniş yetki tanındı. 
Ev satın alınmasın
dan döviz bürosu 
açmaya kadar çok 
sayıda işlemde, 
mükellefin vergi

borcu olmadığına 
ilişkin yazı istenmesi 
konusunda Maliye 
Bakanlığı'na yetki ve 
rildi. Alt komisyonun 
tasarıda yaptığı deği 
şiklik şu düzenleme 
leri içeriyor: 
BORCU OLANA EV 
VE RUHSAT YOK 
Vergilerini vadesin 
de ödemeyenlerin 
yapamayacağı resmi 
işlemlerin kapsamı 
genişletildi. Buna 
göre, yapı kullanma 
izni alımı, bina inşa 
at harcı ve tapu 
işlemlerinde vergi 
borcu bulunmağına 
ilişkin belge istene 
cek. Yani ev alan 
vatandaşlar tapu 
dairesinde işlem 
yaptırırken vergi 
dairesinden aldığı

"Borcu yoktur" yazı 
sini götürecek.
Herhangi bir vergi 
borcu bulunan vatan 
daş, tapu işlemi 
yapamayacağı için 
örneğin ev alımı satı 
mı gerçekleştire
meyecek.
SİLAH RUHSATI VE 
DEFİNE ARAMA 
Silah taşıma ve 
bulundurma ruhsatı 
da vergi borcu olma 
yanlara verilecek. 
Eski eser ve define 
arama izni, avcılık 
belgesi alımı, maden 
arama izni, özel yat 
kayıtları gibi işlemler 
sırasında da vergi 
borcu olmadığına 
ilişkin yazı iştene 
cek.
PETROL ARAMA 
VE DÖVİZ 
BÜROSU 
Vergi borcu 
bulunanlar marka 
tescili yaptıramaya
cak, petrol arama 
izni alamayacak. 
Burcu olanlara 
tekel ürünleri, tıbbi 
ürünleri satma, özel 
hastane, avukatlık 
bürosu, özel okul, 
özel sürücü kursu, 
turizm tesisi açma 
izni verilmeyecek.

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
UMMlMMtU.BEUClIK

istiklal Cad, Bm Sok, Atak Anlığı «o: ÎIB GEMLİK Tel :513 96 83 Fa» :513 Ji Si

İletişim Uzmanı 
ozgkara@hotmail.com

Çocuk Yaşamın Ta Kendisidir
Yeryüzünün en büyük neşesi, insanın dün 

yada sahip olacağı en güzel varlık ve aile 
nin sevgi meyvesidir. Hayatın ölüme ver 
diği gözdağı; umutla, ilk aşklarla, insanın 
içini yıkayan su, ışıl ışıl gözlerle hayatın 
anlamını taşıyandır. Büyüklerin dünyasın 
da gülümseyen canlı, dört mevsim gibidir. 
Gülüşüyle yüzümüzde çiçekler açtıran, 
pırıltısıyla içimizi ısıtandır. İki öpücük kon
durmayı neden beceremiyoruz yanaklarına 
şımarmasın diye mi? Gözleri içtenlikle 
gülen bu canlıları, nasıl bizim gibi ruhsuz 
ve yaşamdan zevk almaz birer kişi haline 
geliyor? Ya da kimi zaman neden sokağa 
atıyoruz? Çalışsınlar sokaklarda, hayatı 
öğrensin diye mi?

Türkiye çocuk sorunlarını ertelemektedir. 
Bununla birlikte ülkemizde çocuk sorunları 
her geçen yıl derinleşmektedir. Sosyal 
güvenceden yoksunluk nedeni ile güç 
koşullardaki aile sayısındaki artış devam 
ediyor. Onlara mutlu bir yaşamı, hayallerini 
gerçekleştirecek ortam da sağlanamadı. 
Okul başarısı ve hayat başarısı arasında 
denge kurulamadı.

Çocuklarımız küçük yaşta hiç bitmeyecek 
sınavlı tek tip yaşamın içine itiliyor. Çocuk 
sorunlarına bakıldığında en büyük etken 
yoksulluk, dört çocuktan biri yoksul beş 
çocuktan biri çalışmaktadır. Çocuğun hay
ata karşı olumsuzluğunda ailenin etkisi 
bulunmaktadır.

Diğer bir sorun ise, Doğu'da doğumların 
yüzde 54'ü evde gerçekleşiyor. Son 5 yılda 
çocuk suçlarında artış göze çarpmakta, 
Türkiye, üstün yetenekli çocuklarını eğite- 
meyen bir ülke durumunda. 6-13 yaş grubu 
okullaşma oranı kızlarda daha az, kızların 
oküllaşma oranı her alanda erkek öğrenci
lerin gerisinde. Töre namus olaylarında kız 
çocuklarının yaşama hakkı yeteri kadar 
sağlanamadı. 0-18 yaş sağlık güvencesi 
sağlanmayarak, çocukların beslenme 
bozukluğunun neden olduğu hastalıklarda 
yaygın. Korunmaya muhtaç çocuk sayısı 
da artmaktadır.

Çocuklar bizim geleceğimiz idi ama ne 
yazık ki kötü emellere alet ediliyorlar. Yakın 
zaman içersindeki olaylara baktığımızda 
Cumhuriyet gazetesine Molotof kokteyli 
atan üç saldırgandan birisi 13 yaşında bir 
çocuktu. İlk ifadesinde "İnternet kafe de 
oyun oynuyordum" demişti. "Birileri geldi, 
gidiyoruz diyordu."

Yine Hrant Dink'i de bir çocuğa vurdur- 
muşlardı. Rahip Santoro'yu da öldürende 
çocuktu. Egemen anlayış çocukların 
gerçeklik algılarını ve değer yargılarını 
medya, eğitim sistemi ve din gibi aygıtlarla 
yeniden şekillendirir. Hiçbir çocuk, 
değişimden, kendisinden farklı olandan 

'öldüresiye nefret edemez. Onları yön
lendiren dürtü, güçlüden yana olmanın, 
topluca bir şeyden nefret etmenin ya da 
topkıca bir şeyi sevmenin dayanılmaz çeki
ciliğidir. Bebek ve 5 yaş altı ölümleri hâlâ 
yüksekken ve işsizlik her geçen gün artar 
ken Başbakanımız da "üç çocuk yapın diye 
çağrıda bulunuyor". Yapalım ya sonrası?

Çocuklarımızın geleceğini garanti alma 
dan onları bu dünya ya nasıl gönül rahat 
liyla getirebiliriz ki. Her gelen çocuk borçla 
doğuyor. Yarınlarımız ipotek altında. Ne 
yazık ki bağımsız çocuklar dünyaya geti 
remiyoruz. Her yapılan yolsuzluk ve çevre 
tahribatı çocuklarımızın geleceğinden 
çalınmıştır.___________________

mailto:ozgkara@hotmail.com
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fişleri Yargıtay'dan sert çitiş
Askeri Yargıtay 
Başkanı Hakim 
Tuğgeneral Ahmet 
Alkış, Anayasa, 
yasalara ve mahke 
me kararlarına uyma 
mn ve saygı göster
menin hukuk devle
tinin bir gereği oldu 
ğunu belirterek, 
"Kurum ve kuralları
na şiddetle saldırıl 
dığı, kutuplaşmala 
rın yaratıldığı bir 
toplum yaşamı 
kaos yaratmaktan 
başka sonuç 
doğurmaz" dedi. 
Askeri Yargıtay Baş 
kanı Hakim Tuğgene 
rat Ahmet Alkış baş 
kanlığındaki mahke 
me üyeleri, Yüksek. 
Mahkeme'nin 94. 
kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla Anıtka 
bir'i ziyaret etti. 
Askeri hakim ve sav 
cılar, Aslanlı Yoi'dan 
yürüyerek Atatürk 
ün mozolesi önünde 
saygı duruşunda 
bulundu. Alkış ve 
beraberindeki Yük 
sek Mahkeme üyek 
fi, daha sonra Mi 
sak-ı Milli Kulesi'ne 
geçti. Anıtkabir Özel 
Defteri'ni imzalayan 
Alkış, Anayasa'nın 
başlangıç bölümüne 
dikkat çekti. Alkış 
deftere şunları 
yazdı: "Anayasa ve 
yasalarla kendisine 
tevdi edilen görevini 
Anayasa'nın 
başlangıç bölümün 
de belirtilen temel 
niteliklerle cumhuri

AKP MKYK toplandı
AKP Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulu 
(MKYK), kapatma 
davasına karşı yol 
haritasını netleştir 
mek üzere Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan başkan
lığında toplandı. 
Siyasi partilerin ka 
patılmasını zorlaştı 
ran Anayasa deği 
şikliğinin kapsamı
na, partinin en üst 
karar organı olan 
MKYK karar vere
cek. AKP MKYK, 
Genel Başkan ve 
Başbakan Erdoğan 
başkanlığında top
landı. AKP Genel 
Merkezi'nde gerçek
leştirilen toplantı 
dün saat 15.45'te

yetimizin bu temel 
niteliklere dayalı 
olarak yerine getiren 
ve getirmeye devam 
edecek olan Askeri 
Yargıtay, millet ege
menliğini kullanma
da tek üstünlüğün 
Anayasada ve 
kanunlarda olduğu
nun bilinci ile Türki 
ye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının hiç 
bir ayrımı gözetmek
sizin hukuk güven
liği içinde huzurlu 
ve mutlu bir hayatı 
talep etmelerinin en 
doğal hakları olduğu 
devletinde bunu 
sağlama zorunlu
luğunun bulunduğu 
toplumsal barış ve 
huzurun Anayasal 
kurallar çerçevesin 
de ve Anayasal 
yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesi ile 
hukuk düzeni içinde 
sağlanabileceği 
Anayasa'ya, 

başladı. MKYK üyesi 
ve eski Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif 
Şener'in de katıldığı 
toplantıda, AKP 
hakkında açılan kap
atma davası iddiana 
meşinin kabul edil 
meşinin ardından 
izlenecek strateji 
belirlenecek.
Partinin en üst karar 
organı olan MKYK 
toplantısında siyasi 
partilerin kapatılma 
sini zorlaştıran Ana 
yasa değişikliğinin 
kapsamı, bu süreçte 
muhalefet ile diyalog 
kurulup kurulmaya
cağına ve Anayasa 
çalışmasının demok 
ratikleşme paketine 
dönüştürülüp 

yasalara, mahkeme 
kararlarına uyul
masının ve saygı 
gösterilmesinin 
hukuk devletinin bir 
gereği olduğu;
kurum ve kurallarına 
şiddetle saldırıldığı, 
kutuplaşmaların 
yaratıldığı bir 
toplum yaşamının 
kaos yaratmaktan 
başka bir sonuç 
doğurmayacağı gibi, 
Anayasa'nın temeli 
olan Türk vatanı ve 
mîlletinin edebi var
lığı ile devletin 
bölünmez bütün
lüğünün de zarar 
görebileceği Türkiye 
Cumhuriyeti devle
tinin kuruluş şartları 
ödenen bedeller ve 
kuruluş felsefesinin 
daima akıllarda 
tutulması gerektiği;
Anayasa 'mn 
başlangıç bölümün 
de devletin yetki ve 
görevlerinin kullanıl

dönüştürülmeye
ceğine karar verile
cek.
Aralarında Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil 
Çiçek, eski TBMM 
Başkanı Bülent 
Arınç, AKP Grup 
Başkanvekili Sadul 
lah Ergin ve İstanbul 
Milletvekili Ömer 
Dinçer'in bulunduğu 
bir komisyon, kapat
mayı önleyecek for
müller üzerinde yap
tıkları değerlendir 
meleri kapsamlı bir 
rapor haline geti 
rerek MKYK'ya 
sunacak. Kapatma 
davasının ardından 
ismi yeni oluşumlar 
için geçen 

masında medeni bir 
iş bölümünden ve iş 
birliğinden bahsedil 
diği; devletin organ
larının görev, yetki 
ve sorumluluklarının 
Anayasa'da göster
ildiği hiçbir kimse 
ve organın kay
nağını Anayasa'dan 
almayan bir devlet 
yetkisini kullana
mayacağı; en temel 
evrensel inşan hak
larına, insani değer
lere saldıran ve bir 
insanlık suçu olan 
terör sorununun 
ancak ulusal ve 
uluslararası ortak 
duyarlılık, mücadele 
ve işbirliği ile 
çözülebileceği;
evrensel değerlere 
ve hukuk kurallarına 
ülkelerce sahip 
çıkılması ve uyul
ması durumunda 
çok önceden 
öngördüğün 'Yurtta 
Barış, Dünyada 
Barış' ilkesinin tüm 
dünyada egemen 
olacağı inancıyla 
emânet ettiğin 
değerlerin bir 
koruyucusu olarak 
Anayasa sorumlu
luğu ve görevini 
hukuk devleti ilkeleri 
doğrultusunda 
yerine getirmiş 
olmanın huzuru 
ve kıvancı içinde 
94. kuruluş 
yıldönümünde huzu
runda AzerbaycanlI 
konuklarımızla 
şükran ve saygıyla 
eğiliyoruz."

Abdüllatif Şener'in 
de aralarında bulun
duğu 50 kişilik 
MKYK'da, süreçle 
ilgili kapsamlı değer 
lendirme yapılacak. 
Şener, MKYK'nın 
son 2 ay olağan 
toplantısına 
katılmamıştı.
Toplantının ardından 
bir açıklama yapıl
ması bekleniyor. 
MKYK üyesi 
Abdüllatif Şener'de 
toplantıya katıldı. 
Şener girişte 
yaptığı açıklamada, 
"Bu partiye 
herkesten fazla 
emeğim geçti, 
bu yüzden içeride 
olacağım" 
dedi.

cısı ve Hükümet
Sözcüsü Cemil Çi 
çek, Türk Ceza 
Kanunu'nun 301. 
maddesiyle ilgili 
değişiklik teklifinin 
AKP grubu tarafın
dan TBMM Başkan 
lığına sunulduğunu 
açıkladı. Çiçek, 
Bakanlar Kurulu 
toplantısının ardın
dan yaptığı açıkla
mada, toplantıda 
301. maddenin de 
gündeme geldiğini 
belirterek, "Sosyal 
Güvenlik Yasa 
tasarısının arkasın
dan Meclis'ten geçe 
cek. Gruptaki arka 
daşlar teklif olarak 
verebilir. 301. mad 
de artık ülke günde
minden düşürüle
cek” dedi. Teklifte 
suçun unsurları 
bakımından bir 
değişikliğin söz 
konusu olmadığını 
belirten Çiçek, bazı 
sivil toplum örgüt
leri ile akademis 
yenlerin madde 
hakkındaki, “Türki 
ük yerine Türk mil-- 
leti, Cumhuriyet ye 
rine Türkiye Cumhu 
riyeti Devleti deme 
nin daha uygun ola
cağı şeklindeki 
önerilerinin dikkate 
alındığı belirtti. 
Çiçek şöyle devam 
etti: "Burada önemli 
olan husus bu tür 
davaların açılması
na veya kaldığı yer
den devamı hususu 
nun izne bağlanmış 
olmasıdır. Geçmişte 
de vardı, bu mad
denin eski numara 
sı 159'du ve takip

fflffli® aboneoldunuzmu?
IIIIİK'İV İli ihlil «İVMİ ninni 
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eden davalara Ada 
let Bakanı izin veri 
yordu. Burada 
kamu oyunun 
bilmesi gereken 
husus izni verecek 
makam, suçun 
oluşup oluşmadığı
na karar vermiyor. 
‘Böyle bir davanın 
açılmasında kamu 
yararı var mıdır yok 
mudur?' onu 
dikkate alacak. 
Kamu yararı açısın
dan bir değer
lendirme yapacak. 
Yoksa ister Adalet 
Bakanı, ister Cum 
hurbaşkanı ister bir 
başka şekil... İlk 
önce bize mahsus 
denildi ama Batı 
ülkelerinde de farklı 
bir çözüm var. Çün 
kü burada parlamen 
to var devletin emni 
yet ve askeri 
makamları var, 
yargı makamları 
var. Oralarda diye
lim Anayasa Mahke 
mesi'ne bir şey söz 
konusu olduğunda 
o izni Anayasa Mah 
kemesi veriyor. 
Parlamentolarına 
vaki bir suç söz 
konusuyla orada 
parlamento başkanı 
veriyor. Böyle farklı 
uygulamalar da var 
ama Türkiye'de bu 
nu geçmişte olduğu 
gibi tek elden yürüt 
mek daha doğru 
olacağı kanaatiyle 
arkadaşlarımız 
böyle bir taslak 
üzerinde çalıştı. 
Ağırlık kanaat 
Cumhurbaşkanının 
vermesidir.
Zannediyorum 
o şekliyle 
verecekler."

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MIImhIihi Maneie kanlı haskın: 5 ili
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde TEKEL 
bayisine giren 
kimliği belirsiz 
hırsızlar, önce 
güvenlik kamerasını 
devre dışı bıraktı, 
ardından içki, 
sigara ve bilgi 
sayarı alıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Zafer 
Mahallesi Abide 
Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
Murat Ç.'ye ait 
TEKEL bayinin 
kepenk kilidini 

kırarak içeriye 
giren hırsızlar, 
önce kamera 
sistemini kırdı. 
Ardından 30 şişe 
rakı ile çeşitli 
markalardaki 75 
karton sigara, bir 
adet bilgisayar 
ve bir adet ruhsatlı 

tabancayı alıp 
kaçtı. Soyulduğunu 
söyleyen TEKEL 
Bayi sahibi Murat 
Ç., polise müracaat 
etti. Olaylala ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

Mersin'in Tarsus 
ilçesi'nde, kahvede 
oturan 5 kişi, 
yanlarına gelen 
silahlı 2 kişi 
tarafından 
başlarına 
tabancayla ateş 
edilerek öldürüldü. 
Zanlılar daha sonra 
yakındaki karakola 
giderek silahlarıyla 
teslim oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Şehit 
Kerim Mahallesi'n 
deki Meydan 
Kıraathanesine 
gelen silahlı kişiler, 
3 kişiyi kahveha
nenin içinde,

kaçmak isteyen 
1 kişiyi de kahve
haneye yaklaşık 
150 metre mesafede 
vurarak öldürdü. 
Bu olayla bağlantılı 
olarak 1 kişi de

Fahrettinpaşa 
Mahallesi 
hemzemin geçit 
Civarında öldürüldü. 
Kahvehanede 
öldürülenlerin 
isimlerinin ilk 

belirlemelere göre 
Fahri İklik, 
Abidin İklik ve 
Sezai İklik olduğu 
öğrenildi.
Olayın ardından 
geniş çaplı 
operasyon 
başlatan polis 
5 kişiyi 
gözaltına alırken, 
Kaymakam 
Abdulhamit 
Erguvan da olay 
yerine gelerek 
emniyet yetk
ililerinden bilgi 
aldı. Savcı ve 
polis, olay yerindeki 
incelemelerini 
sürdürüyor.

Tunceli'ne 1 terörist yakalandı
Güvenlik 
güçlerinin 
terör örgütü 
PKK'ya yönelik 
operasyonları

devam ederken 
Tunceli'de 1 
terörist yakalandı. 
Genelkurmay 
Başkanlığı'ndan

yapılan açıklamada, 
dün sabah
saat 07.30 sıralarında 
Tunceli'nin Mazgirt 
ilçesinde terör

örgütü mensubu bir 
teröristin güvenlik 
güçlerince 
4yakalandığı 
bildirildi.

a

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

İİniversite kangası arasarılmor
M

S

g
§

Akdeniz üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nde 
3 kişinin yaralanma 
sıyla sonuçlanan 
kavgayı çıkartan
ların öğrenci olma 
dığı ortaya çıktı. 
Olayda tabancayla 
çevreye ateş eden 
kişinin kimliği 
de belirlendi.
Tabanca kullanan, 
bıçak ve sopalarla 
kavga edenlerin 
çoğunun, Akdeniz 
Universitesi'yle 
bağlantısı 
olmadığı tespit 
edildi.
Antalya Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
açıklamasında, 
ateş edenlerden 
biri hakkında darp, 
tehdit ve uyuşturucu 
madde bulundurma 
suçlarından 5 kez 
işlem yapıldığı 
belirtildi.
Emniyet Genel 
Müdürü Oğuz Kağan 
Koksal, kampüste 
silah kullananın kim
liğinin belirlendiğini 
açıkladı. ’ 
Akdeniz Üniversite
sindeki olayla ilgili 
40 kişi gözaltına 
alındı.

Kavgada yaralanan 
3 öğrencinin 
Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ndeki 
tedavisi sürüyor. 
Üniversite Rektörü 
Profesör Mustafa 
Akaydın, durumun 
sakin olduğunu, 
üniversitede eğitim 
ve öğretime ara 
verilmeyeceğini 
açıkladı.
Çiçek'ten Gençlere 
Çağrı: "Bu 
Oyunlara Gelmeyin" 
Bu arada, Hükümet 
Sözcüsü Cemil 
Çiçek, Bakanlar 
Kurulu toplantısının 
ardından üniversi 
tedeki kavgayı 
değerlendirdi.
Çiçek, üniversitede 
yaşanan olaylar 
üzerine gençlere,

"Geçmişte kavga 
ettik. Sonra 
dönüp baktık ki 
hepimiz kul-, 
lanılmışız. 
Şimdi kavga 
ettiklerimizle 
beraber bu ülkenin 
sorunlarını birlikte 
çözmeye çalışıy
oruz. Bu kavgaya 
hiç gerek yok, bu 
oyunlara hiçkimse 
gelmemelidir." 
dedi.
Hain ellerin genç
lerin üzerinden 
ellerini çekmesi 
gerektiğini vurgu
layan Çiçek, 
üniversite yönetim
lerinin de içe 
daha fazla dönerek 
olup bitenleri 
daha yakından 
takip etmelerini 
istedi.
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ELEMAN ARANIYOR
CARGİLL Şantiyesinde çalışacak 

MAKİNE MÜHENDİSİ veya 
MAKİNE TEKNİSYENİ 

(Otocat programı kullanmasını 
bilen BAY veya BAYAN) 

aranıyor.
ÇAĞDAŞ TEKNİK TESİSAT 

Hamidiye Mah. Kartal Sok. No:17 
Tel: (0.224) 514 30 08 
Fax : (0224) 587 79 43 

GSM : (0.532) 687 55 83 GEMLİK 
abdullah_yilmaz1@mynet.com

SATILIK DÜKKAN
DEREBOYU

YENİ PAZAR CADDESİNDE 
45 M2 ASMA KAT 
SATILIK DÜKKAN

Cep: 0.532 482 45 60
SATILIK PAİRE

Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 

Kat kaloriferli daire 
sahibinden satılıktır

Tel: (0.224) 517 26 42
ÖZEL İNSAN KAYNAKLARI & EĞİTİM DEPARTMANI

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ
* Baş Hemşire (Özel Hastane Deneyimi Olan)
* Ebe (Ebelik Bölümü Mezunu, Tercihen Neonatal Resusitasyon Programı Eğitimi Almış)
* Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireleri
* Acil Tip Teknisyeni (ATT) (Tercihen Erkek)
* Anestezi Teknisyeni (Sağlık Meslek Lisesi’nin Anestezi ve Anestezi Teknisyenliği Bölümü Mezunu)
* Tıbbi Laborant (2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulu Mezunu)

Takım çalışmasına uyum gösterebilen, kendine güvenen, analitik düşünebilen, 
sistematik ve sorumluluk sahibi, gelişime açık, güncel bilgi ve uygulamaları takip eden, 

kendini geliştirmeyi ve kariyerinde ilerlemeyi hedefleyen adayların şahsen fotoğrafları ile;

ÖZEL ATAKENT HASTANESİ
Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak No: 12 YALOVA (Merkez Cami Karşısı)

Tel : 0 226 811 15 15 adresine müracaat etmeleri rica olunur.

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM 

VEREN AŞÇI 
ALINACAKTIR

Müracaat şahsen yapılacaktır. 

O 224 524 75 OO

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 

ve bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü 

(SRC ve Psikoteknik belgeli) 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km.
Gemlik / BURSA - Tel : 513 47 39

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464'e mesaj atın.

www.elkoyun.com

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Celal Bayar Anadolu Lisesi 9/C öğrencisi İremsu 
Kurşuntutmaz okullar arası Yüzme İl Birinciliği 

yarışmalarında bir birincilik ile üç ikincilik aldı. Başarılı 
öğrenci Türkiye Şampiyonasında Bursa'yı temsil edecek

1 Iremsu Kurşuntutmaz
II Birincisi oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti'nin düzen
lediği Okullar 
arası Yüzme İl 
Birinciliğinde 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 9/C 
öğrencisi İremsu

1118 Milliler Rusya
ile karşılaşacak

Teknik Direktör 
Abdullah Ercan 
yönetimindeki U18 
Milli Takımımız, 
bugün özel maçta 
Rusya ile karşı 
karşıya gelecek. 
Trabzon'daki 
Fatih Stadı'nda 
oynanacak, karşı 
laşma saat 15.00'de 
başlayacak. 
Millilerimiz, Rusya 
ile 10 Nisan'da bir 
karşılaşma daha 
yapacak. Trabzon 
Avni Aker Stadı'nda 
oynanacak ikinci 
karşılaşma 12.30'da 
başlayacak. 
U18 Milli Takımı

Kurşuntutmaz 
bir birincilik ile 
üç ikincilik aldı. 
Bursa Atatürk 
Kapalı Yüzme 
Havuzunda yapılan 
yarışmalarda 
4 kategoride 
yarışan İremsu 
Kurşuntutmaz, 

aday kadrosuna 
şu oyuncular 
bulunuyor. Uğur 
Demirkol, Umut 
Sözen (Ankaraspor 
A.Ş.), Bülent Uzun, 
Erdem Köse (Beşik 
taş A.Ş.), Emirhan 
Ergün, Gökhan 
Öztürk (Galatasaray 
A.Ş.), Serdar Aziz 
(Bursaspor), 
Savaş Yılmaz 
(Kayserispor), 
Barış Memiş 
(Trabzonspor A.Ş.), 
Musa Çağıran 
(Altay), Mehmet 
Öztonga (Kocaeli 
spor), Uğur Parlak, 
Okan Sarı (Çanak 

200 metre 
Kelebek yarışında 
il birincisi olurken 
50 metre Kelebek'te 
ikinci, 100 metre 
Kelebek'te ikinci 
ve 200 metre Ferdi 
Karışık yarışında 
yine ikinci olarak 
büyük başarı 

kale Dardanelspor), 
Şener Özbayraklı 
(Arsinspor), Furkan 
Özcal (1860 Münih), 
Emre Turan (Hertha 
BSC Berlin), Şahin 
Aygüneş (Karlsru 
her SC), Onur Ayık 
(VVerder Bremen), 
Sefa Yılmaz 
(VVolfsburg).
U18 Milli Takımı'nın 
Rusya maçları 
programı şöyle; 
Tarih- Saat Maç Stat 
08.04.2008 - 15.00 
Türkiye - Rusya 
Fatih Stadı 
10.04.2008 - 12.30 
Türkiye - Rusya 
Hüseyin Avni Aker

f w

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

elde etti. 
200 Metre 
Kelebek yarışında 
3.14'lük derecesiyle 
il birincisi olan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'nin başarılı 
sporcusu İrem, 
8-10 Mayıs 2008 
tarihlerinde

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.

Kastamonu'da 
yapılacak Türkiye 
Şampiyonasında 
Bursa'yı temsil 
edecek.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'nin yetiştirdiği

başarılı sporcular
dan biri olan İrem 
Kurşuntutmaz, 
yarışmaya çok iyi 
hazırlanacağını 
söyleyerek, iddialı 
konuştu.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Çayın sağlığa yararları var
Türk toplumunun 
vazgeçilmez alışkan
lığı olan çayın insan 
sağlığına olan sayı 
sız etkilerine her 
gün bir yenisi 
ekleniyor.
Nefroloji ve Hipertan 
siyon Uzmanı Prof. 
Dr. Süleyman Türk, 
çeşitli alışkanlıkların' 
insan sağlığı üzerine 
olumlu ya da olum
suz etkileri olabile
ceğini belirterek 
düzenli çay içmenin 
sayısız faydalarının 
olduğunu söyledi. 
Siyah çay, yeşil çay

Cep telefonunun zararlı etkileri
Sakarya Üniversitesi 
(SAÜ) Elektrik Elekt 
ronik Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Osman Çerezci, 
"Cep telefonu, baz 
istasyonundan daha 
fazla radyasyon ya 
yan bir cihaz" dedi. 
Prof. Dr. Osman
Çerezci, cep tele
fonu kullanan yetiş 
me çağındaki çocuk
ları ciddi t^ir risk 
altında olduğunu 
söyledi. Cep telefon
larının konuşma 
sırasında elektro
manyetik dalgalar 
yayan ve alan veri

ve beyaz çayın sağ 
İlkli yaşam için gün
lük tüketiminin, alış 
kanlık olarak yer
leşmesi gerektiğinin 
altını çizen Prof. Dr. 
Süleyman Türk, 
çayın, içinde bulu
nan flavonoidler ve 
diğer polyphenol- 
lerin antioksidan 
özellikleri sebebi ile 
birçok hastalığa 
karşı vücudu, sağlık
lı ve zinde kalması
na yardımcı 
olduğunu belirtti. 
Prof. Dr. Türk, çay 
çeşitlerinin çeşitli 

ciler olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Çerez
ci, "Çocukların 
vücutlarındaki su 
oranı hem fazla, 
hem de vücut organ
larının büyüklüğü 
itibariyle cep tele
fonu dalgalarıyla 
uyum yapabilecek 
bir durumda. Bir 
nevi anten gibi 
çalışıyorlar" 
diye konuştu 
Cep telefonlarıyla 
ilgili belirleyici bir 
limit bulunmadığını 
kaydeden Prof. Dr. 
Çerezci, şunları 
söyledi: 

hastalıklara karşı 
koruyucu özellikleri 
ve insan vücudun
daki çeşitli sistem
lere olan etkileri ile 
ilgili şunları söyledi: 
"Yeşil çay kalp krizi 
riskini azaltıyor, 
kolesterolü düşürü 
yor ve damarlarda 
kireçlenmeyi yavaş 
lâtıyor. Yeşil çayın 
yoğun olarak 
tüketildiği ülkelerde 
kan kanseri daha az 
görülüyor. Siyah 
çayın kansere karşı 
koruyucu etkisinin 
olup olmadığı ise

"Uluslararası 
otoriteler, 
elektromanyetik 
dalgalara, 
maruziyet için 
SAR değeri olarak 
2 watt/kilogramlık 

sınır değer veriyor. 
Bu değerin aşılma
ması gerekiyor. 
Bu değer aşılırsa 
doku üzerinde 
sıcaklık nedeniyle 
ciddi etki ve zararlar 
ortaya çıkacaktır." 
Araştırmalarda cep 
telefonlarının, 
biyokimyasal reak
siyonlara ve psikolo- 
jik etkilere neden 

net olarak bilinmiyor 
ancak zenginlerin 
çayı olan beyaz 
çayın özellikle kalın 
bağırsak kanserine 
karşı koruyucu etki 
si var. Yeşil çayın 
eklemlerde iltihabı 
azaltıcı ve kıkırdak
larda yıpranmayı 
önleyici etkisi de 
var. Siyah çay özel
likle yaşlı bayanlar
da kemik erimesini 
önlemede yardımcı 
oluyor. Yeşil çay 
yaşlılarda hafızanın 
zinde olmasına da 
katkıda bulunuyor." 

olabileceğinin 
belirlendiğini 
belirten Prof. Dr. 
Çerezci, bundan 
dolayı konsantras 
yon bozuklukları, 
yaşam kalitesinde 
düzensizlik, 
uyku bozuklukları, 
sinirlilik, huysuzluk 
veya bitkinlik gibi 
etkileri olduğunun 
ortaya çıktığını 
ifade etti.
Elektromanyetik 
radyasyonun 
zaman içinde 
kümülatif (birikimli) 
olarak ortaya çıktığı 
bildirildi.

Başarının sırrı 
sağlıklı beslenme
Araştırmalar 
sağlıklı veden- 
geli beslenen 
çocukların 
okulda daha 
başarılı 
olduğunu 
ortaya çıkardı. 
Journal of 
School 
Health'de 
yayımlanan 
bir çalışmada, 
sağlıklı beslenen 
çocukların okulda 
daha başarılı 
olduğu ortaya 
konuldu. 
Alberta Üniversite- 
si'nden Paul J. 
Veugelers başkan
lığında yürütülen 
çalışmada, 5 bin 
beşinci sınıf 
öğrencisinin ve 
ailelerinin beslen
me alışkanlıkları, 
boyları ve kiloları 
ile ilgili veriler 
incelendi.
Değerlendirmelerin 
diyet kalite indek
siyle yapıldığı 
çalışmada 0 ile 
100 arasındaki 
dey e nen fi saylikiî 
beslenmenin 
göstergesi 
olduğu açıklandı. 
Uzmanlar, doymuş 
yağ ve tuz içeren 
diyetlerin sağlıksız, 
ancak meyve, 
sebze, hububat, lifli 
gıdalar, protein, ve

kalsiyum ağırlıklı 
diyetlerin sağlıklı 
olduğunu 
belirtiyorlar.
-YANLIŞ 
BESLENENLER
YÜZDE 41 
ORANINDA DAHA 
BAŞARISIZ- 
Yapılan araştırma
da, meyve ve sebze 
tüketiminde artış 
olan öğrencilerin, 
derslerindeki başarı 
düzeyinin de arttığı 
gözlemlendi. Diyet 
kalite indeksinde 
yüksek puan alan 
öğrencilerin ise 
yüzde 41 oranında 
daha başarısız 
oldukları belirlendi. 
Araştirmaeriat bu 
çalışmayla, akade 
mik performansta 
sağlıklı beslenrhe 
nin sosyoekonomik 
faktörlerden 
daha önemli 
olduğunun ortaya 
konduğunu ifade 
ediyorlar

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 İO 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 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 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahi'D®*Ha.st 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi jü bo
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 işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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İstiklal Cad. No:40 
Tel: 513 Ol 16 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3025 
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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Şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.

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

li Iİİİ

İLİ MODERN YENİ

60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 
160m2 dublex daireye geniş seçenek.

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

İNŞA^Ço^Tİ.

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

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


DOĞAL KAYNAK SUYU **

ümıSii rtYftT

19 Litre 
damacana

BİR YIL 
SABİT

Mr^MW Tİ CfflE ET ıso9001:2000 I
LjlJLKA LnJU y U M ■■ ■■ LJ Quality Management System I

^"«GEMLİK BÖLGE BAYİ 539 0 444— HACCP
K.KUIVILA-KARACAALİ-NARLI-UMURBEY 538 98 68 Based Food Safety System

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

9 Nisan 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com . 25 Ykr.

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“firatom, aracayatomya/mıaym.’’
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu Celal Bayar Külliyesini gezdi

Mıı'daı lııııi anlamlı ılımı
Demokrat Parti’nin yeni Genel Başkanı 

Umurbey’de yatan DP kurucusu Merhum Celal 
Bayar’ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com
Mihenk taşı

Gazete manşetlerindeki görüntüler dehşet verici. 
Bu senaryoyu 1970’H yıllarda görmüştük.
0 yıllar kayıp yıllardı ve acı doluydu.
Şimdi yeniden o günlere mi dönüyoruz diye

herkes soruyor. Devamı sayfa 5’de

DP Genel 
Başkanı Süleyman 
Soylu, Umurbey 
hakkında Belediye 
Başkanı Fatih Meh
met Güler’den bilgi 
aldı. Soylu’yu DP II 
Başkanı ve yönetici 
leri ile Gemlik İlçe 
Başkanı ve Kurşun 
lu ile Umurbey 
Belediye Başkanı 
karşıladı. Sayfa 3’de

ESSflN wmrssss
Zeytinlik - Tarla - Meyve Bahçelerinizde damlama «m» muuaci 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir,

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN ! PROJELEME
Kumla Cad. Vqşû 2 Sil Apt. No: l K.KUMIA / G€MLİK . SYİLSfAİZ

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 İLE KMMVERİYOR

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

Buluşma
Denge

Soluk almak her geçen gün zorlaşıyor.. 
Çember giderek daralıyor..
İktidar,
ABD' nin ve AB'nin dayatmalarına boyun 

eğiyor..
Türkiye'yi bilimden, aydınlıktan koparıp 

şeriata, karanlığa, irticaya, şeyhlere, 
tarikatlara teslim etmek istiyorlar..

Bir saptama..
"AKP ekonomiyi düzeltmek yada refah 

seviyesini yükseltmek için geçmedi ki ba 
3a 16 milyon insan diye anılan sanal koyun 
ların yükselmesi için ortada salınıyor.."

Katılırsınız..
Katılmayabilirsiniz..
Ancak gerçek bu..
Çünkü;
AKP 'nin Başbakam'mn ve çevresindeki 

AKP Bakanlarının söylemleri ve eylemleri 
bu doğrultuda..

Tüm hesaplarını kitaplarını planlarını pro
jelerini kendilerine oy veren bu profilin 
üzerine kuruyorlar..

Türban meselesi bu profile şirin gözük
menin bir dışavurumu..

Başbakan'ın üç çocuk yapın demesinin 
altında yatan niyet de aslında kendi seç
menine sayınızı çoğaltın demekten başka 
bir anlam taşımıyor..

Oysa Türkiye 70 milyon..
Ülkeyi yönetenler de bu 70 milyon 

ihsanın genel çıkarlarını gözetmek zorun
da..

Yurttaş her geçen gün daha da yoksul
laşıyor..

İşsizlik almış başını gitmiş..
Yönetemeyenlerin umurunda değil..
Ticaret her geçen gün daha da zorlaşı 

yor..
Küçük esnaf 1 ortadan kaldırmaya dönük 

çabalar var..
Ülkeyi yönetemeyenler sadece toplumu 

germeyi sağlayacak ayrıntılarla mesai har
cıyorlar..

Ülkemizin binlerce sorunu ve bunların 
çok kolay bilimsel çözümleri olmasına 
karşın bir adım atılmıyor..

Sağcısı-solcusu, dincisi-dinsizi hepimize 
düşen görev sorunlarımızı barış içerisinde 
çözmek..

Kardeş kardeşle kavga ederken parsayı 
emperyalizm topluyor..

Emperyalizm ve uşakları toplumları bölüp 
parçalamaya çalışıyorlar. Bilimin dayanağı 
olan eleştirel düşünceyi yasakladığı için en 
etkili olanı din ve/veya mezhep ayrılığını 
kaşıyorlar.

Bize düşen ülkemizi yok etme planlarının 
ana bileşeni olan Büyük Ortadoğu 
Projesi'ne karşı durmak..

Oyumuzla, direncimizle toplumsal reflek
simizi göstermek..

Bu ülkenin havasını teneffüs edip 
ekmeğini yiyen ve suyunu içen hiçbir 
kimse ülkemizin karanlığa sürüklenmesin
den mutlu olamaz.

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ve ilçe yönetiminin 
ziyaretleri sürüyor. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Koope 
ratifi Başkanı Mevlüt 
Avcı ve yöneticileri
ni ziyaret eden CHP 
'liler, Gemlikli esna 
fin sorunlarıyla ilgili 
Başkan Mevlüt 
Avcı'dan bilgi aldı 
lar. Başkan Avcı, 
son yıllarda hükü 
metçe uygulanan 
politikalarla küçük 
esnafın bitirilmeye 
çalışıldığını, gerek 
süpermarketlerin 
şehir dışına kurul
masıyla ilgili düzen
lemelerin yapılma
ması, gerekse esna 
fin üzerine yeni yük
ler bindiren vergiler
le küçük esnafın işi 
nin her geçen gün 
kötüye gittiğini, ka 
panan esnaf sayısı 
mn her geçen gün 
arttığını, esnafın 
aldığı kredisini öde 
mede büyük zorluk
lar çektiğini belirtir 
ken, Gemlik Beledi 
yesi'nin de kapalı 
çarşıyı yıkıp burada
ki esnafı katlı oto

parka göndermesiy 
le adeta esnafı yok 
ettiğini, bu da yet
mezmiş gibi yasaya 
aykırı olarak kira 
bedellerine en fazla 
yüzde 10 artırım yap 
ması gerekirken 
yüzde 30 zam yaptı 
ğını ve burada iş 
yapmaya çalışan 
esnafın geçen süre 
içerisinde sermaye 
sini tükettiğini 
söyledi.
CHP Gemlik İlçe Baş 
kanı Cem Güler ise 
bu sorunları bildik
lerini, ancak Başkan 
Mevlüt Avcı'dan bir 
kez daha birinci ağız 
dan dinleyerek Gem 
likli esnafın sorun
larını daha iyi kavra 
dıklarını söyledi.
Bursa Büyükşehir'in 
yaptığı kent meyda 
nının haklı olarak tar

tışıldığı bugünlerde, 
Gemlik'te yapılan 
yeni çarşının ondan 
katbekat tartışmaya 
açık çirkin bir yapı 
olduğunu, Gemlik'te 
sınırlı ve dar olan ye 
şil alanı daha da 
azaltıp, merkezdeki 
trafik yükünü daha 
da artıracak, kent es 
tetiğinden yoksun, 
çok katlı beton bir 
binanın Gemlik 'in 
göbeğine adeta bir 
hançer gibi saplan 
dığını, ayrıca buraya 
taşınacağı sözü veri 
len esnafın, işyer
lerinin kirasını ver
mekte güçlük çeke
ceğinden endişe 
ettiklerini belirtti.
Yapılan çok katlı alış 
veriş merkezi yerine, 
tek katlı, Gemlik 'in 
mimarisiyle uyumlu, 
sosyal donatı alan

ları, yeşil alanları ve 
çevre duzenlemesiy 
le bir kapalı çarşının 
yapılarak Gemlik 'e 
kazandırılmasının 4 
daha doğru olacağı
na inandıklarını, ayrı 
ca Gemlik'in sosyal 
ve siyasi yaşamının ' 
kalbinin attığı kapalı 
çarşı kültürünün i 
mutlaka yaşatılması 
gerektiğini söyledi. 
Gemlik'in potansiye 
liyle örtü şen bir 
vizyonla yönetilme 
diğini her yerde 
söylediklerini dile 
getiren Cem Güler, 
artık Gemlik’in hal 
kıy la içiçe, Gemlik'i 
birlikte yönetecek, i 
bilgili, donanımlı, 
ufku geniş, çağdaş 
bir belediye yöneti
mini hak ettiğini, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bu 
doğrultuda Gemlik'e 
karşı olan borçlarını 
yerine getirerek, 
Gemlik'in ve 
Gemlikli 'nin yaşam 
standardı çıtasını 
yükseltecek başkan 
ve kadroları ortaya 
çıkaracaklarının 
sözünü verdiklerini 
söyledi.

^^SATIUII-KİRALIK IİDAİIIEIEIIVII İŞYERlEll 
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

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

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 ye İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.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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Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu Celal Bayar Külliyeslni gezdi

Soyludan Sayara 
anlamlı ziyaret
Demokrat Parti’nin yeni Genel Başkanı Umurbey’de yatan DP 

kurucusu Merhum Celal Bayar’m mezarını ziyaret ederek dua etti. 
Soylu, Umurbey hakkında Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’den bilgi aldı. Soylu’yu DP İl Başkanı ve yöneticiler ile Gemlik 
İlçe Başkanı ve Kurşunlu ile Umurbey Belediye Başkanı karşıladı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORVM

Bursa'da bir dizi 
programa katılan 
Demokrat Parti (DP) 
Genel Başkanı 
Süleyman Soylu, 
partinin kurucusu 
Celal Bayar'ın anıt 
mezarını ziyaret etti. 
DP İl Başkanı Fisun 
Yaşar, İl Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Güler, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, DP Gemlik 
İlçe Başkanı Yıldırım 
Akıncı ve partililerce 
karşılanan Soylu, 
Umurbey’de bulu 
nan 3. Cumhurbaş 
kanı ve DP'nin kuru
cusu Celal Bayar'ın 
anıt mezarını ziyaret 
etti. Soylu, anıta 
çelenk koyarak dua 
etti. Beraberindeki 
heyetle müzeyi 
gezen ve hatıra 
defterini imzalayan 
Soylu, içerisinde 
15 binin üzerinde 
kitap olan kütüpha 
neyi de inceledi. 
Belde meydanında 
insanlarla sohbet

eden DP lideri 
Soylu'ya Belediye 
Başkanı Fatih

Güler tarafından 
Umurbey hakkında 
bildiler verildi.

Ortalık karışacak
Üniversiteler sıkıntılı günler geçiriyor.
Rektöründen öğretim üyesine, öğrenci

sine kadar hemen hepsi tedirgin. Bir o 
kadar da huzursuz.

Öylesine gerginler ki, kavgaya tutuşma 
lan için herhangi bir kıvılcım yetiyor.

Ancak onlar yine de gergin.
Hem de çok. Rakip olarak kimseyi bula

mazlarsa, kendi aralarında bile kavga ede
biliyorlar.

1960’ların başında, kıyısından köşesin
den ben de vardım o işlerin içinde. 
Türkiye’yi darbe ortamına sürüklemek için 
atılan bomba ve dinamitlere, sıkılan kurşun
lara yabancı değildim.

Bugün de benzer bir filmi Türkiye’ye 
yeniden seyrettirmek istiyorlar.

Ben bu filmi daha önce gördüm sayın 
okurlarım..

Onun için yazdıklarım yaşadıklarım , 
gördüklerim bunu bilin..

Üstelik baksanıza, çok açık oynamaya 
başladılar

Gençliği sokağa dökmek istiyorlar.
Devletin güvenlik güçleriyle çatıştırmanın 

peşindeler.
Akdeniz Üniversitesinde ki öğrenci olay

larını Televizyonda seyrettiniz, MHP li 
olduğu söylenen alnında kılıç dövmesi olan 
eli tabancalı adam tam bir provokatör..

O simsiyah adam, o kapkaranlık pro
vokatör, yani o kışkırtıcı..

Gençler İslamcı laikçi diye bölünsün.
Gençler ülkücü devrimci diye bölünsün.!
Hayal kurmayın, istenen bu!
Bunlar organize işler!
Akdeniz Üniversitesi bahçesindeki o eli 

tabancalı, alnı dövmeli, ızbandut gibi sim
siyah adam, bunun bir örneği.

Peki üniversiteler ve üniversite gençliği 
bu noktaya nasıl geldi?

Evet, öğrenciler neden gergin?
Neden patlamaya hazır bomba gibiler?

Bence nedenlerden bazıları:
Üniversiteyi kazanıncaya kadar çok 

büyük,emek ve para harcıyorlar.
Bunun karşılığını aldığına inananların 

sayısı ise çok az.
Ekonomik sıkıntı içerisindeler. Devletin 

verdiği burs 160 YTL ise yetmiyor.
Tek öğün yemekle -gününü geçiren 

öğrenci sayısı çok fazla.
Ders dışı etkinlikler yok denecek kadar 

az.
Hükümet ile YÖK arasındaki gerginlik 

onlara da yansıyor.
Hükümete inanmayan .öğrenci sayısı 

giderek artıyor.
Bu yüzden AB ve ABD’den sonra en 

büyük tepki hükümete.
Siyasilerin hemen hepsine karşı tavır 

var..
70’li, 80’li yılların sessiz çoğunluğu, 

şimdi konuşur oldu.
Üniversite ve ülke sorunlarına karşı daha 

duyarlılar.
Ve en büyük tedirginlik kaynağı, işsizlik. 
Mezun olmaktan adeta korkuyorlar.
Utanıyorlar.

Güler, yapılan zeytin 
merkezi ile ilgili de 
bilgiler verdiğe 
Soylu'yu 24 Mayıs'ta 
yapılacak olan 
açılışa davet etti. 
Soylu ve 
beraberindekiler 
belediye bünyesinde 
faaliyet gösteren 
kurs merkezlerinde 
de incelemede 
bulunarak, belediye 
binasını gezdi.
Soylu, Umurbey’deki 
incelemelerinin 
ardından 
bölgeden ayrıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa birincisi 
flykent'ten
Özel Aykent İlköğretim Okulu öğrencisi 

Ali Nadir Içöz, Çanakkale konulu resim yarışmasında I 
Gemlik ve Bursa birincisi oldu.

lale Kemal Kılıç İlköğretim 
Okulu nda Baha ve 

Çocuk İletişimi’ anlatıldı

Serap GÜLER

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri Çanak; 
kale Zaferi'nin 
93. yıldönümü 
nedeniyle düzenle
nen resim, şiir ve 
kompozisyon 
yarışmasında 
ödülleri topladı. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
yaptığı açıklamada, 
öğrencilerinin 
resim, şîfr ve kom
pozisyon dallarımda 
başarıya imza attık
larını belirterek, 
okulda düzenledik
leri törende 
ödüllendirdiklerini 
söyledi.
RESİMDE BURSA 
BİRİNCİLİĞİ 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan Çanakkale 
Zaferi'nin 93. yıldö 
nümü nedeniyle 

KftŞ€D€ il» VOK [41^% 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA rvŞrM ’Uj"

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 41 *

Körfez Ofset Bora Sokak No:3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel; (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

düzenlenen resim 
yarışmasında 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
8/B sınıfı öğrencisi 
Ali Nadir İçöz 
Gemlik birincisi 
seçildi.
Dereceye giren 
resimler arasında 
Bursa'da yapılan 
seçimlerde ise 
Ali Nadir İçöz 
Bursa birincisi 
olarak başarıya 
imza attı. 
Öte yândan aynı 
yarışmada 
4/A sınıfı öğrencisi 
Mustafa Nehir 
Öztürk ilçe 
üçüncüsü oldu. 
KOMPOZİSYON 
Aynı yarışmaya 
kompozisyon 
dalında katılan 
7/A sınıfı öğrencisi 
Ufuk Boynukısa 
Gemlik birincisi 
olurken, 8/B sınıfı 
öğrencisi Fatih

Furkan Temir 
ise ikinci oldu. 
ŞİİR 
Çanakale Zaferi 
ile ilgili olarak 
düzenlenen şiir 
yarışmasında da 
yine 6/B sınıfı 
öğrencisi 
Göksel Çelik ilçe 
birincisi oldu. 
Öte yandan, 
Göksel Çelik, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan geçtiğimiz 
günlerde yapılan 
'Sevgi, Saygı ve 
Hoşgörü' konulu 
şiir yazma ve 
okuma yarışmasın
da "Sihirli 
Hikayeler" 
adlı şiiriyle ilçe 
birincisi olmuştu. 
Dereceye giren 
başarılı öğrenciler 
okul yönetimi 
tarafından çeşitli 
hediyeler verilerek 
ödüllendirildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim 
Okulu’nda sadece 
öğrenci babaları 
için "Baba ve 
Çocuk İletişimi" 
konulu akşam 
toplantıları 
düzenlendi. 
Okul Müdürü 
Hayrettin 
Minare'nin de 
izlediği ve Rehberlik 
Servisi tarafından « 
Okul Rehber 
Öğretmeni 
Necdet Dönmez'in 
konuşmacı olarak 
katıldığı toplantılar
da babalara 
çocukları ile 
nasıl en iyi iletişimi 
kurabilecekleri 
anlatılıyor.
2 ve 3 sınıf öğrenci
lerinin babaları 
için başlatılan 
toplantılara 
gruplar halinde 
alınan babalar 
gündüz işleri 
nedeniyle 
akşamları katıla
biliyorlar.

fltES başvuruları 
11 Nisanda sona eriyor
Akademik Personel 
ve Lisansüstü Eğiti 
mi Giriş Sınavı'nın 
(ALES) İlkbahar 
Dönemi için başvu
ru süresi 11 Nisan 
Cuma günü sona 
erecek. Adaylar, 
başvuru evrakını, 
üniversite rektörlük
lerindeki başvuru 
merkezlerinden 2 
YTL karşılığında ala
bilecekler. Adaylar, 
ayrıca 40 YTL sınav 
ücreti yatıracaklar. 
Sınava ilk kez gire
cek adaylar, başvu
rularını, başvuru 
merkezlerinden 
elektronik ortamda 
yapacak. 2007- 
ALES'e başvurmuş 
adaylar ise internet 
aracılığıyla başvuru 
yapabilecekler.
Adaylar, 3 YTL "Baş 
vuru Hizmeti Ücreti" 
ödeyecekler.
Yüksek öğretim ku

Önümüzdeki 
hafta içinde 4 ve 
5 inci sınıf öğren 
çilerinin babaları 
için başlatılacak

"Çocuk İletişimi" 
toplantılarının 
öğrenci anneleri 
için de yapılacağı 
öğrenildi.

rumlarında öğretim 
görevlisi, okutman, 
araştırma görevlisi, 
uzman, çevirici ve 
eğitim-öğretim plan
lamacısı kadrolarına 
açıktan veya öğre
tim elemanı dışında
ki kadrolardan nak 
len atanabilmek için 
ALES'e girmek gere 
kiyor. Sınavda 100 
üzerinden 70 puan 
alan adaylar başarılı 
sayılacaklar. Başarılı 
adaylar, 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'nun 48. 
maddesindeki şart
ları taşımaları, yük
sek öğretim mevzu
atı ve YÖK kararları 
açısından engel hal
lerinin bulunmaması 
kaydıyla usul ve 
esasları devlet üni 
versiteleri ve yüksek 
teknoloji enstitüleri 
senatoları ve vakıf 
yüksek öğretim

' ku rumlarının yetkili 
or ganlarınca belir
lenecek giriş 
sınavlarına başvura
bilecekler. Doktora 
veya sanatta yeter 
lilik derecesine sa 
hip olanlar, bu sınav 
dan muaf tutulmak 
suretiyle yüksek 
öğretim kurumların- 
ca yapılacak giriş 
sınavlarına başvura
bilecekler. Tıpta 
uzmanlık eğitimine 
hak kazananların 
araştırma görevlisi 
kadrosuna atanmala 
rında bu sınav ile 
yüksek öğretim ku 
rumlarınca yapıla
cak giriş sınavlarına 
katılma şartı 
aranmayacak. 
Türkiye'de bir 
lisansüstü eğitim 
programında öğren
im görmek isteyen
ler de ALES'e 
girecekler.



9 Nisan 2008 Çarşamba Gemlik KHrfez Sayfa 5

Mihenk taşı..
Türkiye’yi germeyelim diye 

defalarca yazdık.
Gerginliğin kamplaşmayı bü 

yüteceğini, iç barışı sarsacağını, 
ekonomiyi bozacağını söyledik.

Bunu ben değil, birçok yazar 
söyledi.

Kime söyledi?
Tabii ki ülkeyi yönetenlere...
Arkalarına ABD’yi ve AB’yi . 

almış olanlar sandılar ki ülkeyi 
çok iyi yönetiyoruz.

Toplumun her kesimiyle kav
gaya tutuştular.

AB sihrine o kadar kapıldılar 
ki geçmişlerini bile unuttular.

Avrupa ailesinden olabilmek 
için ödün üzerine ödün verdiler.

Arkalarına liberalleri ve büyük 
sermayeyi de alınca, herşeyi gül
lük gülüstanlık sandılar.

AB bizi bir türlü kendinden ka 
bul etmedi.

Bunun böyle olacağı başından 
belliydi oysa.

Ama dinletemedik.
Dinlemek istemediler.
İktidarın gücünü ellerine ge 

çince her istediğimizi yaparız 
sandılar.

Hep gerdiler.
Silahlı kuvvetlerle çatıştılar.
Yargı kurulularıyla çatıştılar,

Güne Bakış
Kadri 

kadri_Qiıler@hotmail.cöm '

Üniversiteyle çatıştılar, cumhu 
riyetin kurumlarıyla çatıştılar.

Demokratik rejimlerde olma
ması gereken yaşandı.

Ordu ikide bir iktidarı üstü 
kapalı uyardı.

Yine dinlemediler.
Kimi zaman bir adım geri at 

tılar ama bildiklerini yaptılar.
Ülkeyi gereksiz yere seçime 

götürdüler.
Güçlü de çıktılar.
Demokrasiyi yalnız sandık gör 

dükleri için diyaloğu unuttular.
Bırakın diyaloğu verdikleri söz 

leri bile unuttular.
Sandığın morali ile bu kez laik 

lik ile oynamaya kalktılar.
Kadının özgürlüğünü türban

da sandılar.
“Velakin türban dini simge ol 

sun, ne yazar” diyebildiler.
Oysa ekonomi kötü sinyaller 

veriyordu.

Bütçe açıktı, İşsizlik giderek 
büyüyordu..

Dış borçlanma 500 milyar dola 
ra yaklaşmıştı.

En yüksek faizle borçanan ül 
ke idik.

Bir de kapıda daha bizi vurma 
yan küresel kriz vardı.

Ülke hassas bir dönemden ge 
çiyordu.

Gözleri türbandan başla bir 
şey görmedi.

AB Türkiye’yi kapı önünde 
bekletmeye başladı.

Liberaller giderek desteklerini 
çektiler..

Ekonomi sıkıntı büyüdükçe 
gerginlikler arttı.

Başbakan eleştirilere dini 
ayetlerle cevap vermeye başladı. 
Laik bir ülkenin başbakanı gibi 
davranmayı beceremeyince bu 
kez Yargıtay Başsavcısından 
AKP’yi kapatma davası geldi.

Germiydim derken olaylar üni 
versitelere sıçradı.

Önceki gün Akdeniz Üniver
sitesinde yaşananları izlerken 
1970’1i yıllara gittim.

Her gün onlarca gencin birbi 
rini öldürdüğü günlere...

Kan kokulu günlere..
Göz gözü görmediği, kimse 

nin kimseyi dinlemediği, prova 
kasyonun kol gezdiği günlere.

Onlarca sivil kişi Üniversite 
nin kampüsüne girmiş ve kendi 
gibi düşünmeyen gençlere silah 
sıkıyor..

Kimisi taşla, sopayla, kimisi 
bıçaklarla birbirlerine saldırıyor
lar.

Kim bunlar?
Sorumlular bulunmalı.
İktidar ipin ucunu bir kaçınrsa 

toplaması zprlaşır.
Ekonomi de çöker, ulusal ba 

rışda.
İşte o günlerin arifesindeyiz.
Piyasalar çöküntüde.
Germiyelim derken bunları dü 

şünerek söylemiştik.
İpin ucu bir kaçtı mı toplaması 

zor olur.
O zaman ayıklayın bakalım 

pirincin taşını ayıklayabilir 
misiniz?

UMHtBEY IHI Sili 
ıe UFEnın

NETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
I Saati: 45.00 ■ YTL 

1 Saat t Servis; 65.00 ■ YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM :0.546 517 52 82

[KlhSSİhsMBIİ

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

http://www.netotogaz.com
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Başkan Şahin, Uluslararası
Yerel Yönetimler zirvesinde
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, AKP 
İstanbul İl 
Başkanlığı tarafın
dan düzenlenen 
1. Uluslararası İstan
bul Yerel Yönetim 
Sempozyumu'na 
konuşmacı olarak 
katılacak.
Hikmet Şahin, 
12-13 Eylül tarih
lerinde İstanbul 
Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu'nda 
yapılacak ve yak
laşık 30 ülkeden 
belediye başkanı 
ve yerel yönetim 
uzmanının katıla
cağı, sempozyumda 
'yerel yönetimler 
arası işbirliği1 
konusunda bir 
konuşma yapacak. 
Başkan Şahin'in 
konuşmacı olarak 
katılacağı oturumda, 
Suriye Halep Beledi 
ye Başkanı Dr. Maao 
Chibli, Avusturya 
Viyana Belediye Baş 
kan Yardımcısı Dİ 
Rudolf Schicker, 
Avustralya Melbour 
ne Belediye Başkan

* Yardımcısı Gary 
Singer, İtalya Napoli 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nilcola 
Odatti ile Etiyopya 
Addis Ababa Bele

. diye Başkanı Akrebe 
Oqubay ve Başba 
kanlık Dış Politika

, Başdanışmam Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğiu

। da aynı konuyu ele 
alacak.
Dünya şehirlerini 
buluşturmayı, peri 
yodik bir uluslara 
rası yerel yönetim 
forumuna zemin

hazırlamayı amaçla 
yan sempozyumun 
açılış konuşmasını 
ise Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
yapacak.
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş'ın da 
konuşmacı olarak 
katıldığı sem
pozyumda ayrıca 
'Yerel Yönetîm 
Proje Yarışması'nda 
dereceye giren 
yerel yönetimlere 
de ödülleri takdim 
edilecek.

Bursa'nın yanı 
sıra Türkiye'den 
Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
İbrahim 
Karaosmanoğlu, 
Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Asım Güzelbey, 
Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Aziz Duran'ın da 
konuşmacı 
olarak katılacağı 
sempozyumda, 
Budapeşte, Kalküta, 
Gırnata, Brooklyn, 
Halep, Tallinn, 
Sofya, Amman, 
Krakovv, Cape 
Town, Houston, 
VViesbaden, 
Dublin, Melbourne, 
Singapur, Pusan, 
Viyana, Elbasan, 
Napoli, Rabat, * 
Köln, Selanik, Johor 
Bahru, Lizbon, 
Gümülcine, Odessa 
gibi şehirlerin bele 
diye başkanları Türk 
meslektaşlarıyla bir 
araya gelecek.

Bursa’da
Açık ilköğretim 
Okulu sınavları

haşlıyor
Bursa'da Açık 
İlköğretim Okulu 
2. dönem sınavı 
12-13 Nisan 
günleri 4 oturumda 
yapılacak.
Bursa İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada;
Bursa'da Açık 
İlköğretim Okulu 
2. dönem sınavının 
12-13 Nisan 2008 
günleri saat 
10:00'da ve 
14:00'de olmak 
üzere 4 oturumda 
il merkez koordi
nesinde yapılacağı 
befirtiTdi.
İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar imzasıyla 
yayınlanan 

açıklamada; 
Açık İlköğretim 
Okulu 2. dönem 
sınavının 
yapılacağı okullar 
ise şöyle sıralandı; 
Yıldırım 1- Nuri 
Erbak Lisesi 1-2, 
Yıldırım 2- Yıldırım 
Beyazıt Lisesi 
1-2-3-4, Yıldırım 
3- Çelebi Mehmet 
Lisesi 1-2-3-4, 
Nilüfer 4- Ali 
Karasu Lisesi 
1-2-3-4, Osmangazi 
5- Atatürk Lisesi 
1-2-3-4, Osmangazi 
6- Haşan Ali 
Yücel Lisesi 1-2, 
Osmangazi 7- 
Demirtaşpaşa 
E.M.L. 1-2-3-4 ve 
Gürsu 8- A 
tatürk İlköğretim 
Okulu 1-2-3-4.
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Koy muhtarlarının sorunları masaya wıMı
AKP ilçe Başkanlığı 
tarafından Paşa 
Otel’de düzenlenen 
yemekte köy muhtar 
larının sorunları 
masaya yatırıldı. 
Yemeğe AKP İl Baş 
kanı Sedat Yalçın, II 
Genel Meclis Başka 
nı Nurettin Avcı, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, AKP İlçe 
Başkanı Enver Şa 
hin, Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
İl Genel Meclisi Grup 
Başkanı Nazım Çak
mak, İl Genel Meclis 
Üyeleri ve köy muh 
tarlan katıldı.
Açılış konuşmasını 
yapan AKP İlçe Baş 
kanı Enver Şahin, 
2003- 2008 yılı ara 
sında köylere yapı 
tanları ve yapılma 
yanları görüşmek 
üzere toplandıklarını

Özürlüler
yararına 
kermes

AKP Özürlüler Komisyonu 
. tarafından Asilhan İş 
* Merkezinin girişinde 

engelliler yararına 
Kermes düzenlendi. 
Kermesin açılışını 
AKP İl Başkanı 
Sedat Yalçın yaptı. 
Kermese AKP İl Başkanı 
Sedat Yalçın, İl Genel 
Meclis Başkanı Nurettin 
Avcı, AKP İlçe Başkanı

Enver Şahin, İl Genel 
Meclis üyeleri, AKP 
Yerel Yönetimler Başkanı 
Aslan Özaydın, Halkla 
İlişkiler Başkanı Gencay 
Yılmaz katıldı.
AKP Özürlüler Komisyonu 
Başkanı Serap Uysal, 
kermesten elde edilecek 
gelirin öbürlü ve 
engelli vatandaşlara 
harcanacağını söyledi.

SOYADI 
DÜZELTMESİREAL

GÜVENLİK

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK BÖLGESİNDE HİZMET 
VERDİĞİMİZ ULUSLARARASI 

KURULUŞLARDA 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE

ÖZEL GÜVENLİK 
GÖREVLİLERİ
TEL:0224 221 57 56 
FAX:0224 221 57 96 

GSM: 0533 705 66 44

belirtti.
İl Genel Meclisi Grup 
Başkanı Nazım Çak
mak, göreve geldik
lerinde parke taşları 
nın 12 bin liraya yapı 
lan ihalesinin iptal 
edilerek 6 bin liradan 
yaptıklarını söyledi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut yap
tığı konuşmada yeni 

yasayla İl Genel 
Meclisi’ne büyük 
yetkiler verildiğini 
belirterek şehirde 
olan yaşantının 
köylerde de olduğu 
nu ifade etti. Turgut, 
"Taleplerinizi karşıla
mak için Gemlik 
Belediyesi olarak da 
çalışacağız" dedi.
II Genel Meclisi

Gemlik Asliye 
Hukuk 

Mahkemesi’nin 
2008/10 Esas 

2008/186 Karar 
nosu ile ÖZÖCAL 

olan soyadım 
ÖZ olarak 

27.3.2008 tarihinde 
değiştirilmiştir.

İlan olunur.

Ahmet ve Ceyda 
ÖZÖCAL (ÖZ)

Başkanı Nurettin 
Avcı ise yaptığı 
konuşma da geçmiş 
yıllarda köylerin yol 
çalışmalarına ağırlık 
verdiklerine dikkat 
çekerek, 2008 yılın 
da sulama suyu ve 
içme suyuna ağırlık 
verileceğini söyledi. 
MUHTARLAR 
SORUNLARINI

W

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

ANLATTI
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt, 
köylere yapılan hiz 
metlerden dolayı 
teşekkür etti. Köyle 
rine İl Genel Mecli 
si’nden hizmet aldık
larını ifade eden 
muhtarlar ise yapılan 
ları ve yapılmayan 
hizmetleri anlattılar. 
Yemekte, Gemiik'e 
bağlı köylerin yol 
sorunlarının kalmadı 
ğı görüşünde bir- 
leşilirken, köyden 
mahalle olan köy 
muhtarları emlak 
vergisini belediyeye 
ödemelerine rağmen 
çöplerinin toplanma
masından yakındılar. 
Haydariye Köyü’nde 
bulunan şelalenin 
yolunun yapılmasını, 
sulama suyuna 
önem verilmesini,

m

yeterli alanı olmayan 
köylerin köy mey
danı istemesi, gölet
lerin yapılması, altya 
pı hizmeti olmayan 
yerlerin yapılması, 
Güvenli köyünün de 
yerleşim alanın 
düzenlenmesi, Kur 
tul köyünün alt geçi
dinin genişletilme
sine kadar köy 
muhtarları sorun
larını dile getirdiler. 
İl Genel Meclis 
üyeleri tarafından 
sorunların tek tek 
not edildiği toplantı
da sorunların 
çözümü için dün 
olduğu gibi bugünde 
çalışacaklarının 
sözünü verdiler. 
AKP İl Başkanı 
Sedat Yalçın, kalan 
sorünların çözümü 
içinde çalışacaklarını 
ifade etti.

|f A VID Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden adığım tastik- 
IKMT İr namemi kaybettim. Hükümsüzdür. Nihat SEVİM

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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tüfeğini 
lemizlerken 

yaralandı

W çantadan 6 hin 500 adet 
cinsel uyarıcı han çıktı

Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, av 
tüfeğini temizlemek 
isteyen bir kişi, 
silahın ateş 
almasıyla sonucu 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Halitpaşa 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
Emir E. (46), av 
tüfeğini

temizlemek istedi. 
Tüfeğin aniden 
ateş almasıyla 
birlikte Emir E. 
yüzünden yarala
narak Mudanya 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

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

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Bursa'da spor 
çantasında 6 bin 
500 adet cinsel 
uyarıcı hap taşıyan 
şahıs, yakalandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Atatürk 
Caddesi'ndeki 
kullanılmayan 
binada bir kişinin 
çok sayıda 
hapla beklediği 
ihbarını alan 
güvenlik güçleri, 
harekete geçti. 
Operasyon için 
düğmeye basan 
emniyet birimleri, 
olay yerine gittik

lerinde V.Y.'yi (54) 
yakaladı. Zanlının 
yanında bulunan

spor çantayı • 
inceleyen güvenlik 
güçleri, içinde

3 bin 200'ü 
"Viagra", 3 bin 
300'ü "Cialis" 
marka olmak 
üzere toplam 6 bin 
500 adet cinsel 
uyarıcı hap ele 
geçirdi. Gözaltına 
alınan zanlının, 
polise verdiği 
ifadesinde,' 
'Çantayı bir 
arkadaşım verdi. 
Gelecek alacak.
Ben emaneten 

bakıyordum" 
dediği bildirildi.

Zanlı V.Y., 
sorgulamasının 
ardından 
"Kaçakçılık . 
Kanununa 
Muhalefet" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

IBAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SAM 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 lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı I

Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa

l

i
3
3

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

i

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 

liialıırtliıılMiıMııı
Avustralya'nın 
doğu sahilinde, 
köpekbalığı 
saldırısında 16 
yaşındaki bir erkek 
çocuğu hayatını 
kaybetti.
Cankurtaran

yetkilileri, 
Avustralya'nın 
Sydney kentinin 
650 kilometre kadar 
kuzeyindeki Ballina 
sahilinde meydana 
gelen olaydan sonra 
tıp görevlilerinin ve

kurtarma 
helikopterlerin 
hemen olay 
bölgesine geldi. 
Ancak çocuğun 
olay yerinde ha 
yatını kaybettiğini 
bildirdi.

MIMlııaitrt
Kayseri'de çöken 
kömürlüğün enkazı 
altında kalan 4 
yaşındaki çocuk, 
hayatını kaybetti. 
Yıldırım Beyazıt 
Mahallesi Gülüm 
Sokak'ta 4 
yaşındaki Atakan 
Ergün Tokat, 
yağmurdan korun
mak için evlerinin 
bahçesindeki 
kapısı açık 
kömürlüğe girdi. 
Briketten yapılan 
kömürlüğün 
duvarları ve 
toprak kaplı 
damı, yağmurdan 
etkilenerek 
çöktü. Çöken

kömürlüğün 
enkazı altında 
kalan küçük çocuk, 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Tokat'ın cenazesi, 
Kayseri Devlet 
Hastanesi 
morgunda yapılan

otopsinin ardından 
Sarıoğlan ilçesine 
bağlı Palas 
beldesinde 
toprağa verildi. 
Olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN ARANIYOR
CARGİLL Şantiyesinde çalışacak 

MAKİNE MÜHENDİSİ veya 
MAKİNE TEKNİSYENİ 

(Otocat programı kullanmasını 
bilen BAY veya BAYAN) 

aranıyor.
ÇAĞDAŞ TEKNİK TESİSAT 

Hamidiye Mah. Kartal Sok. No:17
Tel: (0.224) 514 30 08
Fax : (0.224) 587 79 43

GSM : (0.532) 687 55 83 GEMLİK 
abdullah_yilmaz1@mynet.com

SATILIK DÜKKAN

DEREBOYU
YENİ PAZAR CADDESİ'NDE 

45 M2 ASMA KAT 
SATILIK DÜKKAN

Ceo: 0.532 482 45 60

8 YAŞ

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

SATILIK DAİRE
Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 

160 m2 3+1 
Kat kaloriferli daire 
sahibinden satılıktır

Tel: (0.224)5172642

GEMLİK SİNEMA GÜNlIİfiÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
M.Ö 10.000 
YUMURTA 
WİNS CLUP

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 

TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI 
ALINACAKTIR

Müracaat şahsen yapılacaktır.

O 224 524 75 00

(Rezervasyon
Tel: 513 33 21)

14.00 ■ 16.15 ■ 19.00 • 21.00
14.15-16.30-19.15-21.15
12.00

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 
ve bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü 

(SRC ve Psikoteknik belgeli) 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Müracaatlar için 5131816 notu telefona 
CV fakslanması gerekmektedir.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / bursa - Tel: 513 47 39

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.com

ıGemlikKöTTTI ABONE OLDUNUZ MU? 
sdbobi abone olun okuyun okutun

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:abdullah_yilmaz1@mynet.com
http://www.elkoyun.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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"Hedefe gençlerimiz
ile ulaşacağız”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör küme 
3.ncü grubun namağ 
lup lideri Gemlik 
spor'un başarılı 
hocası Haydar Yiğit, 
alt yapıdan yetişen 
gençlerle çıktıkları 
süper lig yolunda 
hedefe ulaşacak

larını söyledi. 
Oynadıkları 6 maçta 
5 galibiyet ve 
1 beraberlik ile 
liderlik koltuğundan 
inmeyeceklerini 
hatırlatan Yiğit, 
tek sıkıntılarının ise 
maddi sponsor 
bulunamaması 
olduğunu söyledi.

Sahaya çıkan 11 fut
bolcunun 10'unun 
Gemlikspor alt 
yapısından yetişen 
gençler olduğunun 
altını çizen Haydar 
Yiğit, "En büyük 
sıkıntımız Gemlik 
spor'a sponsor bulu
namaması. Bunun 
için de hedefimizi 

ancak süper lig 
olarak görüyoruz.

• Gemlik'te futbol için 
gerekli gençlerin 
bulunması bizim için 
avantaj ancak maddi 
sıkıntı kulübün belini 
büküyor. Yine de 
grubumuzda lider 
olarak süper lige 
çıkacağımızdan 

kimsenin şüphesi 
olmasın.
Gençlerimize 
güveniyorum" dedi. 
Yönetime gelen 
genç yöneticilerin 
büyük özveriyle 
Gemlikspor'u 
başarıya götürmek 
için çaba 
gösterdiklerini 

ifade eden Yiğit, 
Gemlikspor'a en 
büyük desteğin 
başta belediye 
olmak üzere 
Gemlikli iş adamları 
ile sporseverlerden 
gelmesi gerektiğini 
ve bu desteği 
beklediklerini 
kaydetti.

Gedelespor Aykut
Ilhan’a emanet
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Başarılı futbol 
çalıştırıcılarımızdan 
Aykut İlhan, 
Orhangazi'nin 
ikinci küme 
temsilcilerinden

Celal Banar ünaılfllu lisesi
Gemlilt Grua birincisi nlılu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti'nin organize 
ettiği 2. Küme 
genç erkekler il 
birinciliği Gemlik 
gurubu maçları 
tamamlandı. 
Oynadığı iki 
maçı da kazanan 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
grubunu ilk 
sırada tamamladı. 
Bölge hakem
lerinden Emin 
bayır'ın yönettiği 
karşılaşmada 
yardımcılıklarını 
Ekrem Durmaz 
ile Savaş 
Ahmetoğlu yaptı. 
İlçe Atatürk 
stadında oynanan

ITICARET MESLEK LİSESİ

Gedelekspor ile 
prensipte anlaşarak 
göreve başladı. 
İkinci amatör 
kümeye yenilgi ile 
başlayan 
Gedelekspor 
yönetimi takımın 

dunku maçta bir 
penaltı kaçıran 
Celal Bayar takımı 
rakibi Ticaret 
Meslek takımını 
net bir skorla 5-0 
yendi.
İlk yarıyı Alper ve 
Ramazan'ın attığı 
gollerle 2-0 önde 
kapatan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi takımı 

iddiasını sürdürmesi 
için başlattığı 
hoca arayışını 
kararını Aykut 
Hoca'ya kullandı. 
C futbol antrenörü 
diploması
bulunan Aykut İlhan, 

ikinci yarıda 
Burak ve Alper'in 
attığı golle 4-0 öne 
geçti. Kazanılan 
penaltıyı dışan atan 
Haşan takımım bir 
golden ederken 
maçın son 
dakikasında 
sahneye çıkan 
Gökhan attığı golle 
maçın skorunu 5-0 
olarak belirledi. 

yüklendiği 
sorumluluğu 
en iyi şekilde 
sürdüreceğini ve 
Gedelekspor'u 
başarıya taşımak 
için çalışacağını 
söyledi.
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Çocukların küçük kazalarına özel rehber
Çocukların güçleri 
ve kontrol yetenek
leri erişkinlere daha 
az olduğu için, özel
likle süt çocukluğu 
ve oyun çocukluğu 
döneminde, küçük 
ve büyük birçok 
travmaya uğruyor. 
Bunun sonucunda 
ağır sonuçlar ola
bileceği gibi kesik, 
sıyrık gibi hafif so 
nuçlar da ortaya çı 
kıyor. Acıbadem 
Bursa Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Bülent Öztürk, 
anne ve babaların 
bu travmalarda neler 
yapabileceklerine 
ilişkin mini bir 
rehber hazırladı. 
küçük kesikler ve 
^sıyrıklarda yara 
temizliği:
Yara temizliği yapa 
cak kişi mümkünse 
ellerini sabunlu su 
ile iyice yıkadıktan 
sonra yaraya müda
haleye başlamalıdır. 
Yara yerinden 
fışkıran tarzda 
kanayan kesiklerde: 
Hemen hastaneye 
gidilmelidir. Hasta 
neye ulaşana kadar 
yaranın üzerine te 
miz bir bez ile bastı 
rılmalıdır. Kanama 
hafifse önce temiz 
bir sargı bezi ile 
bastırarak kanamayı 
durdurmalı, yara yeri 
üzerinde giysileri 
varsa uygun bir şe 
kilde çıkarılmalı ya 

da kesiğin büyüklü 
ğüne göre giysiler 
kesilmelidir.
Yara kirli ise: 
Merkezden dışarıya 
doğru ılık sabunlu 
su ile yıkanmalı, 
üzerine temiz sargı 
bezi koyulduktan 
sonra etrafı sabunlu 
su ile temizlenmeli 
dir. Ayrıca yaraya 
değmeyecek şekilde 
antiseptik solüsyon 
ile yara kenarından 
yani merkezden dışa 
riya doğru sürülerek 
temizlenmelidir. Yara 
üzerine antiseptik 
solüsyon sürülme 
melidir. Kesilen 
yerin üzerine tütün, 
makine yağı, solvent 
gibi maddeler 
sürülmemelidir.
Yara eğer kirli 
değilse: 
Antibiyotikti merhem 
lere veya pomatlara 
gerek yoktur, üzeri 
ne pamuk konulma
malıdır, sıcak kom
pres uygulanmama 
İldir. Yaranın büyük
lüğüne göre üzerine 
pansuman konulup 
sargı bezi ile sarıl
malıdır.
Yara yerinde şişlik 
ve morluk varsa: 
Şişlik ve morluğu 
önlemek için buz 
tatbik edilmeli, yara 
mn büyüklüğüne 
göre yaralı kol ya da 
bacaksa yukarı 
doğru kaldırılmalıdır. 
Yara yerinde atar 
damar kesilmesi 

varsa veya kanama 
durmuyorsa: 
Üstten turnike yapıl
malı 10-15 dakikada 
bir gevşetilmelidir 
ve hastaneye gidil 
melidir.
Yara içinde batık 
cisim varsa: 
Yara etrafına simit 
çik (yara etrafına 
üzerine sargı bezi 
sarılınca değme 
meşini sağlayan sar 
gı bezlerinden oluş
muş yuvarlak olu 
şum) yapılıp, sargı 
beziyle sarılıp has
taneye gidilmelidir, 
sargı bezi hiçbir 
şekilde çok sıkılma- 
malıdır.
DELİCİ CİSİM 
VARSA ÇIKARMAYA 
ÇALIŞMAYIN 
Batarak vücutta kırıl 
miş delici cisimler 
yerinde bırakarak 
bölge bir bandajla 
sarılıp doktora baş 
vurulmalıdır. Delici 
göğüs travmaların
da, göğüs kafesin
deki delik bantlarla 
hava irtibatı kesile
cek şekilde kapatıl
malıdır. Yara kabuk
ları eğer küçük yara 
larda oluşmuşsa 
dokunmaya gerek 
yoktur. Ama yara 
yeri büyükse kabuk 
altında enfeksiyon 
bulunma şansızlığı 
olduğundan kabuk
lar hekim tarafından 
temizlenmelidir.
Kesiğin yerinin de 
önemi vardır. Eğer 

kesik kafadaysa, 
saçlı deri çok da 
marh olduğundan 
çok kanar. Bu neden 
le saçlar kesilip yara 
yeri görülebilir. Saçlı 
derideki kesik eğer 
fazla ise dikilmesi 
gerekebilir. Kafaya 
gelen travmalarda 
beyin hasarı ya da 
zedelenmesi akılda 
bulunmalı ve en ya 
kın sağlık kuruluşu
na başvurulmalıdır. 
Tüm yaralanmalarda 
tetanoz akılda 
bulunmalıdır.
TETANOZ 
AŞISI İHMAL 
EDİLMEMELİ 
Yaralanmalarda 
tetanoz aşısının 
olup olmadığı 
önemlidir. Ayrıca 
tetanoza karşı 
tetanoz ımmun 
globulini (tetanoza 
karşı serum) 
uygulanması 
gerekebilir.
Tetanoz aşısı 
yok ya da bilinmi 
yorsa veya 3 dozun 
altında ise, temiz ve 
küçük yara larda aşı 
gerekli, te tanoz 
serumu gerekli 
değildir. Ezik ve 
riskli (kirli) yaralarda 
hem aşı hem tetanoz 
serumu gereklidir. 3 
doz ve/veya üstünde 
tetanoz aşısı yapıl 
mış ya da 5 yıldan 
yakın zamanda yapıl 
mış ise aşıya yada 
tetanoz serumuna 
ihtiyaç yoktur.

Çalışırken dik 
açı oluşturmayın

Ortopedi ve 
Travmatoloji 
Uzmanı Doç. Dr. 
Bülent Aksoy, 
ofiste çalışanların 
yaptığı en sık yan
lışlardan birinin, 
"dizleri 90 derecelik 
açıyla tutarak 
oturmak olduğu 
nu" bildirdi. 
Doç. Dr. Aksoy, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, ofiste 
günde 10-12 saat 
boyunca durağan 
pozisyonlarda 
çalışan kişilerde 
"sırt, boyun, bel, . 
diz ve ellerde 
hareketsizlikten 
dolayı birçok 
sağlık sorunu 
ortaya çıktığını" 
kaydetti. 
Ofiste en sık 
yapılan yanlışlar
dan birinin, 
dizleri 90 derecelik 
açıyla tutarak 
oturmak olduğunu 

dile getiren 
Aksoy, "Ofiste 
dizlerinizi 90 
derece kırarak 

oturmayın. Çünkü 
diz kapağındaki 
kıkırdak, arkadaki 
kemikle temastan 
yumuşak hale 
geliyor. Uzun 
süre aynı pozis 
yonda kalınca da, 
ayağa kalkıp 
gezince bile 
geçmeyen diz * 
ağrıları ortaya 
çıkıyor" dedi. 
Bülent Aksoy, 
sırt ve boyun 
ağrılarının sadece 
hareketsizlikten 
kaynaklanmadığını, 
gerginlik, yetiştirme 
kaygısı, rekabet 
duygusu, işe 
dair kaygılar ve 
mesainin geç 
saatlere kadar 
uzamasının da 
bunu tetiklediğini 
bildirdi.
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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 lg3İ
ALÇI SIVA »»
CEPHE KAPLAMA ML
OTOPARK & YEŞİL ALAN
PVC PENCERE
BANYOLARDA İŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA
BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
DEKORATİF CAM TUĞLA
GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ 
MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI 
TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU - TV BAĞLANTISI

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

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

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

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

160m2 dublex daireye geni; seçenek._
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AKP İlçe Yöneticilerinin son durağı S.S. 66 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi oldu

Kamyoncıılar Dörtyol’a 
kavşak istemiyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmall.com 

Kavşak ve Cami tartışması
Siyasi partilerin sivil toplum kuruluşlarına 

ziyaretleri sürüyor.
Bir yanda iktidar partisi, diğer yanda ana 

muhalefet partisinin ilçe yöneticileri ve SP’liler 
kapı kapı dolaşıyorlar. Devamı sayfa 5'de

66 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı 
Yaşar Tutar, AKP İlçe Başkanı Enver Şahin'e dert 
yandı. Tutar, Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un 
kamyoncu esnafına hiç yardımcı olmadığını söyledi. 
Belediye'nin mülkü olan garaja Büyükşehir Beledi 
yesi'nin asfalt döktüğünü söyledi. Haberi sayfa 3’de

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

SANAYİ KURULUŞLARINA 
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA

YÜKSEK MODELLİ
ARAÇLAR KİRALANIR.

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

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Türk Polis Teşkilatı’nın 163. kuruluş yıldö nümü 
etkinlikleri nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt ve emniyet personeli Bursa Kızılay 
Kan Merkezi tarafından başlatılan kan bağış kam
panyasına katı larak, kan verdiler. Haberi syf2'de

ÖrilItfeiıtHenanlamlıııİii

Atatürk İlköğretim Okulu Celal Bayar İzci Oymağı 
tarafından Ozdilek adına Sorumlu Müdür Ahmet 
Tuna'ya teşekkür plaketi verildi. Haberi syf 10’da

ri:r YILDIK ECC^Bil Yfd|@N] KnıiDUBiRuuııiıiMMuuM 
“Suya/yön ucaenöncü/kAMA/duş/’ ^1lliıl itlr II

Zeytinlik ■ Tarla • Meyve Bahçelerinizde damlama «mm damvaci 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir,
. BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I PROJELERE
Kumla Cad. Yoşa 2 Slt. flpt. No: l K.KUMlfl / GCMIİK ' 5 YIL Ş FAIJ

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 IUKI»IVBWOK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmall.com
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Sırası 
Geldikçe

İnan TAMER

Polislerden örnek dauranış
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Polisimize Selam Olsun...
Vatanın bölünmez bütünlüğünü, demok

ratik, Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni koru 
yup, kollama, ulusun güvenlik ve huzu
runu sağlamakla görevli kahraman Polis 
Teşkilatımızın kuruluşunun 163. yılını O’na 
olan sarsılmaz inanç ve güvenle tüm yurt
ta Ulusça kutluyoruz.

Polisimiz kendine verilen görevi yasalar 
dan aldığı güçle yerine getirmektedir.

O, hiçbir siyasi akımın etkisi altında kal 
mayıp güçlüye karşı güçsüzü, haksıza kar 
şı haklıyı koruyan bir anlayış ve uygulayı 
şın örneği olmaya devam etmelidir.

Polisimiz Yüce Türk Ulusu ve Devletinin 
emrindedir.

Ordusu ile birlikte vatandaşın göz 
bebeğidir.

Kendini korumalı, tarafsızlığını 
yitirmemelidir.

Halk,'güvenlik yönünden zora düşünce 
O’na koşar, O'na sığınır.

Gizli kalmışı o çözer, aydınlığa kavuştu
rur.

Halkın koruyucusu olarak işe ilk olarak O 
el koyar.

Eli suçlunun yakasında, varlığı Türk 
Ulusunun arkasındadır.

Kar, kış, tipi, gece gündüz Ulusunun 
sağlıklı ulaşımını sağlar.

Vatandaşına ilk sıcak çayı, pekmezi O 
sunar.

O uyumaz, kişinin malını mülkünü ve ev 
ladini korur, hırsızdan, uğursuzdan, uyuş
turucu tacirlerinden. O’nun belindeki silah, 
elindeki cop, devletinin varlık timsalidir.

Aslında O’nun anlamlı ve sezgili bakışı 
silah, O’nun sevecenliği, tebessümü, cen
tilmen davranışı coptur.

Devletine, vatandaşına bir tecavüz oluş
tuğunda, uyarıları dikkate alınmazsa mec 
buren kullanır ateşli silahını, copunu.

Böyle davranmak görevi gereği, ettiği 
yeminin gereğidir çünkü.

Memnuniyetle görülüyor ki; polisimiz her 
gün modern, araç ve gereçle kendini 
yenilemektedir.

Bilgi ve kültürel gelişimi üst düzeydedir. 
Polisimiz üstün görev anlayışı ile hizmet 
vermektedir.

Devletinin verdiği ile yetinmektedir. 
Boynu büküktür.
Başkaldırmaz devletine.
Ağzı var dili yoktur.
Yüksek sesle bile dile getirmez derdini.
Bekler ki, imkansızlıklar içinde sürdürdü 

ğü yaşam sıkıntısını bir gören olsun, 
gidersin diye.

Polis bizim özümüz, her şeyimizdir. 
Polisimizi sevelim.
Görevinde yardımcı olalım. 
Çocuklarımızı polisle korkutmayalım. 
Polisin kişinin can dostu olduğunu gö 

nüllerine, beyinlerine koyalım çocukları 
mızın.

Şerefli bu mesleğe yöneltelim.
Mesleğe ilgi arttıkça, hizmet kalitesinin 

artacağını gözden uzak tutmayalım.
Tüm Polisimize selam olsun. 
Başarıları daim olsun. 
Allah cümlesini korusun.

Türk Polis Teşkila 
tı.’nın 163. kuruluş 
yıldönümü etkinlik
leri nedeniyle Bursa 
Kızılay Kan Merkezi 
tarafından düzenle
nen kan bağış 
kampanyasına 
emniyet mensupları 
büyük ilgi gösterdi. 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü karşısında bulu 
nan Verem Savaş 
Dispanseri’ndeki 
kampanyaya ilçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ile 
Belediye Meclis 
Üyesi Aydın Bayrak 
tar kan vererek 
öncülük ettiler.
Gün boyu süren ve 
polis mensuplarının 
yanı sıra vatandaş 
ların da büyük ilgisi
ni çeken kan bağışı 
kampanyasında 
yaklaşık 50 ünite 
kan toplandı. 
Kızılay Kan 
Merkezi yetkilileri 
kampanyanın 
28-29 Nisan 2008 
günleri Belediye 
Düğün Salonunda 
tekrar edileceğini 
duyurdular.

BAYTAŞ WWW

KİRALIKLÜKDAİRELERvelŞYElILERİ
.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, İslak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ 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 İS YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaatxom.tr Tel: 543 42 21 Fax: 513 17 94

baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaatxom.tr
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AKP İlçe Yöneticilerinin son durağı S.S. 66 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi oldu

Kamyoncular Dörmi'a 
kavsak istemiyor

V*66 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yaşar Tutar, AKP 
İlçe Başkanı Enver Şahin'e dert yandı. Tutarı Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut'un kamyoncu esnafına hiç yardımcı olmadığını söyledi. 
Belediye'nin mülkü olan garaja Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt dök
tüğünü söyledi. Dörtyol'a dolgu ile kavşak yapımının yanlış olduğunu 
söyleyen Tutar, Çarşı Meydanı'na Cami yapılmasını da eleştirdi.

Diş Hekimi 
Özcan VuRAL

ozcanvurall933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YauYORUM

AKP İlçe Teşkilatı 
nın sivil toplum 
kuruluşları ziyaret
leri devam ediyor. 
AKP İlçe teşkilatı 
S.S. 66 Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar Koopera 
tifi’ni ziyaret etti. 
Kooperatif yönetici
leri, Hisar Mahallesi 
girişine yapılması 
düşünülen alt geçit 
ile Çarşı Meydanı’na 
yapılması planlanan 
cami inşaatının 
yapımının uygun 
olmayacağını 
belirttiler.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin başkan
lığında, belediye 
meclis üyeleri, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve gençlik 
kollarının katılımıyla 
gerçekleşen ziyaret 
te S.S. 66 Nolu 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi yöneti 
mi ve üyeleri tarafın
dan karşılandılar.
S.S. 66 Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar Koopera 
tifi Başkanı Yaşar 
Tutar, İlçe teşkilatın
dan memnun olduk
larına dikkat çeke 
rek, ilçe başkanı 
miza Kamyoncular 
kooperatifine verdiği 
destekten dolayı 
mutluyuz. Hangi so 
runumuz olmuşsa 
yardımcı olmaya 
çalıştı. Kooperatif 
alanımızın asfaltlan
ması bile Başka 
nımız ve Bakanımız 
sayesinde yapıldı. 
Bizleri defalarca 
ziyaret ettiniz, 
sorunlarımıza 
yardımcı oldunuz" 
şeklinde konuştu. 
AKP ilçe Başkanı 
Enver Şahin, 
sivil toplum kuru 
tuşlarının ve hem 
şehri derneklerini 
toplumun aynası

olarak gördüklerini 
belirterek, "Sîzlerin 
söyledikleri ve 
düşündükleri bizler 
için çok önemli. 
Mecliste aldığımız 
kararları sizlerin 
istek ve talepleriniz 
yönünde aldık. 
Sizler toplumun 
aynasısınız. 
Gemlik'e yapılan 
olumlu ve olumsuz 
hizmetlerde 
hepimiz sorumluyuz. 
Bunun içinde 
herkes elini taşın 
altına koymalı" dedi. 
GİRİŞE KAVSAK 
YAPILMASIN 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’tan 
bugüne kadar 
destek görmedikleri
ni ifade eden 
Kooperatif üyeleri, 
kooperatif alanın 
asfaltının bile 
Büyükşehir tarafın
dan yapıldığını 
hatırlatarak, 
yolların bozuk 
olmasından 
altyapıdan kay
naklanan sorunlara, 
sahildeki taşların 
sökülmesinden 
denizin doldurul
masına, belediyenin 
şoförlere sahip 
çıkmamasından 

gençlerin oyun 
alanlarının ve 
eğlence yerlerinin 
bulunmamasına, 
K1 belgesinden 
çevre yoluna, 
araç park yerlerinin 
olmamasından 
çocuk parklarının 
yapılmaması, 
GEMPORT'tan 
Belediyeye tahsis 
edilen araca 
kadar birçok sorunu 
dile getirdiler. 
Kooperatif üyeleri, 
"Belediye Başkanı 
Gemlik'i seviyorum, 
diyor ama biz 
bunu göremedik. 
Gemlik'in girişine 
kavşak yapmaya 
kalkıyor. Buna 
kimse "dur" 
demiyor. Oraya 
kavşak olur mu? 
Çarşı camisini 
yıkılıp aynı yere 
yapılacakmış 
Çarşı Meydam'nda 
Camii olur mu? 
Boş alanlar 
yaratılsın1 dediler. 
Kooperatif üyeleri 
nin sorularını yanıt

layan Başkan Şahin, 
Gemlik'e doğalgazın 
geldiğini, BUSKİ'nin 
içme suyu ve 
altyapı da yatırım 
yaptığını belirterek, 
yolların da 
yapımına kısa 
sürede başlanıla
cağını söyledi. 
Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından verilen 
K1 belgesinin 
2009 yılına kadar 
uzatıldığını 
hatırlatan Şahin, 
Gemlik'in girişine 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü'nün de 
kendisinin de 
karşı olduğunu, 
teşkilat olarak 
şoför esnafının 
yanında olduklarını, 
sporculara destek 
olunması, oyun 
alanları ve boş 
alanların yaratılması 
konusunda 60'tan 
fazla meclis kararı 
olduğuna dikkat 
çekerek, alınan 
kararların da 
zaman içinde uygu
landığını söyledi.

İnternet gazeteciliği....
Gazeteciliğin çok pahalı olması, kalabalık 

bir kadroya ihtiyaç duyulması, üretimin mas 
raflı olması, reklam piyasasında internetin 
aldığı payın gittikçe artması, masrafları ar 
tan gazetelerin kazançlarının da azalmaya 
başlaması, gazete yayınını zorlaştırıyor..

Uzunca bir süredir internetin de etkisiyle 
gazetelerin sonunun yaklaşmakta olduğu 
sıkça söylenir oldu.

Hatta New York Times gibi büyük bir 
gazete tamamen kapanıp, tamamen internet 
gazetesi olmayı bile düşünmeye başlamış..

Sevsem de sevmesem de bu meseleyi 
ortaya atanların doğru tespitleri var, bu da 
bir gerçek.

Acı da olsa gerçek..
Bunun nedenini sonra açıklayacağım 

ama klasik gazetecilik ideolojisinin ne oldu 
ğunu önce iyi anlayalım ki bunun sonunun 
neden gelmekte olduğunu da daha iyi 
anlayabilelim.

Bildiğimiz anlamda gazeteler ilk yayın
lanmaya başladıklarında çoğunluğu parti
zan yayınlardı.

Bir tarafı tutarlardı..
Çoğu bir partiyi veya siyasetçiyi açıkça 

tutar, haberleri propaganda malzemesi şek
linde şekillendirip, yoğurup öyle satarlardı.

Sonunda ekonomik gerçekler, partizan 
oldukları için zorunlu olarak toplumun bir 
kısmına hitap eden gazetelerin yayınının 
sürdürülmesini zor hale getirdi.

Gazeteler para kazanan bir iş olarak var
lığını sürdürmek için, toplumun her kesimi 
ne hitap eden, geniş kesimli yayınlar olmak 
zorunda kaldılar.

Buna göre gazeteci, haberler karşısında 
tarafsız olmak, her tarafın görüşlerini yan 
tutmadan aktarmak ve her kesimi doğru 
olarak bilgilendirmek zorundaydı..

Bu özelliklerin aranması, bulunması çok 
zor olan bir insan tipini oluşturdu.

Okunan bir gazeteci olmak için, bir 
anlamda halkın ve toplumun her kesiminin 
üzerinde durmayı becerebilen, her konuda 
objektif davranabilen, her değere eşit 
mesafeli durabilen bilgili insanlar gerekli 
idi..

İyi hoş da bu sistemin de önemli bir 
problemi vardı..

Bu defa da bu yazarların çoğu halktan 
kopuktu.

Onların beklentileri, değerleri halka çok 
uzaktı.

Sonuçta haber diye seçip verdikleri 
şeyler, halkın gündeminden oldukça farklıy
dı.

Böyle gazetelerin satılmayacağı, cicili 
bicilide olsa bir tepki yaratacağı da baştan 
beri belliydi.

Ama Bilgisayar yani internet her şeyi 
değiştirdi.

Haber oluşturup hızla yaymak artık 
mümkündü.

Hem de gazetelerde olmayan, olamaya
cak süratte internette mevcuttu.

Anında yayına giriliyordu...
İlk önce Blog’çuların siteleri gazeteleri 

yıkmaya başladı ve bence ölümcül darbe 
vurmaya başladı.

Milyonlarca insan artık orada okuyordu..
Beni çok üzmekle birlikte gazeteciliğin 

sonu şimdi gerçekten başladı galiba...

mailto:ozcanvurall933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Polis amcalarının günlerini kutladılar

ZÜBEYDE HANIM ANA OKULU MİNİKLERİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Zübeyde Hanım 
Ana Okulu öğrenci
leri ile Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi minikleri 
Türk Polis Teşkila 
tı’nın 163. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle 
dün ayrı zamanlarda 
İlçe Em niyet Müdür

lüğü'nü ziyaret etti 
ler. Öğretmenleri 
nezaretinde Emniyet 
Müdürlüğü kapısın
da polis amcaları 
tarafından karşıla 
nan Zübeyde Hanım 
Ana Okulu Renkler 
Sınıfı, Gülen Yüzler 
ve Uğur Böcekleri 
hatıra fotoğrafı çek
tirdiler. Öğretmenler

Sevim Tekin, Şirin 
Aktay ve Emel 
Kıhç'la birlikte 
geldikleri polis 
mer kezinde 
karşılanan Zübeyde 
Hanım Anaokulu öğ 
rencileri sokakta gör 
dükleri polis amcala 
rımn nasıl çalıştık
larını görmek için 
Emniyet Müdürlüğü

içinde gezme fırsatı 
da buldular.
ELMA ŞEKERİ 
MİNİKLERİNDEN
ÇİÇEK
Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi 
anasınıfındaki 
öğrenciler İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt’u ziyaret 
ederek, çiçek verdi

ler. Minikler öğret
menleri Hatice 
Sönmez ve Nimet 
Akıncı ile birlikte 
gittikleri ziyarette 
polis amcalarına 
sorular sormayı da

ihmal etmediler. 
Minikler, telsizle 
konuşup, Emniyet 
Müdürlüğü binasını 
gezdiler, tüm birim
ler hakkında bilgi 
edindiler.

OztViV^k
bir'

Polis Teşkilatımızın 
163. kuruluş yıldönümü 

kutlu olsun.
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol Ayrımı 

Tel : (0.224) 513 68 00 GEMLİK
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Kavşak ve Cami tartışması
AKP’liler dün 66 Nolu Motorlu 

Taşıyıcılar Kooperatifi yönetici
leri ziyarete gittiklerinde, kam 
yoncu esnafın dertleri yanında 
ilçenin sorunlarına da parmak 
basılmış.

Bilindiği gibi Kooperatifin 
idare binasının ve kamyonların 
bulunduğu arsa Gemlik Beledi 
yesi’ne ait.

Bu alan kamyoncular tarafın
dan garaj olarak kullanılıyor.

Belediye Kooperatiften kira 
alıyor.

Garajın zemini toprak olduğu 
için yazın toz toprak, kışın ise 
balçık kuyusu gibiydi.

Gemlik Körfez Gazetesi’nin 
abonesi olan Kooperatife çoğu 
zaman ben gazete bırakıyorum.

Kooperatif yöneticileri mal sa 
hibi belediyeden zemini asfalt
lanması istediğinde bulunduğun
da olumlu yanıt alamamıştı.

Bu kez AKP ilçe yöneticilerine 
durum anlatılınca, sorun Büyük 
şehir Belediyesi’ne iletilmiş, Bü 
yükşehir Belediye Başkanı Hik 
met Şahin de bu isteği yerine ge 

^-mişti.
^Bu nedenle Hikmet Şahin kam 

yoncu esnafından büyük puan 
kazanmıştı.

Kooperatif Başkanı Yaşar Tu 
tar, AKP’lilerin ziyaretinde bu ko 
nuya değinmiş, aslında Belediye 
Başkanını, Partisinin İlçe Başka 
nına şikayet etmiş.

Ayrıca, ilçenin gündemde olan 
Dörtyol Kavşağına Belediye Baş 
kam’nın yaptırmak istediği kav 
şak sorunu ile Çarşı Meydam’na 
yaptırılacak Cami inşaatı konu
larına değinmiş.

Dörtyol kavşağı konusu sanı 
rım iki yıl önce Gemlik Belediye 
Meclisine geldiğinde AKP’li mec 
lis üyeleri başkanın bu önerisini 
kabul etmemişti.

Bu konunun Karayollarını ilgi 
lendirdiğini, ayrıca Karayolları 
Bölge Müdürlüğü’nün bu projeyi 
onaylamadığını söylüyorlardı.

Konu, o dönem Mecliste kabul 
edilmemişti.

Bu arada iki yıl kıyıda köşede 
kalan Umurbey Kavşak projesi

Güne Bakış
Kadri

kadri_guler@hotmail.co

ihale edilmiş, sorun da bitti sa 
nılmiştı.

Belediye Başkanı Mehmet Tur 
gut, öyle kolay lokma yutan bir 
siyasetçi değil.

Birkez kafasına Dörtyol Kav 
şağı konusunu takmıştı.

Param var bana partili arka 
daşlarım engel çıkartıyorlar, hiz 
metimi engelliyorlar diyordu.

İlçenin en önemli yerine bir 
kavşak yapılacağı zaman bana 
sorarsanız bir kamuoyu yokla
ması yapılmalıydı.

Bu ilçede Taşıyıcılar Koopera 
tifi gibi, esnaf teşekkülleri, Şoför 
ler Odası, diğer siyasi partiler, Mi 
marlar, Mühendisler Odası, Tica 
ret Odası var..

Bu kuruluşların görüşleri de 
alınmalıydı.

Alınmadı ve Başkan geçtiği 
miz dönemlerde Dörtyol Kavşağı 
konusunu meclisten geçirdiği 

gibi bir de proje yaptırmış.
Benim bildiğim kadarıyla En 

ver Şahin bu projeye karşı.
Ama Kavşağın yapımı gün

dem de..
Karayolları olmaz dediği konu 

yu nasıl olmuşsa, olura dönüştür 
müş.

Şimdi görüyoruz ki kamyoncu 
esnafı da böyle bir projeye karşı.

İkinci karşı çıktıkları konu ise 
Çarşı Meydam’nda aynı yerine ya 
pılması düşünülen Cami projesi.

Kooperatif Başkanı Meydanın 
genişletilmesini istiyor.

Araçlar gerçekten Ahmet Du 
rai Meydam’nda zorlanıyor.

Bu projeye kavşak projesi gibi 
kimseye sorulmadan yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
Belediye Başkanı ile yapılan bir 
toplantıda Kemal Akıt’ta bu proje 
ye karşı çıkmıştı.

AKP İlçe Başkanı da caminin 
meydanda yapılmasını istemiyor.

Ama Başkan istiyor.
Adama demezler mi bu ne bi 

çim siyaset.
Partinin ilçe başkanı ile Bele 

diye Başkanı birçok konuda an 
/aşamıyorlar ama bu kentin 
yönetimi devam ediyor.

AK PARTİ GEMLİK 
İLÇE BAŞKANLIĞI 

AK PARTİ s J A|< pARTj

Bursa'mızm şirin ilçesi olan Gemlik'imizin 
bir güven ve huzur şehri olmasında mesai 
mefhumu tanımadan görev alan Gemlik 

Emniyet Teşkilatına teşekkürlerimi sunar, 
ülkemiz için canlarını seve seve feda eden 
şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi 

minnetle anar, tüm Emniyet Teşkilatımızın Gemiikliçl^şkanı
Polis Haftasını kutlarım. Enver şahin

mailto:kadri_guler@hotmail.co


En zor koşullarda 
canımızı, malımızı koruyan, 

güvenliğimizi ve 
bizlerin huzur içinde 
yaşamasını canları 
pahasına sağlayan
Polis Teşkilatı’nın 

163. kuruluş 
yıldönümünü kutlarız

G.GÜ2ELHAKLİYATA.Ş.

1



* .. .

Toplumun 
huzur ve güven içinde 

yaşaması için 
gece gündüz çalışan 

fedakar 
Türk Polisinin 

163. kuruluş yıldönümünü 
kutlarız.

Faruk GÜZEL 
GÜZEL Nakliyat Ltd. Şti.



66N0LU 
S.S. GEMLİK MOTORLU 

TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

Güven ve huzur içinde 
yaşamamızı sağlayan 

Türk Polis Teşkilatımızın 
163. kuruluş yıldönümünü 

kutlu olsun.

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN 

Yaşar TUTAR
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ELEMAN ARANIYOR
CARGİLL Şantiyesinde çalışacak 

MAKİNE MÜHENDİSİ veya 
MAKİNE TEKNİSYENİ 

(Otocat programı kullanmasını 
bilen BAY veya BAYAN) 

aranıyor.
ÇAĞDAŞ TEKNİK TESİSAT 

Hamidiye Mah. Kartal Sok. No:17 
Tel: (0.224) 514 30 08 
Fax : (0.224) 587 79 43 

GSM : (0.532) 687 55 83 GEMLİK 
abdullah_yilmaz1@mynet.com

SATILIK DÜKKAN
DEREBOYU

YENİ PAZAR CADDESİNDE 
45 M2 ASMA KAT 
SATILIK DÜKKAN

Cep: 0.532 482 45 60
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

REAL
GÜVENLİK

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK BÖLGESİNDE HİZMET 
VERDİĞİMİZ ULUSLARARASI 

KURULUŞLARDA 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE

ÖZEL GÜVENLİK 
GÖREVLİLERİ

ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM 

VEREN AŞÇI 
ALINACAKTIR

Müracaat şahsen yapılacaktır.

0 224 524 75 00

Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 
ve bünyemizde çalışacak 

Ağır Vasıta Şoförü 
(SRC ve Psikoteknik belgeli) 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA - Tel : 513 47 39

TEL:0224 221 57 56
FAX:0224 221 57 96

GSM: 0533 705 66 44
GemlikK^rfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3027 

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)

GEMLİK SİNEMA GÜNİJO
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı

(Rezervasyon
Telî5l3332l)

M.Ö 10.000 14.00 ■ 16.15 -19.00 ■ 21.00
YUMURTA 
WİNS CLUP

14.15-16.30-19.15-21.15
12.00

mailto:abdullah_yilmaz1@mynet.com
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Oaliltfe licilerflen anlamlı platel
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürk İlköğretim 
Okulu Celal Bayar 
İzci Oymağı tarafın
dan Özdilek adına 
Sorumlu Müdür 
Ahmet Tuna'ya 
teşekkür plaketi 
verildi.
Özdilek tarafından 
Okul Aile EBirliği'ne 
yapılan maddi 
bağış neticesinde 
alınan 21 adet 
izci üniformalarını 
giyen öğrenciler 
Müdürleri Mustafa 
Koreyhân ve İzci 
Lideri Fatma Aş 
naz'la birlikte gittik
leri Gemlik Özdilek 
Tesislerinde Sorum 
lu Müdür Ahmet

Tuna'yı ziyaret etti 
ler. İzciler tarafından 
kendisine çiçek veri 
len Ahmet Tuna'ya 
Okul Müdürü Muşta 
fa Koreyhân tarafın
dan teşekkür 
plaketi verildi;
Okul faaliyetleri 
içinde yer alan izci 
çalışmalarında üni
formaların yenilen
mesi nedeniyle mut
luluklarını ifade eden 
öğrenciler Müdür 
Ahmet Tuna'ya 
teşek kür ettiler. 
Atatürk İlköğretim 
Okulu Celal Bayar 
İzci Oymağı 
öğrencilerine 
Özdilek Tesislerinde 
ikramda bulunuldu.

II

Oz Karadenizsuor 3,lige hazırlanıyor

Seyfettin ŞEKERSĞZ
Öz Karadenizşpor 
kulübü futbolun 
yanı sıra ilçede 
yetişen voleybolcu 
genlerle kurulan 
takımla 3. voleybol 
ligi terfi maçlarına 
hazırlanıyor.

Takımın hem 
antrenörlüğünü 
yapan hem de 
faal sporcu olarak 
görev alan Alaattin 
Topçu yönetiminde 
idmanlarını 
aralıksız sürdüren 
Öz Karadeniz 
spor'lu voleybolcu

lar Mayıs ayı 
sonunda yapılacak 
Marmara Bölge 
elemelerinde 
gruptan çıkarak 

voleybol sevgisini 
Gemlik'e taşıyacak
larını söylediler. 
Yenişehir 
Belediyespor'la

birlikte direk final 
grubuna giden iki 
il takımından biri 
olan Öz 
Karadenizşpor 
voleybol takımında 
menajer oyuncu 

j olarak Celal
Bayar Anadolu 
Lisesi Beden 

öğretmeni Muammer 
İnan'da görev 
yapacak.
Muğla Üniver
sitesinde okuyan 
3 lig sporcularından 
Suat Dalaklı, 
Tofaş'tan 
Mehmet Çakır, 
Karagücüspor'dan 

Ramazan Demirtaş 
ve Bursa 
Osmangazi'den 
Tayfun Şahin'le 
daha da güçlenen 

Öz Karadenizşpor 
voleybol takımı'nın 
final grubundan 
başarıyla çıkması 
bekleniyor.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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



145N0LU 
S.S. GEMLİK TRAYLER 

MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

Can ve mal 

güvenliğimizi sağlayan 

Türk Polis Teşkilatımızın 

/63. kuruluş yıldönümünü 

kutlu olsun.

'YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN 
İbrahim ONSEKİZ
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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.

* 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
* OTOPARKA YEŞİL ALAN
• PVC PENCERE
* BANYOLARDA IŞIĞA DUYARU HAVALANDIRMA 1
* BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
• DEKORATİF CAM TUĞLA
* GÛVENLİKVE KAPICI DAİRESİ
* TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
* MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

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

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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DOĞAL KAYNAK SUYU

«B13?
âtAKAY TİCARET
^S^GEMLİK BÖLGE BAYİ 539 0 444

K.KUMLA-KARACAALİ-NARLI-UMURBEY 538 98 68
ISO 9001:2000
Ouality Management System

HACCP
Based Food Safety System

BİR YIL 
SABİT 
FİYAT

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
11 Nisan 2008 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Türk Polis Teşkilatının 163. kuruluş yıldönümü kutlandı

Polisin mutlu ılinii
5/^ İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, yaptığı konuşmada 2007 yılı içinde bin 
145 olayın bin 135'inin trafik kazası olduğunu belirterek, son zamanlarda 
yasanan adli olayların vatandaşları endişeye sürüklememesini istedi. Kurt, 
Hacı hacıyı Mekke'de bulur. Bu kişilerde sadece kendilerine zarar verir. 

Vatandaşlarımız polis teşkilatına sahip çıksın ve onlara güvensinler" dedi. 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Belediye Bandosu
Gemlik Belediye Bandosu, 1935 yılında kurulmuş.
Yani, bizim bandomuz, tarihi bir bando.
Bayramların vazgeçilmez sembolü.
Biliyor musunuz artık bandomuz yok.

Devamı sayfa 5'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

fa Mî İSMİ 
elekirilsiziz
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Gemlik 
İlçe İşletme Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamada, Pazar günü saat 
07.00 ile 13.00 saatleri arasında 
Gemlik'te elektrik kesintisi yapılacağı 
duyuruldu. Gemlik ilçesini beslemekte 
olan Gemlik TMII-Gemlik DM hattının 
Küçük Sanayi Sitesi karşısındaki iki 
direği arasında emniyet mesafesi ihlali 
sebebiyle yeni bir direk montajı yapıla
cağı açıklanırken Pazar günü saat 07.00 
ile 13.00 saatleri arasında 6 saat süreyle 
elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. 
Pazar günü yapılacak elektrik kesin
tisinin ayrıca Bağ-Kur Sanayi Bölgesi 
ile Engürücük'te bulunan Güleryüz 
Karoser ile Gemlik Küçük Sanayi Sitesi 
bölgelerinde de uygulanacağı bildirildi.

EGE YlUHKESSflN YgP|“E“SlİSW®fili II İl |l Şilili II ve YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ
ap Zeytinlik -Tarla -Meyve Bahçelerinizde damlama tİdhtdaijkmi |||p 

F- usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir,
BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I,

r Kumla Cod. Vaşo 2 Sil. flpt. No: l K.KUMLA / G€MIİK

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00

PROJELERE 
. 5YILHFAIZ 
İLE KREDİ VERİYOR i

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

Buluşma
Nereye gidiyoruz?

Kenan Evren vardı televizyonda..
12 Eylül'ün kudretli generali..
Gerginliğe gerek yok diyordu..
İmam Hatip okullarını biz açmadık diyor

du..
Aslında önceki akşam Kenan Evren'e 

sorulacak çok soru vardı..
Bugünlerin mimarı olduğunu yüzüne 

haykırmak vardı..
Söze şunları bir bir sıralayarak girmek 

vardı..
1980'li yıllarda bir rabıta konusu konuşu

luyordu..
Aromco diye bir şirket ten sıkça 

sözediliyordu..
Rabıta'nın kuruluş amacı şeriat ilkelerini 

yaşama geçirmekti..
Aromco adlı Suudi-Arap ortaklığı petrol 

şirketi de Rabıta'nın finans kaynağı idi..
O dönemde Sözde Atatürkçü laik Kenan 

Evren Aromco adlı şirketi aslanlar gibi 
savunuyordu.

Oysa Rabıta tül lem ül İslam o yıllarda; 
Almanya, İngiltere, İsviçre, İsveç, Belçika, 
Hollanda, Avusturya ve Avustralya'da 
camiler, İslam kültür merkezleri açıyordu..

Rabıta'nın arkasında ise Amerika Birleşik 
Devletleri bulunuyordu.

Ne var bunda diyeceksiniz..
Oh ne ala..
Dışarıdan yeşil dolarlar geliyordu..
Ama iş o değil..
Hedeflenen ilmek ilmek laikliğin altını 

oymak..
Türkiye Cumhuriyeti'ni temelinden sars

mak..
Ulus devleti bölüp parçalamak..
Kenan Evren'in gözünün içine baka baka 

bunlar sorulmalıydı..
Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının ger 

çekleştirdiği Türk Devrimi'nin içini boşalt
tığı, Atatürk'ü ulu orta söylemlerle put
laştırıp tarikat şeyhlerini, laik demokratik 
Cumhuriyet düşmanlarını koruyup kolla 
dığı anımsatılmalıydı..

Düşman uyumuyor..
İktidarı elinde tutan aymazların gaflet ve 

dalalet halini hiç affetmiyor..
Sinsice..
Ama kararlı biçimde..
Farenin avını kemirmesi gibi..
Üfleye üfleye,.
Amacına ulaşıyor..
Öyle..
Farkında olmazsanız işin önemini 

kavrayamazsınız..
Türkiye giderek çağın dışına itiliyor.
İstikrar diye diye istikrarsızlık bir ur gibi 

ortalığı sarıyor..
Laik ve batıya dönük Türkiye'nin geleceği 

riske sokuluyor..
Etnik girişimler..
Ilımlı İslam Devleti kurmaya dönük 

çabalar.»
Laik-antilaik bir platform yaratmayı 

tetikleyen uygulamalar..
Türkiye Cumhuriyeti ile hesabı olanların 

ekmeğine yağ sürüyor..
Türkiye nereye gidiyor?
Bu soruya her yurttaşın düşünüp taşınıp 

yanıt vermesi gerek..
Verilen yanıt..
Ulusun geleceğini belirleyecek.................

Muhasebecilere CHP'den destek
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Muhasebeciler Oda 
sı Gemlik Şube Baş 
kanı Nezih Karbay 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, CHP Gemlik 
ilçe Yönetimi'ni ziya 
ret ederek SSGSS 
yasa tasarısı hakkın
da düzenleyecekleri 
basın toplantısı ile 
ilgili bilgi verdiler. 
Hükümetin; çalışan
lar ve emeklilerin 
kazanılmış sosyal ve 
ekonomik haklarını 
gasp etmeye yönelik 
çıkardığı 5510 sayılı 
sosyal sigortalar ve 
genel sağlık sigorta 
sı yasa tasarısıyla 
başta emekli maaş 
lan ve sağlık hizmet
leri olmak üzere pek 
çok haklarının 
geriye götürüldüğü 
nü söyleyen Nezih 
Karbay, cumartesi 
günü saat 13.00 de 
Esnaf Odası lokalin 
de düzenleyecekleri 
basın toplantısıyla 
tepkilerini dile getire 
çeklerini belirterek, 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi'nden 
destek istedi.
CHP Gemlik İlçe

Başkanı Cem Güler 
de sosyal demokrat 
bir parti olarak 
çalışanların ve dar 
gelirli kesimlerin 
yanında olduklarını, 
çalışanların kazanıl 
mış haklarını 
budamaya yönelik 
girişimlerin her plat
formda karşısında 
duracaklarını söyle 
yerek Nezih Kar 
bay'a destek vere
ceklerini söyledi. 
AKP hükümetinin 
pek çok konuda 
reform adı altında 
"deform" yaptığını 
ve kavramları ters 
yüz ederek içini 
boşalttığını, 5510 
sayılı SSGSS yasa 
tasarısının da toplu 
mun geniş keşi-

minin yararına değil, 
zararına olan düzen
lemeleri içerdiğini, 
bu yüzden bu yasa 
ya reform değil olsa 
olsa "deform" dene 
bileceğini belirtti. 
Yeni yasayla kade 
meli olarak emeklilik 
yaşının hem kadın
lar hem de erkekler 
için 65 yaş olacağı 
m, yakın zamanda 
5000 günden 7000 
güne çıkarılan emek 
lilik gün sayısının 
7200 güne çıkartıl 
dığını, emekli aylığı 
bağlama yıpranma 
katsayısının azaltıla 
rak emekli aylık
larının yüzde 23 ile 
yüzde 35 arasında 
azaltılacağını, millet 
vekillerine imtiyazlı

£^SWIUII-MIIİİXOMOwİpilİ 
bayta< www.baytasinsaat.com.tr

BAYT AŞ 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 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr 9 , Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

düzenleme getirildi 
ğini, sağlık hizmet
lerinden yararlanma 
koşullarının 
ağırlaştırıldığını, 
primini ödemeyen 
çiftçinin ürününe 
el konulacağını, 
cenaze ve emzirme 
ödeneğinin azala
cağını, çalışan 
emeklilere ek 
sağlık sigortası 
yükü getirileceğini, 
yatarak tedavi 
görecek hastalar 
için "katılım payı” 
isteneceğini, bütün 
bu değişikliklerin 
hiç kuşkusuz çalı 
şanların ve halkın 
aleyhine adımlar 
olduğunu ve şidde
tle karşısında 
olduklarını söyledi.

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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Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vuralPolisin mutlu günü

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, yaptığı konuşmada 2007 yılı içinde 
bin 145 olayın bin 135'inin trafik kazası olduğunu belirterek, son zamanlarda 
yaşanan adli olayların vatandaşları endişeye sürüklememesini istedi. Kurt, 
"Hacı hacıyı Mekke'de bulur. Bu kişilerde sadece kendilerine zarar verir. 
Vatandaşlarımız polis teşkilatına sahip çıksın ve onlara güvensinler" dedi.

YatıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Türk Polis Teşkila 
tı’nın 163. kuruluş 
yıldönümü tüm 
yurtta olduğu 
gibi İlçemizde de 
düzenlenen çelenk 
sunma töreni ve 
etkinliklerle kutlandı. 
Dün, Atatürk Anıtına 
çelenk sunma töre
nine Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Savcı Orhan Elbeyli, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ile , 
siyasi parti başkan 
ye yönetim kurulları, 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü personeli ve 
vatandaşlar katıldı. 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt tara 
fından anıta çelenk 
sunulmasının 
ardından saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı okundu. 
Atatürk'ün göster
diği yolda devletin 
ve milletin bölünmez 
bütünlüğünü koru
maya yönelik özver
ili olarak çalıştık
larını belirten İLçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, konuş

masında "Adil, Eşit, 
Hoşgörü ve Nezaket 
kuralları içinde gö 
rev yapmakta olan 
polis mensuplarını 
kutluyorum.
Belediye başkanımı 
zın desteğiyle Gem 
lik'te kalıcı olacak 
ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün tale
pleri doğrultusunda 
Mobese sistemi kur
mak için çalışmalar 
yapılıyor" dedi. 
HACI HACIYI 
MEKKE’DE BULUR 
2007 yılı içinde ilçe 
de meydana gelen 
olaylar hakkında 
bilgiler veren Kurt, 
bin 145 olayın bin 
135'inin trafik kazası 
olduğunu belirterek 
son zamanlarda ya 
şanan adli olayların 
vatandaşları endi 
şeye sürükleme me 
sini isteyerek, "Hacı 
hacıyı Mekke'de 
bulur. Bu kişilerde 
sadece kendilerine 
zarar verir. Vatandaş 
lan m ız polis teşki
latına sahip çıksın 
ve onlara güvensin
ler" dedi.
Kurt, ayrıca ilçe ge 
nelinde Bursa Zihin 
sel Engelli Çocukları 
Koruma Derneği Baş 
kanı Tamer Sivri'nirr 
önerisiyle özürlüler 

için adres belirleme 
ve özürlülere yönelik 
evlerine servis 
olanağı yaratmak 
için çalışma başlat
tıklarını söyledi.
POLİSE 
DESTEĞİMİZ 
SÜRECEKTİR 
Kurulması düşünü 
len Toplum 
Destekli Polis 
Merkezi için 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanında yapı 
lan belediye hizmet 
binalarının altında 
yer ayrıldığını bildi 
ren Belediye Başka 
m Mehmet Turgut, 
yaptığı konuşmada 
"Ülkenin huzuru ve 
saadeti için iki kuru
luşumuza yardımcı 
olmalıyız. Biri Aske 
rimiz diğeri de Polisi 
miz'dir. Vatandaş ola 
râk bu kuruluşları 
miza sahip çıktık ve 
sahip çıkmaya da 
devam edeceğiz" 
diye konuştu. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, insan
ların seçecekleri 
meslek dalının 
tüm hayatlarına yol 
göstereceğini 
belirterek, polis 
mesleğinin de bu 
mesleklerden biri 
olduğunu söyledi.

Baygül, "Gönül ister 
ki suç işlenmesin 
ancak organize 
suç larla baş etmek 
tek noloji ve yenilen
meyi gerektiriyor. 
Teşkilâtımızın işi 
gerçekten zor, 
ne zaman nerede 
ne olacağı belli 
olmayan bir mesleği 
yapan polisimiz 
evinden çıktıktan 
sonra evine dönüp 
dönmeyeceği 
belli olmaz. Bu 
mesleği özveriyle 
yapan polisimizi 
kutluyorum" dedi. 
Çelenk sunma 
töreninden 
sonra Grup Çay 
Bahçesi’nde düzen
lenen kokteyl ile 
tebrikleri kabul 
eden polis mensup 
lan vatandaşlarla 
pasta yiyip 
sohbet ettiler. 
Çay bahçesi 
girişinde özürlü 
çocukların 
misafirlere 
karanfil vermesi 
memnunluk 
yarattı.
Polis Teşkilatının 
kuruluş yıldönümü 
etkinliklerinde 
ikindi namazından ' 
sonra Çarşı Camin 
de şehitlerimiz için 
mevlit okutuldu.

Bedava kontür
Sayın okurlarım bu yazımı okuyun ve dü 

şünün.
Büyük Millet Meclisi’nde sayın Milletve 

killerimiz aldıkları on binlerce lira kafi 
değilmiş gibi, kontör yürütüyorlarmış..

Bunu da öğren de oy verdiğin kişileri iyi 
tanı..

Konuşma dökümleri için yapılan bürok 
ratik bir inceleme sonucu, milletvekilleri 
nin bir bölümünün, ücretini Meclis’in öde 
diği konuşma haklarını eş ve çocuklarıyla 
'paylaştığı' anlaşıldı.

Buna göre bazı milletvekilleri, yılda 16 
bin YTL’lik (16 milyar) bölümünü Meclis’in 
ödediği konuşma haklarından, eş ve ço 
cuklarına bol bol kontör gönderdiği görül 
müş...

Milletvekillerin telefon faturalarının öde 
nebilmesi için ilgili yönetmelik gereğince 
yapılan görüşmeler, şehir içi ve şehir dışı 
konuşma ücretleri olarak ayrılıyor.

Bu hükmü uygulamak isteyen TBMM 
idari yönetimi, milletvekillerinden telefon 
faturalarının dökümünü istedi.

Fatura dökümlerinin istenmesi bazı mil
letvekillerini rahatsız etti.

Bir milletvekili, Meclis bürokratlarına, 
"Buna neden gerek duyuyorsunuz.

Kimlerle görüştüğümüz kimi ilgilendirir" 
diyerek, tepki gösterdi.

Bunun üzerine Büyük millet meclisinde 
ki bürokrat, "Yönetmeliğe göre yurtiçi ve 
yurtdışı konuşmaları ayırmamız gerekiyor.

Teknik bir durum. 'MiTletvek'îlleririinTâtu 
ra dökümleri incelenirken bazı vekillerin eş 
ve çocuklarına bedava kontör gönderdiğini 
de tesadüfen saptadık" dedi.

Yapanların yüzü kızarır mı acaba ?..
Bunu yapanların sayısının hiç de az 

olmadığı da söyleniyor..
Bazı vekillerin, yakınlarının yanı sıra 

seçmenlerine - delegelere de bedava kon
tör gönderdiği öne sürüldü..

DÖKÜM beylerin emri ile KALDIRILDI 
KONTÖR BAKİ KALDI...

TBMM Başkanlık Divanı’nın, geçen ay 
yapılan son toplantısında bazı üyeler, mil
letvekillerinin, fatura dökümü istenmesin
den duyduğu rahatsızlığı dile getirdiler.

Çünkü büyük bir ayıp ortaya çıktı.. 
Rezalet...

Bunun üzerine Başkanlık Divanı, vekil 
lerden fatura dökümü istenmemesi için 
yönetmelik hükmünü değiştirdi.

Hepsi aynı tastan yiyorlar ,iş menfaate 
geldi mi bir oluyorlar görüyorsunuz..

"Bedava kontör .halkın cebinden alınan 
çalma kontör işi kaldı...

Gariban halkım ,aldığın 500 lira aylıkla, 
boğazından keserek

100 kontör alırken için yanacak, el oğlu 
hamuduyla götürüyor bunu bil.

KAŞ6DC B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik zeytini IMa tanıtıldı
Gemlik Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
üyeleri Adana 
TÜYAP 2008 
Çukurova Gıda ve 
Gıda Teknolojileri 
fuarına katılmak 
üzere gittikleri 
Adana'dan 
döndüler.
Gemlik Zeytin 
Hali Toptancılar 
Sitesi yönetim 
kurulu başkanlığı

AKP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Trabzonlular Derneği’ni ziyaret etti 

inç neyin tolıiıı alımlı"
Dernek ziyaretlerini 
sürdüren AKP ilçe 
teşkilatı Trabzon 
lular Derneğini 
ziyaret etti. Ziyarette 
dernek üyeleri 
Belediye Başkanının 
yeterli hizmeti ver
mediğini ve Gem 
lik'in her geçen gün 
geri gittiğine dikkat 
çekerken, İlçe Baş 
kanı Enver Şahin ise 
eleştirilerin haksız 
olduğunu belirterek 
yapılmayan hizmet
lerin AKP dönemin 
de yapıldığını ve 
hizmetlerin geçen 
zaman zarfında 
maalesef unutul- 

ı duğunu söyledi.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in 
başkanlığında yöne
tim kurulu üyeleri, 
belediye meclis 
üyeleri ve gençlik 
kollarının katılımıyla 
olağan ziyaretlerine 
devam ediyor. 
Trabzonlular 
Derneği’ni ziyaret 
eden AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, yaptığı 
konuşmada genelde 
ve yerelde yapılan 
hizmetleri anlatarak, 
"40 derslikli Çınar 
İlköğretim okulu 
bitirildi. Devlet 
Hastanesi ek binası 
hizmete açıldı. 
Diyaliz Ünitesi ilçe 
mize kazandırılarak 
böbrek hastalarımız 
Bursa'ya gitmekten 
kurtuldu.1990 yılın
da yapımına baş 
tanılan ve bitirilmesi 
hayal olan Kapalı 
Spor Salonu bitirildi. 
Çok sayıda kazanın 
yaşandığı Sanayi alt 
geçidi hizmete açıl 
dı. Umurbey kavşa

ve üyelerince 
organize edilen, 
Gemlik Zeytini 
ve Gemlik 
Zeytinyağının 
tanıtımına katkı 
sağlamak ve 
Gemlik Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
üyelerine yeni 
iş imkânlarını 
araştırmak amacı 
ile 27-30 Mart > 
arası gidilen Adana

ğıda çalışmalar 
deyam ediyor. 
KÖYDEŞ projesi 
kapsamında köyler
imizin yol ve su so 
runu asgari düzeye 
inmiştir. Çevre yolu 
düzenlemesi 
yapılarak kaza olay
ları yaşanmaz oldu.. 
BUSKI tarafından 
deniz deşarj çalış
ması tamamlandı. 
Gemlik ve Umurbey 
de oturan hemşeri- 
lerimiz doğalgazdan 
faydalanmıştır. 
Dere boyunda bulu
nan Avcılara ait 
olan yer alınmıştır. 
Yıllardır yapılama 
yan Terminal de 
bizim zamanımızda 
ele alınmış ve 
temeli atılarak çalış
malara başlanmıştır. 
Manastır Sağlık Oca 
ğı hizmete açılmıştır. 
11 Eylül İlköğretim ’

TÜYAP 2008 
Çukurova Gıda 
ve Gıda Teknolojileri 
fuarında stantlarını 
gezen ziyaretçilere 
site üyeleri 
tarafından 
Gemlik Zeytini ve 
Zeytinyağı ikram 
edilerek Gemlik 
hakkında bilgiler 
içeren katalog ve 
broşürler dağıtıldı. 
Gemlik Zeytin

Okulu’nun arkasına 
Sağlık Ocağı çalış
maları devam ediyor 
Adliye Sarayı için 
yer bulunuldu ve 
yapımına da baş 
tanıtacaktır. İŞ-KUR 
Müdürlüğü Gemlik'e 
yeniden kuruluyor. 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yıkılıp 
yeniden yapılacak" 
dedi.
GEMPORTTAN 
ARACI NEYİN 
KARŞILIĞINDA 
ALDI
Her gidilen dernek 
ziyaretinde sürekli 
olarak eleştirilen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
Trabzonlular Derne 
ği'nden de aynı 
eleştirler geldi. 
Belediye Başkanın) 
eleştiren dernek 
üyeleri belediye 
başkanından

Hali Toptancılar 
Sitesi'nde bulunan 
yaklaşık 100'e 
yakın firmanın 
adres ve telefon
larının bulunduğu 
kataloglar ziyaret 
çilere dağıtılarak 
market ve 
pazarlarda satılan 
yabancı menşeli 
zeytinler hakkında 
daha dikkatli 
olmaları anlatıldı.

yeterli hizmet 
almadıklarını ve 
Gemlik'in her geçen 
gün geri gittiğini 
söylediler.
GEMPORT'tan 
belediye başkanına 
tahsis edilen aracın 
neyin karşılığında 
alındığını bilmek 
isteyen dernek 
üyeleri, 
"Bu konuda herkes 
bir şey konuşuyor. 
Kamuoyuna da 
yansıdı bu olay. 
Ancak, başkanımız- 
dan eleştiriler karşı 
sında bir açıklama 
gelmemesi düşün 
dürücü" dediler. 
Gemlik'te park 
alanlarından yolların 
durumuna, spor 
kulüplerinin duru
mundan futbol sa 
hasına kadar bir 
çok alanda sorun
larını söyleyen 
dernek üyeleri, 
şehir girişine 
kavşak yapacağına 
futbol sahasının 
yanında bulunan 
yerin belediye 
tarafından alınıp 
yapılması 
gerektiğini ve 
caminin yıkılıp 
aynı yere 
yapılmasının 
da yanlış olduğunu 
söylediler.
Soruları yanıtlayan 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Belediye Başkanının 
da hizmet 
noktasında 
çalıştığını ve 
eleştirilerin haksız 
olduğunu belirterek 
altyapı konusunda 
çalışmaların 
tamamlanmasıyla 
yollarında yapıla
cağına dikkat çekti.

■M 
Isayiıleı Oflası'ndan sivil 
loplum örgütlerine çağrı

Seyfettin ŞEKERSOZ

Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından yarın 
saat 13.00 de 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
lokalinde Sosyal 
Güvenlik ve 
Genel Sağlık 
Sigortası ile 
ilgili toplantı 
düzenlendi.

Sendikalar. Ilenel Sanlılı 
Sigortası Yasa Tasansını 

balon vacip uçurdu
Bursa'da çeşitli sen 
dikalar, Sosyal Gü 
venlik ve Genel Sağ 
hk Sigortası Yasa 
tasarısını balon 
yapıp uçurdu.
Tophane'de Saat 
Kulesi'nde toplanan 
çeşitli sendikaların 
üyeleri, Sosyal Gü 
venlik ve Genel Sağ 
lık Sigortası Yasa 
tasarısını balonlarla 
protesto etti. 
Platform sözcüsü 
Candan Coşkun, 
sağlık ve sosyal gü 
venlik düzenleme 
sinin temel parame
trelerini anlattı. Bu 
temel parametrelere 
karşı itirazlarını yük
selttiklerini söyle 
yen Coşkun, "Emek 
lilik yaşı 65'e yüksel 
tildiği için prim gün 
sayısının 7 bin 200 
olması yalnız başına 
bir anlam ifade etme 
mektedir. Emekli 
aylığı bağlanma ora 
nı sigortalılıkta ge 
çen ilk on yıl için 
yüzde 3.5'dan aşağı 
düşürülmektedir. 
Çalışma hayatına 
yeni başlayacaklar 
için ise ilk on yılda 
yüzde 2'lik bir oran 
uygulanacak. İstinai 
sağlık hizmetlerinde 
yüzde 300 ücret 
alınmasından vaz 
geçmemiştir.
Söyledik, söylüyo 
ruz, söylemeye de 
vam edeceğiz. Bu 
yapılanlar sağlıkta 
ve sosyal güvenlikte 
reform değil, yıkım 

Odadan yapılan 
açıklamada, 
"Konu hakkında 
geniş bilgiler 
verilecek olan 
bu toplantıya 
Gemlik'te bulunan 
demokratik kitle 
örgütleri, siyasi 
partiler, sendikalar, 
dernekler ziyaret 
edilerek davet 
edildi. Tüm halkı 
mızın da bu toplan
tıya katılmalarını 
bekliyoruz" denildi.

dır" dedi. Çalışan 
ların emeklilik şart
larının kolaylaştırıl
masını, emekli aylık
larının insanca yaşa 
yacak seviyeye çıka 
rılmasını talep ettik
lerini belirten Coş 
kun, "İstisnasız tüm 
sağlık hizmetlerinin, 
bir insan hakkı ola 
rak sosyal devlet ta 
rafından vatandaşa 
sunulacağı bir sağ 
lık sistemi talep edi 
yoruz. Yapılması 
gereken, çalışan
ların talepleri doğ 
rultusunda bir sos 
yal güvenlik refor
munun hayata geçi 
rilmesidir. Tasarının 
geri çekilmesini 
istiyoruz. O yüzden 
reform yalanını ba 
lon yaptık, uçuru 
yoruz" dedi.
Açıklamaların ardın
dan, üzerinde, 'GSS 
yalanını balon yap
tık uçuyuroz' yazılı 
balonlar uçuruldu. 
Basın açıklamasına 
DİSK, KESK, TMM 
OBt TTB, TDB, Pet 
rol-IŞj Tezkoop-İş, 
Tümtis, Genel Pratis 
yenlik Derneği, Bur 
sa Çağdaş Hekim 
çağdaş, Gaze teciler 
Derneği, Çağdaş Hu 
kukçular Der neği, 
Halkevleri, Bur sa 
Eczacı Odası, Bur 
sa Gazeteciler Cemi 
yeti, Nilüfer Beledi 
yesi, Tükder, Buyaz, 
Doğader ve Günyü 
zü Kadın Derneği 
destek verdi.
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Belediye Bandosu
Evet, Gemlik’in 65 yıllık tarihi 

bandosu artık sustu.
Çocukluğumuzda bayramlar

da zevkle dinlediğimiz, Gemlik’in 
sembolü olan bando Büyükşehir 
Belediye Yasası’na takıldı.

Bu yasaya göre bando kuru
luşları Büyükşehirlere bırakılmış.

Gemlik bandosu 17 kişiden 
oluşuyordu.

Gemlik Belediyesi bando 
takımında bulunan elemanlara 
aylık 250 YTL para ödüyordu.

Bu bandoculara küçük de 
olsa bir mali destek yaratıyordu.

Bandocular, bu mali destek- 
den de oldular.

Günlerdir Gemlik Belediye 
si’nin kapısında bekleşip duru 
yorlar.

Geçtiğimiz günlerde bunlarla 
karşılaştığımda dertlerini anlat
tılar.

Dün de büromu ziyarete gele 
rek sorunlarına yardımcı oluna
mazı istediler.

Ellerinde, 1950’li yıllarda çekil 
miş zamanın Belediye Başkanı 
rahmetli Ziya Kaya’nın da bulun
duğu bir fotoğrafta vardı.

Gemlik’in bandosuz bayram 
yapmasını düşünemiyorum.

Çocukluğumuzdan beri 
gördüğümüz bando Büyükşehir 
tarafından devam ettirilmeli.

Bu konu Büyükşehir’e iletil 
medi mi bilmiyorum.

Ama. Aylardır süren bu soru
nun bugüne kadar giderilmesi

gerekirdi.
Bizim Büyükşehir Belediye 

Meclis üyelerimiz, Başkanımız 
veya AKP ilçe yöneticilerinin bu 
könuda bir girişimi olmadı mı?

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’e bu konu götürül 
müş olsaydı sanırım çözüm bulu 
nurdu.

Büyükşehir Belediyesi Gemlik 
Belediyesi’nin bütçesinden yüz 
de 35 gibi önemli bir pay alıyor.

Bizim 70 yıllık bandomuzu 
bize çok göreceğine ihtimal ver
miyorum.

Bando takımı için tutulacak 
bir yer ile bu sorun çözülür.

t Dün Polis Günü kutlamaların
da Atatürk Anıtında bando yoktu.

İstiklal Marşı teypten ne kadar 
monoton bir şekilde söylendi.

Gemlik’in değerlerine sahip 
çıkmak zorundayız.

Bandomuzu istiyoruz.

B ursa ’ya bağlanacaklarsa 
bağlansınlar.

Çalışmalarını Bursa Bandosu 
ile birlikte de yapabilirler.

Bursa’ya bir otobüsle gidip 
gelebilirler.

Lütfen bandomuza sahip 
çıkalım.

Bursa bu konuda ilgisiz kalır
sa yapılacak kolay yol bellidir.

Gemlik Belediyesi Kültür ve 
Sanat Derneği bünyesinde bu 
kuruluş çalışmalarını yürütebilir.

Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği’ne maddi destek 
sağlıyor. Bandonun bir yıllık 
gideri 51 bin YTL.

Derneğe olan maddi katkısını 
arttırırsa sorun basit bir şekilde 
çözülür.

Bandonun masraflarını 
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kül 
tür Derneği karşılar iş biter.

Biliyorsunuz bir süre önce 
Belediye Başkanımız Mehmet 
Turgut, Gemlik Belediyesi bün 
yesinde çalıştırılacak bir Mehter 
Takımı kurulmasını Dernek 
üyelerinden istedi.

Ancak, tüm çağrılara karşı, 
mehter takımına kayıt olmayınca 
şimdilik kuruluştan vazgeçildi.

80 bin nüfuslu Gemlik ilçesi 
neredeyse Cumhuriyetimizde öz 
deş olan şehir bandosunu yaşat 
mak zorundadır.

Burada önce Belediye Baş 
katima sonra Meclis üyelerine ve 
de Gemliklilere görev düşüyor.
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CHP ve AKP'li kailin vekiller birbirine düştü
AKP'li kadın mil* 
letvekillerinin, Mec 
lis'te, “Fırsat Eşitliği 
Komisyonu" kurul
ması yönünde ver 
diği içtüzük değişik
liği teklifi, CHP'li 
kadın milletvekille 
rinin tepkisine yol 
açtı. CHP İstanbul 
Milletvekili Bilhun 
Tamayhgil ve CHP'li 
kadın milletvekilleri, 
eski milletvekili Oya 
Araslı ile İstanbul 
Milletvekili Birgen 
Keleş'in, 22 ve 23. 
dönemin başında 
olmak üzere kadın 
erkek eşitliği korniş 
yonu kurulması yö 
nünde kanun teklifi 
verdiğini belirterek 
AKP'li kadın mil
letvekillerinin girişi
mini “geç kalmış 
bir girişim” olarak 
değerlendirdiler. 
Tamayhgil, “bu tekli
fi ilk ortaya koyup, 
gerekliliğini 5 yıldır 
dile getiren CHP'ye, 
herhalde AKP'liler 
de destek olacaktır” 
dedi..
CHP İstanbul 
Milletvekili Bihlun 
Tamayhgil ve kadın

milletvekilleri Mec 
lis'te düzenledikleri 
basın toplantısı ile 
dün Devlet Bakanı 
Nimet Çubukçu ve 
AKP'li kadın millet 
vekilleri tarafından 
verilen Fırsat Eşitliği 
Komisyonu kurulma 
sı hakkındaki 
içtüzük değişikliği 
teklifini değerlen 
dirdiler. Tamayhgil, 
eski CHP milletvekili 
Oya Arash ile 
İstanbul Milletvekili 
Birgen Keleş'in, 
22. dönemde ve 23. 
dönemin başında 
“Kadın-Erkek Eşitli 
ği İhtisas Komisyo 
nu” kurulması 
yönünde kanun 
teklifi verdiğini 
belirterek, AKP'li 

kadın milletvekil
lerinin ise bu teklifi 
dikkate almadan 
ilk kez bu konuda 
kanun teklifi ver
ildiği görüntüsü 
yarattığını kaydetti. 
Kadının her alanda 
eşitsizliklerle karşı 
karşıya kaldığı 
Türkiye'de bu 
komisyonun gerekli 
olduğunu dile 
getiren Tamayhgil, 
bu konudaki ilk 
teklifi CHP'nin 
verdiğini yineleyerek 
“bu teklifi ilk ortaya 
koyup, gerekliliğini 
5 yıldır dile getiren 
CHP'ye herhalde 
AKP'liler destek 
olacaktır” dedi. 
AKŞAM.
YEMEĞİNDEN

SONRA GÜNAYDIN 
DERLER"
Kadın Erkek Eşitliği 
Komisyonu kurul
ması yönünde ka 
nun teklifi bulunan 
CHP İstanbul Millet 
vekili Birgen Keleş 
ise basın toplantı 
sında, “Bir ABD öz 
deyişi var; gecikmiş 
girişimler için; Ak 
şam yemeğinden 
sonra günaydın der
ler. Bu da AKP'nin 
gecikmiş girişimi" 
dedi. Keleş, 
AKP'li kadın 
milletvekillerini, 
evlilik birliğinde 
elde edilen mallara 
katılma rejiminin 
2002 yılından önce 
sini de kapsaması 
için kanun teklifi 
vermeye çağırdı.
“GÜNAH 
ÇIKARIYORLAR” 
CHP İstanbul 
Milletvekili Nur 
Serter ise sorunun 
sadece komisyon 
kurmakla çözüle
meyeceğini belir
tirken, AKP'li 
kadın milletvekilleri
ni de samimi olma
makla eleştirdi.

"Emeklilik endişesi" 
başvuruları arttırdı

Sosyal sigortalar ve 
genel sağlık sigor
tasına ilişkin tasarı
dan olumsuz etki 
leneceklerini düşü
nen çok sayıda ki 
şinin Sosyal Güven 
lik Kurumu'na 
(SGK) başvurmasıy
la ilk kez sigortalı 
olanların sayısı 
arttı. Tasarıya yöne
lik son dönemdeki 
tartışmalar ve aile 
terin çocuklarının 
emeklilik hakları ko 
nusundaki endişe 
leri SGK'nın istatis
tiklerine yansıdı. 
Özellikle tasarının 
emeklilik yaşı, aylık 
bağlama oranı gibi 
hükümlerinden 
olumsuz etkilen
meme düşüncesiyle 
kuruma ilk kez yapı 
lan sigorta başvuru
larında geçen yıla 
göre artış görüldü. 
SGK verilerine göre, 
2007'nin Ocak ayın
da 62 bin 224 kişi 
sigortalı olurken, bu 
rakam bu yılın Ocak 

ayında 76 bin 636* 
ye yükseldi. Geçen 
yıhn Şubat ayında 
79 bin 771 kişi, bu 
yıhn Şubat ayında 
ise 81 bin 521 kişi 
ilk kez sigortalı ol 
du. 2007'nin Mart 
ayında ilk kez sigor
talı olan kişi sayısı 
76 bin 689 kişi olur 
ken bu rakam 
2008'in Mart ayında 
108 bin 472'ye ulaş 
tı. İki yılın Mart ayla 
rı dönemindeki ilk 
kez sigortalı olanlar 
arasındaki fark 
31 bin 783'ü buldu. 
İlk kez sigortalı 
olan ların sayısında 
son 3 ayda 
düzenli bir artış 
gözlenirken, bunun 
Nisan ayında da 
sürmesi bekleniyor. 
Nisan ayının 8 
gününde ilk kez 
sigortalı olanların 
sayı sı 45 bin 414*e 
ulaş tı. Geçen yıl 
Nisan ayında 71 bin 
163 kişi ilk kez 
sigortalı oldu.
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ISO flsım Mımlı'ı fahri iiııe yaptı
Bugün saat 16.oo’da Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek 

törende Asım Kocabıyık’a Fahri Üyelik Beradı ve teşekkür plaketi verilecek
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Borusan Holding 
Kurucusu ve 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık’ı 
oda Meclis kararı 
ile fahri üye yaptı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
ilçenin sanayileş 
meşinde ekonomi 
ve sosyal hayatına 
büyük katkılarda 
bulunan Borusan 
Holding’e ait 
fabrikaları kurarak 
ilçenin gelişmesine 
katkısı bulunan 
Borusan Holding’in 
Onursal Başkanı

Asım Kocabıyık’a 
bugün saat 16.oo’de 
düzenlenecek 
törenle fahri üye 
yapılması nedeniyle

plaket verileceğini 
söyledi.
Akıt, “Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Meclisi’nin 20 Kasım

2007 tarihinde 
aldığı oy birliği ile 
Asım Kocabıyık’ın 
fahri üye yapılmasını 
kararlaştırmıştı.

Kocabıyık’ın fahri 
üyeliği kabul etmesi 
nedeniyle bugün 
yapılacak olan 
törene katılarak,

kendisine hazırlanan 
gümüş bir plaket 
verilecek.” dedi. 
TSO Başkanı Kemal 
Akıt, Borusan 
kuruluşlarının 
Gemlik’in istih
damında büyük 
yer tuttuğu ayrıca 
ilçemize de bu 
kurumların cami, 
kültür merkezi, 
2 okul, üst 
geçit, çeşitli 
sponsorluklar 
yanında Uludağ 
Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi Yüksek 
Okulları ve Hukuk 
Fâkültesi’ni yap
tırarak, büyük 
katkılarda bulunduk
larını söyledi.

Özürlü çocuklar ata hinmeyi öğreniyor
Ercüment ESEN
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneğinin 
Ata Mahallesinde 
bulunan Eğitim 
Merkezi'nde eğitilen 
özürlü çocuklar, 
'Ceylan' adlı Midilli 
atına binerek hem 
eğlendiler, hem de 
ata binmenin 
zevkini çıkardılar. 
Eğitim amaçlı kul
lanılan Ceylan adı 
verilen midilli atına 
çocuklar müthiş 
uyum sağlarken 
hayvan sevgisini de 
anlamaya başladılar. 
Dernek Başkanı 
ve Özel Türe Özel 
Eğitim Kurs Merkezi 
Müdürü olan Tamer 
Sivri Yalova'da 
bulunan bir çiftlikten 
temin ettikleri 
adını da Ceylan 
olarak koydukları 
Midilli cinsi atı 
okula getirdi ve 
özürlü çocukları 
psikolog ve öğret
men eşliğinde ata 
bindirerek gezinti 
yapmalarını sağladı. 
Midilli cinsi atın 
bakımının da 
yapılacağı yerin 
hazırlandığını

söyleyen Sivri, 
ikinci midilli cinsi 
atın ahmı içirrde 
sipariş verdiğini

söyledi.
Bundan böyle 
Midilli atının 
terapi amaçlı kurs

merkezinde kullanıl
maya başlanacağını 
ve ikinci midilli 
cinsi atın alınmasın
dan sonra kurs 
merkezine akıllı 
yunus balıklarından 
da almak istedikleri
ni ifade eden Sivri, 
yakında akıllı 
yunus balıklarının 
alımı için gerekli 
girişimleri de başlat
acağını söyledi, 
Tamer Sivri, yaptığı 
açıklamada; "Atla 
gezinti Hipoterapi, 
fizyoterapi gören 
hastalara destek

amacının yanı sıra 
zihinsel ve bedensel 
engellilerin de 
algı ve fiziksel 
fonksiyonlarını 
geliştirmeye 
yardımcı oluyor. 
Zihinsel ve bedensel 
engelli bireyler, 
otistikler, 
depresifler ve 
beyin travması 
geçiren kişilerin 
iyileşme sürecine 
katkı sağladığı 
belirtilen hipoterapi; 
ilaç tedavisi, cerrahi 
ve rehabilitasyon 
gibi asıl tedavi 
yöntemlerinin alter
natifi değil, onlara 
destek bir uygulama 
olarak tanımlanıyor. 
İnsana en dost 
hayvanlardan olan 
atlar, fiziksel ve 
zihinsel sorunları 
olanlar için de 
terapi amaçlı kulla 
nılabiliyor. Tıp 
dün yasında 
"hipoterapi" adı 
verilen at üstünde 
terapi yöntemi 
doğayla iç içe 
ortamlarda fizyoter
apistler eşliğinde 
yapılıyor. Fizik, 
konsantras 
yon ve denge 
hareketlerinden

oluşan hipoterapi 
ile kişinin kendine 
güveni artıyor, 
sinir sistemi ve 
dolaşım sistemi 
düzenleniyor... 
İnsanlarla en iyi 
iletişim kurabilen 
hayvanlardan biri at. 
İnsana olan yakınlığı 
bugüne dek pek çok 
romana, filme konu 
oldu. Atlı terapi ya 
da tıptaki adıyla 
"hipoterapi" özellikle 
modern tıbbın da 
yardımına başvur
duğu bir terapi. 
1950'lerden itibaren 
yoğun olarak kullanı 
lan, bugün Amerika 
ve Avrupa'da özel 
Hipoterapi 
Merkezleri'nde 
fizyoterapistlerin 
kontrolünde uygu
lanan hipoterapi 
ülkemizde de son 
günlerde giderek 
yaygınlaştı. Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Eğitim 
Merkezi olarak 
bizde bundan 
böyle kurs merkez
imizde atlı eğitime 
başlarken yakında 
yunus balıklı eğitim
lerimize başlaya
cağız" dedi.
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Kamyondan dökülen demirlerin altında kaldı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de hurda yüklü 
kamyonun kapak* 
larının açılmasıyla 
dökülen hurda 
demirlerin altında 
kalan işçi, kaldırıl 
dığı hastanede 
yapılan müdaheleye

rağmen hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre. Geçit Mahalle 
si Gündoğdu Sokak 
ta bir atık şirketinde 
meydana gelen olay
da, hurda yüklü kam 
yonun kapaklarını 
açan işçi Sabri Çalış

kan (48), kamyon
dan dökülen demir 
ve sacların altında 
kaldı. Ağır yaralanan 
Sabri Çalışkan 
kaldırılıdğı özel has
tanede yapılan 
müdahele lere rağ
men kurtarılamadı. 
Bir otomobil fab

rikasından yükle
nilen hurda demir
leri taşıyan kamyon
dan dökülen demir
lerin altında kalarak 
ölen Çahşkan'ın 
yakınları sinir krizi 
geçirdi. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Pevletten sana para çıttı' diyerek soydular
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
yaşlı adattım evine 
gelen kimliği belirsiz 
2 kişi; 'Bizi devlet 
hasatnesi başhekimi 
gönderdi, devletten 
sana para çıktı, artık 
senin tedavini biz 
ücretsiz yapacağız' 
diyerek bin 200 YTL 
parayı alıp kaçtı.

Dolandırıldığını 
anlayan yaşlı adam 
ise polis merkezinin 
yolunu tuttu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ürünlü Mahal 
leşi Üre Sokak'ta 
ikamet eden Mehmet 
Akif Yılmaz'ın (81) 
evine gelen kimliği 
belirsiz 2 kişi, 'Bizi 
Devlet Hastanesi

Başhekimi Teoman 
Bey gönderdi. Bir 
yere para harcamı 
yacaksın, bundan 
sonra biz sana bak^,/ 
cağız. Devletten sa 
na 800 YTL para çık 
1ı yarın sana bu 
parayı getireceğiz' 
dedi. Zanlılarla bir
likte evine giden, 
yaşlı adam, para

isteyen şahıslara 
bin 200 YTL para 
verdi. Parayı alır 
almaz otomobile 
binen kimliği 
belirsiz 2 şahıs kısa 
sürede kaçmayı 
başardı. Olayın 
ardından dolandı 
rıldığını anlayan 
yaşlı adam polise 
müracaat etti

CARGİLL Şantiyesinde çalışacak 
MAKİNE MÜHENDİSİ veya 

MAKİNE TEKNİSYENİ 
(Otocat programı kullanmasını 

bilen BAY veya BAYAN) 
aranıyor.

ÇAĞDAŞ TEKNİK TESİSAT 
Hamidiye Mah. Kartal Sok. No:17

Tel : (0.224) 514 30 08
Fax : (0.224) 587 79 43

GSM : (0.532) 687 55 83 GEMLİK 
abdullah__yilmaz1@mynet.com

SATILIK DÜKKAN

Hamile kadının şüpheli ölümü
Bursa'da hastaneye 
kaldırılan hamile 
kadının ölümünü 
şüpheli bulan

Cumhuriyet Savcıh 
ğı soruşturma başlat 
tı. Edinilen bilgiye 
göre, merkez

Yıldırım ilçesi Ulus 
Mahallesi Uğureli 
Sokak'ta oturan 
H.B. (34), akrabaları

tarafından tetkik 
için Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

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

1

I
9

§

I

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYIHIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa 
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda $5 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 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

te-

DEREBOYU
YENİ PAZAR CADDESİ'NDE 

45 M2 ASMA KAT 
SATILIK DÜKKAN

Cep: 0.532 482 45 60
Komşu 

kadınların 
kavgası 

kanlı ditti
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
aynı sitede oturan 
2 komşu kadının 
asansördeki kavga 
sı kanlı bitti. Kom 
şusunun boğazını 
sıkarak, tırnaklarıy
la yaraladığı kadın 
hastaneye kaldın 
lirken zanlı kadın 
polis merkezine 
götürüldü.
Alınan bilgiye gö 
re, Cumhuriyet Ma 
hailesi Şafak So 
kak'taki bir sitede 
komşu olan Meliha 
E. (58) ve Hüsniye 
K. (51) apartmanın 
asansöründe he 
nüz bilinmeyen ne 
denle tartışmaya 
başladı. Tartış 
manın kısa sürede 
kavgaya dönüşme
siyle Hüsniye K., 
kom şusu Meliha 
E.'ü asansör kabi 
ninde boğazını sı 
karak tırnaklarıyla 
yaraladı. Meliha E., 
hafif şekilde yarala 
nırken zanlı kadın 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

REAL 
GÜVENLİK

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK BÖLGESİNDE HİZMET 
VERDİĞİMİZ ULUSLARARASI 

KURULUŞLARDA 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE 

ÖZEL GÜVENLİK 
GÖREVLİLERİ
TEL:0224 221 57 56 
FAX:0224 221 57 96 

GSM: 0533 705 66 44

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. EMİN ÇİL
KAYIP

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

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

T MAj
“SUYUNU BOŞA 

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

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE ÖLÜN OKUYUNOKUTUN

mailto:abdullah__yilmaz1@mynet.com
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Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Gemlik İstiklal Caddesi’nden 
ibaret değil....

Trafik yönünden ülke genelinde yaşanan 
olumsuzlukların birebir yansıması da ilçe 
mizde görülüyor.

Yıllardan beri yazıyorum, Gemlik'te trafik 
karmaşası gittikçe büyüyor.

Ancak, hiçbir şekilde önlem almıyor yetki 
liler. Yeterli otoparkımız yok.

İstiklâl Caddesin'den tutun da Yeni Mahal 
le, Nato yoluna kadar her taraf araba kay 
nıyor. Böyle bir durumda hala bir tutar yol 
bulamadık.

Dönemeçlerin köşelerine konan arabalar 
bir yanda, ara sokakların tam ortasına konan 
arabalar bir yanda. Zaten Gemlik'i sadece 
istiklâl Caddesi’nden ibaret gören zihniyetler 
yüzünden bu durumdayız.

Sayın Yetkililer; Gemlik'in iki tane çok 
önemli sahili, Lise Caddesi, Yeni - Eski Pazar 
Caddeleri vs. dolu yeri var. Buralarda da tra 
fik asayişi sağlansa hiç fena olmaz.

Kimi, zaten eften püften kaldırıma koyuyor 
aracını, kimi de yolun ortasına.

Ambulans mı gelir, aralardan nasıl geçer 
diyen yok.

Bırakın halkımız zaten duyarsız, trafik po 
üsleri nerede?

Ben söyleyeyim, İstiklâl Caddesi’nde...
Geçtiğimiz gün yine İstiklâl Caddesi’nde 

karşıdan karşıya geçerken bir kişi öldü.
Yaya çizgilerinin yetersiz olduğunu hep 

vurguluyoruz. Eski Dörtyol kavşağına sinya 
lizasyon gerekli.

Yoksa daha çok canlarımız yanacak.
Mevcut sistemde de gürültü ve görüntü 

kirliliği söz konusu..
Bütün gün trafik polisi hoparlörle bağın 

yor, ‘aracınızı çekin’ diye.
Onlar da haklı ne yapsın?
Ama, göz ardı uygulamaları da bazen in 

sanları yıldınyor.
Sürücüler de haklı, nereye koysun aracı 

m? Beş dakikalık işi var.
İnip işini halledecek.
Ya ceza yiyecek ya da rastlantı polise denk 

gelmediğinde işini yapacak.
Bu arada, kural ihlali yapanlar ve saygısız 

şoförleri de es geçmemek gerek.
Yani ne tarafa başınızı çevirseniz hata... 

Unutmadan hız limitini aşan onlarca insana 
denk geldim, hem de polislerin gözü önünde. 
Müdahale bizim toplumumuzda bilindiği gibi 
ya gereksiz, ya da zamansız olur.

Bu da yapanın yanına kar kalır.
Gelelim otopark meselesine.
Kimse bu sıkıntıyı gideremedi.
Otoparkımızı yaptık.
Ama atıl kapasite olarak yerli yerinde duru 

yor. Her şeyimiz Allah'a emanet.!....

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM

VEREN AŞÇI 
ALINACAKTIR 

Müracaat şahsen yapılacaktır.

0 224 524 75 00

S.M l ABONE OLDUNUZ MU?
1 ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMANARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 
ve bünyemizde çalışacak 

Ağır Vasıta Şoförü 
(SRC ve Psikoteknik belgeli) 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / bursa - Tel: 513 47 39

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VEINÛS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel:5l33J2l)

M.Ö 10.000 14.00 • 16.15 ■ 19.00 - 2! .00

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.com

YUMURTA 14.15-16.30- I9.I5- 21.15
»İHSCLUF I2.00 ‘Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.elkoyun.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

BP A.Ş. Gemlik 
Fabrikaları 
Müdürlüğü'nün 
sponsorluğunda 
İlçe Lig Heyeti 
tarafından düzenle

nen Yıldızlar 
Hah Saha Futbol 
Turnuvası 
deVam ediyor. 
Olimpik Halı 
Saha Tesislerinde 
16 İlköğretim 
Okulu takımının 

katıldığı 
ve 24 Mart'ta 
başlayan futbol 
turnuvasını 21 
Nisan'da yapılacak 
final meçleriyle 
sona erecek. 
Turnuvanın 

önceki gün 
oynanan maçlarında 
Atatürk İlköğretim 
Okulu takımı Lale 
Kemal İlköğretim 
Okulu takımını 
8-2 yenerek iddiasını 
sürdürürken,

TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
takımı Engürücük 
İlköğretim 
Okulu takımını 
5-0 yendi. 
Üçüncü maçta 
ise turnuvanın

iddialı takımlarından 
Cumhuriyet 
İlköğretim
Okulu takımı
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
takımını 6-2 yendi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

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

IGemlikKMrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA. “SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın ±jd
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fiimrfekac bardak su içmeli?
Ellerinde, çantaların
da plastik su şişeleri 
ile gezen... sevme 
dikleri, hoşlarına 
gitmediği halde... 
içleri kalka kalka... 
zoraki su içenlere 
müjdem olsun. 
Amerika' da yapılan 
ve geçen hafta ‘Jour 
nal of the American 
Society of Nephro 
logy* isimli tıp der
gisinde yayınlana 
cağı açıklanan bir 
araştırma müthiş bir 
şehir efsanesinin 
daha sonunu getirdi. 
Cerrahpaşa Tıp Fa 
kültesi Göğüs Has 
talıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, yazdı. 
İster inanın ister 
inanmayın ama, 
meğerse bugüne 
kadar neredeyse 
tüm doktorların 
‘Aman ne yapın ne 
edin, sağlığınız için 
günde mutlaka 2 
litre su için' şeklin
deki öğütlerinin bil
imsel bir dayanağı 
yokmuş.
Tabii ki su yaşa
mamız için elzem bir 
madde, elbette su 
süz bir hayat düşü 
nülemez, ama ‘fazla 
su içerek daha sağ 
lıklı olmak' da söz 
konusu değil. 
Araştırmaya göre 
‘gereksiz yere zoraki 
içilen fazla su' ne

cildimizin güzelleş 
meşine... ne kilo 
vermemize... ne baş 
ağrılarımızın ortadan 
kalkmasına ve ne 
de toksinleri vücut
tan atmamıza 
yarıyormuş.
SU HAYATTIR 
Sağlıklı bir hayat 
için su şarttır. 
Hücrelerin bütün
lüğü, dolaşımın sağ 
lanması, üre, elekt 
rolitler ve diğer 
zararlı maddelerin 
atılması, vücut ısı 
sının düzenlenmesi, 
mukozaların nemlil
iğinin sürdürüle 
bilmesi, sindirimin 
gerçekleşebilmesi, 
hücrelere besin ve 
ûnoıjcu la^ı'ıTı’naoı' 
hep su sayesinde 
olur. Vücudumuzun 
ortalama olarak 
yüzde 60' ı sudur ve 
erkeklerin vücudun
da kadınlara göre 
daha fazla su vardır; 

sanılanın aksine er 
kekler kadınlara gö 
re daha sulu varlık
lardır. Başta sodyum 
ve üre olmak üzere 
birçok maddenin 
böbrekler yoluyla 
atılmasında su çok 
önemli; yeterince su 
içilmediğinde kanda 
sodyum da üre de 
artar. Ne var ki 
bunun için susadık 
ça içilen su yeterli. 
Ekstradan içilen 
suyun böbrek 
fonksiyonlarını dü 
zeltmede de, kanda
ki bu zararlı madde 
leri atmada da ek bir 
yararı yok.
Erişkin insanlar 
idrar, dışkılama, ter
leme ve solunum yo 
luyla günde 2.5-3 
litre arasında su kay 
bederler. Bu kaybe
dilen suyun mutlaka 
yerine konması 
gerekir. Günlük su 
ihtiyacımız vücudun 
metabolizmasına, 
hava şartlarına, yiye
ceklerimize ve fizik
sel aktivitemize göre 
değişir. Mesela, 
sıcak ve kuru iklim 
de yaşayanlar, 
spor cular, işçiler... 
çok daha fazla 
su içmek 
zorundadırlar.
İnsanlar sağlıklı 
yaşamaları için ge 
rekli olan suyu yiye
cek ve içeceklerle 
alırlar.

AZ SU İÇMEK 
ZARARLI 
Çok terlemek, yeteri 
kadar su içmemek, 
idrar ve dışkılama 
veya kusma yoluyla 
fazla su kaybet
mek... ‘dehidratas 
yon' denilen tabloya 
yol açar. Vücudun 
bu şekilde susuz 
kalması baş ağrısı, 
hâlsizlik, yorgunluk, 
ruhsal ve sinirsel 
bozukluklar, idrar 
azalması ve koyulaş
masından hallüsi- 
nasyon ve komaya 
kadar giden belirti 
lere sebep olur. 
Fazla miktarda pro
tein ve lifli gıdalarla 
beslenenler, çocuk
lar, kusma veya is 
hali olanlar, fiziksel 
aktiviteleri fazla olan 
lar daha fazla suya 
ihtiyaç duyarlar. 
SUYUN FAZLASI 
DA İYİ DEĞİL 
Her şeyin olduğu 
gibi suyun da fazlası 
zararlıdır. Bilinçsizce 
vücudun ihtiyacının 
üzerinde, aşırı mik
tarda su içilmesi 
tıpta ‘hiponatremi' 
halk arasında ise ‘su 
zehirlenmesi* olarak 
bilinen bir duruma 
yol açar. Aşırı su içil 
mesi sonucu kanda 
sodyum düzeyi ileri 
derecede azalır ve 
baş ağrısı, görme 
bulanıklığı, kramplar 
dan... beyin ödemi.

Aşk stresi azaltıyor
Memorial Hasta 
nesi Nöroloji 
Uzmanı Dr. Ab 
dullah Özkar 
deş, "Aşk duygu 
su başlangıçta 
strese yol açsa 
da daha sonraki 
dönemlerde 
güçlü bir stres 
azaltıcı oluyor" 
dedi.
Dr. özkardeş, 
aşkın dünyadaki 
her insanın karşısı
na çıkabilecek bir 
duygu olduğunu 
belirterek, aşkta 
hayranlıkla 
başlayan duygu
ların, daha sonra 
kişiye mutluluk ver
meye başladığını 
bildirdi.Hastalıklarla 
mücadelede 
pozitif düşünce 
biçiminin büyük 
yararı olduğunu 
ifade eden 
Özkardeş, aşkın, 
insanda yarattığı 
pozitif düşünceyle 
hastalıklarla 
mücadelede önemli 
etken olduğunu 
belirtti.Pozitif 
duyguların, özellik
le stresli durumlar
da insanın 
kendisini daha iyi 
hissetmesini 
sağladığını ifade 
eden, Özkardeş, 
şunları kaydetti: 
"Aşk, pozitif psiko 
loji ile yakından 
ilgilidir. Kişilerin

stresli durumlarla 
baş edebilme sine 
yardım ederek, 
sağlıklı ve 
doyurucu bir 
yaşam için 
önemli bir etkeni* 
oluşturur." 
Aşkın ilk belirti
lerinin uykusuzluk 
ve iştahsızlık 
olarak kendisini 
gösterdiğini belir 
ten Özkardeş, 
şöyle devam etti: 
'Aşkın önemli iki 
belirtisi var. Uyku 
suzluk ve iştahsı
zlık. Birde bunların 
yanında aşırı can
lılık, enerji de 
varsa siz aşkın 
çemberine girmiş 
siniz demektir. 
Aşk, duygulanım, 
dikkat, motivasyon 
ve hafıza ile ilgili 
beyin alanlarını da 
aktif hale getirir. 
Bu yapıların aktif 
leşmesi, stresin 
azaltılması gibi 
sonuçlar verir."

ıvı

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 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe 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 31j Kaymakamlık 51310 51

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali v (18 Hat)

B

ULA$IM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 614 47 71
Kamil Koç 613 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 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
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 qq
Sahil Dev. Hast. 5437070
Mer.Sağ.Ocağı oiözjz»
Tomokay Tomografi 513 10 68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

S

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

11 Nisan 2008 Cuma 
ONUR ECZANESİ 

İstiklal Cad. 
Tel: 5137394 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3028 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

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

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
• KAPAU DEVRE KAMERA SİSTEMİ

• ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN

* PVC PENCERE
* BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA 1
* BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
• DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

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

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

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

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

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

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

SANAYİ KURULUŞLARINA 
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

‘‘Kiralayın, araca yatırım yapmayın.”

GemlıkKzrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Asım Kocabıyık’a Fahri üyelik plaketi

12 Nisan 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

kutuyu!

usu ve Onursal Başkanı Asım Koca bıy ık’ı fahri üye yapması 
edeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Kocabıyık, Boru 
an Holdingin kültürel, sosyal ve sanayi faaliyetlerini sür 
örmeye devam edeceğini bildirdi. Asım Kocabıyık, Uludağ

“Yemedim yedirmedim” diyen Belediye Başkanı, muhaliflerini menfaat 
karşılığı iş yapmakla suçladı. Hakaret edenleri mahkemeye vereceğini de 
bildirdi. Başkan Turgut “Açtırmasınlar kutuyu sonra kötü olur” dedi. Syf3’de

Kadri GÜLER 
kadri' quler@hotmail.com

İki toplantı
Dün, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda, sanayici Asım 

Kocabıyık’a Fahri Üyelik plaketi verilirken, Gemlik Belediyle 
Meclisi de toplantı halindeydi.

İki toplantıdan da önemli mesajlar çıktı. Kocabıyık, kendi- 
sine verilen değere layık olacağını söyledi. Dev, sayfa 5’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut Meclis’te sert konuştu

Güne Bakış

n/Asım Kocabıyık, kendisine hayır
sever insan denmesini kabul etme 
diğini belirterek "Ben vatandaşlık 
görevimi yapıyorum” diyerek teva 
zu gösterdi. Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baş 
kanı Kemal Akıt, Borusan kuruluş 
larının Gemlik’in sosyal ve eko 
nomik gelişmesine büyük katkıları 
olduğunu söyledi. Haberi syf 4'de

® YIII,IZ ESSflH WI"=SS
Zeytinlik Tarla Meyve Bahçelerinizde damlama 7İdaat BANKASI 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir. ^^^1^

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I PROJELERE
Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. Apt. No: 1 K.KUMLA / GCMÜK . 5 YIL Ş FAI?

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 HE KREDİ HIM

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

Buluşma 6emlik hem Bursa birincisi olflu
Parayı veren düdüğü çalar...

Temel atıldı..
Üzerine tuğlalar birer birer konuldu..
Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin 

etrafına kalın duvarlar örüldü..
Malzeme dışarıdan taşeronlar içeriden..
Gelinen moktada...
ABD'den de..
IMF'den de..
Dünya Baınkası'ndan da..
Avrupa Biirliği'nden de iç siyasete müda

haleler yapılıyor..
Çünkü onlara içeride zemin hazırlanıyor..
Ekonomik yapı; Türkiye'de bir döneme 

damgasını vuran Demirel'in "borç yiğidin 
kamçısıdır" ilkesiyle biçimlendi..

Oysa tarihi çok iyi bilen Demirel şu sap
tamaya kulak verseydi bugün ülkenin sos 
yal, siyasal, ekonomik yapısı çok güçlü 
olurdu..

Kanuni Sultan Süleyman'a, veziri, "Ruslar 
borç para istiyorlar ne yapalım?" diye arz 
edince, "Hemen verin!" der.

Vezir, tereddüt edince,
"Ver ver!.. Bugün borç alan yarın emir 

alır" der.
Dolayısıyla günümüzde içimiz burkularak 

karşılaştığımız müdahalelerin sancısını 
çekmeyecektik.

Avrupa'nın çıkarlarla döşenmiş taşlı yol
larında yürümek iç;in çabalamayacaktık.

ABD'nin soyunduğu dünya jandar
malığında biçilen görevleri üstlenmek 
zorunda olmayacaktık..
İleri bakacaktık..
İlerleyecektik..
Cumhuriyet Çevrimleriyle ışıklanan yolu

muzu daha da aydınlatacaktık..
Ekonomik zaferlerle taçlandırılmayan 

askeri başarı devran döndüğünde siyasal 
başarısızlığa dönüşmeyecekti..

Cumhuriyetin ekonomi kaleleri yıkılmaya
cak, haraç mezat satılmayacaktı..

Nasrettin Hoca'nın bilinen fıkrasıdır..
"Bir gün Nasrettin Hoca pazara giderken 

çocuklar etrafını almışlar.
Hepsi birer düdük ısmarlamış, ama para 

veren olmamış.
Hoca çocukların tümüne olumlu cevap 

vermiş:
- Peki, olur...
Çocuklardan yalnız biri, elinde para 

olduğu halde, Hoca'ya şunları söylemiş:
- Şu parayla bana bir düdük getirir misin? 
Hoca akşama doğru pazardan dönmüş.

Yolunu bekleyen çocuklar hemen 
Hoca'nın etrafını sararak düdüklerini 

istemişler. Nasrettin Hoca, cebinden bir 
düdük çıkarıp kendisine para veren 
çocuğa uzatmış.

Ötekiler bağırmaya başlamışlar: 
- Ya bizim düdükler nerede ?
Hoca'nın cevabı kısa ve anlamlı olmuş: 
- Parayı veren düdüğü çalar.*****
Olan biten gözümüzün önünde gerçek

leşiyor..
Bir ülke ancak bu denli kötü yönetilebilir..
Çalkantılar..
Siyasal yapıdaki inişler çıkışlar ..
İlkesiz yönetim..
Omurgasız politikacılar...
Başkalarına duvar ördürürken, bizim 

temelimizi sarstı..
Demem o ki;
Osmanh'yı istila eden "müstemlekeler" 

boşuna konuşmuyorlar..
İçişlerimize durduk yerde karışmıyorlar..
Yani..
Parayı veriyorlar..
Düdüğü çalıyorlar..
Emir veriyorlar..--------- ------------------------

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca 
mesleki ve 
teknik okullar 
ile kurumlar 
arası proje 
yarışması yaratıcı 
sanatlar grubunda 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
tasarlayıp yaptığı 
Fonksiyonel 
çanta ile il 
birincisi oldu.
31 Mart-4 Nisan 
2008 tarihleri 
arasında Bursa 
ilinde yapılan 
yarışmada Proje 
Sorumlusu 
öğretmen Nuran 
Işık başkanlığında 
çalışan öğret 
menlerden 
Sevda Saitoğulları, 
usta öğreticilerden 
İclal Filyos, 
kursiyerlerden 
Seval İşlek, 
Günnaz Ünal, 
Raziye Şirin ve 
Sevinç Ersoy 
grubunun tasarla
yarak hazırladığı

Proje Sorumlusu öğretmen Nuran Işık başkanlığında çalışan 
öğretmenlerden Sevda Saitoğulları, öğretici İclal Filyos, 

kursiyerler Seval İşlek, Günnaz Ünal, Raziye Şirin ve Sevinç Ersoy 
grubunun tasarladığı çanta birincilik ödülü aldı.

fonksiyonel 
çanta yaratıcı 
tasarılar bölümü 
tarafından 
birinciliğe 
layık görüldü. 
Gemlik HEM 
4 Nisan'da Bursa 
Tophane Endüstri

Meslek Lisesi 
salonunda yapılan 
törende birincilik 
ödülünü aldı. 
15-17 Nisan 2008 
tarihleri arasında 
yapılacak olan 
bölge birinciliği 
için Bursa adına

yarışacak olan 
Gemlik HEM 
Kocaeli, 
Kütahya, 
Balıkesir, Yalova, 
Eskişehir ve 
Bilecik illeri ile 
yaratıcı sanatlar 
dalında yarışacak.

baytaş www.baytasinsaat.tom.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 
laminânt 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

www.baytasinsaat.cpm.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.tom.tr
http://www.baytasinsaat.cpm.tr
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut Meclis’te sert konuştu

“Açtırmayın kutuyu!” ’ Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Yazı YOR VM

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, siyasi partilerin dernek ve kooperatiflere yaptığı ziyaretlerde yapılan 
konuşmalara sert çıktı. Başkan Turgut, dernek ve odaların siyaset merkezi 
olduğunu söyleyerek açıklamaların belediyeyi küçük düşürdüğünü belirterek, 
hakaret içerdiğini bildirdi.

“Yemedim yedirmedim" diyen Belediye Başkanı, muhaliflerini menfaat 
karşılığı iş yapmakla suçladı. Hakaret edenleri mahkemeye vereceğini de 
bildirdi. Başkan Turgut “Açtırmasınlar kutuyu sonra kötü olur” dedi.
Seyfettin SEKERSÖ7

Belediye Meclisi 
Nisan ayı ikinci 
toplantısını tamam
larken Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut hakkında 
Hisar Mahallesi • , 
kavşağı ile otopark 
altındaki dükkanlar 
ve GEMPORT 
tarafından tahsis 
edilen makam aracı 
haberlerine başkan 
Turgut sert sözlerle 
tepki gösterdi. 
Pazartesi günkü 
oturumda İmar 
Komisyonuna havale 
edilen imarla ilgili 
komisyon raporlarını 
Vedat Büyükgölcü- 
gezli okudu.
İmarla ilgili alınan 
komisyon kararları 
içinde 5 binlik imar 
planının yapılması 
için Büyükşehir'e 
öneri sunulması oy 
birliği ile kabul edilir 
ken Sunğipek Fab
rikası girişinde bulu
nan cami karşısında
ki alanın üniversite 
ile mutabakata 
varılarak yeşil alan 
olarak bırakılması da 
uygun görüldü. 
Bütçe Plan Korniş 
yonu Başkan Yar - 
dımcısı Aydın 
Bayraktar ise kurul
ması planlanan etüd 
merkezleri için ge
çen yılkı bütçeden 
kalan ödeneklerden 
karşılanmak üzere 
demirbaş, personel 
ve güvenlik için yak
laşık 1 milyon 500 
bin YTL ödenek ayrıl 
maşı görüşü oy bir
liği ile kabul gördü. 
bando kaldirii nı 
Öte yandan 657 
sayılı devlet memur 
ları yasası gereği 
daha önce alınan ve 
Büyükşehir tarafın
dan onaylanan ka 
rarın iptal edilme
sine açıklık getiren 
Başkan Turgut,

"Yıllardır belediye 
meclişi olarak alınan 
kararlarla devam 
ettirilen Belediye 
Bandosu yine mec 
lisimiz tarafından 
özel ödenek ile yürü 
tütüyordu. Belediye 
mizi teftiş eden 
müfettiş, bunun 
uygun olmadığını 
bize aktardı ancak 
biz yine ödenek 
ayırdık, önce Büyük 
şehir onayladı, daha 
sonra ise bu kararı 
iptal etti. Gemlik'in 
gönlünde özel bir 
yeri olan bando için 
maalesef uygun 
değil dendi. Devlet 
memurları kanunun
da böyle bir istih
dam olmaması 
nedeniyle de 
kaldırıldı" dedi.
Başkan Turgut, 
bando için yapılacak 
iki iş olduğunu, 
birincisi şirket kurul
ması İkincisinin ise 
dernekleşme olması 
ve belediyenin de 
kurulacak şirket ya 
da dernekten ihale 
ile hizmet alması 
olduğunu bildirdi. 
LANETLE 
KINIYORUM 
Öte yandan son 
zamanlarda bazı 
dernekler ile odalara 
yapılan ziyaretlerde 
konu edilen Belediye 
Başkanının otopark 
altındaki Çarşı’da 

yüzde 30 zam yaptığı 
ve GEMPORT 
tarafından tahsis 
edilen makam aracı 
konusunda yapılan 
açıklamalara da 
değinen Başkan 
Turgut, "Dernek ve 
odalar siyaset 
merkezleri oldu, 
bu konu yanlıştır. 
Yanlışın ötesinde 
Belediyeyi kamu o 
yunda küçük düşü 
ren ve hakarete sevk 
eden bir harekettir. 
Esnaflara ait koope 
ratifin, bir kurumu 
küçük düşürmeye 
yönelik hareketlerini 
lanetle kınıyorum. 
Bir daha olursa mah 
kemeye vereceğimi 
duyuruyorum" dedi. 
ERKEK GİBİ 
KONUŞSUNLAR 
Belediye’ye verilen 
aracın sadece 
tahsis olduğunu 
ve kararın Belediye 
Meclisi tarafından 
onaylandığını da 
hatırlatan Başkan 
Turgut, dedikodu 
dediği sözleri 
sarf edenleri de 
şiddetle kınadı. 
Turgut, "Herkes 

demek istediğini gel 
sin erkekçe yüzümü 
ze söylesin, bu söz 
ler meclise hakaret
tir. Belediyemiz 
GEMPORTun ortağı 
dır ve ilgili şirket 
Kaymakamlık'a da 
araç almıştır. 
Belediyeyi iflas etti 
renler, kendi 
siyasi günlerine 
baksınlar. Benim 
alnım ak yü züm 
paktır. Yemedim 
ve yedirmedim. 
Sadece menfaat kar 
şılığı iş yaptıkları 
için böyle düşünü 
yorlar. Herkes 
cebine, külotuna 
bakarak kendi pis
liğini kendisi 
gör sün" dedi.
Başkan Turgut, 
son olarak ise 
"Açtırma kutuyu 
sonra çok kötü olur" 
ikazında bulundu. 
Başkan Turgut, 
sözlü olarak 
sorulan cami 
sondajı içinde 
açıklama yaparken 
"Hazırlanan proje 
ile yapılacak cami 
yaklaşık 2 bin 
kişilik olacak" dedi.

Şımarık adamlar!...
BU şımarık adamlarda nerden çıktı 

demeyin..
Törenler düzenlenen, bandolar çıkarılan, 

merasimler yapılan, Cumhurbaşkanı, Baş 
bakanla sabah akşam yemek yiyen bu adam 
lar Devlet başkanı değil, bir ülkenin Başba 
kanı değil..

Avrupa Birliğinin komisyon başkanı olan 
kişiler.

Kısaca sıradan bürokratlar..
Yargıtay Başsavcılığı AKP hakkında kapat 

ma davası açınca, AvrupalIların eteği tutuş
tu... hemen yardıma geldiler..

AKP hakkındaki Yargıtay Başsavcısının 
iddiası neydi?

“Laiklik karşıtı davranışların odak merkezi 
olmak.”

İşte Avrupa’nın sözde aklının almadığı 
buydu...

Onlara göre laiklik demokratik olmalıydı... 
Öyle konuşuyorlar.

Peki, “Refah Partisi” kapatılırken “laikliğin 
demokratikliği” var mıydı?

0 zaman çıkıpta, bu beyler neden “Refah 
Partisi”ni savunmadı...

Çünkü Refah Partisi bu beylerin, Avrupa 
hların işine gelmiyordu, AKP kapılarında el 
açmış duruyordu, o kapatılamazdı.

Her istediklerini yapıyordu, onların emrin 
de olmayı kabul etmişti.

Ama “bağımsızlık” diyen “Batı emper yal- 
• izmi”ne “sömürücüler” diyen Necmettin 
Erbakan’ı savunacak değillerdi ya!

Erbakan din eksenli idi ama Avrupa’ya 
karşı onurlu duruyordu..

DTP kapatılmak istenirken de hiç sesleri 
çıktı mı?

Bırakın onların sesinin çıkmadığını, bu 
gün kapatılması istenen AKP’nin bile sesi 
çıkmadı.

Parti kapatmayı öngören kanun maddeleri 
ni anayasada değiştirmek aklından geçti mi? 
Hayır geçmedi.

Nasıl olsa beni kapatmazlar, buna cesaret 
edemezler, kapatmak için dava bile açamaz 
lar demiş Başbakan Erdoğan...

Bunu Abdüllatif Şener açıkladı.
Öyle ya, arkanda yüzde 47 oy, Avrupa ve 

Amerika desteği var.
İyi de o yüzde 47 oy yasaları değiştir 

mezse, Yargıtay Başsavcısı yasaları uygular, 
davayı açar.

ADAMLARIN Avrupa’dan öyle bir gelişleri 
var ki, sanki Yargıtay Başsavcısı’nı görevden 
alacaklar, Büyük Millet Meclisine ders vere
cekler, Anayasa Mahkemesi’ni de hizaya 
sokacaklar.

Sanki sömürgeye gelen “Sömürgeler 
Bakam” ile “Sömürge Valisi” muhteremler.

Deniz Byakal ve Devlet Bahçeliyi bile 
konuşmak için ayaklarına çağırmaya kalk
tılar.

Bizimkiler dik durdular.
Korumaları da bir sürü terbiyesizlik ve 

küstahlıklar yaptılar.
Bunlar AKP’nin aczini, Türk milletini 

koltuk için harcamasını, Avrupa’dan medet 
umduğunu gösteriyor..

Bu arada onurumuz ayaklar altında, bey
lerin umurunda mı ?

Bir de Al gülüm, ver gülüm” oyunu...
Sen benim kapatılmama karşı çık, ben de 

“Türk milletini aşağılayanlara verilen cezayı 
indiren 301. maddeyi Meclis’e getireyim.”

“özgürlüğü seviyoruz ama salak 
değiliz!”...
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Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Asım Kocabıyık’a Fahri Üyelik plaketi

MM IMııM görevi mi yapıyorum"
5^^Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nin Bo 
rusan kurucusu ve Onursal Başkam Asım Kocabıyık’ı 
fahri üye yapması nedeniyle düzenlenen toplantıda 
konuşan Kocabıyık, Borusan Holding’in kültürel, 
sosyal ve sanayi faaliyetlerini sürdürmeye devam ede
ceğini bildirdi. Asım Kocabıyık, Uludağ Üniversi 
tesi Yerleşkesi’ne desteği sürdüreceğini açıkladı.

Asım Kocabıyık, kendisine hayırsever insan 
denmesini kabul etmediğini belirterek “Ben 
vatandaşlık görevimi yapıyorum” diyerek tevazu 
gösterdi. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Başkanı Kemal Akıt, Borusan 
kuruluşlarının Gemlik’in sosyal ve ekonomik 
gelişmesine büyük katkıları olduğunu söyledi.
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Kaymakam Mehmet Baygül {

Kadri GÜLER
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Odaya Fahri Başkan 
yapmaları nedeniyle

Yerİeşke Eski Mü 
dürü Prof. Dr. Abdur

devletini, ülkesini 
ve çevresini seven

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından, Borusan 
Holding kurucusu 
ve Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık’ı 

düzenlenen plaket 
verme töreninde, 
konuşan Kocabıyık, 
Gemlik’e sosyal 
ve ekonomik 
desteklerini sürdüre
ceklerini söyledi. 
Asım Kocabıyık, 
konuşmasında ken
disine hayırsever 
insan denmesini 
kabul etmediğini 
belirterek, "Ben 
vatandaşlık görevimi 
yapıyorum.’" dedi.

PLAKET TÖRENİ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Top
lantı Salonu’nda 
düzenlenen plaket 
töreninin organizas 
yonu Alp Organi
zasyon tarafından 
gerçekleştirildi. 
Törene İlçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Uludağ Üni 
versitesi Tıp Fakül 
tesi Dekanı Prof. Dr. 
Müfit Parlak, Gemlik 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Genç, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi Yüksek 
Okullar Müdürü, 

rahim Korukçu, 
Uluslararası Ticaret 
Odası Yönetim 
Kurulu üyesi Tevfik 
Solaksubaşı, GTSO 
yönetim ve meclis 
üyeleri, Gemlik 
Üniversite Yaptırma 
Yaşatma Derneği 
yöneticileri, Borusan 
Holding Danışmanı 
Bülent Kurt ve basın 
mensupları katıldılar. 
Törende konuşan 
Tevfik Solaksubaşı, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
kuruluşunu anlattık
tan sonra, İktisad 
Fakültesi’nden 
sınıf arkadaşı olan 
Sanayici Asım Koca 
bıyık’ın Gemlik’te 
arsa alış öyküsünü 
anlattı. Solaksubaşı, 
Gemlik’in sanayisi 
nin Borusan ile bir
likte geliştiğine dik 
kat çekerek, Boru 
san’ın yeni yatırım
larla Gemlik’e ve 
bölgeye katkılarını 
sürdüreceğini 
söyledi.
Daha sonra söz alan 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül ise 
Türkiye’nin bir çok 
yerinde görev yap
tığını ancak, Asım 
Kocabıyık gibilerin 
olmamasının sıkın
tısını çektiğini belir 
terek, "Türkiye’nin 

insanlara ihtiyacı 
var. Asım Kpcabıyık 
ve ailesi Gemlik’in 
gelişmesine büyük 
katkı sağlamıştır. ” 
şeklinde konuştu. 
Gemlik’in bir çok 
ilden daha fazla 
imkana sahip oldu
ğunu söyleyen 
Kaymakam Baygül, 
"El ele, gönül gÖnüle 
verirsek Gemlik’i 
daha ileriye 
götürürüz” dedi.

YURTKURAN’IN 
KONUŞMASI 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran 
ise, "Bir gün gelecek 
Gemlik Üniversitesi 
de kurulacaktır.
Asım Bey olmasay
dı, Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nde bu 
günkü ulaştığımız 
noktaya gelemezdik. 
Asım Bey imdadı 
miza yetişti” dedi. 
Gemlik’in en büyük 
insanının Mustafa 
Kemal Atatürk 
olduğunu söyleyen 
Prof. Yurtkuran, "O, 
Gemlik’e Sunğipek 
Fabrikası’nı kurarak 
Gemlik ülkeye ve 
dünyaya tanıtmıştır. 
O’nun kurduğu eseri 
şimdi biz eğitim ku 
rumu olarak sürdü 
rüyoruz. ” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran"

Yerleşke’hİh İçindeki 
bacayı yıkmayarak, 
Atatürk’ün anısına 
sakladıklarını söyle 
yen Prof. Yurtkuran, 
“Bu bacayı tamir 
ettirerek, üzerine 
Türk Bayrağı çeke
ceğiz ve 23 Nisan 
törenlerinden sonra 
bayrağı göndere 
asacağız. Daha 
sonra da Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
yaptırdığı bilgi
sayar Odası’nı 
açacağız” dedi. 
Yurtkuran, Gemlik 
Üniversitesi’ne 
karşı olmadıklarını, 
Uludağ Üniversite
si’nin şu anda 
Yalova’yı bağımsız 
üniversite yaptığını, 
zaman içinde 
Gemlik’in de üniver
site olacağını belirtti. 
Yurtkuran, "Üniver- 
sites şekildir. Tek 
farkı 16 AA 002 
plakalı arabalarla 
dolaşmasıdır. 50’ye 
kadar kontenjanımız 
var. Bu demektir 
ki 50 üniversite 
açabiliriz” dedi.

KOCABIYIK 
KONUŞUYOR 
Daha sonra söz alan 
Borusan Holding 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık, 
konuşmasına "Ben 
kendimi Gemlikli 
sayıyorum. İstanbul

Ticâret ve Sanayi 
Odası’nda, TÜSI 
AD’da uzun yıllar 
görev yaptım. Bura 
da bana verilen paye 
yi şerefle taşıyaca 
ğım. Çok memnun 
oldum” dedi.
Arkadaşı Tevfik 
Solaksubaşı’nın 
yardımı ile Gemlik’e 
geldiğini söyleyen 
Kocabıyık, 
"Gemlik’in o kadar 
geniş imkanları var 
ki, biz bu imkanları 
kullandık. Ve satın 
aldığımız 800 dönüm 
arazi yeterli gelmedi. 
100 dönümünü 
ENKA’ya verdik son 
ra yeniden tamam
ladık. Buna rağmen, 
arazi yeterli gelmi 
yor. Şu anda izin ala 
rak denizi dolduru 
yoruz. Çalışmalar 
düzgün giderse 
büyük yatırımla
rımızı Gemlik’e 
kuruyoruz” dedi. 
Gemlik’te kültürel 
faaliyetleri ile sanayi 
faaliyetlerinin devam 
edeceğini söyleyen 
Kocabıyık, "Rektör 
Mustafa Yurtkuran 
sayesinde Yerleş 
ke’ye birşeyler yap
tık. Belki ileride bir 
yer daha yapmaya 
çalışırım. Hayırsever 
lafını kabul etmiyo
rum. Bu benim 
vatandaşlık 
görevim” dedi.

PLAKET VERİLİYOR 
Son konuşmayı 
yapan Ticaret ve 
Sana yi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
111 yıllık bir geçmişi 
olduğunu belirterek, 
ilçenin sanayi, tarım, 
turizm ve limancılık 
kenti olduğunu belir 
terek, Gemlik’in gliş 
meşinde Borusan’ın 
çok büyük katkısı 
olduğunu söyledi. 
Akıt, TSO’nun 
kendini küresel 
dünyadaki koşullara 
göre yenilediğine de 
dikkat çekerek, 
"Kalite Yönetim 
Sistemi’ne geçtik. 
Bu yıl. da Akredi 
tasyon Belgesi 
alacağız.” dedi. 
Akıt, konuşmasını 
şöyle sürdürdü.
"Borusan kuruluşları 
Gemlik’e geldiği gün 
den beri ilçemiz sos 
yal ve kültürel yaşa 
mına büyük katkıları 
olmuştur. 2 ilköğre
tim okulu, bir cami, 
üst geçit, kültür mer 
kezi, sosyal yardım
lar ve Uludağ Üni - 
versitesi Gemlik 
Sunğipek Yerİeşke 
si’ne yüksek okul 
binası, Hukuk 
Fakültesi yaptırarak, 
Türk gençliğine 
armağan etmesi 
büyük yurtseverliğin 
göstergesidir” 
Daha sonra Koca 
bıyık’a, TSO Meclis 
üyeleri ile birlikte 
Fahri üyelik 
plaketini verdiler.
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Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki 
toplantıyı ben izliyordum.

Seyfettin ise Belediye Meclisi 
toplantısını..

Bu nedenle Belediye Başkanı 
Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki 
top lantıya geç geldi.

Dün, Asım Kocabıyık’a plaket 
’ verilmesi için düzenlenen toplan

tı Ticaret ve Sanayi Odası için bir 
prestij sınavıydı.

Tören salonu, profesyonelce 
hazırlatılmıştı.

Herşey yerli yerindeydi.
Törenin sunuculuğunu Oda 

Meclis Başkanı Mimar Haşan Sö 
züneri başarılı bir şekilde yerine 
getirdi.

Konuşmacıların ilki 40 yıl 
GTSO başkanlığın yapmış Tevfik 
Solaksubaşı idi.

Solaksubaşı ile Asım Koca 
bıyık üniversite yıllarında aynı 
sınıfta okuyan iki arkadaşlar.

Bu nedenle Solaksubaşı böy 
le bir toplantıda yaptığı konuş
madan dolayı büyük mutluluk 
duydu.

Bize, Ticaret Odası hakkında 
ve Borusan’ın Gemlik’e gelişi 
hakkında bilmediğimiz birçok 
konuda bilgi aktardı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, konuşmasında Tevfik 
Solaksubaşı’nın En büyük Gem 
likli olarak tanımladığı merhum

İki toplantı

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_ouler@hotmail.corp

Celal Bayar sözünü düzelterek 
konuşmasına başladı.

Yurtkuran Hoca, “En büyük 
Gemlikli, Gemlik’e Sunğipek 
Fabrikası’nı kazandıran Mustafa 
Kemal Atatürk’tür” dedi.

Yurtkuran, “Asım Kocabıyık, 
Gemlik Yerleşkeşi’ne sahip çık
masaydı, bugünkü noktaya gel 
memiz mümkün değildin ” der 
ken, Kaymakam Mehmet 
Baygül’ün konuşmasındaki 
Gemlik Üniversitesi’ne sözüne 
de açıklık getirdi.

“Gemlik Sunğipek Yerleşkesi 
ileride birkaç yeni fakülte ile 
Üniversite olabilir” dedi.

Kaymakam Baygül ise Asım 
Kocabıyık’ın Gemlik’e destek
lerinin unutulamayacağının altını 
çizerken, Kemal Akıt, Borusan’ın 
Gemlik’in sosyal, kültürel ve sa 
nayi açısından büyümesinde bü 
yük katkılarını olduğunu, Oda’nın 
her geçen gün çağın gereklerine 
kendine uydurduğunu söyledi.

Kocabıyık ise yaptığı yardım
ların hayırseverlik olarak adlan 
dırılmamasını, bunun bir vatan
daşlık görevi olduğunu söyleme
si tamamen bir mütevazilikti.

Kocabıyık, Gemlik’e Boru 
san’ın çok büyük yatırımlar ger 
çekleştirmekte olduğuna da 
dikkat çekti.

Kemal Akıt, yaşlı kurt sanayi
ciye plaketini verirken, Kocabıyık 
bunu “Bana verilen payeyi şeref > 
le taşıyacağım ” dedi.

Güzel bir tören, güzel bir gün 
geçirdik.

Asım Kocabıyık’ı uğurladıktan 
sonra Ticaret Odası Başkanının 
odasında Gemlik sorunlarını 
Belediye başkanı ile tartıştık.

Gazeteye geldiğimde Seyfet 
tin’in Meclis haberini okuyunca 
şok oldum.

Yine başkan Meclis’te çok 
sinir lenmiş anlaşılan.

Ağır sözler sarf edilmiş.
Derneklerde ve Odalara

S®

siyasilerin yaptığı ziyaretlerde 
konuşulan konuşmalara sinirlen
miş Belediye Başkanı.

Bugüne kadar duymadığım 
sözleri duydum.

Örneğin kendi partisinden 
eski bir belediye başkanını kast
ederek, “ Belediyeyi iflas ettiren
ler kendi siyasi günlerine baksın
lar. Benim anlım ak, yüzüm pak
tır. Yemedim ve yedirmedim. 
Sadece menfaat karşılığı iş yap
tıkları için böyle düşünüyorlar. 
Herkes kendi cebine küloduna 
bakarak kendi pisliğini kendisi 
görsün. ” demiş.

Kim bu siyasetçi.
Herkes bu siyasetçiyi biliyor.
Bu kişi AKP’li ve Bursa da 

Vali’den sonra gelen sivil Baş 
kan dır.

Yerel seçimler yaklaştıkça 
AKP’de gerilim de artıyor..

Artacak da.
Oyun kurallarına göre oynan

mıyor. Kimisi tavana kaç tazıya 
tut oyununu oynuyor.

Başkanın Esnaf Kefalet Koope 
ratifi Başkanına söylediği sözleri 
de yenir yutulur gibi değil.

Dün, Gemlik Belediye Meclisi, 
bir hesaplaşma meclisi olmuş.

Günlerdir basında Belediye’ye 
yönelik sert açıklamalar Başka 
nın küplere binmesine neden 
olmuş.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Geleceği düşünmek gerek...
Yerel seçimlere dokuz 

ay kaldı.
Belediye Başkanımız 

Sayın Mehmet Turgut, 
tekrar Belediye Başkan 
adayı olabilmek, 
üyesi olduğu AKP’ye 
tekrar seçim kazandıra
bilmek için yatırım ham
lelerini görevinin son 
yılına bıraktı.

O, işini iyi bilir.
Çarşı Cazibe Merkezi 

inşaatı, muhtarlar için 
hizmet binası yapımı, 
yolların asfaltlanması.

Yıllar yılı harabe 
halinde bulunan eski 
Atatürk İlkokulu tarihi 
binasının restorasyonu 
tasarımı.

Yeni terminal tesisleri.
Kent Müzesi düzen

leme girişimi.
Uludağ üniversitesi 

Asım Kocabıyık 
Sunğipek Yerleşkeşi’ne 
yurt inşaası kararı.

Yerleşke önünün tanzi
mi girişimi, Yerleşke’de 
poliklinik ile düzenlen
mesine katkı.

Manastır’a sahil yolu 
yapımı.

Çarşı Cami’inin 
yeniden yıkılıp, yerine 
yenisinin yapılmasının 
amaçlanması.

Keşke her yıl seçim 
olsa birileri kazanırken 
Gemlik’te kazanıyor, 
önemli noksanlıklar 
gideriliyor.

Önemli hizmetler 
sunuluyor, ilçe halkının 
yararına.

Caminin yıkılıp, eski 
yerine 2 bin kişilik 
caminin yeniden yapıl
ması yanlış.

Bugünkü hali ile evet 
ihtiyaca yeterli değil 
cami.

Büyük bir cami gerekli 
ilçemize.

İlçe nüfusu bugün 80 
bin, bir iki yıl sonra 100- 
120 bin olması 
muhtemel 2 bin kişilik 
camide yeterli olmaya
cak Gemlik için.

Bugün cuma ve 
bayram namazları evet 
yollarda kılınıyor.

Bu durum çan güven
liği açısından tehlike arz 
ediyor.

Peki 2 bin kişilik 

cami yaptıkta namaz 
sonrası cami 
boşaldığında küçücük 
meydan ne hal alacak? 
Trafik saatlerce dura

cak.
Tehlike fazlasıyla 

gerçekleşebilecek.
O’nun için mevcut 

caminin yeri artık uygun 
değil.

Cami yapmak 
belediyenin asli görev
leri içinde de değildir.

Belediyelerin elektrik, 
su, doğalgaz, temizlik 
gibi görevleri şirketlerce 
ve kuruluşlarca yapılı 
yor.

Belediye görevleri ağır
lıklı olarak imarla ilgili 
bir durum halini aldı.
Artık günlük düşüne
meyiz.

En az 50-100 yıl 
ilerisini düşünerek 
buna göre hizmet üret
meliyiz.

Öncelikli hizmet, ilçeye 
meydanlar kazandırmak 
olmalıdır.

Cami ve etrafındaki 
binalar hatta, hatta 
Hükümet Konağı, PTT 

binası yıkılarak meydan 
büyütülüp, yeşil alan ve 
parklar ihdas edilerek 
insanın yararına 
sunulmalıdır.

PTT ve Kaymakamlık 
ve bazı birimler 
bugünkü Belediye 
Sarayı’nda pekala görev 
yapabilirler.

Belediye’nin Avcı 
ailesinden satın aldığı 
büyük yer artık şehrin 
tam merkezidir.

Bu yere daha büyük 
bir cami ilgilililerince 
yapılarak uzun yılların 
ibadet ihtiyacı gide
rilebilir.

Sabit yatırımlarda 
yapılan hataların gide 
rilmesi de zordur.

Bu kadar hizmet sun
maya kararlı Belediye 
Başkanımız Sayın 
Mehmet Turgut eski ye 
rine cami inşa kararını 
gözden geçirmeli, 
caminin eski yerinde 
yapılmasında ısrarlı 
olmamalıdır.
Israrlı olunduğunda 

AKP örgütü ve 
AKP Belediye Meclis 

grubu buna izin ver
memelidir.

Belediye Meclisi’nden 
karar çıkmazsa cami 
nasıl yapılabilir ki?
Aksi halde AKP’liler 

sorumlulukları büyüktür.
Vebali omuzlarındadır.
Doğru ve isabetli 

kararlarında tüm partiler 
ve kuruluşlar ve halk 
şüphesiz yanlarında 
olacak, bunu sağlayan
ları hep iyiliklerle 
anacaktır.

İlçe halkından düşünce 
üretmesini ısrarla 
isteyen Sayın Belediye 
Başkanımızın, görüşle 
rime, toplumun bu 
doğrultudaki beklentile 
rine ümit ederim saygı 
duyacaktır.

Ne kadar uzun süreli 
olursa olsun, birgün o 
makamlardan uzak
laşılacak.

Kişi iyi ya da kötü yap
tıkları ile anılacak.

Benim dileğim Sayın 
Turgut’un bırakacağı 
unutulmaz hizmetlerle 
öğünçle anılması, iyilik
lerle anılması.
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Şahin; Bursa'ya zaman fca yhetiirmedik'
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 4 yıl
lık görev süresi 
içinde gerçekleştir 
dikleri yatırımları ve 
bundan sonraki plan 
ladığı projeleri basın 
mensupları ile pay
laştığı toplantıda, 
“Bursa’da yerel kal 
kınma hamlesi 2004 
yılında başladı ve 4 
yıldır söz verdiğimiz 
gibi bundan sonrada 
bu atılım devam ede 
cek” dedi.
Başkan Şahin, Meri 
nos Parkı Çay Evi’n 
de yapılan basın

I toplantısında, Bur 
sa’nın hepimizin 
ortak paydası oldu 
ğuna vurgu yaparak, 
“Bizler bu kentin 
yöneticileri olarak, 
sizler de vatandaşın 
sesi, kulağı ve gözü 
olarak Bursa’ya hiz 
met ediyoruz. 4 yıl 
önce göreve geldi 
ğimizde Bursa çok 
zaman kaybetti, kay 
bedecek bir dakika 
mız bile yok demiş 
tik. Bursa yerel 
kalkınma atağına 
geçmeli, Bursa

marka kent olrhalı 
demiştik. Bugün 4 
yılı geride bıraktık. 4 
yılı değerlendirdiği 
mizde gelinen nok
tada halkımıza ver 
diğimiz sözleri tut
manın gönül rahatlı 
ğını yaşıyoruz” dedi. 
Bursa’da 2004 yılın
da başlatılan yerel 
kalkınma hamlesin 
de ilk olarak ulaşım 
sorununun ele alın 
dığını ifade eden 
Başkan Şahin, “Yol 
medeniyettir dedik. 
Bizden Önce 10 yıl 
da 4 kavşak yapıl 
mıştı. 4 yılda 10 kav 
şak yaptık. Çarpık 
yapılaşmanın tarihi 
güzelliğini gölgele 
meşinden dolayı 
kentsel dönüşüm

projelerine ağırlık 
verdik. Merinos 
Parkı ve Atatürk 
Kongre Kültür Mer 
kezi, Bursa için bü 
yük bir değişim ve 
dönüşüm projesidir. 
Bursa’yı İstanbul’un 
arka bahçesi olmak
tan çıkaracak, dünya 
nın kongre merkez
leri arasına sokacak 
ve Bursa’yı marka 
kent yapacak bir 
çalışma oldu. Meri 
nos Parkı’nda 226 
bin metrekarelik ye 
şil alanı yeni düzen
lemeyle 252 bin met 
rekareye yükselttik. 
4 yıl önce 2 milyon 
600 bin metrekare 
olan Bursa’daki ye 
şil alanı 4 milyon 
metrekare alana 

çıkardık”dedi. 
Bursa’nın yeşilinin 
sadece adında ve 
hatırlarda kalma
ması için sürdürülen 
çalışmalar çerçeve 
sinde Nilüfer Vadisi 
Rekreasyonu’nun 
başlatıldığını anla
tan Başkan Şahin, 
Abdal Köprüsü’nden 
Afet Koordinasyon 
Merkezi’ne(AKOM) 
kadar olan yaklaşık 
5 kilometrelik proje 
nin 2,5 kilometrelik 
ilk etabının yaz ay 
larında tamamla 
nacağını kaydetti. 
Başkan Şahin, 
bu proje ile 
Bursa’nın silueti 
değişeceğinin 
altını çizdi. Yeni 
Bursa’nın değişimi 
ne önemli katkı 
sağlayacak dönü 
şüm projesinin ta 
bakhaneler olarak 
bilinen Sıcaksu’da 
hayata geçirileceğini 
dile getiren Başkan 
Şahin, Sıcaksu Kent 
sel Dönüşüm Proje 
si ile kentin ortasın
da yeni bir cazibe 
merkezinin oluşa
cağını kaydetti.

liram Bröt
İlmili bIctM

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 14 Nisan Pazar 
tesi ile 24 Nisan 
Perşembe tarihleri 
arasında düzenle 
necek olan ‘18. Bur 
sa Fotoğraf Günleri’ 
özel sunumlarla bir
birinden güzel ser 
gilere ev sahipliği 
yapacak.
Yaşamdan en özel 
kesitlerin Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
sergileneceği etkin
likte, fotoğraf sana 
tına ilgi duyanlar da 
ücretsiz olarak 
eğitim alabilecekler. 
Fotoğraf Günleri, 
bir ilke de imza ata 
rak “Bursa’nın 3. 
Boyutu” başlıklı ser 
giyi sanatseverlerin 
beğenisine suna 
cak. Bursa Kent 
Müzesi’nde ziyarete 
açılacak olan sergi, 
Bursa’nın yüz yıl 

önceki ticaretine, 
sanayisine, sosyal 
yaşamına ve mima 
risine ışık tutacak. 
Sergide, Paris’te 
2007 yılı Eylül ayın
da yapılan müza
yedede Suna-İnan 
Kıraç Akdeniz Mede 
niyetleri Araştırma 
Enstitüsü tarafından 
satın alınan ve ste 
reoskop makinesiy 
le 3. boyutlu izlene 
bilen 93 fotoğraf 
izlenime sunulacak. 
Araştırmayı yürüten 
Dursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Danışmanı ve Kent 
Müzesi Koordina 
törü Ahmet Ö. 
Erdönmez, ilk kez 
gün ışığına çıkacak 
olan fotoğrafların 
çekildiği zaman ve 
mekânlar bilinme 
diğinden, aylar Sü 
ren araştırmaların 
yapıldığını kaydetti.
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AKkılıç: ‘‘Gazeteci kararlı olmalı"
Bursa Çağdaş Gazeteciler Derneği’nde konuşan Araştırmacı-Yazar Yılmaz Akkılıç, 12 Eylül döneminde darbeye 
karşı sesini çıkaran tek gazetenin Gemlik Körfez olduğunu hatırlatarak, “Gemlik Körfez Gazetesi’ne BursalIlar 
sahip çıkmalıdır” dedi. Akkılıç son dönemlerde iktidarın gazete sahiplerini belirlemeye başladığına dikkat çekti.
Araştırmacı Gazeteci 
Yazar Yılmaz Akkılıç, 
Türkiye’nin birçok 
darbeler yaşadığını 
belirterek, "12 Eylül 
döneminde darbeye 
ülke genelinde sesi 
çıkan tek gazete 
Gemlik Körfez Gaze
tesi oldu. Bu yüzden 
Sıkı yönetim mahke 
mesi tarafından 
kapatıldı" dedi. 
Gazetecilerin kararlı 
ve dirençli olmaları 
gerektiğini belirten 
Akkılıç, "Direnç kay 
bı yok olursa gaze 
teci kendi direncini 
de kaybeder" dedi. 
Çağdaş Gazeteciler 
Derneği'nin yeni 
dönem "Perşembe 
Söyleşileri"nin ilk 
konuğu Gazeteci 
Yazar Yılmaz Akkılıç 
oldu. Akkılıç, Türki 
ye'de ve Bursa'da 
basın tarihini, 

geçirdiği aşamaları 
ve basın özgürlüğü 
konusunda yaşadığı 
sorun ve sıkıntıları 
slayt gösterisi 
eşliğinde anlattı. 
Gazetecilik yaşamı
na 1949 yılında 
Uludağ Dergisi'nde 
yazarak başladığını 
değişik gazetelerde 
köşe ve araştırma 
yazılarıyla mesleği 
halen sürdürmekte 
olduğunu ifade eden 
Akkılıç, "Çok zor 
koşullar yaşadım. 
Gazete kapatmalar, 
sansürlerle karşı 
taştım. Bugüne ka 
dar Olay ve Bursa 
Hakimiyet dahil bir 
çok gazetede çalış 
tim. Basın özgür
lüğümden ödün 
vermedim, 
bu nedenle kovul
madan ayrılmayı 
bildim" dedi.

GEMLİK KÖRFEZ'E 
SAHİP ÇIKILMALI 
Akkılıç, Türkiye'nin 
birçok darbeler yaşa 
dığını, 12 Eylül döne 
minde darbeye ülke 
genelinde sesini 
çıkaran tek gazete 
nin Gemlik Körfez 

Gazetesi olduğuna 
dikkati çekerek, 
"Bu gazete Sıkı 
yönetim Mahkemesi 
kararıyla kapatıldı. 
Gemlik Körfez Gaze 
tesi'ne BursalIlar 
sahip çıkmalıdır" 
dedi.

1986 yılında 
Bursa Hakimiyet 
Gazetesi'nin Celal 
Sönmez tarafından 
satın alındığını, 
daha sonra işadamı 
Cavit Çağlar'ın Olay 
Gazetesi'ni kurdu - 
ğunu, böylece gaze 
telerin sermayenin 
denetimine geçtiğini 
ifade eden Akkılıç, 
şunları söyledi: 
"Büyük sermaye 
İstanbul ^gazetelerini 
de satın aldı. 
Gazetecilerin gaze 
fesini günümüzde 
bulamazsınız.
Gazeteler, televizyon 
lar, radyolar 
büyük sermayenin 
denetiminde, 
çünkü çıkarı var. 
Son dönemde 
iktidar gazete 
sahiplerini belirle 
meye başladı. Bu 
ülkede sosyal 

güvenliği olmayan 
kesim basın 
sektörüdür.
Atatürk, 'Basın 
milletin müşterek 
se sidir' dedi 
sermayenin sesidir 
demedi. Yaşanan 
bu gelişmeler 
karşısında gazeteci 
kararlı ve dirençli 
olmalıdır, sofra 
gazetecisi olma
malıdır. Direnç 
kaybına uğrarsa 
yok oluşunu getirir. 
Bundan sonra 
zor dönem başlaya
cak. Bir gazete 
yöneticisi ben 
bu partiliyim 
dememeli, objektif 
gazetecilik yap
malıdır. Gazetecinin 
görevi halekini dik 
tutmak, ülkesinin, 
halkının mutluluğu 
ve refahı için 
çalışmalıdır."

UMURBEY IHI SAHA 
muiEnın

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
I Saati: 45.00 ■ YIL 

1 Saat t Servis; 65.00 • YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM : 0.546 517 52 82
ŞUBE: Küçük Sanayi Sitesi 

B/Blok No:32 Gemlik / BURSA 
Tel & Fax: 0.224 524 77 78

www.netotogaz.com

LNETOTOGAZ 
GEMLİK’TE

EH W W W BÖffllİ

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

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

http://www.netotogaz.com
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Define ararken kayanın altımla kaldı
Bursa'nın 
Yenişehir 
ilçesinde, define 
aramak için 
kazdığı kayanın 
altında kalan 
bir genç 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki

gece 
izinsiz*, kazı 
yapmak için 
Kirazhyayla 
köyüne giden 
S.A., H.A., A.O.K., 
T.Ç. ve İsmail 
Çan (23), burada 
belirledikleri bir 
kayanın altını kaz

maya başladı. 
Altını kazdıkları 
kayanın üzerine 
devrilmesi 
sonucu İsmail 
Çan, olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Çan'ın kayanın 
altında kaldığını 
gören arkadaşları,

durumu 
jandarmaya 
bildirdi.
Çan'ın cesedi 
kayanın altından 
çıkarılarak 
ailesine teslim 
edilirken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

ftlkollu aençlerin 
kavgası Mı hini

2 aylık haksız tutuklamaya 4 bin YTL
Bursa'da satırla 
yaraladığı 2 traves- 
tinin 750 YTL'sini 
gasp ettiği iddiasıyla 
2 ay cezaevinde yat
tıktan sonra suçsuz 
olduğu anlaşılıp 
beraat eden kişi 
tazminat almaya hak 
kazandı. Ameliyatla 
kadın olan Türki 
ye'nin ilk transsek- 
süeli Öykü Evren'in 
kocası M.Ö., devlet
ten haksız tutuklan
masıyla ilgili olarak 
4 bin YTL, avukatlık 
ücreti için de bin 
300 YTL alacak.
Edinilen bilgiye 
göre, Esra takma

adlı M.B.'yi (27) 
satırla kemıik kırığı 
oluşturacak şekilde 
yaralayıp çantasın
daki 250 YTL'yi, 
Sude takma adlı 
T.B.'nin (23) ise 500 
YTL'sini gasp ettiği 
iddiasıyla tutuk
lanan M.Ö., 5. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde, "nitelikli yağ 
ma ve satırla kasten 
yaralama" suçundan 
hakim karşısına 
çıktı. Olayla hiç bir 
ilgisinin olmadığını 
söylemesine rağmen 
2 ay cezaevinde 
yatan M.Ö., yapılan 
yargılama sonunda

suçsuz olduğu 
anlaşılınca beraat 
etti.
Haksız yere ceza
evine girerek 2 ay 
tutuklu kaldığını ileri 
süren M.Ö., avukatı 
Nalan Bener 
aracılığıyla, devlet
ten bin YTL'si maddi 
60 bin YTL'si 
manevi olmak üzere 
toplam 61 bin YTL 
tazminat talebinde 
bulundu.
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi, 
M.Ö.'nün 2 aylık 
haksız tutuklan
masıyla ilgili olarak 
devleti bin YTL'si

maddi 3 bin YTL'si 
de manevi olmak 
üzere toplam 4 bin 
YTL tazminat ödem
eye mahkum etti. 
Ayrıca hazine, 
avukat ücreti olarak 
da Nalan Bener'e 
bin 300 YTL 
ödeyecek. 
Kayınpederinin 
bankadan çektiği 
krediyle ameliyat 
olan Öykü Evren'in, 
M.Ö. ile evlenmesi 
Türkiye'de gündem 
oluşturmuştu. M.Ö. 
eşi Öykü Evren ile 
başka bir dava kap
samında halen 
tutuklu bulunuyor.

Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa 
ilçesin de birlikte 
alkol alan gençlerin 
kavgası kanlı bitti. 
Bıçakla yaralanan 
genç hastaneye 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
1 kişi gözaltına 
alınırken kaçan 
bir kişi de aranıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Şevketiye 
Mahallesi dere 
boyunda birlikte 
alkol alan Okan G. 
(29), Uğur Ş. (28) 
ve Haşan K. (20) 
arasında tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya

dönüşmesiyle 
Haşan K., belinden 
çıkardığı bıçakla 
alkol aldığı 
arkadaşı’Okan 
G.'nin boğazını 
kesmek istedi.
Yaşanılan 
arbede sırasında 
Okan G. yaralanır 
ken Haşan K. 
kaçtı. Okan G.'i 
darp eden Uğur Ş. 
ise polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Hastaneye kaldı 
nlan yaralı gencin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken 141 
promil alkollü 
olduğu ortaya çıktı.

İskeleden ıliisen 
isçi ağır yaralandı

%

I
İ

i i

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN |
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kirâlama 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 g
Kayhan Mahallesi’nde denizi, gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
- - - - - - - - - . ~Kt'

Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa B
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 fe-

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 E»

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Macide ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 İO 21

&

Hırsızlar 
DSI'ycaitsu 

motorunu 
çaldılar

Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesin 
de DSI'ye ait su 
pompa istasyonu 
na giren hırsızlar 
su motorlarını 
çaldı. Edinilen bil
giye göre, Akça 
pınar Köyü Uluabat 
Gölü kıyısında ara 
ziyi sulamak için 
kurulan DSİ müdür 
lüğüne ait su pom 
pa istasyonunun 
kapısını kırarak 
içeriye giren Z.K., 
T.K., ve Ç.K. isimli 
3 şahıs, içeride 
bulunan 2 adet su 
motoru, 2 adet 
sulama vana siste
mi ile dinamoları, 
yanlarında getir 
dikleri bir kamyo
nete yükleyerek 
kaçtı. İhbar üzerine 
harekete geçen 
jandarma, kamyo
neti Bursa istika 
metine kaçarken 
yakaladı.
Kamyonet 
içerisindeki 3 şahıs 
gözaltına alınırken, 
çalıntı eşyalara da 
el konuldu.

Bursa'da çalıştığı 
inşaatın 3. katındaki 
iskeleden düşen 
sıva işçisi 
ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesine 
bağlı Beşevler 
Mahallesi Beydağı 
Sokak'taki bir 
inşaatta meydana 
gelen olayda, sıva 
işçisi olarak çalışan

Rasim Kuş (34) 3. 
kata kurduğu iske
lenin üzerinde ip 
sabitlemek isterken 
başı dönüp aşağıya 
düştü. Toprak ze 
mine çakılan 
Rasim Kuş ağır 
yaralı olarak Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne kaldı 
rıldı. Polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

Misafirliğe Belen 
annesi kaybolunca 

polise başvurdu
Bursa'da kızına 
misafirliğe giden 
Kadın ortalıktan 
kayboldu.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesine 
bağlı İhsaniye 
Mahallesi’nde 
meydana gelen 
olayda kızı 
Gülsüm T.'ye (25) 
misafirliğe gelen 
annesi Kevser

Ç.(46) "markete 
gidiyorum" 
diyerek evden 
ayrıldı. Kevser 
Ç.'nin bir daha 
geri dönmemesi 
üzerine hayatından 
endişe eden kızı 
polise başvurdu. 
Olayla alakalı 
soruşturma 
başlatan polis 
kaybolan kadını 
arıyor.

Gemlik Asım Kocabıyık Yüksek 
Okulu’ndan almış olduğum 

öğrenci kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür. MERDİYE İNCE
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ELEMAN ARANIYOR
CARGİLL Şantiyesinde çalışacak 

MAKİNE MÜHENDİSİ veya 
MAKİNE TEKNİSYENİ 

(Otocat programı kullanmasını 
bilen BAY veya BAYAN) 

aranıyor.
ÇAĞDAŞ TEKHİK TESİSAT 

Hamidiye Mah. Kartal Sok. No:17 
Tel: (0.224) 514 30 08 * 
Fax : (0.224) 587 79 43 

GSM : (0.532) 687 55 83 GEMLİK 
abdullah_yilmaz1@mynet.com

ELEMAN ARANIYOR
ÜYDU ANTEN MONTAJI YAPABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR.
MAAŞ+SSK 

DIGITÜRK YETKİLİ BAYİ 
KAPTAN ELEKTRONİK 

TEL : 513 78 70

Sayfa 9

REAL
GÜVENLİK

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK BÖLGESİNDE HİZMET 
VERDİĞİMİZ ULUSLARARASI 

KURULUŞLARDA 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE

ÖZEL GÜVENLİK 
GÖREVLİLERİ
TEL:0224 221 57 56 
FAX:0224 221 57 96 

GSM: 0533 705 66 44

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM 

VEREN AŞÇI 
ALINACAKTIR

Müracaat şahsen yapılacaktır.
0 224 524 75 00

İGemlikKErfezl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 
ve bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü 

(SRC ve Psikoteknik belgeli) 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 
CV fakslanması gerekmektedir.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / bursa - Tel: 513 47 39

GEMİİK SİNEMA GÜMÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
M.Ö 10.000 
YUMURTA 
WİNS CLUP

(Rezervasyon 
Telî5l3 33 2l)

14.00-16.15- 19.00-21.00
14.15-16.30-19.15-21.15
12.00

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

ww.elkoyuii.coin

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:abdullah_yilmaz1@mynet.com
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önceki gün Bursa 
Atatürk Spor Salonu’ 
nda yapılan Judo il 
birinciliği müsaba 
katarında il üçüncü 
şü olan 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
judo takımına üçün 

cülük kupasını İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
verdi.
Gemlik Halk
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
açtığı judo kursların 
da Antrenör İsmail 
Yıldız tarafından 

hazırlanan 11 Eylül 
İlköğretim okulu 
judo takımı katıldığı 
II Milli eğitim Mü 
dürlüğü Judo Yıldız 
Erkekler il üçüncüsü 
olan 11 Eylül takımı 
okul bahçesinde 
düzenlenen törenle 
kupasını aldı.

İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Mehmet Ercü 
men ile Şube Müdür 
teri Hüseyin Zan ve 
Akif Alanlar ve HEM 
Müdürü Kemal Çetin 
oğlu'nun da katıldığı 
kupa töreninde konu 
şan Okul Müdürü 
Mehmet Duran,

HEM'in açtığı kursla 
rın başarılı sporcu 
yetiştirdiğine dikkat 
çekerek okulunun 
gösterdiği başarıdan 
dolayı sporcu öğren
cilerini kutladı. 
İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Mehmet Ercü 
men'de judo takımını 

kutlarken, HEM tara 
fından açılan kursla 
rın süreceğini belirt
ti. Ercümen, okul 
bahçesini dolduran 
öğrencilerin alkışları 
arasında il üçüncü 
lüğü kupasını Takım 
Kaptanı Sercan 
Bayrak'a verdi.

Miıı Hıı ttiMi M'ı W
£4»

Ercüment ESEN

Türkiye Yelken 
Federasyonu 
Başkanı Nazlı İmren 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, dün 
ilçemiz Kayıkhane 
mevkiinde bulunan 
Gemlik Yelken 
Kulübü’nü ziyaret 
ederek çalışmalar 
hakkında bilgi 
aldılar.

Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile Belediye Başkanı 
ve Gemlik Yelken 
Kulübü Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından 
Gemlik Yelken 
Kulübü Tesisleri’n 
de karşılanan 
Türkiye Yelken 
Federasyonu 
Başkanı Nazlı 
İmren, ikinci Başkan Serhat Belli ile beraberindeki

heyet tesisler 
ve kulüp hakkında 
bilgi aldılar.
Türkiye Yelken 
Federasyonu 
Başkanı Nazlı 
İmren ve 
beraberindeki 
heyet Gemlik 
Yelken Kulübü’nde 
verilen kahvaltıda 
hem sohbet ettiler, 
hem de bilgi 
alışverişinde

bulundular. 
Kahvaltıda 
konuklara Gemlik 
zeytinini de ikram 
eden Başkan 
Mehmet Turgut 
ve Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Türkiye Yelken 
Federasyonu 
Yönetim Kurulunun 
ziyaretinden 
memnun kaldıklarını 
ifade ettiler
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Akciğer dokusunun 
iltihaplanması 
'zatürre' olarak 
biliniyor. Akciğer 
dokusunda oksijeni 
alıp verme işlemini 
yürüten alveol 
denilen hava 
kesecikleri var, 
bunlar iltihaplanıyor. 
Zatürrenin tipik 
ve atipik türleri 
çok sık görülüyor. 
International 
Hospital'dan Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Bülent 
Tutluoğlu, atipik 
zatürrenin üst so 
lunum yolu enfeksi 
yonlarıyla karışa
bildiğini, uzayan 
öksürük, hafif ateş 
ile ortaya çıktığını, 
bazen kalp zarında 
iltihaba bile neden 
olabildiğini 
söylüyor.
Tipik zatürrenin 
belirtileri arasında 
şunlar var: 
- Bir-iki gün içinde 
başlayan öksürük 
- Balgamda kan 
olması
- Paslı balgam çıkar
mak
- Şiddetli göğüs 
ağrıtan
- Bu ağrılar derin 
nefes almayla ve 
öksürmeyle artıyor 
- Kandaki lökositler 
yükseliyor
- Zatürre akciğerin 
belli bir kesiminde 
çok keskin sınırlarla

izlenebilen bir 
görüntü veriyor 
- Zatürreye pnömo 
kok mikrobu sıklıkla 
neden oluyor 
Atipik zatürrenin 
belirtileri ise şöyle 
ortaya çıkıyor: 
-Yaklaşık 2-3 hafta 
süren belli belirsiz 
şikayetlerle geliyor 
- Üst solunum yolu 
enfeksiyonundan 
ayırmak mümkün 
olmuyor 
- Uzayan öksürük, 
hafif ateş (37,5 
derece) görülüyor 
- Baş ağrısı, eklem 
ağrıları olabiliyor 
- Kulak zarında ilti
hap olabiliyor 
- Kalp zarında sıvı 
töpfanabılTyor 
- Böbrek sorunları, • 
karaciğer sorunları 
olabiliyor 
- Sinir sisteminde 
etki edecek menenjit 
tarzı sorunlar 
görülebiliyor

- Klamidya, lejyo 
nella, mikoplazma 
gibi mikroplarla 
ortaya çıkabiliyor 
Tedavisi nasıl 
yapılıyor?
-Yüksek ateş, uza
yan öksürükler, 
halsizlik, iştahsızlık, 
hafif ateş varsa 
akciğer filmi çek
tirmekte yarar var 
-Radyolojik veriler 
incelenerek 
tedaviye başlanır 
-Hastalığa uygun 
antibiyotik 
verilmesi lazım 
-Kendi kendine 
antibiyotik kullan
mak hastalığı 
ağırlaştırabiliyor 
-Küçük çocuklar ve 
65 yaşın üzermdekı- 
leri hastaneye 
yatırarak tedavi 
etmek gerekiyor 
-Karaciğer, böbrek, 
diyabet altta 
yatan akciğer 
hastalığı varsa 

bunları da 
hastaneye yatırıp 
tedavi etmek 
önemli
-Hastanın tansiyonu 
çok düşükse ve aşırı 
terliyorsa su kaybı 
ve sonrasında 
oluşan şok tablo
suyla ölüm olabilir 
-Zatürre sonucunda 
ateş 41 dereceyse 
hastaneye 
yatırmak gerekiyor 
-Ateş 35'in altın
daysa da şok 
gelişebiliyor 
-Sadece ateşe değil 
laboratuvar test
lerinin sonuçlarına 
da bakılarak hastan
eye yatırılıyor 
KİMLER ZATÜRRE 
AŞISI OLMALI? 
-65 yaşın 
üzerindeki kişiler 
-Diyabeti olanlar 
-Kronik böbrek 
yetmezliği olanlar 
-Kronik karaciğer 
yetmezliği 
bulunanlar 
-Kronik obstrüktif 
akciğer hastaları 
-Bağışıklık 
sistemi baskılanan 
-Kortizon kullanan 
hastalar 
-Bebeklerde 
pnomokok ve 
hemofilius 
influenza aşısı, 
bu etkenle oluşan 
zatürrelere karşı, 
bebekleri ve 
çocukları 
koruyor.

Hipertansiyon ölümcül 
hastalıkların tetikçisi

Türkiye'de erişkin 
nüfusun yaklaşık 
dörtte birini etkile 
yen hipertansiyon 
hastalığının özellik
le 50 yaşın üzerin 
deki yetişkinler için 
büyük tehdit oluş
turduğunu belirten 
Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Özgür Ulaş Öz 
doğan, "Yapılan bil
imsel araştırmalar 
da her dört erişkin 
bireyden birinde 
yüksek tansiyon 
saptandığına işaret 
ediyor" dedi.
Dr. Özgür Ulaş 
Özdoğan,kan ba 
sinemin 140/90 
veya üzerinde ol 
ması durumunda 
dikkat edilmesini 
isteyerek, "Yüksek 
tansiyon, kalp da 
mar hastalıklarının 
neredeyse tamamı 
ve böbrek yetme
zliği için önemli bir 
risk faktörüdür. 
Tansiyonun uzun 
zaman normal 
değerinin üzerinde 
seyretmesi, başlıca 
dört organa geri 
dönüşümü olmayan 
hasar verir. Bunlar 
kalp ve damarlar, 
beyin, böbrekler ve 
gözdür" dedi. Halk 
arasında 'tansiyon' 
olarak adlandırılan 
hipertansiyonun 
belirtilerinin anla- 
manın güç olabildi 

ğini dile getiren 
Özdoğan, hipertan
siyonun çoğu kim 
sede hiç belirti ver
meden yıllarca de 
vam edebileceğini 
kaydetti. Belirti ver
meyen ancak çok 
yüksek ve risk taşı 
yan hipertansiyon 
vakalarına sıklıkla 
rastlandığını ifade 
eden Özdoğan, bu 
vakaların küçük bir 
kısmında ilk zaman
larda bazı belirtile 
rin baş gösterdiğini 
ifade ederek şunları 
söyledi: "Belli belir
siz, tekdüze seyre
den baş ağrısı, baş 
dönmesi nöbetleri 
ve zaman zaman 
nükseden burun 
kanamaları gibi 
belirtilerin yüksek 
tansiyonun haberci
sidir. Ancak bu be 
lirtiler çoğu zaman 
hipertansiyonun 
ilerlediği ve yüksek 
sınırlara ulaştığı 
noktada ortaya 
çıkıyor. Yüksek 
tansiyonun 
erken teşhisi ve 
tedavi edilmesi 
bu dört organda 
meydana gelecek 
hasarları en aza 
indirger. Yüksek 
tansiyonun 
vücuda verdiği 
zararların başında 
kalp krizini tetiklen- 
mesi geliyor."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Çar. 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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. W10 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 51 3 3,5 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi TU öö
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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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. 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 1425

NÖBETÇİ ECZANE

12 Nisan 2008 Cumartesi 
S.SARAL ECZANESİ 
13 Nisan 2008 Pazar 
ENGİN ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3029 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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DOĞAL KAYNAK S U Y U SABİT

f itat^j *Bâm.SÜ ,1* 
AKAY TİCARET ISO 9001:2000_ , i-n-A L-JVA L_n_1 LJ LJ lj lj-lj : Quality Management System

^GEMLİK BÖLGE BAYI 539 O 444 HACCP
Based Food Safety SystemK.KUMLA-KARACAALİ-NARLI-UMURBEY 538 98 68

GemlikK
Kunıluş:197:

25Ykr.
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE ■ ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA .:

Telî 0.224 513 33 49 Fax; 513 33 50

Muhasebeci ve Mali Müşavirler, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısını görüştü

flcı/Emeklilikte dengesizlik 
kanıt dışından bozuluyor’'

yf Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Gemlik Şubesi tarafından düzenle
nen toplantıda, hükümetin çıkartmak istediği Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası 
Yasa Tasarısının çalışma hayatında yer alan kesimlerin tümünün itirazı olduğu belirtildi.

Hükümetin hazırladığı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık 
Sigorta Yasa Tasarısı çok büyük tepki alıyor.

Bu tekipkiler daha çok emekçi kesimden geliyor.
Tasarıya ad konmuş, "Mezarda Emeklilik Yasa Tasarısı"

Devamı sayfa 5’de

Toplantıda konuşan Mali Müşavir Nuri Acı, tüm çağdaş ülkelerde ve 
bilhassa AB'de Sosyal Güvenlik Kuramlarına devlet bütçesinden kaynak 
aktarıldığını söyledi. Acı, ulusal gelirin arttığı söylenen ülkemizde Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına aktarılan payda azalma gördüğüne dikkat çekti. 3’de

Mırtaı
Önceki hafta Orhangazi CaddesTnde bir ecza 
neyi arayarak, kendisini Devlet Hastanesi’nde 
doktor olarak tanıtan ve karşısındaki kontör 
satıcısından bin 400 YTL’lik kontör aldırarak, 
kontör dolandırıcılığının ardından bu kez de 
Eski Pazar CaddesTnde faaliyet gösteren bir 
telefoncuya gelen kimliği belirsiz bir şahıs, iş 
yerinde tezgahtar olarak çalışan Özge lşık(24) 
patronunun telefon numarasını istedi. Cep 
telefonuyla patronu ile konuşma süsü veren 
şüpheli, “benim siparişler hazır mı?” deyip 
çeşitli markalarda cep telefonları .ve çeşitli 
GSM firmalarına ait 4 bin 918 YTL değerinde
ki kontörleri alarak, kayıplara karıştı. İşyeri 
sahibinin dükkanına gelmesi ile birlikte 
dolandırıcılık olayı da ortaya çıktı.

ESSgN WI"=IS
Zeytüılik -Tarla -Meyve Bahçelerinizde damlama 7imfD*ui(«c| nf 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir. JJJJjJ gig

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I PROJELERE
P KumloCod. VoşoSSit. flpt. No:l K.KUMlfl/G€MLİK 5YHJIFAI?

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 IL£ KREDİ VERİYORM

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

Gazeteci(!) Vicdan...Cüzdan....

Ağzına sağlık Semih Pala..
İçimizden birine -ne kadar içimizden oldu 

ğu ciddi biçimde tartışılır-haddini bildirdi 
ğiniz için..

Biliyorsunuz Bursa'nın önemli bir yayın 
kuruluşu kendi hataları da vardır kuşkusuz 
ama asıl amacı ses kesmek olarak nite
lenebilecek bir biçimde kısa adı TMSF olan 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devre 
dildi..

Olay Gazetesi..
Bursa'da doğrunun yanında yanlışın kar 

şısında bir çizgide yayın yapıyordu..
Kuruluşunda bulunduğum için değil onun 

düne kadar değişmez bir okuru olarak söy 
lüyorum her zaman kent ve toplum çıkar
larını bireysel ve grup çıkarlarından önde 
tutmuştur..

Onun içinde bir süredir Bursa'da tartı 
şılan stat konusunda kentin yüksek çıkar
larından yana tavrını koymuş,rant peşinde 
olanlara karşı bıkmadan usanmadan karar
lı bir biçimde muhalefet yapmıştır..

Aynı Olay gazetesi, adına kent meydanı 
denilen ucubeye karşı da ciddi bir muhale
fet yapmıştır..

Şimdi ortaya çıkan ucubeyi görünce Olay 
gazetesi'nin yönetici ve yazarlarının ne 
denli haklı olduğunu kentseverler daha iyi 
algılamışlardır..

Ayrıca önemli bir gerçeğin altını da çizme 
miz gerekiyor..
Ölay ya da diğer gazeteler kentle ya da 

toplumla ilgili herhangi bir konuda muhale
fet ederlerken duygularıyla hareket etmi 
yortar..

Toplum dinamiklerinin düşüncelerine ve 
bilgilerine başvuruyorlar..

Adına kent meydanı denilen ucubeye de, 
Bursa Atatürk Stadı'nı rant çevrelerine 
peşkeş çekmeyi tasarlayan düşünceye de 
kentlilik bilincini yüreğinde taşıyan tüm 
oda,meslek kuruluşu,yurttaşlar karşı çık
mışlardı..

Olay Gazetesi de kent adına tavır koy
muştu..

Şimdi..
Bu gerçekler tüm netliğiyle ortada durur 

ken bir gazetecinin(t) ortaya çıkıp da;
"TMSF elini biraz çabuk tutsaydı, belki 

de, yeni stadın temelleri atılmış bile ola
caktı" demesini bir gazeteci olarak, bir 
yurttaş olarak anlamak zor..

Ama çıkara bulaşmış cudamların varlığını 
bilen ve siyaset-medya arasındaki akıldan 
ve iyi niyetten yoksun ilişkileri duyan bir 
gazeteci olarak anlamak ise hiç de zor 
değil..

Önceki gün İstanbul'da Basın Konseyi, 
nin 21'nci Üyeler Kurulu Toplantısı'na katıl 
dım..

Toplantının ardından da bir panel düzen
lenmişti..

Konusu da.. "Medya Etiği ve Hediyeler*'di 
Oradaki izlenimlerim bir başka yazı konu 

su..
Ancak o toplantının ardından Bursa'da 

bir köşede sahibinin sesini yansıtan bir 
gazeteci(!)nin saçmalığını duyunca okudu 
ğunuz yazıyı kaleme aldım..

Toplum giderek kirleniyor..
Çıkarlara dayalı her düzeydeki ilişkiler 

mide bulandırıyor..
Bir hakimin daha önce dile getirdiği bir 

argüman vardı..
Vicdanla cüzdan...
Ne zaman ki vicdan cüzdanla yan yana 

gelmeyecek..
O zaman toplum gelişecek...

Köprü sürücüleri korkutınıo;
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Karsak deresi 
üzerine özdilek 
tarafından yaptırılan 
geçiş köprüsü 
buradan geçen 
sürücülerin korkulu 
rüyası oldu.
Ana yoldan Özdilek 
Tesisleri ile ilçeye 
giriş yapan araç 
sürücülerinin yanı 
sıra dere boyundan 
iki taraflı kullanılan 
yola bir de Endüstri 
Meslek Lisesi 
yönünden bağlantı 
yapılarak Dörtyol 
oluşturulan ulaşım 
köprüsüne gelen 
sürücüler diğer 
araçları göremedik
leri için kaza yap
maktan korkuyorlar. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde aynı yerde 
yaşanan trafik 
kazasında bayan 
sürücü aracının 
içinde sıkışarak zor 
anlar yaşamıştı. 
Endüstri Meslek 
Lisesi yönünden 
köprüye gelen 
sürücünün sol 
tarafından yani

çevre yolu tarafın
dan gelen araçları 
göremediği için teh 
like yaşayabiliyorlar. 
Köprü karşısında 
bulunan yerde atıl 
durumda TIR dorse 
terinin bırakılması , 
nedeniyle yolu 
göremeyen 
sürücüler ilgililerden 
konuya çözüm bul
maları isteniyor. 
Hiçbir trafik önlemi
nin alınmadığı köprü 
bağlantılarında birde 
araç sürücülerinin 
birbirlerini göre
memeleri kazalara

neden oluyor. 
Gemlik Bursa arasın 
da çalışan Halk Oto 
büslerinin de geçiş 
güzergahı olan dere 
boyu yolunun en

tehlikeli bağlantısı 
olan köprü kavşağı 
mn yanında bulunan 
TIR dorselerinin ön 
çelikli olarak kaldınK 
ması isteniyor.

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
Gemlik Migros Karşısı, 3+1 140 m2 merkezi daire
BİRALIK DAİRELER ve İ$ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Muhasebeci ve Mali Möşavirier, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa tasarısını görüştü

kci: “Millikte dengesizlik 
kağıt dışından Muııoı"

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Gemlik Şubesi tara 
tından düzenlenen toplantıda, hükümetin çıkartmak istediği Sosyal 
Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısının çalışma hayatında yer 
alan kesimlerin tümünün itirazı olduğu belirtildi.

Toplantıda konuşan Mali Müşavir Nuri Acı, tüm çağdaş ülkelerde ve 
bilhassa AB’de Sosyal Güvenlik Kurumlanna devlet bütçesinden kaynak 
aktarıldığım söyledi. Acı, ulusal gelirin arttığı söylenen ülkemizde Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına aktarılan payda azalma gördüğüne dikkat çekti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Serbest 
Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası 
Gemlik Şubesi 
yönetimi çıkarılmak 
istenen Sosyal 
Güvenlik ve Genel 
Sağlık Sigortası 
konusunda açıkla
mada bulundu.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası lokalinde 
yapılan toplantıya 
bazı siyasi partiler 
ile sivil toplum 
öraütüne bağlı 
vatandaşlar katıldı. 
Konu hakkında 
açıklama yapan Mali 
Müşavir Nuri Acı, 
toplantıyı düzenle
mekteki amaçlarının 
öncelikle yasanın ilk 
kademe uygulayıcısı 
olarak tespit ettikleri 
aksakhlıklara Gemlik 
kamu oyunun 
dikkatini çekmek 
olduğunu söyledi. 
Acı, bir çok kişinin 
birer sigortalı olması 
nedeniyle de yasa 
hakkında söyleyecek 
sözünün olduğuna 
inandıklarını belirtti. 
Sosyal güvenlik 
kurumlarının açıkları 
ve bütçeden ayrılan 
payın yüksekliği 
hakkında rakamsal 
bilgiler veren Nuri 
Acı, "Tüm çağdaş 
ülkelerde, özellikle 
üyesi olmak için 
uğraş verdiğimiz AB 
ülkelerinin hepsinde 
Sosyal Güvenlik 
Kurumlan devlet 
bütçesinden kaynak 
almaktadırlar.
Ama milli gelirin 
yükseldiği Söylenen 
ülkemizde sosyal 
güvenlik kurum 
larına aktarılan 
paylar azalma 
gös temektedir" 
şeklinde konuştu.

edildi ve oenaınarıar vsuaeı lUMiınue yapııan 
toplantıda konuşan Mali Müşavir Nuri Acı Sosyal Güvenlik ve 

Genel Sağlık Sigortası konusunda bilgiler yerildi.

Bir diğer gerekçenin 
de Aktüeryal den
genin bozulması 
olduğunu 
belirten çizen Acı, 
"Uluslararası 
standartlara göre 
çalışanın emekliye 
olan oranı aktüeryal 
denge 4 çalışana 1 
emekli şeklindedir. 
Ülkemizde bu oran 
1,6 çalışana 1 emekli 
şeklindedir ve 
sürdürüiemeyeceği 
yönündeki tüm 
tespitlere biz de 
katılıyoruz. Ancak 
bu dengeyi bozan 
sadece erken emekli 
olanlarııi sayısı

değildir. Bu oranın 
bu kadar bozulması
na neden kayıt dışı 
istihdamın yüksek
liğidir. Kaldı ki emek
li olma yaşı ve süre- 
si ile1 ilgili olarak ya 
pılan düzenlemelerin 
yansıması orta 
vadede mümkün 
olmayacaktır. 
Bu dengeyi sağlan
manın ilk adımının 
istihdam üzerindeki 
yüksek örahlı 
maliyetlerin aşağıya 
çekilerek, kayıt 
dışı İle mücadeleden 
geçtiğine İnanmak-:' 
tayız" dedi. ' , 
Yasanın olası

uygularhalarinâ 
itirazları olduğunu 
da kaydeden 
Nuri Acı, "Çalışma 
hayatında, yer 
alan kesimlerin 
hemen tümünün 
itirazları olan, 
insanların mevcut 
durumlarını 
iyileştirmek amacı 
için yapılması 
gprekirkçnı ? 
mevcut haklarıhda 
geriye gidişler 
yaratan bu 
reformun yâni 
reformlara ihtiyaç 
doğuracağı 
aşikardır"1 
diye konuştu.

.. ■ . . Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcan vuran 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Emeklilere yazık!...
Halkın iktidar olmak zor iş.
Hem de çok zor....
Seçimler sırasında bol keseden atarsın..
Atarsın, tutarsın iktidara geldin mi o rahat 

koltuklara oturup, bol keseden ceplerin, 
dolar, ayda 10.000 YTL milletvekili,maaşı 
alırsan, dünyayı boş verip, sözünü yerine 
getiremezsin.

Sonra yerine getiremediğin söz için 
bahaneler uydurursun.

Bu da siyasiler için iyi bir şey olmasa 
gerek..

Benim bildiğim, kadarıyla memur, emekli, 
dul ve yetime verilen sözlerin yerine getiril 
mediğidir.

Hükümetin enflasyon hesapları tutmadığı
na göre, şu anda emeklinin hakkı yeniliyor 
beyler.

Emekli hakkını yiyenlerin .yetim hakkı 
yiyenlerin sonunun ne olduğu tarih sayfala 
rında var..

Ayrıca dinimiz gereği kul hakkından da 
önemli olan, emekli, dul ve yetimin hakkını 
yemek, en büyük günahlardan ve vebal sayı 
lıyor.

O zaman nasıl affettirileceğinin hesabı 
yapılmalıdır.

Zamlar çoktan eridi
Hükümet 2008 yılında bir enflasyon hedefi 

belirledi.
Bu hedefe göre de emekli, dul ve yetim

lere yılın ilk yarısı için yüzde 2 zam yaptı.
Bu zam emeklinin çoğunda 40.-50 ytl 

arası bir şeydir.
Yılın ilk üç ayında enflasyon oranlan 

TÜFE’ye göre yüzde 4’ü geçti.
Bu oran yıllık bazda 12 oldu.
Bu rakamların ilginç ve tehlikeli bir yanı 

ise 2003 yılından bu yana Mart ayı ÜFE 
enflasyonunun rekor kırmasıdır.

Enflasyon canavarı yine uyandı, geliyo
rum diyor..

Emekli, dul ve yetimin sıkıntısı şu gün
lerde sürüyor.

Üretici fiyatlarında mart rekor kırdığına 
göre, şu sırada meyve-sebze fiyatlarında 
anormal yükselme olduğunu zaten fark ede
ceksiniz.

Pazara çıkın anlarsınız.
Böylece emekli, dul ve yetime verilen, 

sadaka niyetine yüzde 2’lik zam çoktan erim
iş, yoksulluk ortada...

Emekli, borç yiyenin kesesinden yediği 
gerçeğinden hareketle, kemerini biraz daha 
sıkmaya ve açlığa devam edecek demektir.

Hükümet; enflasyon hedefini tuttura- 
madığına göre, ya dul ve yetimin hakkını 
yemeye devam edecek anlaşılan..

Ya da bu ağır vebali taşıyacak enflasyon 
farkının ödenmesi için tedbir alıp hemen yer
ine getirecek. Bu da bir az zor..

İnsanların hakkını yiyerek vebal altında 
yaşamanın toplumsal sorumluluğunu bildiği
ni sandığım yöneticiler, bu veballe yaşaya
caklarsa, (Dini, imanı çok konuşurlar.) diye
cek bir peyimizin olmadığını da belirtmek 
isterim.

Ancak onların yüzüne nasıl bakacaklarının 
da, vicdanları sızlamadan.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Cahit Durmaz, Ingiltere
Tiirk Haller gazetesinde

lan isim

•i GÜLER

İ DÜNYAYA

“Bugün sadece 
Türkiye’de değil, 
A vrupa^ ülkelerinden 
Ambrika ülkelerine 
kadaruzana'n

Mehmetçiğe otomatik homba atar geliyor

Zeytinde ‘Durmaz’ markasının yaratıcısı Cahit Durmaz’a Ingiltere gazetesinde tâm sayfa ayırdılar

terden ‘Durmaz’ Zeytinlerinin sahibi Cahit Durmaz, 
İngiltere’ye Türk zeytinini ilk tanıtan Gemlikli zeytin 
duayenlerinden. Durmaz, | Türklerin çıkardığı Haber 
Gazetesinde Mustafa Köker tarafından manşete taşındı. 
Köker, Cahit Durmaz’a iç sayfalarda da tam bir sayfa ayırdı.

DÜNYA LI YAPTI

mlik zeytinini 
rmaz markası 
dünyaya 
tanıtanlardan 
A inci 
hit Durma?, 
jiltere’nin 
ndra kentinde

Türklerin çıkardığı 
Haber Gazetesi’nde 
“Zeytini Dünyaya 
Tanıtan Adam 
Cahit Durmaz’ . 
adlı haberle manşet 
ten duyurdu. 
Gazetenin Yayın 
Koordinatörü 
Mustafa Köker . . 
ilesöylçşiyapân 
Cahit Duntıaz’ın 
İngiltere’ye sofj-alık 
Gemlik zeytinim 
ilk'götüren ihra- 
câtçılardan olğu. ui![

Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin (TSK) 
talebi üzerine, 
Çankırı Silah 
Fabrikasında, 
20 kilogram ağır
lığında otomatik ,।,, 
bombaatar sılan 
üretilecek. 
TSk’nin ihtiyaç,:  \ 
duyduğu silah ve 
mühimmatı temin, , 
eden MKEK 
Genel Müdürlüğü, 
programına 
aldığı otomatik 
bombaatar silâh pro
jesiyle ilgili üretim 
sürecini banlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre. Savunma

Söyleşiyi yapan 
Mustafa Köker, 
Cahit Durmaz’ı 
anlatırken şöyle 
'diyor? ad

Sânayi# Müsteşarlığı 
ıtarâfındân'üfetim T 
için görevlendiril
erek istitokonMisu ı 
silahı içim prototip 
üretimi yapan 
MKŞKiGenâk ç< 
Müdürlüğü, üretimi 
yönelik ilk etapta

ı A r a şt ı r m a - g e I işti rm e 
(Ar-Ge) Dirimi, 
ol u ştu ra ra k i I kı 
ğne^nJi adimbir 
ıgtaçak-;
Bu arada daha 
önce 35 kilogram 
olarak üretimi plan
lanan otomatik 
bombaatar silahlar, 
TSK'mn talebi 
üzerine hafifletilerek

£|İ) & JİmIB
■ TUGRAÖZAYİ 
'TahlWE onul

•anitanadan
'.'.İT DURMAZ

20 kildgrâmâ 
düşürüldü.' • 
İmalatta yapılan 
yeni dizayn son
rasında daha 
düşük ağırlıkta 
üretiImesi q(j;< 
planlanan boıp-, 

gbââtâP^lfefnlannpf ’ 
foöylece heıtı tâ’ş'ıh- 
ması hem de kjul-.v <; 
lanı İması kolay . . 
olacak.
JjR^TİMÇANKIRI 
r^BLERIMDE0S 
B0 milimet/e » 
otomatik bombaatar 
silahlar MKEK>Gferiei 
Müdürlüğünün nortu 
Çanklr^Şnan-, 
Fabrikasında 1 

geniş bir, coğrafyada 
insanlar kahvaltı sof 
tasında Gemlik 
zeytininin tercih 
ediyorlarsa., bunda 
en büyük payın 
sahibi Cahit 111 
Durmazdır^ 
Durmaz’ın 63ı 
yılında kurduğu 
işletmesini 1968’de 
Durmaz markasını 
önce Türkiye’de 
duyurduğunu;
1970’li yıllarda ise 
ilk kez yurt dışına 
ihracat yapmaya 
başladığını belirtiyor. 
Şöyleşi de “Avrupa 
pazarına Türk 
zeytinini ilk ben 
soktum” diyen Cahit 
Durmaz, İngiltere’ye 
30 yılı aşan bir 
süredir zeytin ihraç 
ettiğini de belirtiyor.
Cahit Durmaz, 

üretilecek.
Piyade didiklerinin, 
yerjKedeflerinı 
ohraîrtie^ve ybk feffne 
görevini geçekleş 
tirilmesi amacıyla 1 
gb I ı^tl rılmı ş_ son

Türk zeytininin 
Avrupa’da 
Almanya’dan 
sonra Ingiltere’nin 
en büyük pazar 
olduğunu, amacının 
bu pazardaki 
Durmaz markasının 
,payını arttırmak 
olduğunu 
ifade ediyor.- 
İngiltere’de Durmaz 
markası adlı 
zeytin ürünlerini 
başbayiliğinj. 
yaptığı Eda Food 
yeni anlaşmalar 
yaparak, Gemlik 
zeytininin 
İngiltere’de Türklerin 
dışındaki uluslara 
da tanıtılmasını ve 
tüketiminin arttırıl
ması-fçirrçalıştık- 
larını belirtiyor. 
Cahit Durmaz, । 
söyleşisinde 

derfece etkin olan 
silah, TSK bünyesin 
deki piyade , 
birliklerine 
dağıtılacak.
Terörle mücadelede 
etkin olârak

Gemlik zeytininin 
organik ürünlere 
en yakın ürün ' 
olduğunu 
belirtirken, “ağ 
Aslında bizim 
ürünlerimizin -n 
hepsi organik. ■ 
Kimyasal madde | 
kullanmıyoruz. 
Bahçelerimizin 
yanında yol 
geçtiği için egsoz ; 
gazlarını yok 
etmemiz mümkünl I 
olmuyor. Bunun \ 
için imalatta 
kimyasal kullanma i 
yoruz. Bunurfiçinl\ 
Gemlikzeytini — 
güvenilerek 
tüketilebilir” 
Durmaz, 2008 
yılı hedeflerinin 
de Orta Doğu 
pazarında yer olmak 
olduğunu söyledi; |

kullanılmadı _ 
planlanan otomatik 
bombaatar silahları 
MKEK Çenel 
Müdürlüğünün son 
yıllarda geliştirdiği i 

1 fen kritik* silah gru- 
plan arasında yer I 

rejacak.
Savunma Sanayii I 
İcra Komitesinin 
haftâ içiHdfe 
yaptığı toplantı 
sonrasında yapılan 
açıklamada, 
MKEK Genel 
Müdürlüğünün 
söz konusu üretime 
yönelik proje çalış-1 
ması yürüttüğü 
açıklanmıştı.
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Gemlikli Serbest Muhasebe 
çiler ve Mali Müşavirler, cumarte
si günü bu yasa tasarısı konu 
sunda meslekdaşları arasında 
bir toplantı düzenleyerek, 
konuyu bir daha ele aldılar.

Konuşmacı Nuri Acı, amaç 
larının, "Tasarıya Gemlik halkının 
dikkatini çekmek" olarak tanımlı 
yor.

Nuri Acı’nın konuşmasından 
yeni bir bir şey öğrendim.

"Aktüeryal denge" deyimi 
meğer gelişmiş batılı ülkelerdeki 
emeklilik dengesinin adıymış.

AB ülkelerde 4 çalışana bir 
emekli şeklinde kurulan denge 
nin adıymış "Ektüeryal Denge"..

Bu durumu Türkiye de bozuk.
1.6 çalışana, bir emekli olması 

aktüeryal dengeyi bozmuş.
Nuri Acı, bunu salt çalışan ile 

genç emekli olana bağlanamaya
cağını, dengenin bozukluğunun 
Türkiye deki kayıt dışı çalışan 
sayısının yüksek olmasına bağlı 
yor.

Buna katılmamak olası değil.
Türkiyede sosyal güveylik sis

teminde kayıtdışının en büyük 
nedeni, primlerin yüksek 
olmasıdır.

Güçlü sermaye yapısı 
olmayan küçük işletmelerde

Emeklilikte dengesizlik

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com ‘

çalıştırılan işçiler, işverenler 
tarafından ödeyemedikleri prim
ler nedeniyle kaçak işçi çalıştır
mak zorunda kalmaktalar.

Önce bu durumun düzeltilme
si gerekir.

Ben emekli olurken işçiler 5 
bin gün prim ödüyorlardı.

Gün sayısı daha sonra 7 bine 
yükseltildi.

Tasarıyla emeklilik prim günü 
yıllara yayılarak 9 bin güne çıkarı 
lıyor.

Bu çalışanın öldükten sonra 
emekli olması demektir.

Nuri Acı, "Çalışma hayatında 
yer alan kesimlerin hemen 
tümünün itirazları olan, insan 
ların mevcut durumlarını iyileştir 
mek amacı için yapılması gere 
kirken, mevcut haklarında geriye 
gidişler yaratan bu reformun 
yeni reformlara ihtiyaç doğura
cağı aşikardır” diyerek tamamlı

yor konuşmasını^
Hiçbir yasa tasarısı kendileri 

için yasa çıkaranlar tarafından 
bu kadar tepki almamıştır.

Emekli olmak için ileride 9 bin 
prim ödemek zortında kalacak 
olan bir işçinin bugün elde ettiği 
haklar budanırken, miletvekilleri 
kendilerine "Gazileri tanınan 
hakları tanıyan yasayı meclisten 
çıkardılar.

Bu tasarı ile milletvekilleri 
-iktidardaki ve muhalefetteki tüm 
milletvekillerininden söz ediyo
rum- özel haklar elde ettiler.

Hiç mi vicdanları sızlamadı.
Ayda 10 bin YTL nin üzerinde 

maaş alan bir milletvekili, bir 
gün bile görev yapsa, emeklilik 
hakkı kazanıyor.

Ayda 600 YTL ile ay sonuntı 
getirmek zorunda olan bir emek
liye yılda 2+2 zam yapanlar, ken 
dilerine yaptıkları kıyağı bu halk

unutmayacak.
BÜYÜK AYIP
Italyadan gelinliği ile yola 

çıkıp, Türkiye’ye gelen sanatçı 
Pippa Bacca, amacının Dünya 
Barışı olduğunu, insanlığa 
duyurmak olduğunu söylüyordu.

İstanbul’a gelmiş, ve gazete
cilere gelinliğiyle pozlar vermişti.

Otostop yoluyla TELAVİV’e 
gidecekti.
, Gidemedi.

Çünkü 31 Mart günü kayıplara 
karıştı.Tüm aramalara karşın 
bulunamadı.

Önceki gün Pippa Bacca’nın 
bir sapık tarafından Gebze 
Bayrampaşa’da aracına alınarak 
tecavüz ettikten sonra öldürül 
düğü anlaşıldı.

Amacı Dünya barışına dikkat 
çekmek, savaş mağduru 
ülkelerin insanlarına Dünya 
kamuoyuna dikkatini çekmekti. 
Bunun için yola çıkan bir barış 
gönüllüsü Türkiye de vahşice bir 
cinayete kurban edildi.

Bunun Türkiye’ye kaybettire
ceği büyük olacaktır.

Aramızda insanlıktan nasibini 
almamış bir çok insan kılıklı 
vahşi yaşıyor. Bunlardan kurtul
madıkça, Türkiye imajını düzelte
mez. Tıpkı Gemlik gibi.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Adam gibi Adamlarımız
En önemli yatırım ve 

hizmet, insana olan 
yatırım ve hizmettir.

Bu hizmet, kutsal bir 
hizmettir de...

İnsan doğduğunda ne 
konuşan, ne de 
düşünülebilen bir varlık
tır. Et yığını bir 
maddedir.

Nasıl usta bir kuyumcu 
altını, gümüşü ve 
kıymetli taşları işleyip, 
ziynet eşyası yapıyorsa, 
eğitim kurumlan 
görevlileri de o et 
yığınından farksız varlığı 
donattığı bilgi, verdiği 
terbiye ile insan eder.

insanın bilgilisi, 
olgunu ve erdemlisine 
de “Adam*’ denir.

Öncelikli uğraş insanı

“Adam” etmektir.
İlçemizde bu uğraşı 

verenlerden biri büyük 
vatansever (hayırsever) 
ifadesini kabul 
etmemekte, ulusal 
görevini yaptığını beyan 
etmektedir Sayın Asım 
Kocabıyık.

Diğeri de Tamer 
Sivri’dir.

Bu yurtta edindiği var
lığını bu yurdun insanı
na iş sahası açarak, ve 
eğitime büyük bağışta 
bulunan ve katkıların 
kendihden sonra gele
cek Kocabıyık’larca 
devamını sağlamak için 
eğitim vakfı kurmuş, 
Gemlik’imize çok önemli 
eğitim kurumu kazandır
mış, ilçe halkının gönül

lerinde unutulmamak 
üzere yer etmiş. Sözde 
değil özde Gemlikli 
hemşehrimiz olmuş. 
Adam gibi adam Asım 
Kocabıyık.

Sayın Tamer Sivri’ye 
gelince....

O, insanın özürlüsünü 
eğitmeye, topluma 
kazandırmaya, özürlüler 
ailesinin dertlerine ortak 
olmaya kendini adamış 
bir eğitim gönüllüsü.

Türkiye Engelliler 
Şenlikleri’ni Gemlik’te 
düzenleyebilin, Gemlik’i 
yurt ve dünya üzerinde 
tanıtmak için uğraş ver
miş ve vermekte olan 
adam gibi adam.

Çalışmaları yakmen 
izlenmekte,takdirle 

karşılanmaktadır.
Özürlü ve engelli 

vatandaşlarımıza da 
gerekli ilgiyi gösterirken 
maddi yardımda da 
bulunmalıyız.

Sayın Tamer Siyri’nin 
koruma kanatları altın
daki canlarımız çocuk
larımızı daha çok sevin- 
direbilmek, üzüntülü ve 
gelecekten kaygılı 
ebeveynlerinin göz
lerinin arkada kalma
masını sağlamalıyız.

Para babaları, işveren
ler!

Dört yıl önce 
yitirdiğimiz rahmetli 
Sayın Sakıp Sabancı’nın 
şu sözlerini unütmayıp, 
hatırlayınız." Hiçbir var
lığım olmasaydı da, şu 

oğlum sağlıklı olsaydı." 
Sağlıklı evlatlarımızın 

şükrü adına eğitime 
yardım elini uzatınız.
Verebilmenin haz ve 

mutluluğunu yaşayınız.
Yardımlarınızla eğitile

cekler, korunacaklar, 
sizlere olan dualarını 
hiçbir zaman eksik 
etmeyeceklerdir.

Bugün dünyada edin
mek için gösterdiğiniz 
uğraş ve gayreti, son
suz ve ebedi alem için 
de gösteriniz.

Öbür alemde herkese 
yaptığının karşılığı 
eksiksiz verilecektir.

Kurtuluş, hayır def
terinizdeki zenginlikte 
olacaktır.

Unutmayınız.

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

6MK§rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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suyun tadını 
çıkardılar.

çocuklar, 
yaza girmeden

Cumartesi günü 
hava ısısının 
normalin 
üzerine çıkması 
en çok çocuk 
lan sevindirdi. 
Yaşları 9 ile 13 
arasında bir grup 
çocuklar yakıcı 
güneşten buna 
lınca çareyi serin
lemede buldu.

Bunun için 
Umurbey 
Değirmen Yolu 
mevkiinde bulunan 
zeytinlik havuz 
larında yüzen 
çocuklar, güneşin 
bunaltıcı ısısından 
serinleyerek 
kurtuldular.
Gün boyu 
havuzda yüzen

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
MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Sohbet Köşesi

İstiklal Cad. Bora Sok.Atak Aralığı No: JIB GEMLİK Tel: i» lî Fa: il! 3595

ZEYTİNCİNİN GÜNLÜĞÜ
Yazıma, TÜRKİYE ZEYTİNCİLİK SEMPOZ 

YUMU.6-9 HAZİRAN 2000 adlı kitabı bana 
hediye eden U.Û.Gıda mühendisliği bölü 
münden sayın Doç. Mihriban Korukluoğ 
lu'na teşekkür ederek başlıyorum. Ayrıca 
Uludağ Universitesi'nin zeytincilerin yolu
na ışık tutan araştırmalarını, Gemlik Ziraat 
odasının 2007'yılı çalışmalarını takdirle kar 
şılıyorum. Kendilerini tebrik ediyor, çalış 
malarının ve başarılarının devamını diliyo
rum.
Zeytincinin günlüğü elbet çok gerilerden 

başlayacaktır. Seksene dayanmış yaşımın 
yarıdan çoğu zeytinle uğraşı içinde geçmiş 
tir. Gemlik ve yöresinde zeytinin siyah 
altından siyah kadere dönüşünü yaşayarak 
□ördüm. Yazımda yukarıda sözü edilen 
kurumların geniş araştırmalarından değişik 
bazı hususlara değineceğim.

1940-1950 yıllarında Marmara Birlik kurul
mazdan evvel, zeytin hasat mevsimi geldi 
ğinde; Gemlik bayram yerine dönerdi. O 
dönem, sokaklar cıvıl cıvıl olurdu. Kahve 
lerde oturacak yer zor bulunurdu. Keleş, 
Orhaneli, Bursa'nın dağ köyleri Gemlik'e 
taşınırdı adeta. Evlerin çoğu müstakil oldu 
ğu için işçilere yatacak yer verilirdi.
(Mudanya da belediyenin işçi evleri vardı)

Civar kasaba ve köylerden satılmak üzere 
zeytin getirmiş yüzlerce kamyon at arabası 
caddelere dizilirdi, (o zaman pek traktör 
yoktu) Ortalık aydınlandığında kamyona 
tüccarın biri iner, diğeri çıkardı. Kollarını 
çıkarırcasına, ellerim sallayarak pazarlık 
ederlerdi. Büyük zeytin tüccarlarının belli 
başlı köylerde devamlı alım yapan korniş 
yoncuları vardı.. Mevsimler dana yağışlı, 
Kışlar etkili ve uzun sürerdi.Zeytinler bu 
günlere göre, daha geç olgunlaşır, soğuk
tan buruşur kıvırcıklaşırdı. Toplamanın 
Şubat ayına sarktığını hatırlıyorum. Tüccar 
soğuk havada toplanmış kıvırcık zeytini 
tercih ederdi, yöresine de çok önem verir
di. Ayni kalibre zeytine, yöresine göre 5-10 
kuruş fazla verirdi. Zeytinciler arasında ata 
sözü gibi yerleşmiş. Bir söylence vardı. 
(Zeytinin cinsini, yöresini tanımayan tüc
carı piyasa tutmaz, barındırmaz) derlerdi. 
Marmarabirlik kurulurken bazı kriterler ko 
nulmuştu. Tüccar tarafından zeytini tutul
mayan köyler ortaklığa kabul edilmemişti. 
(Kooperatifin kuruluş tüzüğü tetkik edilirse 
görülür.) Daha sonra siyası baskılarla nice 
köyler, bölgeler ortak kaydedildi.. Bu yet
mezmiş gibi, birçok etkili ve yetkili kişiler 
Aydın’dan, Akhisar'dan Burdur Bucak tan, 
Mut'tan hatta Nizip'ten kamyonlarla zeytin 
getirip, Gemlik zeytini diye kooperatife 
verirlerdi. Tüccar da aynı fırsatı kullandı, 
sonunda milletin ağız tadı bozuldu. Millet 
zeytin yemez oldu.

2007 Yılı Ocak ayında askere gitmiş toru 
numun yemin töreninde bulunmak üzere 
Tekirdağ'a gitmiştik. Tekirdağ Namık Ke 
mal üniversitesi uygulamalı otelinde gece 
ledik. Temiz nezih oteldi. Sabah kahvaltı 
sında üç çeşit peynir: tereyağı, reçel, bal, 
yeşil ve. siyah zeytin ikram etmişlerdi. 
Otelde İlkokullar arası satranç şampiyona 
sı için gelmiş yirmi civarında aile çocukları 
ile kahvaltı yapıyordu. Kahvaltıda siyah 
zeytinlerden birini ısırdığımda ağzım tuzlu 
suyla kaplanmıştı. Utanmasam ağzımdan 
çıkaracaktım.Kahvaltı sonunda baktım, 
zeytinlerin çoğu tabaklarda kalmıştı. Bu 
zeytini tatmış olanlar acaba kaç sene zeyti
ni aklına getirmez diye düşündüm. Halbuki 
Burhaniye'deki yazlık komşularıma yak
tığım yağlı selelerden, zeytinleri tarttığım 
marketçiye iki avuç hediye etmiştim. Uç 
gün sonra, abi o zeytinlerden bana birkaç 
kilo verebilir misin? dedi. (Daha önceki 
sohbetlerimizde kayın pederinin Edremit 
Kızılkeçili köyünde 500 ağaç zeytini 
olduğunu söylemişti.)

-Markette mi satacaksın? dediğimde, 
-Hayır, zeytinler hoşumuza gitti eve ala

cağım, dedi. Demek ki halk iyi zeytini bul
duğunda alıp yiyecektir. Devamı yarın....
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Bursa’da proje yürüten 6 ilçeye kaynak sağlandı 

lltoiMrtıınıiiıiııt
tültürel mirasa dev Itaynak

İşyeri açmak isteyenler Bursa’ya gitmek zorunda kalmayacak

Yangın raporları
Gemlik ten de verilebilecek

Bursa İl Özel 
İdaresi, son 
2 yılda belediyelerin 
çevre düzenlemesi 
ve restorasyon 
projelerine 
yaklaşık 12 milyon 
YTL kaynak 
sağladı.
İl Özel İdaresi, 
tarihi ve kültürel 

- mirasa sahip 
çıkan belediyeleri 
yalnız bırakmıyor. 
Kültür ve 
Tabiat Varlıkları * 
Korunması 
Katkı Payı 
Yönetmeliği 
çerçevesinde 
emlak vergilerinin 
yüzde 10'luk 
dilimlerinden 
oluşan havuzdan 
Bursa'da proje 
yürüten 6 ilçe 

belediyesine son 
2 yılda toplam 
11 milyon 882 
bin YTL kaynak 
sağlandı. 
İl Özel İdaresi, 
Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, 
Kestel, İnegöl, 
İznik belediyelerinin 
yürüttüğü çevre 
düzenlemesi ve 
restorasyonlarında 
sağladığı kaynakla 
çalışmaların 
zamanında biti 
rilmesinde önemli 
rol oynadı.
İznik'te 1. Murat 
Hamamı 1 milyon 
550 bin YTL, 
Osmangazi'de 
Ördekli Hamamı 
825 bin, Kamberler 
Tarih ve Kültür 
Parkı 1 milyon

750 bin, Yer Kapı 
Surları 1 milyon 
350 bin ye 
Yıldırım'da 
Mollayegan 
Medresesi 
1 milyon 700 
bin YTL ile 
katkı sağlanan 
projelerin 
başında geldi. 
İl Özel İdaresi 
olarak Bursa'nın 
tarihi ve kültürel 
çalışmalarına 
destek olmak 
için her zaman 
üzerlerine 
düşen görevi 
yerine 
getireceklerini 
ifade eden 
yetkililer, projelere 
kaynak sağlamaya 
devam edeceklerini 
belirtti.

İşyeri açmak isteyen 
vatandaşlar yangın 
raporlarını artık 
Bursa'ya gitmeden 
Gemlik İtfaiye 
Müdürlüğü’nden 
alabilecekler.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in Dağ-‘ 
Def ve Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi, 
Kefalet Kooperati 
fj’ne yaptıkları ziya 
retlerinde işyeri 
açmak isteyen vatan 
daşın İtfaiyeden 
alması gereken 
yangın raporunu 
Bursa'dan almak 
zorunda kaldıkları 
için problem 
yaşandığının 
belirtilmesinden 
sonra sorunun çö 
zümlenmesi için 
konuyla İlgilene 
ceğini ifade eden 
Şahin, Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e 
konuyu aktararak 
yardımcı 
olunmasını 
isteyerek sorunun 

çözümfenmesini 
sağladı.
Konuyla ilgili 
açıklama yâpan 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
dernek ve sivil 
toplum kuruluşları 
ziyaretlerinde 
yapılan hizmetleri ‘ 
anlattıklarını ve 
üyelerden gelen 
sorunları da değer
lendirdiklerini 
belirterek, bu 
sorunların çözüm 
noktasında çalıştık
larını söyledi.
İtfaiye raporunun 
Bursa'dan alın
masının esnafların 
Bursa'ya 

gidip gelmesi 
noktasında 
yaşanan sıkıntıları 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e 
aktardıklarını 
kaydeden 
Enver Şahin, 
Büyükşehir 
Belediye Başkam 
Hikmet Şahin’e 
verdiği destekten 
dolayı 
teşekkür etti. 
Şahin, Gemlik'te 
işyeri açmak 
isteyen vatan
daşların artık 
yangın raporlarını 
almak için 
Bursa'ya gitme
lerine gerek 
kalmadı ğını ve 
raporu Gemlik 
İtfaiyesinden ala
bileceklerini 
duyufdUi

UMURREY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
1 Saati: 45.00 - YTL

I Saat t Servis; 65.00 ■ YTL
TEL : 0.224 525 07 38

GSM : 0.546 517 52 82



14 Nisan 2008 Pazartesi Gemlik KBrffez Sayfa

Hırsızların son yöntemine dikkat!
Bankalara borçlu 
olan kişileri takibe 
alan hırsızlaır, yemi 
bir soygun yöntemi 
çıkardı. 'Haciz me 
muruyuz' diye borç 
lu kişinin kapısına 
dayanan hırsızlar, 
herşeyi yükleyip 
gidiyor. Yöntemle, 
sahte, çalınmış ya 
da internette tespit 
edilen kredi kartları
na aşırı borçu olan 
kişileri tespit ederek 
ev ve iş adreslerine 
ulaşıyorlar. 
ALACAKLILAR DA 
YAPIYOR 
Kendilerini "Haciz 
memuru" diye tanı
tan hırsızlar elle 
rindeki sahte belgel
erle haciz işlemi 
yapıyor. İşlemleri 
bittikten sonra ise-, 
"Borcunuzu öded i 
ğiniz zaman şu ye;r 
deki yeddi emin'den 
eşyalarınızı alabiliir 
siniz" diyerek eş 
yaları yükleyip orta 
dan kayboluyorlar. 
Bu şekilde savcılıık- 
lara yapılan şikayet 
dilekçeleri son zeı 
mantarda arttı.

İ BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Eijnlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

41

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 Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulğun 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.

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

Savcılık ve polis 
kendilerini haciz me 
muru tanıtan kişi
lerin peşinde.
Hırsızların metodu 
olarak ortaya çıkan 
bu yöntemi bir ala
caklının da uygu
ladığı Şişli Cumhuri 
yet Savcılığı tarafın
dan hazırlanan iddi
anameyle ortaya 
çıktı. Buna göre olay 
şöyle gelişti: "Bir . 
tekstil şirketine sat
tığı yakıttan dolayı 
205 bin YTL alacağı 
olduğunu iddia eden 
şüpheli Menderes 
A., 6 Ekim 2007'de 
şirketin Kağıthane' 
de ki fabrikasına 
gitti. Şirketin sahibi 
Dario P.'nin yok
luğunda yanındaki 
kişilere icra memuru 
görüntüsü veren 
Menderes A., ellerin 
deki sahte haciz ka 
ğıtları ve belgelerini 
muhasebeci Metin 
A. ve bekçiye göste 
rerek 10 adet iş ma 
kinesini bir kamyo 
na yükleyerek 
arkadaşı Haşan 
D.'nin Gaziosmanpa 

şa'daki fabrikasına 
gönderilirken, diğer 
iş makinelerinin yük 
lemesine başlandı.
10 YILA 
KADAR 
HAPİS 
Bu sırada Maslak 
Vergi Dairesi'nin 
hacizli iş makinele 
riyle ilgili görevlen 
dirdiği yediemin 
Serdar T., berabe 
rindeki polislerle 
fabrikaya gitti, iş 
makinelerinin bir 
kısmının götürül 
müş, bir kısmının da 
götürmek için hazır
landığını gören polis 
ekipleri, Menderes 
A.'yı gözaltına aldı." 
Olayda maddi olarak 
zarar gören şikayet 
çi Dario P.'nin iddi
asına göre şüpheliie 
rin eylemlerinde 1 
milyon YTL'nin üze 
rinde zarar verdikleri 
de belirtilen iddiana 
mede, Menderes A., 
Osman Nuri A., ve 
Haşan D.'nin "İştirak 
halinde nitelikli 
hırsızlık" ve "Özel 
belgede sahtecilik" 
suçlarından 4 yıldan

&

:•£ 
£

&

£ &

10 yıla kadar hapisle 
cezalandırılmaları 
istendi.
MUTLAKA 
KİMLİK 
SORUN
Yetkililer, vatan
daşlara şu uyarılar
da bulunuyor: 
"Kendilerini 'haciz 
memuru' diye tanı
tan kişilere kurum 
kimliğini sormaları 
gerekiyor. Borçlu 
kişi borcu olduğu 
kişi ya da bankaları 
arayarak evine haciz 
memurların geldiğini 
söylemesi lazım.
Bankalar zaten bor
cunu ödeyemeyen 
kişilere haciz işlem
lerini başlatmadan 
evine veya iş yerine 
noterden ihtar 
gönderir.
Kişiler, ev ve işyer
lerine gelen kendi
lerini haciz memuru 
diye tanıtan kişiler 
kimlik göstermeme 
gibi numaralar 
yapanları veya 
davranışlarından 
şüphelenirlerse 
hemen polise bildir 
meleri gerekir.”

Bahasına 
bakmadı 

dine doktoru 
dam etti

Bursa'da bir hasta 
yakını, yoğun ba 
kunda kalan baba 
sına bakmadığı 
iddiasıyla tartıştığı 
doktoru darp etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, kalp damar 
cerrahisi yoğun 
bakım ünitesinde 
kalan M.K.'nın oğlu 
S.K., babasının 
durumunu öğren
mek için hastaneye 
gitti. Babasıha 
bakılmadığı iddia 
sıyla doktor Y.A. ile 
görüşen S.K., tartış 
manın büyümesi 
üze rine doktoru 
darp etti. Kavga 
güvenlik görevli 
terinin araya girme 
siyle engellendi. 
Şüpheli S.K., kamu 
görevlisi doktoru 
darp etmek suçun
dan ifadesi alın
mak üzere Ertuğ 
rul Gazi Karakolu 
ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
Kalp damar 
uzma nı Y.A.'nın 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

ErKeh arkadaşının 
oiomobiline binmeyen 

genckızvuruldu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde erkek 
arkadaşının 'otomo
bile bin* teklifini 
reddeden genç 
kız silahlı saldırıya 
uğradı. Tabancayla 
kız arkadaşını yara 
layan zanlı polis 
tarafından yakala 
nırken yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mesudiye 
Mahallesi Menekşe 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda 
Mine Dursun (23), 
yaklaşık 1.5 yıldır 
tanıştığı erkek 
arkadaşı İsmail 
H. (27) tarafından 
tabancayla vuruldu. 
Yaralanan jgenç 
kız İnegöl İlçe 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken zanlı 
polis tarafından 
yakalandı.
Polise ifade veren 
genç kız; "Erkek

Esna taşıtma yalanıyla 
nakliyecinin 

900 YTL'sini kapıp kaçtı
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde bir 
dolandırıcı, 
"Eşya taşıtacağım" 
diyerek kandırdığı 
nakliyecinin 
Avro bozdurma 
bahanesiyle 
900 YTL parasını 
alıp kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, Şevketiye 
Mahallesi’nde 
nakliyecilik 
yapan Metin 
Çetin'in (45) yanına 
gelen kimliği 
belirsiz bir kişi, 

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KSrfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

KIYIF
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

GÜLAY ÇINAR

arkadaşım İsmali, 
işe gittiğim sırada 
otomobiliyle 
gelerek, aracına 
binmemi istedi. 
Ben de teklifini 
kabul etmedim. 
Tartıştık ve İsmail 
yanımdan ayrıldı. 
Yaklaşık yarım 
saat sonra İsmail 
bir arkadaşıyla 
birlikte yeniden * 
geldi ve araca 
binmemi istedi. 
Ben otomobile 
binmeyince 7 el 
tabancayla ateş 
etti. Mermilerden 
biri sol koluma 
isabet edince 
yaralandım" dedi. 
Yaralı genç kızın 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenilirken 
zanlının emniyetteki 
sorgulamasının 
ardından 'kasten 
yaralama' suçundan 
adliyeye sevkedile- 
ceği bildirildi.

"Eşya taşıtacağım, 
üzerimde Avro 
var, sen bana 
900 YTL ver, 
Avro'ları sen al" 
diyerek nakliyeci
den 900 YTL 
parayı aldı.
Metin Çetin'in 
kamyoneti park 
etmesini fırsat 
bilen zanlı 
kaçarak uzaklaştı. 
Dolandırıldığını 
anlayan nakliyeci 
polise müracaat 
etti. Polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.
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ELEMAN ARANIYOR
CARGİLL Şantiyesinde çalışacak 

MAKİNE MÜHENDİSİ veya 
MAKİNE TEKNİSYENİ 

(Otocat programı kullanmasını 
bilen BAY veya BAYAN) 

aranıyor.
ÇAĞDAŞ TEKNİK TESİSAT 

Hamidiye Mah. Kartal Sok. No:17 
Tel: (0.224) 514 30 08 
Fax : (0.224) 587 79 43 

GSM : (0.532) 687 55 83 GEMLİK 
abdullah yilmaz1@mynet.com

ELEMAN ARANIYOR
mumunrunpiBlLECEK

mş*ssK
DIGITÜRK YETKllİ BAYİ 

KAPTAN ELEKTRONİK

TEL : 513 78 70

o REAL
GÜVENLİK 

__________ I

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK BÖLGESİNDE HİZMET 
VERDİĞİMİZ ULUSLARARASI 

KURULUŞLARDA 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE

ÖZEL GÜVENLİK 
GÖREVLİLERİ
TEL:0224 221 57 56
FAX:0224 221 57 96

GSM: 0533 705 66 44

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 
^LISMAKÜZERE

TEMİZLİĞE ÖNEM 
^erenaşgE 

!3i0^l|fel<flR
। Müracaat;şahsen yapılacaktır?

0 224524 75 001

ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . . . . ’ ABONE OLUN OKU YUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN
vasıfsız ELEMANLAR

4 ye bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü

(SRC ve Psikoteknik belgeli);
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

Müracaatlar için 5131816 nolu telefona ' 
CV fakslanması gerekmektedir.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km.
Gemlik / bursa • Tel: 513 47 39

GEM1İK SİNEMA GÜNIÜfiÜ

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon ■
Tel:5l3 33 2l)

M.Ö 10.000 i , „ 14.00 ■ 16.15 - Om 1WO
YUMURTA 1,1 14.15-16.30? 19.15- 21.15
UIİNSCLUP 12.00

”. Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Bili $ W toPra*( y°ksa 9eleceS'miz y°k— I ş

. , EL KOYUN
p Avea, Telsinvve Turktell hattınızdah 3464'e mesaj atın.

jja "**’
ijj ‘Gemlik Körfez’ internette
jiwwyy.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:yilmaz1@mynet.com
jiwwyy.gemlikkorfezgazetesi.com
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Lider Gemlik zorlandı 2-1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör küme 
üçüncü grupta 
yenilgisiz liderliğini 
sürdüren Gemlik 
spor evinde oyna 
dığı Beşevler Sana 
yispor karşısında 
3 puanı 2-1'lik 
skorla alırken 
zorlandı.
Maça iyi başlayan 
ve 15 dakikada 
kazanı lan penaltıyı 
Soner'in gole 
çevirmesiyle 1-0 
öne geçen kırmızı 
beyazlılar 36 
dakikada İsmail'in 
kafayla attığı golle 
ilk yarıyı 2-0 
önde kapadı. 
İkinci yarıda farkı 
açması beklenen 
Gemlikspor rakip 
sahada oyun kur

makta zorlanınca 
oyun hakimiyetini 
ele alan Sanayispor 
beraberlik için 
rakip kaleyi adeta 
ablü kaya aldı.
Yarı saha sından 
çıkmakta zorlanan 
Gemlikspor üçüncü 
gölü bulamayınca 

kalesinde tehlike 
yaşamaya başladı. 
Maçan 84 dakikasın
da gelişen atakta 
kaptan Ser kan 
çaprazdan attığı 
golle takımını umut
landırdı. Kalan daki 
kalarda başka gol 
olmayınca lider

Genjlikspor rahat 
çıktığı maçta 3 puanı 
alırken zprlandı.
SAHA :
Gemlik Atatürk
HAKEMLER:
İhsan TopSakal 6, 
Bahâdır Özekici 6, 
Serkan Aydın 6, 
GEMLİKSPOR :

Servet 5, Sinan 5, 
(Faruk 3) Arif 5,. 
İsmail 5,'Haşan 6, 
Ümit 5, Muharrem 4, 
(Veda 3) Emrah 5, 
Gökhan 3, Soner 6, 
(Berkan,2) Fatih 4, 
BEŞ. SANAYİSPOR : 
Levent 4, Ali 4, oğuz 
5, Muhammet 5,

Şeref, Serken 5, 
İzzet 4, Raif 5, Kenan 
3, Kadir 3, (Yavuz 4) 
Yılmaz 3, (Enbiya 3) 
GOLLER:
Dk. 15 Soner Pen.
Dk. 36 İsmail 
(Ğemlikspor)
Dk. 84 Serkan (Beş. # 
Sanayispor)

Isıkara, afeı bilincini anlattı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 ve 
Kızılay işbirliğiyle 
sahnelenen 
‘Benim Güzel 
Pabuçlarım’ adlı 
tiyatro oyunu, 
öğrencileri afetler 
konusunda 
bilinçlendirdi 
İçişleri Bakanlığı’nın 
talimatıyla Kızılay 
tarafından başlatılan 
‘Türk Liderlerimi 
Teşkilatlandırma 
Projesi Afet 
Zararlarını Azaltma 
Programı’ kap
samında çocuklara 
afet bilincinin 
verilmesi amacıyla 
hazırlanan 
‘Benim Güzel 
Pabuçlarım’ adlı 
tiyatro oyunu, , 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
sahnelendi.
Prof. Dr. Ahmet 
Mete Işıkara’nın da

‘Deprem Dede’ 
karakteriyle ro} 
alarak çocukları 
eğlendirirken bik 
gilendirdiği oyun, 
renkli anlara 
sahne oldu. 
Kültür ve Turizm 
Bakanhğı’ndan ödül 
alan ‘Benirp Güzel 
Pabuçlarım’, öğren
cilerin afetler ve 
afetlerde yapılması 
gerekenler hakkında 
bilincin arttırılması 
hedefini taşıyor. 
Ağrı’dan Adana’ya

ı kadar Türkiye’nin 
« ü-pek çok farklı

’ kentinde de sahne
lenen oyunu izleyen 

öğrenciler, bir 
palyaçonün yaşam 
mücadelesinden 
toplum gönüllüsü 
oluşuna uzanan 
yolöulugu anlatan 
‘Benirtı Güzel 
Pabuçlarırri’ı, 
beğeniyle izledikleri
ni, âynı zamanda da 
çök önemli bilgilere 
sahip olduklarını 
söylediler

Ormanlarımıza sahipçikmak için -topladığimıi imzalar bir milyonu geçti. 
Şimdi amacımız,ormanlarımızı sattırmamak. Geleceğimize sahip çıkmak. 
TEMA, 21 .Mart Dünya Ormancılık Günü’hü; ülkesinin geleceğine 
imza atan, topraklarına el koyan destekçileriyle kutluyor.
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Panik atak hastalığında tedavi şart Diş sağlığına dikkat
Samsun Kızılay Tıp 
Merkezi Psikiyatri 
Uzmanı Dr. Bengi 
Zeynep Yazıcıoğlu, 
"Panik atak hastalığı 
uzun süre tedavi 
edilmezse psikolojik 
kökenli başka rahat
sızlıkları meydana 
getirebilir" dedi. 
Panik atak geçiren 
birine yardım eder 
ken ilk önce o kişi 
nin panik atak

E geçirip geçirme 
diğinden emin olun
ması gerektiğini vur
gulayan Uzman Dr. 
Bengi Zeynep 
Yazıcıoğlu, "Eğer 
kişinin panik atak 
geçmişi varsa ve 
sizde o anda kişinin 
panik atak geçirdi 
ğinden eminseniz ilk 
olarak o kişiyi rahat 
olabileceği ve etra 
fında onunla ilgile
nen çok fazla kimse 

| nin olmadığı bir yere 
götürün. Olabildi 
ğince sakin ve serin 
kanlı olmalısınız, o 
kişi o anda çok kötü 
bir şey olduğunu 
öleceğini düşünüy
ordur. Sizde sanki o 
kişi ölecekmiş gibi 
panik bir şekilde 
hareket edersiniz 
kişiyi daha da kötü 
bir duruma soka-

। bilirsiniz" dedi. 
। Panik atağı başta 
I panik bozukluk 
ı olmak üzere diğer 
ı psikiyatrik bozukluk

larla görüldüğünü, 
akut olarak ve bek
lenmedik bir 
biçimde ortaya çıkan 
yoğun bir kaygı 
nöbetçisi olduğunu 
söyleyen Yazıcıoğlu, 
"Panik atak sırasın
da belirtiler hızla 
ortaya çıkar, şiddeti 
giderek artan bir 
tempoyla 
başlangıcından son
raki 10 dakika içinde 
doruğa ulaşır. Panik 
ataklar yaklaşık 15- 
20 dakika sürelidir. 
Ancak bazen bir 
veya iki dakika 
bazen de 1-2 saatten 
uzun sürebilir. 
Beklenmedik panik 
atak ile başvuran 
hastalar korkularını 
genellikle 'yoğun* 
olarak tanımlar ve 
bu belirtiler kalp 
krizi geçirdiğini, felç 
olacağını, bayıla
cağını, kontrolünü 
yitireceğini ya da 
delireceğini çoğu 

kez öleceği biçimde 
ifade ederler" şek
linde konuştu. 
Panik atağın temel 
özelliği 13 bedensel 
veya bilişsel belir
tiden en az 4'ünün 
eşlik ettiği yoğun bir 
korku ve rahatsızlık 
duyma döneminin 
olduğuna işaret 
eden Yazıcıoğlu, 
bedensel veya bil
işsel 13 belirti 
olduğu söyleyerek, 
"Kalp hızında artma, 
terleme, titreme 
veya sarsılmalar, 
nefesin daralması 
veya boğuluyor gibi 
olma duyumları, 
soluğun kesilmesi, 
göğüs ağrısı ya da 
aöâüşte ş.ık.ıntJ .h.işşj,. 
bulantı ya da karın 
ağrısı, baş dönmesi, 
sersemlik ya da 
bayılma hissi, kon
trolü yitireceğini ya 
da çıldırma korkusu, 
ölüm korkusu 
yaşanmaktadır" 

ifadelerini kullandı. 
Panik atak esnasın
da nefes darlığı, 
göğüs ağrısı, çarpın
tı gibi hissedildiğini 
kaydeden Yazıcıoğ 
lu, şöyle devam etti: 
"Bu hastaların bir 
kısmı kalp krizi 
geçirdikleri korkusu 
ile kardiyologa 
başvurmaktadır. 
Panik atak sırasında 
ağız kuruluğu idrara 
çıkma isteği, karında 
gaz hissi, nadiren 
öfke patlamaları şek
linde belirtiler de 
bildirilmektedir. Pa 
nik atakları gece 
uykuda da gelebilir. 
Bu atakları yoğun 
olarak yaşayan gece 
uykuda dalmaktan 
korktuklarını ifade 
ederler. Hatta uyan- 
mamaya gayret 
ederler. Bunun dışın 
da sosyal ortamdan 
kopma sonucu 
kişide depresif bir 
duygu-durum 
oluşabilir." 
Panik atak tedavisiy 
le koordineli olarak 
diğer problemlerin 
de çözümüne ayrı 
olarak başlanması 
gerektiğine işaret 
eden Dr. Yazıcıoğlu, 
panik atağın uzun 
süre tedavi edilme 
mesi halinde psiko 
lojik kökenli başka 
rahatsızlıkları mey
dana getirebileceği
ni sözlerini ekledi.

Yapılan araştır
malarda Türkiye'de 
özellikle 6 yaş gru 
bu çocukların diş 
sağlıklarına önem 
vermedikleri belir
lenirken, bu grupta
ki çocuklarda 
çürüksüzlük oranı 
nin yüzde 16 seviye 
lerinde olduğu 
tespit edildi.
Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakülte 
si Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı Baş 
kanı Prof. Dr. Selma 
Çivi, Yrd. Doç. Dr. 
Kamuran Marakoğ 
lu ile Diş Hekimliği 
Fakültesi Pedodonti 
Anabilim Dalı Baş 
kanı Doç. Dr. Sibel 
Yıldırım Türkiye'de 
ağız diş sağlığı ile 
ilgili verileri değer
lendirerek ilginç 
sonuçlara ulaştı. 
Diş Hekimliği Fakül 
tesi Pedodonti Ana 
bilim Dalı Başkanı 
Doç.Dr. Sibel Yıldı 
rım, çocuklarda 6 
ve 12. aylardan iti 
baren diş sağlığına 
önem verilmesinin 
diş çürüklerini 
büyük ölçüde önle 
diğini belirterek, "6 
yaş yrü'uü Çocüklâr- 
da çürüksüzlük 
oranı yüzde 16,12 
yaş grubunda yüz 
de 19, 30-35 yaş 
grubunda ise yüzde 
3 olduğu görülmek
tedir. Halbuki Dün 
ya Sağlık

Örgütü'nün ağız diş 
sağlığı konusunda
ki 21'inci yüzyıl 
hedefleri 6 yaş 
grubunda yüzde 80 
çürüksüzlük oranı 
ile 12 yaş grubunda 
kişi başına düşen 
çürük, kayıp, dolgu
lu, diş sayısı topla 
mı oranının 1.5 
olması şeklindedir. 
Bu oran ülkemizde 
yerleşmiş bir koru 
yucu diş hekimliği 
anlayışının olma 
dığı ve bir an önce 
başlatılmasının 
gerekliliğini göster
mektedir” dedi. 
Çocukların büyük, 
bölümünün ağrılı 
bir diş çürüğü 
deneyimi yaşadığını 
ve 3 yaşına kadar 
diş bakımı almadı 
ğını da dile getiren 
Doç. Dr. Yıldırım, 
"Sosyo-ekonomik 
seviyesi düşük 
gruptaki çocukların 
yüzde 30'unda bu 
dönemde diş çürü 
ğü bulunmaktadır. 
Erken çocukluk 
döneminde diş 
çürükleri önlenebilir 
bir durumdur. Ağız 
diş sağlığı genel 
vücut sağlığını doğ 
rudan etkileyen bir 
faktör olduğu için 
bireyin tam olarak 
sağlıklı kabul edile 
bilmesinde tüm 
doku ve organların 
sağlıklı olması 
gerekir” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111 

Su Arıza Yalnız 186

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.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO S13 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoglu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Döv. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 01J 1 u bö
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 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

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

NÖBETÇİ ECZANE

14 Nisan 2008 Pazartesi 
ÇAĞLAR ECZANESİ 

Pazar Cad. No: 25 
Tel: 513 35 52 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3030 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 

l60m2 dublex daireye geniş seçenek.

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

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

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

DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER M 
LAMİNANT PARKE

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

ALÇI SIVA
CEPHE KAPLAMA 11®:'

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

iiifi 0111

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


BİR YIL 
SABİT 
FİYAT

' DOĞAL KAYNAK SUYU

^(AAİAT)^ *TmaSİİ

İBiGEMLİK BÖLGE BAYİ 539 0 444
K.KUMLA-KARACAALİ-NARLI-UMURBEY 538 98 68

19LİTRE

ISO 9001:2000
Ouality Management System

HACCP
Based Food Safety System

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

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

Tel; 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

AKP İlçe yöneticilerinin dünkü durağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu

Talan?‘Kapalına davası 
esnafı da vurdu"

HliiMıı
lüsm esnalııı iestei

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com 
plumsalo un alım

Güne Bakış

Toplumsal bir şizofreni içindeyiz.
Televizyon ve gazeteleri incelerseniz, son za 

mantarda cinnet geçirip, eşini, çocuklarını hat 
ta kendini öldürenleri, sevgilisinin, annesinin 
boğazını kesenleri okur olduk hep. Syf 5'de

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan, AKP’Hlere esnafın sorunlarını anlatırken, Çin 
mallarına kota konulmasını istedi. Pazar yerinin 
rezalet bir durumda olduğunu söyleyen Talan, zabı
tanın yetersiz olması nedeniyle Gemlik’in çekilmez 
bir ilçe haline geldiğini söyledi. Haberi sayfa 3’de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel, Ticari araç 
atımlarında uygulanan ÖTV ve KDVnin 
bir kereye mahsus olarak kaldırılmasına 
yönelik TBMM'ye kanun teklifi verdiğini 
söyledi. Terminal hattında çalışan taksi
cilerle biraraya gelen Demirel, Türkiye 
genelinde 100 bini aşkın taksi esnafının 
bulunduğunu söyledi. Haberi sayfa 7’de

EGEYILDIZBORULARIİLE DAMLAMA 
veYAÜMURLAMASİSTEMLERİ

— Zeytinlik -Tarla -Meyve Bahçelerinizde damlama ZİRAAT BANKASI 
| usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir,

■ ■ ■■■■■■■■■■■ J PROJELERE
_ _ J Kumla Cad. Yaşa 2 Sil flpt. No:l K.KUMlfl / GEMLİK 5 YIL O FAİZ 

0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 İLE KKOİVERİYORTel

I BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I

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

Güzel ve anlamlı olan...
Türkiye'de duyarlı insanların ve sivil 

toplum örgütlerinin varlığı..
Söz konusu insanların ve onların yer 

aldığı örgütler toplumu bilinçlendirmek ve 
kalitesini yükseltmek için her zeminde 
çaba gösteriyorlar..

Dolayısıyla umutlarımızı yeşertecek 
önemli girişimlere imza atıyorlar..

Uluslar arası Lions Kulüpleri tarafından 
yaşama geçirilen "Kartopu"; 15- 24 yaş 
gençliğini bilinçlendirme ve destekleme 
hedefine dönük bir proje..

Sevgi, hoşgörü, barışı ilke dinen laik 
demokrat, Atatürkçü gençler yetiştirmeyi 
amaçlayan proje he açıdan övgüye değer..

Proje gençleri çağdaş bireyler olarak 
yetiştirmek için çağın gereklerine uygun 
olarak donatılmış bilgisayar sınıfları, 
kütüphaneler oluşturuyor..

Önceki akşam Bursa'da bulunan lions 
dernekleri Korosu'nun kartopu projesi 
etkinlikleri çerçevesinde verdiği Türk 
Sanat Müziği konseri vardı..

Amacı eğitime destek olan projenin 
Bursa'daki aşaması son derece keyifliydi..

Bursa'dan ve Türkiye'den destek alan 
projenin gerçekleşerek amacına ulaşması 
dileğimiz..

Çünkü eğitim toplumları geliştiren ve 
bağımsız kalmalarını sağlayan temel 
unsur..

Olmazsa olmaz..
Eğitim kalitelerini yükseltemeyen toplum

lar kötü yönetilmek gibi bir gerçekle karşı 
karşıyadır..

Dolayısıyla dönem içinde yok olma 
tehlikesi de taşımaktadır..

Şef Veteriner Hekim Kenan Gürel ve 
Koro'yu oluşturan sanatçılar üç aylık bir 
çalışmanın sonucunda ortaya koydukları 
performanslarıyla amatörlüğün üzerine 
çıkmışlar..

Seçilen eserler ve yorumlarla konseri 
izleyenler kendi ölçeklerinde eğitime katkı
da bulunurlarken karşılığında da zihin
lerinden silinmeyecek bir müzik dinletisi 
aldılar..

Organizasyon bir bütün olarak 
olağanüstüydü..

Son bölümde de Kutlu Payaslı yorumuy
la orada bulunanlara keyifli dakikalar 
yaşattı..

Korist ve Solist Nejat Yahya'nın davetiyle 
koro çalışmalarına katılarak "hoca"lık 
yapan Payaslı deneyimlerini ve birikimleri
ni yansıtarak projeye destek olmuş..

Elli üç yıldır sesiyle, yorumuyla, yöne
timiyle Türk Müziğinin içinde olan 
Payaslı'nın bir özelliği de Umurbey'de 
yaşıyor olması..

Payaslı aynı zamanda Devlet Sanatçısı..
Payaslı'nın eşsiz yorumuyla verdiği 

konser, öyle sanıyorum ki uzun süre 
kulaklarda çınlayacak...

Payaslı'nın bestelediği ve yorumladığı 
Kardelen adlı şarkı da kartopu projesiyle 
örtüştü..

Kutlu Payaslı'lı konserleri Gemlik'te de 
dinlemek umuduyla..

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KBrfez ABONE OLUN 

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

600 minibüsün otobüse dönüştürülerek kent ulaşım sistemine dahil] 
edilmesiyle ilgili sıkıntının bir hafta içinde çözüleceği bildirildi 

Bursa'da minlhiisler için uilasmı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
kentin doğusu ve 
kuzeyinde çalışan 
yaklaşık 600 
minibüsün otobüse 
dönüştürülerek 
kent ulaşım 
sistemine dahil 
edilmesiyle ilgili 
sıkıntının bir 
hafta içinde çözüle
ceğini söyledi. 
Başkan Şahin, 
minibüslerin 
entegrasyonu 
ile ilgili olarak dün, 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkar Odaları 
Birliği (BESOB) 
Başkanı Arif Tak 
ve Minibüsçüler 
Odası Başkanı 
Mürsel Çubukçu 
ile bir araya geldi. 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
Başkanvekili 
Recai Ekmekçi, 
Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçak, 
BURULAŞ Genel

Müdürü Ali Kaya 
ve Ulaşım Daire 
Başkanı Tacettin 
Kınay ile esnaf 
temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda, 
minibüslerin 
durumu kentin 
faydası gözetilerek 
ele alındı.
Başkan Şahin, 
toplantı sonunda 
yaptığı açıklamada, 
olumlu görüşler 
belirtildiğini, 
teknik düzeyde 
çalışma yapılması 
yönünde kararlar 
alındığını söyledi. 
Bir hafta içinde 
yine bir toplantı 
yapılacağını ve 
çalışmaların 
gözden geçirileceği

ni anlatan Şahin, 
çok geçmeden 
esnafın ve 
şehrin faydasına 
olan kararların 
alınacağını 
vurguladı.
BESOB Başkanı 
Arif Tak ise 
minibüsler ile 
ilgili konunun 
Bursa’nın meselesi 
olduğunu belirterek, 
herkesin kenti 
düşünerek hareket 
etmesi gerektiğinin 
altını çizdi.
İki tarafında 
güzel yaklaşımlar 
sergilediğini 
ifade eden Tak, 
"Olumlu bir adım 
atıldı. Bu hafta 
içinde yeniden

O9rMIX-KİRUIXIİIXDHER VI İRERİ 
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

müzakere edilip 
sorun çözülecektir. 
Kimse endişelen
mesin Bursa 
düşünülerek 
istenilen kararlar 
alınacaktır” dedi.

"SAKİN OLUN 
ÇAĞRISI" 
Minibüsçüler 
Odası Başkanı 
Mürsel Çubukçu 
da sorunun 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
konunun kimsenin 
zarar görmemesi 
yolunda çaba 
sarf ettiğini, bu 
konunun olumlu 
yaklaşım ile 
çözüleceğini 
belirterek, 
minibüsçü esnafına 
sakin olmaları 
çağrısında bulundu. 
Çubukçu, kimse 
mağdur olmadan 
konunun bu 
hafta içerisinde 
neticeleneceğinin 
altını çizdi.

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR 

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 

Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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AKP İlçe yöneticilerinin dünkü durağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu

' Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Talan; "Kapatma davası 
esnafı Ha vurdu'

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, AKP’İllere esnafın 
sorunlarını anlatırken, Çin mallarına kota konulmasını istedi. Pazar yerinin 
rezalet bir durumda olduğunu söyleyen Talan, zabıtanın yetersiz olması 
nedeniyle Gemlik’in çekilmez bir ilçe haline geldiğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP İlçe 
Teşkilatı'nın 
seçim sonrası sivil 
toplum örgütlerine 
yönelik ziyaretleri 
sürüyor.
Dernekler ve oda 
yönetimlerine 
nezaket ziyaretlerini 
sürdüren Enver 
Şahin ile yönetim 
kurulu ve kadın 
kollan ile gençlik 
kolları yönetimleri 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan ve 
yönetim kurulunu 
ziyaret ederek ilçede 
bulunan esnafa 
yönelik sıkıntıları 
görüştüler.
Vatandaşın oynanan 
oyunları görüş 
istikrarı seçtiğini 
ifade eden AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Gemlik'teki 
sivil toplum örgütleri 
ile esnafın görüşleri
ni alıp buna göre 
yol haritası çizmek 
arzusunda olduk
larını ve ziyaret
lerinde yaşanan 
sıkıntıları belirleyip 
çözüm yolları 
aramak için 
yapıldığını söyledi. 
"Gidilmeyen yerlere 
gidip, alınmayan 
fikirleri almak" iste
diklerini söyleyen 
Şahin, kendisinin 
de siyaset yap
madan önce sürekli 
neden gelmiyorlar? 
sorusunu sordu 
ğunu hatırlatarak, 
"Sokakta boş gezen 
insanın da güzel 
fikirleri vardır 
ancak onu dinler 
şeniz öğrenebilir 
siniz. Dertler paylaşı 
hrsa azalır" dedi. 
Her geçen günün 
mutlu yarınlara 
vesile olmasını 
dileyen Şahin, 
esnafların fikirlerine 
ve isteklerine 
çok önem

verdiklerini 
söyledi.
Kendilerini hiçbir 
siyasi partinin 
bu kadar ziyaret 
ettiğine tanık olma 
dıklarını ve her 
yerde bunu söyle 
diklerini belirten 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
"Bu ziyaretiniz de 
çok şık oldu ve 
mutlu olduk.
İktidar partisine 
yönelik kapatma 
davası esnafı da 
vurdu. Biz demok 
ratik ülkede parti 
kapatılmasının 
doğru olmadığına 
inanıyoruz. Çünkü 
sonuçları önce 
esnafı etkiliyor. 
En büyük sıkıntımız 
ise Çin malları. 
Ayakkabı sektörü 
bitmek üzere, 
Bursa'da bile ayakta 
zor duruyorlar. 
İktidarın Çin 
mallarına kota 
uygulaması esnafı 
biraz olsun rahat
latır. Hükümetten 
ricamız küçük 
esnafın bitmeme- 
sidir. Çünkü 
hükümet KDV. 
indirimi gibi bir çok 
kolaylığı getirerek . 
esnafı rahatlatmıştı" 
diye konuştu.

REZALET BİR 
PAZARYERİ 
İlçenin Pazar yeri 
için de görüşlerini 
açıklayan İbrahim 
Talan, rezalet bir 
Pazar yeri olduğunu 
belirterek/ 
isteyen istediği 
gibi tezgah açtığını 
ve bunun sıkıntısını 
da vatandaşın 
çektiğini söyledi. 
Pazar yerine 
gelen bir kadının 
çocuğunun ihtiyacı 
olduğunda tuvalet 
bulamadığı için 
etrafta bulunan 
evlere girdiklerini 
de hatırlatan 
Talan, zabıta 
teşkilatının da 
yetersiz olmasıyla 
Gemlik'in çekilmez 
bir ilçe haline 
geldiğini söyledi. 
İlçede vergi kaydı 
olmadan iş yapan 
bir çok işyerinin 
bulunduğuna da 
dikkât çeken Talan, 
"Bu sıkıntılarımızı 
başkânımıza 
defalarca ilettik. 
En büyük şikayeti 
miz seyyarların 
denetimsizlikleri 
sonucu esnafımızın 
zarar görmesidir" 
diye konuştu.
Talan, BUSKİ'ye 
geçilmesiyle 
su fiyatlarında 

görülen 3 kat 
zammında esnafı 
etkilediğini ve 
işyeri açabilmek 
içinde istenen 
vergilerin çok 
olduğunu söyledi.

FİKİRLER 
GEMLIK’E IŞIK 
TUTUYOR « 
Özellikle Pazar yeri 
için düşünceleri 
olumlu karşılayan 
Enver Şahin, 
hurdacıların 
olduğu yerde 
ayrılan kapalı 
Pazar yerinin 
Gemlik'e yakışır 
bir yer olabilmesi 
için çalışacaklarını 
belirterek 
"Özellikle şimdiki 
Pazar yeri çirkin 
görüntüler 
yansıtıyor" dedi. 
Zamanında 
belirlenen Belediye 
meclis üyeliklerinin 
büyük bölümümün 
ilçede iş yapan 
müteahhitlerden 
oluştuğunu 
hatırlatan Şahin, 
"Bu kişilerin 
aldıkları kararlar 
He buldukları her 
boşluğa bina 
dikmeleri sonucu 
Gemlik şu anda 
yaşanılmaz hale 
gelmiştir" şeklinde 
konuştu.

Yeşil kartlar...
Ülkemizde toplumda kanayan yüzlerce 

yaramız var.
İşsizlik, alınan ücretlerin azlığı, emekli 

maaşları, hastane kapılarındaki birikim, özel 
dershaneler vs...

Bunlardan bir tanesi var ki içle^acısı.
Binlerce aç insanımızın haklarına tecavüz 

etmekte olan hırsızlardan söz ediyorum 
sayın okurlarım..

Yeşil kartlar....
Devletin yürürlüğe sokmuş olduğu yeşil 

kart sistemini kötü niyetle kullanan milyon 
dolarlık evlerde oturan bir hastaneyi satın 
alabilecek güce sahip, altlarında fakir bir 
ailenin 10 yıllık yiyecek giyecek ihtiyacına 
denk değerde araçlarla dolaşan, siyasi par
tilere yaslanmış, zavallı fakirin hastane 
kapılarında ölümlerine sebebiyet veren 
ahlaksız zenginlerden söz ediyorum.

Yeşil kart operasyonunda çıkan sahte 
kartların sayısını bilin...

Türkiye’de yüz binlerce paralı hırsızın, 
siyasi nüfuzunu kullanarak, fakir kesimin 
hakkını gasp ettiği gerçeğini gözler önüne 
seriyor.

Bu binlerce sahte yeşil kart sahibine 
yataklık eden ve bu hakkı elde etmesinde 
yardımcı olan şerefsizler ise bu rakamın 
içerisinde değil.

Bunlara fakirlik belgesini veren siyasi 
parti başkanı, yönetim kurulu üyesi vicdanın, 
sızlamıyor mu ?

Ne kadar acı bir gerçek değil mi?
Bu tip operasyonlarda, devlet vergi 

yüzsüzlerini açıkladığı gibi bu hırsız isimleri 
de açıklasa ne kadar güzel olurdu.

Hiç olmazsa halkımız kimlerin suratına 
tüküreceğini bilirdi..

Bu isimlerin açıklanması ne kadar kimlere 
dokunurdu bilemem..

Fakat birçok gizli hırsızı da ortaya 
çıkartırdı herhalde.

Buradan fukaranın hakkını gasp eden tüm 
zengin hırsız züppelere seslenmek isterim.

Utanın, eğer biraz olsun vicdan sahibi 
iseniz utanın..

Sömürdüğünüz kanlar yetmedi mi ki 
fakirin kanına dadandınız..

Çekin pis ellerinizi mağdur insanımdan da 
parası olmadığı halde yeşil kart sahibi ola
mayan insanlar hastane kapılarında ya da 
sonrasın da mağdur olmasınlar

Her şey yukarda yazdığım gibi kötü, kara 
değil..

Bu yüz karası insanlara inat Türkiyemiz’ 
de öyle güzel insanlar var ki paranın vermiş 
olduğu şatafata aldırış bile etmeden fakir ve 
yaşlı insanlarla bir lokma ekmeğini paylaşan 
ve vaktini bu insanların ihtiyaçlarına adayan 
duyarlı gönüller.

Okullar, hastaneler, yardım yuvaları açan, 
destekleyen kalpleri, vicdanları büyük kişi 
ler.. Örneğin ;

Asım Kocabıyık...
Gemlikte insanlığının, büyüklüğünün- 

bayrağını dikti..
Allah böylelerine uzun ömür versin.

ABONE OLDUNUZ MU? 
delili 'JöfîTSI abone olun 

okutun okuyun

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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T$() GaaHtüğretim OJmlrn to tennes
Seyfettin ŞEKERSÖZ
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği üyeleri okul 
öğrencilerine katkı
da bulunmak 
amacıyla başlattık
ları gelir amaçlı 
çalışmaları 
sürdürüyorlar.
Okul girişinde bulu
nan dükkanda açılan 
giyecek ve gıda ker
mesinde öğrenci 
anneleri el emeği 
göz nuru evlerinde 
ürettiklerini satarak 
çocuklarına katkıda 
bulunuyorlar.
Salı ve Çarşamba 
günleri de açık 
kalacak olan ker
meste özellikle 
annelerin el emeği 
yaptıkları işlemeli 
masa örtüleri, 
bebek ve çocuk 
giysileri büyük 
ilgi çekiyor. 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Ahmet

Topçu, evin 
odalarına asılan 
işlemeli süs 
eşyalarının da 
bulunduğu 
kermesten elde 
edilecek gelirin 
yine okulda öğrenim 
gören öğrencilere 
katkı amaçlı har-, 
canacağını söyledi.

flykentli öğrenciler sınau 
stresini yenmeyi öğrendi
Bursa Acıbadem Hastanesi’ni ziyaret eden Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 6-7-8 sınıf öğrencileri Uzman Psikolog 

Zeynep Şebnem Kurtçoban’dan “Sınav Kaygısı ve 
Stresini Yenmenin Yollan”nı öğrendiler

Serap GÜLER
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri “Sınav 
Kaygısı ve Stresini 
Yenmenin Yollan” 
konusunda bilgi 
sahibi oldular. 
Geçtiğimiz 
günlerde 
Özel Aykent , 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, 
Bursa Acıbadem 
Hastanesi’ni ziyaret 
ederek, Hastane 
Uzman Psikoloğu 
Zeynep Şebnem 
Kurtçoban’ı , 
dinlediler.
Okulun 6-7 ve 8. 
sınıf öğrencileri 
yakında yapılacak 
olan SBS ve 
OKS sınavlarında 
sınav kaygısı 
ve stresinden 
kurtulmanın 
yollarını uzmanın
dan öğrendiler.

Sınıf öğretmen
lerinin de katıldığı dinletide 

konuşmacı

Psikoloğ 
Kurtçoban, 
sınavda stres 
yaşamamanın 
temel koşulunun 
sınava iyi 
hazırlanmak 
olduğunu söyledi. 
Kurtçoban, 
“Aileler çocukları 
bu konuda fazla 
zorlamadan diğer 
etkinliklere de 
zaman ayırmalarını 
sağlayarak stresi 
az yaşamalarına 
yardımcı olabilirler. 
Sınavı kazanmak 
veya kazanamamak 
her şeyin sonu 
değil. Özellikle 
sınavı kazanamayan 
öğrenciler için 
değişik imkan 
ve alternatifler 
var. Anne ve babalar 
çocuklara ona 
göre davranma
lıdırlar." şeklinde 
konuştu.

Elektrik direklerine
çiçek saksıları 

konuyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
direklere çiçek 
saksıları konuyor. 
Yaz aylarının 
gelmesiyle 
ilçenin en işlek 
yerlerinde 
başlatılan 
çiçek ekim 
çalışmaları

hızla sürüyor. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
çeşitli yerlere 
dikilen 
ağaç fidanlarının 
yanı sıra 
direklere yapılan 
muhafazaların 
içine konulan 
çiçek saksıları 
çocukların ve 
hayvanların 
koparmaması 
için insan boyunun 
uzağına yerleş
tiriliyor.
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Siyasetin ayarı kaçtı.
Hükümet kapatma davasından 

sonra tamamen içe döndü.
Ekonomik yaşamda sıkıntı 

had safhada.
Kimsenin ağzını bıçak açmı 

yor.
Siftahsız işyeri kapatmalar 

devam ediyor.
Kredi kartları borçları ödene

miyor, çekler ödenmeyen senet 
ler hergün artıyor.

Bu durumda toplumun denge
si bozuldu.

Tekrar ediyorum, son aylarda 
neredeyse hergün boğazı kesil 
miş bir ceset bulunuyor.

Bu tür insan öldürme moda 
mı oldu ne?

Bir insanı koyun keser gibi 
keserek öldürmek caniliktir.

İnsan olan bunu nasıl yapa
bilir anlamak mümkün değil.

Ülkemize barış elçisi olarak 
gelmiş bir yabancı bayan, benim 
vatandaşım diyemeyeceğim bir 
yaratık tarafından ırzına geç ile 
rek öldürülüyor.

Dünyaya rezil oluyoruz.
Bu tür olaylara adli olay gö

züyle bakmak yanlış.
Toplumun değer dengeleri bo 

zuldu.
Giderek daha vahşileşiyoruz. 

Sevgiden, insanlıktan, erdemden

Toplumsal bunalım

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

insanın insan olmasına neden 
olan tüm duygulardan uzaklaşı 
yoruz.

Bunun nedeni yalnız ekonomi 
mi acaba diye soruyorum.

Ekonomik nedenler olabilir 
ama, aracına aldığın bir bayanı 
hayvansal istemlerin uğruna 
nasıl öldürebiliyorsun.

Bunun ekonomiyle bir ilgisi 
olabilir mi?

Toplumsal değer yitirilişimiz 
sürüyor.

Toplumsal erezyon devam e 
diyor.

Siyasetin dengesizliği de bu 
na etken oluyor.

Kutuplara ayrılmış bir toplum
da adi suçlar giderek artıyor.

Buna ekonomik suçlarda 
eklenince yakında cezaevlerinde 
yer kalmayacak.

Ben doğrusunu isterseniz 
korkmaya başladım.

Büyüğün küçüğüne, çalışanın 
çalıştıranına, memurun amirine, 
kardeşin kardeşe ters baktığı bir 
toplum olduk.

Gazetelerin üçüncü sayfalarını 
iyi izlerseniz bu söylediklerimin 
ne kadar doğru olduğunu göre
ceksiniz.

Adam çalıştığı işyerinde adam 
gibi çalışmıyor, işini doğru dü 
rüşt yapmıyor, sekreter patronu 
dolandırıyor...

Birde kontörcüler çıktı şimdi..
İnsanın boş bir anını 

yakaladıklarında gözünün yaşına 
bakmıyorlar.

Bugün salı acaba diyorum biri 
leri kimin canını yakacak.

Hangi işyerine girecekler, 
hangi evi soyacaklar.

Pazar günü gazeteyi hazıladık- 
tan sonra Kumla’ya çay içmeye 
gittim.

Her zaman oturduğum İbra

him’in Gazinosu’nda çayımı içi 
yorum.

İbrahim’e “tatsızsın" dedim.
Demez olaydım.
Meğer iki gün önce çay bah 

çesi gece soyulmuş.
Ne bulmuşlarsa götürmüşler.
Moral bozuk.
Fazla ses etmedim. Cana 

birşey olmasın gibi beylik lafla 
geçiştirdim.

Canı yanan o ben değilim ama 
ben de bilirim o acıyı.

Nereden geldik bu konuya 
değil mi?

Sanki herşey ters gidiyor.
İnsanlara birşeyler oluyor.
Can almadan, kazık atmaya, 

kandırmaya, aldatmaya yüzlerce 
olumsuzluk üzerimize kabus gibi 
çökmüş durumda.

Bunun için toplumsal bir şizof 
reni yaşıyoruz diyorum.

Daha kötüsünden korkmuyo
rum.

Dünyada yaşanan kuraklık 
açlığı körüklüyormuş.

Fotoğraflara bakıyorum da 
Afrikada açlık kavgaları başla 
mış.

Şükür ki biz de o durumlar 
yok.

Ya bir de aç kalsak.
O zaman toplumsal faciayı 

önlemek mümkün olmaz.

UMURBEV HAH SİM 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
1 Saati: 45.00 • YTL 

I Saat t Servis: 65.00 ■ YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM : 0.546 517 52 82
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Erdoğan savunma için çalışacak
Yargıtay Cumhuri 
yet Başsavcısı'nın 
açtığı kapatma 
davasının ardından 
bir yandan anayasa 
değişikliği paketi 
hazırlayan AKP, bir 
yandan da Anayasa 
Mahkemesi'nde 
yapacağı savunma 
için çalışıyor. 
AKP'nin hukukçu 
kurmaylarının yürüt
tüğü çahşmâ kap
samında parti 
dışından bazı bilim 
adamlarının da 
görüşlerine başvu
ruluyor. Savunma 
çalışmalarına 
Katar gezisinin 
ardından Başbakan 
Erdo ğan'ın da 
katılacağı belirtiliyor. 
Parti kurmayları 
Başba kan'ın her 
gün iki saatini 
savunma çalışmaları 
için ayıracağını 
kayde diyor. 
Anayasa Mahkeme 
si'nde açılan kapat
ma davasının ardın
dan “kapatılmaktan 
kurtulmanın” for
mülünü arayan AKP, 
siyasi parti kapat

malarıyla ilgili 
düzenlemenin de 
aralarında bulun
duğu 15-20 madde
lik bir anayasa 
değişikliği 
paketini gündeme 
getirmeyi planlıyor. 
AKP'nin anayasa 
değişikliğinin 
yanı sıra mesai 
harcadığı bir başka 
konuyu da Anayasa 
Mahkemesi'nde 
yapılacak savunma 
oluşturuyor. AKP 
anayasa değişik
liğinin yanı sıra 
savunma çalış
malarına da büyük 
önem verirken, bu 
çerçevede AKP'nin 
hukukçu kurmay
larının yürüttüğü 
çalışmalarda parti 
dışından bilim 
adamlarının da 
görüşlerine başvu
ruluyor. AKP savun
ma çalışmaları 
kapsamında 
Türkiye'deki örnek
lerin yanı sıra 
yabancı ülkelerdeki 
durumu da inceliyor. 
Bu konuda özel bir 
ekibi yurtdışında 

görevlendiren AKP, 
“dünyada en fazla 
hangi ülkelerde parti 
kapatma davaları 
açılıyor, gerekçeleri 
neler ve sonuçları 
ne oldu?” soru
larının yanıtını arıyor 
-ERDOĞAN DA 
SAVUNMA 
ÇALIŞMALARINA 
KATILACAK- 
AKP'de yürütülen 
savunma çalışma 
larına Katar gezisi 
nin ardından Başba 
kan Erdoğan'ın da 
katılacağı belirtiliyor. 
Erdo ğan'ın, Nisan 
ayı programının 
buna göre düzen
lendiği kaydedilir 
ken, Başbakan'ın 
her gün iki saatini 
sa vunmayla 
ilgili çalış malara 
harcayacağı 
dile getiriliyor. 
Başbakan'ın parti 
kurmayları tarafın
dan bugüne kadar 
yapılan çalışmaları 
ayrıntılı bir şekilde 
gözden geçireceği, 
bu çalışmaları ise 
ağırlıklı olarak 
evinde yürüteceği

kaydediliyor. 
Nisan ayın boyunca 
savunmayı 
hazırlayan ekip, 
dönüşümlü 
olarak Başbakan 
Erdoğan'a bilgi 
verecek. Başbakan 
gerekirse milletve 
killerinin ve 
hukukçu kurmay
ların görüşlerini 
almak için gruplar 
halinde milletvekil
lerini evinde 
kabul edecek. 
-SÜRE 2 MAYIS'TA 
DOLUYOR- 
Anayasa Mahkeme 
si, AKP'ye açılan 
kapatma davası 
ile ilgili iddianameyi 
1 Nisan Sah günü 
partiye ulaştırırken, 
savunma için 
tanınan bir aylık 
süre de 2 Mayıs'ta 
doluyor. AKP'nin 
ise Anayasa 
Mahkemesi'nden 
ek süre talebinde 
bulunma 
yacağı ve bir 
aylık sürenin 
ardından savun
masına başlayacağı 
belirtiliyor.

İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Sohbet Köşesi

ZEYTİNCİNİN GÜNLÜĞÜ 2

ZEYTİN'E İLK DARBE
Gemlik ve civarının zeytinleri erken yağ

landığı gibi, yağ oranı da yüksektir. (Adana 
tarım Müd.ce yayınlanan broşür, 2007 - 
yapılan araştırmada zeytinlerde en yüksek 
yağ oranı yüzde 29 Gemlik zeytinlerinde 
bulunmuştur.) denilerek sözlerim doğru
lanmadadır.

Şahsen yağ sıktırdığımda yüzde 35 bul
duğum çok olmuştur. Eski insanlar yere 
dökülen zeytinleri karıncalar yemeğe başla 
dığında, zeytinler yağlandı, deyip toplar
lardı.

Yaptığım soruşturmada, bölgemiz dışında 
Kasım ayı girmeden yağhanelerin açıldı 
ğım duymadım.

Bizde 1950 li yıllarda Eylül ayının sonu 
gelmeden açılırdı. Dip zeytini diye adlandı 
rılan bu zeytinlerin 7-8 kilosundan bir kilo 
sabunluk yağ alınırdı. O sıralar Gemlik'te 
10-15 işçi çalıştıran beş sabun fabrikası 
hatırlıyorum.

Haftada 3-4 posta, 6-7 ton zeytin yağın
dan sabun imal ederlerdi.

Bugün aile işletmesi olarak çalıştırılan, 
küçük bir atölye kalmıştır.

Gençken ağabeyim, evimizin karşısındaki 
sabun fabrikasında işçi olarak çalışıyordu. 
Ara sıra yanına gittiğimde fabrika mis gibi 
sabun esansı kokardı. Aradan askerlik 
sebebiyle üç sene geçmişti Yine yanına 
uğradığımda, pis bir koku gelmişti burnu
ma.

-Ne bu koku, lağım mı tıkandı? diye sor
duğumda

- Ne lağımı, artık zeytinyağından sabun 
yapmıyoruz.

Ucuz olduğu için dışarıdan, donyağı, 
jçyağları, domuz yağları geliyor, onlardan 
sabun yapıyoruz, onlar kokuyor demişti.

Bu olaydan sonra; toplayana, toplatana, 
akmasa da damlayıp, kazanç sağlayan, dip 
zeytini zamanla gündeliği çıkarmaz oldu. 
Çok kişi boş zamanını değerlendirmek için 
topladı.

Sonunda çekilen eziyete değmiyor denil
di, yerler sürülerek toprağa gömmek farz 
oldu.

İşte bu zeytine ilk darbe, büyük ölçüde 
ekonomik katma değer ve iş gücü kaybına 
sebep oldu. Akaryakıta avuçla döviz 
akıtırken heder edilen bu milli serveti, BİO 
DİZEL olarak ekonomimize kazandırmak 
aklımıza gelir mi ? bilemem.

Devamı var

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

Körfez Ofset
is® Cad. Bora Sok, Atak Aralığı No ı JIB GEMLİK Id: 513» B Fa: 513 Ji M KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzüdür.
Sevim SALKIM

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

KAŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

MİŞAATTE 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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Kemal Bemirel'den 
Taksici esnafına destek

Cali DmiiMiIi altınla
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, 
ÖTV ve KDV'nin 
ticari araç atımların
da bir kereye mah
sus kaldırılmasını 
öngören kanun 
teklifini terminal 
hattında çalışan 
taksicilere anlattı. 
Ticari araç atımların
da uygulanan 
ÖTV ve KDV’nin 
bir kereye mahsus 
olarak kaldırılması
na yönelik 
TBMM'ye kanun 
teklifi veren 
Demirel, terminal 
hattında çalışan 
taksici esnafını 
bilgilendirdi. 
Türkiye genelinde 
100 bini aşkın 
taksi esnafının 
bulunduğunu 
söyleyen Demirel, 
"Gece gündüz

sürekli çalışan 
ve can güvenliği 
bulunmayan 
taksi sahiplerinin, 
araçlarını 
değiştirirken 
ödediği ÖTV ve 
KDV'nin bir 
kereye mahsus 

kaldırılmasını 
öngören kanun 
teklifini TBMM'ye 
verdim. Taksiciler , 
ve dolmuşçular,

araçlarını 
yenilemek 
zorunda 
kaldıklarında, 
kendilerine 
yük olmadan bu 
imkanı bir kereye 
mahsus kullan
abilmelidir" dedi. 
Terminal hattında 
çalışan taksiciler 
de Demrel'e tek
lifinden dolayı 
teşekkür etti

Şırnak'ın Cudi 
Dağı'nda tespit 
edilen PKK'lı terö 
ristlerin izini süren 
Mehmetçiklere dün 
havadan kobra 
helikopterleri de 
destek verdi. Ayrıca 
bölgeye çok sayıda 
korucu ve özel 
eğitimli komando 
ve tank sevkıyatı 
yapıldı. Terör 
örgütü PKK'ya 
karşı Cudi Dağı'nda 
başlatılan operas 
yonlara dün sabah 
saatlerinde çok 
sayıda kobra 
helikopteri 
havadan destek 
verdi. Bölgede 
tespit edilen 
teröristlerin izini 
süren komandolara 
23 Motorize 
Piyade Tugay 
Komutanlığımdan 
ard arda havalanan 
helikopterler destek 
sağladı. Operasyon 
bölgesinde sürekli 
uçuş yapan kobra 
helikopterleri

teröristlerin sığı
naklarını darmada 
ğın etti. Abluka altı
na alınan bölgeye 
asker sevkıyatı da 
devam etti.
Silopi 23 Motorize 
Piyade Tugay 
Komutanlığından 
çıkan 15 araçlık tam 
teçhizattı özel 
eğitimli komando 
askeri abluka altına 
alınan Gera Mehete 
bölgesine sevk edil
di. Allihams yolu 
üzerinden Gera 
Mehete ve Derebaşı 
bölgesine gönde 
rilen komandolar ile 

birlikte Hınıs 
bölgesindeki 
operasyonlara çok 
sayıda korucud a 
katıldı. Top ses
lerinin dün de 
duyulduğu bölgede 
insansız hava 
araçları da istih
barat sağladı. 
Öte yandan 
bölgeye tank 
sevkıyatı devam 
ediyor. Cizre tarafın
dan 2'şerli olarak 
gönderilen çok 
sayıda tank, sınır 
birliklerine ve hac 
konaklama merke 
zine kaydırıldı.

Hara sıcaKlığı
ntaiM

Türkiye'de sıcaklık 
nisan ayı ortalamalarının 
oldukça üzerinde 
seyrediyor.
Bugün sıcaklık batı ve iç 
kesimlerde 30 derecelere 
ulaşacak. Marmara 
Bölgesi'nde sıcak ve 
parçalı bulutlu bir hava 
hakim olacak. Ege 
Bölgesi'nde hava çok 

açık olmasa da, 
sıcaklıklar yer yer 
30 dereceyi geçecek. 
Akdeniz ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde 
de sıcaklıklar 30 
dereceyi aşacak. 
Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde önümüzdeki 
4 gün hava açık ve ılık 
olacak.

|| ELEMAN ARANIYO^

Restaurant 
bölümümüzde 
çalışmak üzere
BRY - BAVAN 

ELEMAN ARANIYOR. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 
Müraacatlann şahsen yapılması tercih sebebidir.

Gemlik * Yalova Yolu 5. km. 
Tel: (0.224) 5132394 (pbx) - Fax; 5133102

Deniz Feneri 
Derneği

www.1001dilek.oom
www.donlzfenorl.org tr 

oaıa 4i4 eo eo

Kimi bir bisiklet, 
kimi bir kitap...

Bu yıl da küçücük 
dilekler var gerçekleştirilmeyi 

bekleyen...
Gelin, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı'nda çocuklarımızın 
mutluluğuna yine ortak olun 

BİR DİLEĞİ DE SİZ 
GERÇEKLEŞTİRİN

Gemlik Vergi Dairesi’ne 
kayıtlı Seri / A 

16.351-16.400 Seri Nolu 
Sevk İrsaliyesi koçanımız 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
İbrahim Akıt - Bülent Akıt 

Adi Ortaklığı

ELEMAN ARANIYOR
Sünger ve polietilen 

imalatı yapan fabrikamızda 
çalışmak üzere 

** Askerliğini yapmış ** 
** 25 yaşını aşmamış** 

BAY HCMANIAA AAANIYOA.

BURFLEKS LTD. ŞTI.
|CV7er/n aşağıdaki faksa gönderilmesi gerekmektedir.

I Fax: 0.224 524 80 87

KAŞ€D€ YOK
Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK Teİ: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

http://www.1001dilek.oomwww.donlzfenorl.org
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lal atma kausasında iıcaklar konuştu
Kumkapı'da balık 
tutan ve alkol alan 
gençlerle bazı şahıs* 
lar arasında 'laf at 
ma' iddiasıyla çıkan 
kavgada bıçaklar 
konuştu. 3 kişinin 
yaralandığı olayda, 
ağır yaralı genç 
uzun süre ambulans 
bekledi. Yaralı gence 
önce yoldan geçen 
bir sağlık çalışanı, 
ardından da ambu
lanstaki sağlık ekip
leri müdahale etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, gece saat
lerinde Kumkapı'da 
balık tutan ve ardın
dan alkol alan genç

ler ile başka bir grup 
arasında 'laf atma' 
yüzünden tartışma 
yaşandı. Tartışmanın 
büyümesiyle çıkan 
kavgada bıçaklar 
konuştu. Alkol alan 
gençlerden 3 arka 
daş çeşitli yerlerin 
den yaralandı. 
Karnından aldığı 
bıçak darbesiyle 
ağır yaralanan genç 
yardım için bir süre 
yürümeye çalıştı. 
Aşırı kan kaybından 
yol ortasında 
baygın lık geçiren 
gence önce çevre
deki vatandaşlar, 
ardından yoldan

geçmekte olan bir 
sağlık çalışanı 
müdahale etti. 
Vatandaşlardan ilk
yardım malzemesi 
isteyen sağlık 
çalışanı, getirilen 
malzemelerle gencin 
karnına tampon 
yaparak kanamayı 
durdurmaya çalıştı. 
Yerde kanlar içinde 
kalan genç için 
uzun süre ambulans 
beklenirken, olay 
yerine gelen polis 
ekipleri de vatan
daşlardan bilgi aldı. 
Uzun bekleyişin 
ardından yaralı 
genç ambulansla

Samatya 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldı 
rıhrken, bacağından 
hafif şekilde yara 
alan M.A. ise 
ifadesi alınmak 
üzere Kum kapı 
Polis Karakolu'na 
ve ardından 
Haseki Eğitim ve 
Araştırma Hastane 
si'ne götürüldü. 
Olayla ilgili 
2 kişinin gözaltında 
olduğu öğrenilirken, 
kolundan yaralanan 
kişi ile diğer şahıs
ları arama çalış
maları mn devam 
ettiği belirtildi.

10 kişilik grup
10 YTL önce darp etti

sonra bıçakladı

Yolcu valizinde 8 kilo esrar bulundu
Şanlıurfa'da, bir oto
büsün bagajında 
yapılan aramada 8 
kilogram kubar esrar 
ile 200 gram toz es 
rar ele geçirilirken, 
olayla ilgili 1 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye

göre, Şanlıurfa İl 
Jandarma Komutan 
lığı ile Birecik İlçe 
Jandarma Komutanlı 
ğı'nca Şanhurfa- 
Gaziantep karayol
unda yapılan yol 
kontrollerinde, 
Almaşar köyü

mevkiinde Diyarba 
kır'dan İstanbul 
istikametine giden 
34 U 8663 plakalı 
otobüste arama 
yapıldı. Aramada, 
otobüste yolcu . 
olarak bulunan İ.A. 
isimli şahsın val

izinde 8 kilogram 
kubar esrar ile 200 
gram toz esrar 
bulundu. Jandarma 
esrar maddesine el 
koyarken, İ.A. isimli 
şahsı gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruş
turma devam ediyor.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde yolda 
yürüdüğü sırada 
önünü kesen 
10 kişilik grup 
tarafından darp 
edilip bıçaklanan 
genç hastanelik 
oldu. Yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken polis 
zanlıların yakalan
ması için soruştur
ma başlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Tayakadın 
Mahallesi Cumhu 
riyet Caddesi'nde

yürüyen Mehmet 
Güzel'in (25) önünü 
kimliği belirsiz 10 
kişilik grup kesti. 
Grup içerisinden 
bir kişi, Mehmet 
Güzel'den para iste
di. Para olmadığını 
söyleyen Güzel, 
grup tarafından 
önce darp edildi, 
ardından bıçak
landı. Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Güzel'in 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Polis, zanlıların 
yakalanması için 
soruşturma başlattı.

Üzerini kaş pisletmiş 
fleyip dolarları çaldı

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

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

ACİL SAM ve KİRALIMIZ İÇİN BİZİ ARAVINIZ

3

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 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.

&

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

Çalılıkları 
domatesleri 

nazarda 
salarken 

yakalandılar
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde tarladan 
çaldıkları domates
leri pazarda 
sattıkları iddia 
edilen 2 kişi 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Küplüpınar 
Mahallesi Ustalar 
Sokak'ta Ülkü 
A.'ya (28) ait tar
ladan, akrabası 
olan U.A. (31) ve 
M.A. (32) isimli 
şahıslar, 2 bin 
500 kilogram 
domatesi topla
yarak kamyonete 
yükledi. İhbar 
üzerine kamyo
netin plakasını 
tespit eden 
polisler, 2 zanlıyı 
pazarda doma 
tesleri pazarda 
satarken yakaladı. 
Olayla ilgili soruş
turmanın devam 
ettiği bildirildi.

Bursa'da kimliği 
belirsiz bir 
yankesici, cami 
çıkışı yanına yak
laştığı yaşlı adama, 
"Ceketini kuş 
pisletmiş, temizli 
yeyim” deyip, 
cebindeki 
dolarları çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Davutdede 
Mahallesi Kurtuluş 
Caddesi üzerindeki 
Davutdede 
Camii'nden çıkan 
Tevfik Aydemirin 
(58) yanına gelen 
kimliği belirsiz bir 
kişi, ceketini kuş 
pislettiğini

söyleyip silmeye 
başladı. Kimliği 
belirsiz şahıs, 
Aydemirin ceke
tinin cebinden 310 
dolar para, kredi 
kartı, maaş kartı 
ve sürücü 
belgesinin bulun
duğu cüzdanını 
çalarak uzaklaştı. 
Cüzdanının 
olmadığını fark 
eden Tevfik 
Aydemir polise 
başvurdu. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatan polis, 
kimliği belirsiz 
hırsızın peşine 
düştü.

Fenerbahçe maçını 
izledikten sonra öldü
Bursa'da bir şahıs, maç izlemek için gittiği 
restoranın önünde aniden fenalaşarak 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi 
ilçesi Ulubath Haşan Bulvarı üzerindeki bir 
restorana Fenerbahçe-Ankara maçını izle
mek için giden işçi emeklisi İsmet Paril 
(57), Fenerbahçe'nin Ankaraspor ile 2-2 
berabere kaldığı maçın ardından dışarı 
çıktı. Aniden fenalaşarak yere düşen şahsı 
caddedeki pazarcılar buldu..Olay yerine 
gelen 112 Acil Servis ekibi, İsmet Paril'in 
öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin 
ardından ölümü şüpheli bulunan şahsın 
cesedi, otopsi yapıimak üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Türkiye için 
"Staaflasvon" uyarısı

Türkiye için 
“stagflasyon” 
uyarısı yapıldı. The 
Wall Street 
Journal'da yayın
lanan bir analizde 
Türkiye'de enflasy
on yükselirken 
büyümenin yavaşla 
dığına dikkat çeki 
lirken bu tür ekono 
milerde sahnenin 
“stagflasyonist 
senaryo” için hazır
landığı görüşü 
dile getirildi. 
The Wall Street 
Journal tarafından 
yayınlanan 
“Yükselen 
Maliyetler Riskler 
Gösteriyor” başlıklı 
analizde Türkiye ve 
Romanya'da 
enflasyonun 
Avrupa'daki diğer 
ülkelerden daha 
hızlı yükseldiği 
belirtilerek, bunun 
yüksek gıda ve 
petrol fiyatlarının 
“ikinci tur 
etkileri”nin, yüksek 
borçlanmaya 
dayanan yükselen 
ekonomilerde nasıl 
daha hızlı 
yayıldığını göster
diği yorumu yapıldı. 
Christopher 
Emsden imzalı 
analizde, Türkiye'de 
Mart itibariyle yıllık 
enflasyonunun 
9.2'yi bulduğu belir
tilirken, son yapılan 
beklenti anketinin 
enflasyona ilişkin 
beklentilerin kötü

leştiğini ortaya koy
duğu da kaydedildi. 
TÜRKİYE'DEKİ 
İKİLEM 
Analizde enflasy
onun, yükselen 
ürün fiyatları 
nedeniyle dünya 
çapında bir sorun 
oluşturduğu, ancak 
fiyatlardaki yükseliş 
trendinin 
Avrupa'nın doğu 
sınırında daha 
yaygın ve sinsi 
olduğu belirtilerek 
şöyle denildi: 
“Polonya gibi Orta 
Avrupa ülkeleri, 
artan enflasyon 
baskıları ile yükse
len para birimi ile 
mücadele ede
bilirken bu, ağırlıklı 
bir biçimde dış 
finansmana 
dayanan Türkiye ve 
Romanya için 
pahalı bir stratejidir. 
Her iki ülkede 
politika yapımcıları, 
bir ikilem ile karşı 
karşıya ve piyasa 
oynaklığı, para 
birimi ve varlık 
fiyatlarında büyük 
düşüş riskine 
işaret ederek 
önemli ölçüde 
yoğunlaştı.” 
The Wall Street 
Journal tarafından 
yayınlanan analizde 
Dankske Bank'ın 
Yükselen Piyasalar 
Baş Analisti Lars 
Christensen'in 
görüşlerine de 
yer verildi.

REAL
GÜVENLİK

ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK BÖLGESİNDE HİZMET 
VERDİĞİMİZ ULUSLARARASI 

KURULUŞLARDA 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE

ÖZEL GÜVENLİK 
GÖREVLİLERİ
TEL:0224 221 57 56 
FAX:0224 221 57 96 

GSM: 0533 705 66 44

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve bünyemizde çalışacak 

Ağır Vasıta Şoförü 
(SRC ve Psikoteknik belgeli) 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / bursa - Tel: 513 47 39

GEM1İK SİNEMA GÜNIÜGÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
M.Ö 10.000 
YUMURTA 
WİNS CLUP

(Rezervasyon
Td:5l53J2l)

14.00 -16.15 - 19.00 ■ 21.00
14.15-16.30 -19.15 - 21.15
12.00

melkoyun.com

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcel I haltınızdan 3464'e mesaj atın.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

melkoyun.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gol düellosunu Kurşunlu kazandı 5-3
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör Küme 
dördüncü grupta 
gollü geçen maçta 
Kurşunlu Belediye 
spor MKP Akars 
por'u 5-3 yendi.
Sinan'ın 10 dakikada 
attığı gole 1-0 öne 
geçti. MKP Akarspor 
14 dakikada Selçuk 
Karantina ile duru
mu 1-1 yaparken 40 
dakikada Sercan'ın 
kendi kalesine attığı 
golle Kurşunlu Bele 
diyespor ilk yarıyı 2-

1 önde kapadı. 
İkinci yarıya çok iyi 
başlayan Akarspor, 
52'de yine Selçuk 
Karantina ve 54'te 
de Avni'nin attığı 
golle 3-2 öne geçti. 
59 dakikada Zeynel 
ile durumu 3-3 
yapan Kurşunlu 
Belediyespor, 61'de 
yine Sinan ve 69'da 
Olcay'la durumu 5-3 
yaptı. 89 dakikada 
birbirlerine tekme 
atan Kurşunlu 
Belediyespor kale
cisi Dinçer ile MKP

Akarspor'dan Selçuk 
Karantina direk kır
mızı kart ile oyun 
dışı kaldılar ve maç

Kurşunlu Belediye 
spor'un 5-3 gali
biyetiyle sona erdi. 
SAHA :

Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Ahmet Aslan 7, 
Ömer Tuna 7, 
Mehmet Karagöz 7, 
KURŞUNLU 
BELEDİYESPOR : 
Dinçer 4, (Hamza ?) 
Bertan 5, Önder 5, 
Serkan 5, Tezcan 5, 
Volkan 5, Zeynel 6, 
Aykut 4, (İzzet 6) 
Olcay 5, (Serhan 2) 
Reyhan 6, Sinan 5, 
MKP AKARSPOR : 
Uğur 3, (İzzet 3) 
Fehmi 4, Erhan 4, 
Levent 4, Veysel 4,

Sercan 4, [Haşan 3) 
Şükrü 4, (Ömer 3) 
Fatih 5, Selçuk 
Kayhan 3, Avni 5, 
Selçuk Karantina 6, 
GOLLER :
Dk. 10-61 Sinan
Dk. 59 Zeynel, Dk. 69 
Olcay (Kurşunlu 
Belediyespor) 
Dk. 14-52 Selçuk 
Karantina Dk. 54 
Avni (MKP Akarspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 89 Dinçer 
(Kurşunlu) Dk. 89 
Selçuk Karantina 
(MKP Akarspor)

Umıırspor tırmanışa geçti 4-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör 
küme beşinci 
grupta oynanan 
maçta Gemlik 
temsilcisi 
Umurspor rakibi 
Sırameşeler'i 
4-0 yenerek 
üst sıralara tır
manışa geçti. 
Maça iyi başlayan 
ve 9 dakikada 
Memduh'la 
1-0 öne geçen 
Umurspor, 15 
dakikada Isa'nın 

attığı golle 
durumu 2-0 yaptı 
ve rahatladı. 
İlk yarının bu 
skorla bitmesi 
beklenirken 
45 dakikada 
kazanılan 
penaltıyı kaleciye 
nişanlayan 
Murat takımını 
üçüncü golden 
etti.
İkinci yarıda yine 
baskılı oyununu 
sürdüren kırmızı 
beyazlılar 64 
dakikada Emre

attığı ‘76 dakikada oyuna
golle takımını yeni giren Cesim
3-0 öne geçirirken gördüğü direk

kırmızı kartla 
Umurspor'u 
sahada 10 kişi 
bıraktı. 84 dakikada 
İlgin'le durumu 
4-0 yapan Umurspor, 
90+4'te kaleci 
Deniz'in de direk 
kırmızı kart görme
siyle 90 dakikayı 9 
kişi tamamladı.
SAHA : 
Gemlik 
HAKEMLER : 
Volkan Karabulut 7, 
Ömer Tuna, 
Mehmet Karagöz 7, 
UMURSPOR:

Deniz 5, Burak 5, 
Şahin 5, İlgin 5, 
(Emre 4) 
Gökmen 6, 
Yavuz 6, Zafer 4, 
(Cesim ?) Memduh 
6, Murat 4, 
(Emrullah 4) 
Halil 5, İsa 5, 
GOLLER : 
Dk. 9 Memduh, 
Dk. 15 İsa, Dk. 64 
Emre, Dk. 84 İlgin 
(Umurspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 76 Cesim Dk. 
90+4 Deniz 
(Umurspor)
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İnsanlar neden cinnet geçirir?
Ruhsal sorunların 
doruk noktası olan 
cinnet geçirmenin 
birden bire ortaya 
çıkmadığı, yoğun bir 
birikimin sonucu 
olduğu belirtildi. 
Depresyon ve Panik 
Atak Merkezi 
(DEPAM) uzman
larından Psikiyatrisi 
Dr. Nihat Kaya, 
Online Sağlık'a yap
tığı açıklamada, 
Türkiye'de cinnet 
geçirenlerin hemen 
her zaman aileden 
kişilere ya da bir 
şekilde yakın ilişki 
içerisinde oldukları
na zarar verdiklerini 
belirtti.
Dr. Nihat Kaya, 
İskandinav 
ülkelerinde ve 
ABD'de ise hedefin 
'genellikle yabancılar 
ya da rastgele kişiler 
olduğunun altını 
çizdi. Cinnet 
geçirenlerin bir kıs
mının amaçlarının 
geride kalanlara 
ders vermek 
olduğunu belirten 
Dr. Kaya, onların 
insanlara yaşaya
bilecekleri en büyük 
acıyı çektirmek iste
diklerini kaydetti. 
Depresyon geçiren 
insanların hedefler
ine ulaşmak için 
kendilerinkini dahil 
başkalarının canına 
kıymak istediklerini

ifade eden Nihat 
Kaya, alkol ve 
madde bağımlılığı 
nedeni ile yaşadık
ları sanrılar sonu
cunda cinnet 
geçirdiklerini 
vurguladı. 
Şizofrenlerde ise 
kontrol edemedikleri 
içsel bir ses ya da 
dürtünün onları 
böyle eylemlere gi 
rişmeye yönlendire
bileceğine değinen 
Kaya, cinnetin altın
da temeli çürük 
ancak şişirilmiş 
özgüven duygusur 
nun yattığını 
söyledi.
KATLİAMIN EN 
ÖNEMLİ NEDENİ 
AŞIRI SEVGİ 
Psikiyatrisi Dr. Nihat 
Kaya, cinnet olay
larının bireysel bir 
olay olduğunu, bun- 

lan doğrudan sosyal 
nedenlerle açıkla
manın doğru olma 
yacağını belirtti. 
Kaya, derin sosyal 
ve ekonomik kriz 
durumlarında 
yaşanan hayal kırık
lıkları, umutsuzluk 
ve çöküntü gibi 
sorunların saldır
ganlık veya şiddet 
eğilimlerinde 
tetikleyici rol 
oynadığına işaret 
etti. Çok sakih, 
hoşgörülü, sevecen, 
hayat dolu bir 
insanın bile günün 
birinde cinnet 
geçirmesine şaşıl- 
maması gerektiğini 
ifade eden Kaya, 
"Yaşam koşullarının 
ağırlığı ya da ailevi 
sorunlar başta 
olmak üzere 
yaşanan sıkıntılar 

önce ruhsal prob
lemlere, ardından 
depresyona, önlem 
alınmadığı takdirde 
ise ruhsal sorunların 
en doruk noktası 
olan cinnet geçir 
meye kadar vara
biliyor" dedi.
Cinnet geçirip, 
ailesini de adeta 
katledenlerin ilk 
etapta onlardan 
nefret ediyor 
olabileceği izlenimi 
verdiğine işaret 
eden Dr. Nihat Kaya, 
"Oysa, bu zaman 
zaman nefretten 
kaynaklansa da 
çoğunlukta en 
önemli neden aşırı 
sevgidir. 'Bu hayat
tan hep birlikte kur
tulalım. Benden 
sonra onlar perişan 
olmasın' düşünce
siyle bu eylemi 
gerçekleştirirler" 
diye konuştu.
Türk erkeklerinde 
yaygın olarak 
görülen, "namus ve 
şeref duygularının 
ağır bastığına da 
dikkat çeken 
DEPAM uzmanların
dan Psikiyatrisi 
Dr. Nihat Kaya, 
kendini aşırı değerli 
gören kişilerin 
gösterdiği savun
macı davranışın 
da cinnete neden 
olabileceğini 
sözlerine ekledi.

Cips yiyen çocuk 
yılda 8 kilo yağ alıyor
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Endokrinolojisi ve 
Yenidoğan Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
ve Kayseri Tabip 
Odası Başkanı Prof. 
Dr. Selim Kurtoğlu, 
sürekli cips yiyen 
bir çocuğun yılda 9 
kilogram yağ 
aldığını söyledi. 
Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Gö 
ğüs Hastalıkları 
ABD Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Can Öz 
türk ise Türkiye'de 
doktorların yüzde 
40'ından fazlasının 
sigara kullandığına 
dikkati çekti. 
Antalya-Belek 
Süsesi Resort 
Hotel'de gerçek
leştirilen 5. Metabo 
lik Sendrom Sem 
pozyumu'nda, 
hareketsiz ortamlar
da çalışan bireyler 
de daha sık görülen 
ve gelişen teknoloji 
ile birlikte daha 
hızlı yayılmaya 
başlayan metabolik 
sendrom sorunları 
masaya yatırıldı. 
Sempozyumda 
metabolik sendro- 
mun çocuk yaşlar
da başladığı görü 
şünde birleşildi. 
Sempozyum kap

samında düzenle
nen basın toplan
tısında konuşan 
Prof. Dr. Selim Kurt 
oğlu, metabolik 
sendromun sadece 
ileri yaşlarda görül 
mediğini, çocuk 
yaşlarda hatta anne 
karnında temel
lerinin atıldığını dile 
getirdi. Prof. Dr. 
Kurtoğlu, genel 
anlamda bel çevre 
sinin kalınlaşması 
anlamına gelen 
metabolik sendro
mun, diyabet, hiper
tansiyon, kolesterol 
yüksekliği, obezite, 
gut, depresyon, 
kemik ve kas siste
mi hastalıkları ve 
karaciğer yağlan
masına neden ola
bileceğini belirtti. 
Kurtoğlu, şöyle 
devam etti: 
"Çocuklarımız hay
atlarının ilerleyen 
bölümlerinde ciddi 
problemlerle karşı 
karşıya kalabilir.
İlk önce anne aday
larının kesinlikle 
sigaradan uzak 
durmaları gereki 
yor. Gebelikte fazla 
kilo alınması da 
çocuğun ilerleyen 
yaşlarda metabolik 
sendromla tanışma 
riskini arttırıyor.”
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 5131053
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı J "
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. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
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 7777
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

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
513 30 33
513 14 25

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226) 814 1Ö 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
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

15 Nisan 2008 Sah I 
inci Eczanesi

İstiklal Cad. No:5 
Tel: 5130169 GEMLİK

Gemlik KMrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3031 
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)
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz185



Sayfa 12

r

j^ronp İ NŞ AAILT

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAH
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPAU 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. Zıya 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 Lensine alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


HACCP
Based Food Safety System

BİR YIL
{; DOĞAL KAYNAK S U Y U — SABİT

[ m avm ® a ret sra»

Rgemlik bölge bayi 539 0 444
K.KUMIAKARACAALİ-NARLI-UMURBEY 538 98 68
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BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yalırım yapmayın. ”

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

Beyhanlar Otomotiv A.Ş. Sekreteri 8 bin YTL ile kayıplara karıştı

Patronunun parasını alıp internette
chat yanlığı sevgilisine kaçtı

Üçüncü Köşk 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e İstanbul’da üçüncü 

köşk tahsis edilmiş.
Yıldız Sarayı Mabeyin Köşkü, Tarabya Köşkü ve 

Huber Köşkü Sayın Cumhurbaşkanı için ayrılmış. 5’de

v Gemlikspor’un bir süre başkan
lığını yapan Beyhanlar Otomotiv A.Ş. 
sahibi Bilal Beyhan’ın sekreteri 22 
yaşındaki Kübra Özütürk, internette 
‘chat’ yaparken aşık olduğu ‘Tek 
Tabanca’ kod adlı sevgilisine, işyerine 
ait 8 bin YTL’yi de alarak kaçtı. Ailesi 
kızının akibetinden endişe duyduğunu 
belirterek, jandarmaya başvurdu. 3’de

Essen WITZS=
Zeytinlik • Tarla - Meyve Bahçelerinizde damlama «mf BAN KASI 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir.

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I PROJELERE
Kumla Cad. Vaşa 2 Sit. Apt. No: 1 K.KUMIR / GCMIİK . 5YILŞFAIZ

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 IH KREDİ VERİYOR

gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Drama....
Talan..
Vurgun..
Hırsızlık..
Arsızlık...
Fuhuş aldı başını gitti..
Ana etkeni karakter bozukluğu olarak 

nitelenmekle birlikte itici güç bireysel 
ekonomik iflas..

Sonunun başından daha beter 
olduğunu bile bile yola çıkanlar kısır 
döngünün içine atıyorlar kendilerini..

Çırpındıkça batıyorlar..
Toplumun ahlak değerlerinin yitimine 

yol açan bu durum aslında kapitalizmin 
doğal sonucu..

Zincirin halkaları bir bir kopuyor..
Ekonomi durma noktasına geldi..
Piyasalar iyice sıkıştı..
Daha doğrusu emperyalizm adım adım 

sona yaklaşıyor..
Sömürecek ülke kalmıyor..
IMF ve Dünya Bankası eliyle tümü 

borç batağına sürüklendiler.
Önce ülkeleri..
Sonra yurttaşları tek tek borç

landırdılar..
Küresel ya da global nasıl adlandırılır

sa adlandırılsın "kriz" ortalığı kasıp 
kavuru yor..

Büyük şirketlerin özel pompalamasıy
la baş gösteren krizler zengini daha çok 
varlıklı hale getiriyor, fakiri ise yoksul
laştın yor..

Bir de...
Kriz bahanesiyle bir çok insan işsiz 

kalıyor..
Derken şirketler kendileirni kurtarıyor..
Çalışanları ise uçuruma itiyorlar..
Cumhuriyetin kuruluşundan tam 6 yıl 

önce yaşanan 1929 ekonomik buhranın
dan yara almadan kurtulan Türkiye artık 
krizlerle anılan bir ülke oldu..

Yaklaşık son 35 yılına yaşamın içinde 
olarak tanıklık ettiğim ülkemde esnafın, 
sanayicinin, memurun, işçinin yüzünün 
on yıl üst üste güldüğünü görmedim..

Hele son 6 yıl...
İnsanların mutsuzluk katsayısının 

giderek arttığı dönem..
Siyasal, sosyolojik ve ekonomik 

çalkantılar toplumsal dengeyi bozdu..
Kuşkusuz derinlikleri olan bu yapının 

son ve en etkin uygulayıcısı AKP ikti
darı..

Kadrolaşma..
Böbürlenme..
İnatlaşma..
Çatışma..
Kafa tutma..
Üzerine kurdukları yönetim biçiminin 

yol açtığı tek sonuç gerginlik ve bölün
me..

Sen ben biçiminde kurgulanan afili 
politika ne yazık ki geliştirmiyor..

Giderek toplumsal iletişimi zora 
sokuyor..

Saygı sevgi güven ortamını zedeliyor..
Sonuç olarak..
Toplumsal düzenek kırılıyor..
Ahlak çöküyor..
Adına yeni dünya düzeni dedikleri 

güçten yana olan sistem işin içinden 
çıkamadı..

Onun için;
Dünya yeni ama bireyden yana olan 

düzeni bulmak zorunda..

M Hoııloıııı RlHir
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Atatürk 
Kordönu’nun 
doldurularak 
genişletilmesinin 
ardından renkli 
taş döşemesi 
sürüyor.
İskele 
Meydam’ndan 
itibaren 
Kayıkhane 
mevkiine kadar 
dolgusu bitirilen 
kordona 
döşenmeye 
başlayan renkli 
taşlar güzel 
bir görüntü 
vermeye başladı. 
Yaklaşık 500 
metrelik Kordon 
boyunda dolgu 
yapılarak gezi 
alanı yaratıldı. 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut'un 
kendisinin görüp 
beğendiği renkli

ve göz alıcı taşlarla 
döşenen Atatürk 
Kordonu yaz

aylarına güzel 
görüntüsüyle 
hazırlanıyor.

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, Anal Dershanesi’ne

yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal 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.çöm.tr Tel: 513 42 21 Fax : 513 17 94

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
ww.baytasinsaat.%25c3%25a7%25c3%25b6m.tr
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Beyhanlar Otomotiv A.Ş. Sekreteri 8 biri YTL ile kayıplara karıştı

Patronunun parasını 
alıp İnternette Chat 

yaptığı sevgilisine kaçtı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcahvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Kadri GÜLER

Şirin Plaza’da 
bürosu bulunan 
Beyhanlar Otomotiv 
A.Ş.’nin sekreteri 
Kübra Özütürk (22) 
işyerinin sahibine 
bırakılan emanet 
parayı alarak, 
internette 
chat yaparken 
arkadaş olduğu 
sevgilisine kaçtı. 
Küçük Kumla’da 
ikamet eden 
Kübra Özütürk, 
bir süre önce 
ilçemizde hizmete 
giren otomobil 
kiralama, ruhsat, 
ehliyet, araç alım 
satım işlemleri 
yapan Beyhanlar 
Otomotiv A.Ş’de 
sekreter olarak 
göreve başladı. 
Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü 
şirketin yaptığı 
bir iş karşılığı 
beklediği 
7 bin 450 YTL 
parayı alan 
Kübra Özütürk, 
işyerini kapattıktan 
sonra, Küçük 
Kumla’daki evine 
gitti. Geceyi 
ailesi ile birlikte 
geçiren Özütürk, 
pazar sabahı 
saat 10.oo sıraların
da Gemlik’te 
sinemaya gideceğini 
söyleyerek evden 
çıktı. Gece evine 
dönmeyen genç 
sekreterin ailesi 
sabah soluğu 
Beyhanlar Otomotiv 
A.Ş. sahibi 
Bilal Beyhan’ın 
yanında aldı.
Kızlarının nerede 
olduğunu bilme
diğini söyleyen 
Bilal Beyhan, 
bir süre sonra 
Bursa’dan kendisine 
gönderilecek 
olan paranın da 
Sekreterine 
teslim edildiğini 
öğrendi.

CHAT YAPARKEN 
SEVGİLİ BULMUŞ 
Bilal Beyhan 
sekreterinin 
Bursa’dan getirilen

Kübra Özütürk, çalıştığı işyerinden patronuna 
ait 8 bin YTL'yi alarak,.chat yaptığı 

Tek Tabanca’ kod adlı sevgilisine kaçtı

emanet parayı 
kendisine teslim 
etmediği gibi 
BUSKİ’ye ödenmek 
üzere de 500 YTL 
para verdiğini, 
ancak sekreterin 
işe gelmeyerek, 
kendisini 
dolandırdığını 
söyledi.
Sekreter Kübra 
Özütürk’ün 
bilgisayarında 
yapılan incelemede, 
internetle ilgili 

Bir süre Gemiikspor Başkanlığı yapan 
Beyhanlar Otomotiv A. Ş. sahibi Bilal Beyhan, 

olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

tüm kayıtların 
silindiği belir
lenirken, cumartesi 
günü parayı teslim 
aldıktan sonra, 
işyeri sahibi 
Bilal Beyhan’ın 
masasındaki 
bilgisayardan 
bir erkek ile chat 
yaptığı belirlendi. 
Bilal Beyhan’ın 
bilgisayarındaki 
msn konuşmalarının 
kayıt altına 
alındığını bilmeden 

chat yapan 
genç sekreterin 
‘Tektabanca’ kod 
adlı bir arkadaşı 
ya da sevgilisi 
olduğu saptandı. 
Cumartesi günü 
saat 16.oo’dan 
sonra, sevgilisi 
ile chat yapan 
sekreter Kübra 
Özütürk’e 
sevgilisinin “Ne 
zaman geliyorsun 
hemen gel seni çok 
özledim." dediği 
Kübra’nın ise “Yok 
bugün gelemem. 
Yarın öğleye doğru 
yola çıkarım. 6 saat 
sonra oradayım. 
Beni garajda bekle" 
sözüne sevgilisi 
“Yazahane ile 
garaj 15 dakika. 
Geldiğinde 
Marmaris’e gideriz. 
Şerjj dört gözle 
bekliyorum" 
dediği saptandı.

BÂBASI KIZINI 
ARIYOR 
Küçük Kumla’da 
ikamet eden 
Sekreter Kübra 
Özütürk’ün 
babası Mehmet 
Özütürk, kızının 
eve gelmemesini 
ve kimliğini bilme 
dikleri bir kişiye 
kaçtığı haberinin 
ortaya çıkması üze 
rine fenalık geçirdi. 
Kalp hastası olduğu 
öğrenilen Mehmet 
Özütürk’ün kızının 
sağlık haberini 
beklediğini, akı
betinden endişe 
duyması üzerine 
Küçük Kumla 
Jandarması’na 
başvurarak, 
kızının bulunmasını 
istediği öğrenildi. 
Kübra özütürk’ün 
16 yaşındayken de 
evini terkederek, 
sevdiği bir gence 
kaçtığı öğrenildi. 
Kaçakların Nazilli 
taraflarında olduğu 
belirlenirken, 
kaçak sekreterin 
babası Mehmet 
Özütürk’ün kızının 
işyerinden aldığı 
paraları ödeyeceğini 
söyledi.

Okuyun, okuyun!...
Başbakan Tayyip Erdoğan ve şürekasının 

suç olan, Laik Cumhuriyetinin temellerini, 
yıkmaya çalışan sözlerini okuyun da öyle 
karar verin.

“ Ben İstanbul’un imamıyım.
Elhamdülillah şeriatçıyım. Yılbaşına 

karşıyım.
Ata’ya saygı duruşunda sap gibi ayakta 

durmaya gerek yok..”
“Siyasete girerken farklı, siyasetten sonra 

farklı bir yaşam tarzı mı uygulayacağım?
Dün neysem, bugün de aynıyım.
Türkiye’de şu anda binlerinin şeriatı var.
Ama bu şeriat tükendi.
Şu anda, kahrolsun şeriat diyenler kendi 

kendilerine kahroluyorlar.”
DTP için kapanma davası açıldığı zaman 

sesleri çıkmayanlar, AKP için kıyamet kopa 
rıyor.

Şimdiye kadar 16 parti kapatılmış, bunla 
rın çoğu dini kullanan Refah Partisi benzer
leri..

“Efendim hukuk devletlerinde parti kap
atılır mı?”

Sayın okurlar; partiler ancak hukuk devle 
tinde kapatılır.

Hukuk devleti olmayan yerde parti kapatıl
maz, çünkü orası dikta yönetimidir.

Bunları bilin..
İyi bir şey midir parti, kapatmak?
Hayır değildir.
Bakın daha neler yumurtlamışlar.
uevlet adamları, yöneticiler aklı başında, 

ağzından çıkanı kulakları duyan, kültürlü, ter
biyeli olmalıdırlar.

“Katili affetme yetkisi aslında maktulun va 
rislerine aittir.”

“Bir kadına türbanını çıkart demek donu 
nu çıkart anlamına gelir.”

Bunu söyleyen Tayip Erdoğan’ın danış
manıdır, has adamıdır.

Başbakan bunları görüp, susmuştur bu 
yoruma.

Okuyun, vatandaşım okuyun da utanma 
katsayınız artsın.

“Allah’ın izniyle yeni bir çağ açılmıştır.
Allah’ın izniyle zulüm çağı kapatılacak ve 

aydınlık bir çağ açılacaktır...”
“Biz Cezayir gibi olmayız.
Hazmettire hazmettire geliyoruz Allah’ın 

izniyle...”
“Bir buçuk milyarlık İslam âlemi Türkiye’ 

nin ayağa kalkmasını bekliyor. Bir kıyam baş 
layacak.”

Görüyorsunuz aynı kafa, aynı zihniyet.
“Geleceğiz, bu kanlı mı olacak kansız 

mı?” diyen ağ babaların çırakları da bunları 
söylüyor.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sö 
zü koskoca bir yalandır...”

“Laiklik elden gidiyor diye tutturmuşlar..
Millet isterse tabii ki gidecek.
Sen bunun önüne geçemezsin.”
“Türbanı siyasi simge olarak takmayı suç 

kabul edebilir misiniz?”
Bunları okudunuz.
Kim bilir sağda solda, yolda basının duy

madığı neler söylenmiştir.
Bu durumda Cumhuriyet Başsavcısı göre 

vini yapmazsa asıl tarih ondan hesap sorar...
Asıl makam sessiz oturulacak süs maka 

mı değildir.

mailto:ozcahvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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MMar Odasından konlerans
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
yönetim kurulunun 
aldığı karar 
gereğince Bursa 
Valiliği İnsan 
Hakları Komisyonu 
ve Bursa Barosu 
Çevre Komisyonu 
işbirliği ile 
"Yaşanabilir bir 
çevre ve insan 
haklan" konulu 
konferans 
düzenlendi.
26 Nisan 2008 
Cumartesi günü 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi toplantı

SP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti

“Denizi doldurarak
katliam yapılıyor”

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Seçim sonrası 
sivil toplum 
örgütlerine yönelik 
teşekkür ziyaretleri
ni sürdüren 
Saadet Partisi 
İçe Başkanı Recep 
Aygün ile yönetim 
kurulu üyeleri 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği’ni ziyaret 
ettiler.
Ziyarette ilçede 
yapılan belediye 
hizmetlerini de 
maşaya yatıran 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
Manastır sahili 
deniz dolgusu 
için yaptığı 
eleştiride 
"Denizi doldurarak 
doğa katliamı 
yapılıyor" dedi. 
Muhtarlar 
Derneği'nde 
Başkan İdris 
Kurt ve köy 
ve mahalle muhtar
ları tarafından 
karşılanan 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, önümüzdeki 
yerel seçimlerde 
muhtarların 
vatandaşlar 
tarafından bilgi 
alabilecekleri 
en yetkili kişiler 
olarak görevlerini 
yapmaları

Salonu’nda saat 
14.00 ile 16.00 
saatleri arasında 
düzenlenen konfe 
ransa konuşmacı

olarak Bursa 
Valiliği insan 
Hakları Kurulu 
Üyelerinden Makine 
Mühendisi Hülya

gerektiği anlatıldı. 
SP İlçe Başkam 
Recep Aygün, 
Belediye açısından 
Gemlik'in iki 
dönemdir çok 
şanssız yıllar 
geçirdiğine 
dikkat çekerek, 
"Seçim öncesi bir 
çok kişi sizlere 

soracaktır. 
Yönlendirici 
olmalısınız. 
İlçeye hizmet 
yapacağına 
televizyonlara 
çıkılıp şov yapılıyor. 
Birinci dönem 
denenen bir kişinin 
başarısızlığı 
bilinirken ikinci

Duran ve Bursa 
Barosunu temsilen 
Avukat Haşan 
içöz katılacak. 
Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Mimar 
Osman Turan, 
"Yaşanabilir bir 
çevre ve insan 
haklan" konu 
başlıklı düzenledik
leri konferansın 
Gemlik için 
çok önemli 
olduğuna inandık
larını belirterek, 
tüm sivil toplum 
örgütlerini 
beklediklerini 
duyurdu.

dönem yine seçildi. 
Önümüzdeki 
dönem vatan
daşlarımız 
inşallah aynı hatayı 
yapmazlar" dedi. 
SP İlçe Teşkilatı 
olarak Belediye 
görevlerine 
talip olduklarını 
da belirten 
Recep Aygün, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i de 
örnek göstererek, 
"Bizim dönemimizde 
mevcut belediye 
başkanlarının 
çoğu başarılı 
oldular. Biz göreve 
geldiğimizde 
bu tür başarılı 
belediye başkan
la rını yeniden 
ortaya çıkaracağız" 
şeklinde konuştu.

Ustalardan 
müzik ziyafeti

Bursa Büyükşehir Belediye 
Orkestrası Türk Sanat Müziği 

Bölümü İcra Heyeti, yarın 
Şef Erdinç Çelikkol yönetiminde 

konser verecek.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
Türk Sanat 
Müziği Bölümü 
İcra Heyeti, 
2007-2008 sanat 
sezonunun altıncı 
konserini 17 Nisan 
Perşembe günü 
saat 20.30’da 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
verecek.
Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
Türk Sanat 
Müziği Bölümü 
İcra Heyeti’nin

Bursa'da yeni 
oteller yükseliyor
Bursa'nın turizmden 
hakkettiği payı 
alabilmesi için 
yeni otel 
yatırımları başlıyor. 
Sıcaksu'da Bursa 
mimarisinin örnek
lerinin sergilenece 
ği Grand Plaza Otel, 
Sönmez Turizm ve 
Emlak tarafından 
Sönmez Plaza içeri 
sinde Mayıs ayında 
temeli atılacak City 
Baia, Yalova Yolu'n 
da Durmazlar Maki 
ne'nin yapmayı dü 
şündüğü 160 odalı 
bir otel ve Çekirge 
de Sönmez'in 2009 
yılında temelini 
atmayı düşündüğü 
Termal Baia Bursa 
turizmine hizmet 
verecek.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kanı Celal Sönmez, 
Merinos Kongre ve 
Kültür Merkezi’nin 
Bursa turizmine 
katkısı olacağını 
belirterek, "Bursa 
turizminin canlandı 
rılması için Ulu 
dağ'a, kaplıcalara, 
İznik ve Cumalıkı 
zık'a el atılması, 
havayolunun Ana 
dolu kentlerine ve 
yurtdışına kalıcı bir 
şekilde bağlanması 
gerekiyor" dedi, 
Sönmez, Bizans ve 
OsmanlI geçmişi

Erdinç Çelikkol 
şefliğinde gerçek
leştireceği 
konserde, 
Sultân-i Yegâh 
makamındaki 
eserler 
seslendirilecek. 
Konserin ikinci 
bölümünde ise 
İstanbul Devlet 
Korosu Sanatçısı 
Güzin Değişmez 
ile Ertan Bilgi 
özel bir repertuarla 
Bursah sanatse 
verlerin karşısına 
çıkacak.

olan Bursa'nın tarih 
ve kültür mirasıyla 
turizmden hakkettiği 
payı alamadığını 
belirterek, "Bursa 
ve havalisi yeteri 
kadar turist çeke 
miyordu. Önemli 
sebeplerinden birisi 
havaalanı yetersiz 
liği, konaklama yer
lerinin azlığı ve kati 
tesinin yetersizliğiy
di. Yapılmakta olan 
kongre ve kültür 
merkeziyle birlikte 
Bursa'nın turizm 
değeri daha da arta
cak. Bunlara cevap 
vermek için otel 
yatırımlarının yapıl
ması gerekiyordu. 
Havayolunun kalıcı 
bir şekilde Anado 
lu'nun bir çok iline 
ve yurtdışına bağla . 
nır hale gelmesi 
gerekir. Bursa'nın 
şanslarından birisi 
de Cumahkızık. 
Projenin desteklen
mesi ve kaynak 
ayrılması lazım. 
Uludağ'a sahip 
çıkılması gerekiyor. 
Türkiye'de birçok 
kayak merkezi var. 
Ancak Bursa için 
en büyük şans 
olan Uludağ'a 
kimse maalesef 
doğru düzgün el 
atmadı. Kendi 
kaderinde gidiyor" 
diye konuştu.
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Türkiye Cumuhuriyeti’nin Baş 
kenti Ankara’dır.

Ülkemiz Ankara’dan yönetilir
di.

Ankara’nın başkent olmasını 
Mustafa Kemal Atatürk istedi.

Kurtuluş Savaşı’nın başlangı 
cı Sivas ve Erzurum Kongrelerin 
den sonra 23 Nisan 1920 tarihin, 
de Ulusun temsilcileri Ankara’da 
eski bir okulda ilk TBMM topladı.

Cumhuriyet’e giden yol bura
da atıldı.

Osmanoğulları hanedanı, İs 
tanbul’un Bizanslardan Fâtih Sul 
tan Mehmet tarafından alınmasın 
dan sonra, bu güzel kenti kendi 
ne başkent yaptı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan 
son ra imzalanan Sevr Antlaş 
ması ile de ülke toprakları İngiliz, 
Fransız, İtalyan ve Yunanlılar 
tarafından işgal edilerek pay
laşıldı.

OsmanlInın asırlardır pahidat 
lığını yapan İstanbul’u düşman 
işgal ederek her yanı ele geçirdi.

İstanbul Boğazı’nda Padişah 
ve ailesi ile Saraya yakın olan
ların lüks köşkleri ve sarayları 
vardı.

Köşklerde daha çok Paşalar 
otururlardı. .

Padişah Ailesi, ünlü saraylar

Üçüncü Köşk

da konuklardı.
Saraylar ve köşklerin kışlığı 

: ve yazlık olanları da vardı.
Mustafa Kemal ve arkadaşları 

nın düşman işgaline karşı başlat 
tıkları Kurtuluş Savaşı, Yunanın 
denize dökülmesiyle sonuçlanın
ca İngiliz, Fransız ve İtalyanlar 
Misak-i Milli sınırlarını terk etti 
ler.

TBMM’nin Ankara’da kurul
ması nedeniyle yeni Devletin de 
Başkenti Ankara oldu.

Son Padişah Vahidettin Anka 
ra’nın düşman karşısında gali
biyeti üzerine Vatan haini ilan 
edildi ve Yurdu bir İngiliz gemi 
sine binerek terk etti.

Bu yazdıklarımın Cumhurbaş 
kanı Abdullah Gül’ü ayrılan üç 
Köşkle ne ilgisi var derseniz var 
derim.

Mustafa Kemal, Kurtuluş 
Savaşı’ndan sonra Cumhuriyet’i 

kurdu ve birinci Cumhurbaşkanı 
seçildi.

Gazi, 1922 den ölüm tarihi 
olan, 1938 yılına kadar geçen 16 
yıla çok şey sığdırdı.

İstanbul’a geldiğinde dinlen
mek için kendisine Dolmabahçe 
Sarayı ayrılırdı.

Savanora Yatı da Cumhurbaş 
kanına tahsis edilmişti.

Büyük kurtarıcı İstanbul’u çok 
severdi.

Ankara’dan ayrıldığında bir 
kaç günlüğüne gittiği İstanbul’da 
koca sarayın bir odasında yatar, 
bir de çalışma odasını kul
lanırdı.

Dış Devletlerin liderlerini de 
burada kabul ederdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci 
Cumhurbaşkanı rahmetli İsmet 
İnönü, Üçüncü Cumhurbaşkanı 
Rahmetli Celal Bayar, dördüncü 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ve

-diğerlerinin de saray ve köşk 
merağı pek olmadı.

Rahmetli Özal’ın eşi Semra 
Hanım zaman zaman Köşklerde 
Papatyalarıyla eğlence ve günler 
düzenlerdi.

En çok Özal Ailesi Köşk 
şatafatına düşkün oldu.

Muhafazakar yapılı, eski bir 
şeriatçı olan sayın Cumhur 
başkanı Abdullah Gül, göreve 
gelir gelmez, önce Ankara’daki 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde 
bugüne kadar görülmemiş bir 
onarım yaptırdı.

Sonra, Cumhurbaşkam’na 
İstanbul’da Tarabya Köşkünü 
tahsis ettiler.

Sezer ve Evren’in de kullan 
dığı Huber Köşkü zaten Cumhur 
başkanına ayrılmıştı..

Şimdi gazetelerden okuyoruz 
ki Cumhurbaşkam’na üçüncü bir 
köşk ayrılmış.

Yıldız Sarayı’nda 1.5 yıldır o 
narımı yapılan Mabeyin Köşkü!

Kayseri de mütevazi bir 
ailenin oğlu olarak doğduktan 
sonra, siyaset atılıp bir gün kim 
Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı 
olacağını düşünürdü?

Sayın Gül’e üç köşk yetmez, 
bir iki de saray tahsis edilirse 
daha iyi olur.

anına imi saha 
ve UHIEin

Ooliîiuscular, Kem Mani'ni italiğe lıapattı

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

Bursa'da, Heykel- 
Santral Garaj 
arasında çalışan 87 
dolmuş, belediyece 
kendilerine tahsis 
edilen duraklarını 
kullanamadıkları 
gerekçesiyle yol 
kapattı.
Çarşamba Caddesi 
girişindeki durak
larını esnafın 
baskısı nedeniyle 
kullanamadıklarını 
söyleyen dolmuşçu
lar, polisin devreye 
girmesiyle eylem
lerini sona erdirdi. 
Dün öğle saat
lerinde Kent Meyda 
m'nı trafiğe kapatan 
87 dolmuş, esnafla 
tartışmaya başladı. ■■ 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin kendilerine 
tahsis ettiği Çarşam 
ba Caddesi'nin

Bursa'da Katalı akaryakıt Operasyonu
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
tarafından Karaca 
bey ilçesinde düzen 
lenen operasyonda 
yabancı gemilerden 
aldıkları akaryakıtı 
kendi teknesinde 
sattığı belirlenen bir 
kişi gözaltına alındı. 
Operasyonda 24 ton 

girişindeki durağı, 
esnafın baskısı 
yüzünden kullana
madıklarını gerekçe 
gösteren dolmuşlar, 
trafiği birbirine kattı. 
Yaklaşık yarım saat 
trafiği kilitleyen dol
muş şoförleri, Bü 
yükşehir Belediye 
si'ni göreve çağırdı. 
Belediyenin kendi
lerine verdiği durak 
yerini, esnafın kabul 
etmediğini ve 
duraklarına gireme 
diklerini belirten 
dolmuş şoförleri, 
yetkililerin gelerek 
sorunu çözmesini 
istedi. Polisin 
gelmesiyle yatışan 
şoförler, yolu trafiğe 
açtı. Gazetecilere 
açıklamalarda bulu
nan Bursa Şoförler 
Odası Başkanı 

kaçak akaryakıta el 
konuldu. Edinilen 
bilgiye göre, Karaca 
bey'de ikamet eden 
ve geçimini balıkçı 
lıkla sağlayan O.D. 
ve E.D. isimli şahıs
ların kendilerine ait 
olan balıkçı tekne
siyle Marmara Deni. 
zi'nde seyir halinde

Haşan Topçu, 
kendilerine ait olan 
duraklarını esnafın 
baskısı nedeniyle 
kullanamadıklarını 
hatırlatarak, 
çözüm için ne 
gerekiyorsa 
yapacaklarını 
söyledi. Yaşanan 
kısa süreli tartış
manın sorunsuz 
bittiğini belirten 
Topçu, dolmuşların 
yeniden duraklarını 
kullanmaya 
başladığını kaydetti. 
Dolmuş şoförleri 
ise Belediye'nin 
kendilerine verdiği 
durağı kullanabilir 
hale getirmesi 
gerektiğine 
dikkat çekerek, 
Büyükşehir 
Belediyesi'ni 
göreve çağırdı.

olan yabancı ban 
dırah gemilerden ka 
çak yollarla akar 
yakıt temin ettikleri 
belirlendi.Şahısların 
temin ettikleri akar 
yakıtı karaya yana 
şan araçlara aktar
mak suretiyle sattık
ları bilgisi üzerine 
araştırma başlatıldı
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Sohbet Köşesi
"Türklüğü, 
Cumhuriyeti, 
devletin kurum 
ve organlarını 
aşağılama" 
hükmünü içeren 
ve değiştirilmesi 
gündemde olan 
301. maddesiyle 
ilgili, son 5 yılda 
bin 481 dava 
açıldı, 745 kişi 
mahkum oldu. 
Adalet Bakanı 
Mehmet Ali 
Şahin, CHP 
Afyonkarahisar 
Milletvekili Halil 
Ünlütepe'nin 
soru önergesine 
verdiği yazılı 
yanıtta, 2003-2007 
yılları arasında 
TCK'nın 301. 
maddesinden açılan 
davalara ilişkin 
bilgi verdi.
Daha önce 159. 
madde olarak

TCK'da yer alan, 
2005'de yürürlüğe 
giren yeni TCK'da 
ise 301. madde 
olarak düzenlenen 
bu maddeden 
2003 yılında 
429 dava açıldı. 
Bakan Şahin'in 
verdiği bilgiye 
göre, 2004'de 301. 
maddeden açılan 
dava sayısı 318,

2005'de 221, 
2006'da 328 ve 
Ocak-Eylül 2007 
döneminde 185 
oldu. 2003'de 
sonuçlanan 400 
davada; 252 kişi 
mahkumiyet cezası 
alırken, 155 kişi 
beraat etti.
2004'de sonuçlanan 
334 davada;
145 kişi mahkum

oldu, 317 kişi 
beraat etti.
2005'de sonuçlanan 
314 davada;
133 kişi hakkında 
mahkumiyet, 249 
kişi hakkında 
beraat; 2006'da 
sonÖçlanan 299 
davada 131 kişi hak 
kında mahkumiyet, 
255 kişi hakkında 
beraat; Ocak-Eylül 
2007 döneminde 
sonuçlanan 217 
davada 84 kişi 
hakkında mahku
miyet, 168 kişi 
hakkında beraat 
kararı çıktı.
Son 5 yılda, TCK'nın 
301. maddesiyle 
ilgili 6 bin 75 kişi 
sanık sandalyesine 
oturdu. 2003'de bin 
313, 2004'de bin 
385, 2005'de bin 
305, 2006'da bin 
533, 2007'de bin 
189 kişi yargılandı.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

JAVETİYE BİZİM İSİMİZ.

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

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

Körfez Ofset IO
H

istiklal Cad. ta SoUtakArahğı «o:GEMLİK lel: il! !i HÎFriM!!

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

■ İbrahim BABÜR 
H Emekli PTT Müdürü

ZEYTİNCİNİN GÜNLÜGÜ (3)

GEZDlĞİM BÖLGELERDE Ki 
GÖZLEMLERİM.

Yöremizin zeytin ağaçları diğer bölge 
ağaçlarına göre, daha küçük, daha gevrek, 
daha kırılgandır. Yaprakları, diğer tiplere 
göre daha küçük daha ovaldir. Ot obur 
evcil hayvanların çoğu, Gemlik tipi zeytin
lerin yapraklarını severek yerler.Bölgemiz 
dışında budanan dalların toplanıp kurutu
larak yapraklarının hayvanlara yedirildiğini 
pek görmedim. Bizde sırıkla toplama asla 
yapılmadığı gibi, yeni geliştirilmiş makinel
er filiz kırdığı gerekçesiyle pek yayıl
mamıştır. Yere düşüp delinen zeytin kaba 
girince yağ çıkarıp, kaliteyi etkilediğinden 
elle sepete toplama tercih ediliyor. Elle 
toplama maliyeti oldukça yükseltiyor.

İstatistiklere göre ağaç başı verim, bizde 
9 Kg, diğer bölgelerde 30 Kg.dır. (U.Ü.1. 
Zeytin sempozyumu kitabının 375. sayfa, 
çizelge 2 ve 3'teki anket sonuçları toprak 
işleme, budama, ve hasat yönünden) 
Gemlik ve çevresi zeytinlerinin daha fazla 
bakım istedikleri tespit edildiği görülmek
tedir.

Bölgemiz işçilik maliyeti yönünden de 
diğer bölgelere göre farklıdır. Bursa böl
gesinin hızla sanayileşmesi insani emek 
açığını büyüttü ve pahalandırdı. İşçi 
bulma olanağı zora girdi bu da üreticiyi 
geriyor, tedirgin ediyor.İşçi bulma işi 
gecikince dökümle ürün kaybı oluşuyor. 
Şimdi işçi işini sağlama bağlamak için 
avans dağıtanları duydukça, çocukluğum
da kız kaçı ran oğlu ile yeni gelinini işe 
alması için zeytinciye dil döküp, yalvaran 
komşumuzu gözümde canlandırıyorum. 
Bölgemiz ve gezdiğim Ege bölgesinde, 
yaptığım sohbetlerde, üretimde şu farklılık
ları gördüm: Bizde en az dört defa traktör
le zirai müca dele yapılmakta, Eğede iki 
defa havadan uçakla yapılmaktadır. (2006 
yılı) Orada sırıkçılar 25 YTL , dipten 
yaygıyla toplayanlar 15-20 YTL.

Bizde ise sıradan 30 YTL'dir.
Orada her işçi 100 kg(bir çuval) topla

madan paydos edemez. Toplayamayanın 
açığı yardımlaşarak tamamlanır. Biz de bir 
işçi 40 ile 65 Kg toplayabilmektedir. Bizde 
bir römork sığır gübresi 70 YTL. Orada 40 
Ytl.dir. Orada iki üç yılda bir kalın dal atma 
şeklinde 25-30 ağaç 25-30 Ytl'ye budanır. 
Bizde ise her yıl, ince ara şeklinde 10-15 
ağaç, 35-40 YTL.'ye budanabilmektedir. 
Orada işçileri bulup getiren dayı başı 
kendi yevmiyesi ile vasıta kirasını işçilerin 
gündeliğinden keser.

Bizde işçi taşıyan aracın ücreti mal 
sahibi tarafından ödenir. Bu koşullar altın
da Gemlik zeytini dünyanın en iyi zeytini 
olsa da ayni kulvarda yarıştıkça, yarışı 
kaybetmeye mahkumdur.

DEVAMI VAR

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER

—UYGUN FİYATLARLA 
MFSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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İIİIİII; M İMİ İBlllll^
Başbakan Erdoğan, 
AK Parti'ye açılan 
kapatılma davasıyla 
ilgili El Cezire 
televizyonuna 
açıklama yaptı.
Başbakan Erdoğan, 
partisinin kapatıl
ması ihtimaline 
inanmadığını belirtti 
Ve muhalefetin 
uzlaşmaya yanaş
madığını da söyledi. 
Başbakan, kapatma 
davasına karşı 
yedek bir planların 
olmadığını belirtti. 
Erdoğan, yedek 
parti kurma plan
larının olmadığını 
belirtti. Anayasa } 
konusunda 
bir uzlaşma olabilir 
mi?" sorusuna 
Erdoğan, şu 
yanıtı verdi: 
"Biz kimseye 
herhangi bir sert 
mesaj vermek

durumunda değiliz. 
Bizler şu anda 
Katar'a gelirken 
arkadaşlarımıza 
'süreçle ilgili 
çalışmaları devam 
ettirin* dedik. 
Arkadaşlarım da 
şu anda sürece 
yönelik çalışmalarını 
sürdürüyorlar. 
Döndükten sonra 

bu konuda bana da 
bir sunumda 
bulunacaklar.
Bu sunumla 
birlikte yine 
bizler Anayasa 
Mahkemesi sürecini 
aynı şekilde devam 
ettireceğiz. Bunun 
dışında konuyla 
ilgili herhangi 
bir şey yok."

MllUlİH ■! liill İKMI
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
(TSK) teröristlere 
yönelik başlattığı 
operasyonlar hız 
kesmeden devam 
ederken, 
Hakkari'den kak 
sınırına doğru 
askeri helikopter 
trafiğinde yoğunluk 
yaşanmaya başladı. 
Hakkari Dağ ve 
Komando Tugay 
Komutanlığı 
pistinden havalanan 
helikopterler, 
Irak sınırına sıfır 
noktada bulunan 
Çukurca ilçesine 
yöneldi. Sınıra 
doğru uçan ve bir 
süre sonra boş 
olarak geri dönen 
helikopterlerin 
asker taşıdığının 
tahmin edildiği 
belirtildi.

YÖK Genel Kumlu hugiiıı toplanıyor ABD'ye gideceklere vize uyarısı
YÖK Genel Kurulu, 
bugün YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf Ziya 
Özcan başkanlığın
da toplanacak.
YÖK'te gerçekleştin 
lecek toplantıda, 
boş bulunan Yürüt 
me Kurulu üyeliğine 
seçim yapılacak.
YÖK'te gerçekleş 
tirilecek toplantıda, 
boş bulunan Yürüt 
me Kurulu üyeliğine 
seçim yapılacak.
Genel Kurul’un 31 
Mart 2008 tarihinde 
gerçekleştirilen 
toplantısında Prof. 
Dr. Necmi Yüzbaşı 
oğlu'nun Yürütme 
Kurulu üyeliğine 
seçildiği bildirilmiş,

ancak Yüzbaşıoğlu 
bu görevi kabul 
etmediğini 
duyurmuştu.
Toplantıda “Dekan 
ve Diğer Adayları 
Değerlendirme 
Komisyonu”, 
“Eğitim Komisyo 

nu” ve “Mevzuat 
Komisyonu” 
tarafından hazır
lanan raporlar ele 
alınacak. Ayrıca, 
3 vakıf da kurmak 
istedikleri üniver
sitelerle ilgili 
sunum yapacak. 

ABD'nin Ankara 
Büyükelçiliği, bu 
yaz rekor sayıda 
vize işlemi yapmayı 
beklediği için, 
Amerika'ya seyahat 
edecek Türklere en 
kısa sürede vize 
randevusu almaları 
için çağrıda bulun
du. Büyükelçilikten 
yapılan açıklamada, 
geçen sene yaz 
sezonunda turistik 
amaçlı vize görüş 
mesi için randevu
ların yaklaşık 21 
günde alınabildiği, 
bu sene bu sürenin 
şimdiden 20 güne 
ulaştığına işaret 
edildi. Büyükelçilik, 
en yoğun aylar olan 

Mayıs, Haziran ve 
Temmuz aylarında 
randevu almak için 
bekleme süresinin 
40 günden fazla ola
cağının tahmin 
edildiğini kaydetti. 
Seyahat edeceklerin 
kesin seyahat tarih
leri henüz belli 
olmasa dahi rande
vu alabilecekleri 
belirtilirken, kesin 
seyahat planını 
göstermenin vizeye 
uygun bulunmayı 
kolaylaştırsa da, 
başvuru sahibinin 
seyahat etme sebe
bini ve Türkiye'ye 
olan bağlarını açık
ladığı sürece bu 
planları göster

menin şart 
olmadığı bildirildi. 
Amerikan hüküme
tinin Amerika'ya 
ziyareti memnuni 
yetle karşılamaya 
ve bu konuda en 
yüksek düzeyde 
yardım cı olmaya 
devam edeceği 
kaydedi lirken, göç
menlik dışındaki 
vizeyle ilgili detaylı 
bilgi almak için 
http://an kara.usem- 
bassy.gov internet 
sitesinin ziyaret 
edilmesi, turist 
vizesi randevusu 
için ise 0212-340- 
4444 vize bilgi 
merkezinin aran
ması tavsiye edildi.

|| ELEMAN ARANIYOR^

Restaurant 
bölümümüzde 
çalışmak üzere 
BRV - 0AYRN 

ELCMAN ARANIYOR. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 
Müraacatlann şahsen yapılması tercih sebebidir.

Gemlik * Yalova Yolu 5. km. 
Tel: (0.224) 5132394 (pbx) ■ Fax: 5133102

ELEMAN ARANIYOR
DCTRYPARK 

OTO KUAFÖRÜ'NDC 
ÇALIŞACAK 

BAY €L€MAN
ARANIYOR.

Müraacatlann şahsen yapılması tercih sebebidir.
Orhangazi Cad. Bütünler Düğün Salonu 

Karşısı-GEMLİK 
TEL: 514 37 44

ELEMAN ARANIYOR
Sünger ve polietilen 

imalatı yapan fabrikamızda 
çalışmak üzere 

** Askerliğini yapmış ** 
** 2S yaşını aşmamış** 

BAV CLCMANLAR RRRNIVOR.

BURFLEKS LTD. STI.
|CI/7erin aşağıdaki faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Fax: 0.224 524 80 87

http://an
bassy.gov
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Bir anne Cinayeti Daha!
Bursa'da evlenme
sine izin vermediği 
gerekçesiyle 
kızı tarafından 
öldürülen kadının 
vücudunda 
22 bıçak darbesi 
tespit edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, 6 ay 
önce eşinden 
boşandıktan 
sonra 4 çocuğuyla 
merkez Osmangazi 
ilçesi Gaziakdemir 
Mahallesi'ndeki 
evinde yaşamaya 
başlayan 
Fatma D. (57),

İşten çıkarma kavgasında kan aktı
Bursa'nın
merkez Osmangazi 
ilçesinde, işyeri 
sahibiyle işçi 
arasında işten 
çıkarma 
meselesinden 
çıkan kavga 
kanlı bitti.
Yaralanan bir 

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

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

ACİL SAM vt KİRALIMIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 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 Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgün 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.

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

kızı Zeynep D. (27) 
ile kendisini 
istemeye gelen 
dünürcüleri kabul 
etmemesi sebebiyle 
tartışmaya başladı. 
Psikolojik 
rahatsızlığı 
sebebiyle 
İzmir İlahiyat 
Fakültesi'ndeki 
eğitimini 2 yıl önce 
yarıda kesen Zeynep 
D. evlenmesine 
karşı çıktığı öne 
sürülen annesini 
önce evin içinde 
ekmek bıçağıyla 
kovalamaya 

kişi hastaneye 
kaldırılırken 
olayın zanlısı 
polis tarafından 
yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Küçükbalıklı 
Mahallesi 
Aydoğan Sokak'ta 
faaliiyet gösteren 

başladı. Evin 
karşısındaki Çocuk 
Şube Müdürlüğü'ne 
sığınmak isteyen 
kadın, evlerinin 
önündeki 
merdivenlerden 
inip fazla kaça
madan kızı 
tarafından bıçak
landı. Fatma D.'nin 
bıçaklandığını 
gören polis havaya 
ateş ederek vahşeti 
durdurmak istedi 
ancak 22 yerinden 
bıçaklanan 
4 çocuk annesi, 
olay yerinde ha 

bir işyerinde 
'işten çıkarma' 
nedeniyle Suat Ş. 
(37) ile Ayhan Ç. (42) 
arasında tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kısa sürede 
kavgaya dönüşme
siyle Ayhan Ç. 
belinden çıkardığı 

I

yatını kaybetti. 
Zeynep D. 
gözaltına alınırken, 
ölen kadının 2 
kızı da ifadelerine 
başvurulmak 
üzere Ağır Suçlar 
Büro Amirliği'ne 
götürüldü.
Yapılan otopsi 
sonrası Fatma
D.'nin vücudunda 

22 bıçak darbesi 
belirlendi.
Zanlı genç kızın, 
bir süredir 
psikolojik rahatsız 
lığının bulunduğu 
öğrenildi.

bıçakla Suat Ş.'i 
karın boşluğundan 
bıçakladı.
Yaralanan Suat Ş. 
hastaneye 
kaldırılırken zanlı 
Ayhan Ç., polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Yeni doğan 
teleği çöııe 

atlılar
İstanbul Kadıköy 
de bir çöp kontey 
ninnin içinde poşe 
te konulmuş bebek 
cesedi bulundu. 
Polis, yeni doğdu 
ğu ve cinsiyetinin 
kız olduğu anlaşı 
lan bebeğin kim 
tarafından bırakıl 
dığını araştırıyor 
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 
19.3Ö sıralarında 
Kadıköy Merdiven 
köy Şâir Arşi Cad 
desi Sahra Aralığı 
Sokak'ta el araba 
sıyla çöp toplayan 
bir vatandaş, çöp 
konteynırında 
poşete konulmuş 
bebek cesediyle 
karşılaştı. Durumu 
haber alan polis 
ekipleri, olay yerin 
de çevre güvenliği
ni aldıktan incele 
me yaptı. Yapılan 
ilk incelemede 
bebeğin yeni doğ
duğu ve göbek ba 
ğmm dahi kesil 
mediği anlaşılır 
ken, ceset Göztepe 
Eğitim ve Araştır 
ma Hastanesi 
morguna kaldırıldı

alkollü sürücü 
aracını yaktı

Balıkesir'in 
Edremit ilçesinde 
alkollü bir kişi 
aracını yaktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gece 
saat 05.00 sıraların 
da Tuzcumurat 
Mahallesi 56.
Sokak'ta, 
10 RD 794 plakalı 
otomobilin 
yandığını gören 
çevre sakinleri 
durumu polis ve 
itfaiyeye bildirdi. 
Alkollü olduğu 
bildirilen araç

Otopark
çetesi 

çökertildi

Hedef seçtikleri 
araç sürücülerinin 
kuyrukta 
beklerken 
anahtarlarını . 
alarak otomo 
billerini hastane 
otoparklarından 
çalan şebeke 
çökertildi.
Bir şebeke üyesinin 
yaptığı hırsızlık 
güvenlik kamer
alarına saniye 
saniye yansıdı.
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne 
bağlı Oto Hırsızlığı 
Büro Amirliği 
ekipleri; geçtiğimiz 
aylarda Haydar 
paşa Numune 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde 
bir sürücünün 
dalgınlığından 
faydalanarak 
cebindeki anahtar
ları alıp otomobilini 
çalan Mehmet 
Algül'ün kıskıvrak 

sahibi İ.B. (30), 
otomobilini ken
disinin yaktığını 
söyleyince, 
ifadesi alınmak 
üzere karakola 
götürüldü.
Yangın mahalle 
sakinlerine korku 
dolu dakikalar 
yaşatırken, itfaiye 
ekiplerinin yarım 
saate yakın süren 
müdahalesinden 
sonra alevler 
söndürüldü.
Olayla ilgili tahkikat 
sürüyor.

yakalanarak 
tutuklanmasının 
ardından 
hastanelerdeki 
oto hırsızlığı 
şebekesini çökertti. 
Haydarpaşa, 
Cerrahpaşa, 
Siyami Ersek, 
Çapa, Bağcılar 
gibi devlet has
tanelerindeki 
oto parklarda 
bekleyen şebeke 
üyeleri, hedef 
seçtikleri şahısların 
oto anahtarını 
nereye koyduklarını 
takip ediyor, 
daha sonra has
tanedeki asansör, 
ilaç ya da numara 
kuyruğunda 
bekleyen vatan
daşların bir anlık 
dalgınlığından 
faydalanıp, oto 
anahtarlarını 
alarak otoparktaki 
araçları 
çalıyorlardı.
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Yurttaşların 
bankalar, katılım 
bankaları ve finans
man şirketlerinden 
kullandıkları tüketici 
kredileri ile kredi 
kartı harcamaların
dan oluşan toplam 
borç yükü bu yıl ilk 
çeyrekte kaydettiği 
7 milyar YTL'ye 
yakın artışla Mart 
sonu itibariyle 103 
milyar 764 milyon 
YTL'ye ulaştı. 
Merkez Bankası ve 
rilerinden yaptığı 
belirlemeye göre 
söz konusu borç 
yükü, yılbaşından 
bu yana yüzde 7 
oranında (6 milyar 
792 milyon YTL) 
arttı. Tüketicilerin 
toplam borç yükü 
son bir yılda ise 
yüzde 40.7 oranında 
30 milyar YTL'den 
fazla artış kaydetti. 
2005 sonunda 48 
milyar 560 milyon 
YTL düzeyinde 
bulunan hane 
halkının borç yükü, 
2006 yılında yüzde 
47.4 oranında 23 
milyar 5.4 milyon 
YTL artarak 71 mil
yar 565 milyon 
YTL'ye çıkmıştı. 
Hanelerin borç 
yükü, hızı 2007 
yılında nispi olarak 
yavaşlaşa da 
artışını sürdürmüş, 
geçen yılın tümün 
de yüzde 35.5 
oranında 25 milyar 
407 milyon YTL 
artan borç yükü 96

milyar 972 milyon 
YTL olmuştu. 
BANKALARIN 
KONUT VE İHTİYAÇ 
KREDİSİNDE 
HIZLI ARTIŞ 
Hane halkı borcu
nun en ağırlıklı 
bölümünü 
oluşturan mevduat 
bankalarından kul
lanılmış konut 
kredilerinin bakiyesi 
yılbaşından bu yana 
yüzde 10 oranında 
3 milyar 84 milyon 
YTL daha büyü 
yerek 33 milyar 988 
milyon YTL'ye 
ulaştı. Aynı 
dönemde ihtiyaç 
kredileri de yüzde 
9.9 oranında 2 mil
yar 891 milyon YTL 
artarak 32 milyar 
14 milyon YTL oldu. 
Taşıt kredileri ise 
yüzde 2.3 oranında 
135 milyon YTL 
azalarak 5 milyar 
783 milyon YTL'ye 
geriledi.
-KREDİ KARTI 
BORÇLARI 27 
MİLYAR
Mevduat 
bankalarının verdiği 
kredi kartlarıyla 
yapılan bireysel 
harcamaların 
dönem sonu 
bakiyesi ise 28 Mart 
itibariyle 27 milyar 
382 milyon YTL 
olarak belirlendi. 
Söz konusu kart 
borçları yılbaşından 
bu yana 1 milyar 
YTL'ye yakın artış 
gösterdi.

REAL
GÜVENLİK

ELEMANARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK BÖLGESİNDE HİZMET 
VERDİĞİMİZ ULUSLARARASI 

KURULUŞLARDA 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE

ÖZEL GÜVENLİK 
GÖREVLİLERİ
TEL:0224 221 57 56
FAX:0224 221. 57 96

GSM: 0533 705 66 44

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü 

(SRC ve Psikoteknik belgeli) 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 
CV fakslanması gerekmektedir.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA - Tel: 513 47 39

GEM1İK SİNEMA GÜNltİöÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel:5l3 332l)

N.Ö 10.000 14.00 ■ 16.15 ■ 19.00 ■ 21.00
YUMURTA 
lilİNSCLUP

14.15-16.30-19.15-21.15
12.00

Siz de geleceğimize bugünden el koyun . 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464'e mesaj atın.

www.elkoyun.com

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.elkoyun.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Gemlik

Gemlik'te basketbol ordusu yetişiyor

avhaha, Transferi 15 nün 
içimle bitireceğiz’

Bursa spor Teknik 
Direktörü Samet 
Aybaba, transferi 
15 gün içinde 
bitireceklerini 
belirterek, 
“Transfer 
konusunda 
çok dikkatliyiz, 
elimizdeki listede 
olan futbolcuları 
izleme komitesi 
seyredecek sonra 
ben seyredeceğim. 
Çok kaliteli 
futbolcular 
getireceğiz.
Yabancı trans
ferinde Brezilya'dan 
4 futbolcu düşünü 
yoruz. Yabancıların 
aynı ülkeden ve 
bölgeden olması 
bizim için büyük 
avantaj, bu modelde 
başarılı olacağımıza 
inanıyorum" dedi. 
Bursaspor'lu

taraftarların 
internetteki buluşma 
adresi olan 
bursasporum.com 
sitesi tarafından 
düzenlenen 
toplantıda taraftar
ların sorularını 
cevaplandıran 
Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Samet Aybaba, 

çarpıcı açıklamalar
da bulundu.
Son 10 yılın en 
başarılı teknik 
direktörünün 
kendisi olduğunu 
savunan 
Aybaba, "Son 
10 yılı araştırın, 
bendenrdaha 
başarılı olanı 
bulamazsınız. 
'Neden istikrarı 
yakalanamadınız* 
derseniz bu 
ülkede bazı yerlere 
gelmek için 
sâdece başarı yet
miyor. Bazı güçleri 
arkanıza aldığınızda 
kapılar size birer 
birer açılıyor. 
Ama ben hiç bir 
zaman o yola 
başvurmadım bu 
yüzden vicdanım 
çok rahat" diye 
konuştu.

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.

bursasporum.com
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Asnırın direne yoksa 
kalbe faydalı

Beslenme alışkan
lıklarımızın değişme
siyle birlikte bel 
çevresinde oluşan 
kalınlaşma 
sağlığımızı tehdit 
ediyor. Bel çevresi 
fazlalığı tüm 
sağlığımızı etkileye
cek ciddi hastalık
lara davetiye 
çıkarıyor... 
Prof. Dr. Aytekin 
Oğuz konuyla 
ilgili olarak önemli 
bilgiler verdi... 
Antalya-Belek’te 
gerçekleştirilen 
5. Metabolik 
Sendrom 
Sempozyumu’nda 
bel çevresi kalın
lığının yol açtığı 
ciddi hastalıklara 
dikkat çekildi. 
Yapılan 
sempozyumda 
konuşan 
Sempozyum 
Başkanı Prof. 
Dr. Aytekin Oğuz, , 
metabolik sendro- 
mun ülkemizde 
de ciddi boyutlara 
ulaşmaya başladığı
na dikkat çekerek - 
şöyle konuştu: 
‘‘Birçok hastalığa 
davetiye çıkarıyor” 
“Türkiye’de ki 
kadınların yüzde 
54’ünün göbeklilik 
sorunu var.

Kadınlarımızın 
bu oranda olmaları 
dünyadaki 
rakamların çok 
üzerindedir. 
Erkeklerde ise 
metabolik 
sendrom tamamen 
göbekliliğe 
bağlı değil. Tüm 
Türkiye’de kadınlar
da yüzde 36/ 
erkeklerde yüzde 
33 oranında 
metabolik sendrom 
var. Metabolik 
sendrom sadece 
kan yağları, kan 
şekeri bozukluğu 
değil göbeklilikle 
seyreden bir 
tablo ve bunun 
dışında birçok 

hastalığa davetiye 
çıkarıyor.
Hipertansiyon, 
diyabet, kolesterol, 
obezite, yağlı 
karaciğer hastalığı, 
safra taşı, uyku 
apnesi, gut, 
depresyon, 
kas-iskelet hastalık 
lan bunlardan 
bazılarıdır...
“Daha da artacak” 
Metabolik sendrom 
bütün ülkemizi 
etkileyen bir 
sorundur.
Metabolik 
sendrom dün 
yoktu, bu gün 
var, yarın daha 
çok olacak.
Yaşam tarzındaki 

değişiklik, daha 
az hareketlilik, 
daha fazla 
kaloriyle beslenme 
metabolik 
sendromun 
temelini 
oluşturuyor. 
Metabolik sendrom- 
la mücadeleye 
okul çağlarında 
başlamak lazım. 
Belediyelerimize 
ve Sağlık 
Bakanlığı’na ciddi 
görevler düşüyor. 
Egzersiz alışkan
lığını çocuk yaşlar
dan kazandırmak 
lazım. Spor ve 
hareket için 
yeterli alanların 
sağlanması 
gerekiyor...
Türkiye’deki 
teknolojik gelişim 
metabolik 
sendromu 
desteklemektedir. 
Bu şekilde 
devam edilirse 
ülkemizde 
ciddi boyutlara 
ulaşacaktır. 
Diyabet ve kalp 
hastalıkları 
ilerleyen yıllarda 
gittikçe artacak. 
Etkili bir 
bilinçlendirme 
çalışması ile 
bunun önüne 
geçilebiliri

Türkiye Yüksek İhti
sas Hastanesi 
Kardiyoloji Kliniği 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ahmet Temiz 
han, kalp hastalığı 
olup âspirin kul
lanan her 4 kişiden 
birisinde aspirine 
direnci olduğunun 
ortaya çıktığını 
belirtti.
Antalya'da düzenle
nen 5. Metabolik 
Sendrom Sempoz 
yumu'na katılan 
Doç. Dr. Ahmet 
Temizhan, gazete
cilere yaptığı açıkla
mada, aspirinin tıp 
tarihinin en önemli 
ilaçlarından biri 
olduğunu, kalp 
krizi, inme, periferik 
arter hastalığı gibi 
birçok damar 
hastalığında olay
ları azaltma amacıy
la kullanıldığını 
söyledi.
Aspirinin tarihinin 
Sümerlere kadar 
dayandığını anlatan 
Temizhan, bu ilaca 
karşı çok büyük 
güven duyul
duğunu ve "Her 
derde deva" diye 
tanımlandığını ifade 
etti.
Bir dönem abar 
tıldığı düşünülse de 
aspirinin kalp krizi
ni azaltmadaki etki
sine dikkati çeken 

Temizhan, buna 
karşın son dörlern 
de bazı hastalarda 
aspirinin beklenen 
faydayı sağla
madığının görül 
düğünü kaydetti. 
Yapılan araştırma
da, bu kişilerde 
aspirine karşı 
direnç olduğunun 
tespit edildiğini vur
gulayan Doç. Dr. 
Temizhan, "İlacı 
alıyorsunuz ama 
kanı sulandırıcı 
etkiyi sağlayamı 
yorsunuz. Kalp 
hastalığı olup, 
aspirin kullanan 
her 4 kişiden 
birisinde aspirin 
direnci olduğu 
ortaya çıktı" 
dedi.
Doç. Dr. Ahmet 
Temizhan, aspirine 
direnci olan kişil
erde istenmeyen 
etkilerin direnci 
olmayanlara göre 4 
kat daha fazla 
görüldüğünü ifade 
etti. Aspirine 
direncin hekimler 
arasında da yeni 
yeni duyulmaya 
başlandığını anla
tan Doç. Dr. Temiz ' 
han, kişide aspirin 
direncinin olup 
olmadığının kan 
ölçümü ile rahatlık
la tespit edilebil 
diğini bildirdi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 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
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. »-x q

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 01" 1" «o
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 işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza ’ Yalnyz 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
16 Nisan 2008 Perşembe 

KAHRAMAN ECZANESİ 
Paşa Otel altı 

Tel: 5131913 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3032 
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
* KAPAU DEVRE KAMERA SİSTEMİ

* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
* OTOPARK & YEŞİL ALAN

• PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA 1
• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
• DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

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

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

İMİ 1

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 İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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Zihinsel Engellilere Fidan ve Fide Yetiştiricilik ile Taamda Mevsimlik İşçilik Eğitimi projesi başladı

lliBİMIIfcliililll
Sproje, Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği ve 
Gemlik Kaymakamlığı, İşkur Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde 
dün başlatıldı. Proje 8 Ağustos 2008 tarihinde sona erecek.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Başkan Turgul 34. enlilik 
tfildöniimiiııiiistanlııılılaki 

Gemlikliler ile kutladı

Açlık tehlikesi
Dünya’da açlık tehlikesi başgösterdi.

Afrika kıtasında Haiti'de ve Mısır'da ekmek ve 
pirinç nedeniyle halk ayaklandı. Milyonlarca 
insan açlık sınırının altında yiyecek kuru ek 
mek bulamıyor Devamı sayfa 5'de

ciliği ve tarımda mevsimlik işçilik" kursuna 15 özür
lü genç katılırken, proje kapsamında kursiyerlerin 
3'üniin kesin iş imkanı bulacağı açıklandı. Syf 3’de

İstanbul'a yerleşen Gemliklilerin geleneksel 
hale getirdikleri nostalji gecesinin onur 
konuğu olan Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ve eşi Nuriye Turgut 34. ncü evlilik 
yıldönümlerini İstanbul'da kutladı. Sayfa 7’de

|O YILDIZ FtCGN
‘ Er II ıl II ve YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ

m Zeytinlik- Tarla Meyve Bahçelerinizde damlama ziraat BANKASI IS 
“ usulü ile sulama sistemleri Mır projelendirilir. ™

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I,
S» ■ •

PROJELERE
Kumla Cad. Vaşa 2 Sit. Apt. No: 1 K.KUMIR /GEMLİK 5 YU (J FAIJ 

Tel.: 0.224 538 53 13 ■ 0532 427 07 00 İLİ KREDİ VERİYOR l

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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Belediye erzak dağıttı
Ercüment ESEN
Gemlik Belediyesi, 
yaptığı gıda yardım
ları ile fakir ve 
ihtiyaç sahibi 
ailelerin yüzünü 
aüldürdü.
İhtiyaç sahibi aileleri 
tek tek tespit eden 
belediye yetkilileri, 
hazırladıkları gıda 
paketlerini de 

' teker teker dağıtır 
ken, sevinç içinde 
kendilerine verilen 
gıda paketlerini 
açan aileler, 
mutluluklarını 
gizleyemedi.
Muhtarların bildirdik
leri ile Belediye 
tarafından da tespit 
edilen yardıma 
muhtaç fakir ailelere 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut yardım 
ekiplerine eşlik 
ederek gıda 
dağıtımını yaptı. 
Başkan Turgut,

"Her fırsatta dar 
gelirli ve kimse 
sizlere yapılan 
yardımlar bu yıl da 
devam ediyor.

Dağıtacağımız erzak 
paketleri bir ailenin 
temel gıda ihtiyaçları 
dikkate alınarak 
oluşturulmuştur.

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 Kafoglu Aportmanfnda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal d lire
KİRALIK DAİRELER ve YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, C ‘*ılik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlih kirişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

Şu an itibariyle yar 
dunlarımız devam 
etmekte. Bu yardım 
paketlerini mahalle 
muhtarlarıyla 
birlikte araştırmalar 
yaparak ihtiyaç sahi 
bi vatandaşlarımıza 
ulaştırıyoruz. İlk 
etapta yardıma 
muhtaç fakir 500 
aileye kûru erzak, 
temizlik maddeleri 
ile yağ içeren 
çeşitli gıda mad
delerinden oluşan 
gıda paketimiz 
dağıtılacaktır, 
insanımıza yardımcı 
olmak bizi mutlu 
ediyor. Bu tip 
yardımlar elimizden 
geldiğince devam 
edecektir " dedi. 
Gıda paketlerini 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
elinden alan 
vatandaşlar ise 
bu duruma mem
nuniyetlerini 
dile getiriyorlar.

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

11 Eylül ilköğretim 
Okulu bahçesinde 
sondaj çalışmaları 

haşladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
42 derslikli olarak 
yeniden yapılması 
için yıkılacak olan 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun 
bahçesinde zemin 
sondaj çalışması 
başladı.
DAHA Mühendislik 
Bürosu tarafından 
yapılmakta olan 
sondaj^çalışmasını 
izleyen AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, Milli 
Eğitim'e ait 
Bursa'da 
yapılacak olan 
tüm binalar içinde 
öncelik tanınarak 
başlatılan 
sondaj çalışması 
sonunda eski 
okul binasının 
yıkımına 
başlanacağını 
söyledi. 
Dört adet sondaj 
yapılan okul 
alanında 20 metre 
derinliğe inilirken 
her 1.5 metrede 
numuneler alınıyor. 
Önümüzdeki 
sezona yetiştirilmek 
için büyük çaba 
gösterilen yeni 
binanın aksamalar

olması durumunda 
ise gelecek öğren
im yılının ikinci 
dönemine mutlaka 
yetiştirileceğini 
söyleyen Şahin, 
sondaj raporu için 
takipçi olacaklarını 
vp raporun 
çıkmasıyla birlikte 
özel idare tarafın
dan bina inşaatının 
ihalesinin yapıla
cağını bildirdi. 
"Konuşmuyoruz, 
iş yapıyoruz" 
diyen Enver 
Şahin, öğrencilerin 
fazla mağdur 
olmamaları için 
işin sürekli 
takipçisi olacak
larını belirterek 
"Hükümetimizin 
başında genç bir 
Başbakanımız var 
ve tüm dünyayı 
gezerek olayları 
takip ediyorsa, 
ilçe başkanı 
olarak ben de 
aynı şekilde 
Gemlik için 
faydalı her hizmetin 
yakın takipçisi 
olacağım. 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
yeni binası en 
iyi şekilde yapıla
caktır" dedi.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Zihinsel Engelliler^ Fidan ve Fide Yetiştiriciliği ile Tarımda Mevsimlik İşçilik Eğitimi projesi başladı

Halis Arslan Mehmet Baygül Mehmet Turgut Tamer Sivri

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
ve Gemlik 
Kaymakamlığı, 
İşkur Bursa II 
Müdürlüğü işbir
liğinde yapılan 
18.yaş üstü Zihinsel 
Engellilere Fidan ve 
Fide Yetiştiriciliği ile 
Tarımda Mevsimlik 
İşçilik Eğitimi adlı 
proje start aldı. 
Küçük Sanayi 
Sitesi’nde bulunan 
Çıraklık Eğitim 
Merkezi'nde başlatı 
lan proje için düzen
lenen törene Bursa 
Vali Yardımcısı Halis 
Arslan, Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 

Topçu Kurmay 
Albay Ömer Cüneyt 
Akyol, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, 
İşkur İl Müdürü 
Kasım Tilki, İlçe 
Tarım Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
kursa katılacak 
zihinsel engelli 
çocuklar ile kurs 
öğretmenleri katıldı. 
Kursun başlama 

konuşmasını yapan 
Bursa Zihinsel En 
gelli Çocukları Koru 
ma Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, hiçbir 
devlet kurumunun 
zihinsel engelliyi işe 
almadığına dikkat 
çekerek, "Bu çocuk
ları bizler bu tür kurs 
larda eğiterek iş 
sahibi olmalarına 
çalışıyoruz" dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de konuş
masında özürlülerin 
şevkat gösterilecek 
insanlar olduğunu 
belirterek, "Normal 
üniversite mezun
larının işsizlikten 
sokaklarda boş gez 
d iği Gemlik'te kurs 
lar açıp bu insan
larımıza iş imkanı 
yaratan Tamer

Sivri'yi kutlu
yorum" dedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
kursun açılmasında 
emeği geçenleri 
kutlayarak belediye 
olarak özürlüler 
için her türlü desteği 
vermeye devam 
edeceklerini söyledi.

toprakLa 
BULUŞMA PROJESİ 
Vali Yardımcısı Halis 
Arslan, projenin 
"Toprakla buluşma 
projesi" olduğunu 
belirterek, "Engelli 
yada engelsiz bu 
çocuklarımız bizim, 
onlar becerikli 
hale getirilirse 
biz kazanırız. 
Engellilerle uğraşıp 
onlara iş imkanı 
yaratanları yürekten 
kutluyorum. Özür? 
lünün toprakla 
buluşması en iyi 
rehabilite tedavisidir. 
Onlara engelli 
diyerek, sokak 
çocuğu diyerek 
dışlayamayız. Onlar 
bizim parçamızdır, 
buradan söz veriyo
rum kurs belgelerini 
alsından hepsine 
işi ben buluçam" 
sözü verdi.
Günde 5 ders saati 
ve haftada 5 gün 
olmak üzere yaklaşık 
4 ay sürecek olan 
"Fidan, fide yetiştiri
ciliği ve tarımda 
mevsimlik işçilik" 
kurcuna 15 özürlü 
genç katılırken 
bunların içinden 
3'ünün kesin iş 
imkanı bulacağı 
açıklandı.
Eğitim için kursiyer
lere günlük 12.75 
YTL cep harçlığı ve 
rileceği bildirilirken 
kursun bitiş tarihinin 
8 Ağustos 2008 
olduğu açıklandı.

Köy enstitülerine yazık ettik...
Sayın okurlarım; Sizlere üzülerek söyleme 

liyim ki, takvimlerde 17 Nisanı görünce aklı
ma hep Köy Enstitüleri gelir.

Okudukça, tanıdıkça, mezunlarıyla karşı 
İaştıkÇâ gururla, burukluğu bir arada 
yaşarım..

Senelerdir yaşarım..
Böylesine önemli bir eğitim modelini 

yaratan bir ulusun ferdi olarak gururların en 
büyüğünü yüreğimde hissederim.

Gururlanırım..
Ama bir hiç uğruna kapatıldıkları aklıma 

geldiğinde de nasıl bunu yaptılar diye içim 
içimi yer. Üzüntümden kahrolurum.

Şunu size kesin olarak söyleyeyim ki;
Eğer 60 yıl önce Köy Enstitüleri’nin kapı 

sına kilit vurulmasaydı, bugün karşımızda, 
çok farklı bir Türkiye tablosu olurdu.

Ne 10 milyon okuma yazma bilmeyeni
miz,gariban kadınlarımız, ne seçim sandığın
da parmak basan, ağaların esiri, köleler, bir 
utanç anıtı gibi karşımızda dururdu ne de 
üreten değil tüketen, kendi tarihini bilmeyen 
ezberci nesiller yetiştirmiş olurduk.

Genç nesil bilmez, Demokrat Parti’nin 
artıları kadar eksileri de vardı.

En büyük hatası da Köy enstitülerini 
kapatmak oldu.

O zamanın Milli eğitim Bakanı Haşan 
AI.Yücel, 1940’da, Köy Enstitüleri’ni açarken 
bakın ne demiş:

“Ülkemizin dağlarında, kendi kendine açıp 
solan çiçek bırakmayacağız...”

“Çirkin olan hiçbir şey Köy Enstitüleri’nde 
yer almamalıdır.”

Öyle de oldu. 8 yıl boyunca, üreten, sorun 
çözen, kendi binasını kuran, köye medeniyet 
götüren, kentinin, ülkesinin kalkınması için 
canla başla çalışan insanlar yetiştirdiler.

Bunu sizlere anlatmak şimdi mümkün 
değil, Köy enstitülerinin içinde olmak, yakın
dan görmek gerekir,,

Mükâfatları ise kapatılmak oldu. Ama 
unutulmadılar. Unutulmayacaklar.

Köy Enstitüleri, eğitim yoluyla, Anadolu 
insanının nasıl bir değişim geçirdiğinin de 
destanı oldu.

Dünya eğitim literatürüne de böyle girdi. 
Ancak kıymetini bilemedik.

Ülkesini, toprağını, insanını seven, ilerici, 
özgüvenli, yaratıcı, demokrat insanlar 
yetiştirmek suçsa Köy enstitüsü mezunları 
bu suçu işlediler.

Türkiye’yi Atatürk’ün hedefleri doğrul
tusunda çağdaş medeniyet seviyesine çıkar
mak için gece gündüz demeden çalıştılar...

Yüzyıllar boyu, çobanlığın ötesine geçe
meyen köy çocuklarından öğretmenler, dok
torlar, profesörler, yazarlar, sanatçılar yarat
tılar.

Keşke onları daha yakından tanıyabilsey- 
diniz.

Dün Köy Enstitüleri’ni kapatan kafalar, 
şimdi de Anadolu liselerini yok ettiler.

Oysa onlar da Anadolu insanı için bir 
fener olmuştu!..

Günlerden 17 Nisan olunca içimden bir 
isyan duyarım, demokrasiye de, onun 
parçası siyasi partilere de kırgınım..

Zor buluyoruz, kolay harcıyoruz.
İnsanları da kurumlan da...
Yazık oldu hem de çok yazık oldu Köy 

enstitülerine..
Aslında asıl yazık bize oldu bize..
Yani milletimize...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
11 Eylül İlköğretim 
Okulu 4/A sınıf öğ 
rencileri ders gör 
dükleri "İnsanlar 
ve Yönetimler” 
konusunda bilgi 
edinmek için 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ettiler. 
Kendisine çiçek 
veren öğrencileri 
yanaklarından 
öpen Başkan 
Mehmet Turgut, 
onlara meyve suyu 
ikram ederek bir 
süre sohbet etti. 
Öğretmenlerinin 
verdiği ders 
üzerine Başkan 
Turgut ile yönetim 
korusunda röportaj 
yapan öğrenciler, 
çeşitli sorular 
yönelterek cevap 
larını aldılar. 
Deniz İnce, Hilal 
Akkan, Senem 
Kabak, Necip Can 
çelik ve Birkan 
Ünal'dan oluşan 
öğrenci grubunun 
sorduğu sorulara 
açıklayıcı cevaplar 
veren Başkan 
Turgut, özellikle 
öğrencileri 
ilgilendiren ve 
Manastır Kültür 
Merkezi’nin 
altında bulunan

I ELEMAN ARANIYOR |

Restauront 
bölümümüzde 
çalışmak üzere 
BRY - BRYRN 

ELEMAN ARRNIYOR. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 
Müraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.

Gemlik - Yalova Yolu 5. km.
Tel: (0.224) 5132394 (pbx) ■ Fax: 5133102

5 derslikli etüd 
merkezinin nasıl 
işleyeceği ve 
öğrencilere ne 
gibi faydalar 
getireceğini anlattı. 
Öğretmen 
eşliğinde evlerinde 
yeterli ders 
çalışma imkanı 
bulamayan 
öğrencilerin burada 
çalışma olanağı 
bulacağını anlatan 
Başkan Turgut, 

yapmak isteyip 
yapamadığı projenin 
bulunmadığına 
dikkat çekerek 
"Gemlik'te yeterli 
boş alanlar, 
ben de ancak 
okul bahçelerine 
oyun grupları 
kurabiliyorum.
İnsanların kaza 
sonucu ölmemeleri 
için Hisar Mahallesi 
yol girişine alt 
geçit yapmak 

ELEMAN ARANIYOR

DETAYPARK 
OTO KURFÖRÜ'NDE 

ÇALIŞACAK 
BRY ELEMAN 
ARANIYOR.

Müraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.
Orhangazi Cad. Bütünler Düğün Salonu 

Karşısı-GEMLİK
TEL: 514 37 44

istiyorum. Bu 
belediyenin görevi 
değil ancak insan
ların ölmelerine 
seyirci kalamayız. 
Bunun dışında iste
diğim tüm projeleri 
yaptım" dedi. 
Öğrencilerin 
“Okula gidip gelir 
ken zorlanıyoruz” 
diyerek bozuk 
yolları sormaları 
üzerine Başkan 
Turgut, "Önce 
doğalgaz kazıları 
yapıldı, arkasından 
BU SKİ çalışmaları 
başladı. Bu çalış
malar bittikten 
sonra tüm bozuk 
yolları taş ya da 
asfalt olarak 
yapacağız" 
cevabını verdi. 
“Belediye başkanlığı 
görevinin kendisin 
de ne gibi duygular 
yaşatıyor” diye 
soran öğrencilere 
Başkan Turgut, 
"Çok güzel bir 
duygu. Halkın 
oyjarıyla seçilerek 
belediye başkanı 
olmak çok güzel. 
Büyüyüp ülkeyi 
ve insahi'arı 
yönetme durumuna 
geldiğinizde size . 
de belediye başkanı 
olmanızı tavsiye 
ederim" şeklinde 
cevap verdi.

Sosyal Sigortalar 
tasarısı yine değişti
Yaşlılık aylığı almak 
için SSK'larda ara 
nan 7000 günlük 
prim ödeme şartı, 
7200'e çıkartıldı. 
TBMM Genel Kuru 
lunda, Sosyal Si 
gortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Ya 
sasında değişiklik 
öngören tasarının 4. 
bölümü kabul edildi. 
Buna göre, Türki 
ye'de yapılamayan 
tetkikler, yurt dışın
da yaptırılabilecek. 
Doku ve kök hücre 
tedavilerinde, sigor
talılardan katılım 
payı alınmayacak. 
Olağanüstü hal böl
gesinde görevli Milli 
İstihbarat Teşkilatı 
ve kolluk kuvvetleri 
personeli ve mil
letvekilleri ile yakın
ları, genel sağlık 
sigortası kapsamı 
dışında olacak. 
Gazilerin ihtiyaç 
duydukları her türlü 
ortez, protez ve di 
ğer iyileştirici araç 
ve gereçler, herhan
gi bir kısıtlama geti 
rilmeksizin karşıla

| nacak. Ücretsiz 
olarak doğum iznine 
ayrılan kadınlar, si 
gortasız geçirdikleri 
süreyi borçlanabile
cek. Kadınlar, bu 
haktan, çocuğun ya 
şaması kaydıyla, 2 
defa ve 2 yılı geç 
memek üzere yarar
lanabilecek. Sigor 
falıların yaşlılık 
aylığı hesaplanır 
ken, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe 
kadar olan süreleri 
eski mevzuata, 
kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten son^

raki çalışma süreleri 
ise yeni mevzuata 
göre oransal olarak 
hesaplanacak. 
İkisinin toplamı sig
ortalının yeni yaş 
lıhk aylığını oluştu
racak. Mevcut sigor
talıların hak kaybını 
önlemek için yüzde 
2 olan aylık bağla
ma oranı, 10 yıl ta 
maunlanıncaya 
kadar yüzde 3 ola 
rak uygulanacak. 30 
Nisan 2008'den iti 
baren sisteme giren 
sigortalılarda uygu
lanacak olan aylık 
bağlama oranı ise 
yüzde 2 olacak. 
Personel mevzuatı
na göre almış ol 
dukları disiplin ce 
zası sonucu 23 
Nisan 1999 tarihi ile 
14 Şubat 2005 tarih
leri arasında memu 
riyetleri sona eren 
ancak 22 Haziran 
2006 tarihinde çıkan 
afla yeniden memu 
riyete dönen kişiler, 
geçmişe dönük 
borçlanabilecek. 
BAG-KUR'lular, 
8 Eylül 1999 tarihin
den 30 Nisan 2008 
tarihine kadar ilk 
defa sigortalı sayı 
lan kadınlar 58, 
erkekler ise 60 
yaşını doldurmuş ve 
25 yıl sigorta primi 
ödemiş olması veya 
kadınlarda 60, 
erkek lerde ise 
62 yaşını doldurmuş 
olup, en az 15 yıl 
malullük, yaşlılık 
ve ölüm 
sigorta primi öden
mesi şartıyla kısmi 
yaşlılık aylığından 
yararlanacaklar.

ELEMAN ARANIYOR
Sünger ve poliüretan 

imalatı yapan Fabrikamızda 
çalışmak üzere 

** Askerliğini yapmış ** 
** 25 yaşını aşmamış** 

RAY ELEMANLAR ARANIYOR.

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK uygun fIyatlam.a s 

Körfez Ofset TESÜMEDİLİR 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK, lstiklal

leı oto od ou rax.ulu uo oo

BURFLEKS LTD. ŞTI.
Müracaatta Sanayi Sitesi B Blok Noif 546 

GEMLİK adresine şahsen yapılması rica olunur

Tel: 0.224 524 80 86
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Açlık tehlikesi yoksul Afrika 
ülkeleriyle, Asya ülkelerini vuru 
yor.

Zengin ülkelerde açlık tehlike
si yok.

Globelleşen kapitalizm, yok
sul ülkelerin kanını daha çok 
emiyor.

Gelişmiş sanayi ve tarımdan 
elde edilen üretim, dünya pazar 
larını egemenliği altına almış du 
rumda.

Yerli tarım ve sanayi bu istala 
altında gelişemiyor.

Yoksul ülkeler ile az gelişmiş 
ülkeler, zenginin ürününü kulla 
nıyor, kazancını da zengin ülke 
ye veriyor.

Bu, o ülkenin daha da fakir
leşmesine neden oluyorken, zen
gin ülke dahada zenginleşiyor.

ABD’de pirinç fiyatları yükse 
/işe geçmiş.

Birleşmiş Milletler, dünyadaki 
gıda krizinin acil boyutlara ulaş 
tığını belirterek, uluslararası top 
lumu "acil ve uyumlu" bir şekil 
de çalışmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler Genel Sek 
reteri Ban Ki-moon, kısa dönem 
de dünyanın pekçok bölgesinde 
gıda ihtiyacını karşılanarak aç 
lığın önlenmesinin gerektiğini 
belirterek, uzun dönemde gıda

Açlık tehlikesi

krizinin daha genişi siyasi ve gü 
venlik boyutu olabileceğini belir
tiyor.

Dünya Bankası verilerine göre 
ise son 3 yılda dünyada gıda fi 
yatlarının iki katına yükseldiği, 
düşük gelire sahip ülkelerde ya 
şayan 100 milyon insanın daha 
da yoksullaşacağına dikkat çeki 
liyor.

100 milyon insan yoksullaşır 
ken, bir avuç zengin ülkenin 
daha zengin olacağı demektir.

Haiti’de gıda fiyatlarının artışı 
nedeniyle halk ayaklanması ya 
şandı.

Gıda getiren bir gemiye dü 
zenlenen saldırıda 6 kişi yaşamı 
nı yitirmiş.*

Güney Afrika’da gıda fiyatla 
rının yükseelmesii üzerine sen 
dikalar federasyonu, ülkede a 
yaklanma çıkabileceğini, halkın 
çok öfkeli olduğunu duyurmuş.

Bu öfke seli bir kabarırsa ö 
nünde hiçbir set duramaz.

Bizde "Açlık oruç bozdurur.”. 
diye bir söz vardır.

Bu söz, aç insanın herşeyi ya 
pabileceğini anlatır.

Açlar bir ayaklanırsa, tokların 
ne malı kalır ne canı...

Türkiye’de de durum pek par
lak değil.

Halk ucuz piriç için önceki 
gün TMO önünde uzun kuyruklar 
oluşturmuş.

Bu durum bana 1970’li yılları 
andırıyor sanki.

Çukuravalı tüccar, hasada bir 
ay varken, şimdiden çifçi ile el sı 
karak buğday almaya başlamış.

TÜSİAD gelişimeleri endişe ve 
rici bularak enflasyonu arttıraca 
ğını söylüyor.

Türkiye dünyada kendi kendi 
ne yeten 7 ülkeden biri iken, 
AKP hükümetinin uyguladığı AB 

güdümlü tarım politikası nede 
niyle, kendi kendine yetemeyen 
ülkeler arasına girdi.

Buğdayı, mısırı dışarıya s a 
tarken, iti hal eden ülke olduk.

Saçma sapan destekleme po 
Mikalarıyla, köylüyü üretimden 
uzaklaştırdık.

Köylümüz tüketici durumuna 
soktuk.

Zeytin üreticisinini haline ba 
kın.

B>anka kuyruklarında borç di 
lenir oldular.

Üstelik, zeytin para etmeyince 
borcunu ödeyemez duruma düş 
tü.

Gıda fiyatları aldı başını gidi 
yor.

Çiçek yağı, pirinç, makarna, 
ekmek fiyatları yükseldi.

Ete halk zaten sokulamıyor.
En ucuzu gıda olan tavuk fiy

atları bile yükseldi.
Oysa bu ülkede enflasyonu 4 

kabul eden hükümet, çalışanına 
6 aylık yüzde 2, sonra da yüzde 
2 zammı öngördü.

Türkiye de de çanlar birileri 
için çalıyor.

En büyük tehkiye açlık tehli 
keşidir, bunu hiç ama hiç unut
mayalım.

UM UR REY EMİ SAHA 1 Mayıs resmi tatil oluyor
N K1FHERY1

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
1 Saati: 45.00 ■ YTL

1 Saat t Servis: 65.00 ■ YIL
TEL : 0.224 525 07 38

GSM : 0.546 517 52 82

AKP, İşçi Bayramı 
olarak kutlanan 1 
Mayıs'ın "Birlik ve 
Dayanışma Günü" 
olarak resmi tatil 
ilan edilmesi için 
kanun teklifi verdi. 
AKP Çorum 
Milletvekili Agah 
Kafkas, 1 Mayıs'ın 
resmi tatil olarak 
ilan edilmesini 
öngören kanun 
teklifini TBMM 
Başkanlığına 
sundu. Kafkas, 
Meclis'te düzen
lediği basın toplan
tısında, 2429 sayılı 
Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller 
Hakkında Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi'ni 
açıkladı. 1 Mayıs'ın 
dünya işçi hareketi 
için önemli bir gün 
olduğuna işaret 
eden Kafkas, 
tüm dünyada 
olduğu gibi 
Türkiye'de de en 
belirgin dayanışma 
sembollerinden biri 
olan 1 Mayıs Birlik 
ve Dayanışma 
Günü'nün çalışan
ların sendikal hak
ları ve insanca 
yaşam mücadeleleri

açısından büyük 
önem taşıdığını 
dile getirdi. İşçiler 
ve emekçilerin 
barış, özgürlükler, 
daha fazla 
demokrasi için 
haykırmaya devam 
ettiğini belirten 
Kafkas, "Emeğin 
birlik ve dayanışma 
günü, alın terinin 
şöleni kutlu 
olsun" dedi. 
Kafkas, kanun 
teklifinin 
gerekçesinde 
1 Mayıs'ın işçilerin 
ve tüm emekçilerin 
demokratik 
haklarını ve 
taleplerini gündeme 
taşıdıkları bir 
gün olarak 
damgasını 
vurduğunu 
belirterek, bu 

günün resmi 
tatil ilan edilmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Gerekçede, 
"Bugünün 
genel tatil günü 
olarak kabul 
edilmesi barış 
ortamı sağlar.
1 Mayıs'ın İşçi 
Bayramı olarak 
kabul edilmesi 
çalışma ortamını 
olumlu yönde 
etkileyecektir.
1 Mayıs'ın tatil 
edilmesi, 
bugünün bayram 
havası içerisinde 
kutlanmasını 
sağlayacaktır. 
Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemiz 
de de kutlanması 
demokrasimize de 
katkı sağlayacaktır" 
denildi.
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"Artık savunma yok, tavır var"
Adalet Anayasa 
Karma Komisyonu 
üyelerinden oluşan 
hazırlık komisyon
ları, milletvekili 
dokunulmazlık dos 
yaları için çalış
malarına devam 
ediyor. 3 numaralı 
hazırlık komisyonu, 
haklarında 26 doku 
nulmazhk dosyası 
bulunan 18 millet 
vekilinin sözlü ve 
yazılı ifadelerine 
başvurdu. “Suçu ve 
suçluyu övme” ge 
rekçesiyle 13 DTP'li 
milletvekiline ait 20 
dosya bulunuyor. 
AKP Sakarya Millet 
vekili Ayhan Sefer 
Üstün, Aksaray Mil 
letvekili İlknur İnce 
öz, Samsun Millet 
vekili Suat Kılıç, 
CHP KIrklareli Millet 
vekili Turgut Dibek 
ve MHP İsparta 
Milletvekili Nevzat 
Korkmaz'dan oluşan 
3 numaralı hazırlık 
komisyonu Ayhan 
Sefer Üstün başkan
lığında toplanarak 
milletvekillerinin 
yazılı ve sözlü 
ifadelerine başvur

du. Komisyon hak
larında 26 dosya 
bulunan 18 mil
letvekilinin yazılı ve 
sözlü ifadelerini aldı. 
Komisyona sözlü 
ifade vermek için 
gelen DTP Şırnak 
Milletvekili Hasip 
Kaplan, parti olarak 
yeni bir karar aldık
larını ve bundan 
böyle dokunulmaz 
lıkları hakkında Mec 
lis komisyonlarına 
savunma vermeye
ceklerini söyledi. 
Hakkında “Suçu ve 
suçluyu övme” ge 
rekçesiyle bir dosya 
bulunan ve korniş 
yona sözlü ifade 
veren Kaplan, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada “Savun 
ma vermedim. Tavrı 
mızı ortaya koydum. 
Bundan sonra da 
prensip olarak Yargı

dahil, Meclis hazırlık 
komisyonlarına sa 
vunma vermeyece 
ğiz. Mahkeme kapı 
larında ifade vermek 
için beklemeye
ceğiz” dedi.
Kaplan, “Anaya 
sa'nın 83. maddesi 
çerçevesinde eşitlik 
haklarının kullanıl
masını istiyoruz.
Dokunulmazlık konu 
sunda herkese uygu 
lanan eşit hakların 
bize de uygulanma 
sini istiyoruz. Fikir 
hürriyetimizi kul
landık. Ben İzmir'de 
Anayasa konusunda 
fikirlerimi söyledim. 
Bunun için hakkım
da fezleke hazırlan
mış. Kılıç kuşan
madım, silah çekme 
dim” diye konuştu. 
Kaplan şöyle devam 
etti; "Artık dokunul
mazlık dosyaları için

savunma değil, tavır 
koyacağız. Dışardan 
açılan davalara git
meyeceğiz. Düşünce 
terimizden dolayı 
mahkeme kapıların
da beklemeyeceğiz. 
Dışarda hakkımızda 
açılan davalara git
meyeceğiz. Biz ya 
sama faaliyetlerine 
bakacağız, hakkımız
da başlatılan kam 
panyalarla mı uğra 
şacağız.” Edinileli 
bilgilere göre hak
larında "Suçu ve 
suçluyu övme” ge 
rekçesiyle fezleke 
hazırlanan 12 
DTP'li milletvekili de 
ko misyona gön
derdikleri yazılı 
ifadelerin de savun
ma yapma dılar, 
tepkilerini 
“Anayasa'nın 83. 
maddesi gereği eşit
lik istiyoruz. Fikir 
Hürriyetimizi kul
landık. Suç işle me 
dik. Dokunulniazhk 
konusunda eşitlik 
istiyoruz, dokunul
mazlığımızın kaldırıl
masını gerektiren 
orta da işlenmiş 
bir suç yok” dediler.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ-,

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

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK'YAYINCILIK'REKLAMCILIK

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

istiklal Cad, ta Sol tak talıjı No: 3IBGEMLİKTel:513 Mİta: W

İbrahini BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

1 Sohbet Köşesi

ZEYTİNCİNİN GÜNLÜGÜ (4)

KALİTE KRİTERİ
Günümüzde yalnız göz zevkine cevap 

veren , kalibre ve renk görüntüsü kaliteyi 
ifade edemez. Gıda değeri, yağ oranı, 
mineral zenginliği, ağız tadı kalitede esas 
aranılması gereken öğelerdir.

Ü.Ü. 1. Zeytincilik Sempozyum 2000 adlı 
kitabının 364. sayfasında; (sofralık zeytin
lerde, asit oranının düşük, protein, yağ, 
şeker oranının yüksek olması, istenilen 
kalite kriterleri arasında yer almaktadır. 
Nitekim bu çalışmada ele alınan değişik 
yöreler içerisinde, kalite kriterlerini 
sağlayan en önemli yöre olarak, Gemlik 
ilçesi görülmektedir.) Bu satırlar Gemlik 
zeytin kalitesinin ilmen tescili demektir. 
Tanıtım eksik olunca malın değeri anlaşıl
maz. Yöre zeytininin tanıtımı için düzenle
nen festival hasat başlangıcında değil, 
(Ege bölgesinde olduğu gibi) dışarıdan 
gelenlerin en yoğun olduğu, deniz mevsi
minde yapılmalıdır.

Orada tabaklar içinde çeşitli firmalar 
yağlarını kürdan batırılmış, lokma ekmek
lerle ziyaretçilerin beğenisine sunmak
tadırlar. Ayrıca bütün misafirlere ücretsiz 
çay ve kandil, lokması ikram edilmektedir. 
Bizde de üretici veya tüccarın getireceği 
zeytinleri, halkın ağız tadına sunmamız 
gerekir. Festivalde verilen ödül, ham 
zeytin yerine damak zevkini en güzel 
karşılayan tatlanmış zeytine verilmelidir. 
Bir zeytinlikten bir sele süper iri zeytin 
toplamak basit olaydır.

Tatlandırma, hijyen gözetilerek, belli 
sürelerde periyodik (sekiz- onay)bakım, 
emek isteyen olaydır. Ödül böyle kaliteye 
yönelik verilirse, önümüze değişik tatların 
geleceğine inanıyorum.

Ege bölgesinde, küçüklü büyüklü 
belediyeler, Ticaret odaları çeşitli etkinlik
ler düzenleyerek yerel zenginliği tanıtmak 
için gayret ve faaliyet sarf etmektedirler. 
Bölgemizde, beni ilgilendirmez deyip zey
tini aklına bile getirmeyen teşekküller var. 
Ege bölgesine yolu düşenler, üç ilçe gi 
rişinde (Havran, Edremit, Akçay) onbeş 
yıldan beri "Zeytin dah sulhun simgesi, 
Zeytinyağı sağlığın reçetesi "Belediye 
başkanlığı imzalı panoları görmüşlerdir 
sanırım. Ayvalıkta yatlarla turlar düzenle
nen liman karşısındaki, büyük binanın 
yan yüzü Dünyanın en güzel yağ belde
sine hoş geldiniz.

Anlamında beş satırlık yazı ile kaplıdır. 
Bld. Bşk-.Tarişin kara yollarına serpilmiş 
çeşitli tabelaları göze çarpar, 
Marmarabirlik'in Kapısı önündeki 
tabeladan başkasını göremedim.

Yedi sekiz sene evvel Gemlik girişine, 
Bursa asfaltının Jandarma karakolu 
önündeki viraja konulmak üzere = 
Sofralık zeytinde seçim, Gemlik tek isim.= 
şeklinde bir slogan ve pano önermiştim, 
ilgililer herhalde uygun görmemiş ola

caklar, canları sağ olsun.
Devamı var....
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İstanbul'daki Gemliklilerin nostalji gecesi

Berin Tuncer - Sevgi Çorum - Bengi Çorumİstanbul’da yaşayan 
Gemlikliler geçtiği 
miz hafta sonu 
yeniden biraraya 
gelerek nostalji dolu 
bir gece yaşadılar. 
Geçtiğimiz yıl başla 
yan “İstanbul’da 
Yaşayan Gemlikliler” 
toplantıları Bülent ve 
Emel Kurt’un tele
fon ağı ile başladı. 
Çocuklukları ve 
gençlikleri Gemlik’te 
geçmiş, ancak daha 
sonra iş ve evlenme 
nedeniyle İstanbul’a 
yerleşmiş olan eski 
Gemlikliler, uzun yıl
lar birbirlerinden ayrı 
olarak koca kentte 
yaşamlarını sürdür

müştü. Bir telefon 
onların bazılarını 
biraraya toplamaya 
yetmişti. Geçtiğimiz 
yıl Yeşilyurt Spor 
Kulübü’nde başlayan 
toplantıların bir 
yenisi bu kez Beyler 
beyi Villa Bospho 
rus’ta yapıldı. Bu 
toplantı nın onun 
konuğu ise Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile eşi 
Nuriye Turgut oldu.

BİR YASTIKTA 34 YIL 
19 ailenin biraraya 
geldiği nostalji gece
sine katılan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’u çocukluk

Erdal Bekçe - Emel Kurt - Nuriye & Mehmet 
Turgut - Teoman Ekim - Ferruh Erçek

arkadaşları Bülent 
Kurt davet etmişti. 
Kurt, Turgut çiftine 
bir de süpriz hazır
ladı. Nuriye ve Meh 
met Turgut çiftinin 
34. evlilik yıldönümü 
toplantının yapıldığı 
geceye ra'stlıyordu 

ve bugünü unut
mayan Bülent Kurt, 
Turgut çiftine bir de 
evlilik yıldönümü 
pastası hazırlatmıştı. 
Belediye Başkanı 
sürpriz üzerine 
duygulanarak 
şunları söyledi: 

"Gemliklilerin İstan
bul’da biraraya 
gelmeleri çok güzel 
bir olay. Bu geleneği 
sürdürürken bundan 
sonraki toplantının 
Gemlik’te yapılma 
sini arzu ediyorum 
ve sizleri davet edi 
yorum. 34. evlilik 
yıldönümümüzün'. 
bu geceye denk gel 
mesi sürpriz oldu. 
Bizleri unutmadığınız 
için teşekkür 
ediyoruz" dedi.

ANILAR ANIMSANDI 
Nostalji gecesinde 
bir süre önce vefat 
eden Tarih Öğret

meni Refet Ökter’de 
saygıyla anılırken, 
gece boyunca 
birbirlerini uzun 
yıllar sonra ilk kez 
gören Gemlikliler 
hasret giderip 
eski günleri 
andılar.
İstanbul’da çocukla 
rımn yanına giden 
Gemlikli işadamları- 
da toplantıya 
katıla rak renk 
katarken, bir daha 
ki toplantının 
31 Mayıs veya 7 
Haziran 2008 tari
hinde Gemlik’te 
yapılması karar
laştırıldı.

Sacide & Burhanettin 
ÇOK BAŞ Fikri & Gülsen BEKÇE Ceyhan & Saadet AYDIN Halit & Miray SELÇUK

Teoman & Nazmiye EKİM İsmail & Saadet TATLISÖZ

Şabriye & Hüsnü 
Barutoğlulları *

Nilgün & Ferruh ERÇEK Meral & Taylan ŞAHİNDilek & Murat KUMUŞOĞLU
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Bursa'Ha mlı sisieiîi, Meıinos'aan Seilıası'ııa muıoı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Zafer Plaza’dan 
Ulucamii’ye kadar 
olan bölgenin 
kaldırılarak, Hanlar 
Bölgesi’nin ortaya 
çıkarılmasıyla ilgili 
projesinin ardından 
BursalIlara Bursa 
Ray’ı Merinos’tan 
başlayarak Stadyum, 
Altıparmak, Heykel 
ve Setbaşı’na 
ulaştıracak 4. etap 
güzergahı ile ilgili 
fizibilite çalışmalarını 
başlattıklarını 
müjdesini verdi. 
Başkan Şahin, AS 
TV’de yayınlanan 
“Neler Oluyor Bur 
sa’da” adlı program
da gazetecilerin 
gündeme ilişkin 
sorularına değer
lendirmelerde bulu 
nurken, 4 yıllık görev 
süresince yaptığı 
yatırımları ve yeni 
projelerini anlattı. 
Başkan Şahin, Bursa 
gibi misyonu olan

%

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

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

ACİL SATILIK »e KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARATINIZ
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 | 
—“““““““““““——————————MM——r , 

Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa | 
Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa | 

-------------- &İ 
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 g

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

%

şehirlerin rutin bele 
diyecilik hizmetle 
riyle değil, vizyon 
projelerle gelişip, 
kalkınabileceğini 
söyledi.
“Şehre katma 
değer sağlayan 
projeler yapılmalı” 
Günümüzde 
metro pollerde 
yapılacak çalışma 
ve yatırımların o 
kente katma değer 
sağlaması gerek
tiğinin altını
çizen Başkan Şahin, 
“Bunlar kenti 
uçuran, yıldızını 
parlatan projeler 
olmalıdır. Biz büyük 

işler yapmaktan 
keyif ah yoruz. Bu 
yüzden ‘Marka Kent 
Bursa’yı oluşturmak 
için ha yellerimizi de 
büyük tutuyoruz” 
dedi. Bursa’nın mod
ern dünya kentleri 
ara sındaki yerini 
alma sini sağlayacak 
yeni projelerin çalış
ma larını sürdürdük
lerini anlatan Şahin, 
her zaman üzerinde 
durdukları ulaşımı 
daha da kaliteli hale 
getir mek için yeni 
atılımlar içinde 
olduklarını vurguladı. 
Bu çerçe vede raylı 
sistemin şehir

merkezinde de kul
lanımını sağlamak 
için yeni bir proje 
üzerinde çalıştıkları 
nı dile getiren Baş 
kan Şahin, Bursa 
Ray’ı Merinos’tan 
başlayarak, Stad 
yum, Altıparmak, 
Heykel ve Setbaşı’na 
ulaştıracak yeni bir 
yer altı güzergahı 
için fizibilite çalış
malarına başladık
larını müjdeledi. 
Zor bir çalışma ola
cağına işaret eden 
Başkan Şahin, “Söz 
ettiğimiz güzergahta 
yerin altında Tele 
kom’dan, TE D AŞ’a, 
doğalgazdan, su ve 
kanalizasyona kadar 
birçok altyapı ekip
manı bulunuyor. 
Bunların düzenlen
mesiyle ilgili çalış
malar var. Öncelikle 
ben projenin olabilir
liğini görmek istiyo
rum. Önümüzdeki 
engelleri aşıp fizibi 
lite çalışmalarını 
olumlu bir şekilde 
tamamlarsak, proje

Meiroıla can nazarı guııenlii 
kamerası laıahaılan girüıtiilentl
Bursa'da, trenin 
altında kalan bir 
şahsın yaralanma 
anı Bursaray'ın 
güvenlik kameraları 
tarafından saniye 
saniye görüntülendi. 
Ağır yaralanan 
şahsın isminin 
Rasim Birol 
olduğu belirlendi. 
Dün sabahleyin 
Bursaray 
Osmangazi 
Metro İstasyonuna 
gelen Rasim 
Birol (65), tren 
Merinos yönünden 
Osmangazi 
istasyonuna 
geldiğinde 
rayların üzerine 

mizi halkımızla da 
paylaşacağız. Ancak 
kimse unutmasın bu 
söz aşamasında bir 
proje değildir. Eyle 
me geçilmiştir" dedi.

Kent içi trafikte 
yeni düzenleme 
test edilecek 
Kent içi ulaşımını 
rahatlatacak yeni bir 
düzenleme için de 
çalışma yaptıklarını 
dile getiren Başkan 
Şahin, Altıparmak - 
Heykel arasındaki 
trafiğin rahatlatıl
ması adına Altıpar 
mak’tan gelen trafi 
ğin Haşimişcan’a 
verilmesinin plan
landığını söyledi. 
Bunun için ilk etapta 
15 - 20 günlük bir 
deneme güzergahı 
oluşturulacağını 
anlatan Başkan 
Şahin, Atatürk Cad 
desinin yükünün 
hafifletilmesi adına, 
Altıpark’tan gelen 
trafiğin Fomara’dan 
Haşimişcan’a 
verileceğini bildirdi.

düştü. Trenin 
ön camı kırılırken, 
vatman hemen 
ani fren sistemini 
devreye alarak 
vagonları kilitledi. 
Birkaç saniye 
sürüklenerek ağır 
yaralanan Birol, 
olay yerine gelen 
Bursaray'ın 
kurtarma ekibi 
ve polisler tarafın
dan rayların 
üzerinde baygın 
halde bulundu. 
Ağır yaralanan 
Birol, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Şuuru kapalı

Başkan Şahin, 
15-20 günlük dene
menin ardından alı
nacak sonuçlara 
göre yeni güzergahın 

* belirleneceğini 
ifade etti.
“Hayal bir 
tohumdur” 
“Hayal bir tohumdur. 
Düşünmesini 
bileceksiniz” diyen 
Başkan Şahin, hayal 
terdeki Bursa’yı 
gerçek kılmak için 
eylem planları hazır
ladıklarını söyledi. 
Bu çerçevede 
Bursa’nın gerçek 
kimliği olan tarihini 
öne çı karmak için 
de yeni adımlar 
attıklarını 
anlatan Şahin, 
Zafer Plaza’dan 
Ulucami’ye kadar 
olan bölümdeki 
binaları kaldırarak, 
Hanlar Bölgesi’ni 
gün ışığına çıkarmak 
için kollan sıvadık
larını kaydetti.
Yaklaşık 150 milyon 
YTL’ye mal olması 
beklenen bir 
kamulaştırma çalış
masıyla bölgenin 
açılabileceğini anla
tan Şahin, 
“Osmanh’ya payi
tahttık yapmış, 
Btinyalılar’dan bu 
yana büyük bir tarih 
barındıran Bursa’yı 
gerçek kimliğine 
kavuşturacak bir 
projedir” dedi.

olan Birol'un 
neden düştüğü 
konusu netlik 
kazanmadı. 
Polis, vatmanın 
ifadesine 
başvurdu. 
Polis, Bursaray'ın 
güvenlik kamerası 
görüntülerini 
incelemeye aldı. 
Güvenlik kamerası 
görüntülerinde 
Rasim Birol, trenin 
ön sol camına 
çarparak düşüyor. 
Birkaç metre sürük
lenen Birol'u gören 
istasyondaki' 
vatandaşlar panikle 
yardım isterken 
görülüyor.
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’ Düşünsel Boyut
YeldaBAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

İSTANBUL'DA ESEN GEMLİK RÜZGARI

İlçemizde bir zamanlar ya kendileri ya 
da aileleri yaşamış eski Gemlikliler birkaç 
zamandır İstanbul'un çeşitli mekânlarında 
toplanıyormuş. Oldukça keyifli dakikaların 
yaşandığı bu zamanlarda Gemlik'in eski 
toprak insanları ve olayları tekrar anım- _ 
sanıyormuş. Kimi zaman gözlerin dolduğu 
kimi zamanda kahkahaların atıldığı bu 
ortam gerçekten çok güzel enstantaneleri
ni içinde barındırdığı bir gerçek olsa 
gerek...

Hepsinin ortak noktası Gemliklilerin 
izleri nin silinmemesi. Özellikle de bunu 
genç nesillere yayarak birbirleriyle bağlılık 
yaratmak.

Edindiğim bilgilere göre geçtiğimiz 
Cumartesi günü dördüncü kez bir araya 
gelen topluluğa, Belediye Başkanımız 
Sayın Mehmet Turgut ve Eşi Nuriye Hanı 
mın katılması çok hoş bir sürpriz olmuş. 
Üstelik 34. evlilik yıldönümlerinin kutlan
ması da farklı bir hava yarattığı da izlenim
ler arasında. Gazetemizin değerli yazarı 
Sayın İnan Tamer'in sevgi ve saygı yol
ladığı notun yanı sıra, Sevgin Arseven'de 
iyi dileklerini yollayarak yürekleriyle orada 
olduklarını belirtmiş.

Yemek boyunca koyu sohbetlerin yapıl 
dığı bu yemekte geçmişin izlerindeki kare 
ler sanki tekrar yaşanırmışçasına anlatıh 
yormuş.. Örneğin Yağlı Mehmet'in motor 
gezisiyle yapılan yolculukları anlatırken 
yüzlerindeki tebessümü şu an hayal ede
biliyorum.

Yıllar önce beraber olup da sonradan 
ayrı düşen dostların da buluşma noktası 
olan bu birlikteliğin sürmesini bir Gemlikli 
olarak ben de çok isterim.

Özellikle de biz gençlere bunu aşılaya 
rak bağlılığın sürebilmesi çok önemli diye 
düşünüyorum.

Bir daha ki toplantı yerinin Gemlik 
olmasını isteyen Başkanımız Sayın Meh 
met Turgut, katılanları ilçemize davet et 
miş. Bu da gerçekten çok ince bir 
davranış.

Dünün çocukları bugünün saçlarına be 
yazlar düşmüş yetişkinleri olarak birbir
lerini tekrar görmeleri yaşanılası bir tablo
dur. Bu yüzden ben de yeni nesil bir Gem 
likli olarak gönül birliği edip bu oluşumu 
gerçekleştiren bu kişilere sonsuz teşek 
kürler ediyorum.

İlçe geleneğinin sürdürülmesi 
dileğiyle...

Kimler yok ki bu karelerde;
Teoman- Nazmiye (Sabitoğlu) Ekim
Ceyhan Aydın - Saadet (Taşçı Behçet'in 

torunu) Aydın
Bülent - Emel (Gazozcular) Kurt 
Fikri - Gülsen (Tangün) Bekçe 
Taylan- Meral Şahin( Ünal) 
Lütfü - Nilgün (Çırpan) Yenel 
Hüsnü Barutoğlulları (Sabriye) 
Berrin Tuncer (Yapı Kredi Banka emek

lisi) ,
Sevgi - Bengi Çorum
Ferruh - Nilgün Erçek
Mehmet - Nuriye Turgut 
Nuri - Ayda Kumla (Dinçer) 
İsmail - Saadet (Tathsöz) 
Murat- Dilek Kumuşoğlu 
Erdal - Hacer Bekçe( Haşan Ali) 
Burhanettin - Sacide Çokbaş (Ahçıoğlu) 

(11 Eylül Öğretmenlerinden)
Halit (Osman Nuri'nin oğlu)-Miray 

Selçuk
Melek Kurt (Bülent - Emel Kurt'un kızı) 
Haşan Ali (Erdal-Hacer Bekçe'nin oğlu)

ELEMAN ARANIYORREAL
GÜVENLİK

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK BÖLGESİNDE HİZMET 
VERDİĞİMİZ ULUSLARARASI 

KURULUŞLARDA 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE

ÖZEL GÜVENLİK 
GÖREVLİLERİ
TEL0224 221 57 56
FAX:0224 221 57 96

GSM: 0533 705 66 44

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
M.Ö 10.000
YUMURTA
WİNS CLUP

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü 

(SRC ve Psikoteknik belgeli) 
Müracaatların şahsen yapılması rica obur.

Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 
CV fakslanması gerekmektedir.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA - Tel! 513 47 39

(Rezervasyon
Tel :5153321)

14.00 - 16.15 - 19.00 ■ 21.00
14.15-16.30-19.15-21.15
12.00

mailto:yeldabykz@gmail.com
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fienılilıspor son saniyede puanı kaptı 2-2
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör 
küme üçüncü 
grupta ilk yarının 
son maçını 
deplasmanda 
Dikkaldırım ile 
oynayan 
Gemlikspor 2-1 
yenik götürdüğü' 
maçta son 
saniyelerde 
atılan golle 
2-2 berabere 
tamamladı.
Hipodrom 2 
sahasında

oynanan maçın 
ilk yarısı 1-1 
berabere bitti. 
İkinci yarıda 
yediği golle 
2-1 yenik 

duruma düşen 
Gemlikspor, 
son dakikada 
atılan golle 
sahadan 2-2 
berabere ayrıldı. 
Gemlikspor 
ilk yarı maçları 
sonunda ikinci 
sıradaki rakibiyle 
puan farkını 4'e 
çıkardı.

Roherto Cdrlos en
illiler arasında
Ispanya'nın 
dünyaca ünlü kulüp
lerinden Real 
Madrid, taraftarları 
aracılığıyla 
başlattığı "kulüp 
tarihinin en iyi fut
bolcuları" anketini 
sonuçlandırırken, 
şu anda 
Fenerbahçe'de 
forma giyen 
Roberto Carlos 
4. sırada yer aldı. 
Real Madrid'in 
kuruluşunun 
106. yıldönümü 
dolayısıyla 
6 Martta başlatılan 
ankete dünyanın 
4 bir yanından. 
50 binden fazla 
taraftarın katıldığı 
belirtildi.
Açıklanan 
sonuçlara göre, 
2000 yılından bu 
yana Real Madrid'in 
onursal başkanı 
olan unutulmaz fut
bolcu Alfredo Di 
Stefano en fazla oyu 
alarak "kulüp tari
hinin en iyi futbol
cusu" seçildi. 
1953-1964 yılları

arasında Real 
Madrid formasıyla 
510 maça çıkan ve 
418 gol atan Di 
Stefano, İspanyol 
kulübünün 8 lig ve 5 
Avrupa kupası 
kazanmasında en 
önemli isim oldu. 
Real Madrid 
kulübünün açık
ladığı sıralamada 
Di Stefano'nun 
ardından Fransız 
Zinedine Zidane 2, 
Raul Gonzalez 3, 
Roberto Carlos 4, 
Santiago Bernabeu

5, Iker Casillas 6, 
Fernandoljfcjro 7 
Emilio BüfWueny’o 
8, Ferenc P&skas 9 
ve Hugo SaffSfiez 
10. sırada yef&ldı

Real Madrid'de 
11 yıl forma giyen 
Carlos, defans 
oyuncusu olmasına 
rağmen mükemmel 
sol ayağı, sürati, 
toplara sert 
vuruşları ve sem- 
patikliği ile Real 
Madridlilerin 
beğenisini topladı.

Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 Kat kaloriferli 
daire sahibinden satılıktır 
Tel: (0.224) 517 26 42

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.

Deniz Feneri 
Derneği

www. 1 oo 1 dilek.com 
www.denizfenerl.org.tr .

■ O a1 a 4 14 6 0 6 o

THA

Kimi bir bisiklet, 
kimi bir kitap...

Bu yıl da küçücük 
dilekler var gerçekleştirilmeyi 

bekleyen ...
Gelin, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nda çocuklarımızın 
mutluluğuna yine ortak olun

BİR DİLEĞİ DE SİZ 
GERÇEKLEŞTİRİN

dilek.com
http://www.denizfenerl.org.tr


17 Nisan 2008 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 11

A, C ve E vitamin 
takviyesi ömrü 
kısaltabiliyor

Katkılı amalar 
hiperaktif yapıyor

Bilim adamlarınca 
yapılan kapsamlı 
bir araştırmada, A, 
C ve E vitaminleri 
takviyesinin sağlığa 
yarar sağlamadığı 
gibi erken ölüme 
yol açabileceği 
saptandı.
İngiliz Daily Mail 
gazetesinin internet 
sitesindeki habere 
göre, uluslararası 
alanda sâygın bir 
grup bilim adamı, 
230 bin kişiyi kap
sayan 67 araştır
mayı inceleyerek 
antioksidan A, C ve 
E vitaminlerini 
almanın "sağlığa 
katkıda bulunduğu 
yönünde ikna edici 
hiçbir delil bulun

madığı" sonucuna 
vardılar. Beta 
karoten, A, C ve E 
vitaminleri ile 
selenyum kullanımı 
üzerinde yapılan 
derinlemesine anal
izde, vitaminlerin 
ömrü uzatmadığı 
gibi ölüm oranını 
artırabileceği 
belirlendi.
ölüm oranını A 
vitamininin yüzde 
16, havuç, domates 
ve brokolide bulu
nan bir pigment 
olan ve vücudun 
A vitaminine 
dönüştürdüğü beta 

karatenin yüzde 7 
ve E vitamininin 
yüzde 4 artırabile
ceği belirtilirken, C 
vitamininin önemli 
zararlı etkisinin 
saptanmadığı 
kaydedildi. 
Araştırmadan, 
"antioksidanları 
kullanan sağlıklı 
insanlarda bazı 
hastalıkların 
önlendiği veya 
hasta insanların 
bunları kullanarak 
daha iyi oldukları 
yönünde kanıt 
olmadığı" sonucu 
çıktı. Selenyum ve 
C vitaminiyle ilgili 
daha fazla araştır
maya ihtiyaç 
olduğu ifade edildi. 
Bu son araştırmada 
antioksidanların 
neden sağlığa 
zararlı olabildiği 
yönünde biyolojik 
bir açıklama getir
ilmezken, örneğin 
beta karatenin 
vücudun yağları 
kullanımına müda
hale edebildiği 
belirlendi. Araştır 
ma, sağlık alanında 
yapılan çalışmaları 
değerlendiren ulus
lararası bir kuruluş 
olan Cochrane 
Collaboration 
tarafından 
yayınlandı.

Diyet, Kalp krizi 
riskini azaltıyor

ABD'de yapılan 
geniş çaplı bir 
araştırmada, 
diyetin kadınlarda 
kalp krizi ve felç 
riskini önemli 
ölçüde azalttığı 
belirlendi.
Araştırmacıların 
25 yıl boyunca 
88 bin sağlıklı kadın 
üzerinde yaptıkları 
araştırmada, gıda 
seçimiyle kalp krizi 
ve inme arasındaki 
ilişki ince
lendiğinde, sağlık
ları en iyi durumda 
olanların, hekim
lerin yüksek tansiy
onun düşürülmesi 
için önerdiği yemek 
alışkanlıklarına * 
uyanlar olduğu 
görüldü.
Araştırmada, 
meyve, sebze^ 

tahıl, az yağlı süt 
ve bakliyatla besle
nen kadınların, 
alışılagelmiş 
Amerikan yemek
leriyle beslenen 
kadınlara oranla 
kalp krizi riskinin 
yüzde 24, felç 
riskinin de yüzde 
18 düşük olduğu 
ortaya çıktı.
Araştırmanın 
başladığı 1980'de 
30'larının ortasında 
ve 50'lerinin son
larında bulunan 
deneklerin katıldığı 
araştırmanın 
sonuçları, 50 
yaşlarındaki 5 
Amerikalı kadından 
2'sinin kalp ve 
damar hastası 
olduğu ABD için 
anlamlı bir oran 
olarak yorumlandı.

Katkı maddesi 
içeren gıdalar 
hiperaktif yapıyor. 
İngiltere'de yapılan 
bir araştırmada, 
çocuklarda hiperak- 
tivite seviyesi ile 
gıdalardaki koruyu
cu ve katkı mad
delerinin tüketimi 
arasında ilgi 
belirlendi.
Araştırmanın ardın
dan İngiltere Gıda 
Güvenliği Ajansı bu 
boyaların kullanıl
maması çağrısında 
bulundu.
Teknolojik gelişmey 
le birlikte gıda mad
deleri de çeşitlenip 
renkleniyor.
İngiliz araştırma
cılar gıdalarda kul
lanılan belirli yapay 
boya ve katkı mad
delerinin, özellikle 
3-9 yaş arasındaki 
çocuklarda hiperak- 
tivite bozukluğuna 
neden olabileceğini 
açıkladı.
Yaklaşık 300 çocuk 
üzerinde yapılan 
incelemeler, gıda 
boyaları ve koruyu
cu katkı maddeten 
içeren ürünlerin 
çocukların 
davranışlarında 
belirgin değişiklik
lere neden olduğu 
nu gösteriyor.
İngiliz Gıda

Güvenliği Ajansı da 
bu araştırmadan 
yola çıkarak bakan
lardan gelecek yıla 
kadar bu boyaları 
gönüllü olarak 
satıştan kaldır
malarını istedi. 
Katkı maddelerinin 
tamamen yasaklan
abilmesi için karar 
alması gereken 
Avrupa Birliği, kul
lanımına izin verilen 
tüm koruyucu ve 
katkı maddelerinin 
zararsız olup 
olmadığı konusun
da yeni bir değer
lendirme yapıldığını 
bildirdi.
Çocuklarda hiper- 
aktivite, konsant 
rasyon eksikliği ve 
özellikle okumada . 
öğrenme zorluğuyla 
ortaya çıkıyor. Bir 
çok ülkede hiperak- 
tivite rahatsızlığı 
bulunan çocukların 
sayısı nın son yıl
larda arttığına 
dikkat çekiliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 5131174
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinletime 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
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anı,tur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 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
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 547 34 qq
Sahil Dev. Hast. £-4
Mer.Sağ.Ocağı “
Tomokay Tomografi Oi«» 1U oo
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 işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

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

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 51314 25

NÖBETÇİ ECZANE

17 Nisan 2008 Perşembe 
BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad.No: 14 

Tel: 5130143 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3033 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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«H|. merkezinde güvenli

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER ■
• LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ S||■
• ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA i||>
* 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 alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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GEMLİK BÖLGE BAYİ 539 0 444 
K.KUMLA-KARACAALİ-NARU-UMURBEY 538 98 68

ISO 9001:2000
Qua I ity Management System

HACCP
Based Food Safety System

BİR YIL 
SABİT 
FİYAT

REYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

18 Nisan 2008 Cıima www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax; 513 33 50

Özürlüler Okulu’nda fizik tedavisi gören Küçük Buse, doğum esnasında oksijensiz kaldığı için yürüyemiyor

sonucu özürlü doğan 
ve yürüyemeyen 5 
yaşındaki Buse Me 
lek Kemalöğlu’ nun

davisi uygulanan el 
lerini kullana bilen 
Küçük Buse’nin sağ 
lıklı arkadaş lan gibi

olmaması ne deniyle 
yardımse verlerden 
destek bekle yen Ke 
maloğlu ailesi, hayır-

gibi yürüye bi leceği- 
ni söylüyor. Yardım 
yapmak iste yenlerin 
0 538 779 04 65 nolu

yürüyebilmesi için 10 yürüyebilmesi için 
bin YTL’ye ihtiyaç yapılacak ameliyat

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

23 Nisan’a doğru
23 Nisan Uusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

yaklaşırken, bayram haftasıyla ilgili faaliyetler 
de hızlandı.

Okullar arasında düzenlenen yarışımalar so 
nuçlanarakduyurular yapıldı. Dev. sayfa£de_

sever Gemlik lilerin telefonla bilgi alabile
kendile rine destek ceği belirtildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
nedeniyle düzenlenen resim, kompozisyon 

yarışmalarının sonuçları belli oldu

Resimde Ment.
kompoıisyonıla Kurtul 
IKöğreiim OKulu hiıinci

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 88 nci yıldönümü 
nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen resim yarış
masında Özel Aykent İlköğretim 
Okulu 6/B sınıfı öğrencisi Miray Doğru 
er birinci, Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu 71A sınıfı öğrencisi Umut 
Öztürk ikinci, üçüncülüğü ise 
Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim 
Okulu 6/A sınıfı öğrencisi Buse Işık’ın 
kazandığını belirtti. Haberi sayfa 3’de

EGE YILDIK CCC45M ıtEnııuımıiuiMiuıu ’’’f' İlil ffllr II wntMiuM$i$TEiıuıl

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I

Zeytinlik -Tarla- Meyve Bahçelerinizde damlama zİdmunkki 
। usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir,

J PROJELERE
_ _ _ _ _ Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. fipt. No: 1 K.KUMIA / GCMLİK . S YIL IIFAIJ 

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 IU KIZDI VHIIY0K

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

Allah bizi kafirlerden korusun....

Dünkü gazetelerde iki haber yan 
yana..

Birisi...
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu 

Abdullah Unakıtan Bandırma'da açacağı 
fabrika alanının mera vasfından çıkarıl
ması için İlçe Tarım Müdürü'ne rüşvet 
teklif etmiş.

Müdür rüşveti kabul etmediği için de 
görevden alınmış..

Diğeri..
Halka 10 tona kadar suyu ücretsiz 

dağıtan, ekmeği 25 kuruşa satan, sağlık 
hizmetini parası olana 1 YTL'ye 
olmayana da bedava sağlayan Dikili 
Belediye Başkanı Osman Özgüven 
hakkında "görevini kötüye kullandığı için 
" soruşturma başlatılmış..

Değerli okurlarım;
Türkiye'nin geldiği duruma bakınız..
Öyle bir hale geldik ki..
Toplum için yararlı olmak,kamunun 

çıkarlarını korumak suç halini aldı..
Öte yandan..
Halkı sefilleştirmek sonra da onlara 

gıda ve yakacak yardımı yaparak "sada
ka düzeni" oluşturmak ise iktidarı kalıcı 
kılmak için mübah sayılıyor..

Dün bir dostum anlattı..
Uzun yıllardır bankacılık yapan 

toplumsal olaylara duyarlı bir yurttaş..
Türkiye'de Devlet Demir Yolları ilk 

defa geçen yıl kar etmiş..
Neden biliyor musunuz?
Seçim için hazırlanan yardım kolilerini 

gidebildiği yerlere taşıdığı için..
Bir şey daha söyledi..
Dondum kaldım..
Kulaklarıma inanamadım..
Son günlerde pirinç krizi yaşanıyor

İşte onun nedeni de..
Tonlarca pirinç yaklaşan ramazan 

ayında yoksullara dağıtılmak üzere bin
leri tarafından stoklanmış..

Aklınız alıyor mu?
Kutsal ramazan ayında "güya iyilik 

yaparak" sevap hanelerine kayıt düşüre
cekler ve cennetten kendilerine yer aça
caklar..

Onun için de bugünden "stok"yapı 
yortar..

Hangi kitapta yazıyor..
Ben okumadım..
Benim tanıdığım din adamları da oku

mamış..
Bir ulusun insanlarının dinsel duygu

larıyla ancak bu kadar oynanır-
Bir ulusun insanları açlığa, yoksul

luğa, sefalete ancak bu kadar sürük
lenir. .

I Bir ulusun insanları 3 günlük yiyecek, 
beş günlük yakacak için bu kadar onur-

1 suzlaştırılır..
Kutlu doğum Haftası'm idrak ettiğimiz 

şu günlerde
Allah bizi bu münafık tacirlerden 

korusun..
Amin..., ,

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

itMhthıMııniHiiiMMıısı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlköğretim okulu 
öğrencilerinin 
ziyaretinde istedik
leri okul bahçelerine 
dönüşüm kutuları 
konulmasını 
olumlu bulan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
verdiği sözü 
yerine getirdi.
Okul öğrencilerinin 
isteklerini geri 
çevirmeyen Başkan 
Turgut, Kayseri’den 
aldırttığı dört 
gözlü geri dönüşüm 
kutularını önümüz 
deki hafta içinde 
okullara dağıtacak. 
Dört adet gözde 
metal, kağıt, plastik 
ve camın atılacağı 
gözler bulunan 
geri dönüşüm 
kutuları Belediye 
Sergi Salonu 
girişinde monte 
edilmeye başlandı. 
Gemlik'te bulunan

lise ve İlköğretim 
okullarının 
bahçelerine konacak 
olan geri dönüşüm 
kutuları ile öğrenci 
ler hem çevreyi 
kirletmeyecekler 
hem de toplanan 
atıkların geri 
dönüşümde 
kullanılmasında 
katkıları olacak.

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

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

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durakla, Muhteşem deniz manzaralı, 

3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 

manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne

yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İ$ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzara^

150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr


18 Nisan 2008 Cuma HABER Sayfa 3

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen 
resim, kompozisyon yarışmalarının sonuçları belli oldu

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Yazı YOR UM

Resimde flykent. 
kompozisyonda Kurtul 

İlköğretim Okulu birinci

MİRAY DOĞRUER 6/ B ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
88 nci yıldönümü 
nedeniyle İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından 
düzenlenen resim 
ve kompozisyon 
yarışmasında 
dereceye giren 
çalışmalar belli oldu. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, seçici 
kurulun yarışmaya 
katılan resim, 
ve kompozisyonlar 
üzerinde 
yaptığı değer
lendirmelerden 
sonra, resim 
yarışmasında 
birinciliği 
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu 6/B sınıfı 
öğrencisi Miray 
Doğruer’in 
kazandığını 
açıkladı.
Ercümen, resim

yarışmasında 
ikinciliği 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
7/A sınıfı öğrencisi 
.Umut Öztürk, 
üçüncülüğü ise 
Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim 
Okulu 6/A sınıfı 
öğrencisi Buse 
Işık’ın kazandığını 
belirtti.

KOMPOZİSYONDA 
DERECEYE 
GİRENLER 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, 
kompozisyon 
yarışmasında ise, 
‘Baharın En Güzel 
Günü’ adlı yazısıyla 
Kurtul ilköğretim 
Okulu 8/A sınıfı 
öğrencisi Fatih 
YıLdız’ın birinciliği 
kazandığını açıkladı. 
‘Mutluluğun 
Anahtarı’ adlı 
yazısınla

BUSE IŞIK 6/A ABDULLAH FEHMİ İLKÖĞRETİM OKULU |

11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
7/A sınıfı öğrencisi 
Merve Çiçek ikinci 
liği, “Bugün Her 
Zamankinden Daha 
Farklı’ adlı kom
pozisyon yazısıyla 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu 6/A 
sınıfı öğrencisi 
Sinem Aris’in 
üçüncülüğü

kazandığı belirtildi. 
Dereceye giren 
öğrencilere 
ödülleri 
23 Nisan 2008 
günü kutlanacak 
olan 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk 
Bayramı 
törenlerinde 
öğrencilere 
verilecek.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Geçmişimiz bu!....
Bugüne kadar burnundan kıl aldırmayan

lar, boyları uzun, çocuklarının gemicikleri 
olanlar, yumurta -mısır tacirleri, kendilerini 
dev aynasında gören , küçük dünyaları 
kendilerinin yarattığını zannedenler, yargı 
önünde hesap verecekler..

Kendilerini savunacaklar.
Sanık durumundalar.;
Hem de Anayasanın laikliğe ilişkin 

hükümlerini çiğnedikleri için.
Türkiye bu aşamaya nasıl geldi? Hepimiz İ 

yaşadık, biliyoruz...Önce, medyayı ellerine 
geçirdiler. Kendilerinden olmayan medyayı 
sindirdiler, korkuttular..

Gazete Patronlarına sık sık doğrudan 
veya dolaylı yollarla haber gönderdiler ..

"Falanca gazetecinin yazıları, yorumları 
hoşumuza gitmiyor.

Haberlerinizden şikayetimiz var..." Patron 
lar da korkularından hemen haber akışı 
değiştiriyor, ya da o gazeteciler için gerekli 
işlem anında yapılıyor...

İşlerine son veriliyor veya yüksek ücret 
lerle yalakalar transfer ediliyor.J

Ve Tayyip Erdoğan yemiyor içmiyor, 
medyadan yakınıyor!

Olanların sorumluluğunu medyanın üze 
rine atmaya kalkışıyor.

Dikkat ediniz, hep laf ebeliği ile, kürsü 
lerde bağırıp çağırarak, efelenerek bütün ke 
simleri korkutup sindirerek kendisine ve ikti
darına dikensiz gül bahçesi yaratmaya yel
teniyor..

Peki istediği oldu mu, başardı mı?. Evet...
Çevrelerinde emir kulları türedi..
Omurgasızlar, solculuk dönekleri, entel- 

liboşlar, ihale bekleyenler, özelleştirme peş 
keşinden pay kapma sırasına girenler, etrafın 
da dört dönmeye başladı..

Recep Tayyip zannetti ki bu yapay destek
le işleri hep böyle götürecek..

Ve din sömürüsüne iyice asılmaya 
başladı. Türbanı yine ortaya attı..

Bir metrekarelik bez parçasından medet 
umdu, ortalığı karıştırdı, bu doğrultuda ana 
yasa değişikliği yaptırdı. Ama o da olmadı..

Kürsülerde Kuran'dan ayetler okumaya 
başladı.

Sadece kendisi değil, AKP’de aynı yola 
girdi.

Öte yandan Hıristiyan, gavur dediği ABD 
ve AB'ye sığındı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin 
çıkarlarını onlardan gelecek emir ve direkti
flere göre ayarladı.

Cumhurbaşkanı seçilirken "dindar 
Cumhurbaşkanı" olacak dedi..

Koltuk değneği MHP'nin desteği ile Sayın 
Abdullah Gül ’ü

-'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözü ilkelliktir 
diyebilen, Türkiye'yi Avrupa mahkemelerine 
şikayet eden, Sayın Abdullah Gül'ü devletin 
başına geçirmeyi başardı.

Anayasa, Cumhuriyet rejiminin ilkeleri 
falan, onların gözünde faso fiso idi.

Çünkü onlar çoğunluk oyunu alıp gelmiş 
lerdi.. Yüzde 46 oy almışlardı.. Vay vay..

Başbakan istediğini yapardı. Yapmaya da 
çalıştı... Onun aklına göre ondan başka güç 
yoktu. Yargi, Anayasal kurumlar fasa fiso 
idi..

İsterlerse hilafeti bile "oy çokluğu" ile 
getirebilirdi! O kadar güçlü olmadığını şimdi 
anladı! Gemi karaya oturdu..

Şimdi gemiyi römorkörler salim bir limana 
çekecekler....

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Saadet Partisi Gemlik ilçe teşkilatı Nisan ayı olağan ilçe divan toplantısı yapıldı

Tanış; 10 sene satıra AKP yok”
Geçtiğimiz ay sonu 
3. olağan ilçe kong 
resini gerçekleştiren 
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe teşkilatı 
kongre sonrası 
ilk ilçe divan 
toplantısını yaptı. 
Toplantıya İl 
Başkanı Hilmi 
Tanış'ın yanı sıra 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün, ilçe 
müfettişleri, ilçe 
yönetim kurulu 
üyeleri, gençlik ve 
hanım kolları 
üyeleri ile birlikte 
mahalle köy ve 
belde temsilcileri ve 
partililer katıldı. 
Toplantıda birim 
raporlarımın okun
masının ardından 
söz alan İlçe Başka 
m Recep Aygün, 
oldukça verimli bir 
kongre sürecini 
geride bıraktıklarını 
kaydederken, kong 
re ile ilçe yöneti
minin yansımın yeni 
üyelerden olluştuğu- 
na dikkat çekti. 
Aygün, yerel seçim
ler için hazırlık
larının da sürdüğü 
nü şöyledi.
SP İl Başkanı Hilmi 
Tanış ise konuşma 
sında AKP hüküme
tinin icraatlarını 
eleştirdi. 
Tanış;.yeni gün
demde, olan sosyal 
güvenlik yasa 
tasarısının tam bir 
fiyasko olduğundu 
söyledi. 7200 iş 
günü pirim ödeme

zorunluluğunun 20 
sene gibi bir zaman 
zarfında gerçek
leştirilebileceğini 
söyleyen Hilmi 
Tanış; *20 yaşında 
işe giren, biri 40 
yaşında prim günü 
nü dolduracak. Peki 
ya daha sonra? 
Türkiye şartlarında 
bu vatandaş sağlık 
hizmetinden yarar
lanabilmek için 65 
yaşına kadar daha 
beklemek zorunda ki 
emekli olsun. Kim 
40 yaşında birini işe 
alır Allah aşkına? 
IMF dayatması ile 
hazırlanan bu tasa 
rıyı şimdi 'efendim 
bu yasa 10 sene son 
ra kademeli olarak 
devreye girecek' 

diye servis ediyor
lar. Şimdi IMF'nin 
kapısında 3,5 milyar 
dolar kredi için bek
lerken sana dayatıla
cak tasarı bu olur' 
işte. Benden sonrası 
tufan anlayışı ile bu 
işler yürümez. 10 se 
ne sonra AKP diye 
ortada bir parti 
kalmaz. O nedenle 
zaten iyi bir şey olsa 
hemen yürürlüğe 
sokarlar ve bağıra 
bağıra da reklamını 
yaparlardı" dedi. 
Ekonomik verilerin 
her geçen gün daha 
da kötüye gittiğini 
kaydeden Hilmi 
Tanış; "Tüm dünya
da amerikan doları 
düşüşte, bizim ülke 
mizde ise yükseli 

yor. Çünkü döviz ya 
bancının elinde. 
Borsa yabancıların 
elinde. Mutfaktaki 
yangın devam edi 
yor. Gıda fiyatları al 
mış başını gidiyor. 
Bitkisel yağ yüzde 
yüz zamlanmış du 
rumda. Mutfakta ki 
enflasyon en az yüz 
de elli oranında. İhra 
cat patlaması diye 
övünüyorlar ama 
ithalat 190 milyar do 
lar. 80 milyar dolar 
cari açık var. Bunu 
kim karşılayacak?
Vatandaş elbette. Ne 
yapacaklarını bilmez 
bir haldeler. Kapat 
ma davası açıldı. 
Daha hala ne yapa 
caklarına karar vere 
mediler. İstanbul 
boğazından geçmesi 
olay olan Çin'e ait 
dev varyag gemisi 
gibi dümensiz gidi 
yarlar IMF'nin rö 
morkörlüğünde iler
liyorlar ama nereye? 
YÖK'e başkan atadı 
lar, fazla konuşma 
hepimizin ipini çe 
kerler dediler. Başör 
tüsü meselesini elle 
rine yüzlerine bulaş 
tırdılar. Yargıtay ya 
bancılara mülk satı 
şının yürütmesini 
durdurdu. Şimdi biz 
ne yapar yapar sata 
rız diyor ve yeni dü 
zenlemeler getiri
yorlar. Milli Görüş 
Saadet Partisi artık 
muhalefetteki son 
zamanlarını yaşı 
yor." dedi.

Belediye
Pasajı ndaki esnaf 

pilav dağıttı 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle 
Belediye altında 
bulunan pasaj 
esnafı tarafından 
vatandaşlara 
pilav ve ayran 
ikram edildi.
Belediye girişinde 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Şahin, Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, SP İlçe 
Başkanı Recep

Aygün'ün de 
bulunduğu pilav 
dağıtımında 
50 kilo pirinç 
kullanıldı.
Yaklaşık 500 
kişilik yapılan 
pilav ve ayran 
pasaj esnafı 
tarafından belediye 
dükkanlarına gelen 
müşteriler ile 
yoldan geçen 
vatandaşlara ve 
çevre esnafına 
dağıtıldı.

Atatürk İlköğretim Okulu nda 23 Hisan coşkusu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürk İlköğretim 
Okulu 1/A sınıf 
öğrencileri yıl içinde 
öğretmenleri Nurşen 
Kargın'dan öğren 
diklerini okulun 
bahçesinde aileleri 
için sergilediler. 
23 Nisan nedeniyle 
okul içinde yapılan 

etkinlikler çerçeve 
sinde okul bahçe 
sinde, toplanan 
birinci sınıf 
öğrencileri Atatürk 
oratoryosunu 
seslendirerek çeşitli 
skeçler oyna dılar. 
Yaklaşık 1 saat süren 
23 Nisan etkinliğinde 
ocuklarından fazla 
heyecanlanan aileler 

zaman zaman 
çocuklarının 
yerine geçmeyi 
bile düşündüler. 
Atatürk İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mustafa Koreyhan'ın 
da izlediği 23 
Nisan etkinliği 
izleyenlerin 
alkışlarıyla 
son buldu.
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Ulusal Egemenlik kavramı her 
geçen gün daha da önem 
kazanırken, egemenliği yalnız 
sandıktan çıkma görenlerinde 
azımsanmayacak kadar çok 
olduğunu unutmamak gerikir.

Biz egemenliğin bir zümrenin 
değil, halkın olduğunu söyleyen 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ço cuk- 
larıyız.

O’nun Cumhuriyetinin bekçi
leriyiz.

O, dünyada çocuklara ilk bay 
ram armağan eden bir devlet ada 
mı..

Beğensek de beğenmesek de 
1923’den bugüne gelinen nokta 
azımsanmamalıdır.

Ha! diyeceksiniz ki, istenen 
yere gelebildik mi?

Hayır gelmedik, ama belirli bir 
mesafe kattetiğimizi de söylemek 
zorundayız.

Bu sonuç bizi yönetenlerin bir 
ileri bir geri politikalarından olsa 
gerek.

23 Nisan Bayramına birkaç gün 
kala, dünya çocukları Anka ra da 
toplanmaya başladı.

Dün sabah televizyonda onları 
izlerken eskilere gittim.

23 Nisan Bayramı gelmeden 
günlerce önce çalıştığım okulda 
Bayram hazırlıklarına başlardım.

23 Nisan ’a doğru

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Çocuklara şiirler öğretir, folklor 
çalıştırır, bir yandan da tiyatro 
oyunu hazırlardık.

Adliye Köyün'de hazırladığı 
mız geceyi hiç unutmam.

Okulun girişindeki küçük sa 
lonu veliler tıka basa doldurmuş 
lardı.

Folklor oyununun teypten mü 
ziğini çalarken, ben de davulla 
tempo tutardım.

Velilere ikram için ise kocaman 
bir yayık kurulmuştu okulun içine.

Kız öğrenciler sallayıp duru 
yordu.

Nefis bir ayran ikramımız ol 
muştu konuklara..

23 Nisan Çocuk Bayramlarını 
çocuklar kolay kolay unutmazlar.

Mutlaka bir iz bırakır gönülle 
rine..

Bir bakıma 23 Nisan Çoçuk 
Bayramı, okullarının da sona 
erdiğinin duyurusu gibidir.

Baharın en güzel günleri ya 
şanır Nisan ayında..

Papatyalar, gelinciklerle do lu 
dur kırlar.

Zeytin çiçek açmaya başlar 
ken, kiraz çiçek döker.

Arılar ise çiçeklerden ballarını 
toplamak için erkenden başlarlar 
çalışmaya..

Çocukları arılar benzetirim.
Vızır vızır öten arılara..
Sarışını, esmeri, kumralı, şiş

manı, zayıfı hiç duramazlar yer
lerinde.. .

Onun için arı gibidirler diyo
rum.

Çocuk Bayramının bir özelliği 
de yarışmalardır.

Şiir yarışmaları, kompozisyon 
yarışmaları, resim yarışmaları ard 
arda gelir 23 Nisan için.

Ödüller kazanılır, armağanlar 
dağıtılır 23 Nisan da çocuklar 
mutlu olsun diye..

İnsanın çocuk olası gelir.
Çocukluğunu yaşadığı halde 

yeniden çocuk olmak geçer inşa 
nın içinden.

23 Nisan
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum..
Bu dörtlüğü hiç unutmam..
Herhalde bana ilk öğretilen şiir

lerdendi bu...
Atasının çocuklarına öğüdüydü 

bu şiir..
Yurdu koruyan ve yarını kura

cak olan bugünün çocukları de ğil 
mi?

Her birimiz günün birinde ço 
cuk değil miydik?

Şimdi aradan geçen zamana 
şaşıyoruz.

Bugünün çocukları da yarın 
bizi erin yaşına gelecek..

Ülkenin yönetimde söz sahibi 
olacaklar.

23 Nisan yaklaştıkça gocukları 
daha çok seviyorum.

Barış, Özgür yanıbaşımda.
Onları kokluyorum..
Başarı kokuyorlar..
Sevgi kokuyorlar..
Onlara baktıkça Mustafa Ke 

mal’i görüyorum..
Binlerce küçük Mustafa
Kemal’i...

umun mu umu 
mUFETBn

Sısııal tiivenlli lusaıısı Hsabsn

Yeni plmedsi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
1 Saati: 45.00 ■ YTL

1 Saat + Servis; 65.00 ■ YTL
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM : 0.546 517 52 82

TBMM Genel Kuru 
lunda, Sosyal Sigor 
talar ve Genel Sağ 
lık Sigortası Yasa 
sında değişiklik 
öngören tasarı, ka 
bul edilerek, 
yasalaştı.
Kanuna göre, emek
li aylıklarının hesap 
lanmasında kullanı 
lan güncelleme kat
sayısı, her yılın ara 
lık ayında açıklanan 
TÜFE ile o yılın GS 
YİH gelişme hızının 
yüzde 30'unun top 
lamına bir tam sayı 
nın ilave edilme
siyle bulunacak. 
Ücretle ve sürekli 
olarak çalışanlar 
hariç ev hizmet
lerinde çalışanlar, 
sigorta kapsamı 
dışında tutulacak. 
Sigortalıya, hastalık 
ve analıktan dolayı 
ortaya çıkan iş 
görememezlik 
süresince, günlük iş 
görememezlik 
ödeneği verilecek. 
İlk defa kanun kap
samında sigortalı 
olan devlet memuru 
ve BAĞ-KUR'lular 
da, kadın 58, erkek 
60 yaşını doldurma 
ve en az 9000 gün 
malullük, yaşlılık ve

ölüm sigortaları pri 
mi bildirilmiş olma 
şartıyla emeklilik 
aylığı bağlanacak. 
SSK kapsamında 
çalışanlarda aranan 
prim ödeme gün 
sayısı, 7000'den 
7200'e çıkacak. Yaş 
hadlerinin uygulan
masında da prim 
gün sayısı şartının 
doldurulduğu tari
hte geçerli olan yaş 
hadleri, esas alı
nacak. Erken yaş
landığı tespit edil 
miş sigortalıların 
diğer koşulları 
sağlamaları halinde 
yaşlılık aylığından 
yararlanabilmelerini 
olanak sağlayan 
yaş sınırı, 50'den 
55'e çıkartılacak.
Aylık bağlama 

oranı, sigortalının 
malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigorta 
larına tabi geçen 
toplam prim ödeme 
gün sayısının, her 
360 günü için yüzde 
2 olarak uygu
lanacak. Bu 
hesaplamada 360 
günden eksik sürel
er orantılı olarak 
dikkate alınacak, 
ancak aylık bağla
ma oranı, yüz de 
9O'ı geçemeyecek. 
Gazeteci ve infaz 
koruma 
memurlarının da 
aralarında bulun
duğu bazı iş kok 
larında, kamuoyun
da "yıpranma 
payı" olarak 
bilinen fiili hizmet 
zammı kaldırılacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İm M Mil'H Mil Ilının tasınılı
Tarihi eserlerin 
korunması ve 
turizme kazandırıl
ması konusunda 
gösterdiği has
sasiyetle tanınan 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Çarşamba Semtin 
deki makamını 
sürekli olarak 
Cumhuriyet Alanı'n 
daki tarihi Valilik 
Kdnağı'na taşıdı. 
Vali Orhan 
Taşanlar tarafından 
BursalIların 
katkıları ile yeni iç 
mimarisi ile restore 
edilen Atatürk 
Caddesindeki 
Tarihi Valilik Binası, 
aradaki 3 vali 
tarafından sadece 
önemli şahsiyetlerin 
kabulünde kullanıldı. 
Vali Şahabettin 
Harput, binanın 
kullanılmamasının 
ve sadece önemli 
ziyaretlerde 
açılmasının 
zamanla binayı da 
yıpratacağını 
düşünerek, 
makamını tarihi 
konağa taşıyor.

Osmanlıya başkent
lik yapmış 
Bursa'nın Valilik 
makamının tarihi 
bir mekanda. 
olmasının önemli 
bir imaj olduğuna 
dikkat çeken 
Vali Şahabettin 
Harput, "Her 
gün birçok 
ziyaretçiyi kabul 
ediyoruz, Bu 
görüşmelerinde tari
hi binada olmasında 
fayda var. Vali 
Konağı'nın üst katın
daki bir alanı da 
misafirlerle sohbet 
mekanı şeklinde tar
ihi forma uygun 
dekore ettik. Makam 
odası da Bursa gibi 
tarihi bir vilayetin

makamına yakışır 
halde oldu. Bursa, 
İngiltere Kraliçesi 
Elizabeth gibi 
önemli şahsiyetleri 
de ağırlayacak bir 
şehirdir. Bunun 
için tarihi Vali 
Konağında çalış
malarımız, OsmanlI 
payitahthğı yapmış 
bir şehre layık ola
caktır. Bina 
içerisinde basit bazı 
düzenlemeler ile 
görünümü de hoş 
hale getiriyoruz. 2 
vali yardımcısı, Özel 
Kalem, Planlama ve 
Basın Müdürlükleri 
de bu binada hizmet 
verecekler. Bilgi 
sayar alt yapısı 
kuruldu. Eksik olan

çalışma masaları 
temin edildi.
Vali Yardım cilan Ali 
Rıza Çalışır ve 
Celalettin Yüksel de 
tarihi binada görev 
yapa caklar. Birkaç 
tarihi görü nümü 
tamamlayacak 
Bursa ile özdeş çini 
vazolar, otantik kil
imler gibi getirilmesi 
ile Valilik Konağı 
daha da güzel bir 
görünüme ulaşacak. 
Pazartesi gününden 
itibaren bütün çalış
malarımı Tarihi 
Valilik Konağında 
yürüteceğim" dedi. 
Bü arada binanı 
giriş zemin katına 
konulan yeşil canlı 
süs bitkilerinin 
daha profesyonel 
bir tarzda dizaynı 
için İstanbul'dan 
Peyzaj Uzmanı 
Prof. Dr. Şinasi 
Sönmez de Bursa 
Valiliği'ne destek 
oluyor. Giriş katta 
merdiven altındaki 
süs pitkileri için 
kademeli estetik 
bir form 
oluşturulacak.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

•I

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

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

îsffialCad.BoraSok.AtakAralığıNo:3IBGEIılUKTeL 51396 83 Fax:513 35 95

İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Sohbet Köşesi

ZEYTİNCİNİN GÜNLÜGÜ (5)
ZEYTİNDE DEĞER VE 
GİRDİ DEĞİŞİMLERİ 
Çocukluğumda yaşlılar iyi zeytin fiyatını, 

teneke peyniri fiyatı ile oranlarlardı. İyi 
zeytinin toptan fiyatı, peynirle başa baş 
veya az bir farkla takip ederse, iyi fiyat 
derlerdi. Şimdi en iyi zeytin 4,5- 5 Ytl. 
Teneke peyniri 8-10 YTL dir. Eskiden işçi 
ler bir sepet (5 -6Kg.)zeytine çalışıyor der
lerdi. Zeytin 2 lira iken işçiler (10-12,5) lira 
gündelik alırlardı.

Günümüzde ortalama zeytin 2 YTL. 
Gündelik (30-35) YTL dir. Eskiden 
toplayıcı topladığının onda birini alırken, 
şimdi !4 almaktadır.

Eğer zeytin kurak almış, ince kalmışsa 
bu oran yarıya çıkmaktadır.

Eskiden zeytin bedeli kap başında 
ödenirdi. 18 ayda ağaçtan nakit'e dönerdi. 
Şimdi 3 - 6 ay arasında vade isteniyor, 
nakit'e dönüş iki yila uzanıyor.

İki yılda paraya dönüşen, elverişsiz kış 
günlerinde güçlüklerle hasat edilen başka 
ürün bulamadım. Piyasada, bir yıl emek 
isteyen ürün, üç ay emek isteyen ürün
den aynı birim ağırlıkta alamıyorsa, o 
ürünün ekonomik değeri kalmamış 
demektir. (1 Kg. yağlık ağaç zeytini 110 
Ykr. 1 Kg. ıspanak, 1 marul 1,5-2 YTL).

Bazen Marmarabirlik'in yanlış kararları 
da üreticinin yarasına tuz biber ekmekte
dir. Örnek vereyim. Marmarabirlik 2005 
yılında iki kontinu fabrika kiralamak 
suretiyle 10 Kasımda 1100 liradan yağlık 
ağaç zeytin kampanyasını açmıştı.
Vatandaş birliğe sahip çıkmak veya bütün 
zeytinini aynı yerde teslim etme kolaylığı 
ile Kooperatifi tercih ediyordu.

Civardaki fabrikalar da zeytini aynı fiyata 
alıyorlardı.

Kooperatif yönetim kurulu ani bir kararla 
kampanyanın en canlı sürecinde 10 Aralık 
2005 tarihinde alımı kesti. (Durumu ilan 
etmiş olabilirler, yalnız üreticinin sıkışık 
anında onu okuyacak zamanı var mıdır.) 
Türkçemizde bir atasözü vardır. (Hamile 
kadın ekşi erik yerse, karnındaki çocuğun 
dişleri kamaşır.)

Peki piyasada ne oldu?
Bütün yağhaneler elimizde çok sıkılacak 

zeytin var, kendimize çalışacağız diyerek 
kapılarını üreticiye kapattılar.

Size satalım denildiğinde, 700 liradan 
verirseniz veya iki ay vade ile 900 den 
alırız Bu kriz on gün kadar sürdü.

Daha sonra fiyatlar yükseldi.
1100-1200 derken hasat sonunda 1300'e 

çıktı.
Yöneticiler bir buçuk ay gibi kısa süre 

için önlerini görememişler, piyasayı 
okuyâmamışlardı.

Yukarıda sıraladığım koşullar altında zey 
tincilik yapmak için, sihirbaz olmak gerek 
mektedir. Belki toprağı bol, taban, sulana 
bilen arazilerde iş yürüyebilir.

Bayır,, işlenmesi güç yerler hayır 
getirmez.

Nitekim; böyle pek çok arazi viran ve 
bakımsız kalmıştır. Satılık zeytinlikler 
çoğaldığı gibi fiyatları da çok düşmüştür.

Çocukluğumda çoğu kişi yarı yarıya 
otlak bakmak için harıl harıl zeytinlik 
arardı. Şimdi ise "3'te 1 mal sahibine ver
mek kurtarmıyor" denilerek, 4'te 1'e tutul
maktadır.

Kahvede, topluluklarda karşılaşan 
insanların sohbetleri çoğunlukla; siyah 
zeytinle çizilen karanlık tablolar üzerinde 
dolaşmaktadır.________ • _________
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Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği tarafından düzenlenen "Siz mimar olsaydınız?" konulu resim yarışması sonuçlandı

Dereceye girenler hem oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği’nin 
ilçedeki İlköğretim 
okulları arasında 
düzenlediği 
"Siz Mimar 
Olsaydınız?" 
konulu resim 
yarışmasında 
dereceye giren 
öğrenciler belli oldu. 
Başkanlığını 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan'ın 
yaptığı jüride 
Mimarlar Odası 
sayman üyesi 
Mimar Kenan 
Cakır'ıp yanı sıra 
İlçe Milli Eğitim * 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Sponsor 
firma Borusan- 
Mannesman AŞ 
yetkilisi Melda Atay, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Resim 
Öğretmeni Niyazi 
Yıldırım ile Şükrü

Şenol İlköğretim 
Okulu Resim 
Öğretmeni Nilgün 
Çakıroğlu yer aldı. 
Yapılan değer
lendirmede 
1^ Eylül İlköğretim 
Okulu 8/C sınıfı 
öğrencisi Emre 
Özbağ 510 puanla 
birinci olurken, 
ikinciliği 490 
puanla Cumhuriyet 

. İlköğretim Okulu 
,6/D sınıf öğrencisi 
Ayşenur Sulu ve 
üçüncülüğü de 
yine Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
8/A sınıf öğrencisi 
Umut Bilgiç 
485 puan alarak 
kazandı.
Yarışmanın 1. 
Mansiyon ödülünü 
475 puanla Çınar 
İlköğretim Okulu 
4/B sınıf öğrencisi 
Burcu Bayrak, 
2. Mansiyon ödülünü 
475 puanla 
TSO Gazi İlköğretim 
okulu 6/D sınıf 

öğrencisi Ece 
Demirkan,
3. Mansiyon ödülünü 
465 puanla 
Atatürk İlköğretim 
okulundan
7/B sınıf öğrencisi 
Filiz Ece Oktay, 
4. Mansiyon 
ödülünü .460 puanla 
11 Eylül İlköğretim 
okulu 10/A sınıf 
öğrencisi 
Burhan Çelik ve 
5. Mansiyon 
ödülünü de 450 
puanla Atatürk 
İlköğretim Okulu 
8/C sınıf 
öğrencisi Melisa 
Çelebi kazandı. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, 
yaptığı açıklamada; 
yarışmada birinci 
gelen resme 300 
YTL. ikinci gelen 
resme 200 YTL ve 
üçüncü gelen resme 
100 YTL nakit para 
ödülü verileceğini 
mansiyon ödülü

Emre Özbağ Ayşenur Sulu Umut Bilgiç
alan resimlere 
50'şer YTL ile ilk 
üçe giren öğrenci
lerin Okul Aile 
Birliklerine de 
50'şer YTL nakit 
para ödülü verile
ceğini bildirdi. 
Yarışmada dereceye 
giren öğrencilere 
23 Nisan 2008 
Çarşamba günü 
saat 14.00 de Ticaret 
ve Sanayi Odası 
toplantı salonunda 
düzenlenecek 
törenle protokol

önünde ödüllerinin 
verileceğini 
açıklayan Turan, 
başta yarışmada 
ödül alan öğrenciler 
ve aileleri olmak 
üzere okul yönetici 
ve öğretmenlerinin 
ödül törenine 
davetli olduklarını 
söyledi., 
Osman Turan, 
"Üçüncüsü 
yapılan etkinlik 
için Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcili ğine

vermiş oldukları 
destekten dolayı 
Kaymakamımız 
Sayın Mehmet 
Baygül'e, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'e ve 
Sponsor Firma 
Borüsan- 
Mannesman 
AŞ firma 
yetkilisi Bülent 
Demircioğlu ile 
firma yetkililerine 
teşekkür 
ediyorum" dedi.

nşaat Mühenılislerinıle başkan değişmedi
Ercüment ESEN
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa 
Şubesi Gemlik 
Temsilciliği’nce 
daha önce kullanılan 
hizmet bürosunun 
yetersiz kalması 
nedeniyle vatan
daşlara daha 
rahat ortamda 
hizmet vermek 
amacıyla taşındığı 
yeni temsilcilik 
bürosu törenle 
açıldı..
Gürle İş Merkezi 
2. kat dün hizmete 
giren büronun 
açılışına İnşaat 
Mühendisleri 
Odası Bursa 
Şube Başkanı 
Necati Şahin’in 
yanı sıra yönetim 
kurulu üyeleri 
ile çok sayıda 
katıldı.
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 

Gemlik Temsilciliği 
Başkanı Yıldırım 
Akıncı açılışta 
yaptığı konuşama 
da, daha önceki. 
büronun yeterli 
kalmaması 
nedeniyle, vatan
daşlara verilen 
hizmette yaşanan 
sıkıntıları aşmak 
için daha büyük 
yere geçmekten 
mutluluk 
duyduğunu kaydetti. 
Yeni hizmet büronun 
açılışın ardından 
51 üyeye sahip 
olan İnşaat 
Mühendisleri 
Odası Bursa 
Şubesi Gemlik 
Temsilciliği’nin 
olağan kongresine 
geçildi.
Kongrede yapılan 
seçimlerde Yıldırım 
Akıncı güven 
tazeleyerek, 
inşaat Mühendisleri 
odası Bursa

Şubesi Gemlik İnşaat Mühendisleri Yıldırım Akıncı Haşan Hamuloğlu,
Temsilciliği’nin Odası Bursa Şubesi başkanlığında Özkan Ateşli,
başkanlık koltuğuna Gemlik Temsilciliği şu isimlerden Zeynep Güler ve
3.kez oturdu. yönetim kurulu oluşuyor. İbrahim Ünal...

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.coin KAYIP Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.’ye ait 9786 / 04.03.2008 tarihli 
beyannamemiz zayi olmuştur. Hükümsüzdür.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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Başkasına ait evi satmaya 
kalkan 2 kişi tutuklandı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de, düzenledikleri 
sahte evraklarla 
başkasına ait evi 
satmak istedikleri 
iddiasıyla gözaltına 
alınan 3 kişiden 2'si 
çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele 
Şubesi'nden yapılan 
açıklamaya göre, 3 
kişinin başkasına ait 
olan bir evi satmaya 
kalktığı yönündeki 
bilgi üzerine Mali 
Büro Amirliği ekip

Yengesini öldürmeye teşebbüsten 
yargılanan sanık tahliye oldu

Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde, yengesini 
av tüfeğiyle ateş 
ederek öldürmeye

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|İN 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 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.

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

s»

&

leri harekete geçti. 
Yapılan incelemede 
İzmir'de bir iş 
yerinde güvenlik 
görevlisi olarak 
çalıştığı öğrenilen 
Hamza D. (24), 
Bursa'da emlakçilik 
yapan H.B. (45) ve 
Haşan G'nin (23), 
Fransa'da yaşayan 
M.K'nin Bağlarbaşı 

teşebbüs ettiği iddia 
edilen sanık tahliye 
edildi. Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkeme

Mahallesi’nde bulu
nan evini, bu kişinin 
bilgisi dışında sahte 
evraklarla satmak 
istedikleri belirlendi. 
Mali polisin takibe 
aldığı zanlıların, 200 
bin YTL'ye anlaştık
ları alıcı S.Ç. ile 
Osmangazi Tapu 
Müdürlüğü'ne 
giderek satış işlem- 

si'nde, "adam 
öldürmeye tam 
teşebbüs*' suçundan 
20 yıla kadar hapsi 

%

lerini yapacaklarını 
öğrenen polis, 
operasyon için 
harekete geçti.
Tapu Müdürlüğü'nde 
S.Ç. ile buluşan 3 
zanlı, evin satışına 
ilişkin imzalar atıl
mak üzereyken 
suçüstü yakalandı. 
Emniyetteki sorgula
malarının ardından, 
"Nitelikli dolandın 
cıhk ve resmi evrak
ta sahtecilik" suç 
larından adliyeye 
sevk edilen zanlılar
dan Hamza D. ve 
Haşan G. tutuk
lanırken emlakçilik 
yaptığı öğrenilen 
H.B. ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

talep edilen tutuklu 
sanık İ.K., dün 
tekrar hakim karşısı
na çıktı. Ağabeyinin 
karısı Z.K.'nin kendi
sine sürekli küfret
tiğini ve bu yüzden 
geçinemediklerini 
belirten İ.K., "Olay 
günü işe giderken 
yine bana küfretti. 
Hiç ses çıkarmadım. 
İş dönüşü yorgun
dum. Ve moralim 
sabahki olay yüzün
den çok bozulmuş
tu. Yengemin tekrar 
bana küfrettiğini 
duyunca dışarı çık
tım. Onu korkutmak 
için av tüfeğiyle 
evlerine doğrü ateş 
ettim. Camdan giren 
kurşun yengemi 
yaralamış. Ben kim
seyi öldürmeye 
kalkışmadım. 
Suçsuzum" dedi. 
Mağdur Z.K. ise, 
sanığın kendisini 
öldürmeye teşebbüs 
ettiğini ifade ede 
rek, cezalandırıl 
masını istedi.
Karısının yaralan- r 
masından sonra 
sinirlenerek eline 
aldığı av tüfeğiyle 
camları kırarken 
tüfeğin kazayla 
ateş alması sonucu 
ayağından yarala 
nan müşteki I.K. ise, 
kardeşi I.K.'den 
şikayetçi olmadığını 
söyledi. Mahkeme 
tutuklu sanığın 
tahliyesine karar 
verdi. Beraat 
haberi, sanık yakın
ları ara sında 
sevinçle karşılandı.

Otobüse biletsiz
binme kavgaya

neden oldu
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
özel belediye halk 
otobüsüne biletsiz 
binerek, otobüste 
kilerden bilet temin 
eden kadın, kavga, 
sebebi oldu.
Otobüs şoförü 
kavgaya müdahil 
olan bir kişi darp 
ederek yaraladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Konak 
Mahallesi Beşevler 
Otobüs Durağı'nda 
meydana gelen 
olayda, Veysel 
D. (28) idaresindeki 
Busa Büyükşehir 
Belediyesi Özel 
Halk Otöbüsü'ne 
biletsiz binen 
Hatice B. (58), 
otobüsteki 

I ELEMAN ARANIYOR |

Restaurant 
bölümümüzde
çalışmaküzere 
BRY - BRYRN 

ELEMRN RR RNI YOR. 
İMAM ASLANpİNLENMETESİSLERİ 
Müraacatlann şahsan yapılması tercih sebebidir.

Gemlik - Yalova Yolu 5. km.
Tel: (0.224) 5132394 (pbx) - Fax: 5133102

ELEMAN ARANIYOR
DCTAVPAAK 

OTO KUAFÖRÜ NDE 
ÇALIŞACAK 

BRY ELEMAN 
ARANIYOR.

Miiraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.
Orhangazi Cad. Bütünler Düğün Salonu 

Karşısı-GEMLİK
TEL: 514 37 44

yolculardan 
bilet.temin etti. 
Duruma sinirlenen 
otobüs şoförü 
Veysel D., 
Hatice B. ile 
tartışmaya başladı. 
Kısa sürede 
kavgaya dönüşen 
olaya yolculardan 
Mehmet T. (36) 
isimli kişi de 
müdahil oldu. 
Kavgada Mehmet 
T., otobüs 
şoförü tarafından 
darp edilerek 
yaralandı. 
Yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken 
polis olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor
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SERBEST KÜRSÜ
Belma TOSUN

Cumhuriyet ilköğretim Okulu 
Türkçe Öğretmeni

MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK
Sevgili okuyucular,
Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramının 88. yılını kutlayacağız. 
Ulu Önderimiz Atatürk, çocuklarımızı her 
zaman milletimizin geleceği olarak gör
müştür.

Çocuklar sevgiyle büyüyen çiçeklerdir. 
Gülen yüz, sevgiyle parlayan gözler, her 
zaman sevgiye gereksinim duyan sıcacık 
yürekler, aslında toplumun ortak umudunu 
yansıtmaktadır. Bu nedenle ulusumuzun 
en değerli varlığı olan çocuklarımıza 
Atamız bu günü armağan etmiştir.

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini 
temsil eden Birinci Büyük Millet Mecli 
si'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliği
ni ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te "23 Nisan" 
gününün bayram olarak kutlanmasına 
karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 
Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuk
lara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 
1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kut
lanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk 
olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası 
boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, 
ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülke 
den gelen ve Türk çocuklarının misafiri 
olan yabancı ülke çocukları da katılmak
tadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye 
eden ve bu bayramı bütün dünya ile pay
laşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

23 Nisan Bayramınız 
Kutlu Olsun Çocuklar 
Egemenlik verilmişse ulusa 
Gelin bunu kutlayalım çocuklar 
Edirne coşkusu gidiyor Kars'a 
Bayramınız kutlu olsun çocuklar 
Dedelerden emanettir bizlere 
Biz koruduk sıra geldi sizlere 
Armağandır gonca açan yüzlere 
Bayramınız kutlu olsun çocuklar

Yüce Atatürk, "Küçük hanımlar, küçük 
beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, 
yıldızı, memleketi asıl aydınlığa gark ede
cek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, 
kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre 
çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz." 
diyerek, Türk çocuklarına sonsuz güvenini 
vurgulamıştır.

Bizler, geleceğimizin yetişkinleri olarak 
topluma yön verecek çocuk ve gençlerim
izi, demokratik toplum yapısını yaşam biçi
mi olarak benimsemiş, hukuka saygılı, 
kurallara uyan, yeniliklere açık, bakış açısı 
geniş, özgür düşünceye sahip,sorun 
çözme yeteneği yüksek insanlar olarak 
yetiştirmeliyiz. Tarihimizin gurur dolu say
falarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve 
Türk Devleti'nin devamını emanet ede
ceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu 
bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, 
önemli birer vesiledir.

Unutulmamalıdır ki, umudumuz, en 
önemli zenginliğimiz olan çocuklarımıza 
sahip çıkmak, geleceğimize de sahip çık
maktır.

Bugün büyüğüyle küçüğüyle herkese 
düşen görev, 23 Nisan'ın felsefesine sahip 
çıkmak ve onu yaşatmaktır.

Hepinizin coşkulu, heyecanlı bir bayram 
geçirmesi dileğiyle...

Bayramımız kutlu olsun. /

»d
ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

ELEMANARANIYOR
Sünger ve poliüretan 

imalatı yapan fabrikamızda 
çalışmak üzere _

** Askerliğini yapmış **
** 25 yaşını aşmamış** 

BAV CLCMANLRA AAANIVOA.

BURFLEKS LTD, STI.
Müracaatların Sanayi Sitesi B BlokNod 5-16 

GEMLİK adresine şalisen yapılması rica olunur

Tel: 0.224 524 80 86
■

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VEMÜS SİNEMASI
Filmin Adı
M.Ö 10.000 14.00 ■ 16.15 ■ 19.00 ■ 21.00
YUMURTA 
MIİNSCLUP

8 YAŞ

ELEMANARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 
ve bünyemizde çalışacak 

Ağır Vasıta Şoförü 
(SRC ve Psikoteknik belgeli) 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolıı telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik/bursa-Tel: 513 47 39

(Rezervasyon 
lel :513 33 2l)

14.15-16.30-19.15-21.15
12.00
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Umurspor 3 puanı hediye etti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör 
küme 5. grupta 
yukarı sıraları 
hedefleyen maçta 
Umurspor rakibi 
Bağlarbaşıspor'a 
evinde 3-İ yenilerek 
hayal kırıklığı 
yaşatırken 3 gol 
atan Tuncay maça 
damgasını vurdu. 
Maça mutlak 

galibiyet ve üst 
sıralara tırmanma 
amacıyla çıkan 
Umurspor 15 dakika
da Tuncay'ın şok 
golüyle 1-0 yenik 
duruma düştü. İlk 
yarının bu skorla 
bitmesi beklenirken 
45+2'de Emre attığı 
golle Umurspor'u 
soyunma odasına 
1-1 gitmesini 
sağladı.
İkinci yarıda iki 

takımında fırsatları 
cömertçe harcadığı 
maçın 78 dakikasın
da ikinci sarıdan 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalan 
Burak Umurspor'u 
sahada 10 kişi 
bıraktı.
80 dakikada sahneye 
çıkan Tuncay ikinci 
golü kaydederken 
Umurspor'un da 
umutlarını yok etti. 
Maçın uzatma

dakikaları 90+2'de 
bir kez daha topla 
buluşan Tuncay 
takımının ve ken
disinin üçüncü 
golünü atarak 
Bağlarbaşıspor'un 
sahadan 3 puanla 
ayrılmasını 
sağladı. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Osman Erezkaya 5, 
Murat Coşkun 5,

Musa Topaloğlu 5, 
UMURSPOR: 
Gökhan 4, Burak 4, 
Şahin 4, İlgin 3, 
Gökmen 5, Yavuz 4, 
Zafer 3, (Deniz 2) 
Memduh 5, Murat 
Kavak 3, (İsa 2) Halil 
4, Emre 5, (Murat 
Aydın 2) 
BAĞLARBAŞISPOR 
: Recep 4, Yaşar 5, 
Şah İsmail 5, Selman 
Kayseri 5, Yusuf 5, 
Mehmet 6, Selman 

Karaman 3, 
(Erdi 4) Melih 6, 
(Muzaffer?) 
Tuncay 7, Haşan 6, 
Haluk 3, (Sinan 4) 
GOLLER : 
Dk. 15-80-90+2 
Tuncay 
(Bağlarbaşıspor) 
Dk. 45+1 Emre 
(Umurspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 78 Burak 
(Umurşpor)

Bursasporlular,
Adana na gidiyor
Bursaspor Kulübü 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı, Beşiktaş ile 
Adana'da yapacak
ları maça Bursa 
sporlu taraftarların 
gitmesinden daha 
doğal bir şey 
olmadığını söyledi.

Bursasporlu 
Taraftarlar Derneği 
Başkanı Mesut 
Ağrak da 
Adana'daki maçta 
Yeşil-Beyazlı takımı 
yalnız bırakmaya
caklarını bildirdi. 
Ağrak,

"Taraftarlarımız 
Adana 5 Ocak 
Stadı'nda 
kendilerine ayrılan 
bölümü dolduracak
tır. Biz şimdiden 
hazırlıklara 
başladık." 
diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Deniz Feneri 
Derneği

www. 1 o O ldilek.com 
w w w. deniz fe nerl.org.tr 

0818 414 60 60

SATILIK 
DAİRE

Kimi bir bisiklet, 
kimi bir kitap...

Bu yıl da küçücük 
dilekler var gerçekleştirilmeyi 

bekleyen ...
Gelin, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nda çocuklarımızın 
mutluluğuna yine ortak olun 

BİR DİLEĞİ DE SİZ 
GERÇEKLEŞTİRİN

Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 Kat kaloriferli 
daire sahibinden satılıktır 

Tel : (0.224) 517 26 42

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
ldilek.com
nerl.org.tr
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Horlamayı önemsenin Sağlığınız için 
egzersiz yapın

Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Kulak Burun 
Boğaz 
Ana Bilim Dalı 
öğretim üyesi 
Prof. Dr. Sabri 
Uslu, horlamanın 
basit bir sağlık 
sorunu 
olarak değer
lendirilmemesi 
gerektiğini 
belirterek, 
"Horlama sorunu 
ele alınırken 
uyku apnesi 
bulunup bulun
madığının da 
araştırılması 
gerekir" dedi.
Uslu, horlamanın 
basit bir sağlık 
sorunu olarak 
değerlendiril 
memesi gerektiğini 
bildirdi.
Tek başına sosyal 
bir problem olan 
horlamanın, 
uykuda solunum 
durmasıyla birlikte 
yaşanması halinde 
ek tıbbi sorunların 
ortaya çıkabileceğini 
ifade eden Uslu, 
"Bu konuda bilinçli 
hareket edilmesi 
çok önemlidir" 
dedi.
Uslu, horlama 
sorunu ele alınırken 
uyku apnesi 
bulunup bulun
madığının da

araştırılması gerek
tiğini vurguladı. 
Prof. Dr. Sabri 
Uslu, şöyle 
konuştu: 
"Uyku apnesinin 
tespiti öncelikle 
öyküden başlar. 
Çevresindekiler 
hastanın 
uyuduğu sırada 
solunumunun 
durup sonra 
tekrar başladığını 
söyleyebilirler.
Ayrıca, hastada 
gün boyu uyku 
hali, yorgunluk, 
dikkat eksikliği, 
hatta hipertansiyon 
gibi durumlar 
görülebilir.
Uzun yol sürücü
lerinde uykulu 
olma hali kazaya 
yatkınlığı artırabilir. 
Uykuda solunum 
durmasının uzun 
süreli devam ettiği 
kişilerde kalp ve 
damar sistemi 
olumsuz etkilenir.

Hatta ciddi 
rahatsızlıklara 
yol açabilir." 
Böyle bir durumda 
sadece horlama 
üzerinde yoğunlaş- 
mayıp, detaylı 
bir muayeneyle 
birlikte uyku 
testi yapılması 
gerektiğine dikkati 
çeken Uslu, bu 
detaylı muayene 
ve uyku testinden- 
elde edilecek testler 
ışığında nihai 
tedavi planlamasının 
yapılabileceğini 
söyledi.
Uyku apnesi 
olmaksızın basit 
bir horlama söz 
konusuysa, 
bunun tedavisinde 
cerrahi 
müdahalenin 
gündeme 
gelebileceğini 
kaydeden Uslu, 
"Cerrahi müdahale 
öncelikle burun 
açıklığının 

sağlanması, 
bazı durumlarda 
da yumuşak 
damağa yönelik 
girişimlerle 
tamamlanabilir" 
dedi.
Ancak, cerrahi 
müdahalenin 
uzun vadede 
kesin çözümler 
sunmayabileceğin!, 
bazen 
tamamlayıcı 
ek müdahaleler 
gerekebileceğini 
belirten Uslu, 
şunlara 
dikkati çekti: 
"Apne varlığında 
durum daha 
karmaşıktır. 
Özellikle ağır 
apne 
varlığında hava 
yolunun solunum 
sırasında içe 
çökmesini 
engelleyebilecek, 
dışarıdan hava 
veren, uykuda 
maskeyle kullanılan 
CPAP, biPAP, 
aPAP gibi 
cihazların 
kullanılması 
gerekebilir.* 
Uslu, tedavide 
önlem olarak 
kilo verilmesi, 
sigara ve alkolden 
uzak durulması 
üzerinde de 
durulabileceğini 

söyledi.

Bilinçli ve amaçlı 
yapılan egzersizler 
kalbi koruyor.
Selçuk Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksek Okulu 
Sporda Psikososyal 
Alanlar Ana Bilim 
Dalı Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Yalçın 
Kaya, günümüzde 
iş yoğunluğuna 
bağlı olarak artan 
stres başta olmak 
üzere çevresel ve 
sosyal birçok fak
törün insan sağ 
lığını ciddi şekilde 
tehdit ettiğini belirt
ti. Buna karşılık 
insanların spor 
yaparak sağlıklı 
kalmaya çalıştık
larını ifade eden 
Kaya, "Doktorlar 
her zaman 'bol bol 
spor yapın' diyor 
ama spor ile beden 
eğitim kavramı 
karıştırılıyor. Spor 
yerine egzersiz yap
mayı öneriyoruz" 
dedi.
Kalp rahatsızlığı 
olanların kesinlikle 
spor yapmaması 
gerektiğini ifade 
eden Kâyâ, şühiâri 
kaydetti: 
"Spor, içinde 
yenme, yenilme ve 
rekabet kavramları 
olduğu için kişinin 
bazen kalbine aşırı 
yüklenmesine, buna 
bağlı olarak da 

kalbin zayıf 
yerinden patlak ver
mesine neden ola
biliyor. Bu nedenle 
kalp rahatsızlığı 
olanlara kesinlikle 
spor yapmasını 
önermiyoruz.
Tenis, futbol 
veya basketbol 
maçında kişi oyunu 
kazanabilmek 
için kalbine bazen 
aşırı yüklenmek 
zorunda kalabiliyor. 
O nedenle spor 
yerine egzersiz 
yapılması daha 
doğru. Spor 
herkesin yapabile
ceği bir aktivite 
değil. Oysa her 
yaşta egzersiz 
yapılabilir. Bu yüz
den spor eşittir 
sağlık diyerek, 
herkese spor 
tavsiye etmek yan
lış. Egzersizde 
yenme, yenilme, 
rekabet kavramları 
olmadığı için kimse 
gücünün üzerinde 
kendisini zorlamak 
zorunda kalmaz." 
Bilinçli ve amaçlı 
yapılan egzersiz
lerin kalbe fayda 
sağladığını dile 
getiren Kaya, 
yürüme, koşma, 
beden hareketleri 
gibi aktivitelerin 
kalbin güçlenme
sine de yardımcı 
olduğunu bildirdi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
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

Ştatyum 514 00 95
Örm.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

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
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 5^ 3 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 1U oö
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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

Bursa 256 77.84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 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

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

NÖBETÇİ ECZANE
18 Nisan 2008 Cuma 
GEMİÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 48 

Tel: 5134052 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3034 
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 

Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Dr. Uya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK 
TEV. 0.224 512 00 58

gmalnsaat2006@hotmail.com
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* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇEÜK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ S#■

* ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA HL

* OTOPARK & YEŞİL ALAN --------

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

Bili II İÜ

CEUİD medICEZİNDE 1

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 alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

I

mailto:gmalnsaat2006@hotmail.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

SANAYİ KURULUŞLARINA 
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ
ARAÇLAR KİRALANIR. .

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

19 Nisan 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.cöm info@ğemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA

Tel; 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

İlçenin kanalizasyon atıklardı 2 kilometre uzaklıkta denize boşaltılacak

ftnima Tesisi lamamlaniMor CarsıılaaraccarBti: 
nzdahaölecekti

Bursa Bûyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında başlanan ‘Atık 
Şu Ön Arıtma ve Derin Deşarj” çalışmalarında sona gelindiği bildirildi. 
İlçeden toplanan kanalizasyon atıkları Vergi Dairesi arkasında bulunan 
depolama havuzlarda toplandıktan sonra, bombalar vasıtasıyla Körfez’in 
kıyıdan 2 kilometre ötesinde dip akıntılara bırakılacak. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

GEMPORT’U gezerken
Dün, GEMP0RT Liman İşletme Tesislerini zi 

yaret ettim.
İşletmeye atanan yeni Genel müdürle tanış

mak arzusundaydım. Kısmet olmadı. Dev.5’de

Çarşı Cami önünde karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 76 yaşındaki Hüsamettin 
Uzluk adlı şahısa çarpan araç az daha 
ölümüne neden olacaktı. Sahil Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan Uzluk’un hayati 
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Syf2’deÇalışmalar son aşamaya geldi

EOtlUHIlMlUIIIİlEDHlUM 
leMaııusinauıi

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I

Tel.:

। Zeytinlik ■ Tarla ■ Meyve Bahçelerinizde damlama yip aat MMincı 
; usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir,
! PROJELERE
' KumloCod.Voşo 2Sit. fipt. No:l K.KUMLA / G6MIİK , 5 YIL W

0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 U KREDİ VERİYOR

%25c4%259femlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Bizim Gazete

Hiç tevazu göstermeye gerek yok..
Bence Türkiye'de yayınlanan gazeteler 

içinde en özgür, en bağımsız, en yürekli 
olanı bizim gazete..

Tüm yazarlarımız olaylar karşısındaki 
tavrını en özgür biçimde yorumlar..

Bizim gazete yayın yaşamına başladığı 
tarihten bu yana Türkiye bir çok badireler 
atlattı..

Dolayısıyla basın da toplumun sesi, so 
luğu olduğuna göre üzerine düşeni fazla 
sıyla yaşadı..

. 12 Eylül'ün can acıtıcı, soluk kesici, bas 
kıçı uygulamalarını bizim kuşakta olanlar 
dün gibi anımsarlar..

işte o 12 Eylül döneminde Bursa'da ben 
çemberi biraz daha genişleteyim Türkiye' 
de doğru bildiğinden şaşmayan tek gazete 
bizim gazete oldu..

Bu saptamayı Çağdaş Gazeteciler Der 
neği Bursa Şubesi'nde "Bursa Basın Tari 
hi" konulu bir sunum yapan değerli gaze 
teci Yılmaz Akkılıç vurguladı..

Bizim gazetede bir dönem yazılarıyla 
toplumu aydınlatma görevi de üstlenen 
Akkılıç, basın dünyasına geniş açılı bir bir 
projeksiyon yapan konuşmasının bir bölü 
münde şöyle dedi :

"12 Eylül yönetimine karşı Bursa'da se 
sini çıkarabilen tek gazete Kadri Güler'in 
Gemlik Körfez Gazetesi oldu. "Niçin 
Susnîak" başîıkiı yazıda susmayı bir eylem 
biçimi olarak tarif etmem nedeniyle gazete 
Sıkıyönetim Komutanlığınca kapatıldı.." 

Bu eylem, renkli renksiz tüm gazetele 
rin ve yazarlarının 12 eylül yönetimine ya 
ranmak amacıyla ibresini "kudretliden ya 
na" çevirdiği bir dönemde çok anlamlı bir 
duruştur.

Gelelim günümüze...
Bugün gazeteler ve gazeteciler, mesle 

ği, tamamen yerleşik düzeni onaylamaya, 
meşru hâle getirmeye ve doğrulamaya 
yönelik yayın yapıyorlar.

Oysa;
Gazetecilik, yönetenleri rahatsız etme 

diği sürece, gazetecilik değildir.
Türkiye'de, toplumun taleplerine cevap 

veren, biraz da yoksulların, orta gelirli in 
sanların sorunlarına çözüm arayan bir ga 
zetecilik anlayışı ne yazık ki egemen değil..

Tümüyle yukarıdan aşağıya doğru daya 
tılan görüş ve uygulamaları halka kabul et 
tirmeye çalışan bir yapı oluşturulmuş.

Onun için böyle bir ortamda gazetecilik 
yapmak gerçek anlamda gazeteciliği savu
nan insanlar için zor bir durum.

Hele bağımsız olmak. Gemlik Körfez gibi 
ayakta kalmak ise çok daha zor bir iş..

Medya pazarında dolarların havada 
uçuştuğu, gazetecilerin çıkarlar uğruna ik 
tidar kuyruğuna takıldığı, toplumu bilinç 
lendirmek ve aydınlatmak yerine nemalan 
dıkları yerlerin dikteleri doğrultusunda ya 
yın yaptıkları "kirli dönemde" üzerine leke 
sıçratmadan, kalemini kırmayan yazarlarıy
la bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi ve 
rerek ayakta durmak cesaret ister.

Bizim gazete 35 yıldır ayakta...
Atatürk ilkelerinden ödün vermeden, 

Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlanma dev 
rimlerinin ışığında .hukukun üstünlüğüne 
inanarak her gün okurlarıyla buluşuyor.

Yolumuz açık olsun Kadri Güler...
Bizim meşalemiz doğrulardan şaşmayan 

kalemimiz..
Gazetecilik ilkelerinden ödün vermeyen 

yönetim anlayışımız..

Çarşıda araç çarpti: iz dam M
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dün Marmara Izgara 
önünde meydana 
gelen trafik kazasın
da bir kişi hafif 
şekilde yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, saat 13.45 
sıralarında evine 
götürmek üzere 
torba içinde un ■ 
aldığı öğrenilen 
Hüsamettin Uzluk 
(76) isimli kişi 
Marmara Izgara 
önünde karşıya 
geçmek isterken 
Çarşı Meydanından 
iskele tarafına 
giden 16 ZA 908 
plakalı aracın 
çarpmasıyla kendim 
yerde buldu.
Elindeki torbanın 
yere düştüğünde 
patlamasıyla üstü 
başı bir anda una 
bulanan Hüsamettin 
Uzluk'a ilk müdaha
leyi çevrede bulunan 
esnaf ile vatandaşlar

başına buz kutusu 
koyarak yaptılar. 
Trafik ekibi tarafın
dan olay yerine 
çağrılan 112 
ambulansıyla 
Sahil Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Hüsamet 
tin Uzluk'un hayati 
tehlikesinin bulun
madığı öğrenildi.

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 ışı 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. Durakla, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoglu Apartmam’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

vwm.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fak: 513 17 94 ]

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
vwm.baytasinsaat.com.tr
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İlçenin kanalizasyon atıklarını 2 kilometre uzaklıkta denize boşaltılacak

flntma Tesisi tamamlanmır
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında başlanan ‘Atık 

Su Ön Arıtma ve Derin Deşarj” çalışmalarında sona gelindiği bildirildi. 
İlçeden toplanan kanalizasyon atıkları Vergi Dairesi arkasında bulunan 
depolama havuzlarda toplandıktan sonra, bombalar vasıtasıyla Körfez’in 
kıyıdan 2 kilometre ötesinde dip akıntılara bırakılacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

2007 yılı Ocak 
abında Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin 
tarafından temeli 
atılan "Atık Su 
Ön Arıtma ve 
Derin Deşarj" 
tesisinde son 
rötuşlar yapılıyor. 
Denize döşenen 
yaklaşık 2 kilometre 
uzunluğunda ve 40 
metre derinlikteki 
borularla kum tutucu 
havuzlardan geçiri 
lerek, sadece arıtılan 
suyun deşarj 
edileceği bildirilirken 
çalışmalarda 
sona gelindi. 
Ağır katı maddelerin 
kum tutucu kanallar
da fiziksel arıtmadan 
geçirildikten sonra 
suyun denize basıla
cağını bildiren yapım 
firması Sina İnşaat 
yetkilileri kanalların 
su alma durumuna 
geldiğini söylediler. 
Fiziksel arıtma 
sonucu kalan katı “ 
atıkların ise çöplük
lere döküleceğini 
bildiren yetkililer, 
dereye bağlanan 
ye vatandaşların 
tepkisini alan 
tahliye borusunun 
ise ancak olası 
bir tehlike anında 
pompaların 
çalıştırılamamasl 
sonucu dereye 
akıtılacağını, 
bunun haricinde 
ise kesinlikle kul
lanılmayacağını 
bildirdiler, 
önümüzdeki 
günlerde kum 
tutucu kanallara 
su alınma işlemine 
başlanarak hattın 
çalıştırılma durumu
na getirileceği 
öğrenilirken, 
arıtma tesislerinde 
bundan sonraki 
çalışmaların ise 
çevre düzenlemesi 
olacağı bildirildi.

r Vicdanca
Almancılar bitti, 

AvrupalI Türkler var!...
Almanya'nın Türkiye'den işçi alma gün

lerinden bugüne doğru hayli yol alındı.
Annem Fahriye de bu işçiler arasındaydı. 

Bir tane dişi çürük çıkması nedeniyle rapor 
alamayınca, dolgu yaptırıp da Almanya'nın 
yolunu tuttu... Boyu bostu ölçüldü.

Almanların kalıbına uygun olduğunun 
'raporu' verildi. Kara tren annemi benden 
aldığında sekiz yaşındaydım.

Köyümde ilk 'saçlı bebeği' olan çocuktum. 
İlk bisikleti olan ..

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.corn

Almancı oluvermiştik..
Herkesin evinde aynı müzik dolabı (şrank 1 

denirde), deri koltuklar, radyolar, el radyosu, | 
bantlı teypler, bol bol çikolatalı günler..
Evlere sığmayan Alman bavulları...

Ne gariptir, herkes aynı eşyayı alabilir mi? 
Evler Almancı ve Türkçü oluvermişti..
Nice yuvalar da yıkılıvermişti. Kerpiç evler 

yerine tuğlalı evler kurulduğunda.
Nehirlerin akışı gibi yıllar akıverdi... En 

sağlıksız koşullarda çalışan Almancıların 
çoğu emekli olmadan kansere yenik düştü... I

Artık Türk filmlerinde kalan tüylü şapkalı, I 
omzunda teyp, kolunda sarışın Alman sev 
gilisi ve kırmızı Mercedes arabalı Almancılar j 
yok. Şimdi o Türklerin torunlarının çocuktan J 
mülk sahibi oluyorlar. Almanlar kirada otu
rurken onlar ev alıyor..

Öte yandan biz kıyameti koparıyoruz, 
yabancılar şu kadar gayrimenkul almış, fab- | 
rikalan ele geçirmiş ve ve...

Rahşan'dan çıktı ya, 'yabancı yatırımlar* I 
başlıklı ülke elden gidiyor türü açıklaması £ 
ile durri kafa mı desem ne?

Ne yazık ki, siyasette en tehlikeliler 'yobaz | 
solculardır'... Asla açık değillerdir. Onlar i 
lider doğmuş gibi lider olarak ölmeyi tercih I 
ederler. Bugün Küba yeni lideriyle dünyaya 
açılırken bizim aşırı milliyetçi solcular, 
'yabancılaşma' karşıtıdırlar!

Evet yabancı yatırımcıların ya da ev sahibi 1 ? 
olanların belgeleri tek tek açıklanınca tartış
malar da aldı başını gidiyor.

Sanki bıçak kemiğe dayandı ki; Tabu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bile dayanamayıp ' 
açıklama yapıyor; Yunan uyruklulann toplam 
10 bin 42 taşınmazı bulunduğunu bunların 8 
bin 420'sinin Türk asıllı..' diyerekten..

Demek ki, kentimizde de yatırım yapanlar, 
mübadele sonucu 'değiş-tokuş' edilen Rum 
vatandaşlarımız. Hala Yunanistan'ın Anado 
lulu Rum diyerek bünyesinde 'yabancı' 
kalanlar!..

Bu konunun ağırlı ise ayrıca tartışılır!...
Hatırlatalım; AvrupalI Türkler de, Avrupa 

da binlerce cami, kuran kursları açmanın 
yanı sıra dillerini kullanmak için de Türkçe 
okullar inşa edenler var. Almanlar kiracı 
Türkler ev sahibi konumunda. Öyle ki, gayri- 
menkulde ilk sırada 'Almancılar' yer alıyor.

Yabancılar Türkiye'den mülk satın alıyor
lar diye kıyametleri koparıyoruz ya...

Bu çevrelere kırpık bıyıklı Bayındırlık ve I 
İskan Bakanı Faruk Özak'ın açıklaması ile 
cevap verelim; "Siz Almanya'ya gideceksiniz ' 
2 bin cami yapacaksınız, 100 bin de ev ala- î 
caksınız; adam gelip Türkiye'de konut 
yapacak. Korkmamak lazım. Bizim korkacak | 
bir şeyimiz yok.

Türkiye'ce yabancı taşınması bulunan 61 I 
bin yabancı uyrukluya karşılık, Avrupa'da 
gayrimenkulü olan 255 bin Türk vatandaşı 
bulunuyor. TAM Vakfı Faruk Şen, bu rakam [ 
için "Neredeyse bir Lüksemburg kadar" 
diyor. Demek ki, bizimkiler, Avrupa'da bir 
Lüksemburg kurdular!., öyle ki, Türklerin 
Avrupa'daki emlak serveti 40.8 milyar Euro . I 
imiş...Yabancıların taşınmazları ise 33 
Büyükada ediyor. , JRy \

http://www.gemlikkorfezgazetesi.corn


19 Nisan 2008 Cumartesi Gemlik Karfez Sayfa 4

E üyüksehi r Meclisi toplandı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2007 
yılı faaliyet raporu, 
dün yapılan meclis 
toplantısında, 
oy çokluğu ile 
kabul edildi.
Büyükşehir Belediye 
Meclisi AKP Grup 
Sözcüsü Refik 
Yılmaz, Tarihi 
belediye binasındaki 
meclis salonunda 
gerçekleştirilen 
toplantıda yaptığı 

• konuşmada,
Bursa’nın dört yıl 
Önce başlatılan 
kalkınma hamlesi 
ile hızlı bir değişim 
ve gelişim sürecine 

, girdiğini söyledi. 
| Kentin kanayan 

yarası ulaşımdan, 
çevre yatırımlarına, 
sosyal belediye 
cilikten kentsel 
dönüşüme kadar 
her alanda büyük 
bir adımların 
atıldığını dile 
getiren Yılmaz, 
yerel kalkınma 
hamlesinin üçüncü 
yılı olan 2007’de 
de Büyükşehir

T Belediyesi’nin 
I Bursa’nın yıldızını 

parlatan yatırımları 
hayata geçirdiğini 
söyledi.

Gelir bütçesinde 
gerçekleşme oranı 
yüzde 103

2007 yılında gelir 
bütçesinin 402 
milyon 709 bin 
YTL olarak gerçek
leştiğini kaydeden 
Yılmaz, gelirde 
yüzde 103’lük bir 
artış yaşanırken, 
gider bütçesinin de 
yüksek performans 
gösterdiğini vurgu
ladı. Giderlerin

Ustalardan müzik ziyafeti
Bursa Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 

| Türk Sanat Müziği 
: Bölümü İcra Heye 
ti’nin Tayyare Kültür 
Merkezi’nde gerçek
leştirilen konserinde 

\ usta sanatçı Erdinç 
i Çelikkol, öğrenci- 
' teriyle düet yaptı.
Türk Sanat Müziği 
Bcîûmü İcra Heyeti, 
2007 -2008 sanat 
im; lunun altıncı 
konserinde Dîvân 
formu eserlerle 
Sultân-i Yegâh 
faslından oluşan 
repertuarını beğe 
niye sundu. 
Sanatseverlerin 
yoğun ilgi gösterdiği 
konserin ilk bölü 
münde usta sanatçı 
Erdinç Çelikkol 
şefliğinde özel eser- 

der seslendiren 
| sanatçılar, ikindi/ 
Ibölüthde Jşe Mustafa 
Can yönetiminde 

\ şarkılar şöylâdllek
Keyifli gecede, 1

İstanbul Devlet
Türk Müziği 
Topluluğu Sanatçısı 
Güzin Değişmez ile 

u 'stanbu 1 Devlet Türk ■ 
1 

yüzde 67’sini ise 
yatırımların oluştur
duğuna dikkati 
çeken Yılmaz, 
bütçeden ayrılan 
325 milyon 500 
bin YTL’lik yatırım 
ödeneğinin 
yüzde 95’nin 
harcandığına 
işaret etti.
Bütçeye paralel

Uygulama Topluluğu 
Sanatçısı Ertan Bilgi 
sahneye çıkarak en 
güzel şarkıları müzik 
eğitimine başladık- 
lajUjBufşa’daJcra 

olarak yapılan 
hizmetler ile 
Bursa yerel yöne
timler tarihinde 
ertelenen çalışma 
döneminin sona 
erdiğine işaret eden 
Yılmaz, başlatılan 
her projenin 
mutlu son ile 
sonuçlandırıldığını, 
yeni yatırımların 
için ise çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
kaydetti.
Faaliyet raporunun, 
oy çokluğu ile 
kabul edildiği 
meclis toplantısın-

Balibey Ham’nın 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından işletilme
si için Sosyal 
Tesisler İşletmesi 
kurulması kararı 
da alındı.

ettiler. Öğrencilik 
dönemlerini 
geçirdikleri 
memleketlerinde 
konser vermenin 
özel bir duygu 
olduğunu söyleyen 
sanatçılar, şarkıla 
rıyla dinleyenlere ■ 
müzik ziyafeti 
çektiler.
Öğrencileriyle aynı 
konşerde buluşma 
nın keyfini yaşayan 
usta sanatçı Erdinç 
Çelikkol da neşeli 
tavırlarıyla dikkat 
çektiği konserde 
öğrencisi Güzin 
Değişmez ile düet 
yaptı. Değişmez, 
“Hocam Erdinç 
Çelikkol, müziğe 
adım attığım anda 
bana dünyanın 
anahtarını verdi. 
Hocam ve 
öğrencim Ertan 
Bilgi ile aynı 
sahneyi paylaşmak 
çok mutluluk 
verici’’ dedi.

Gemlikle
SOK açıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te açılan 
büyük alışveriş 
merkezlerine bir 
yenisi daha eklendi. 
Koç Holding bünye 
sinde bulunan Şok 
alışveriş merkezi 
dünden itibaren 
müşterilerinin 
hizmetine girdi.
Eşref Dinçer 
Mahallesi eski 
Pazar Caddesi 
52/A'da hizmete 
giren Şok mağazası 
haftanın
7 günü açık kalarak 
hizmet verecek.
Sebzeden meyveye, 
unlu mamullerden 

KAŞIDI BIKIIMIK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

*1 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

bakliyata, temizlik 
ürünlerinden 
şarküteriye kadar 
tüm reyonlarda en 
kaliteli ürünleri 
çok ucuz fiyatlarla 
müşteri hizmetine 
sunan Şok 
mağazasının 
Küçük Kumla'da 
sürekli açık olan 
bir mağazasının 
yanı sıra sadece 
sezonluk hizmet 
veren bir mağazası 
daha bulunuyor. 
Gemlik'te şu anda 
birinci mağazasını^ 
açan Şok tüm 
ülkede 470 mağaza
sı ile müşterilerine 
hizmet veriyor.
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GEMPORT’u gezerken
Genel Müdür Cüneyt Acar, yo 

ğun iş trafiğinde beni fazla beklet
memek için Mali İşler Genel Mü 
dür Yardımcısı Sayın Şemsettin 
Bey ile görüşmemi sağladı.

Şemsettin Bey ile önceki yıl Ti 
öaret ve Sanayi Ödası’nda, Oda 
Başkanı Kemal Akıt aracılığıyla 
tanışmıştık.

Liman - İş Sehdikösı’hın 
GEMPORT’ta sendikalaşma hare 
ketlerinin engellendiği konusunda 
ğazetemizde çıkân haberler üzeri 
he görüşme yapmış, GEMPORT 
ile basının kopukluğünuh gideril 
thesi için nelerin yapılması gerek
tiğini konuşmuştuk.

Sonra, bir iki görüşmemiz daha 
ölmüştü.

Yeni, Gemlik Körfezi’nde liman 
öılık işletmesinin en büyüğü tabii- 
ki GEMPORT..

GEMPORT’a yeni Genel Müdür 
atanmasını geç Öğrendim.

Daha doğrusu resmi bir tören 
de öğrendim.

Son günlerde Gemlik Ahmet 
Dural Meydam’na yapılacak Cami 
konusunda sürdürülen söylentiler 
konusunda GEMPORT’un bu ca 
minin yapımında bir rolü var mı 
hem onu öğrenrhek, hem de tanış 
maktı amacım.

Ancak, Sayın Genel Müdürün 
Önceki randevuları nedeniyle bek
leme süresi uzayınca Genel

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Müdür Yardımcısıyla yaptım gö 
rüşmeyi.

Birkez şunu söylemekle baş 
tayayım konuya.

GEMPORT İş Bankası gibi dev 
bir şirketin bünyesine geçtikten 
sonra daha profesyonelce yöne 
tilmeye başladı.

Personel çoğaldığı gibi yatırım
larda da büyüme hızlandı.

Uzun süredir gitmediğim tesis 
tere girişde değişimi hemen göre
biliyorsunuz.

İdari binada büyük değişiklikler 
yapılmış.

Genel Müdür Asistanlığı kurul
muş.

İç düzenleme tamamen değiş 
miş.

Çağdaş bir işletme görünümü 
ne kavuşmuş GEMPORT..

Zaten öyle..
Şemsettin Bey ile otururken, li 

mana bakıyorum.
Büyük bir faaliyet var limanda.

TOFAŞ’ın arabalarının bekle 
tildiği katlı otoparka yenisi eklen
miş.

6 bin araçlık iki otopark mey
dana gelmiş.

Yeni otopark ile yol üzerine ya 
pılan yeni alan arasında köprü 
bağlantısı kurulacakmış.

25 binlik planların onaylanma 
sından sonra yapılacak binlik 
planları bekliyorlar..

GEMPORT girişindeki baraka 
lar kalkmış.

Gemtrans başka yere taşınmış.
Rıhtımda yeni dolgu alanı ile 

birlikte yüksek tonajlı gemiler 
GEMPORT limanına yanaşma 
imkanı doğacağından, çalışmalar 
bu yönde sürdürülüyor.

Bir yandan da ‘Kocaçukur’ diye 
bildiğimiz alandaki konteyner ko 
nan zeminin tamamen yenileceği
ni, yatırım tutarının 50 milyon do 
ları aşacağı vurgulanıyor.

Bursa Serbest Bölgesi’nin Gem 

lik’e gelmesiyle bölgede büyük 
değişim yaşanıyor.

Sanayinin can damarının attığı 
bu bölgede, mevcut yol yükü taşı 
mıyor.

Sık sık kazaların olması da bun 
dan.

Onlarca TIR arda arda dar yol 
da ilerlemeye çalışıyor.

Görülmeye değer bir manzara.
GEMPORT İlçe Jandarma Bö 

lük Komutanlığı’na küçük bir 
nokta karakolu binası yapmış.

Yakında hizmete açılacak.
Binlerce araç ve insanın bulun

duğu bir yerde,' karakol kurulması 
yararlı bir girişim.

Şemsettin Bey, GEMPORT’un 
Gemlik’e yardımlarını sürdürmeye 
kararlı olduğunu, başta milli eği 
time birçok yardım yapıldığını be 
lirtiyor.

GEMPORT yöneticileri yönetim 
kurulu üyesi olan Belediye Başka 
nı Mehmet Turgut’un da kent için 
istekleri olduğunu, bunların müm 
kün olanlarının karşılanmaya ça 
hşıldığını belirtiyor.

Ama bir de istekleri var.
Kurumun adının siyasi çekiş 

melere karıştırılmaması.
Biz diyor, istenen yardımı yap

maya çalışıyoruz.
Cami konusunda alınmış bir 

kararlarının da bulunmadığının 
altını dikkatlice çiziyor.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Tebrikler Bacım!

Bayan Azize 
Temiz...

O, İnegöl’de 
yâşayan gönüllü 
çfevreci.
temiz özelliğini 

tâşıyan doğanın 
kirletilmesine nasıl 
duyarsız kalabilirdi 
ki.

30 yıl yurdunun 
ihsanına hizmet 
vermiş sağlıkçı.

Yüzlerce çocuk 
ellerine doğmuş, 
binlerce hasta 
vatandaşına seve
cen davranışı, tâtlı 
dili, şefkatli hazik 
elleri ile derde deva 
uğraşı vermiş 
emekli bir ebe 
hemşire.

Sağlığa Önem 
O’nun mesleği,

inanışı.
Emekli olduktan 

sonra da yaşadığı 
ilçenin sağlık 
yönünden yaşa 
nabilir bir durumda 
olması uğraşına 
adamış kendisini.

Azize Temiz, 
İnegöl’de iki 
iletişim şirketinin 
kurduğu baz istas 
yonlarının sağlığa 
zarar verdiği iddiası 
ile şirketler aley
hine açtığı dava 
sonucu baz istas
yonlarının zararlı 
olduğuna karar 
veren yerel mahke
menin kararının 
Yargıtay 4. ncü 
Hukuk Dairesi’nin 
onayı ile İnegöl İlçe 
Merkezi’ndeki 

yerlerinden şehir 
dışına kaldırıl
masını sağlamış 
mücadele insanı. .
Tebrikler bacım! 
İlçemiz İbrahim 

Karsak Camine de 
baz istasyonu 
kurulmuştu. 
Mahalle sakinleri 
tepki gösterdi, 
sağlık yönünden 
endişelerini 
Kaymakamlığa, 
Valiliğe iletti.

Bizler de sakın
calarını yazdık.

Endişelerimizi 
belirttik.

Kaldırılmasını 
istedik.

Hiç bir sorumlu, 
makam sahibi 
başvuruları ve 
yazılanları dikkate 

almadı.
Umursamadı.
Oysa davayı 

İnegöl’de karara 
bağlayan mahkeme 
“Hiçbir kamu hizme 
ti, insan sağlığın
dan daha önemli 
değildir” diyerek 
şehir içindeki baz 
istasyonlarının yer
leşim alanı dışına 
çıkarılmasına karar 
veriyor. Yargıtay 4 
ncü Hukuk dairesi 
kararı onaylıyor.

Baz istasyonu 
sahibi, şirket kararı 
temyiz ediyor.
Sonra temyiz 
başvurusunu geri 
çekerök, davranışı 
ile tesislerin insan 
sağlığına zararlı 
olduğunu bir nokta 

da kabulleniyor.
Bundan başka 

Gaziantep’te 
Süleyman Demir, 
Memik Altıntaş adlı 
vatandaşlar evleri 
üzerine kurulan ve 
kendilerine zarar 
verdiği iddiası ile 
baz istasyonunun 
kaldırılması için 
dava açıyorlar.

Yargıtay 4. ncü 
Hukuk Dairesi 
“Vatandaşın 
meskeni üzerine 
konulan baz istas
yonunun sağlık 
bakımından büyük 
endişeler taşıdığını, 
ayni bölgede 
yaşayan insanların 
psikolojik olarak 
yaşamını olumsuz 
biçimde etkileye
ceğini, bunun da 
insanların psikolo
jik yapısında tedir
ginlik ve tedirginlik 
yaratacağını, 
davacıların bu 
nedenle zarar 
gördüğünü kabul 
ederek, yerel 
mahkemenin baz 
istasyonunun 

kaldırılmaması 
gerektiği doğrul
tusuna dair kararını 
bozuyor.
Ama gelin görün 

ki, Gemlik cami
lerindeki baz istas 
yonları halkın tedir
ginliklerine, korku
larına rağmen 
yerinde duruyor.

Kendilerine başvu 
rulan ve dikkat çe 
kilen makamlar, 
halkın korku ve 
endişelerini umur
samıyor.

Her sorumlu 
makam sahibi 
sözde halkın 
hizmetinde...

Nasıl hizmet ise...
Sağlıklı yaşam, 

huzurlu bir toplum 
sorun değil demek 
ki ....

Oysa, yargı 
“Hiçbir kamu 
hizmeti insan 
sağlığından önemli 
değildir”

Hükmünü veriyor.
Bilmem bu 

karara artık uyacak
ları mı?

Bekliyoruz...

Aralık Körfez’internette mplhfejazta’,»

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belefliye otobüs şoförü <16 aileleri 
işten çıkarılmaları protesto elti
Bursa'da sendika 
üyesi oldukları 
gerekçesiyle işten 
çıkarıldıkları ve 
sendikadan 
istifa etmeleri 
yönünde baskı 
gördüklerini iddia 
eden belediye 
otobüs şotförleri 
ve aileleri eylemi 
yaptı.
Türkiye Motorlu 
Taşıt İşçileri 
Sendikası (TÜMTİS) 
tarafından 
Atatürk Caddesi 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi öniünde 
düzenlenen mitingle 
sendika üyesi olduk
ları gerekçesiyle 
bazı belediye 
otobüs şoförlerinin 
işten çıkarılmaları 
protesto edildi. 
Mitingte basın 
açıklaması 
yapan TÜMTİS 
Genel Sekreteri 
Gürel Yılmız,

sendikalarına 
üye oldukları 
gerekçesiyle 
10 belediye 
otobüs şoförünün 
işten çıkarıldığını 
aktararak, 
"Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nîn 
kuruluşu olan 
Bursa Uluşım 
Anonim Şirketinin 
(BURULAŞ) sahibi 
olduğu ve BURU
LAŞ tarafından 
Deniz Ulaşım 
A.Ş'ye devredilen 
ve Deniz Uluşım A.Ş 
tarafından da 
Evin Taşımacılık 
A.Ş'ye ihale edilen 
belediye otobüs
lerinde çalışan 
işçiler sendikamıza 
üye oldular. TÜMİŞ 
Sendikası olarak 
çoğunluk tespiti için 
2 Temmuz 2007 
tarihinde Çalışma 
Bakanhğı'na 
başvurduk." dedi.

2007 Temmuz 
ayından bu yana 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
yan kuruluşu 
BURULAŞ'ın 
yanısıra Evin 
Taşımacılık 
yetkilileri tarafından 
üyelerine 
sendikadan 
istifa etmeleri 
için baskı yapıldığını 
vurgulayan Yılmaz; 
"Sendikamızın 
tüm uyarılarına 
rağmen baskı ve 
tehditler devam 
etmektedir. Uyarı 
ve ihtarlarımıza 
rağmen sendikamız
dan istifa etmeyen 
üyelerimizden 
10'u işten 
çıkarılmıştır." 
dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ni 
sorumluluklarını 
yerine getirmeye 
çağıran TÜMTİS

Genel Sekreteri 
Gürel Yılmız, 
"1 Mayıs 2008 
tarihinde yeni 
ihale yapılacak. 
Yeni ihale şart
namesinde ise 
mahkeme kararı 
ile BURULAŞ 
işçisi olduğu tescil- 
lenen işçilerimizin 
çalıştırılma zorunlu
luğu yer almalıdır. 
Sayın Hikmet 
Şahin'i üzerine . 
düşen sorumulukları 
yerine getirmeye 
ve açıklama yap
maya davet ediyo
rum." şeklinde 
sözlerini tamamladı. 
Meydanda toplanan 
belediye otobüsü 
şoförleri ve aileleri 
ise "Haklıyız, 
güçlüyüz 
kazanacağız", 
"İşçiyiz hakkımızı 

alacağız" 
şeklinde 
sloganlar attı.

İbrahim BABÜR
Emekli PTT Müdürü

Sohbet Köşesi

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ,

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

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset 
«mm I

istt Cad. ta Sol. ktak talıjı No: JI8 GEMİLİK lel: 513 96 ÎJ Fax: 513 35 H

ZEYTİNCİNİN GÜNLÜGÜ SONUÇ

Senelerdir arkadaşlarıma, tanıdıklarıma 
yaptığım sele zeytinlerini verirken en çok 
karşılaştığup soru ‘Daha irisi yok mu?’ 
olmuştur. Halkımız kaliteyi irilikte zannet
mekte ve aramaktadır.

Halbuki kalite anlamı geniş bir kelimedir.
Halk dilinde boya veya Macar zeytini 

diye adlandırılan yusyuvarlak, manda gö 
zü kadar iri sertlik ve renk deseniz taşkö 
mürü olan bir zeytin türüdür. Ressama 
model olacak kadar güzeldir. İhsanların 
önüne çeşitli zeytinlerden kokteyl getiril 
se tanımayanın gözü ve elinin gideceği ilk 
zeytindir Fakat ne yemesi ne tadı ne 
lezzeti vardır doğru dürüst. Yağı desen 

I yüzde 5 civarındadır. Hayret ettiğim nokta 
। Avrupa'ya öncelikli ve en çok ihraç edilen 

zeytin olmasıdır...
i Avrupah onu hamburger üzerine dilimle 

yerek garnitür olarak kütlanıyormuş.
Avrupalıya afiyet olsun. Yurdumuzda zey 
tin yalnız salatalara garnitür olmaktadır. 
Genelde halkımız ekmeğine katkı ve gıda 
olarak tüketmektedir.

Yaşlı ihsanlar bayır, kurak alan orta boy, 
hatta ince zeytinlerin irilere göre yağ

I oranının daha yüksek olduğunu söylerler
di. Bu laboratuvar tetkikiyle doğrulanırsa 
yağ zeytinde çok şey ifade ettiğine göre, 
özelliklerini vatandaşımıza öğretmemiz 
bilinçlendirmemiz kaçınılmazdır. Gerçek 
aydınlatılırsa orta boy zeytin vatandaşımı 
zın damak zevki sıhhatinin ve kesesinin 
dostu olacaktır.

Buradan, yazıma güzel bir haberle de 
vam etmek istiorum. Son aldığım duyum- | 
lara göre Marmarabirlik, Uludağ Üniversi i 
tesi ile anlayarak bölgemizde geniş çapta 
toprak ve. yaprak tahlili yaptığını öğren 
dim. Sevindirici olay daha geniş alanlara 

' yayılmasını dilerim.
Ancak. .U Ü. Zeytincilik sempozyumu 

2000 adlı kitabın önsözünde önerilen
1- Zeytin ile ilgili tüm kişi kurum ve 

| kuruluşların ve zeytin yetiştiriciliğinden, • 
' teknolojisine, zeytinyağından pazarlan- 
: masına kadar tüm sorunları ele alan, 

çozıim yolları ve bu konuda gelecek için 
planlar yapan bir kurulun oluşturulması 
yararlı olacaktır.

2 Zeytincilik ile ilgili sorunlara çözüm 
getirecek bir araştırma ve geliştirme 
merkezinin kurulması önem taşımaktadır. I

3- Ükemizin en kısa sürede uluslararası ■ 
zeytinyağı konseyine (100 C) tekrar üye 
olması gerekmektedir.

4- Zeytincilik sempozyumlarının ulusal 
j düzeyde her 2 veya 3 yılda bir değişik 
I kuruluşlar tarafından düzenlenmesi yarar- j 
| lı olacaktır.

Gönül bu önerilerin çok önceden değer- 
| lendirilmesini beklerdi. Bu yazım herhan- J 
i gi bir kurumu veya kişi tenkit etmek için ;

yazılmamıştır. Ağır kelimeler kullanmış ‘'H 
sam özür dilerim. Bunu üzüntüme

i duyarlılığına versinler..
Senelerdir hasadında, insanlara bayram 

sevinci yaşatan zeytin ağacını artık bize » 
bakmıyor sözleriyle iş görmez yılkı atı gi 

j'bi tabiatla baş başa .bırakılmasını kabulle 
I nemiyorum. Zeytinliğime gittikçe bakım 
I sizhktan, hastalıktan kararmış ağaçları 

gördükçe, ağaca küsmüş insanları dinle 
dikçe, benim de içim kararıyor. Küsleri 
barıştırmak sevaptır derler. Bu benim işim 
değil, haddim de değil. Devletin işi, devlet 
barıştırsın milleti ağaçla. Benim dileğim, 
insanların yüzünü güldüren eski günlere 
dönmektir. Memleketim gülen insanların 
diyarı olsun istiyorum.

Bütün üreticilere sağlık içinde bol 
| kazançlı, bereketli ürünler dilerim.
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TSO’da eğitim 
seminerleri sürüyor

lOMl!
Gemlik Ticaret ve 
Ssinayj Odası ve 
AÖİGEM Kocaeli 
işbirliği ile düzenle- 

■ nen eğitim seminer
lerinin bir yenisi 
daha yapılacak.
Gemlik Ticaret ve 
Sânayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, 
1 Mayıs 2008 
Pdrşembe günü 
“Yönetimde Liderlik 
ve Etkinlik” 
eğitimi verilecek. 
Eğitimin amacının 
lider yöneticinin 
kendi yaşamının 
liderliğinin temelin 
de yatan bilincin 
farkına varılmasını 
sağlamak ve lider
lerin birbirleri ile 
kaynaşmasını 
sağlayıp, takım 
bilincine katkıda 
bulunmak olduğunu 
söyleyen Odası 
Bdşkanı Kemal Akıt, 
şunları söyledi:

| “Bu eğitime

UMURBEY MU SAHA 
veUHIEin

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
1 Saati: 45,00 ■ YTL

1 Saat t Servis; 65.00 ■ YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM : 0.546 517 52 82

odamıza bağlı 
üye firmalarımızın 
orta ve üst 
düzey yöneticileri 
katılacaktır.
Amacımız, modern 
yöneticilerde 
bulunması gereken 
vasıfları geliştirmek " 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Toplantı Salonu’nda 
yapılacak olan semi
ner, 1 Mayıs 2008 
Perşembe günü saat 
09.30-17.30 saatleri 
arasında yapılacak. 
Seminer ABİGEM 

eğitmenlerinden 
Prof. Dr. İsmail 
Üstel tarafından 
yerilecek.
Ücretsiz olarak 
yapılacak olan 
seminerin sonunda 
katılanlara 
sertifika verilecek. 
Ticaıjet ve Sanayi 
Odası’ndan yapılan 
açıklamada, ayrıntılı 
bilgi almak isteyen
lerin odayı aramaları | 
veya internet 
sayfasından 
eğitim lingini 
incelemeleri istendi.

Bursa'da her gün 
onlarca çiftin 
bir ömür boyu 
beraberliğe imza 
attığı Kültürpark 
Nikah Salonu, 
Merinos'a taşınıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
meclis toplantısında 
Kültürpark'taki 
nikah salonunun 
yıkılarak, yeşil 
alana dönüştü 
rülmesi karara 
bağlandı. Kültürpark 
Nikah Salonu, 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
Merinos'ta yapımı 
devam eden eski 
tabldot, düğün salo
nunun bulunduğu 
yerde projelendi 
rilen nikah salonu 
nun hizmete girme
siyle buraya taşı
nacak. Merinos'taki 
nikah salonu tamam 
landıktan sonra 
burayl işletecek 
olan Osmangazi

। Başbakanlık Devlet 
Personel Başkanlığı, 
kamu kurumlarının

i boş memur kadro 
larına özürlü per
sonel alınacağını 
duyurdu. 80’i Milli

I Eğitim Bakanlığı, 
29’u Başbakanlık 
olmak üzere toplam 
182 özürlü işe 
alınacak.
Devlet Memurları 
Kanununun değişik 
53’üncü maddesi ile 
bu maddeye dayanı

DEVREN SATILIK
İSTİKLAL CADDESİ 

1 NOLU ARALIKTA 
(ADLİYE SOKAĞI) 
FAAL DURUMDA 

KIRAATHANE SAHİBİNDEN 
DEVAEN SATILIK

Tel: 0.224 524 80

Belediyesi’ne 
devredilecek. Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafrndan Kültür 
park'ta yapılan sağ 
Sıklaştırma çalışma 
lan kapsamında 
yıkılacak binalar 
arasına alınan nikah 
salonunun kaldırıl
masıyla Bursa, 
2 bin metrekare 
daha yeni yeşil 
alana kavuşacak. 
Öte yandan Acemler 
Kavşağı içinde 
yer alan Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
de kaldırılmasına 

larak çıkarılan 
Yönetmelikle 
yapılan iş duyu
rusuna göre, 
Başbakanhk’a 
29, Milli Eğitim 
Bakanhğı’na 80, 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne 3, 
İller Bankası 
Genel Müdürlüğü’ne 
8, Sahil 
Güvenlik 
Komutanhğı’na 
3, Pamukkale 

yönelik ilk adım 
atıldı. Büyükşehir 
Belediyesi, Emniyet 
Müdürlüğü’ne yakıt- 
ikmal ve sosyal 
tesislerinin yer aldı 
ğı Acemler Kavşağı 
lupu içindeki yerine 
karşılık BUTTIM böl
gesindeki 40 dönüm 
lük alanını tahsis 
etti. Bu arada Cum 
huriyet Başsavcı 
lığı'nın Yeni Adliye 
Sarayı için yer 
tahsisine yönelik 
talebi de İmar 
Komisyo nu'na 
havale edildi.

Üniversitesine 
5, İstanbul 
Üniversitesi’ne 
14, Abant 
İzzet Baysal 
Üniversitesi’ne 1, 
Uşak Üniversite 
şi’ne 5,Trakya 
Üniversitesi’ne 
5, Giresun 
Üniversitesi’ne 
5, Hatay 
İl Özel Idaresi’ne 
4, Niğde Belediye 
si’ne 3, Kırıkkale 
Karaahmetli 
Belediyesi’ne 1, 
Gaziantep Büyük 
şehir Belediyesi 
GASKİ Genel 
Müdürlüğü’ne 5, 
Kırıkkale 
Hasandede 
Belediyesi’ne 1, 
İstanbul Bahçeli 
evler Belediyesi’ne 
9, Bursa Nilüfer 
Belediyesi’ne 1 
olmak toplam 
182 özürlü 
personel 
istihdam edilecek.
21 Nisan’da 
başlayacak ve 
5 Mayıs’ta 
sona erecek 
başvurular ilgili 
kurumlardan 
edinilecek 
başvuru formlarıyla 
yapılacak.
Sınav tarihleri de 
yine işe alacak 
kurum tarafından 
belirlenecek.
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Freni boşalan kamyon 
direğe çarparak devrildi
Orhangazi’de fren
leri boşalan mıcır 
yüklü bir kamyon 
elektrik direğine 
çarparak devrildi. 
Kamyonda bulunan 
üç kişi çeşitli 
yerlerinden 
yaralandı.
Orhangazi-Fındıklı 
yolunda bulunan 
bir mozaik deposun
dan yüklediği 10 
tonluk mıcırla yola 
çıkan bir kamyon, 
Fındıklı yolunun 
Hürriyet mahallesi 
çıkışında yokuş 
aşağı inerken 
frenleri boşaldı. 
Elektrik trafosunun 
karşısında bulunan 
beton elektrik 
direğine çarptıktan 
sonra devrilen

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN B!Zİ 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 lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa k

■"""————— 'I —. I  ...................... ....
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.

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

kamyonda bulunan 
3 kişi hafif yaralan 
dı. Kaza Hürriyet 
Mahallesi Fındıklı 
yolu girişinde 
meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, 
Fındıklı yolu 
üzerinde bulunan 
bir mıcır deposun

W

dan yüklediği 10 
ton mozaiği taşıyan 
Yüksel Erdeğer 
(40) idaresindeki 
16 VJ 716 plakalı 
kamyonun, Hürriyet 
Mahallesi'nde 
frenleri boşaldı. 
Tonlarca yükle 
yokuş aşağı 

•İ* 
&

hızlanan kamyon, 
elektrik trafosunun 
hemen karşısında 
bulunan beton 
elektrik direğine 
çarparak devrildi. 
Kamyonda büyük 
hasar meydana 
gelirken, sürücü 
Yüksel Erdeğer 
ile yanında 
bulunan Murat 
Çoban (28) ve 
Şemsettin Şentürk 
(40) hafif yaralandı. 
Yaralılar ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak 
tedavi altına 
alınırken, 
kamyon vinç 
yardımı kaldırıldı. 
Soruşturma 
devam ediyor.

s

Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesin 
de jandarma tarafın
dan bir yolcu oto
büsünde yapılan 
operasyonda kaçak 
yollardan Yunanis 
tan'a gitmek isteyen 
yabancı uyruklu 12 
kişi yakalandı. 
Edinilen bilgiye gö 
re, İstanbul'dan Bur 
sa'ya otobüsle ka 
çak mülteci getiril 
diği ihbarını alan 
jandarma, Bursa - 
Balıkesir karayolu 
üç Kurnalar 
Mevkiinde İstanbul 
plakalı yolcu oto
büsünü durdurdu. 
Otobüste 15 Türk, 
31 Irak, 5 Filistin, 3 
Srilanka vatandaşı 
olmak üzere toplam 
54 kişinin seyahet 
ettiği belirlendi. 
Jandarma ekip
lerinin yaptığı kimlik 
ve pasaport kon
trolünde araçtaki 
yabancı uyruklu 
kişilerden 5'i 
Filistin, 4'ü Irak ve 
3'ü Sri Lanka uyruk
lu 12 kişinin pas
aportlarının olma 
eliği ve Türkiye'ye 
kaçak yollardan 
giriş yaptıkları 
tespit edildi. Göz 
altına alınan kaçak
lardan pasaportları 
olan 17 Iraklı ile 
12 Türk ifadeleri 
alındıktan sonra 
serbest bırakıldı.

Yarılım etme 
bahanesiyle 

ATM'de bekleyen
yaşlıların emekli 
maaşlarını çekti

Bursa'da, yardım 
bahanesiyle emek 
lileri dolandıran bir 
kişi aranıyor. 
Uluyol ve Atatürk 
Caddesi'nde 
bulunan Halk 
Bankası ve Ziraat 
Bankası'nın önünde 
maaş çekmek 
için sıra bekleyen 
yaşlıların arasına 
karışan kimliği 
belirsiz dolandırıcı, 
yardım etme 
bahanesiyle 
şifrelerini 
öğrendiği Ömer 
Üşenç (61 y,

Profesöriin evini soııimaf
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
ikamet eden bir pro
fesörün evine giren 
kimliği belirsiz kişi 
veva kişiler, evdeki 
altınları çaldı. Evinin 
soyulduğunu gören 
Uludağ Uni versitesi 
(UÜ) Eğitim 
Fakültesi İlköğretim 
Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. 
Muhlis Özkan polise 
başvurdu.
Barış Mahallesi 
Gözde Sokak'ta 
ikamet eden UÜ 
öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Muhlis 
Özkan'ın evine 
giren kimliği 
belirsiz hırsız veya 
hırsızlar 33 adet 
çeyrek altın, 
5 adet yarım altın, 

ELEMAN ARANIYOR

DCTAYPARK 
OTO KUAFÖRÜ NDE 

ÇALIŞACAK 
BAY €L€MAN 
ARANIYOR.

Müraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.
Orhangazi Cad. Bütünler Düğün Salonu 

Karşısı-GEMLİK
TEL: 514 37 44

Nezir Uysal (80), 
Himmet Başar (59) 
ve Haşan 
Aracı'yı (62) 
dolandırdı.
Yaşlı adamların 
maaş kartlarını 
yanında getirdiği 
başka kartlarla 
değiştirip 2 bin 
500 YTL'yi 
dolandıran şahıs 
kayıplara karıştı. 
Olayla alakalı 
soruşturma 
başlatan polis 
kimliği belirsiz 
dolandırıcının 
peşine düştü.

5 adet bilezik, 
2 adet 
Cumhuriyet altınını 
çalarak kaçtı. 
Nilüfer 
Polis Merkezi'ne 
başvuran Prof. 
Dr. Özkan, çalınan 
altınların eşinin 
kendisinden 
habersiz 
salondaki karolifer 
peteğinin arkasına 
sakladığı bez 
torbada bulun
duğunu söyledi. 
Olay Yeri İnceleme 
Şubesi ekipleri 
evde yaptıkları 
incelemede kapı 
ve pencerelerde 
zorlama izine 
rastlamazken 
olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.
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SERBEST KÜRSÜ
TÜLAY KİBAROĞLU 

Şükrü Şenol ilköğretim Okulu 
İngilizce Öğretmeni

Vatanım Cennet Yüzlü 
Çocukları!!

Bir coşku, bir heyecan, bir sevinç 
çığlığı var adında bile bugünün.

Bayrakları, balonları, flamalarıyla 
gözümün önünden geçen, çocukluğuma 
dair beynime kazınmış, nadir hatıralardan 
olan bu günü yad ederken, hala yüreğimin 
kıpırdanması çocuksu bir telaşa kapılıp, 
mutluluğa bürünmem ne garip!!

Vatanımın cennet yüzlü çocukları!!
Ne sözde özel günler var; adı ardında 

bir şeyler ifade edemeyen, tüketim 
canavarlığına teşvik etmekten öteye gide
meyen...

Oysa bugün ....
Bugün sevdiği olmayanın da, anasını 

kara toprağa uğurlamış yavrunun da, yeni 
yılında sıcacık evinde, yalancı umutlarla 
giremeyenlerin de günü.

Bugün herkesin, tüm çocukların günü; 
Ege deki Efe'nin de, Doğudaki Dicle'nin 
de....

Araba girmeyen, elektriği olmayan 
köyümdeki...; Tüm yurdumdaki çocuk
larımın günü. Hepsinin yüzünde aynı 
tebessüm, ellerinde aynı bayrak, dudak
larında aynı marş....

Vatanımın cennet yüzlü çocukları!!
Bir verince, bin sunan, yokluğu ama 

aynı anda tokluğu, onuru, gururu 
[ûçûkken kavrayıp, kimi zaman çocuk- 
uğunu bilmeden evinin yükünü omu- 
Jayıp; çatlamış elleriyle gündüz kalem 

tutup, akşamları ekmeğini kazıyan, güzel 
yurdumun taze fidanları, sizden çok kim 
hak ediyor ki bayramları!!...

Vatanımın cennet yüzlü çocukları!! 
Bugün 23 Nisan.
Bugün sizin bayramınız.
Biz .yurdumun dört bir yanında emek 

harcayan öğretmenleriniz, coşkuyla ufacık 
yüreklerinizi, yüreklerimizde hissedip; sîz
leri oraya yerleştirecek, doğrularımızı ve 
birikimlerimizi nihai nefesimize aktara
cağız hiç yılmadan.

Toprağımızdaki her bir çiçek, sevgiyle 
çarpan her yürek, yarınlarınız için verilen 
her emek sadece bu gün değil, her gün 
size armağan olsun.

Al bayrağın bekçileri, umut dolu göz
lerinde bahar çiçekleri açan yurdumun 
cennet yüzlü çocukları mutlulukla, sağlık
la, bayramımız kutlu olsun....

|j ELEMAN ARANIYO^

Restaurant 
bölümümüzde 
çalışmak üzere 
BRY - BRYRN 

€L€MRN ARANIYOR. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 
Müraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.

Gemlik - Yalova Yolu 5. km.

Tel: (0.224) 5132394 (pbx) - Fax: 5133102

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

8 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR
Sünger ve poliüretan . 

imalatı yapan fabrikamızda 
. çalışmak üzere

** Askerliğini yapmış **
** 25 yaşım aşmamış** 

BAY ELEMANLAR ARANIYOR.

BURFLEKS LTD, STI,
Müracaatların Sanayi Sitesi B Blok No:15-16 

GEMLİK adresine şahsen yapılması rica olunur

Tel: 0.224 524 80 86

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

PERİ TOZU 12.00 - 14.00 -16.15 - 19.00- 21.00
EJDER AVCILARI 12.00- 14.15 16.30- 19.15

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 
ve bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü 

(SRC ve Psikoteknik belgeli) 
Miiracaatlann şahsen yapılması rica olunur. 

Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 
CV fakslanması gerekmektedir.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA - TelZ 513 47 39

(Rezervasyon
Tel:5l3332l)
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ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle düzenlenen kompozis 
yon yarışmasında BİRİNCİ olan yazı

Fatih YILDIZ
Kurtul İlköğretim Okulu 7/A

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle düzenlenen kompozis 
yon yarışmasında İKİNCİ olan yazı

Merve ÇİÇEK
11 Eylül İlköğretim Okulu 7/Â

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle düzenlenen kompozis 
yon yarışmasında ÜÇÜNCÜ olan yazı

Sinem ARİS
Özel Aykent İlköğretim Okulu 6/A

Baharın En Güzel Günü
Toprak ananın yeniden canlanıp genç 

leştiği, çiçeklerin açıp yeşerdiği baharın en 
güzel günü sana merhaba... Tabiatın bir 
çocuk sevimliliğini andıran ve güzelliğini 
taşıyan ayların en güzeli Nisan ayı sana 
merhaba.... Merhaba diyorum; çünkü ege
menliğimize kavuştuğumuz o mutlu gün 
senin güzelliğinde saklı.

Düşünüyorum da bir milletin özgürlüğü 
nü eline aldığı bu gün neden biz çocuklara 
bir sevgi yumağı olarak sunulmuş. İşte o 
zaman Ulu Önder Mustafa Kemal’in sözleri 
yankılanıyor kulaklarımda. Bu günün 
çocukları yarının büyükleri olacaklar. 
Vatanın özgürlüğü biz çocukların minicik 
avuçlarında saklı. Nasıl mı?

Baharın dünyaya sıcak yüzünü göster
diği Mayıs’ın 19’unda farklı bir güneş doğ 
du bu topraklara. Milli beraberliği ve milli 
bilinci uyandırdı tüm halkta. Bütün ülkeyi 
baştan sonra ışığı ile aydınlattı. Ülkemizi 
aydınlatan bu ışık ile sönmeyecek olan 
özgürlük meşalemiz yakıldı o gün. “Hasta 
Adam” diye adlandırılan Türk Devleti, 
baharda yeşeren tabiat gibi yeniden can
landı.

Uzun ve zorlu savaşlar yormuştu halkı 
ama içindeki çocuğu öldürememişti. Yere 
düşen bîr çocuk gibi kanayan yarasına 
aldırmadan özgürlük yolunda koşmaya 
devam etti. Mustafa Kemal Paşa vatanın 
kurtuluşunun milletin desteğine bağlı 
olduğuna hep inandı. Tek yürek olan bu 
millet bıkmadan savaştı bu haklı davasın
da. Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası 
olan 23 Nisan 1920; ulusumuzun yazgısı 
mn belirlendiği, kurtuluşumuzun ilan 
edildiği tarihtir.

Artık egemenlik kayıtsız şartsız bu mu 
zaffer milletindir.

Bağımsızlığın ilan edildiği bu tarih Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
biz çocuklara armağan edilmiştir. 
Bağımsızlığımız, geleceğin teminatı olan 
biz çocuklara miras bırakılmıştır. Çocuklar 
bu vatanın gelecekleridir. Vatan çocuklar 
sayesinde yükselip yücelecektir. Atatürk 
Türk Milleti’ne olan güvenini bıraktığı bu 
miras ile anlatmaktadır.

Çünkü Türk Milleti’nin bağımsızlığı 
onun asil kanından gelmektedir.

Yarınların büyükleri biz çocuklar; milli 
egemenliğimizin önemini anlayıp milli ege
menliğimize sahip çıkmalıyız.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın değerini vererek ve bulun bi 
linçine vararak tüm dünyaya duyuracak 
şekilde kutlamalıyız.

Yasasın 23 Nisan!
Merhaba baharın en güzel günü!

Mutluluğun Anahtarı
Gökyüzü, gecenin perdesini çekmiş, 

ufukları altın reni boyayan güneşe vermişti 
yerini. Dalgaları kıyıya vuran denize değişi 
yordu güneşin saçları. Sahilde parlayan 
sabah güneşi ile yeni bir güne gözlerimi 
açtım.

Barış, kardeşlik, hoşgörü vadedin yep 
yeni bir gündü bugün.

Seksen sekiz yıl ön ceyi düşündüm 
penceremden denize bakarken.

Daha fazla beklememeliydim, kalkıp 
sokakların, kuşların, ağaçların ve çocuk
ların neşesine ortak olmalıydım.

Bir sokağa girdim. Çocuklar, büyükler 
hep bir arada. Birden onu gördüm arala 
rında. Engin gözleriyle çocuklara gülüm
süyordu. Yanına ulaşmalı onunla konuş
malıydım.

Tam yanıma geldiğimde elindeki güzel 
hediyelerden birini seçip bana verdi. 
Dünya, tüm halkı arkasına alarak meydana 
doğru ilerledi. Bir sel vardı arkasında co 
şup, taşan tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda oldu 
ğu gibi hepsi tek bir adım tek bir yürek 
olmuştu sanki.

Meydana vardığımda yaşı ilerlemiş 
saçları beyazlamış fakat gözleri ala
bildiğine çocuk olan birisi kürsüve çıkın 
konuştu.

Tarihe sayfa sayfa eklenen anılardan 
bahsetti. Gözlerine baktıkça sevgiyi, 
umudu gördüm. İçimi büyük bir heyecan 
kapladı. Sonra yine o çıktı kürsüye 
Masmavi gözleriyle çocuklara dönüp 
güldü ve şöyle dedi:

“Halkımızın ve tüm çocukların, Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun! 
Herkes büyük bir coşkuyla onu alkışladı 
ve birden halkın arasında kayboluverdi. 
Onu aradım bulamadım. Elimde tuttuğum 
hediyeye baktım. Güzel bir sandık.. 
Sandığı açtığımda bir kuş ellerimin arasın
dan uçup gitti.

Bir mektup vardı bembeyaz, tertemiz bir 
kağıda yazılmış.

Açtım, mükemmel bir yazısıyla yazılmış 
şu sözlerle karşılaştım. :

“Karanlığın gölgesinden sıyrılıp kendi 
ışığını bulan halkıma ve tüm çocuklara 
hediyemdir”

Bunlar onun sözleriydi.
Meydanda çocuklara hediye veren ve 

konuşan O’ydu.
O ulu önder Atatürk’tü.
Bugünün ne kadar özel ve güzel bir gün 

olduğunu; mutluluğu açacak anahtarın 
sevgi, barış ve kardeşlik olduğunu, çocuk
luk samimiyetinin güzelliğini şimdi anlıyo
rum.

Her yaşta çocuk kalmanız dileklerimle...

Bugün her zamankinden daha farklı
Bugün; farklıydı güneşin doğuşu...
Farklıydı bulutlar...
Farklıydı gökyüzü...
Farklıydı sanki kainat...
Güneş daha parlak doğdu bugün, 

pamuklar gibi beyazdı bulutlar, masmaviy
di gökyüzü, kirlenmemişti...

Kaniat gülümsüyordu adeta çocuklara... 
Neden bilmiyorum, bugün daha mutlu, 
daha heyecanlı, daha özgür uyandım her 
zamankinden. ,

Doğa sanki bana: ’Haydi kalk, çalış 
vatanın uğruna, çalış Cumhuriyet uğruna’ 
diyordu.

Bugün nedense kendi isteğimle kalktım 
yataktan bugün her şey zevk veriyor bana 
ya da içimdeki o mutluluk, o özgürlük öyle 
hissettiriyor, bilmiyorum. Bugün sanki 
daha hür dolaşıyordum sokaklarda...

Bugün yeniden doğdum galiba...
Bugünün bir özelliği olmalı dedim kendi 

kendime. Düşündüm. Evet, buldum. 
Bugün ve özgürce yaşayabileceğimiz her 
gün çok değerli bir hediye bize....

Öyle değerli ki şu an nefes alabiliyor- 
sak, konuşabiliyorsak, özgürce yürüye- 
biliyorsak, yani yaşayabiliyorsak, hayat
taysak hala; borçluyuz bunu 
CUMHURİYET’E ve önder ATA’mıza...

Düşünüyorum da....
Başkalarının etkisi altında, günlerimiz 

geçerken yaşamış sayılır mıydık acaba?
Yine düşünüyorum... Bizim için çok 

değerli olan Cumhuriyet varlığına nasıl 
ulaştık? derken aklıma geldi; Cumhuriyet 
temeliydi, emeliydi. Ama hala anlamadığım 
bir şey var.

Bugün 23 Nisan. Neden bugün?
23 Nisan bu kadar önemli ki? Biliyorum. 

Bu tarih Cumhuriyetin ilan edildiği tarih 
değildi. Demek ki TBMM’nin kurulduğu ta 
rihti bu tarih... Şimdi bugünün farklılığını 
daha iyi olmasın ki bugün Cumhuriyetin 
temeli atılmış, özgürlüğe doğru bir kapı 
açılmış, bir bayram yapılmış... Nasıl farklı 
olmasın ki bugün? Bugün nasıl neşeli 
olmam ben? Bugün ULUSAL EGEMENLİK 
VE ÇOCUK BAYRAMI. Benim bayramım bu 
gün, tüm Türk çocuklarının bayramı bu 
gün. Türklerin özgürlüğünün bayramı... 
Bugün nasıl neşeli olmam ben?

Ben bugün bir söz vermeliyim. Atama, 
Cumhuriyetime, vatanıma ve kendime; 
Bugün hayattaysam Atamın sayesindedir. 
Bu yüzden Atam sana söz veriyorum: 
Bugün çok çalışacağım, yarınımı güvende 
tutacağım. Ata’m madem sen bu günü 
armağan ettin, emanet ettin; ben de 
CUMHURİYET’e sonsuza dek sahip çıka
cağım.

ÇÜNKÜ ATAM İZİNDEYİM!!!!!
ATAMIN, CUMHURİYETİMİN VATANIMIN; 

EVLADIYIM!!!

Kimi bir bisiklet, 
kimi bir kitap...

Bu yıl da küçücük 
dilekler var gerçekleştirilmeyi 

bekleyen ...
Gelin, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nda çocuklarımızın 
mutluluğuna yine ortak olun

BİR DİLEĞİ DE SİZ 
GERÇEKLEŞTİRİN

Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 Kat kaloriferli 
daire sahibinden satılıktır
Tel : (0.224) 517 26 42

.T MA .a “SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Sigarayı en cok 8 nedenden içiyoruz!
Toplu alanlarda 
sigara kullanımının 
kanunen zorlaştırıl
ması, sigarayı bırak
ma sürecinde sanıl 
dığı kadar da etkili 
olamıyor. Acıbadem 
Sağlık Grubu, Inter 
notional Hospital 
Etiler Tıp Merkezi'n 
den Klinik Psikolog 
Reyan Kanyas, "Han 
gi çözüm yöntemiyle 
olursa olsun, hem 
içenlerin hem de 
içmeyenlerin sigara 
kullanımını azaltmak 
amacıyla bilinçlenm
eye ve daha fazla 
aktifleşmeye ihtiyacı 
tartışılmazdır. Bu 
içerden verildiği ve 
yakınlardan da 
destek alındığı tak
tirde kazanılabilecek 
bir savaştır. Herkes 
sigarayı bırakabilir" 
diye konuştu.
SİGARA EN ÇOK 
HANGİ DURUMLAR
DA İÇİLİYOR?
Zaman içerisinde 
fiziki nikotin ihtiyacı 
ve el-ağız alışkanlık
larına, davranışsal 
şartlanmalar da 
ekleniyor.
Klinig Psikolog 
Reyan Kanyas, en 
fazla sigara içmeye 
neden olan 8 nedeni 
şöyle sıraladı: 
-Kahve veya alkol 
tüketirken 
-Yemekten sonra 
-İşe mola verildi 
ğinde

-Sinirlenince 
-Heyecanlanınca 
Keyiflenince 
-Direksiyonda 
-Kül tablası, sigara, 
çakmak görünce kişi 
de şartlanmaya 
bağlı olarak sigara 
içme ihtiyacı 
beliriyor

" Sigarayı herkesin 
bırakabileceğini 
belirten Kanyas, 
birçok kişinin kendi 
başına bırakabildiği 
gibi, bazı kişilerin de 
ilaç tedavileri, grup 
psikoterapiler!, niko 
tin sakız ve bantları 
gibi tedaviler yardı 
mıyla bırakabildik
lerine değindi. 
Sigara bırakmaya 
yardımcı bazı dav 
ranışsal yöntemler 
şöyle özetlenebilir: 
Tarih belirlemek 
yararlı: Sigara bırak
ma tarihinin doğum 
günü gibi önemli bir 
tarih olması, bunun 
ilan edilmesi büyük 
yarar sağlar 
Sigara içme alışkan
lıkları incelenmeli: 
Bırakmadan evvel 
sigaranın içildiği 
durumlar ve saat
lerin not edilmesi" 
gereklidir 
Sigarayı bırakma 
nedenleri belirlen
meli!: Kişilerin 
sigarayı bırakma 
nedenleri farklılık 
gösterse de en öne 
çıkan iki neden 

sağlıklı yaşamak ve 
çocuklarına iyi 
örnek olma isteğidir. 
BIRAKMA 
EVRESİNDE İŞE 
YARAYACAK 
ÖNERİLER 
1- Sigara bırakıl 
dığında ilk günler 
çok önemlidir. Eğer 
sigara bir hekimin 
süpervizörlüğünde 
bırakılıyorsa ilk iki 
hafta düzenli 
görüşme ve sonra 1, 
3, 6 ve 12 aylarda 
görüşme faydalıdır. 
2-Görüşmelerde 
sigarayı bırakmış 
kalma durumu, moti
vasyonun sürekliliği, 
yeniden başlama 
(relaps) eğilimi 
değerlendirilir. 
3-Sigaraya yeniden 
başlama eğilimleri, 
sigara içmenin bira 
kıldığı ilk haftalar 
içinde olmaktadır. 
Bırakan kişi ilk iki 
kontrolüne kadar 
sigara içmemişse 
bırakmış kalma 
olasılığı yüksektir. 
4-Ancak yeniden 
başlamalar başarısı
zlık olarak değer- 
lendirilmemeli ve 

yeniden bırakma 
yönünde kişi motive 
edilmelidir.
5-Sigarayı azaltarak 
bırakanların yeniden 
başlama ihtimali bir 
anda keserek bira 
kanlara göre daha 
çoktur.

6-Sigara bırakıldığın
da ilk günler 3-5 
dakika süren sigara 
isteği dalgaları sık
lıkla gelecektir. Bu 
dalgaların kişinin 
sigara içme alışkan
lıklarına göre, önce
den de farkedilebile- 
cek zaman ve 
durumlar da gelme
si, bırakma açısın
dan kolaylık sağlar. 
Sigaranın zararlarına 
yoğunlaşarak veya 
bir arkadaşı ile soh
bet ederek bu dal
gayı atlatabilir.
7-Aynı zamanda 
sigarayı bırakan 
kişi için el alışkan
lığının yerini alacak 
başka el ve ağız 
alışkanlıkları, 
oluşturulur. İlk 
günler sigara içilen 
sosyal ortamlardan 
uzak kalarak 
3-5 dakikalık dal
gaların gelme 
sıklığının azaltıl
masına çalışılır. 
8-Bol sıvı gıda ve 
meyve tüketilerek 
hemen ağız alışkan
lıkları değiştirilir 
hem de sağlıklı 
beslenilerek kilo 
alınmasının önüne 
geçilir.
9-Egzersize başla
mak sigara bırakma 
sırasında görülen 
fazla yemenin geti 
receği fazla kilolar 
ve motivasyon açı 
sından faydalıdır.

Bahar alerji 
ile vuruyor

Bahar ayların
da polenlere 
bağlı alerjik 
yakınmaların 
baş ladığını 
belirten uz 
manlar alerjik 
rahatsızlıkları 
olanları, 
özellikle 
bu dönem de 
daha dikkatli 
olmaları 
konusunda 
uyardı.
Astım, alerjik nezle 
veya alerjik göz nez 
leşi olan bazı hasta
larda yakınmaların 
belirli mev simlerde 
yoğunlaştığını belir 
ten İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Murat 
Akbaş, "Özellikle 
bahar ve güz mev 
simlerinde şikayet 
lere daha sık rast
lanır" dedi.
Bahar aylarının 
birçok ağaç ve ot 
için tozlaşma mev 
simi olmasından 
dolayı, havada po 
len yükünün arttığı
na işaret eden Ak 
baş, Online Sağhk'a 
(www.onlinesaalik.c 
om) yaptığı açıkla
mada, "Nisan ve 
mayıs ayları, hava
da polen yükünün 
en fazla arttığı 
aylardır. Gece uyku
dan uyandıran ne 
fes darlığı ve ök 
sürük nöbetleri baş

lar. Tıkanıklık ve 
nefes darlığı ne 
deniyle yol 
yürüme ve 
yokuş çıkma 
güçleşir" 
diye konuştu. 
Hastanın ruhsal 
durumunun bundan 
olumsuz etkilene 
bildiğini ve anksi 
yete, depreş yon 
gibi sorunların baş 
ladığını kaydeden 
Dr. Murat Ak baş, 
şunları söyledi: 
"Nitekim bazıları 
artık çare arama 
gereği bile duymaz, 
adeta durumu 
kanıksar, yılgınlık 
emareleri gösterir
ler. Bazıları ise — 
geleneksel yöntem
lerle durumu geçiş 
tirmeye çalışır. 
Oysa etkili ve 
güvenilir bir 
tedaviyle bu 
sorunlar ortadan 
kaldırılabilir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 5131^06

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 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. 51.3 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.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı " J
Tomokay Tomografi 01J ıu 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 51345 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 613 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

DENİZ OTOBÜSÜ

Şehirlerarası 261 54 00
OtobüsTerp * (18Hat)

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

OTOBÜS

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 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
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 OTQ GAZ 513 1425

NÖBETÇİ ECZANE

19 Nisan 2008 Cumartesi 
SAĞLIK ECZANESİ 
20 Nisan 2008 Pazar 

İNCİ ECZANESİ

Gemlik KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3035 

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)

http://www.onlinesaalik.c
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SABİT" 
FİYAT ,
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ISO 9001: 2000 £
Qua I ity Management System Km

HACCP ■
Based Food Safety System '

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE-ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Eıatom, araca^afeMia/tMiK. ”

Dörtyol kavşağında meydana gelen kazada TIR iki aracı biçti

■SCumartesi sabahı Dörtyol’da durarak Kapalı Spor Salonu'nun yerini soran özel araçın 
yola kontrolsüz çıkması faciaya yol açtı. Bursa yönünden gelen profil yüklü TIR önce özel 
aracı altına aldı, daha sonra kırmızı ışıkta Bursa yönüne hareket eden Gemlik plakalı özel

Güne Bakış

Dörtyöl ve kazalar
Cumartesi sabahı ambulans sirenleri acı acı 

çalarken, bahçemde çim suluyordum.
İçimden eyvah yine kaza oldu acaba nerede 

dedim. Devamı sayfa 5'de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

HIM tlEniDlUMlUNllEOMIIllllE>>pli1l Tnr I nniMiRUiMSisıauıi

Zeytinlik ■ Tarla ■ Meyve Bahçelerinizde damlama «daav dANKASI 
usulü İle sulama sistemleri kurulur projelendirilir,

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I PROJELERE
KumlaCod. Voşo2Sit. Apt.No:l K.KUMLR/GeMÜK 5YIL0FAIZ E

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 İU KREDİ VERİYOR 05

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Demokrasi...
Bizim cemiyet doğru işler yapıyor..
Daha önce bilimin ışığında aydınlanma 

seminerleri düzenlemişti..
Şimdi de» bilimin ışığında medya semi

nerleri..
Amaç gaızetecilere bilgilerini tazeleme 

zemini hazırlamak..
Gazeteciliğe ilgi duyanlara da bilgi ver

mek, ufuklarını açmak..
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi işbir- 

liğiyle yaşama geçirilen etkinlik yedi hafta 
sürecek..

Geçen cumartesi günü gerçekleştirilen 
seminerde Doç. Dr. Bilal Arık yerel basın 
ve İletişim fakültelerinin’ilişkilerine geniş 
açıdan bakftı.

Arık'ın verdiği bilgiler için de ulusal yapı 
yı en çok ilgilendireni yerel basınla-demok 
rasi arasında kurduğu ilişkiydi.

Yerel medyanın yerel demokrasi ve ye 
rel özgürlükler platformu olduğuna dikkat 
çeken Arık, "Küreselleşmenin etkisini köy 
lerde dahi yoğun bir biçimde hissettirdiği 
bir dönemde yerel basına sahip çıkılması 
gerekiyor. Yoksa giderek tecimselleşen bu 
iletişim ortamında yarın kimse bizim sesi 
miz olamaz.

Gerçekten de yerel basın geçmişten 
günümüze ülke demokrasisi için önemli 
hizmetler vermiş, halk adına kamu kurum 
ve kuruluşlarını denetleyerek haksızlıkların 
azaltılması ve görevlerin yerine getirilmesi 
noktasında önemli bir uyarıcı olmuş,yayın
landıkları bölgelerin gelişimine katkıda 
bulunmuşlardır.

Aynı zamanda bu basın kuruluşları oek 
I çok önemli gazetecinin yetişmesinde okul 
I işlevi görerek, ulusal basın için bir istih

dam kaynağı olmuştur."
Arık'a göre bir başka can alıcı nokta da 

şudur:
Yaygın basın giderek tekelleşiyor ve 

uluslararası güç odakları iletişim ortamını 
| kendi lehlerine organize etmek için ciddi 
adımlar atıyor.Basın dışı sermaye iletişim 
ortamında son derece aktif bir konuma 
geliyor..

Adına Bab-ı Ali denilen ulusal basın 
merkezinde kaç gazete var yayınlanan..

Verilecek yanıt çok acı:
Hiç.. Ulusal basında, babadan oğula 

intikal eden "gazeteci" patron var mı?
Yanıt yine hiç..
Bu iki sorunun yanıtı Arık'ın saptama 

larının haklılığını çok net ortaya koyuyor.
Evet yerel basın önemlidir..
Önemli olmasına da kim farkında..
Oysa, asıl olan, Türkiye'de demokrasi 

bilincinin yükselmesi ve topluma yayılması 
için; yerel basının satış, reklam gelirleri ve 
organizasyon açısından güçlendirilmesi 
gerekliliğidir..

Ancak bu durumu kendisi için tehlike 
olarak algılayan iktidar ve iktidarlar demok 
ratik bilinçlenmenin önünü kesmek için 
yerel basına ardı ardına darbeler 
indinr\iştir.

Yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler 
yaparak yerel basının reklam gelirlerinin 
düşmesine neden olmuştur.

Yerel basın hiç bir zaman hak ettiği 
desteği alamamış, akçeli desteklerin tümü 
her daim ulusal basına aktarılmıştır.

Gelinen nokta ortadadır.. Ve Türk 
demokrasisi için önemli bir ayıptır.

Türkiye'nin önünü aydınlatacak ve bil
gilenmesini sağlayarak kültürel,sosyal ve 
düşünsel olarak gelişimini gerçekleştire
cek olan yerel basının mutlaka desteklen
mesi şarttır. .. ...........

Eğer; Toplumun bilinç düzeyinin yük
selmesi isteniyorsa..

‘Yolda bulduğumuz parayı paylaşalım 
Diyerek yaşlı adamın emekli maaşını çaldı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bankadan emekli 
maaşını çeken yaşlı 
adamın yanına gelen 
kimliği belirsiz kişi; 
'yolda bulduğumuz 
parayı paylaşalım* 
diyerek devreye 
giren ikinci arkada 
şıyla birlikte 556 YTL 
parayı alıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye gö

re, Küplüpınar 
Mahallesi'ndeki ban 
ka şubesinden 556 
YTL'lik emekli maa 
şını çeken Şükrü 
Başaran'nın (60) 
yanına gelen kimliği 
belirsiz bir kişi, 'ne 
kadar emekli maaşı 
alıyorsun' diye sor 
du. Bunun üzerine 
bir süre Başaranla 
birlikte yürüyen

şüpheli, 'Yolda çora
ba sarılı para bul
dum, paylaşalım 
seninle' dedi. 
Devreye giren 
şüphelinin arkadaşı 
olduğu tahmin edi 
len ikinci şüpheli 
kişi, 'Ben yolda para 
düşürdüm, siz bul
muşsunuz' diyerek 
Başaran'dan parayı 
istedi. Bunun üze

rine Başaran'ın elin
deki parayı alan şüp 
heliler, yerine yolda 
bulduklarını söyle 
dikleri çorabı vere 
rek kaçtı. Çorabı 
açan Başaran, 
gazete kağıtlarını 
görünce dolandırıl 
dığını anladı.
Polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Stta meme aliını semai sniıcHi JüMırlı
Bursa'da, kilolarca 
meyve ve sebze 
aldığı seyyar satı 
cıya 'Bende euro 
var, bozdurup gele 
yim* diyen dolandın 
cı kayıplara 
karıştı.
Alınan bilgiye

göre, Bağlarbaşı 
Mahallesi Okul 
Caddesi Fatih 
Camii'nin yanında 
seyyar satıcılık 
yapan Yavuz G.'nin 
(59) yanına gelen 
kimliği belirsiz 
bir kişi 20 kilo

muz, 15 kilo 
domates ve
12.5 kilo çilek aldı. 
Kendisinde euro 
olduğunu söyleyen 
şüpheli kişi 
'Parayı bozdurup 
geleyim' diyerek 
meyve ve sebzeleri

alıp satıcının 
yanından ayrıldı. 
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan satıcı 
polise başvurdu. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

^mıı-tııiBiılmııpiil 
bayta? www.baytasinsaat.tom.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. Durakla, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaatcom.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

http://www.baytasinsaat.tom.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr
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Dörtyol kavşağında meydana gelen kazada TIR iki aracı biçti

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Ölüm kavşağı 2 can aldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik girişinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
iki kişi hayatını 
kaybetti. Kaza 
cumartesi günü 
saat 08.15 sıraların
da meydana geldi. 
"Ölüm kavşağı" 
olarak isim yapan 
ilçe girişindeki 
Dörtyol Kavşağı’nda 
sinyalizasyon lam
balarının yanında 
bulunan tuvaletlerin 
önüne yanaşan 
16 HA 434 plakalı 
özel oto, burada, 
çocuklarının yarıştı 
ğl Tekvvando il 
Birinciliğinin 
yapıldığı Kapalı 
SporSalonu’na 
nasıl gidebilecek
lerini sordular. 
Tarif edilen yere git
mek için aracı kul
lanan Ahmet Derin 
(34) yolu kontrol 
etmeden aracını 
sürdü.
Lambaların bu anda 
kırmızı yandığı için 
karşıdan gelen 
araçların durmasına 
karşın, yolun tam 
ortasında Bursa 
istikametinden 
gelmekte olan ve 
Seiami U. (24) 
yönetimindeki 
dşmir yüklü 34 VL 
3484 plakalı TIR’ın 
altında kaldı.
Önütıdeki aracı 
yolun sağına atan 
TİR, karşı ışıkta 
duran Ömer 
Alptekin'in (50) kul
landığı 16 ZH 677 
plakalı otoya hızla 
çarparak onu da 
altına aldı. 
Dörtyol kavşağı bir 
anda araç mezarlığı
na dönüştü. 
Gemlik plakalı özel 
otodaki sürücü 
Orhangazi Ardahan 
lıiar Derneği Başka 
nı Ömer Alptekin

677 plakalı 
özel araç
ta sıkışan 
Ömer 
Alptekin’i,

araç içinde sıkıştı. 
Kazayı gören vatan
daşlar ile olay ye 
rihe gelen itfaiye 
ekiplerinin çabasıy
la kazada yaralanan 
Ahmet Derin, 
Harika Derin, 
Hüdai Alptekin, 
Tülay Şimşek, 
Rahime Kileci, 
Fatih Mehmet 
Şimşek, Gemlik . 
Sahil Devlet Hasta 
nesine kaldırıldı. 
OLAY YERİNDE 
OLDU
Olay anında 16 ZH

itfaiye ekipleri 
aracın ön tarafını 
keserek çıkar 
malarına karşın, 
öldüğü anlaşıldı. 
Kazada yaralanan 
Harika Derin, Tülay 
Şimşek ve Ahmet 
Derin Bursa'ya, sevk 
edilirken, Ahmet 
Derin'in yapılan 
müdahalelere 
karşın kurtarılama

yarak hayatını 
kaybetti.
ŞOFÖR 
GÖZALTINA 
ALINDI
34 VL 3484 plakalı 
TIR’ı kullanan 
sürücü Seiami U. 
kazadan sonra 
polis tarafından 
gözaltına âhnırken 
olayla ilgili 
soruşturma 
devam ediyor.

Yaralılar, Sahil Devlet 
Hastanesi’ne oradan da 
Bursa’ya sevkedjldilşr

Vay babam vay....
Hürriyet gazetesinin 16.4.2008 tarihli, 

Ahmet Hakan'ın köşe yazısını sizlere 
aktarıyorum.

Bu gazeteyi okumayanların bilgisine, 
ilgisine sunuyorum.

Köşe yazısı Maliye Bakanı Kemal Unakı 
tan’ın oğlu Abdullah Unakıtan’ın bir füze 
gibi yükselişini anlatıyor.

Adını temizle Abdullah ...
Turhan Çömez adlı eski milletvekili, lafı 

hiç eğip bükmeden seninle ilgili acayip 
somut bir iddia ortaya atmış...

Şöyle diyor:
"Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın oğlu 

Abdullah Unakıtan, Bandırma’da bir ilçe 
tarım müdürüne, Bandırma’da açacakları 
fabrikanın bulunduğu alanın mera vasfın
da olduğunu söyleyip komisyonun topla 
mp mera vasfının kaldırılmasını istedi.

Aynı bürokrata birkaç gün sonra 
Abdullah Unakıtan, babasının selamını 
ileterek rüşvet teklif etti.

Rüşveti kabul etmeyince de bürokrat 
ertesi gün görevden alındı."

Çömez’in iddiası bu...
Sevgili Abdullah...
Bence bu çok ama çok vahim bir iddia 

dır...
Bence çekirdek aileniz derhal küçük 

çapta bir toplantı düzenlemelidir.
Sevgili babacığın, babacığına "Sayın Ba 

kan" diye hitap eden sevgili anneciğin, ka 
mu kurumlarıyla ihale görüşmeleri yapan 
kız kardeşlerin falan derhal bir araya gel 
meli ve şu Turhan Çömez denilen adam 
dan hesap sormalıdır.

Benim gibi bir yazarın "sudan" ve "beş 
para etmez" bir ironisi karşısında celal
lenip mahkemeye koşan, "Bu adam bizim 
onurumuzla oynadı...

Onurumuzu ancak 5 milyon kurtarır" 
diye davâ açan sevgili anneciğinin, Turhan 
Çö mez’in yenilmez yutulmaz iddiaları 
karşısında bir tür Aliye Rona kesilip, 

"Hadi Abdullah’ım!
Koş mahkemeye...
Süründür şu Turan Çömez denilen 

adamı" demesi şart olmuştur...
Bakalım, "Çekirdek Unakıtan ailesi" 

olarak, çiğnenen onurunuzu kurtarmak 
için harekete geçecek misiniz?

. Turhan Çömez’den hesap soracak 
mısınız?

Yoksa bu vahim iddia karşısında bir 
"tıs" sesi bile çıkarmayacak mısınız?

Sevgili Abdullah...
Bilesin ki işimi gücümü bırakıp bu olayı 

takip edeceğim.
Ahmet Hakan(Hürriyet gazetesinden 

alıntı)

İçlerinde olan dürüst adamlardan biri 
olan Balıkesir milletvekili Genel cerrah 
-Baş hekim Dr Turan Çömez’ bunun gibi 
dalave releri ortaya çıkardığı için, mil
letvekili seçtiril memiştir.

Gariban halkıma duyurulur...

ABONE OLDUNUZ MU? J
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez' internette w#w.gemlikköffeqazetesi.com |

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
w.gemlikk%25c3%25b6ffeqazetesi.com
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Tuncelililer । 
Derneğinden 

esnafa Rahvanı

Ercüment E-SEN
Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi 
minikleri y ıl içinde 
yapmış oldukları el 
işlerinden oluşan 
yeteneklerini 
sergilediler. 
Geleneksel' hale 
getirilen 23 Nişan 
sergisi Akıtlar İş 
Merkezi’nde 
önceki gün açıldı. 
Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi 
sahibi Erkanı Akıncı, 
bünyelerinde eğitim 
gören 70 çocuğun 
yıl içerisinde yapmış 
oldukları çalışmaları 
bu yııda 23 niiîsan

Ptlls eslermılen vardımlasnıa caw

Ercüment ESEN
Bursa Emniyet 
Teşkilatı Mensupları 
Hanımları 
Yardımlaşma 
Derneği Bursa 
Şubesi için 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
Personeli eşlerince 
geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
Milton Aile 
Gazinosu’nda 
düzenlenen yardım
laşma çayı büyük 
ilgi gördü. 
Bursa Emniyet 
Teşkilatı Mensupları 
Hanımları Yardımlaş 
ma Derneği Başkanı 
ve Bursa II Emniyet

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
etkinlikleri kap
samında sergilen
mesinden mutluluk

duyduğunu ifade 
ederken, velilerin ve 
Gemlik halkının 
sergiye gösterdikleri 
ilgiden memnun

Müdürü eşi Nebahat 
Demir ile dernek 
yönetim kururlu 
üyeleri yanı sıra 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt’un eşi Ebru 
Kurt ile kısım 
müdürleri ile 

resmi daire amir 
ve müdürlerini 
eşlerinin katıldığı 
dayanışma çayında 
polis eşleri örnek 
dayanışmaya bir 
kez daha imza attı. 
Dayanışma çayının 
gelirlerinin yardıma 

kaldıklarını belirtti. 
Kreş öğretmen
lerinden Burçu 
Yolaçık ise, kreşte 
eğitim gören minik 
öğrencilerin ilkini 
geçtiğimiz yıl açtık
ları sergiyi gelenek
sel hale dönüştür 
düklerini belirtirken, 
sergide miniklerin 3 
boyutlu çalışmaları, 
kağıt işleri, boya 
işlerilerinden oluşan 
yaklaşık 300 eserin 
yer aldığını söyledi. 
Miniklerin el 
emeği göz nuru 
çalışmaların 
1 hafta boyunca 
izlenime acık 
olacak.

muhtaç fakir 
ailelerinin öğrenci 
çocuklarının 
eğitimindeki 
burs için kullanaıla' 
cağı açıklanırken, 
örnek davranışa 
polis eşleri 
olarak imza 
atmaktanda 
mutlku olduklarını 
ifade ettiler.
Dayanışma 

çayında burs için 
bir araya gelen 
polis eşleri 
hareketli müzikler 
ile de günün 
yorgunluğunu 
atarak bol bol 
da eğlenme 
fırsatı buldular..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Tuncelililer 
Derneği, üyeleri 
esnafa sabah 
kahvaltısı verdi. 
ÇHP İlçe Başkanı 
Çem Güler ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin de 
katıldığı kahvaltıda 
konuşan Dernek 
Başkanı Yusuf 
Topçu, amaçlarının 
esnaf arkadaşlarıyla 
Pazar sabahı 
buluşarak güzel 
bir beraberlik 
kahvaltısı yapmak 
olduğunu söyledi. 
Ayrıca açıklamada 
da bulunan 
Yusuf Topçu, 
Tunceli Bağımsız 
Milletvekili Kamer 
Genç'e AKP'liler 
tarafından 
mecliste yapılan 
saldırıyı da kınadık
larını bildirdi.
Açıklamada 
"Önümüzdeki 
seçimlerde Tunceli 
Belediyesi’ni almayı 

KRŞ€D€ BCKtfMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
uygun FİYATLARLA 

1 SAATTE 
TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

aklından geçiren 
AKP'nin çağ dışı 
zihniyeti bölge mil
letvekilimiz Kamer 
Genç'in düşüncele 
rine tahammül 
edeme yerek linç 1 
girişiminde bulunul
muştur. Kalabalık 
bir AKP'li milletve 
kili grup tarafından 
yapılan bu saldın 
Kamer Genç'e 
değil tüm bölge 
halkınadır" denildi. 
AKP hükümetinin 
Kamer Genç'e 
yaptığı linç girişimi
ni kınayarak 
saldırının arkasında 
duran inkarcı 
ve yasakçı zih
niyetle mücadele 
edeceklerinin 
altı çizilen 
açıklamada;
"Düşünce özgür 
lüğünü engelleyen 
301 madde derhal 
kaldırılmalıdır. 
AKP'nin demokrasi 
anlayışına asla _ j 
teslim olmayacağız" 
dendi.
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Dörtyolda kaza
Gemlik’e gelirken trafik kaza

sının Dörtyol kavşağında mey
dana geldiğini tıkanan trafikten 
anladım.

Gazete bürosuna geldiğinde 
ise ilk haber 4 ölümlü feci bir 
kaza şeklinde oldu.

Seyfettin Şekersöz’ün kaza 
yerinde olduğunu öğrenince 
doğru haberi kaynağından 
öğrenecektik.

Bir süre sonra Seyfettin fotoğ 
raflarla geldiğinde bir kikinin 
olay yerinde öldüğünü, 6 yaralı 
bulunduğunu bildirdi.

Daha sonra Bursa’ya kaldın 
lan yaralılardan birinin daha 
öldüğü haberi geldi.

Dörtyol Kavşağı her yıl birkaç 
kişinin ölümüne neden oluyor.

Karşıya geçmeye çalışan yaşlı 
yayalar üst geçidi kullanmayınca 
canından oluyor.

Kimi, ışıklarda sarıda geçmeye 
çalışan ve hız yapan yüklü 
araçların önüne Hisartepe yönün
den çıkan başka araç nedeniyle 
kaza oluyor.

Kimi dikkatsizlikten durakta 
otobüs bekleyen, bazen de 
kahvehanede çay içmekte olan 
masum vatandaşlar kazaların 
kurbanı oluyor.

Karayolları bu gerçeği biliyor.
Sanırım bunun için 2004 yılın

da Gemlik girişlerini Umurbey 
Kavşağından yapılması için bir 
proje hazırladı.

Geç de olsa o proje ihale edil-

di, bir iki ay içinde tamamlanarak 
hizmete açılacak.

Dörtyol Kavşağında zaman 
zaman kazaların azalması için 
Çevre Yolu’ndan giriş yapılması 
için trafik güzargahı 
değiştirildi.

Ama buna da İstiklal Cadde 
sindeki esnafın mağdur olduğu 
gerekçesiyle Esnaf Odaları karşı 
çıkınca uygulama durduruldu.

Kazalar azalmadı.
Hiç beklenmedik bir anda kimi 

maddi hasarlı, kimi de can alıcı 
kazalar sürüyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü 
beim öğrendiğime göre 
Dörtyol’un giriş çıkışa kapan
masını istiyor.

Bunun için Umurbey Kavşağı 
projesi gerçekleştirildi.

Bu kavşak için trilyonlar har
candı.

Ama Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut da geçtiğimiz yıl 
Dörtyol kavşağına Sunğipek 
Fabrikası hizasından başlayarak 
dolgu yapılarak Bursa’dan gelen 

araçların transiti olarak üstten 
geçmesini, Gemlik’e girmek 
isteyen araçlarında Dörtyol 
Kavşağı’na yapılan alt geçitten 
giriş çıkış yapmasını istiyor.

Bu düşüncesini o günkü 
Meclis kabul etmedi.

AKP ilçe yönetimi de bu pro 
jeye sıcak bakmadı._

Bunun için AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile Belediye Başkanı 
arasında bu konuda hala devam 
eden fikir ayrılığı sürüyor.

Başkan kafasına koyduğu işi 
yapan biri..

Dörtyol kavşağını kendi 
düşüncesine göre yaptırmak 
istiyor.

Bunun için Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’nü de ikna etmiş.

Kayşak projesini de yaptırmış 
Belediye de askıya çıkarmış.

AKP İlçe yönetimi dernek ve 
oda ziyaretlerinde bu konuyu ve 
Çarşı Camii konusunda Başkanla 
aynı düşüncede olmadıklarını 
belirtiyorlar.

Hatta destek topluyorlar.

Cumartesi günkü kaza 
Başkanın hamle yapmasına 
neden olacak.

Bu konuda Cumartesi günü 
basın toplantısı yapacaktı sonra 
vazgeçti.

Bugün bir açıklama gelebilir.
Bana göre, Dörtyol Kavşağı 

konusunda tam yetkili kurum 
Karayolları Bölge Müdürlüğü’dür.

Bilimsel ve teknik bir konudur 
bu.

Başkanın yapmak istediği 
proje ne kadar tekniktir hilemi - 
yorum.

Ama, daha önce Karayolları 
bu projeye olmaz derken, bugün 
neden olur diyor onu da anlamış 
değilim.

Önümüzdeki yıl yerel seçimler 
var.

Mehmet Turgut yeniden aday 
adayı.

Bunun için dört yıldır biriktir 
diği paraları kendine göre mega 
projelere yatıracak.

Birincisi "Çok Amaçlı Alışve 
riş Merkezi", İkincisi “Çarşı 
Cami", üçüncüsü, “Dörtyol 
Kavşak" projesi, dördüncüsü ise 
Terme Kaplıcası’nın yaptırılması.

Bunlar adaylık için en büyük 
kozları başkanın.

Bu arada Dörtyol Kavşak 
projesi kazadan sonra hızlan
abilir.

Dörtyolda kavşak olduğu süre 
ce kazalar olmaya devam ede
cek.

Su hoşa akıyor BUSKİ bakıyor
Körfez Baytaş 
Sitesi arkasından 
kaynayan temiz 
su günlerdir 
boşa akıyor. 
AKPET Akaryakıt 
İstasyonu’nun arka 
duvarının altından 
günlerdir akan 
su Baytaş Körfez 
Sitesi’nin garajını 
tamamen doldurur 
ken, buradan yol 
bulan su İstiklal 
Caddesi TEDAŞ 
yanındaki 
kanalizasyon 
logârına akıyor. 
BUSKİ’nin suyun 
kendilerinin ilgisi 
olmadığını söyleyen 
çevre esnafı, 
bihlerce ton 
metreküp suyun 
boşa akmasına 
herkesin seyirci 
kalmasına şaştık
larını söylüyorlar. 
Sahibi çıkmayan 
içme syyunun 
nereden geldiği ise 
hala belirlenemedi. 
Kimilerine göre,

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılmakta 
olan şehirlerarası 
otobüs terminalinin 
yapılmasından 
sonra jeotermal 
alan olan bölgede 

yeraltı sularının 
basınçla havza 
değiştirdiği ve 
başka bir noktadan 
yeryüzüne çıktığı 
iddia ediliyor.
Temiz ve içme suyu 
niteliğinde olan

suyun sahibi 
çıkmadığı sürece 
boşa akan suyun 
devam edeceğini 
söyleyen esnaf, 
BUSKİ’nin bu 
soruna çözüm 
bulmasını istiyor.

GEMLİK’TE KÜRFEZSPOR: 2 UMURSP0R:3 GEMIİKSPOR: 3 Maçlar ile ilgili
v ,, v .. >■ aeniş haberleri

SPOR KUMYAKA :0 AGAKOY 10 DAĞGÜCÜ Z1 yarın okuyabilirsiniz



21 Nisan 2008 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 6

Batanlar Kurulu 1 Mayıs ı tarüsacak
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
bugün bir haftalık 
aranın ardından 
yoğun bir gündemle 
Ankara'daki 
programlarına 
başlayacak.
Katar ziyaretinin 
ardından ailesiyle 
gözlerden uzak 
tatil yapan ve 
daha sonra 
İstanbul'a geçen 
Erdoğan bugün 
önce Bakanlar 
Kurulu'nu ardından 
da AKP Merkez 
Yürütme Kurulu'nu 
(MYK) toplayacak. 
En son geçen 
Pazar günü 
AKP Genel Merkez 
Gençlik Kolları 
Kongresinde 
dolayısıyla Anka 
ra'da bulunan Erdo 
ğan bugün yeniden 
Ankara programları
na başlıyor.
Erdoğan ilk olarak 
Bakanlar Kurulunu 
toplayacak. 
Erdoğan'ın 
Katar ziyareti 
nedeniyle 
2 haftadır 

toplanmayan 
Bakanlar 
Kurulunun en 
önemli gündem 
maddelerinden 
birini 1 Mayıs'ın 
resmi tatil günü 
olarak ilan edilmesi 
oluşturacak. 
AKP'li Agah 
Kafkas'ın
1 Mayisin “Birlik 
Ve Dayanışma 
Günü” olarak 
kutlanması ve 
tatil ilan edilmesini 
istemesi hem 
CHP tarafından da 
olumlu karşılan
mıştı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik de düzen 
lemeye sıcak 
baktığını söylemiş 
ve konunun 
Bakanlar Kurulunda 
ele alınarak karar
laştırılacağını 
açıklamıştı.
-1 MAYIS TATİL 
OLACAK Ml?-
1 Mayıs'ın resmi 
tatil olarak 
kutlanabilmesi 
için “Ulusal 
Bayram ve Genel

Bayramlar 
Hakkında Kanun”da 
değişiklik yapılması 
gerekiyor. Bu 
değişikliğin 
yapılması 1 Mayıs'a 
kadar yetişmesi 
mümkün değil. 
Ancak Bakanlar 
Kurulu'nun idari 
izin kararı alarak 
bu 1 Mayıs'ı tatil 
ilan edebileceği 
belirtiliyor.
Kurulda, 
1 Mayıs'ın yanı 
sıra çalışma 
yaşamına dair 
bazı düzenlemelerin 
de gündeme 
gelmesi bekleniyor. 
-YENİDEN 
YOL HARİTASI- 
Erdoğan'ın yarın 
başka bir programı 
ise AKP Merkez 
Yürütme Kurulu 
toplantısı olacak. 
Kapatma 
davasının ardından 
AKP'nin hukukçu 
kurmayları 
tarafından hazır
lanan parti 
kapatmaları 
zorlaştıran 
Anayasa değişik

liğiyle ilgili 
rapor Başbakan 
Erdoğan'a 
sunulacak. 
İki ayrı paket 
olarak hazırlanan 
değişiklikler 
konusunda 
Erdoğan'ın da 
karar vermesi 
bekleniyor. 
MYK'nın 
gündemlerinden 
birini de 
erken seçim 
konusu olacak. 
AKP Ankara 
Milletvekili 
Salih Kapusuz, 
yaşanan sorunun 
çözümünün milli 
irade olduğunu 
söyleyerek erken 
seçim çağrısında 
bulunmuştu. 
Önerisini parti 
yönetimine de 
sunan
Kapusuz, seçim 
tarihi olarak da 
29 Haziran'ı 
göstermişti. 
AKP yönetiminin 

rsıcak bakmadığı 
bu öneri de 
bugün masaya 
yatırılacak.

İletişim Uzmanı 
ozgkara@hotmail.com

Korku İmparatorluğu

Korku içinde yaşayan asla hür değildir
HORATIUS

Korku kültürü bir dünya görüşü, yaşama 
bakış tarzı ve bir algılama zemini oluştur
maktadır. Korku güçlünün güçsüzü sindi 
rerek ezdiği bir yaşam biçimi ortaya koyup 
güvensizliği beraberinde getirir...

Kimi insanlar karanlıktan, ölümden, gele
cekten, bazıları bencillikten, faşizmden, 
tecavüzden, şiddetten, işkenceden, kimileri 
yükseklikten, işsiz kalmaktan, kimisi karan
lıktan, kimiyse cinsel kimliğin ortaya 
çıkışından korkuyor.

Bazı korkular çocukluktan veya aileden 
genetik olarak gelirken bazılarıysa "toplum
sal baskı" ile oluşuyor. Sistemin çarklarının 
daha iyi dönmesi korkutarak sağlanıyor.

Egemen anlayış, hakkını vermeme ve pa 
rayı kendi çıkarı için kullanma şeklinde kor 
kutmayı en iyi yol olarak kabul ediyor.

Para merkezciliğin toplumda yarattığı en 
önemli korku, geleceğin belirsizliği ve işsiz
liktir.

Sosyal güvenlik, belli kesimler için risk
lerin sonuçlarını ortadan kaldırarak ya da 
azaltarak yarınını az çok ta olsa güvence 
altına alıyordu, çalışanları kaygıdan uzak 
tutuyordu. Böylelikle insanların daha ras 
yönel, insana muhtaç ve savrulmasını 
önlüyordu. Bu tür insan her an hakları için 
başkaldırıya hazır yahi kapitalizm için 
tehlikeli insandı. Sistemin bu insanı yok 
etmesi gerekiyordu. Öyle de yapılmaktaydı. 
Sosyal güvenliği etkisiz kılmak ve korkutma 
ile kaygılı insanı yaratmak aynı rioktaya 
işaret eder. Mevcut olan sistem kendisine 
güvenen insana karşıdır.

Egemen anlayış korku ve zora dayalılığı , 
kabul etmekte...

Korku ve zorlama, verimliliğe ve üretken 
liğe yansır. İşsiz kalmak gelirden yoksun 
olmak korkusu onu boyun eğmeye, koşul 
suz kabule zorlamaktadır.

Yarışmanın olduğu yerde bir kazanan bir 
kaybeden bulunur...

Rekabet, serbest pazarcı temel özelliği ile 
korkunun da kaynaklarından birini oluştu
rur. Rekabette, kaybetme korkusu nedeniyle 
insan insanı tanımaz olur. Birisinin başarı j 
hırsı ve kazanma isteği bir başkasının kay
betmesini ve beraberinde yıkımını getirir. 
Rekabet, insanlar arasında kuşkunun, kıs 
kandığın, nefretin de temel sebebini oluştu
rarak, dayanışma duygusu ile paylaşım 
isteğini de yok eder.

Günümüzde gazetelerin üçüncü sayfaları-.« 
na yansıyan olaylarla televizyon haberle 
rinin içeriğine iyi bakınız. "Reyting"i arttıran 
olaylar dolaylı yoldan bir ölüm korkusunu 
her gün insanların beyinlerine işleyerek 
yani korkuyu kullanarak topluma korku 
açılamamakta mıdır?

W. Shakespeare, "Korkmak" adlı şiirinde 
şöyle diyordu:

İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu 
için, sevmekten korkuyor.

Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye 
layık görmediği için.

Düşünmekten korkuyor sorumluluk getire
ceği için.

Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten 
korktuğu için.

Duygularını ifade etmekten korkuyor, red
dedilmekten korktuğu için.

Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymeti
ni bilmediği için.

Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi 
birşey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor 
aslında yaşamayı bilmediği için...

Özgürlüklerimizi kısıtladığının da bil
incinde olarak yazıyı Goethe'nin güzel bir 
sözüyle, "korkacağımız tek şey korkunun 
kendisidir" diyerek noktalayalım.

mailto:ozgkara@hotmail.com
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MsıılaıMıııılııMiı saiibeı Han i Mayıs'ta acıinmı
Bursa il Özel İdare
si, kiralanan kaynak 
sularının kullanımını 
denetim altına al 
mak için işletmelere 
debimetre taktırdı. 
Çevre Sağlık Daire 
Başkanı Yaşar Dur 
sun Ay, bundan 
sonra yapılacak 
kiralamalarda debi 
metre takılması 
şartı getirileceğini 
söyledi.
Bursa İl Özel İdare
si, kiralanan kaynak 
sularını denetim altı
na almak için 
debimetre takılması 
kararını hayata 
geçirdi. Geçtiğimiz 
yıl meclis kararı alı

Wnl Mi Hm tliiıı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği 
(BUFSAD) işbir- 
liğiyle düzenlediği 
‘18. Bursa Fotoğraf 
Günleri’, bir yandan 
yaşamdan en 
özel detayları 
sanatseverlerin 
izlenimine sunuyor; 
diğer taraftan da 
‘Temel Fotoğraf 
Eğitimi’ ile merak
lılarını, fotoğraf 
sanatının incelik
leriyle buluşturuyor. 
Tayyare Kültür 
Merkezi’n de ki 
galerilerle Ressam 
Şefik BursalI 
Sanat Galerisi’nde 
sergilenen fotoğ 
raflar, usta fotoğ 
rafçılann hayat 
yorumlarını gözler 
önüne sunuyor. 
Gündelik yaşamın 
sosyal sorunların
dan ‘çalışan çocuk
lar’, ‘savaş’, ‘mülte
ciler’, ‘sokakta yaşa 
yan insanlar’ ve ‘ma 
denciler’ gibi konu
ların işlendiği sergi 
ler fotoğraf tutkun
larından büyük ilgi 
görüyor. Cemal 
Nadir Güler Sergi 
Salonu’nda Mustafa 
özer’in ‘Sudan’, 
Sami Güner Sanat 
Galerisi’nde Bikem 
Ekberzade’nin 
‘Mülteciler’, cep sa 
nat galerilerinde 
Brüksel Miroir Külü 
bü’nün ‘Belçika’, . 
Coşkun Aşar’ın 

narak uygulamaya 
geçirilmesi plan
lanan yöntem, 
yapılan denetimler 
sonunda gerçek
leşti. İl Genel Meclisi 
Denetim Komisyonu 
ve Çevre Sağlık 
Daire Başkanlığı 
ekiplerinin yaptığı 
denetimler sonunda 
20 kaynaktan su 
kullanan kiracı 
işletmelerin çoğu 
debimetrelerini taktı. 
Birkaç işletmenin 
ise montaj aşa
masında olduğu 
belirlendi. 
Denetimlerin aralık
sız yapıldığına 
dikkati çeken

‘Karanlıktaki Çocuk
lar’, Ressam Şefik 
BursalI Sanat Gale 
risi’nde Levent Ko 
nuk’un ‘Uzak Deniz 
lerin Korkusu’ ile 
BUFSAD’ın karma 
sergileri 24 Nisan 
Perşembe gününe 
kadar izlenebilecek. 
‘Temel Fotoğraf 
Eğitimi’ne yoğun ilgi 
Söyleşiler, sergiler 
ve fotoğraf göster
imleriyle sanatsev
erleri fotoğraf sana 
tının en güzel örnek
leriyle buluşturan 
Fotoğraf Günleri 
kapsamında merak
lılarına ücretsiz 
‘Temel Fotoğraf 
Eğitimi’ de veriliyor. 
BUFSAD üyelerin 

İl Özel İdaresi 
Çevre Sağlık 
Daire Başkanı 
Yaşar Dursun । 
Ay, "Yapılan dene- . 
timlerimiz meyvesini 
verdi. Bundan 
sonra yapılacak 
kiralamalarda da 
debimetre takılması 
şartı getireceğiz" 
dedi.
Ay, saniyede 1 litre 
suyun yıllık 150 bin 
YTL'den kiraya ver
ildiğini belirterek, 
son 15 ayda özel 
idarenin kiralanan 
su kaynaklarından 
yaklaşık 7 milyon 
YTL gelir elde ettiği
ni sözlerine ekledi.

den fotoğraf sanat 
çısı Osman Önder, 
kursiyerlere 
fotoğraf çılığın 
temel eğitimini 
anlattı. Yaklaşık 
100 kişinin katıldığı 
eğitimde ‘fotoğrafa 
giriş’, ‘makineler’, 
‘objektifler’, ‘pozla- 
ma’, ‘kompozisyon’, 
‘çekim teknikleri’ 
ve ‘dijital fotoğraf’ 
konularında bilgiler 
verildi. Kursiyerler, 
Temel Fotoğraf 
Eğitimi ile de fotoğ 
raf konusunda 
pratik bilgiler edin 
diklerini bildirerek, 
etkinliği düzenleyen 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür ettiler.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan restore edilen 
Balibey Han 1 Mayıs 
Perşembe günü 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir 
Mir Mehmet 
Fırat’ın da 
katılacağı 
törenle açılıyor 
Bursa’nın merke 
zinde yıllardır met 
ruk bir şekilde ka 
derine terk edilen 
OsmanlI’nın ilk 3 
katlı çarşı olma' 
özelliğini taşıyan 
Balibey Han, 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin restoras 
yon çalışmalarıyla 
eski ihtişamına 
yeniden kavuştu. 
500 yıllık tarihi han 
yenilenen yüzüyle 
Bursa’nın tarihi 
aksında Osman 
Gazi ve Orhan Ga 
zi’nin türbelerinin 
bulunduğu bölgeye 
ayrı bir güzellik 
kattı. Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Hikmet

IMHBH IHI $111 
ve UfEIHM

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
1 Saati: 45.00 • YTL 

I Saat t Servis: 65.00 ■ YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM : 0.546 517 52 82

Şahin, Bursa’nın 
görkemli tarihini 
geleceğe taşıdık
larını belirterek, 
bu kapsamda 
restore edilen 
Balibey Hanın 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir 
Mir Mehmet Fırat’ın 
da katılacağı 
törenle hizmete . 
açılacağını söyledi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’riin her bayram
da BursalIlara 
bir armağan 
sunduğunu dile 
getiren Şahin, 
1 Mayıs bahar 
bayramında 
Bursa’nın tarihi 

miraslarından 
Balibey Hanı’nı 
hizmete açılmasıyla, 
kentin merkezinde 
yıllardır çöküntü 
görünümündeki 
bir yerin daha 
Bursa’ya kazan 
dırmanın mutlu
luğunu BursalIlarla 
birlikte yaşayacak
larını dile getirdi. 
Başkan Şahin 
Balibey Han’ın 
ilk katında 
restoran, ikinci 
katında el sanatları 
sergi alanları, 
üçüncü katında 
da Türk kahvesinin 
yer alacağını 
bildirdi.
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Hastaneye giderken
TIR’ın altında kaldı

Bursa'da hastaneye 
giderken yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan bir ebe, 
TIR'ın altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, çalıştığı 
Gürsu Sağlık 
Ocağı'ndan izin 
alarak kontrol için 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
gitmeye çalışan 
3 çocuk annesi 
Neriman Akyürek 
(54), önnceki gün 
öğle saatlerinde

Pithııll cinsi köpek, 2 kişiyi hastanelik etti
Adana'da, beslen
mesi yasak olan pit- 
bull cinsi bir köpek, 
sokaktan geçen bir 
kişiye saldırarak 
yaraladı. Kendisine 
kazmayla müdahale 
eden sahibinin

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
............ ................. ~~

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

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 Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE g
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı B 

Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa L
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.

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

merkez Yıldırım 
ilçesi Ankara yolu 
Güllük Kavşağı'nda 
yolun karşısına

geçmek istedi.
Akyürek, trafik 
ışıklarında dura 

mayan Erhan Ş.

kardeşine de saldı 
rarak kolundan ısı 
ran köpek, silahla 
sıkılan iğneyle bayıl 
tılarak etkisiz hale 
getirildi. Türkocağı 
Mahallesi 9. Sokak 
tan geçen 55 yaşın

daki Murat Sarıoğ 
lu'na tasmasından 
kurtulan pitbull cinsi 
bir köpek saldırdı. 
Sarıoğlu'nu kasığın
dan ısıran köpeğe, 
köpeğin sahibinin 
kardeşi olduğu

(25) idaresindeki 
16 BMJ 28 plakalı 
damperli TIR'ın 
altında kalarak olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. 
TIR sürücüsü 
gözaltına alınırken, 
acı haberi duyarak 
olay yerine gelen 
sağlık ocağı 
çalışanları, 
Neriman ebenin 
cansız bedenini 
görünce gözyaşları* 
na boğuldu. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

bildirilen Mahmut U. 
(20) kazmayla müda
halede bulundu.
Sırt bölgesinden aldı 
ğı kazma darbesiyle 
ısırdığı şahsı bırakan 
köpek, bu kez de 
kendisine müdahale 
eden Mahmut U.'yü 
kolundan ısırdı. 
Mahalle sakinlerinin 
de müdahale ettiği 
köpek kaçarak bir 
binanın merdiven 
boşluğuna saklandı. 
Olay yerine gelen 
ambulansla Adana 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar 
yapılan müdahalenin 
ardından taburcu 
edildi. Yaralılardan 
Murat Sanoğlu 
basın mensuplarının 
görüş me talebini 
kabul etmezken, 
Mahmut U. ise 
köpeğin kime ait 
olduğunu bilme 
diğini iddia etti.
Polis, olaydan sonra 
çevrede güvenlik' 
önlemi alırken, yak
laşık 2 saat sonra 
gelen zabıta ekipleri 
köpeği uyuşturucu 
iğneyle etkisiz hale 
getirmeye hazırlanır 
ken köpeğin sahibi 
geldi. Sahibinin sesi
ni duyunca saklan 
dığı yerden çıkan kö 
pek, yine sahibi tara 
fından zabıta 
ekiplerinin verdiği 
silahla uyuşturucu 
iğne sıkılarak 
bayıltıldı. Köpek 
zabıta aracına 
konularak hayvan 
barınağına götürül 
dü. Bu arada, köpe 
ğin sahibi olduğu 
bildirilen genç ile 
kardeşi arasında 
tartışma yaşandı.

jandarma 
2 hinin üzerinde 

tarihi sikke 
yakaladı

Kocaeli'nin Gebze 
ilçesinde Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, yaptıkları bir 
operasyonla çeşitli 
dönemlere ait 2 bin 
adet sikke, 25 adet 
çeşitli dönemlere ait 
yüzük ve bronz takı 
ele geçirdi. Aldıkları 
bir ihbarı değer
lendiren Gebze 
İlçe Jandarma 
Komutanlığına bağlı 
Şekerpınar Karakol 
Komutanlığı ekipleri 
bir kişinin, elinde 
bulunan çeşitli 
dönemlere ait tarihi 
eserleri pazarlamak 
istediğini tespit etti. 
Şüpheliyle, Bursa 
dan getireceği tarihi 
eserlerin satışı ko 
nusunda anlaşan

MI km İMİ
Sivas'ta cinnet 
getiren bir babanın, 
yatalak kızını 
boğarak öldürdüğü 
iddia edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, gece saat 
03.00 sıralarında 
komşunun evine 
giden 82 yaşındaki 
T.T., uzun süredir 
yatalak olan 
kızı H.T.'yi (48) 
boğarak 
öldürdüğünü 
söyledi. Bunun 
üzerine olay 
polise bildirildi. 
Olay yerine gelen 

DCTRYPRRK 
OTO KURFÖRÜ'NDC 

ÇALIŞACAK 
3RV €L€MAN 
RRRNIVOR.

Müraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.
Orhangazi Cad. Bütünler Düğün Salonu 

Karşısı-GEMLİK
TEL: 514 37 44

ekipler, buluşma 
noktasında ope 
rasyon düzenledi. 
Şüpheli Sevgin Ç 
(30) adlı şahsın 
üzerinde yapılan 
aramada Helenistik, 
Roma, Bizans, 
OsmanlI dönemle 
rine ait 2 bin adet 
sikke ile 25 adet 
çeşitli dönemlere ait 
yüzük, bronz takı 
ele geçirildi. Tarihi 
eser konumunda 
bulunan ve piyasa 
değerinin 1 milyon 
YTL'yi bulduğu öne 
sürülen tarihi eser
ler ile ilgili sorgu
lanan zanlı Sevgin 
Ç. adliyeye sevk 
edildi. Olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi 

ekipler, H.T.'yi 
ölü olarak buldu. 
Yapılan inceleme
den sonra 
H.T.'nin cesedi 
ölüm nedeninin 
kesin olarak 
anlaşılması 
için otopsiye 
gönderildi. Bu 
arada, gözaltına 
alınan baba 
T.T.'nin polise 
ifade vermeyerek 
konuşmama hakkını 
kullandığı öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turma devam 
ediyor.
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Çalışma hayaıınıla 
yeni dönem haşlıyor
Sosyal Güvenlik ve 
Genel Sağlık Sigor 

. tası Yasa'sının
Meclis’ten geçme
siyle çalışma 

> yaşamında yeni bir 
dönem başladı.
Kadınlarda 58, 
erkeklerde 60 olan 
emeklilik yaşı her 
iki kesim için de 
65'e yükseltilirken, 
prim gün sayısı da 
7 bin'den 7 bin 
200'e çıkarıldı. Aylık 
bağlama oranları 
düşürüiürken, bazı 
sektörlerdeki fiili 
hizmet zammı uygu
laması ise kaldırıldı. 
Ayrıca, yasanın yü 
rürlüğe girdiği tarih 
ten sonra ilk kez 
devlet memuru olan 
lar, Genel Sağlık 
Sigortası kapsamı
na alınacak.
Meclis, sosyal taraf 
lâr ile hükümet ara 
şında gerginliğe 
neden olan görüş 
meler sonrasında 
bazı konularda uz 
laşmaya varılan, 
bazılarında ise uz 
laşmazlığın devam 
ettiği Sosyal Gü 
venlik ve Genel Sağ 
lık Sigortası Yasa'sı 
ile ilgili çalışmaları 

- nı tamamladı. İlk 
düzenlemede 9 bin 
olarak belirlenen 

“ prim gün sayısı sos 
yal taraflarla yapılan 
görüşülenin ardın
dan 7 bin 200 güne 
indirildi. Sosyal ta 
raflar emeklilik yaşı 
nin mevcut haliyle 
kalmasını isterken, 
hükümet 65 yaşta 
geri adım atmadı. 
Kademeli olarak 
yükseltilecek emek 
lilik yaşı 2048'de

eşitlenecek.
-30 NİSAN'DAN 
SONRA SİSTEME 
GİRECEKLERDE 
AYLIK BAĞLAMA 
ORANI YÜZDE 2- 
Erirıeklilikte aylık 
bağlama oranının 
ilk 10 yıl yüzde 3, 
sonraki yıllarda ise 
yüzde 2 olmasına 
kararlaştırıldı. İlk 
defa işe başlayan 
sigortalılar için ise 
aylık bağlama oranı 
yüzde 2 olacak. 30 
Nisan 2008'den iti 
baren sisteme giren 
sigortalılarda is ay 
lık bağlama oranı 
ise yüzde 2 olarak 
uygulanacak.
-EMZİRME 
ÖDENEĞİNİ SGK 
BELIRLEYECEK- 
İş kazası, meslek 
hastalığı, hastalık 

. ve sigortalı kadının 
doğum yapması 
hâlinde verilecek iş 
göremezlik ödeneği; 
yataklı tedavilerde 
günlük kazancının 
yarısı, ayakta teda 
vilerde ise üçte ikisi 
tutarında olacak. 
Sigortalı kadın, 
Bağ-Kur'lular ve 
sigortalı erkeğin 
çalışmayan eşi de 
emzirme ödeneğin
den faydalanabile
cek. Ödenekte, do 
ğıimdan önceki > 
bir yıl içinde en 
az 120 gün prim 
yatırılmış olması 
şartı aranacak. 
Emzirme 
ödeneğini miktarını 
Sosyal Güvenlik 
Kurulu karar 
verdikten sonra 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
onaylayacak.

|| ELEMAN ARANIYOR

Restaurant 
bölümümüzde 
çalışmak üzere 
BRY - ORYAN 

ELEMAN RRRNIYOR. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ

> Sünger ve poliüretan ti 
imalatı uapan fabrikamızda 

İ6t> fi ıJfjjMİls
** 25 yasınıaşmamış**^- 

BAY ELEMANLAR ARANIYOR.

BURFLEKS LTD. ŞTİ.
Müracaatların Sanayi Sitesi B Blok No:15-16 

GEMLİK adresine şahsen yapılması rica olunur

Tel: 0.224 524 80 86

GEMÜK SİNEMA GÜNLÜĞÜ (Rezervasyon
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

Mermer Fabrikamızda çalışacak
BAY ve BAYAN

vasıfsız ELEMANLAR
ve bünyemizde çalışacak 

Ağır Vasıta Şoförü 
(SRC ve Psikoteknik belgeli) 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik/bursa-Tel: 513 47 39

Tel: 513 33 21)
Müraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.

Gemlik ■ Yalova Yolu 5. km.
Tel: (0.224) 5132394 (pbx) - Fax: 5133102

PERİ TOZU 
EJDER AVCILARI

12.00 ■ 14.00 -16.15 ■ 19.00 ■ 21.00
12.00-14.15 16.30- 19.15
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Balkan 3 puanı 3 golle aldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör 
küme birinci 
grupta alt sıralardan 
yükselme 
mücadelesi veren 
iki takım arasında 
oynana maçta 
sahadan 3 puanla 
ayrılan takım 
Balkanspor oldu. 
Gemlik'te oynanan 
maçta konuk 
ekip Balkanspor, 
Kumla Belediye 
spor'u 3-0 yenerek 
çok önemli 3 
puanın sahibi oldu.

Maça iyi başlayan konuk ekip
ve atak oynayan Balkanspor, 17

dakikada Seyhun 
Çağlar'ın kalecinin 
üstünden aşırttığı 
topla 1-0 öne geçti. 
Kaptan Seyhun 
kafaya çıktığı anda 
kaleciyle çarpışarak 
sakatlanınca 
Balkahspor'un 
hücum gücü azaldı 
ve ilk yarı bu skorla 
bitti.İkinci yarıda 
beraberlik için rakip 
kaleye yüklenen 
Kumla Belediyespor 
aradığı golü bula
mayınca Balkanspor 
81 dakikada önce 
Halil, 87 dakikada

ise Serdar'la durumu 
3-0 yaptı ve maç 
bu skorla bitti.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Serkan Kaya (6, 
Serkan Aydın 6, 
Mehmet Tan 6, 
KUMLA 
BELEDİYESPOR : 
Ömer 5, (Murat ?) 
Kaan 4, Abdullah 3, 
(Emrah 3) Alper 4, 
İbrahim 5, Serdar 4, 
Arif 3, Fetin 4, 
Alpaslan 4, 
Hakan 3, (Tolga 2) 
İbrahim 4,

BALKANSPOR : 
Seray 5, Mesut 5, 
Barış 5, Mustafa 
4, (Halil 5) Ayhan 
Albayrak 6, 
Seyhan Yıldız 5, 
Ayhan Hamzaoğlu 5, 
Suray 5, Seyhan 
Çağlar 4, 
(Haşan 4) Samet 5, 
(Ceyhan 4) Serdar 5, 
GOLLER : 
Dk. 17 Seyhan 
Çağlar, Dk. 81 Halil 
Dk. 87 Serdar 
(Balkanspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 89 Arif (Kumla 
Belediyespor)

üz Karadenizsnor dörtleri! 4-1

İZ KARADENİZSPOR

|II - ili..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci küme dördün 
cü grupta üçüncü 
yılını geçiren ve iki 
yıl üst üste şampi 
yonluğa oynayan 
Gemlik temsilcisi Öz 
Karadenizspor bu 
sezon en güzel oyu
nunu sergiledi ve 
konuk ettiği Selim 
spor'u 4-1 yendi. 
Maça hızlı başlayan 
ve rakip kalede gol 
arayışlarına giren 
Bordo mavililer, 26 
dakikada Selman'ın 
attığı şık golle 1-0 
öne geçti. 27 ve 34 
dakikalarda Orhan'la

iki gol daha bulan 
Öz Karadenizspor ilk 
yarıyı 3-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıda rakibine

oranla daha etkili bir 
oyun sergileyen 
Gemlik temsilcisi 
Karadenizspor 75'de 
Onur'la durumu 4-0 4

yaptı. Selimspor'un 
tek say’.’sı 78 dakika
da kaleci Pavut’un 
penaltıdan n.tt'ğı

dakikada kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalan Emrah Selim 
spor'u sahada 10 
kişi bırakırken kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca Öz 
Karadenizspor saha 
dan 4-1 galip ayrıldı. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER : 
Erhan Sargın 7, , 
Serkan Aydın 7, 
Mehmet Tan 7, 
ÖZ 
KARADENİZSPOR : 
Kerim 5, İsmail 6, 
Çağlar 6, Murat 6, 
Ferdi 6, Musa 6, 
Selman 5, Orhan 6,

(Etem ?) Mehmet 
Ayar 4, Sefa 6, 
Gürcan 4, (Onur 4) 
SELİMSPOR : 
Davut 3, Tolga 3, 
Emrah 3, Kayhan 4, 
Kadir 4, Mustafa 3, 
(İsmail 3) Bulut 3, 
Coşkun 3, (Selim 3) 
Metin 5, Ertuğrul 3, 
(Kerim 3) Melik 3, 
GOLLER :
Dk. 26 Selman Dk. 
27-34 Orhan, 
Dk. 75 Onyr (öz 
Karadenizspor) 
Dk. 78 Pen. Davut 
(Selimspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 82 Emrah 
(Selimspor)
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Bahaı yorgunluğuııa I! viiamini
Bahar aylarında 
düşen vücut direnci 
ne karşı bol C vita
mini içeren biber ve 
turunçgiller önerili 
yor. Eyüp Devlet 
Hastanesi 
Diyetisyeni Pınar 
Akkuzu, Online 
Sağlık'a (www.onli- 
nesaglik.com) yap
tığı açıklamada, 
bahar aylarında bol 
C vitamini içeren 
yeşil ve kırmızı biber 
ile portakal, greyfurt 
gibi turunçgillerin 
tüketilmesini önerdi. 
Akkuzu, sağlıksız 
beslenme, spor yap
mama, yemek ve 
uyku saatlerinin 
düzensiz oluşu, 
yıpratıcı yaşam 
koşulları, hava kirlil
iği, stres ve 
sigaranın, modern 
çağın hastalıklarını 
tetiklediğini belirtti. 
Baharla birlikte 
insanlarda meydana 
gelen birtakım 
değişikliklerde 
vücudun temizleme 
sisteminin iyi 
'çalışmamasının 
da etkili olduğunu 
anlatan Akkuzu, 
"Bahar mevsiminin 
başladığı bugün
lerde birçok kişide, 
genel bir bitkinlik,

güçsüzlük, yorgun
luk, isteksizlik, 
uykusuzluk, 
huzursuzluk 
gibi şikayetler 
görülüyor" dedi. 
İyi ve sağlıklı 
beslenmenin ciddi 
hastalık risk faktör
lerini ortadan 
kaldırabileceğini 
savunan Akkuzu, 
kalp damar hastalık
larına karşı 
Omega 3 asitlerinin 
yoğun olduğu 
uskumru, sardalye 
ve ton balığı 
tüketiminin önemli 
olduğunu söyledi. 
Pınar Akkuzu, diyet 
yapanlara haftada 
iki-üç gün Omega 
3 yağ asidi içeren 

balık yemeleri 
tavsiyesinde bulu
narak, "Özellikle 
içinde bulunduğu
muz bahar aylarında 
insanların vücut 
direnci düşer.
Bu aylarda bol bol 
C vitamini içeren 
yeşil ve kırmızı 
biber yenilmesini, 
portakal, greyfurt 
gibi turunçgillerin 
bol tüketilmesini 
öneriyorum" diye 
konuştu.
Diyetisyen Pınar 
Akkuzu, uyku 
problemi yaşayan, 
gergin olanlar, 
yüksek tansiyonu 
bulunanlar ile ülser 
şikayeti olanların 
bu aylarda kafein 

atımından kaçın
maları gerektiğine 
dikkat Çekti. A vita
minin vücudu birçok 
kanser türünden 
koruduğunu da 
anlatan diyetisyen 
Pınar Akkuzu, A 
vitaminin kayısı, 
portakal, ıspanak 
ve brokojide bolca 
bulunduğunu 
söyledi. 
Bu sebze ve 
meyvelerin aşırı 
derecede değil, 
zamana yayılarak 
ve ölçülü şekilde 
tüketilmesi 
gerektiğini de 
belirten Akkuzu, 
E vitaminin şoya, 
ayçiçeği, zeytinyağı, 
fındık, ceviz, 
badem ve koyu 
yeşil sebze 
lerden sağlanabile
ceğini anlattı. 
Selenyumun ise 
deniz ürünlerinin 
yanı sıra mantar, 
ceviz, soğan ve 
sarımsaktan alın
abileceğini dile 
getiren Pınar 
Akkuzu, bol liftli 
yiyecek içeren 
sebze, meyve ve 
kuru bakliyat 
tüketilmesinin 
önemli olduğunu 
da sözlerine ekledi.

Türkiye'de 
obezite kadınlarda 

daha tazla
Samsun DDM 
form Beslenme 
Danışana Merkezi 
Diyetisyeni 
Meltem Üney, 
obezitedeki 
artışın diğer 
ülkelerde erkek
lerde görüldüğünü, 
Türkiye'de ise 
tam tersi olarak 
kadınlarda daha 
fazla yaşandığını 
söyledi. 
Samsun'da DDM 
form Beslenme 
Danışma Merkezi 
yapılan sade bir 
açılışla hizmete 
girdi 19 Mayıs 
Bulvarı Sarı 
Konaklar 
Apartmam'nda 
faaliyete başlayan 
merkezin açılışına 
iş yerinin sahibi 
Diyetisyen Meltem 
Üney ile çok sayıda 
yakını katıldı. 
Obezitenin son yıl
larda toplumu etk
ileyen önemli bir 
sağlık sorunu 
olduğunu kaydeden 
Diyetisyen Üney, 
"Teknolojinin 
gelişmesiyle 
hareketli yaşamın 
azalması, sağlıklı 
beslenmeye 
yönelik eksiklikler, 

obezitenin buna 
bağlı olarak da 
kronik hastaların 
daha çok 
görülmeye 
başlamasına 
neden olmaktadır" 
dedi.
Obezitedeki artışı 
diğer ülkelerde 
erkeklerde 
görüldüğünü, 
Türkiye'de ise tam 
tersi olarak kadın
larda daha fazla 
yaşandığını belirten 
Üney, yapılan çalış
malar ile çocuklar
da da şişmanlığın 
arttığını, bunun 
nedenleri arasında 
ise aşırı ve yanlış 
yeme alışkanlıkları 
ile anne veya baba 
nın şişman olması 
nın gösterildiğini 
ifade etti. Açtıkları 
merkezde topluma 
beslenme bilgisini 
aşılayarak, sağlıklı 
ve dengeli beslen
meyi öğretmek 
olduğunu dile 
getiren Üney, gele
cekte beslenmeye 
bağlı sorunlar yaşa
mak istemeyenlere 
karşı merkezin 
önemli yararlar ola
cağına inandığını 
sözlerine ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md.. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
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
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anltur 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 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 qq
MahlLD*nH*#t 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı «-»men
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

’^ÖBETÇÎECZANE

21 Nisan 2008 Pazartesi 
SENA ECZANESİ 
Ş. Mehmetçik Sok 

Tel: 513 01 02 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3036 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve.Pazar günleri yayınlanmaz)

http://www.onli-nesaglik.com
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ŞEHİR MERKEZİMDE

* 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 '
• BİNAANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
• DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
* TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

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

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

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

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

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

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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ISO 9001:2000 
Qua I ity Management System 

HACCP 
Based Food Safety System

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

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

Belediye Başkanı Mehmet Xurgut, kavşak yapımına karşı çıkan İlçe Başkanına sert çıktı

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

‘Ölenlerin sorumluluğu kavsak
projesini belleyenlerindir’”

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Dört 
yol Kavşağı’na yaptırmak istediği projeyi AKP 
İlçe Başkanı Enver Şah in'in engellediğini söyle
di. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün iki kez 
onayladığı projenin Müdürlükte bekletildiğini 
iddia ederek, Şahin’i suçlayan Turgut, "İnsanlar 
ölüyor onlar karşı çıkıyor. Projeye karşı çıkanlar 
bu vebalin utancıyla yaşayacaklardır.” dedi. 
Belediye Başkanı Şahin’in yapılan her türlü 
hizmetin karşısında olduğunu söyledi. Syf 3’de

AKP’de seçim mücadelesi başladı 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, AKP İlçe Başkanı 

Enver Şahin’i, Dörtyol Kavşak Projesine karşı çıktığı 
için kazada ölenlerin sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Bu, AKP içinde yerel seçim mücadelesinin resmen 
başlaması anlamına geliyor. Devamı sayfa 5'de

EGE YILDIZ iCîgffl
Suya/ijötv vbe/ıe/voncü^BIIII pi ■■ ıı II V6 YAuMUnLAMA ulSIEMLEnl

; Zeytinlik ■ Tarla - Meyve Bahçelerinizde damlama yin*» B*N|nc| 
; usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir,

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I PROJELERE
Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. Apt. No:l K.KUMIA / GCMLİK , 5YIL0FAI?

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 HE KREDİ VERİYOR ®

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Küreselleşme...

Esnal Konya luarından diindn
Ulusum çok ağır koşullardan geçiyor..
Tarih önünde önemli bir sınav veriyor..
İç işlerimize karışıyorlar..
İç işlerimize karışılmasını sağlıyorlar..
Kamu malları özelleştirme adı altında 

haraç mezat satılıyor.
Sonra birileri milyon dolarları götürü 

yor..
Parlamento çatısı altında linç girişi

minde bulunuluyor..
Sokakta durum rezalet..
Çiftçi perişan..
Kapan kaçan..
Çalan çırpan..
Kol geziyor.
Yapanın yanına çaldığı kaptığı kar kalı 

yor..
Üçüncü dünya ülkesi..
Müstemleke devlet..
Ne dersen de..
Tanımlar havada uçuşuyor..
Ulus olarak bu denli aşağılanmayı hak 

etmiyoruz.
Kayıtsız koşulsuz egemen olan ulus- 

da...
Millet bu nasıl egemenlik diye aklından 

geçiriyor..
Birlik..
Dirlik..
Küreselleşme yalanına kurban gitti..
BOP...
Ilımlı İslam Devleti..
Diye diye..
Küresel rüzgarlar esiyor..
Yurt sevgisi..
Ulusalcılık..
Bağımsızlık..
Küresel rüzgarlarla birlikte dağılıp gidi 

yor.
Küreselleşme..
Ulus devleti ortadan kaldırıyor..
Güç uluslar arası tekellere devrediliyor..
İnsanlık tarihinde gelişim ve değişim 

kaçınılmaz.
Bu diyalektiğin en radikal olanı ise küre

selleşme..
Yani..
Küresellenme bir gerçek..
Burada önemli olan.
Ulusların karakteri..
Karakterini güç olarak ortaya koya

bilmesi.
İşte o zaman ülkeler küreselleşme rüz

garının şiddetli esintilerinde oradan oraya 
savrulmayacak..

Kimliklerini yitirmeyecek..
Bağımsızlıklarından ve özgürlüklerinden 

ödün vermeden yaşamlarını sürekli 
geliştirecek..

Büyük güçlerin dayattığı koşullara 
boyun eğmeyerek ülkelerinin kirlenmesine 
ve ahlaki açıdan çöküntüye uğramasına 
izin vermeyecekler.,

Ne dersiniz?
Biz başarabilir miyiz?

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
nın her yıl üyeleri ile 
ilgili mesleği yapan
lara yönelik başlat
tığı fuar gezileri 
sürüyor. 16-20 Nisan 
2008 tarihleri arasın
da TÜYAP tarafın
dan Konya'da açılan 
Ağaç İşleme ve 
Marangoz Makine 
leri, Ağaç El Aletleri

Makineleri fuarına 
Oda Başkanı İbra 
him Talan başkanlı 
ğında katılan 
70 kişi yaptıkları 
işte kullanılacak son 
teknolojik makine 
leri görme fırsatı 
buldular. Bu sektör 
de çalişan esnaf ile 
yanlarında çalışan 
elemanlarının katıl 
dığrfuar gezisinin 
çok olumlu geçtiğini 
söyleyen Oda

Başkanı Talan, 
"Esnafımızın yeni 
teknolojiyi yakalaya
bilmesi ve işlerini 
artırabilmesi için 
bundan sonra da bu 
tür fuarlara katılma 
ya devam edeceğiz. 
Teknolojik fuarlara 
esnafımızın daha 
yoğun katılımlarının 
kendileri ve işleri 
için fayda getire
ceğini bilmelerini 
istiyoruz. Esnafı

miza bu yönde 
her zaman desteği 
miz sürecektir. 
Onların işleri için 
eğitim amaçlı 
gezilerimize 
devam edeceğiz" 
dedi.
Fuarda teşhir 
edilen son tek
nolojik makineler 
hakkında bilgiler 
alan esnaf fuarın 
olumlu geçtiğini 
belirttiler.

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Balıkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 hormal 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 dûblex 
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

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durakla, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normgl daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmam’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

‘Gemlik Körfez’W* wplikkorfez0esi« www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94 I

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, kavşak yapımına karşı çıkan İlçe Başkanına sert çıktı

‘Ölenlerin sorumluluğu kavşak Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YauYORUM

projesini engelleyenlerindir"
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Dörtyol KavşağTna yaptırmak istediği 

projeyi AKP İlçe Başkanı Enver Şahin’in engellediğini söyledi. Karayolları 
Bölge Müdürlüğü’nün iki kez onayladığı projenin Müdürlükte bekletildiğini 
iddia ederek, Şahini suçlayan Turgut, “İnsanlar ölüyor onlar karşı çıkıyor. 
Projeye karşı çıkanlar bu vebalin utancıyla yaşayacaklardır.” dedi. Belediye 
Başkanı Şahinin yapılan her türlü hizmetin karşısında olduğunu söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik girişinde 
sinyalizasyon 
lambalarının 
bulunduğu yerde 
yaşanan ölümlü 
trafik kazalarının 
gündeme getirdiği 
kavşak projesine 
karşı çıkılması 
sohucu ölümlerin 
sürdüğünü belirten 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
projeye karşı 
çıkan AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'i suçlayarak 
"İnsanlar ölüyor, 
onlar karşı çıkıyor. 
Projeye karşı 
çıkanlar bu vebalin 
utancı ile yaşaya
caklar" dedi.

ŞAHİN'E 
SUÇLAMA 
Dörtyol kavşağının 
yapılmasını 
seçimler öncesi 
başlattığı kampanya 
içinde yer aldığını 
ve Gemlik halkına 
bu projeyi yapmak 
istediğini açıkla 
dığını söyleyen 
Turgut, "Bu söz, 
sadece belediye 
başkanı olarak 
benim değil, 
AKP'li Meclis 
üyelerimizin müşte 
rek verdiğimiz söz 
dür. Bu sözlerimizi 
yerine getirmek 
için Belediye 
Meclisi’ne konuyu 
getirdim. AKP İlçe 
Başkanı Enver 
şahin’in muhalefeti 
ile yetki engellendi, 
bilahare zamanın 
İl Başkanı Hayrettin 
Çakmak ve 
Milletvekillerimizin 
araya girmesi neti 
cesinde Belediye 
Meclisi’nden DYP'li 
meclis üyelerinin 
de ‘evet' oylarıyla 
kavşak yapımı 
için karar çıktı. 
Ama İlçe Başkanı

kapı kapı gezerek 
insanları kışkırtarak 
sanki Gemlik halkı 
bu kavşağı istemi 
yor gibi göstererek 
ve Karayolları 
Bursa Bölge Müdür 
lüğü’nü de etkile 
yerek bu projeyi 
engelledi" dedi. 
Kavşak projesinin 
Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 
15/08/2007 tarih 
ve 1018 sayılı 
yazılarıyla onaylan 
dığını, ancak 
Bölge Müdürlüğü’ 
nün işi engellemek 
için projeyi ikinci 
defa Genel Müdür 
lük onayına sun
duğunu hatırlatan 
Başkan Turgut, 
"Projemiz 09 Kasım 
2Ö07 tarih ve 2915 
sayılı yazılarıyla 
ikinci defa onaylan
mış olmasına 
rağmen Gemlik 
Belediyesi’nin 
inşaatı başlata 
bilmesi için 
gereken protokol 
Bursa 14. Bölge 
Müdürlüğü 
tarafından imzalan
madığı için yapım 
ihalesi gerçekleş
tirilememiştir.

Genel Müdürlükçe 
onaylanmış, projesi 
hazır olmasına 
rağmen, bütçe 
ödeneği ile parası 
bankada hazır 
olmasına rağmen 
ihalemiz engel
lenerek inşaat 
başlatılamadı" 
dedi.

VEBALİN
UTANCI İLE 
YAŞAYACAKLAR 
Önceki gün yaşa 
nan ve 2 kişinin 
ölümü 5 kişinin de 
yaralanmasıyla 
sonuçlanan trafik 
kazasının kavşağın 
önemini bir kez 
daha gözler önüne 
serdiğini belirten 
Başkan Turgut, 
‘‘Bu projeyi 
engelleyenler 
ömürleri boyunca 
bu vebalin utancı 
ile yaşayacaklardır. 
Ölenlerden sorum
lu, bu projeyi 
engelleyenlerdir. 
Para hiçbir zaman 
insan hayatı ile 
ölçülemez.
İnsan hayatı her 
şeyden kıymetlidir. 
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı, Gemlik'te 

yapılan ve yapılacak 
olan her türlü 
hizmetin karşısın- 
dadır. Buna örnek 
olarak başta 
Çarşı Camii 
projemiz, Manastır 
Kayıkhane arası 
dolgu projesi, 
Atatürk Kordonu 
dolgu ve tahkimat 
projesi, Terminal 
projesi, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
yanına yapı lan 
Düğün Salonu, 
Kütüphane, Halk 
Eğitim Merkezi, 
Sağ hk Ocağı ile 
Balıkpa zart'nda 
yapaca ğımız 
muhtarlık bina lan 
projelerini göste 
rebilirim" dedi.
Bu projelerin 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin’in 
muhalefetine 
rağmen gerçek
leştirilen projeler 
olduğunun altını 
çizen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, son olarak 
"ölenlerin vebali 
bu kavşağın 
yapılmasını 
engelleyenlerin 
boynunadır" 
şeklinde konuştu.

Onuncu Yıl Marşı
AKP’nin pazar günü yapılan Gençlik 

Kolları Kongresi’nde yaşananları düşünü 
yorum...

O kongrenin görüntülerini televizyonlar
dan izlemediyseniz, gerçekten çok şey 
kaçırdınız demektir!

Yazık !....
Sanki bildiğimiz AKP’nin kongresi değil 

di de 19 Mayıs bayram kutlamalarıydı:..
Bir kere hiçbir AKP Kongresi’nde 

olmadığı kadar, Türk Bayrağı vardı!
Coşku ile sallıyorlardı..
Başbakan Tayyip Erdoğan uzun zaman 

sonra ilk kez kırmızı-beyaz atkıyla konuşu 
yordu! Ve en önemli detay:

Cumhuriyet Mitingleri’nin sembolü 
haline gelen 10. Yıl Marşı, ilk kez bir AKP 
Kongresi’nde çalınıp, söyleniyordu!

Hayret, hayret..
Sadece bu kadar mı? Değil elbette...
Ne demişti 1996 yılında Recep Tayyip 

Erdoğan?..
"Tutturmuşlar ‘Laiklik elden gidiyor’ 

diye!
Yahu bu millet istedikten sonra laiklik 

tabii elden gidecek!
Sonra nedir bu laiklik Allah aşkına?
Bu ne menem şey?
Ben Müslümanım’ diyenin aynı zaman

da ‘laikim’ demesi mümkün değil.
Niye? Söyleyeyim..
Çünkü Müslüman’ın yaratıcısı Allah, 

kesin hâkimiyet sahibidir.
‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ 

lafı koskoca bir yalan!
Egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır...”
Peki; aradan 12 yıl geçtikten sonra, 

Tayyip Erdoğan bu kongrede ne dedi bili 
yor musunuz?

"Bugün milletimizin kahir ekseriyeti laik 
düzenden yanadır.

Milletimiz Laik, sosyal bir hukuk devleti 
olarak Cumhuriyetimizin temel niteliklerini 
benimsemiştir.”

Takiyyenin böylesine pes ..vallahi 
inanılmaz...

Bu değişimin önünde saygıyla eğiliyo
rum!

10. Yıl Marşı’nı söyleyen bu gençleri, 
laikliğe sahip çıkan Başbakan’ı gönülden 
kutluyorum!

Al bu gençleri, bir gün önce Ankara 
Tandoğan’da yapılan Cumhuriyet miting
lerine götür; kimse fark etmez..!

Al bu Başbakan’ı aynı mitingde kürsüye 
çıkar;

“Cumhuriyetin kadınlan” alkışlar !..
Bunlarda bizden der.. Bağırlarına 

basar...
Peki; iki ay öncesine kadar bambaşka 

bir politika izleyen AKP ve Başbakan 
Erdoğan neden bu kadar değişti?

Bu sorunun tek bir yanıtı var:
Aziz dostlarım söyleyeyim;
AKP hakkında “laiklik karşıtı eylemlere 

odak olma” suçlamasıyla kapatılma davası 
açıldı da ondan!

AKP’liler sırf bu nedenle “laiklik 
kıyafeti”ne büründüler...

Kurdun kuzu postuna bürünmesi 
hesabı..

Düne kadar burun kıvırdıkları 10. Yıl. 
Marşı’nı sırf bu yüzden sahiplendiler!

Yani; kısaca ben söylüyorum... Tekrar 
TAKİYE YAPMAYA başladılar!

Çok iyi bildikleri, “Köprüyü geçene 
kadar...

"Geçmişte çekilmiş bir filmi bir kez 
daha vizyona soktular!

Seyret dur.. Bundan sonra olacakları, 
zaten hepimiz biliyoruz!

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Umurbey Tiirh Sanat 
Müziği Derneği illi 
kongresini namı

Serap GÜLER

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerine 
‘Monami Pastel 
Boyalan’ tarafından 
düzenlenen ‘Çevre 
ve Çocuk' konulu 
resim yarışmasın
dan ödül yağdı. 
Her yıl geleneksel 
olarak ‘Monami1 
tarafından düzenle
nen resim yarış
masına bu yıl da 
katılan öğrenciler, 
sonuçların açıklan
masından sonra 
okulda düzenlenen 
törende ödüllerine 
kavuştular.
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Ana Sınıfı öğrencisi 
Sude Güngör’ün 
yaptığı resim 
övgüye layık 
bulunarak, birinci 
seçildi, bisiklet ve 
başarı belgesi ile 
ödüllendirildi. 
Monami’nin 
geleneksel altın 
madalyonlarını ise, 
bu yıl Elvan Özen, 
D.Dicle Öner, 
Ahmet Güngör 
kazanırken, 
Polat Yıldırım, 
Ayşenur Bükülmez, 
Mithatcan Ulutaş, 
Asya Doğan, 
İzzet Kurt, Ayşe Naz 
Çınar, Elvan Özen, 
Sena Saygın, Sami 
öztin, Tuana Yumru, 
Kaan Güngör, Ayda 
Çavdar, Dilara Asa,

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK UYGUNFİYMİARLA

Körfez Ofset 1 SAATTE 
TESLİM EDİLİR

MATBAAGtlK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İ8,il(lal cTa±'^’:
. * * Tel: (0.224) 513 96 83 Fa$: 513 35 95

İdil Tekin, Buğra 
Güney, Mustafa 
Haskıhç, Tuana 
M e rey, Batuhan 
Ösün, Yaren Aydın, 
Ceren Üremiş, Dicle 
Öner, Yaren Doğan, 
Sümeyye Şener, 
Tuğçe Sönmez, 
Sude Kafalı, Pırılsu 
Keskiner, Sude 
Öğütçü, Ceren 
Tunca, Burcu 
Arslan, Tarık Can 
Kantar, Tuğçe 
Sönmez, Senanur 
Yavuz, Barış Can 
Güler (Gemlik 
Körfez Gazetesi 
Çiziyorum köşesi 
çizeri), Sueda 
Araydın, Alp 
Ereselli, Beyza 
Erbak, Ebrar Temel, 
Ahmet Güngör, E. 
Pınar Yakupoğlu, 
Şevval Temel, Deren 
Yılmam, Mert Girgin, 
Ali Bora Çakılkaya, 
Ecenaz Karataş,

II İli

Yıldıray Yapmak, 
Sude Güngör, Kaan 
Bekar, Şahan Ali 
Aksoy, Şevval 
Özçakır ‘Başarı 
Belgesi’ almaya 
hak kazandılar.
Küçük Sude 
Güngör, bisikletini 

okul Müdürü 
Ahmet Cevdet 
Işler’den alırken, 
madalyon ve 
başarı belgeleri 
ise Görsel Sanatlar 
öğretmeni 
Burçak Uslu 
tarafından verildi.

işeyin YURT i

Umurbey Beldesi 
Türk Sanat 
Müziği Derneği 
yaptığı genel 
kurulda yeni yöne
tim ve denetleme 
kurullarını 
belirledi.
Umurbey Belediye 
si eski Belediye 
Salonunda yapılan 
genel kurul toplan
tısında, Kurucu 
Başkan Hüseyin 
Yurt yeniden 
başkanlığa 
seçilirken, 
Yönetim Kurulu’na 
Turhan Selçuk, 
Veysel Kabatay, 
Ali Rıza Uludağ,. 
Mehmet Taşpınar 
seçildiler.
Genel kurul, 
Denetleme Kuru 
lu’na ise Zeki 
Sağ hk, Ali Koksal 
ve Alaattin 
Palabıyık’ı seçti. 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yurt, 
amaçlarının 
Umurbey halkına 
ve gençliğe 
Türk Sanat 
Müziği’ni sevdirmek 
olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: 
"Umurbey’de 
Türk Sanat 
Müziği’ne karşı 
büyük ilgi ve 
heyecan var. 
Derneğimizin 

www.100idilek.com 
www.deniifeneriortf.tr 

oaıa <14 60 eo

Kimi bir bisiklet, 
kimi bir kitap...

Bu yıl da küçücük 
dilekler var gerçekleştirilmeyi 

bekleyen...
Gelin, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nda çocuklarımızın 
mutluluğuna yine ortak olun

BİR DİLEĞİ DE SİZ 
GERÇEKLEŞTİRİN

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

HİDAYET YAZAR

kurulmasından 
bu yana oluştur- ’ 
duğumuz koroya 
35 Umurbeyli 
katılarak, çalış
malara başladık. 
Koromuzun 
şefliğini Müzik 
Öğretmeni Mehmet 
Taşpınar yapmak- ’ 
tadır. Daha önceki | 
yıllarda yapılan 
çalışmalar derneği „ 
mizin kurulmasın- ' 
dan sonra bize 
destek oldu. 
Gemlik’ten de 
koromuza gelerek, 
enstrümanları ile 
katkıda bulunan 
değerli müzisyen
lere ve sanatçılara j 
teşekkür ediyoruz. 4 
Amacımız, bu 
yaz Umurbeylilere 1 
Türk Sanat 
Müziği konseri 
vermek."

—

http://www.100idilek.com
http://www.deniifeneriortf.tr
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AKP’de seçim mücadelesi başladı
Cumartesi günü sabahı acı acı 

öten ambulans siren sesleri, 
Dörtyol’da meydana gelen trafik 
kazasının ölüm habercileri gibiy
di.

Kaza, öğle saatlerine kadar 
trafiği engelledi.

Hastaneye kaldırılanlardan iki 
kişi yaşamını yitirdi.

Beş kişi de yaralandı.
Kazadan sonra Belediye Baş 

kanı basın töplantısı yapacağını 
duyurdu ancak, yoğun iş trafiği 
bunu pazartesi gününe erteletti.

Dün, öğle saatlerinde Haber 
Müdürümüz Başkan Mehmet Tur 
gut’un odasındaydı.

Ben, büromda yapılacak açık
lamayı merakla beklerken, zehir 
zembelek açıklama geldi.

Seyfettin daha kapıdan girer 
ken bana dönüp, “Bak yazaca 
ğım haberin bir noktasına bile 
dokunmayacaksın” dedi.

Kendimi birden sansür kurulu 
başkanı olarak gördüm.

Sanki tüm haberleri makasla 
yan bir patron gibi söyledi bu sö 
zü.

- ‘Söz’ dedim.
- Noktasına bile dokunmaya

cağım.
Ve de dokunmadım.
Tabii başlık ve spot dışında.
Haber bilgisayarıma gelince 

of., of., of., demeden kendimi

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

alamadım.
Bugüne kadar AKP içinde İlçe 

Yönetimi ile Belediye Başkanı 
arasında süre gelen anlaşmazlık 
artık aleni hale geldi.

Başkan Turgut, Dörtyol kaza
sında ölenlerin sorumlusunun 
AKP İlçe Başkanı Enver Şahin ol 
duğunu söylüyor ve ilçeye yapı 
lacak hizmetleri de engellemekle 
suçluyor.

AKP İlçe Yönetiminin kapı ka 
pı dolaşarak Cami Projesi ile 
Dörtyol Kavşağı projesini engel 
temekle suçluyor.

Kavşak projesinin mecliste en 
gellenmesinin aşılmasına karşın, 
Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün 
de onayladığı bu projenin ihale 
aşamasında, parası bankada bek 
lerken bekletildiğini söylüyor.

Başkan Turgut, "İnsanlar ölü 
yor, onlar karşı çıkıyor. Projeye 
karşı çıkanlar bu vebalin utancı 
He yaşayacaklar." diyor.

Açıklamasında Gemlik halkına 
Dörtyol projesini yapacağı sözü 
nü verdiğini, AKP Belediye Mec 
lis üyeleri ile müştereken bu sö 
zü verdiklerini belirterek, “Konu 
yu Meclise getirdim. AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin’in muhale
fetiyle engellendi. ” diyor.

Enver Şahin’in Karayolları Böl 
ge Müdürü’nü de etkilemekle suç 
layan Turgut suçlamasını söyle 
sürdürüyor:

“Bu projeyi engelleyenler 
ömürleri boyunca bu vebalin 
utancı ile yaşayacaklardır. Ölen
lerden sorumlu, bu projeyi 
engelleyenlerdir. Para hiçbir 
zaman insan hayatı ile ölçüle
mez. İnsan hayatı her şeyden 
kıymetlidir.

AKP Gemlik İlçe Başkanı, 
Gemlik'te yapılan ve yapılacak 
olan her türlü hizmetin karşısın- 
dadır. Buna örnek olarak başta 
Çarşı Cami projemiz, Manastır

Kayıkhane arası dolgu projesi, 
Atatürk Kordonu dolgu ve tahki
mat projesi, Terminal projesi, 11 
Eylül İlköğretim Okulu yanına 
yapılan Düğün Salonu, Kütüpha 
ne, Halk Eğitim Merkezi, Sağlık 
Ocağı ile Balıkpazarı'nda yapaca 
ğımız muhtarlık binaları projeleri
ni gösterebilirim."

Bu sözlerden sonra AKP İlçe 
Başkanı Şahin Başkana cevap 
vermek zorunda kalacaktır.

Bir partinin ilçe başkanı ile 
belediye başkanı arasında bu 
kadar derin anlaşmazlık olamaz.

Anlaşılan o ki, gelecek yıl 
yapılması beklenen yerel seçim
lerde Başkan Mehmet Turgut 
yeniden adaydır.

Adaylığını İlçe Başkanı 
engellemek istemektedir.

Bunun için de Başkanın yap
mak istediği hizmetler engelle
mektedir.

Şahin’in kendisi de Belediye 
Başkanlığına adaydır.

Kavganın esas nedeni bence 
bu.

Filmin bundan sonraki bölü 
münü herkes merak ediyor.

Paylaşılamayan başkanlık kol 
tuğuna oturmak için -Bu ancak 
AKP’nin kapatılma sorunu belli 
olduktan sonra netleşecektir- 
başlayan mücadelenin galibi kim 
olacaktır. Bekleyip göreceğiz.

0 
oto

UMURBEYHU SNU
ve USEKm

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

ftKPlilerılen mııncı'ııa kutlama ziyareti

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile Ka 
din kolları ve Genç 
lik Kolları yönetimi 
üçüncü kez başkan
lığa seçilen İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Yıldırım Akıncı'yı 
ziyaret ederek 
kendisini kutladılar. 
İnşaat Mühendis 
lerinin Gürle İş 
Merkezindeki büro
da bir araya gelen 
Enver Şahin ile aynı 
zamanda DP İlçe 
Başkanlığına atanan 
Yıldırım Akıncı he 
deflerinin Gemlik'e 
hizmet olduğunu 
söylediler.
Akıncı, oda olarak

siyaset yapmadık
larını belirterek, 
"Siyaseti bağlı 
olduğumuz 
partilerde yapmaya 
çalışacağız, 
elma ile armudu 
birbirine karıştır
mayacağız" dedi. 
Sivil Tolum 
Örgütlerinin 
halkın en iyi aynası 
olduğunu hatırlatan 
Şahin, bununun 
en büyük 
örneğinin ile İnşaat 
Mühendisleri ile 
Mimarlar Odası 
olduğunu söyledi. 
Görevlerinin 
siyaset yapmak 
değil, ziyaret 
ettikleri sivil 
toplum örgütlerinin 
istek ve fikirlerini

almak olduğunu 
belirten Şahin, 
"Bizler sizlerin 
kulağı ve sesi 
olarak buradayız. 
Gemlik'le ilgili 
her türlü güzel 
projelerin takipçisi 
oluruz" dedi.
İktidar partilerinin 
çözüm arayışlarında 
ziyaretlerinin çok 
güzel olduğunu ve 
bunu da en iyi 
yapanın AKP ilçe 
yönetimi olduğunu 
söyleyen Akıncı, 
“Sizler işleri iyi 
takip ediyorsunuz, 
bizde sizlerin 
takipçisi olacağız. 
Hepimiz bu 
ülkeye hizmet 
için varız” diye 
konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa'mn Yeraltı Haritası çıkartılıyor
Bursa'mn antik 
dönemlerinden 
Roma ve Bizans 
dönemlerine ve 
oradan OsmanlI 
dönemine ilişkin 
yerüstündeki 
tarihsel değerlerini 
gün yüzüne 
çıkaran Osmangazi 
Belediyesi, yeraltın- 
daki tarihi değerlerin 
de daha doğru tespi
ti için arkeojeofizik 
çalışması başlattı. 
Prof. Dr. Metin İlkışık 
başkanlığındaki bir 
e.kip tarafından 
yürütülen çalışmalar 
daha çok Hisar 
bölgesinde yoğun
laştırıldı. Yaklaşık 9 
aydır, belirli zaman 
aralık larında Bur 
sa'ya gelerek çalış
ma yaıpan ekibin son 
durağı, Tophane'deki 
askeri garnizondu. 
Ekip, garnizonun 
kurulu olduğu alan
da olduğu bilinen 
Bey Sarayı ile ilgili 
kalıntıları taradı. 
Prof. İlkışık, İsrail'in 
Harem ül Şerifte 
yaptığı kazıları 

incelemek üzere 
Türk Hükümeti'nin 
bölgeye gönderdiği 
heyetin de başında 
yer alıyordu.
Prof. İlkışık yöneti
mindeki ekip 
çalışmalara, Devlet 
Hastanesi karşısın
daki Haşim İşcan 
Parkında ve Tophane 
Parkı'nda sismik, 
elektrik özdirenç 
ve yer radarı uygula
masıyla başladı. 
Bu bölgede yapılan 
çalışmalarda, 
bölgenin antik döne
mine işaret eden 
önemli verilere. 
ulaşıldı. Haşim İşcan 
Parkı'nda yapılan 
yaklaşık 100 profil 
kaydında; yüzeyden 
3- 3,5 m derinlikte 
tonoz ve bazı yer 
altı dehlizlerinin 
varlığına işaret eden 
bulgular ile duvar 
kalıntıları tespit 
edildi. Radar yön
temiyle yürütülen 
yer altı tarama 
çalışmalarında; ' 
19 yüzyıl sonunda 
Ahmet Vefik Paşa

Orhangazi 
Gemlik &

r.: .±>Karamıırs,eip***^öîJ-ük

Yalova

Hileci
<enışehı

tarafından yaptırılan 
Memleket 
Hastanesinin bazı 
temel ve tonoz 
kalıntıları da tespit 
edildi. Bizans 
Döneminde Tekfur 
Sarayı Osmanh 
Döneminde Bey 
Şarayı'na doğru 
gittiği sanılan bu 
tonoz ve dehlizlerin, 
daha sonraki çalış
malarda ortaya 
çıkarılması 
amaçlanıyor. 
Tophane Parkında 
yapılan çalışmalarda 
ise, vaktiyle, bugün 
kü Ordu evinin 
olduğu yerde olan 
Tekfur sarayı(Bey 
Sarayı) ile ilişkilen 

dirilebilecek duvar 
izleri tespit edildi. 
Osmangazi 
Belediyesi Koruma 
Kurulu'nun da Öneri
leri doğrultusunda; 
Hisar Bölgesi'nde 
kent içi antik parklar 
ve kent içi. ören yer
leri oluşturma hede
fine yönelik bir çalış
mayla, Bursa'da 
yaşanan tüm tarihsel 
dönemlerin kent 
içinde algılanabilir 
kılınmasını amaçlı 
yor. Konuyla ilgili 
bilgi veren Osman 
gazi Belediye Başka 
m Recep Altepe, yer 
altı zenginlikleri 
mizin de bu kentin 
tarih ve turizmine 

kazandırılması için 
çalıştıklarını söyledi. 
Alanında uzman bir 
ekiple çalıştıklarını 
ifade eden Altepe, 
çalışmalar tamam
landığında bir rapor 
halinde Bursa 
kamuoyuna sunula
cağını ve bundan 
sonraki tüm yer altı 
ve yerüstü çalış
malarının bu rapora 
göre şekilleneceğini 
söyledi. Altepe, 
"Çalışma yapılan 
bölgelerin bir kıs
mının raporları 
tamamlandı, diğer 
kısımların verileri 
değerlendiriliyor. 
Rapor sonucuna 
göre, Hisar bölgesi 
başta olmak üzere 
civar bölgelerin 
Roma, Bizans ve 
OsmanlI dönemlerini 
içeren genel bir 
kalıntı haritası 
çıkarılacak. Ardın 
dan bu çalışma Os 
mangazi'nin tüm tar
ihi noktalarında 
yapılacak" dedi. 
Çalışmaları değer
lendiren Prof. Dr.

Metin İlkışık ise, Bur 
sa'da yapılan çalış-** 
manın, kent merkez
lerinde yapılan çalış
ma açısından ilk 
olduğunu vurguladı. 
Kullandıkları teknolo 
jinin, yeraltındaki 
tarihsel değerleri 
tespit etmede hem 
çok sağlıklı veriler 
sunduğunu hem de 
bu tür verileri elde 
etmek için yer üstün 
de gereksiz kazı yap
mayı ortadan 
kaldırdığını vurgu
layan Prof. İlkışık, 
"Bugüne kadar yap
tığımız çalışmaların 
birkısmının rapor
larını sunduk. Kalan 
kısımlarıyla ilgili 
raporlar değer
lendiriliyor. Bizce 
tarihi yerleşim alan
ları üzerine kurulu 
tüm şehirlerin benz
er çalışmayı yap
ması gerekiyor. 
Kentlerle ilgili plan
lamalar yapılırken 
de, bu arkeolojik 
raporların dikkatef 
alınması gerekiyor" 
dedi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR--

BİZİM I Ş İ M İ Z ..

GÜNDE DAVE
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Çocuk 
Kupası Bursa, İl 
Birinciliği Teakwon 
do yarışmaları ' 
Gemlik KapahSpor 
Şalonu’nda yapıldı. 
İki gün süren 
karşılaşmalarda 
Minik erkek ve\ 
kızlar ile yıldız 
erkekler ve kızlar 

^dereceye girmek için 
mücadele ettiler. 
370 sporcunun 
katıldığı il birinciliği 
karşılaşmalarında

40 sıklette toplam 
370 sporcu attıkları 
tekmelerle puan 
alarak galip gelmek 
için uğraştılar.
17 spor kulübünün 
katıldığı Teakwondo 
il birinciliği karşılaş
malarında bireysel 
derece alan sporcu
lara madalya 
verilirken, takımlar 
arasında ilk dört 
dereceye giren 
kulüplere ise 
kupaları verildi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un birinci

3en Sporcunu^ L 
svik ve Aynı 
laklısını Severi

gelen kulüp 
antrenörüne 
kupasını verdiği 
karşılaşmalara 
Kestel Belediye 
Başkanı Yener 
Acar, Teakvvondo II 
Temsilcisi Cengiz 
Aşan, Teâkwondo 
Hakem Komitesi 

Başkanı İlhan 
Zağrah, yarışma 
koordinatörü ve 
İl Hakem Komitesi 
üyesi Haşan 
Torun ile iki güren 
karşılaşmalarda 
sporculara ev sahip 
liği yapan İlçe 
Spor Müdürü Burhan 

Arıkan katılarak 
sporculara 
madalya ve 
kupalarını verdiler. 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Çocuk 
Bayramı Bursa II 
Birinciliği Teakvvon 
do yarışmalarında 
Osmangazi'

Gençlik Spor 
Kulübü birinci 
olurken, ikinciliği 
Uludağ Gençlik 
Spor Kulübü, 
üçüncülüğü Emek 
Belediye Spor 
Kulübü ile 
dördüncülüğü de 
Kestelspor aldı.

1
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Oyun oynarken balkondan duştu
Bursa'da inşaat 
hâlindeki evin 
balkonunda oyun 
oynayan 9 yaşındaki 
çocuk, 2. kattan 
düşerek hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

11 mi önce bosanılığı esini hıtaklaılı
Bursa'da bir şahıs, 
11 yıl önce boşan
masına rağmen 
birlikte yaşadığı 
eşini sokakta 
bıçakla yaraladı. 
Alınan bilgiye göre,

Mı; ww Hinin şiiıiMîM
Bursa'da yalnız 
yaşayan yaşlı adam, 
evinde ölü olarak 

i

?

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
lak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SAM te KİRAUKLARIHIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Y'olu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı E
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 jŞ- 
K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire • St 

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.
SEKER SİGORTA |

Madde ÖZALP B

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 211

Osmangazi ilçesi, 
Bağlı Köyü'nde 
meydana gelen 
olayda, inşaat 
halindeki evlerinin 
2. katına oyun 
oynamaya çıkan 
Oktay Ay (9) 
aniden dengesini 

merkez Osmangazi 
ilçesi Alemdar 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, R.K.(53) 
isimli şahıs; 11 yıl 
önce boşandığı 

bulundu.
Cesedi yakınları 
tarafından 

kaybetti. Yaklaşık 
6 metre yükseklikten 
düşerek ağır 
yaralanan Ay, 
yakınları tarafından 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Küçük çocuk, 
yapılan tüm 

ancak hala 
birlikte yaşadığı 
eşi M.K.'yı (48) 
tartışma sonrası 
bıçakla yaraladı. 
Meyve bıçağıyla 
çene 

bulunan adamın 
kesin ölüm nedeni, 
otopsinin ardından 

müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Anne 
Şehriye ve baba 
Şaban acı haberle 
yıkılırken, 
savcılık olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

ve alın kısmından 
yaralanan kadının 
hayati tehlikesinin 
olmadığı bildirildi. 
Polis ekipleri 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

ortaya çıkacak. 
Edinilen bilgiye 
göre, Maksem 
Mahallesi Pınarbaşı 
Caddesi, Fırın 
Çıkmazı üzerindeki 
oturan Burhan 
Turlaker, yalnız 
yaşadığı evinde 
ölü olarak bulundu. 
70 yaşındaki 
yaşlı adamın c 
esedini kendisinden 
haber alamayınca 
kuşkulanan 
yakınları buldu. 
Savcı, olayın 
meydana geldiği 
evde incelerhelerde 
bulundu.
Ölümü şüpheli 
bulunan Turlaker'in 
kesin ölüm sebe
binin belirlenmesi 
için- cesedi, 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken, yaşlı 
adamın neden 
öldüğü yapılan 
otopsinin ardından 
belirlenecek.

GenlikOn

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Hayvan
hırsızlarına 
şok baskın

Yalova'da yüzlerce 
hayvanı çalan 
hırsızlık şebekesi, 
Bursa'da yapılan 
operasyonla 
çökertildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Yalova'nın 
değişik ilçe ve 
beldelerindeki 
birçok ahırdan 
yüzlerce hayvan 
çalan şebekenin 
peşine düşen 
Yalova jandarması, 
aldığı bir istihbarat
la harekete geçti.
Hayvan hırsızlarının 
çaldıkları hayvanları 
Bursa'ya bağlı 
Osmangazi 
ilçesinde 
sakladıklarının 
öğrenilmesi üzerine 
belirlenen adrese 
operasyon düzen
lendi. Operasyonda, 
şebekenin lideri 
öldüğü tespit 
edilen Hüseyin Ö.

Magandalar 
terasta halı

toplayan 
şahsı vurdu

Bursa'de terasta yıkadığı halıları
halıları toplayan 
bir şahıs, nereden 
geldiği belli 
olmayan mermiyle 
yaralandı.
Alınan bilgiye 
göre» merkez
Yıldırım ilçesi 
Mevlana
Mahallesi'nde 
oturan 35 yaşındaki 
Kadir Taştan, 
terasta eşinin

Gemlik Kaymakamlığı'ndan 
aldığım yeşil kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Bülent OLAMLI

T MA|W8ÛMCW
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

(34) yakalanırken, 
diğer şebeke 
elemanları ise 
aynı adreste 
olmadığı için 
ele geçirilemedi. 
Yapılan 
kontrollerde, 
Yalova'dan 
çalındığı tespit 
edilen 210 koyun 
ile 28 keçi bulundu. 
Hayvanlar 
sahiplerine 
verilmek üzere 
yeddiemine 
teslim edildi.
Sorguda hayvanları 
Yalova'dan çaldık
larını itiraf eden 
Hüseyin Ö., 
Bursa'daı çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklanarak 
cezaevine kondu. 
Jandarma firarda 
olan diğer 2 
şebeke elemanının 
yakalanması için 
çalışma başlattı.

Hoplarken ayağına 
isabet eden mer
miyle yanlandı. 
Hastaneye giden 
Taştan, kimin 
ateş açtığını 
bilmediğini ifade 
ederek, "Merminin 
nereden geldiğini 
bilmiyorum" dedi. 
Polis ekipleri 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.
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Sağlılt çalışanları 
eyleme hazırlanıyor

Sözleşmeli 
sağlık çalışanları, 
yaşadıkları sorun
ları kamuoyuna 
duyurmak amacıyla 
Türk Sağhk-Sen'in 
koordinesinde 
24 Mayısta Sağlık 
Bakanlığı önünde 
eylem yapmaya 
hazırlanıyor.
Eş durumundan 
tayin, askerlik 
dönüşü işe başla
ma, giyim yardımı 
ve becayiş gibi 
konulardaki 
sorunlarını

kamuoyuna 
duyurmayı 
amaçlayan 
sözleşmeli sağlık 
çalışanları, 24 
Mayısta Sağlık 
Bakanlığı önünde 
bir araya gelecek. 
"Söz Bitti, Şimdi 
Eylem Zamanı" 
adlı miting için 
Türk Sağlık-Sen, 
Türkiye'nin 
tüm illerinde 
görev yapan 
sözleşmeli 
personeli eyleme 
davet etti.

ELEMAN ARANI YOR

DETRVPRRK 
OTO KURFÖRÜ'NDE 

ÇALIŞACAK 
BAV ELEMAN 
ARANIYOR.

Miiraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.
Orhangazi Cad. Bütünler Düğün Salonu 

Karşısı-GEMLİK

TEL: 514 37 44

ELEMAN ARANIYOR

Restouront 
bölümümüzde 
çalışmak üzere 
BAV - BRVAN 

ELEMAN ARANIVOR. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 
Müraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir,

Gemlik * Yalova Yolu 5. km.

Tel: (0.224) 5132394 (pbx) - Fax: 5133102

ELEMAN ARANIYOR
Sünger ve poliüretan 

imalatı yapan fabrikamızda 
çalışmak üzere 

** Askerliğini yapmış ** 
** 25 yaşını aşmamış** 

BAV ELEMANLAR AAANIVOR.

BURFLEKS LTD. STI.
Müracaatların Sanayi Sitesi B Blok No:15-16 

GEMLİK adresine şahsen yapılması rica olunur

Tel: 0.224 524 80 86

GEMİİK SİNEMA «ÜN1ÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

PERİ TOZU 12.00 ■ 14.00 ■ 16.15 • 19.00 ■ 21.00
EJDER AVCILARI

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü 

(SRC ve Psikoteknik belgeli) 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik/BURSA-Tel : 513 47 39

(Rezervasyon 
Tel :513 3521)

12.00 -14.15 16.30 ■ 19.15
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Kortezspor 3 puanı kolay altlı

GÜZEL
GÜZ El

te

GÜZEL 
HAMUTU

Güza<
l

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci amatör 
küme 7. grupta 
mücadele veren 
Gemlik temsil cisi 
Korfezspor konuk 
ettiği Kumyaka'yı 
ikinci yarıda 
attığı gollerle 
2-0 yenerek 3 
puanın sahibi oldu. 
İlk yarısı karşılıklı 
ataklarla geçen 
maçtan gol 
çıkmadı.
İkinci yarıda 
rakibine oranla 
daha iyi organize

olan Korfezspor 
47'de Kadir'le bul
duğu golle 1-0 
öne geçti. 64'de 
oyuna ikinci yarıda 
giren Volkanla 
durumu 2-0 yapan
Korfezspor kalan 
dakikalarda oyun 
hakimiyetini 
kullanarak maçtan 
2-0 galip ayrıldı.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Cem Siniko 6, 
Serkan Taylan 6, 
Emre Parmaksız 6,
KURFEZSPOR :

Murat 6, Sezgin 5, 
Mehmet 5,
Çağdaş 5, Kazım 6, 
İbrahim 5, Oktay 4, 
(Volkan 5) Hasip 4 
(Ümit 4) Onur 4, 
Erdem 5, Kadir 6,
(Onur 3) 
KUMYAKA :
Ahmet 3, Düzgün 3, 
Emre 3, Tuncay 3, 
Hüseyin 4, Haşim 4, 
Kaya 3, Samet 3, 
Murat 3, Orhan 4, 
Muharrem 3, 
GOLLER :
Dk. 47 Volkan, 
Dk. 64 Volkan
(Korfezspor)

Umurspor yükselişe geçti 3-0

Gemlik temsilcisi 
Umurspor, evinde 
oynadığı maçta 
Ağaköy'ü 3-0 
yenerek yükselişe 
geçti. İlk yarıyı 37 
dakikada Deniz'in 
attığı golle 1-0 
önde kapayan 
kırmızı beyazlılar, 
63'de Murat Kavak'la 
ikinci golü b’.'larak 
rahatladı. 85'te 
sahneye çıkan 
Emre maçın sonu

cunu Umurspor 
lehine 3-0 olarak 
belirledi.
SAHA : G.Atatürk 
HAKEMLER: 
Serkan Kaya 6, 
Ziya Tanoğlu 6, 
Ramazan Yıldırım 6, 
UMURSPOR: 
Gökhan 5, İlgin 5, 
Şahin 5, Emrullah 5, 
Gökmen 6, Yavuz 6, 
Isa 4, (Emre 5) 
Memduh 6, Murat 
Aydın 4, (Deniz 5)

Halil 6, Murat 
Kavak 6, 
AĞAKÖY : Semih 4, 
Mustafa 3, (Furkan 
3) Muhammet 4, Bali 
3, Melih 4, Mutlu 4, 
Halil 5, Rasim 5, 
Murat 3, Gökhan 3, 
(Muhammet 
Çubukçu 3) 
Mesut 3, (Fatih 3) 
GOLLER : Dk. 38 
Deniz, Dk, 63 Murat 
kavak, Dk, 85 Emre 
(Umurspor)
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Kötümserlik depresyonu tetikliyor
Kendisine ve dünya 
ya karşı kötümser 
bir bakış açısına 
sahip, aşırı stresten 
bunalmış insanlar 
depresyona yatkın. 
Ancak bunun, psiko 
lojik bir yatkınlık mı 
olduğu, yoksa has 
talığın erken evre 
lerini mi yansıttığı 
bilinmez.
Depresyonun 
sebepleri nelerdir? 
Kimi zaman hiçbir 
çevresel etki olma 
dan, dışsal stres 
unsurları bulun
madan da depreş 
yona giren insan
ların olduğunu bili 
yoruz. Eğer 
depresyon, yalnızca 
önemli bir olay ya 
da durum karşısında 
büyük üzüntülere, 
umutsuzluğa kapıl
mak olmadığına 
göre, o zaman nedir 
depresyona neden 
olan şeyler 
Gerçekte kimi 
depresyon türlerinin 
kalıtsal ya da yapı 
sal olduğu düşünü 
lür. En azından bi 
yolojik olarak dep 
resyona yatkınlığın 
anne babadan ço 
cuklara geçebileceği 
tahmin edilmektedir. 
Ailesi depresyon 
geçiren daha mı 
yatkın?
Eğer anne babanın 
her ikisi de depreş 
yon geçirmişse bun

ların çocuklarının 
depreSyon geçirme 
olasılıklarının yüzde 
50'den fazla olabile
ceği söylenmektedir. 
Bu tür savlarda 
genellikle başvuru
lan tek yumurta ikiz
leri, burada da en 
büyük kanıt olarak 
kullanılır. Yapılan 
çalışmalar tek yu 
murta ikizlerinden 
birinin depresyon 
geçirmesi durumun
da diğerinin de geçir 
me olasılığının yüz 
de 50 olduğunu, çift 
yumurta ikizleri ve 
kardeşlerdeyse bu 
oranın yüzde 25 
olduğunu gösterir. 
Kendine güveni az 
olan, kendisine ve 
dünyaya karşı 
kötümser bir bakış 
açısına sahip, aşırı 
stresten bunalmış 
ihsanların depreş 
yona yatkın olduğu 
söylenir. Ancak 
bunun, psikolojik bir 
yatkınlık mı olduğu, 

yoksa hastalığın er 
ken evrelerini mi 
yansıttığı bilinmez. 
Yakın bir geçmişte 
bilim adamları, vü 
cuttaki fiziksel deği 
şimlere düşünsel 
(mental) değişimle 
rin eşlik edebildiğini 
gösterdiler. Felç, 
kalp krizli, kanser, 
Parkinson hastalığı 
ya da hormonal bo 
zukluklar da depre- 
sif hastalıklara ne 
den olabiliyor.
Henüz depresyonu 
saptamamızı sağla 
yacak bir DNA testi 
keşfedilmemiş oldu 
ğundan, bilim adam 
lan depresyon konu 
sunda başka fiziksel 
bulgular elde etme

Bunların başında da 
beyinde kimi bölge 
ler üzerinde yapılan 
araştırmalar geliyor. 
Beyinde hipokam- 
pus ve sol beyin 
yarım küresi kabu 
ğunun bir kısmının 

depresyondaki has 
talarda daha küçük 
olduğu iddia edil 
mektedir. Bir çalış
mada depresyonda
ki kadınlarda hipo 
kampusun diğer ka 
dınlara oranla % 10 
daha küçük olduğu 
saptandı. Hatta 
hasta ne kadar çok 
depresyon geçirirse 
hipokampus o kadar 
küçülür. Ancak, bu 
rada da başka bir 
ikilemle karşılaşırız: 
"Acaba, depresyon 
nöbetleri mi hipo 
kampusun küçülme
sine neden olur, 
yoksa hipokampus 
ne kadaç küçükse 
depresyona yatkınlık 
o kadar mı artar 
"Depresyonun 
hipokampusu 
küçülttü ğünü düşü
nen bilim adamları 
bunun nasıl gerçek
leştiğini bulmak 
konusundaki araştır
malarını sürdürmek
tedirler. Beyinde 
işler büyük oranda 
nöron deni len sinir 
hücreleri aracılığıyla 
yürüyor. Beyinde 
bulunan milyonlarca 
nöron konuştuğu
muzda, hareket 
ettiğimizde, 
düşündüğümüzde 
ya da bir şeyler his
settiğimizde etkin 
hale gelir, aralarında 
elektrik sinyalleri 
geçmeye başlar."

Magnezyum felce 
karşı koruyor

Başta baklagiller, 
karnabahar, yeşil 
salata, ıspanak, 
barbunya, istiridye, 
kayabahğı ve yer- 
fıstığında yüksek 
oranda bulunan 
magnezyumun 
felce yakalanma 
tehlikesini azalttığı 
ortaya çıktı.
İsveç'in başkenti 
Stockholm'deki 
Karolinska Tıp 
Kurumu'nda 
yapılan 13 yıllık 
araştırma, 
magnezyum 
elementinin 
özellikle sigara 
tiryakilerinin 
felce yakalanma 
tehlikesini azalt
tığını ortaya 
koydu. Tütün 
tiryakisi 26 bin 
erkek üzerinde 

yapılan araştırma
da, magnezyumun 
kan basıncının 
düşürdüğü 
belirlendi.
Araştırmaya 
göre tansiyonu 
düşüren magnez 
yumun günde 589 
miligram alınması 
"beyin enfarktüsü'* 
de denebilecek 
damar tıkanması 
nedenli felç 
tehlikesini yüzde 
15 düşürüyor. 
Magnezyum, 
başta tüm tahıl 
ürünleri olmak _ 
üzere baklagiller, 
karnabahar, 
ıspanak, 
barbunya, 
istiridye, kayabahğı 
ve yerfıstığında 
yüksek oranda 
bulunuyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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
BPGaz 514 59.81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 5*17 34 qq
Sahil Dev. Hast. £49 99 90
Mer.Sağ.Ocağı ™ “
Torriokây Tomografi
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
22 Nisan 2008 Sah 
OZAN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 21/3 
Tel: 512 18 54 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

' YIL : 35 SAYI : 3037 
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
* İSI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
• KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ 9Hh'?
• ALÇI SIVA ML’
• CEPHE KAPLAMA HL>
• 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.
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:gmalnsaat2006@hotmail.com
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BİR YIL 
SABİT——DOĞAL KAYNAK SUYU**

mmuıSi rlmı
Alt AY Tl ÇAR ET SKLiS 

‘f^gıGEMLIK BÖLGE BAYI 539 0 444 HACCP 
MBFk.KUMIAKARACAALİ-NARLI-UMURBEY 538 98 68 Based Food Safety System

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

23 Nisan 2008 Çarşamba www.gemKkkorfezgazetesi.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

23 Niş0n Ulusal Egemenlik/ve Çocuk Bayramı’nın 88.nci yıldönümü kutlanıyor

23 Nisan ı coşkuyla kutluyoruz
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 88. nci yıldönümü bugün tüm yurtta ve dış temsilciliklerimiz ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek törenlerle kutlanacak. İlçemizdeki törenler saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk 
konarak, İstiklal Marşı ile birlikte saygı duruşunda bulunulacak. Saat lO.oo’da ise Atatürk Stadı’nda Kaymakam, 
Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı törene katılanların bayramını kutlayacak. İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra 
öğrenciler hep birlikte Öğrenci Andını seslendirecekler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen günün anlamını 
bildiren konuşmayı yaptıktan sonra, şiirler okunacak. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ve 
rilmesinin ardından geçit töreni yapılacak. İlköğretim okulu öğrencilerinin gösterilerinin ardından tören sona erecek.

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış Yabancı konuklardan Başkan Turgut’a ziyaret
Ulusal Egemenlik

İşgal altındaki ülke topraklarından düşma 
nı kovmakiçin Mustafa Kemal ve arkadaş 
farının başlattığı mücadelenin son halkası, 
23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da TBMM’ 
nin toplanmasıdır. Devamı sayfa 5’de

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı etkinlik
lerine katılmak üzere ilçemi 
ze gelen Romanya, Make 
donya, Gürcistan, Bulga
ristan folklor ekipleri dün 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’u ziyaret etti.
Yabancı konuklar dün gece 
İskele Meydanı’nda folklor 
gösterileri yaptılar. Syf4'de

e<;e YiiJHz EccgNi YfiflBS,s »JfJİ’^bIII al II VOYAGMURLAMASISTEMLEnl
w Zeytinlik -Tarla -Meyve Bahçelerinizde damlama rİRAAT BANKASI flV 
w usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir, f8™

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I PROJELERE
Kumlo Cod. Yaşa 2 Sil Apt. No:l K.KUMLA /GEMLİK , 5YILŞFAIZ

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 IU KREDİ VERİYOR

http://www.gemKkkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ulusal Egemenlik ve Çocuklar...

Bugün 23 Nisan...
Neşeyle doluyor(mu) insan ?
Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı..
1920 yılında TBMM açıldı.
Egemenliğin kayıtsız koşulsuz halka 

verildiği tescil edildi..
Peki o egemenliği halk adına kullanan

lar ulusu nereye getirdi?
, Ulusun Egemenlik hakkını kullanımı 

kayıta koşula bağlandı..
Çünkü..
ABD'liler... AB'liler..
Türkiye'nin AB'ye girme iştahasından 

yararlanarak yasa, tüzük, yönetmeliklere 
örtülü ya da örtüsüz olarak karışıyorlar..

Hukuk tanımıyorlar..
Yurttaşlık haklarına saygı göstermiyor

lar..
Bağımsızlık şimdilik toprak bütünlüğü 

boyutunda..
Ki..
Yabancılar büyük bir şehvetle durmadan 

toprak satın alıyorlar..
Özelleştirme adı altında TEKEL..

TELEKOM .. SEKA.. Sümerbank'ın 
burçlarında Amerikan, İngiliz, İsrail, Yuna 
nistan bayrakları dalgalanıyor..

Türkiye'nin güney sınırları "mayın temi- 
zlenmesi"karşılığında 44 yıllığına İsrail 
bayrağının dikilmesini bekliyor..

Bir siyasal parti sayısal çoğunluğuna 
güvenerek ve dayanarak parlamentoda 
"ka'badayîCık yapıyor..

O partinin başbakanı yurttaşına" ananı 
da al git" gibi galiz söylemlerde bulunu 
yor..

Örnekleri çoğaltmak olanaklı..
Ya Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 

tarafından bayram armağan edilen çocuk
lar...

Açlık..
Sefalet..
Eğitimsizlik..
Baskı'yla karşı karşıya..
Zorunlu eğitim 8 yıl...
Yaşayan okul çağındaki çocukların 

kaçta kaçı eğitim olanaklarından yararlan
abiliyor?

Kız çocukları okulun yolunu rüyalarında 
görüyor..

Gidebilen de 2-3 yıl içinde evine dönü 
yor..

Bu durumda...
Devlet ileri gelenlerinin bayramlarda ' 

yaptıkları "günün mana ve önemini "vurgu
layan konuşmaları ne denli inandırıcı ?

Çok iyi niyetle söylendiğinden kuşku 
duymadığımız şiirlerdeki saf..yalın..duru 
duygular sadece kağıt üzerinde kalmıyor 
mu?

88 yılda Türkiye'de..
Egemenlik.. Bağımsızlık.. Çoçuk Hak ve 

Öğürlükleri nereden nereye geldi..
Bayramlarda atılan hamasi nutuklar 

eylemle desteklenmeyince içi boş kaldı..
Üretmedik..
Çalışmadık..
Okumadık..
Şimdi..
Yönetiliyoruz..
Sömürülüyoruz..
Kuşatılıyoruz..
Hak ediyor muyuz?
Yurttaşlar olarak hak etmiyoruz diyebilir 

miyiz?
Bizi yönetenler başka bir gezegenden 

gelmedi ki...

II II

IlHlIlllliltSİ İlil MftltM lllli
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Uzun yıllar kayma 
tehlikesi nedeniyle 
araç trafiğine 
kapanan Manâstır 
Samanyolu Siteleri 
ne giden ve Şahinler 
Sitesi’nin tam altın
da bulunan yol derin 
kuyular açılıp içleri 
demir ve betohla 
doldurulduktan son 
ra şimdi de asfaltla
narak araç trafiğine 
açılıyor.
Gemlik Belediyesi 
tarafından Mercan 
Sitelerinin istinat 
duvarının altında 
bulunan yol kayma 
tehlikesi bulundu 
ğundan özellikle 
halk otobüslerinin 
güzergahında 
bulunuyor.
Otobüslerin buradan 
çalışmamaları nede 
niyle bir çok ihsan 
uzun bir yolu yürü 
mek durumunda 
kalıyordu. Yaklaşık 
200 metrelik yolun 
Simge Madencilik 
grubu tarafından 
asfaltlama çalışma 
sini yerinde incele 
yen Belediye

zuk yollarında sırabulundukları yolun
nihayet trafiğe açtık- sıyla asfalt yapıla

Başkanı Mehmet 
Turgut, uzun yıllar 
çözüm arayışında larını belirterek, bo cağını söyledi.

baytas www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMAN^

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 Kafoglu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manz^tfob
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle dün çocukların günüydü

Bütan matamiar cocniarm ildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
nedeniyle 
kaymakam, Beledi 
ye Başkanı ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü, İlçe 
Emniyet Müdürü’nü 
ziyaret eden öğren
ciler makamlara 
oturarak görev 
üstlendiler. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ü ziyaret 
eden Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müdür Baş 
Yardımcısı Tuncer 
Özkan ve Öğret
menleri Veysi 
Korucu ile birlikte 
öğrenciler Şimal 
Avcı, Gizem 
Korucu ve Nur 
Koçer Gemlik'in 
en büyük mülki 
amirinden beklenti
lerini ilettiler.
23 Nisan nedeniyle 
geçici olarak 
Kaymakam koltuğu
na oturan Şimal 
Avcı, yaptığı ilk 
açıklamasında aile 
lerin özellikle kız 
çocuklarını okula 
göndermelerini 
istemesi oldu.
Geçici Kaymakam 
Avcı, yöneticilerin 
de çocuklarını okula 
göndermek yerine 
çalıştırma düşün 
çelerine engel 
olunmasını istedi. 
Öğrencilerin ikinci 
ziyareti ise Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a oldu. Şehit 
Cemal ilköğretim 
Okulu öğrencilerin 
den Kemâl Can Ân 
daç, Bahriye Arıkan 
ve Büşra Ünal 
Başkan Turgut'tan 
okullarının ihtiyacı 
olan su deposunun 
alınmasını istediler. 
Okul Müdürü 
Adnan Uluğ'un da 
bulunduğu ziyarette 
Belediye Başkanlığı 
koltuğuna oturan 
Kemal Can Andaç, 
belediyenin okullara 
daha fazla destek 
vermesini istedi. 
Geçici belediye 
başkanının talebini 
olumlu karşılayan 
başkan Turgut, 
telefonla verdiği 
talimat ile 2 tonluk 
su deposunun 
alınarak okula 
monte edileceği 
müjdesini verdi.

öğrencilerin 
üçüncü ziyareti ise 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen oldu. 
Çınar İlköğretim 
Ökulu Müdürü . 
İsmail Uzun'un da 
bulunduğu ziyarette 
İlce Milli Eğitim 
Müdürü koltuğuna 
oturan Ali Erdem,

arkadaşları Aslıhah 
Dumlupınar ve 
Ayşe Yiğit'le birlikte 
yaptıkları açıklama
da okullardaki 
donanım eksiklik
lerinin giderilmesini 
istediler.
Geçici İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Ali Erdem, müdür 
olması durumunda

okullarda sevgi 
bağlarını güçlendiri
ci etkinlikler ile 
eğitim kalitesinin 
yükselmesi için 
çalışma yapabile
ceğini söyledi. 
İrem Zengin ise 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt’un 
koltuğuna oturdu.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Kendine gelmek!v.
Doğru olan, partiler için yalnız seçim 

kazanmak değil, Türkiye’yi, 72 milyonu iyi 
idare etmek olmalı.

Türkiye iyi idare ediliyor mu? Hayır.
Bu “hayır”) yalnız ben söylemiyorum. 

Olaylar söylüyor.
Ben inanın bunları AKP’yi suçlamak 

için yazmıyorum.
AKP’nin gözünün açılması için yazıyo

rum.
Başka partinin yakın gelecekte iktidar 

olamayacağını bildiğim, gördüğüm için 
AKP’ye söylüyorum.

AKP bugün çok şanslı, ama bu şans, 
onu çok sorumlu da ediyor.

Merkez sağ Türkiye’de batırıldı.
ANA.‘da yok DP de yok..

Solunsa Türkiye’de oyu yüzde 30’u 
geçmiyor.

Öyleyse AKP bu fırsatı, şansı iyi kul
lanmalı.

72 milyon insanın saadeti, kardeşliği, 
huzuru ve Anayasa’sının geçerliliği için 
kullanmalı.

Türk halkının alerji duyduğu konuları 
kaşımamah.

Bakın Genelkurmay Başkanı da bir 
vatandaştır ve ne diyor:

“İrticai faaliyet sürüyor...”
Bahçeli de bir partinin lideri olmaktan 

öte bir vatandaşımızdır ve
“Cumhuriyetin bekası tehdit altına 

girdi” diye konuşuyor.
Bu sözler sizin tüylerinizi diken diken 

etmiyor mu?
Çocuklar bomba atıyor.
Üniversitede tabancalar patlıyor.
İlkokul öğrencilerinin okulda türbanlı 

resimleri yayımlanıyor.
DTP’li bir milletvekili, “Kürtler özerk 

Kürdistan istiyor.
Avrupa’da Türkiye gibi üniter bir devlet 

kalmadı” diye konuşabiliyor.
Apo’nun doğum gününde Türkiye’de 

isyan provası yapılabiliyor.
Demokrasilerde normal partilere 

halkoyuyla iktidardan düşmek dışında 
bir müeyyide uygulanmaz, öyleyse, 

iktidara gelen “Ben bildiğimi yaparım, oy 
alamazsam giderim” dememeli, güzel 
konuşmak için pataklanmak mı lazım ?.. _

Kendisine oy vermeyenleri dışlama
mak. Halkı silkelersen sende gidersin.

Yukarıda saydığımız olaylarda ekonomi 
yok.

2-3 gün içinde meydana gelen bu 
olaylar bile, ekonominin iyi olmadığını, 
Türki ye’nin iyiye gitmediğini gösteriyor.

Hepimiz aynı geminin içindeyiz 
batarsa hepimiz boğulmayacak mıyız?

Tayyip Erdoğan tek lider olmanın avan
tajını kullanıp gemiyi sakin bir limana 
güvenle yanaştırabilir. Yanaştırmak..

Önünde ki çukurları görüp, o çukurlara 
düşmemelidir.

Çukura düşersen dev olsan çıka
mazsın..

O zaman da güven doğurur ve büyür... 
Vıdı vıdılara teslim olmamalı.

Çok geç olmadan diye yazıyorum....

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez»m

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Ulusal Egemenlik 
Bayramı nı kutladılar
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
88.nci yıldönümü 
nedeniyle Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
İlçe Başkanlığı ve 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
İlçe Başkanlığı 
tarafından yazılı 
açıklamada yapıldı. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
yapılan yazılı 
açıklamada, ege
menliğin değerli 
bir güç olduğu, 
çocukların ise 
gelecek olduğu 
vurgulandı.
ADD açıklamasında, 
‘‘Egemenlik yeniden 
tanımlanmakta, 
gelecek ise 
karartılmak isten
mektedir. Ulusal 
egemenlik yurttaşın 
sahipliği, yurttaşın 
egemenliği demektir. 
Buna göre, bir 
devlet üstünde 
hiçbir yabancı 
gücü etkisi 
olmadığı gibi, 
ulusun

I üstünde de hiç 
bir sınıf zümre 
veya kişiye ayrıcalık 
tanınamaz.
Ulusun üstünde 
başka bir irade 
ve güç yoktur.” 
denildi.
ADD açıklamasında, 
Atatürk’ün 
egemenlik kavramı 
ve düşüncesi 
açıklanırken, 
‘‘Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayra- 
mı’nın 88 nci 
yıldönümü Türk 
ulusuna kutlu 
olsun" dedi.

CHP ÇOCUKLARIN 
BAYRAMINI 
KUTLADI
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin açılış 
tarihi olan 23.. 
Nisan'ın Ulu Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından 
dünyada çocuklara 
armağan edilen tek 
bayram olarak 
kutlanması, gelecek
te ulusumuzun 
iradesini oluştura
cak ve yarınımızın 
güvencesi olan 
çocuklarımızın, 
tüm dünya çocuk
larıyla barış içinde 
kutlamaları açısın
dan kuşkusuz çok 
anlamlı olduğunu 
belirten CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
"Tüm dünya çocuk
larının bayramını 
kutluyorum" dedi. 
Güler, açıklamasın
da; "Büyük 
Atatürk tarafından 
gökyüzünden 
yeryüzüne indirilen 
siyasal egemenlik 
ile Türk Ulusu’nun 
bağımsızlık tutkusu
nun birleşerek, 
önce tüm dünyaya 
örnek olacak 
Kurtuluş Savaşı’nı 
yürüten, ardından 
onu dünyayla 
bütünleştirecek 
devrimleri yapan 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin 
açılışının 88. 
yıldönümünde; 
ulusumuzun ve tüm 
dünya çocuklarının 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nı en içten 
dileklerimle kutlar, 
Büyük Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün ilke ve 
devrimlerinin en 
karanlık günlerde 

olduğu gibi bugün 
de yolumuzu aydın
lattığını, ulusun 
iradesiyle laik, 
demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti Devle 
ti’nin ilelebet payidar 
kalacağına olan 
inancımızı bir 
kez daha aziz । 
Türk Milleti ile 
paylaşırız" dedi.

MHP’DEN KUTLAMA 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı’ndan 
yapılan açıklamada 
da, milli mücade
lenin 19 Mayıs’ta 
Mustafa Kemal’in 
Samsun’a ayak bas
masının ardından 
Erzurum ve Sivas 
kongrelerinden 
sonra, 23 Nisan 
1920’de Ankara’da 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni 
toplayarak egemen
lik yetkisini kullan
maya başladığı 
belirtildi.
Daha sonra 
Atatürk’ün 23 
Nisan’ı Milli 
Egemenlik Bayramı 
ilan ederek, çocuk
lara armağan ettiği 
belirtilen açıkla
masında, Atatürk’ün 
Türk milletine 
ve Türkiye Cumhuri 
yeti’ni yönetenlere 
fikirleri ile yol gös
terdiği ve bu felse
fenin Türkiye Cum 
huri yet i Anayasa 
sı’nın da ruhunu 
oluşturduğu belirtil
di. Bu günkü ikti
darın Atatürk’ün 
çizdiği yolun tam 
aksi bir rotada 
seyrettiği belirtilen 
açıklamada, “AKP 
adeta onu inkar eder 
hale gelmektedir" 
denildi.

Yanancı koııuklarflan
Başkan Tunufa ziyaret

Seyfettin ŞEKERSÖZ
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
etkinliklerine 
katılmak üzere 
Gemlik'e gelen 
yabancı konuklar 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ettiler. 
Kardeş Romanya 
öğrencilerinin yanı 
sıra Makedonya, 
Gürcistan ve 
Bulgaristan folklor 
ekiplerinin bulun
duğu ziyarette 
misafirler tarafından 
başkan Turgut'a 
çeşitli hediyeler 
verildi.
23 Nisan'ın dünyada 
kutlanmakta olan 
tek çocuk bayramı 
olduğunu belirten 
Mehmet Turgut, 
"Bu önemli bayramı 
hep birlikte kutla
mak için sizleri 
ilçemize davet ettik. 
Ülkelerin dostluğu
na halklar da 
katılırsa dostluk 
daha da pekişir.

Bu nedenle çocuk
larımızın da dost 
olmaları için bu 
bayramı birlikte 
kutluyoruz. Sizleri 
Gemlik'te misafir 
etmekten mutluluk 
duyuyoruz" dedi.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ziyaret sonrasında 
konuklarıyla 
fotoğraf çektirirken 
onlara Gemlik'i 
tanıtıcı hediyeler 
verdi.

Gemlik Körfez DEVREN ZATİLİK
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3038 

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 

Matbaacl' Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal C Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram .nleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ADÜV€ KARŞISI 
M€RV€ IZGRRR

GSM: 0 544 677 44 31

Nilüfer Nüfus Müdürlüğünden 
O. aldığım nüfus cüzdanımı, 

Üsküdar Trafik Şube 
S Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
ALİ EKBER ŞİMŞEK

Konya 2.Not- 14.04.2008 tarih 
08881 sayılı satışla almış olduğum 

■m 2007 model ford marka 
> Motor No: 7 E 39717 
< Şaşe No: NM1XXTTF17E39717
* aracıma ait uygunluk belgesini

zayi ettim. Hükümsüzdür.
M.Aİİ TOPRAK
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23 Nisan 1920’de Ankara da 
ulus meclisi toplanarak, kurtu
luşun yol haritası çizildi ve Baş 
kumandanlığa da Mustafa Kemal 
getirildi.

Yunan ordusu İzmir’den kovul 
duktan sonra, yurt düşmandan 
temizlendi.

Fransızlar, italyanlar ve İngiliz 
ler geldikleri gibi gitti.

Mustafa Kemal’in, 1919’da 
Samsun’a giderken, “Nutuk”ta 
söylediği gibi..

“Birgün geldikleri gibi gide
ceklerdir" sözü doğru çıktı.

600 yıllık Osmanh İmparator
luğunun temsilcileri, düşman çiz 
meşine boyun eğerek sonunu ha 
zırladı.

1920’de Ankara’da kurulan 
ulusal meclis, artık ulus üzerinde 
söz sahibidir.

Ankara’da yeni kurulan dev 
letin adına Türkiye Cumhuriyeti 
dir.

Ulusun temsilcilerinden olu 
şan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Türk ulusu adına kararlar alacak
tır.

Mustafa Kemal, Türkiye Cum 
huriyeti Devleti’ni kurarken, şun
ları söyler:

“Milli egemenlik öyle bir nur
dur ki, onun karşısında zincirler 
erir, taç ve tahtlar batar, mahvo 
lur.

Milletlerin esirliği üzerine ku 
rulmuş müesseseler her tarafta 
yıkılmaya mahkumdurlar. ’’

Bir başka sözünde ise; 
“Egemenlik kayıtsız ve şartsız 
ulusundur.

Bilelim ki; milli benliğini bil 
meyen milletler, başka milletlere 
yem olurlar. ”

Cumhuriyet ile birlikte Osman 
lı saltanatına son verilir.

Padişah ve sülalesi yurt dışı
na gönderilir.

Saltanat taraftarları bundan 
hoşnutsuz olurlar.

Mustafa Kemal, bununla da 
kalmaz, ardından hilafeti de kal 
dırır.

Halk egemenliğine dayalı yeni 
devletin adından da anlaşıldığı 
gibi cumhur, halktır.

Cumhuriyet Halk yönetimidir.
Halkın kendi kendini seçtiği 

kişilerce ülkenin yönetilmesidir.
Cumhuriyet’in en önemli özel

liği ise laikliktir.
Din ve devlet işleri birbirle 

rinden ayrılacaktır.
Cumhuriyet demokratik bir 

yapıya kavuşacak, hukukun 
üstünlüğü egemen kılınacaktır.

Atatürk’ün çizdiği yol, çağdaş 
medeniyet yoludur.

“Dünya’da her şey için, mede 
niyet için, hayat için, başarı için 
en doğru yol gösterici bilimdir, 
fendir’’der Atatürk..

Çağdaş ülkelerle aradaki farkı 
kapatmak için aklın öncülüğüne 
önem veren Atatürk, çağdaş me 
deniyete bilim ve fen ile ulaşıla
cağını işaret eder.

Türkiye Cumhuriyeti 23 Nisan 
la başlayan yenilenmesinin 88.n 
ci yılında sancılar yaşıyor.

Atatürk devrimlerinin savunu 
culuğu görevini gençliğe emanet 
etmiştir.

Bugünün küçüğü geleceğin 
yöneticisidir.

Bugün ulus egemenliğine da 
yalı siyasi sistemimizde dal
galanmalar yaşanıyor.

Cumhuriyet’in en önemli 
unsurlarından demokrasinin 
tecellisi sandıktır.

Ama Cumhuriyet yalnız sandık 
değildir.

Cumhuriyet’in olmaz olmazı, 
laikliktir.

Hukuk devletidir.
Sivili toplum kuruluşlarıdır.
Siyasi partilerdir..
Atatürk Türkiye’nin modern 

batı dünyasının bilim ve fennini 
almak için yönünü batıya çevir
miş Türkiye Cumhuriyet’in tüm 
işlevleri batıya doğru kurulmuş
tur.

Batının egemenliği altına gir 
mek değildir.

Türkiye AB’nin onurlu bir üye 
si olmalıdır.

ABD ve AB’nin dayatmalarıyla 
Birinci Dünya Savaşı sonrası 
mangacılığı gibi bir durumla kar 
şı karşıya kalınmamalıdır.

Bugün teslimiyetçi bir iktidar 
Cumhuriyet’in üniter yapısını 
tartışır hale getirmiş, laikliği 
zedelemiş, Atatürk 
devrimlerinin ortadan kaldırıl
ması için her türlü oyunun içine 
girilmiştir.

Tüm ahval ve koşullar içinde 
Egemenliği tartışır hale geldik.

OMUHBEY HRU SAHA 
ve KAFHERYA .

Cami ve fcavsat 
projesine karsı değilir

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine bosicıdı.
I Saati: 45.00 ■ YTL

1 Saat 4- Servis; 65.00 - YTL
TEL : 0.224 525 07 38

GSM : 0.546 517 52 82

66 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tutar, 

ekonomik krizle boğuşurken ve vergilerini 
ödeyemezken kendilerini siyaset malzemesi 

yapılmasına üzüldüğünü söyledi.
66 Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar Koope 
ratifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yaşar Tutar, 
gazetemizde 
çıkan ‘Kamyoncular 
cami ve kavşak 
yapımına 
karşı’ haberinin 

gerçeği yansıt
madığını söyledi. 
Yaşar Tutar, gazete 
mize yaptığı yazılı 
açıklamada, AKP 
İlçe Yönetim Kurulu 
nun 9 Nisan 2008 
tarihinde kooperatifi 
ziyaret ettiğinde 
konuşulan konuların 
kamyoncu esnafının

sorunları ve çözüm 
arayışları olduğunu 
söyledi.
Gazetede çıkan 
haberin gerçeği 
yansıtmadığını 
belirten Tutar, 
“Bu haber, tüm 
kooperatif yönetici
leri ve kamyoncu 
esnafını üzmüştür. 
Bizler, bu ekonomik 
krizde işsizlik ile 
boğuşurken, 
mazot zammı 
bu kadar yüksek 
fiyatlara ulaşmışken, 
senetlere bandrol 
borçlarımızı, 
maliye ye olan 
borçlarımızı

ödeyemezken, 
bizler üzerinden 
bu tür siyaset 
malzemesi yapmaya 
çalışılması bizlefi 
üzmüştür. Bizim 
ekonomik şartlar 
sebebiyle zorlan 
dığımız bu tür sıkın
tılarımız gazete man 
şetlerine konu 
olmalıdır" dedi.
Tutar, cami ve 
kavşak ile ilgili 
konuların AKP 
yöneticileri tarafın
dan sözünün 
edildiğini belirtirken, 
kendilerinin bu 
konuda hiç değin
mediklerini açıkladı.

Gemlik K"rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUTUN OKUYUN



“Ey yükselen 
yeni nesil! 
Gelecek sizindir. ”

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramınız 

Kutlu Olsun,...

Faruk GÜZEL 
GÜZEL Nakliyat Ltd.Şti.



I
>23 Nisan 2008 Çarşamba Lrf^'ııHII?1! Morartı

“Türk çocuğu 
ecdadını tanıdıkça 
daha büyük işler 
yapmak için 
kendinde kuvvet 
bulacaktır."

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramınız 

Kutlu Olsun....

öz«nı«k
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol Ayrımı 

Tel : (0.224) 513 68 00 GEMLİK
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Hakkari'de mayın pailadi: 1 şehit, 2 yaralı
Hakkari'nin Çukurca 
ilçesinde, PKK 
tarafından döşenen 
mayının patlaması 
sonucu 1 güvenlik 
görevlisi şehit 
oldu 2 güvenlik 
görevlisi yaralandı. 
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 
internet sitesinde 
yer alan “Terörle 
Mücadele” başlıklı 
duyuruya göre, 
Hakkari'nin Çukurca 
ilçesi dağlık arazi 
kesiminde, güvenlik 
güçleri tarafından 
yapılan arama ve 
tarama faaliyeti 
esnasında, terör 
örgütü mensupları 
tarafından döşenen 
mayının patlaması 
sonucu Bingöl 
doğumlu Jandarma 
Komando Çavuş 
Ersin Selimoğlu 
şehit oldu , iki 
güvenlik görevlisi

lartışiıiı müşterisini taralından uurulılu
I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR t
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I

Macicfe ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 t

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

H Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
|| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 

a 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 
gİ yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli 

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
HK. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire 

|g| 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.

yaralandı.
Öte yandan, 
Bingöl'ün merkez 
ve Genç ilçesi dağlık 
arazi kesimlerinde 
güvenlik güçlerince 
icra edilen arama 
ve tarama faaliyeti 
sırasında, terör 
örgütü mensupların

ca tuzaklanmış 
iki adet patlayıcı 
madde düzeneği 
bulundu. Bulunan 
patlayıcı madde 
düzenekleri imha 
edildi.
IRAK SINIRINDAKİ 
BİRLİĞE ASKER 
SEVKIYATI

iC

Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
(TSK) PKK terör 
örgütüne yönelik 
operasyonları kap
samında, Irak sim 
rındaki Hakkari'nin 
Çukurca ilçesinde 
sınır boylarında 
bulunan birliklere 
askeri sevkıyat 
yapıldı.
Yaklaşık 12 araçlık 
bir konvoy, önceki 
akşam saat 21.00 
sıralarında Irak 
sınırındaki Hakan 
Tepe bölgesinde bu 
lunan askeri birliğe 
sevk edildi. Çukurca 
3. Sınır Jandarma 
Taktik Alay 
Komutanlığımdan 
iki bölüm halinde 
hareket eden 
yaklaşık 12 araç, 
ilçe merkezinden 
geçerek sınır 
boyundaki birliğe 
asker taşıdı.

Kayseri'de tarihi 
'Kale Çarşısı'nda 
ikinci el cep telefonu 
ahm satımı yapan 
İbrahim Karakoç 
(27), tartıştığı müş
terisi tarafından 
bıçaklanarak öldü 
rüldü. Kavgaya mü 
dahale etmek iste 
yen Mustafa Serkan 
Tacettin (29) ise, 
yaralandı. 18 Nisan 
da meydana gelen 
olayın görüntüleri 
başka bir iş yerinin 
güvenlik kamerasıy
la saniye saniye 
kaydedildi. 
Cumhuriyet Meyda 
m'ndaki tarihi Kale 
Çarşısı Hunat giri 
şinde, cep telefonu 
alım satımı yüzün
den çıkan sözlü tar 
tışma bir anda bıçak 
lı kavgaya dönüştü. 
Müşteri Y.T. telefon 
satıcısı İbrahim 
Karakoç'u göğsün
den bıçaklarken, 
olayı ayırmak iste 
yen Mustafa Serkan 
Tacettin'i de kalça 
sından ve belinden 
yaraladı. Erciyes 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Gevher1 
Nesibe Hastanesi'ne 
kaldırılyan yaralılar
dan İbrahim Karakoç 
aşırı kan kaybından 
yaşamını yitirirken, 
Mustafa Serkan 
Tacettin tedavi altına 
alındı. Polis, zanlı 
Y.T.'yi gözaltına aldı.

Alkollü enişte, 
kayınbiraderini

bıçaklayarak 
öldürdü

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de babasının evine 
giden eşini tekrar 
eve çağırmak için 
kayınpederinin 
evine giden alkollü 
kişi, tartıştığı kayın
biraderini bıçakladı. 
Bursa Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırılmak 
istenilen yaralı yol 
da hayatını kaybetti. 
Polis tarafından göz 
altına alınan zanlı, 
ailevi problemleri 
nin olduğunu söyle
di. Edinilen bilgiye 
göre, inşaat işçisi 
Özcan Aydemir (45), 
eşi Lütfiye Ayde 
mir'le (44) tartıştı. 
Tartışmanın ardın
dan Lütfiye Aydemir 
Koğukçınar Mahalle 
si Çınar Sokak'ta 
ikamet eden baba 
sının evine gitti. 
Alkollü aldığı öğre
nilen Özcan Ayde 
mir, eşini tekrar eve 
çâğirmâ'k için kayih- 
pederinin evine gel 
di. Kız kardeşini 
göndermek isteme 
yen kayınbiraderi 
Salim Uslu (48) 
ile tartışan

Hasta v akıtılan.
hastanenin özel
ılüuenlikcilerini 

dam etti
Bursa Devlet 
Hastanesi'nde 
hasta ziyaretine 
gelen şahıslar, 
otomobil park etme 
meselesi yüzünden 
4 özel güvenlik 
görevvvi darp etti. 
Alınan bilgiye 
göre, 2 araçla 
hasta ziyaretine 
gelen M.U.(27) ve 
Y.B.(32) araçlarını 
acil servisteki 
otoparka bırakmak 
istedi. Görevliler 
araç parkının

ÎU* A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

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

Aydemir, alkolün de 
etkisiyle kayınbi
raderi Salim Uslu'yu 
sol göğüs altından 
bıçakladı. Olay yer
ine çağrılan 112 Acil 
Servis Ambulansı 
ile Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılmak istenilen 
Salim Uslu, yolda 
hayatını kaybetti. 
Olayın ardından 
zanlı Özcan Ayde 
mir, çevredeki va 
tandaşlar tarafından 
darp edildi. Devreye 
giren polis cinayet 
zanlısını kısa süre 
de olay yerinden 
uzaklaştırdı.
Aydemir, olay günü 
eşiyle tartıştığını, 
bunun üzerine eşi 
nin ailesinin yanına 
gittiğini söyledi. 
Olayda kullandığı 
ekmek bıçağı ile bir
likte yakalanan zan
lının olay sırasında 
alkollü olduğu belir
lendi. EmmyetMü ~
dürlüğü'nde sorgu
laması süren zan
lının 'adam öldür 
mek' suçundan 
adliyeye sevk 
edileceği belirtildi 

hastane bahçesine 
yapılamayacağını 
söyledi.
Bunun üzerine 
çıkan tartışmada, 
özel güvenlik 
görevlileri Nihat 
Kalender, Resul 
Bostan, Mehmet 
Yıldız ve Yakup 
Karaağaç darp 
edildi. Polis olaya 
karışan 4 kişiyi 
gözaltına aldı.
Soruşturmanın 
sürdüğü 
bildirildi.
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nşaaimalüıeileriıdehızlıaıiıs
Bina inşaat maliyet
leri yılın ilk çeyre 
ğinde, 2007'nin aynı 
dönemine göre 
yüzde 11.45 artış 
gösterdi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
yılın ilk çeyreğine 
ilişkin biha inşaatı 
maliyet endekslerini 
açıkladı. Buna göre 
Ocak-Şubat-Mart 
2008 döneminde, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
işçilik endeksinde 
yüzde 12.54 
ve malzeme 
endeksinde yüzde 
11.15 artış gerçek
leştik İnşaat maliyet
lerinde toplam artış 
anılan dönemde 
yüzde 11.45 
düzeyinde oluştu. 
-BİR ÖNCEKİ 
DÖNEME GÖRE 
ARTIŞ YÜZDE 9.7 
Bina inşaat maliyet
leri birinci çeyrekte, 
bir önceki üç aylık 
döneme göre 
toplamda yüzde 
9.67 artış gösterdi. 
Anılan dönemlere

göre, işçilik 
ücretleri yüzde 
4.93 artış gös
terirken, malzeme 
fiyatlarında ise 
yüzde 11.09 
artış yaşandı. 
Birinci çeyrek 
itibariyle son dört 
dönemin ortala
masında, önceki 
dört çeyreğin orta
lamasına göre deı 
bina inşaat maliyet
leri toplamda yüzde 
7.07 artış kaydetti. 
Yıllık ortalama 
artışı gösteren bu 
karşılaştırmaya 
göre maliyet artışı 
işçilikte yüzde 
11.87, malzemede 
yüzde 5.75 oldu. , 
2007'nin yılın birinci 
çeyreğinde toplam
da inşaat maliyet
leri bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 
4.01, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
ise yüzde 17.89 
artış göstermişti. 
Dört dönem ortala
malarına göre mali 
yet artışı da yüzde 
18.58 olmuştu.

ELEMANARANI YOK
DETAVPARK 

OTO KUAFÖRÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAV ELEMAN 
ARANIYOR.

Miiraacatlam şahsen yapılması tercih sebebidir.
Orhangazi Cad. Bütünler Düğün Salonu 

Karşısı-GEMLİK
TEL: 514 37 44

ELEMAN ARANIYOR

Restaurant 
bölümümüzde 
çalışmak üzere 
BAV - BAVAN 

ELEMAN ARANIVOR. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 
Müraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.

H
 Gemlik - Yalova Yolu 5. km.

Tel: (0.224) 5132394 (pbx) - Fax: 5133102

ELEMAN ARANIYOR
’-Süngervapoliüretan "■ 

imalatı yapan fabrikamızda 
çalışmak üzere 

** Askerliğini yapmış ** 
** 25 yaşını asmamış** 

BAY ElCMANLAR ARANIVOR.

BURFLEKS LTD. ŞTİ.
Müracaatların Sanayi Sitesi B Blok NoılMfi 

GEMLİK adresine şahsen yapılması rica olunur

Tel: 0.224 524 80 86

• • •• .. ~ „GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

FERİ TOZU 12.00-14.00- 16.15-19.00-21.00
EJDER AVCILARI

ELEMAMRANIYOK
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 
ve bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü 

(SRC ve Psikoteknik belgeli) 
Müracaatlann şahsen yapılması rica olunur. 

Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 
CV fakslanması gerekmektedir.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik/BURSA-TelZ 513 47 39

(Rezervasyon 
Tel :513 33 2i)

12.00-14.15 16.30- 19.15



23 Nisan 2008 Çarşamba Gemlik KBrffez Sayfa 10'1

-

ı® a aı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Yelken 
Federasyonu'nun 
2008 yılı Faaliyet 
Programında yer 
alan "Mermere

Bölgesi Kupası" 
Yelken Yarışları 
Cuma günü 
start alıyor.
25-27 Nisan 2008 
tarihleri arasında 
Hasanağa Gençlik 

ve İzcilik 
Tesislerinde yapıla
cak yarışmaların ev 
sahipliğini Gemlik 
Yelken Kulübü 
yapacak. 
Cuma günü saat 

12.00 de startı verile
cek olan yarış
maların kapanış ve 
ödül töreni ise Pazar 
günü yine Hasanağa 
kampında saat 16.00 
da yapılacak.

Kurulduğundan bu 
yana ülke içinde ve 
dışında başarılı 
dereceler almaya 
devam eden Gemlik 
Yelken Kulübü 
sporcularının bu 

yarışmada da 
başarılarını devam 
ettirerek Milli 
Takım'da yer alıp 
Gemlik'i en iyi şe 
kilde temsil etmeleri 
bekleniyor.

Gemlik Vasam Atölyesi Derneği doğa ııiiıiiııiişü yaptı
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
bünyesinde 
faaliyet yapan 
Doğa Sporları 
Atölyesi 20 Nisan 
Pazar günü yine 
doğanın sunduğu 
gerçek güzellikler 
ile buluşmak adına 
4. yürüyüşünü 
gerçekleştirdi. 
Hafta sonu 
İskele Meydanından 
erken saatlerde 42 
doğa severin 
katılımıyla başlayan 
doğa yolculuğu 
minibüslerle 
Selimiye köyüne 
kadar gidildi. 
Kafile buradan 
yayan olarak 
18 kilometre 
mesafedeki 
Selimiye köyü 
Delmece yaylası 
ve Erikli Şelalesi 
güzergahı 
takip edilerek 
yeşilliklerin ve 
tertemiz havanın 
eşliğinde keyifli 
şekilde espriler 
yapılarak sürdü. 
Muhteşem güzellik
ler ve sürprizlerle 
dolu yürüyüş 
parkuru Doğa 
sporları atölyesi 
üyesi Abdullah 
Sal'ın liderliğinde 
geçildi. E’ :kli 
şelalesini! 
inanılmaz 

güzellikleri arasında 
devam eden 
yürüyüşte Doğa 
sporları atölyesi 
üyesi olan yürüt me 
kurulu üyeleri Özcan 
Büberci, Mehmet 
Gür, Ahmet Ertürk, 
Ahmet Filiz Ünal, , 
Memduh Özbostan- 
lar yürüyü şün 
güvenli ve sağlıklı 
geçmesi için 
yürüyüş süresince 
görev yaptılar.
oldu. Doğa yürüyüşü 
süresince katılım
cıları en fazla 
üzen görüntü ise 
piknikçilerin ve 
yoldan geçenlerin 
bıraktıkları çöpler 
oldu. Ayrıca tatlı 
su balıklarının 
üreme zamanında 
küçük gölde balık 
tutan oltacılarda 
doğayı ve canlıları 
korumakta ne kadar 
ilgisiz kaldığımızı 
gösterirken doğa 
yürüyüşçüleri 
çevrede başlayan 
olumsuz görüntüleri 
yok etmek için 
etraftaki çöpleri de 
toplamayı ihmal 
etmediler.
Doğa yürüyüşünün 
başlangıcı olan 
Selimiye köyüne 
dönüşte çay mölası 
veren kafile ayrıca 
köyün ekonomisine 
katkıda bulunmak

amacıyla köyde 
üretilen gıda ürün
lerinden satın aldılar. 
Selimiye köyünde 
yaşayan insanların 
büyük ilgi gösterdiği 
kafilede bulunanlar 
demlenen çayları 
yudumlarken 
gezinin ve 
yürüyüşün 
kendilerine ne kadar 
faydalı olduğunu 
bir kez daha anla
manın mutluluğunu 
yaşadılar.
Gemlik Yaşam Atol 
yesi Derneği, gerçek 
leşen yürüyüşlerde 
katılımcılar tarafın
dan çekilen fotoğraf 
lardan oluşacak bir 
serginin organizas

yonu için çalış
malara başladıklarını Türkiye'nin en

fotoğrafların

açıklarken sergide 
gösterilecek

güzel coğrafyasında 
yaşayan Gemlik ve

yöresinin ne kadar 
güzel olduğunun da 
gözler önüne serile
ceğini söylediler.



“Ulusal egemenlik 
öyle bir nurdur ki, 
onun karşısında 
zincirler erir, taç 
ve tahtlar yanar, 
mahvolur. ”

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramınız 

Kutlu Olsun....

G. GÜZEL NAKLİYAT A.Ş.
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ŞEHİR MERKEZDE1

iiıııı lili üî B

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* IAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
• ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
• KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN
• PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA 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 kenslne ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


HACCP
Based Food Safety System

1*1 T
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_ DAMACANABİRYIL
DOĞAL KAYNAK SUYU-* SABİT
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. . TTJ? TL TT- T Ouality Management System
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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

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoculç Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı

88 nci yıl coşkusu
^23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 88.nci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törenlere ilçe stadında devam edildi. Kutlama törenlerine 
halk büyük ilgi gösterirken, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Sayfa 3’de

Tekzip yemek
Dün, ulusça Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

nı kutladık.
Egemenlik coşkusu azalmıyor, çoğalıyor.
Tüm olumsuzluklara karşın, bu kavram ka 

nımıza işlemiş., Devamı sayfa 5’de

EGE YILIHK ESfAR YİFI'"ÎSİsiS yön/ öncü/ kurutuş/ BiRfi^F Bl Bl pl Bı Bi VB YAuMUlıLAMA SİSTEMLERİ
Zeytinlik- Tarla Meyve Bahçelerinizde damlama ZİRAAT BANKASI 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir.

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN ! PROJELER 
f KumloCûd. VaşoSSit Apt.No:! K.KUMlft/G€MLİK . 5YIL0FAIZ

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 HEKBEDIVERfYOR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Mimarlar Odası ödül dağıttı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcili 
ği’nin her yıl 
düzenlediği "Siz 
Mimar Olsanız?" 
konulu ve Borusan 
Mannesman A.Ş. 
sponsorluğunda 
yapılan resim 
yarışmasında 
derece alanlara 
ödülleri verildi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
ödül törenine 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı İbrahim Hakkı 
Tosun, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Ercümen ile 
siyasi parti temsilci
leri, derece alan öğ 
renciler ve velileri ile 
okul müdürleri 
katıldı. Yarışmada 
birinci gelen 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Emre 
Özbağ, ödülünü 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'den, ikinci

Emre Özbağ - Mehmet Baygül Ayşenur Sulu- Cüneyt Akyol İ.Hakkı Tosun - Umırt Bilgiç
plan Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu’n 
dan Ayşenur Sulu’ya 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 

üçüncü olan. 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’ndan 
Umut Bilgiç'e ise 
ödülünü Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 

Hakkı Tosun verdi. 
Yarışmada ayrıca 
birinci mansiyon 
alarak ödül kazanan 
Çınar İlköğretim Oku 
lu’ndan Burcu Bay 

rak'a ödülünü İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
ikinci mansiyon 
ödülü kazanan TSO 
Gazi İlköğretim Oku 

lundan Ece Demir 
kan'a ödülünü AKP 
ilçe Başkanı Enver 
şahin, üçüncü man
siyon kazanan Ata 
türk ilköğretim oku
lundan Filiz Ece Ok 
tay'a ödülünü CHP 
İlçe Başkanı Cem 
Güler, dördüncü 
mansiyon kazanan 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’ndan Burhan 
Çelik'e ödülünü 
Mimar Cemal 
Aydın Aybey ve 
beşinci mansiyon 
kazanan Atatürk 
İlköğretim 
Okulu’ndan Melisa 
Çelebi'ye ödülünü 
Mimar Mustafa 
Semiz verdi.
Birinci gelen 
yarışmacıya 300, 
İkinciye 200 ve 
üçüncüye de 100 
YTL nakit ödül 
verilirken mansiyon 
kazanan öğrencilere 
ise 50'şer YTL nakit 
para ödülü verildi. 
Resim yarışmasında 
ayrıca ilk üç derece 
alan okulların 
Okul Aile Birliğine 
de 50'şer YTL 
nakit para ödülü 
verildi.

bayta< www.baytasinsaatcom.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manashr’da, Okula yakın, Muhteşem deniz
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoglu Apartmam’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaatcom.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

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

Bursa'da şiddetli lodos 
23 Nisan paraşüt 

gösterisini iptal ettirdi
Bursa'da 23 Nisan 
kutlamaları coşkulu 
bir şekilde gerçek
leştirilirken, olum
suz hava koşulları 
Türk Hava Kurumu 
para şüt ekibinin 
gösterisinin iptal 
edilmesine sebep 
oldu.
23 Nisan Ulusal Ege 
menlik ve Çocuk 
Bayramı, Bursa'da 
çeşitli ülkelerden 
gelen çocukların da 
katılımıyla dostluk 
ve kardeşlik içeri 
sinde kutlandı. 
Kutlamalar, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Garnizon 
Komutanı Tümge 
neral Ali Erdinç, 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Hik 
met Şahin'in Hey 
kel'deki Atatürk Anı 
tı'na çelenk koyma 
sıyla başladı.
Heykel'deki tören
lerden sonra Ata 
türk Stadı'ndaki kut
lamalar komşu ülke 
lerden öğrencilerin 
katılımı ile renkli ve 
coşkulu bir şekilde 
gerçekleştirildi.
23 Nisan kutlamaları 
bütün ihtişamı ile

gerçekleştirilirken, 
gösteri yapmaya 
hazırlanan Türk Ha 
va Kurumu para şüt 
ekibi olumsuz hava 
koşulları ile karşı 
laştı. Uzun süre Ata 
türk Stadyumu üze 
rinde uçan uçaktan 
saha ortasına atla
mayı bekleyen ekib
in gösterisi şiddetli 
lodos nedeniyle 
iptal edildi. Bursa 
Atatürk Stadyumu'n 
da törenler Vali Şa 
habettin Harput'un 
Garnizon Komutanı 
Tümgeneral Ali 
Erdinç ve Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Hikmet Şahin 
ile birlikte tören 
arabasına binerek, 
halkın ve öğrenci
lerin bay ramını kut
laması ile başladı. 
Saygı duru şu ve 
İstiklal Mar şı'nın 
okunmasıyla devam 
eden etti. Öğrencil
er, günün anlam ve 
önemine dair şarkı 
lar seslen dirdiler. 
öğrencilerin saha 
içinde oluşturduk
ları Tür kiye haritası 
ve Türk Bayrağı ile 
son buldu.

http://www.baytasinsaatcom.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

88 nci yıl coşkusu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nın 
88. yıldönümü 
tüm yurtta, dış tem
silciliklerimizde ve 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde 
olduğu gibi ilçemiz 
de de düzenlenen 
törenlerle kutlandı. 
İlk tören dün sabah 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunumuyla 
başladı. Kaymakam 
Mehmet Baygül ve 

protokolün nazır 
bulunduğu tören 
çelenklerin anıta 
sunulmasının 
ardından saygı 
duruşu ve. İstiklal 
Marşının okun
masıyla son buldu. 
Kutlama.töreninin 
gösteri etkinlikleri 
ise futbol sahasında 
yapılırken, vatan
daşlar törenlere 
büyük ilgi gösterdi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
öğrenciler ile 
vatandaşların 
bayramını kutladılar. 
Saygı duruşu ve 
istiklal Marşının 
okunmasının ardın
dan Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Kaan Minare 
önderliğinde öğren
ci andı okundu. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen günün 
anlam ve önemini 
belirten konuş
masında 23 Nisan'ın 
Atatürk tarafından 
çocuklara armağan 
ettiği ve dünyada 
tek kutlanan çocuk 
bayramı olduğunu 
belirterek, "Ulu 
önderimiz Ata 
türk'ün de dediği 
gibi ülkemizi dün 
yaya tanıtacak ve 
muhafaza edecek 
sîzlersiniz" dedi, 
öğrenciler tarafın
dan okunan 23 
Nisan şiirlerinden 
sonra çeşitli yarış
malarda resim ve 
kompozisyon dalla 
rında derece alan 
öğrencilere ödülleri 
verildi. Törene katı 
lan okulların geçiş 
töreninin ardından

Lale Kemal Kılıç, 
Çınar, Şehit Cemal, 
Şükrü Şenol, 
Atatürk ve Cumhu 
riyet İlköğretim 
okulları kız ve erkek 
grupları karma gös

teriler yaptı.
23 Nisan Egemenlik' 
ve Çocuk Bayramı 
et kinliklerine 
katılmak için 
Belediye tarafından 
davet edilen

Gürcistan, 
Bulgaristan, 
Makedonya ve 
Romanya ekipleri 
de kendi ülkelerinin 
oyunlarını 
sergilediler.

Sabah gazetesi ve Atv. satıldı. !...
SABAH-ATV Grubu’nu. Turkuvaz Radyo 

Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş 
olarak 1.1 milyar dolarla alan Çalık 
Grubu, devir işleminden önce medya sek
töründe faaliyet göstereceği şirketlerini 
de kurdu.

BUNDAN sonra Turkuvaz A.Ş bünye 
sinde faaliyet gösterecek olan işletmeler 
şunlar:

"ATV Televizyonu, Radyo City, Sabah, 
Takvim, Günaydın, Yeni Asır, Pas, Foto 
maç gazeteleri, Bebeğim ve Biz Merkez, 
Sinema Merkez, Sofra Merkez, Home Art 
Merkez, Şamdan Plus, Yeni Aktüel, Para, 
Global Enerji Merkez, Transport, Hukuki 
Perspektifler dergileri."

Başbakan’ın damadı ağabeyiyle iş 
başında ... ____________

Baba AHMET Çalık' bu yılın en çok 
konuşulan isimlerinden biri olmasında 
atv-Sabah Grubu’na alıcı olması kadar, 
iktidara yakınlığı da oldu.

Bilmem biliyor musunuz Sayın okurlar 
Ahmet Çalık, Başbakan Tayyip Erdoğan 
ile dünür..

Yani Berat Albayrak Başbakanın 
Erdoğan ‘ın damadı. Çalık, üstlendiği 
işler, girdiği ihaleler kadar, yanında genel 
müdür olarak çalışan "Başbakan’ın 
damadı" Berat Albayrak “ ile tanındı..

Çalık grubu parasını başka işlere 
yatırdığı için, Atv ve Sabah gazete gru 
bunu almak için parasının olmadığı açık
layarak Başbakandan yardım talep etmiş..

İşte bulunan çare; İki kamu bankası 
Halk bankası ve Vakıflar bankası 750 __
milyon dolarkredı vermiş, ayrıca Katar 
sermayesi de yardım etmiş.

Başbakan Erdoğan’ın son günlerde 
niye Kat^f’ı ziyaret ettiğinin sebebi açık 
olarak ortaya çıkıyor..

Dürüst gazeteler de hediye almak için 
gidiyorlar diyorlardı.

Daha önce gazetecilere bile 5000 
dolarlık saatler hediye edilmişti..

Bir gün gelir hesap verilir diyor...
CHP Genel Başkanı Baykal, dünkü

CHP grubunda Çahk’ın finansmanın kay
nağına ilişkin "Bütün Türkiye’nin gözü 
önünde bir büyük tezgah kurulmuş, 70 
Milyon’un gözünün içine baka baka oyun 
sergileniyor" diyerek şöyle konuştu:

"Neden özel bankalar değil de kamu 
bankaları; (Halk ve Vakıflar) kapısı çalı
nan neden Özel Akbank, Garanti ya da 
Yapı Kredi değil.

Milletin gözü önünde 2 kamu bankası 
teke indirilmiş bir TMSF ihalesinde kay
nak sağlamakla vazifelendiriliyor..

Sadece onlar mı, bu bankalar mı ? 
Arap sermayesi, Katar sermayesi de bu 
sürecin içinde.

Eğer bu süreç böyle gerçekleşirse, bu 
neyin ifadesi olur?.

Çağdaş demokrasilerde böyle şeyler 
olabilir mi?

Başbakan bir kamu bankasına telefon 
edip, üstelik ’O firmada da benim 
damadım çalışıyor’ deyip satışın kredi 
lendirilmesini talep edebilir mi?

Bu yoksa 'Kısın sesinizi oturun’ demek 
mi?

Bunlar kimsenin yanına kar kalmaz.
‘Çeşme akarken kabımızı dolduralım’ 

anlayışı sürdürülemez.
El elden üstündür, bir gün gelir hukuk 

işler ve herkes hesabını verir.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrenci
lerinin Görsel Sanat 
lar Öğretmeni Bur 
çak Uslu gözetimin 
de hazırladıkları ‘ 
resim sergisi açıldı. 
Özdilek’te açılan ser 
giyi gezmeye gelen 
çocuklar resim 
yapmayı da ihmal 
etmediler. Özdilek 
Gemlik Alışveriş 
Merkezi’ne Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
akın akın gelen ço 
cukların yüzlerini de 
boyayan Aykentli 
öğrenciler, arkadaş 
larını sevindirdiler. 
Öte yandan Özdilek 
Gemlik mağazasında 
dün 23 Nisan Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
tüm çocuklara 
balon dağıtıldı.

MMIİIIİİIMİIBIİ
34 .4,

Gemlik Belediyesi 
Sanat ye Kültür Der 
neği Çocuk Korosu, 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
konser büyük 
beğeni ile izlendi. 
Kültür Merkezi’nde 
verilen konseri Şef 
Mehmet Taşpınar 
yönetti.
İki bölümden oluşan 
konserin birinci bölü 
münde koro, ikinci 
bölümünde ise solo 
ve koro çocuk şarkı 
larına yer verildi. 
Konserin bitiminde 
Kaymakam Mehmet 
Baygül yaptığı 
konuşmada, “Ata 
türk’ün büyüklüğünü 
23 Nisan’ın çocukla 
ra bayram olarak 
armağan etmesin
den de anlaşılmak
tadır. Çocukları 
bu çalışmalarından 
dolayı kutluyorum” 
dedi.
Kaymakam Baygül, 
çocukları yetiştiren 
Şef Mehmet Taşpı 
nar’a, Garnizon 
Komutanı Topçu

Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt 
Akyol, konserin 
sunuculuğunu 
yapan ve İngilizce 
şarkıları çalıştıran 
Emekli Öğretmen 
Dilek Taşpınar’a, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut da

Çocuk Bölümü 
Başkanı Fikri 
Danış’a çiçek 
sundular. Dernek 
Başkanı Edip Özer 
ise velilerin çocuk
larını koroya gön
dererek kendilerine 
destek verdiği için 
teşekkür etti.

Hasır Takılar Kapalı Spoı
Salonunda seroileniıoı

GSM: O 544 6774431

DEVREN ZATİLİK

Seyfettin ŞEKERSOZ 

İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül'ün 
girişimleriyle 
Gemlik'te başlatılan 
Hasır Takı Örme 
kurslarında 
yapılan birbirinden 
güzel takılar 
dün görücüye 
çıktı.
Kapalı Spor Salo 
nu’nun girişinde 
hazırlanan serginin 
açılış kurdelesini 
Kaymakam, 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye 
Başkanı eşleri 
birlikte keserlerken 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
nedeniyle statdan 
sergiye giden 
bayanlar büyük 
ilgi gösterdiler.
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
öğretmenlerinin 
açılan kurslarda 
eğittikleri kursiyer
lerin hazırladıkları 
birbirinden 
güzel görüntülü 
takıları yapmayı 
öğrenen 
bayanların________  

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

RDUVE KARŞISI 
MERVE IZGRRR

ev ekonomilerine 
katkı sağlayabil 
meleri içjn meslek 
haline dönüşüyor. 
Hafta sonuna 
kadar Kapalı Spor 
Salonu girişinde

açık kalacak 
olan hasır takı 
sergisinin 
özellikle bayanlar 

■ tarafından büyük
ilgi görmesi 
bekleniyor.
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Gemlik Körfez Gazetesi’nde 
çıkan haberlerden dolayı kolay 
kolay “Tekzip" yemedik.

Tekzip’in türkçe karşılığı dü 
zeltme veya yalanlama olarak kul 
lanılabilir.

Biz, Ulusal Egemenlik Bay 
ramımızın 88. yılında 66 Notu Mo 
torlu Taşıyıcılar Koopratifi yöneti 
çilerinden Tekzip yedik.

Yalanlama (Tekzip) doğrudan 
gazeteye gönderilen açıklama ile 
de olur veya yargı yoluyla yapılır.

Bize açıklama gönderen Koo 
peratif yetkilileriyle daha önce de 
görüştük.

Gazetemizde çıkan haberde 
söy İçmedikleri söyler yer alıyor
sa başka bir haberle bunu düzel 
tiriz dedik.

Önceki gün açıklama elekro- 
nik postama gelince, biz de geç 
tiğimiz günlerde manşetten verdi 
ğimiz haberi yalanladık.

Haberin öyküsü şu:
AKP İlçe yöneticileri, dernek, 

oda ve kooperatifleri ziyaret edi 
yor.

Bu ziyaretelerin bazılarına ar 
kadaşımız katılıp haber yapıyor.

Bazılarına da ise başka haber 
de olduğu için gidemiyor.

Bu durumlarda AKP Basın Bü 
rosu gazetemize bu ziyaret ile il 
gili elektronik posta ile haber ve 
fotoğrafları ileterek haber yapıl-

Tekzip Yemek

masını sağlıyor.
Kısacası, siyasi partiler de tek 

nolojiden yararlanarak basında 
yer alabiliyor.

Bu teknolojiden AKP yanında, 
CHP ve SP de yararlanıyor.

Umurbey Belediyesi, Özel Ay 
kent İlköğretim Okulu, Celal Ba 
yar Anadolu Lisesi, Lale Kemal 
İlköğretim Okulu gibi kurumlar 
bize elekronik posta ile haber yol 
layan bazı kuruluşlar..

Bize gelen bu haberlerin doğ 
ruluğuna inanarak yayınlıyoruz.

66 Nolu Moturlu Taşıyıycılar 
Kooperatif ile ilgili çıkan haber 
deki tüm yazılar AKP’nin bize yol 
ladığı metindir.

Yazı İşleri, haberin içinde man 
şeti bulur kullanırız.

Haberin manşet olması için 
ilginç olması ve kamunun dikka
tini çekmesi gerekir.

Hangi başlık daha iyi okutur 
diye düşünülür.

O günkü haber trafiği içinde

“Kamyoncular camiye ve1 kavşak 
projesine karşı” diye, 66 nolu 
Kooperatif Başkanı Yaşar Tu tar’ 
ın konuşmasını tırnak içinde 
manşetten verdik.

Haberin çıktığı gün sayın Tu 
tar bizi arayıp, böyle sözler söyle 
mediğini iletti.

O zaman bize düşen, bu habe 
rin düzeltilmesidir.

Yaşar Tutar, AKP yöneticileri 
nin kendilerini ziyafetinde konu 
şulanları içeren metni bize ulaş 
tirdi.

Biz de önceki haberimizi düzel 
terek kendi kendimize tekzip et 
miş olduk.

Tekzip kötü bir şey değildir.
Yazılan bir haber veya yazıda 

yanlışlık varsa, karşı tarafa da 
söz hakkı tanımaktır.

Basın Yasası bunu zorunlu kıl 
mıştır.

Hukuki yönden bir gazeteye 
“tekzip” gönderilebilir.

Bunun için önce gazete

yöneticileriyle karşılıklı diyalog 
kurulur.

Gazete haberinin doğrulunda 
ısrarlı ise, konuşma sonucu 
haberini yalanlamaz.

Bu kez karşı taraf mahkeme 
yoluyla gazeteye “tekzip” gön
derir.

Gazete, yasanın öngördüğü 
şekilde “tekzibi” yayınlamak 
zorundadır.

Biz, bu işi karşılıklı görüşerek 
yaptık.

Yanlış haber haberde konu on 
ları zor durumda biriktiği gibi, 
başkalarını da zora sokar.

İlişkiler zincirlemedir.
AKP içinde Belediye Başkanı 

ile İlçe yönetiminin farklı düşün 
dükleri gerçeği var.

Belediye Başkanı Mehmet Tur 
gut, önceki gün gazetemize yap
tığı açıklama ile bu durumu Gem 
lik halkına açıkça duyurdu.

Bize AKP den gönderilen ha 
berde bir kasıt var mı yok mu o 
nu bilemem.

Tutar’ın açıklamasından sonra 
AKP yeni bir açıklama gönderir 
se onu da yayınlarız.

Gazetecilik bunu gerektirir.
Amacımız kimseyi birbirine dü 

şürmek değil.
Doğru habercilik ve gazeteci

lik yapmak^
Bu böyle biline.

UMURBEY HAU SAHA 
W KIFEian

Ver asel «er uisi kaldırılıyor

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
1 Saati: 45.00 ■ YIL 

I Saat t Servis; 65.00 ■ YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM :0.546 517 52 82

Veraset verğisi?- 
kaldırılirken, intikal 
vergisinin bir bolü 
münün gelir vergisi 
içinde değerlendiril 
meşini öngören 
yasaldüzenleme 
TBMM Başkanlığı'na 
sunuldu.
Tasarıyla, veraset 
yoluyla intikallerden 
alınan verginin kal 
dırılması, ivazsız 
suretle vaki intikal 
lerin ise gelir vergisi 
içinde değerlendiril
erek gelir vergisine 
tabi tutulması amaç 
lanıyor. Ayrıca, para 
ödüllü yarışmalar ve 
spor müsabakaların
dan elde edilen gelir 
terden vergi alın
ması düzenleniyor.
TBMM Başkanlığı'na 
sunulan “Veraset Ve 
İntikal Vergisi Kanu 
nunun Yürürlükten 
Kaldırılması Ve Gelir 
Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
TasarısTna göre, 8 
Haziran 1959 tarihli 
Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanunu 
yürürlükten 
kaldırılıyor.
-1998 SONRASI 
ÖDENECEK-

•1 Ocak 1998 tarihin
den önce veraset 

yoluyla veya ivazsız 
olarak intikal eden 
mallar için veraset 
ve intikal vergisi be 
yannamesi verilme 
yecek. 1 Ocak 1998 
tarihi ile yeni düzen
lemenin yürürlüğe 
girdiği tarih arasında 
veraset yoluyla veya 
ivazsız olarak intikal 
eden ancak, daha 
önce beyan edilme 
miş olan mallar için 
veraset ve intikal 
vergisi beyannamesi 
verilecek ve ödene 
cek. Yeni düzenleme 
nin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce tahak 
kuk ettirilmiş olan 
veraset ve intikal 
vergilerinin de takip 
ve tahsiline devam 
olunacak.
Yeni düzenlemenin 
yürürlüğe girdiği tar
ihe kadar vaki intikal 
ler için zaman aşımı 
süreleri, yürürlüğe 
girişi takip eden yıl 
başından itibaren üç 
yıl olarak uygulana 
cak. Tasarı ile ayrı
ca, karşılıksız intikal 
lerin Gelir Vergisi 
Kanunu kapsamına' 
alınmasına ilişkin 
düzenleme ya'pıhyor. 
Buna göre, “karşılık
sız intikallerin gelir 
sayılan tutarı” gelir 

vergisine tabi yedi 
gelir unsurundan 
“sair kazanç ve irat
lar” altında vergiye 
tabi tutulacak.
-DEĞERE GÖRE 
İNTİKAL VERGİSİ- 
Kaldırılan Veraset ve 
İntikal Kanunu'na 
göre hesaplanan ver 
gi yükü ile bu gelir
lerin gelir vergisi 
tarifesine göre hesa
planan vergi yükü 
nün dengelenmesi 
amacıyla ivazsız 
intikal eden iktisadi 
kıymetlerin değeri 
nin bir kısmı gelir 
sayılacak. Gelir ver
gisi tarifesinin artan 
oranlı yapısına para
lellik sağlanabilmesi 
amacıyla karşılıksız 
gerçekleşen intikal 
lerin vergiye tabi 
gelir sayılmasına 
ilişkin olarak 
intikal eden 
iktisadi kıymetlerin 
değerine göre 
kademelendirme 
yapılacak. Veraset 
yoluyla intikallerin 
vergi dışına çıkarıl
ması dikkate alı
narak Veraset ve 
İntikal Kanunu'nda 
yer verilen istisnalar 
da güncellenerek 
gelir vergisinde 
düzenleniyor.
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Gemlik te Mn 287 hektar 2B arazisi «at
Bursa Defterdarı Metin Otak, Bursa'da 391 bin 824 hektar orman arazisi bulunduğunu, 

bunun 9 bin 772 hektarının 2B kapsamına giren işgal altındaki alanlar olduğunu belirterek, 
Gemlik’te ise bin 287 hektar 2B arazisi olduğunu açıkladı

Bursa Defterdarı 
Metin Otak, Bursa'da 
391 bin 824 hektar 
orman arazisi bulun
duğunu, bunun 9 bin 
772 hektarının 2B 
kapsamına giren 
işgal altındaki alan
lar olduğunu belir 
terek, bir kısmının 
üzerinde binalar 
olan ciddi işgallerin 
bulunduğu bu arazi 
lerde, hukuki altyapı 
düzenlemesi yapıl
mak suretiyle çözüm 
beklendiğini söyledi. 
Kamuoyunda 2B 
olarak bilinen ve 31 
Aralık 1981 tarihin
den önce bilim ve 
fen bakımından or 
man niteliğini tam 
olarak kaybetmiş 
olan yerlerin mülki 
yetinde ciddi anlam
da sıkıntılar yaşan 
dığını belirten Bursa 
Defterdarı Metin 
Otak, orman vasfını 
kaybetmiş arazilerin 
tapusu çıkarılmış 

olan kısımlarını hu 
kuki durum itibariyle 
satamadıklarını ifade 
etti. Orman Kadastro 
komisyonları tarafın
dan bu alanların 
tespit edildiğini, 
belirlenen kısımların 

Tapu idaresine bildi 
rilip hazine adına 
tescil edildiğini anla
tan Metin Otak, 
"Bursa'da toplam 
olarak 391 bin 824 
hektar orman arazisi 
var. Bunların 2B 
maddesine giren 
alanı 9 bin 772 
hektardır. Toplam 
orman alanı içeri 
sinde yüzde 2.5'luk 
kısmı 2B olarak 
gözüküyor. Nilüfer 
ilçesi sınırları 
içerisinde 576 
hektar, Osmangazi 
ilçesinde 505 hektar, 
Gemlik ilçesinde bin 
287 hektar, Gürsu'da 
189 hektar, Kestel'de 
167 hektar ve 
Mudanya'da da

100 hektar, Yıldırım 
ilçesinde 74 hektar
lık 2B arazisi var. 
Ancak bunların tapu
lama işlemlerinde 
bazı sıkıntılar var. 
Bunların üst ölçekli 
haritalara uygun 
olmadığından dolayı 
çok az bir kısmının 
tapusu çıkarılabildi. 
Tapu ve Orman 
idaresi bu konuda 
müşterek olarak 
çalışmaları yürütüy
or. Dolayısıyla bizim 
de Defterdarlık 
olarak fonksiyonu
muz buradan sonra 
başlıyor" dedi. 
2B'lerin satışı 
konusunda geçmişte 
bir hayli kargaşanın 
yaşandığını hatırla
tan Otak, bu alan
ların kiralama işlem
lerini dahi yapa
madıklarını dile 
getirdi. Tespit ettik
leri yerlerin, üzerinde 
kullanıcı var ise 
sadece ecrimisil ala

bildiklerine değinen 
Otak, "Geçmiş 
dönemde öncelikli 
olarak Orköy 
idaresince belirli bir 
satış yapılmış. 
Maliye Bakanlığı 
bunların hazine 
adına orman dışına 
çıkarılan yerlerden 
olması dolayısıyla 
satışının da kend
ince yapılması 
gerektiği düşünce
siyle bir kanun 
çıkardı. Bu kanun 
için Anayasa 
Mahkemesi'nin iptal 
kararı çıktı. Bu karar 
çıkınca tamamen bjr 
hukuki boşluk oldu. 
Çıkan kararlara bak
tığımızda şu andaki 
2B'lerin ancak 
orman köylüsüne 
tahsis edilebileceği 
veya bu nitelikte 
olan kişilerin kul
lanımına sunulabile
ceği, yerleşimi için 
verilebileceğine dair 
karar var. O yüzden 

herhangi bir satış 
veya kiralama işlemi 
yapmamız da söz 
konusu değil. Bu 
alanlar kapanın 
elinde kalmış" diye 
konuştu. 
Bursa'daki 2B 
kapsamındaki arazi 
lerde ciddi işgallerin 
olduğunu vurgu
layan Otak, konunun 
hukukun ötesinde 
sosyal bir sıkıntı 
olduğunu işaret etti. 
Durumun hukuki 
altyapı düzenlemesi 
yapılmak suretiyle 
çözüme kavuştu 
rulması gerektiğini 
söyleyen Metin 
Otak, bu alanların 
idareleri de çok 
fazla meşgul ettiğini 
belirtti. 2B arazi
lerinin hazine 
adına kayıtlı bütün 
toplumun malı 
olduğunu açıklayan 
Otak, "Buraları 
işgalle kullanan 
kişiler, buna 

hiçbir bedel ödeme
den kullanıyor. 
Bu da toplumun 
malını bedava 
kullanmak anlamına 
geliyor. İşgal 
giderilemiyorsa 
bir şekilde bedelinin 
alınması gerekir. 
İnsanları oradan 
tasfiye etmek 
artık pek mümkün 
görünmüyor. 
Bu çok büyük 
sosyal sıkıntılara 
yol açar. Belki 
yoğun konut olan 
yerlerin satışı 
düşünülmekle birlik
te yapılaşma 
olmayan yerlerin 
satışa konu 
edilmeksizin ara bir 
formülle çözümü 
olabilir. Orman vas
fını yitirmiş yerlerin 
satışının yapılama
masının, tasarruf 
edilememesinin 
topluma hiçbir fay
dası yok" şeklinde 
konuştü.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

İSİMİZ

1 GÜNDE DAVE
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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Terminal Üst Geçidi açıldı
Yalova Yolu’nda 
terminal girişinde 
yayaların güvenli 
bir şekilde karşıdan 
karşıya geçmelerini 
sağlayacak üstgeçit 
törenle hizmete 
açıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, bele 
diye ve özel sektör 
işbirliği yapılan üst
geçidin açılış töre 
ninde yaptığı konuş
mada, 4 yıl önce diki 
len fidanların meyve 
vermeye başladığını 
belirterek, 2008 
yılının söz verdikleri 
gibi açılış yılı 
olduğunu söyledi. 
Yatırımlar ile marka 
kent Bursa’nın fotoğ 
rafının netleşmeye 
başladığını ifade 
eden Başkan Şahin, 
“Ulaşım yatırım
larımızla Bursa’nın 
kanayan yarasını 
iyileştirdik. Kent 
Meydanı ve Çarşısı, 
Kent Hali, Emirsul 
tan ve Sıcaksu 
dönüşüm projeleri 
ile Bursa’ya modern 
bir ivme kazandır 
dik. Fakat bizim için 

Hizmetin küçüğü 
büyüğü olmaz. 
Önemli olan insanı 
miza yararlı 
olmasıdır" dedi; 
Terminal üstgeçi
dinin de bu düşün 
ceden hareketle 
hayata geçirilmiş bir 
çalışma olduğunu 
ifade eden Başkan 
Şahin, üstgeçidin 
bölgedeki yaya trafi 
ğini önemli ölçüde 
rahatlatacağını kay
detti. Şahin, modern 
liği ile Bursa’da bir 
ilk olan terminal üst 
geçidinin, 44 metre
lik uzunluğu, 4 
metrelik genişliğiyle 
ve engelli asan
sörüyle de yayalara 
konforlu hizmet 
sunacağını söyledi.

Yağışlı hava geliyor
Kuraklık endişesi 
artarken sevindirici 
haber gecikmedi. 
Bunaltıcı hava 
bugün yerini serin 
ve yağışlı havaya 
bırakacak.
Düşüş, İstanbul 
başta olmak üzere, 
bazı bölgelerde 10 
dereceyi geçecek. 
Sıcaklığın düşme
siyle birlikte 
yağışlar kendini 
gösterecek.
Bugünden itibaren

&

WPUt^'“’
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Terminal üstgeçi
dinin inşasında bir
likte yönetimin en 
güzel örneklerinden 
birinin yaşandığına 
dikkati çeken Şahin, 
bilgi ve teknoloji 
çağı olan günümüz 
de her şeyi devlet
ten beklemenin dar 
uıîr" diîıayı'şı' uerâoe 
rinde getireceğinin 
altını çizdi.
Terminal üstgeçi
dinin yapımında 
gerçekleştirilen 
işbirliğinin yerel 
anlamda da ve ülke 
ekonomisine de 
katkısının büyük 
olduğuna işaret 
eden Başkan Şahin, 
“Programımızda yer 
alan bu projenin 
yapımını üstlenen 
Harput Grup yöne
timine teşekkür 
ediyorum. Harput 
Grubun, örnek gös
terilecek bu davranı 
şı sayesinde Bur 
sa’mız en uzun üst
geçidine de kavuş
muş oldu. Modern 
liği ile göz dolduran 
üstgeçidinin üst 

başlayacak 
yağışlar öncelikle 
Marmara bölgesi 
ve Karadeniz'in iç 
kesimlerinde etkili

olacak.
Tahminler tutarsa 
yağışlı hava 
önümüzdeki hafta 
da sürecek.

güvenlik nedeniyle 
açık bırakıldı. Yaya 
lar artık Yalova Yolu 
ha daha güvenli 
geçebilecekler. 
Terminal üstgeçidi 
ile birlikte Bursa 9 
adet üstgeçide ka 
vuşmuş oldu. Ken 
tin farklı nöktaların- 
ds da 
yapacağız" dedi. 
Harput Grup 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhammed 
Etkeser, Bursa’da 
kazandıklarını yeni 
den Bursa’ya 
kazandırmanın mut
luluğunu yaşadık
larını belirterek, 
halkın yararına bir 
hizmete imza atmak
tan duydukları 
sevinci dile getirdi. 
Harput Grubun 50. 
yılını yaşadığını 
ifade eden Etkeser, 
yakın zamanda 
tamamlanacak, 
Acemler üstgeçidi 
ve bir ilköğretim 
okulunu da 50 yıl 
anısına Bursa’ya 
armağan edecekleri
ni kaydetti.

Başbakan Erdoğan erken seçim 
tartışmalarına son noktacı koydu
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
kapatma davasına 
karşı gündeme 
getirilen 'erken 
seçim' formülüne . 
karşı çıkarak, 
"Erken seçim dava 
sürecini ortadan 
kaldırmaz, davadan 
önce halka müra
caat etmenin anlamı 
yok" dedi. Erdoğan, 
dava öncesini ve 
sonrasını kapsayan 
muhtemel gelişme 
lere karşı B plan
larının olduğunu 
belirterek, süreci 
uzatmayacakları nı 
açıkladı.
Başbakan Erdoğan, 
kapatma davasına 
karşı izleyeceği yol 
haritasını netleştir 
mek üzere dün par
tili milletvekillerin 
den ilk 50 kişilik 
grupla akşam yeme 
ğinde bir araya 
geldi. Başbakan 
Erdoğan, toplantıda 
sürece ilişkin mil
letvekillerinin görüş 
ve 'önerilerim dinle
di. Anayasa Mahke 
mesi'nde esaslı bir 
savunma yapacak
larının altını çizen 
Erdoğan, "Savunma 
mız tam bir demok

MGK Hüsün toplanacak
Milli Güvenlik 
Kurulu (MGK) 
bugün toplanacak. 
Toplantıda iç ve 
dış gelişmelerin 
ele alınması 
bekleniyor.
MGK'nın Nisan 
ayı olağan toplan
tısı, Çankaya 
Köşkü'nde, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
başkanlığında 
saat 13.30'da 
başlayacak. 
Toplantıda iç ve 
dış gelişmelerin 
ele alınması bek
leniyor.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
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rasi manifestosu 
olacak" dedi. 
İddianameyi ve 4-5 
dile çevirerek dünya 
kamuoyu ve Türkiye 
kamuöyuyla pay
laşacaklarını dile 
getiren Başbakan 
Erdoğan, parti için
deki ve dışındaki 
hukukçulardan da 
savunma konusun
da destek alacak
larını bildirdi. Süreci 
fazla uzatmayacak
larının rpesajını 
veren Başbakan 
Erdoğan, "Yatırımcı 
çok etkileniyor. 
Belirsizlik ortamın
dan ekonomi’ et 
kileniyor. Halk 
belirsizlik ortamın
dan bedel öder.
'Türkiye kazanacak
sa, biz kaybederiz' 
dedik. Halka bedel 

ödetmemek için 
belirsizliğin kalk
ması lazım" şek
linde konuştu. 
"B PLANIMIZ VAR" 
Başbakan Erdoğan, 
dava öncesini ve 
sonrasını kapsayan 
muhtemel 
gelişmelere göre 
A, B, C planlarının 
olduğunu açıkladı. 
Dava sürecinin 
sonunda mutlaka 
demokrasi ve halk 
iradesinin kazana 
cağını vurgulayan 
Erdoğan, milletvekil
lerine "Rahat olun" 
dedi. Erdoğan, mil
letvekillerinden bu 
süreçte dayanışma 
içerisinde hareket 
etmelerini de istey
erek, birlik ve bera 
bertiğin korunması 
gerektiğini söyledi.
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Çncuk Bayramı'nıla Halan faciası
Bursa'da 23 Nisan 
Kutlamaları 
Sırasında Okul 
Önündeki Seyyar 
Satıcıdan Balon 
Almak İsteyen Bir 
Öğrenci, Patlayan 
Balonlar Sebebiyle 
Yaralandı. Elleri ve 
Yüzü Feci Şekilde 
Yanan 8 Yaşındaki 
Özgür Özgiğit, 
Öğretmenler 
Tarafından 
Hastaneye Kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi İlçesin-

'Bashınisenm'ıliye arayan tisiyetieıli hanı 
ve kimlik hilgilerini verince dolandırıldı

Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, cep telefo
nundan arayan ve 
kendisini "İstanbul 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde çalışan 
başkomiser Okan 
Arslan" diye tanıtan 

BOJŞTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Madde ÖZALP
Tel: 13 24 74 Fax: 514 10 21

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

ACİL SAM w KİBALIKLARIIIIZ İÇİN BİZİ AMIZ
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 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

deki bir ilköğretim 
okulunda düzenle
nen 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlikle 
rine katılan 8. sınıf 
öğrencisi Özgür 
Özyiğit, okul önün
deki seyyar satıcın
dan balon almak 
için dışarıya çıktı. 
Bu sırada sigarayla 
baloncunun yanına 
yaklaşan bir kişinin 
ateşiyle patlamaya 
başlayan balonlar, 
Özyiğit'i yüzü ve kol
larını yaktı. Yarala 

kimliği belirsiz dolan 
dinci, 'kredi kartınız
dan bilginiz dışında 
alışveriş yapılıyor' 
dediği kadının kredi 
kartı ve kimlik bilgi
lerini aldı. Olayı araş 
tırmak için cep etel- 

n’an 2. sınıf öğren
cisi, Müdür 
Yardımcısı Ercan 
Başköy tarafından 
hemen Dr. Ayten 
Bozkaya Hasta ne 
si'ne kaldırıldı. 
İlk müdahalesinin 
ardından minik 
öğrenci, Çekirge 
Çocuk Hastanesi'ne 
sevk edildi. Yüzü ve 
vücuduna yapışan 
balon parçacıkları 
Genel Cerrahi 
bölümünde temizle
nen Özgür Özyiğit, 
pansuman yapılarak 

fonuna 250 kontür 
yükleten dolandırıcı, 
kadının olayı anla
masıyla telefonu 
kapattı.
Edinilen bilgiye 
göre, Mudanya'da 
ikamet eden Vildan 

&

&

taburcu edildi. Özel 
bir tekstil fabrikasın
da çalışan baba 
Ömer (32) ve anne 
Saniye Özyiğit (29) 
olayı görmediklerini 
söylerken, 
"Ne geldiyse başına 
balon almak istediği 
zaman gelmiş" 
diye konuştu.
Velinin baloncudan 
şikayetçi olmadığı 
öğrenilirken, 
küçük çocuğun her 
gün pansuman için 
hastaneye getirile
ceği bildirildi.

Zeyrek (60) sabah 
uyandığında cep 
telefonunda cevap
sız çağrı gördü. 
Telefonun önemli 
olabileceğini düşü
nen Zeyrek, arayan 
numarayı çevirdi. 
Teıefonü* açan kişi', 
"Ben İstanbul 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde görevli baş 
komiser Okan Ars 
lan. Kredi kartınız
dan bilginiz olmadan 
alışveriş yapılıyor" 
dedi. Kimliği belirsiz 
bir kişi, Zeyrek'ten 
önce kredi kartı ve 
TC kimlik numara 
sim vermesini istedi, 
sonra vereceği nu 
maraya 250 kontör 
yüklemesini istedi. 
Bunun üzerine kredi, 
kartı numaralarını ve 
TC kimlik numara 
sini veren Zeyrek 
250 kontörlük şifreyi 
de verilen numaraya 
gönderdi. Zeyrek, bu 
kez dolandırıcının '4 
adet daha gönderm
eniz gerekiyor' 
demesi üzerine kon
tör almak için bayiye 
gitti. Bayide çalışan 
bir kişinin 'Teyze 
bunlar dolandırıcı, 
inanmayın' demesi 
üzerine polise baş 
vurdu. Bu sırada 
dolandırıcı cep 
telefonunu kapattı. 
Hemen bankasını 
arayan Zeyrek, 
kredi kartını iptal 
ettirdi. Ancak 
yapılan incelemede 
internet üzerinden 
kredi kartından 180 
YTL'lik kontör yük
lendiği belirlendi.

.Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, vatan
daşları bu tür 
dolandırıcılıklara 
karşı uyardı.

Bursa'da otomobil 
motosiklete çarptı

2 kişi yaralandı
Bursa'da, alkollü 
sürücünün kul
landığı otomobilin 
motosiklete çarp
ması sonucu biri 
ağır 2 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Gençosman 
kavşağında mey
dana gelen kazada, 
118 promil alkollü 
olduğu açıklanan 
Ü.K. (33) idaresinde
ki 16 ZR 550 plakalı

Kamyonetten düşen 
■ yaşlı adam 

hayatını kaybetti
Bursa'da ekmek 
parası için oğlu ile 
birlikte sebze 
meyve halinde 
gündelik işlerde 
çalışan 60 yaşındaki 
bir adam, seyir 
halindeki kamyonet
ten düşerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, 3 gün önce 
merkez Osmangazi 
ilçesi Küçükbalıkh 
Mahallesi Sandık 
Hali'nde meydana 
gelen olayda, oğlu

Kavgam ayırmak 
isterken bıçaklanarak 

hastanelik oldu
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
gençlerin kavgasını 
ayırmak isteyen bir 
kişi, önce zincirle 
darp edildi, ardın
dan sol baldırından 
bıçaklandı.
Hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi- 
Edinilen bilgiye 
göre, Ulus 
Mahallesi Meşeli 
Park'ta 5 gencin 
kavga ettiğini 
gören Abdülhakim 
Alkaş (25), kavgayı 
ayırmak istedi. 
Bu sırada grup 
arasından bir 
kişi zincirle darp 
etmeye başladı. 
Erkan A. (19) 
isimli şüpheli ise 

otomobil, sağ 
tarafında seyreden 
Yalçın P.'nin (28) 
kullandığı motosik
lete çarptı. Ağır 
yaralanan motosik
let sürücüsü Yalçın 
P. ile otomobilde 
bulunan Güler T. 
(48) yaralandı.
Yaralılar 112 acil 
servis ekipleri 
tarafından hastan
eye kaldırıldı. Polis 
kazayla ilgili soruş
turma başlattı.

Hakan ile birlikte 
halde işçi olarak 
çalışan 60 yaşındaki 
Selver Aydemir, 
Onur G.'nin (31) kul
landığı 16 HG 475 
plakalı seyir halin- 
deki kamyonetten 
düştü. Ağır yaralı 
olarak Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Aydemir, 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Savcılık olayla ilgili 
soruşturma başlattı 

belinden çıkardığı 
bıçakla Abdülhakim 
Alkaş'ı sol baldırın
dan bıçâkladı.
Yaralanan genç 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
hastaneye 
kaldırılırken 
olaya karışan 
Ahmet A. (20), 
Erkan A. (19) 
gözaltına alınırken 
kaçmayı başaran 
Nesim Ç., Semih K. 
ve Ümit S. ise polis 
tarafından aranıyor. 
Aynı kavganın 
devamında ise 
kafasına taş isabet 
eden Semih K. (20) 
yaralanarak hastan
eye kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.
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KPSS've başvurular 
28 Nisan da başlıyor
Lisans mezunları 
ile lisans pro
gramlarından 
mezun olabile 
çeklerin 28-29 
Haziran 2008 ta 
rihlerinde gireceği 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavt'na 
(KPSS) başvurular 
28 Nisan-9 
Mayıs 2008 
tarihleri arasından 
yapılacak.
ÖSYM Başkanı 
Prof. Dr. Ünal 
Yarımağan 2008 
yılında yapılacak 
KPSS'ler ile ilgili 
yazılı açıklama 
yaptı. Lisans 
mezunları ile 
lisans program
larından mezun 
olabilecekler 
için yapılan 
KPSS'nin 28-29 
Haziran
2008 tarihlerinde 
gerçekleştirileceği
ni belirten

Yarımağan, 
cumartesi sabah, 
cumartesi öğleden 
sonra, pazar 
sabah ve pazar 
öğleden sonra 
olmak üzere 
dört oturumda 
yapılacak sınavda 
"Genel Yetenek" 
ve "Genel Kültür" 
testlerinin 
uygulanacağını 
ifade etti.
Yarımağan, 
cumartesi sabah 
oturumuna tüm 
adayların 
girmesinin zorunlu 
olduğunu 
belirtti.

tLEMAN ARANIYOR
DCTAVPARK 

OTO KUAFÖRÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAV ELEMAN 
AAANIVOR.

Müraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.
Orhangazi Cad. Bütünler Düğün Salonu 

Karşısı-GEMLİK

TEL: 514 37 44

ELEMAN ARANIYOR
Sünger ve poliüretan 

imalatı yapan fabrikamızda 
çalışmak üzere 

** Askerliğini uaomıs ** 
** 25 uaşını aşmamış** 

0AV ELEMANLAR ARANIVOA.

BURFLEKS LTD, ŞTİ,
Müracaatların Sanayi Sitesi B Blok No;i5-16 

GEMLİK adresine şahsen yapılması rica olunur

Tel: 0.224 524 80 86

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve bünyemizde çalışacak 
Ağır Vasıta Şoförü 

(SRC ve Psikoteknik belgeli) 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik/BURSA-Tel; 513 47 39

Aestaurant 
bölümümüzde 
çalışmak üzere 
BAV - BAVAN 

ELEMAN AR ANI VO A. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 
Müraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
W :5155321)

I
 Gemlik • Yalova Yolu 5. km.

Tel: (0.224) 5132394 (pbx) • Fax: 5133102

FERİ TOZU 12.00 ■ 14.00 ■ 16.15 ■ 19.00 • 21.00
EJDER AVCILARI 12.00 -14.15 16.30 ■ 19.15
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BasketbDl duayeni Be Mn'ılaıı temlii'e ziııaret

Seyfettin ŞEKERSÖZ

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı haftasında 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim 
Okulu’ndaki öğren
ciler, bir dönemin 
efsanevi basketbol- 
cusu ve günümüzde 

Tofaşspor Kulüp 
başkanı ve aynı 
kulübün basketbol 
takımının da başarılı 
antrenöü Efe Aydan 
ile okul bahçesinde 
buluştular.
Okul öğrencilerinin 
etkinliklerinin 
sergilenmesinin ve 
tanınmış kişilerin 

okula davet edilerek 
öğrencilerle birlikte 
olmaları için girişim
ler başlatan Okul 
Müdürü Hayrettin 
Minare, eski basket- 
bolculardan Efe 
Aydan'ın okullarına 
davet ederek öğren
cilerle buluşturdu. 
Daveti kırmayarak

Lale Kemal kılıç 
İlköğretim Okuluna 
gelen Efe Aydan 
sıcak karşılamanın 
ardından öğrencilere 
hitaben yaptığı 
konuşmada öğren
cilerden sporu 
sevmelerini, 
bunun neticesinde 
başarıların 

geleceğini söyledi. 
Kendisinin uzun 
yıllar Basketbol 
Milli Takımında 
yer aldığını, 
bununla da gurur 
duyduğunu 
belirten Aydan,/ 
kalabalık öğrenci 
grubunun içinden 
seçtiği öğrencilerin 

sorularını da 
cevapladı. 
Programın 
ardından okul 
personeline ve 
öğrencilere 
teşekkür eden 
Efe Aydan, 
öğrencilerin yoğun 
sevgi gösterileri 
ile okuldan ayrıldı.

Üçüncü lig terlileri olaylı başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Profesyonel 
Üçüncü Lig terfi 
maçlarından İstanbul 
Ümraniye ile 
Sakarya Hendek 
takımları arasında 
Gemlik'te oynanan 
maçta rakibini 2-0 
yenen Ümraniye 
yoluna devam 
ederken 
Hendekspor elendi. 
İki takımdan 
birinin yenilmesi 
durumunda evine 
döneceği maça 
Ümraniye golle 
başladı. Dördüncü 
dakikada topa iyi 
yükselen Turgay 
Ümraniyespor'u 
1-0 öne geçirdi. 
İlk yarının bu skorla 
bitmesi beklenirken 
45. dakikada gelişen 
Ümraniye atağında 
Kaan boş kaleye 
topu göndererek 
Ümraniyespor'u 2-0 
öne geçirdi ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
Devre arasında iki 
takım taraftarlarının 
arasında başlayan 
sözlü sataşma yum
ruklaşmaya kadar 
uzadı. Polis ekip- 
lerinin mu- ale 

üyüettiği olay! 4 
meden kor ol

Kanbur 4, (Fatih 3) Yalçın 4, (Kadir 3)
Savaş 3, (Ufuk 3) Ali GOLLER : Dk. 4

W t *

altına alındı.İkinci 
yarıda rakip kaleye 
gol için yüklenen 
Hendekspor, bekle 
diği golü bulamaz 
ken Umraniyespor 
bulduğu kontratak
ları gole çeyireme 
yince maç Ümraniye 
spor'un 2-0 gali
biyetiyle sona erdi. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Abdurrahman Lale 6, 
Ihsan Topsakal 6,

Azız Sonat 6, 
İSTANBUL 
ÜMRANİYE : Ergün 
5, Ömer 5, Mustafa 
Kaçmaz 5, Turgay 6, 
Mustafa Alınmaz 6, 
Recep 6, Ertuğrul 6, 
Ahmet 5, (Osman 4) 
Ömer 5, Burak 4, 
(Cem 4) Kaan 5, 
(Orhan 4) 
SAKARYA HENDEK- 
ŞPOR : Haşan 3, 
Ümit 3, Musa 4, 
Erdem 4, Zafer 4, 
Tuna 4, Cengiz 3, Ali
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Memorial Tıp 
Merkezi Beslenme 
ve Diyet Bölümü 
Uzmanı Diyetisyen 
Oya Yüksek, 
yemeklerden sonra 
şiddetle hissedilen 
tatil ihtiyacının 
hipoglisemiden 
kaynaklanabileceği
ni söyleyerek, 
“Akşam vakitlerine 
doğru pilim bitiyor 
diyenlerdenseniz, 
yemeklerden sonra 
şiddetle tatlı ihtiyacı 
hissediyorsanız 
ve 2-3 saatte bir 
acıkıyorsanız bu 
durum “hipoglise
mi” ye işaret 
edebilir” dedi. 
Memorial Tıp 
Merkezi Beslenme 
ve Diyet Bölümü 
Uzmanı Diyetisyen 
Oya Yüksek, yaptığı 
açıklamada kan 
şekeri düşüklüğü 
anlamına gelen 
hipogliseminin 
özellikle akşam 
saatlerinde yaşanan 
yorgunluğun ve 
yemeklerden sonra 
şiddetle hissedilen 
Tatlı ihtiyacının 
nedenleri arasında 
sayılabileceğini 
söyledi.
Hipogliseminin 
çok yaygın 
olduğunu; ancak 
çoğunlukla tansiyon 
düşüklüğü ile 

karıştırılan bir prob
lem olduğunu bildi 
ren Dyt. Yüksek, 
“Özellikle kan şeker
lerini kontrol eden 
insülin hormonunun 
metabolizmasındaki 
bozulmalardan mey
dana gelmektedir. 
Ailede diyabet eğili
mi görülen 
bireylerde oluşan bir 
sorundur. Diğer 
tetikleyen nedenler 
işe düzensiz beslen
me ve fiziksel 
aktivite azlığıdır” 
dedi. Yemeklerden 
sonra tatlıya istek, 
halsizlik, çabuk 
acıkma, sinirlilik 
hali, terleme gibi 
durumların yaşan
ması halinde mutla
ka belirli testlerin 
sık aralıklarla yap

tırılması gereklil
iğine işaret eden 
Dyt. Yüksek, “Bu 
testler; açlık-tokluk 
şekerleri ile açlık- 
tokluk insülin 
düzeyleridir. Bu 
testlerle birlikte 
hipoglisemi teşhis 
edilebilir. İleride 
diyabet teşhisinin 
geciktirilebilmesi 
için koruyucu tedavi 
önemlidir” dedi.
-KAHVALTI ÖNEMLİ- 
Öğün olarak kahvaltı 
ve ikindi öğününün 
kan şekerlerini 
dengede tutmak ve 
günü iyi geçire
bilmek açısından 
önemli öğünler 
olduğunun altını 
çizen Dyt. Oya 
Yüksek şunları 
söyledi: 

“Kahvaltıda mısır 
gevreği tüketile- 
cekse şekersiz olan
ları tercih edilmelidir 
ama çoğunlukla 
klasik bir kahvaltı 
daha yararlı olacak
tır. Tatlı ihtiyacı ise 
kuru kayısı ve şeker
siz ve tatlandırıcı 
içermeyen doğal 
reçellerle sağlan
abilir. İkindi öğünü 
ise günün geri kalan 
bölümü açısından 
önemlidir. Burada 
ise alternatif olarak 
meyveli yoğurt, tost, 
meyve veya kolay 
taşınabilmesi açısın
dan leblebi tercih 
edilebilir. İçecek ter
cihi ve miktarına da 
dikkat edilmesi • 
gerekiyor. Ayrıca; 
gün içinde tüketilen 
çay-kahve miktar
larına ve içlerine 
eklenen şeker mik
tarına dikkat etmek 
gerekir. Eklenen 
şeker veya içilen 
çay-kahve sıklığı 
mutlaka azaltıl
malıdır. Özellikle 
kahvenin kan 
şekerini düşürücü 
etkisinden dolayı 
aç karnına içilmeme
si gerekir. Kahve 
gibi alkolünde aynı 
etkisi olduğundan 
alkol alımına da 
dikkat etmek 
gerekir?*

Kivi kanseri 
önlüyor

20. yüzyılın 
başına ka 
dar Çin'in 
dışında pek 
bilinmeyen, 
1930'lu yıllar
dan itibaren 
Yeni Zelan 
da, 1970'li 
yıllardan 
itibaren dün 
yanın farklı 
bölgelerinde 
kültürel olarak 
yetiştirilmeye 
başlanan kivi 
meyvesinin kanser 
önleyici etkisi 
olduğu belirtildi. 
Ordu Tarım İl 
Müdürlüğü Gıda 
Kontrol Şubesi 
Ziraat Mühendisi 
Havva Akpınar, 
Türkiye'de Karade 
niz ve Marmara'da 
yetiştirilen kivinin C 
vitamini açısından 
portakaldan 4 misli, 
elmadan 40-50 misli 
daha zengin oldu 
ğunu belirtti. Kivinin 
sağlık meyvesi 
olarak adlandırıl 
dığına dikkat çeken 
Akpınar, "Kivi 
Çin'de astım ve ök 
sürük tedavisinde 
de kullanılmaktadır. 
Özellikle içerdiği 
petkin sayesinde 
vücudu toksinler

den arındırır, zararlı 
kolesterolü düşürür 
ve faydalı koles
terolü yükseltir" 
dedi. Kivinin kanseri 
önleyici etkisine 
değinen Akpınar, 
Çin'de yapılan anali
zlerde meyve suyun 
da bulunan bazı 
maddelerin kansere 
neden olan mad
delerin oluşumunu 
engelle diğinin 
ortaya çıktığını 
belirterek, "Kivi, 
kanserle savaşın en 
etkin maddelerinden 
biridir. Kılcal damar 
yapısını güçlendirir. 
Kivi, C vitamini 
zenginliği yanında 
A, Bİ, B2, PP vita
minleri, proteinler, 
kalsiyum, fosfor, 
demir gibi mineral 
madde içerikleriyle 
önemli bir besin 
kaynağıdır" 
diye konuştu.

' GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE

ıvı

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 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
513.10 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm

513 12 
5İ3 20
512 10

Kanberoğlu-Esadaş 514 45
Anıtur
Kamil Koç

514 47
513 35

12 
77
72 
49

71

HASTANELER
Devlet, Hastanesi
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı- 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp IVIrk.

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 60 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 
O rm.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 İ1 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 

Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25 

513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnyz 185

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23 

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

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

OTOBÜS

Şehirlerarası .261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 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 51417 00

51310 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

24 Nisan 2008 Perşembe 
GEMLİK ECZANESİ 

İskele Cd.No:5/B-Gendik 
Tel: 513 02 49

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3039 
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 Şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
* banyolarda işiğa duyarli HAVALANDIRMA 60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden
• bİna ana gİrİşlerde sensörlü aydinlatma l60m2dublex daireye geniş seçenek.
* DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

(M
fgF&Up

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.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


BEYHAN LAR 
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.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Dörtyol’da ölümlü kazadan ÂKP İlçe Başkanını sorumlu tutan Belediye Başkanına yanıt geldi.

'W 'lelıal kapatılan
Gemlilt Belediye Baskanı'nı 

seçiyorankeiisaşkınlılıyaraitı

Silişi açtıranlarındır”
ÜKP İlçe Başkanı 

Enver Şahin, Belediye 
Meclis üyeleri, yöne
tim kurulu üyeleri, ka 
din ve gençlik korniş 
yonu üyeleriyle yap
tığı basın toplantısın
da, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un ga 
zetemizde çıkan açık
lamalarına cevap ver 
di. Şahin, "Bu açıkla
mayı yaşının vermiş 
olduğu yorgunluğa 
bağlıyorum." dedi. 
Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış

Dün, bir dostumuz telefonla www.gemlik- 
belediyesi.com adlı sitede "Belediye Başka 
nımı seçiyorum" diye bir anket düzenlen 
diğini duyurunca ben de siteyi girdim.

Devamı sayfa 5’de

Kadri GÜLER 
kadri qiAler@hotmail.cam , 
iye 'sitesinae anket

Kimin tarafından kurulduğu belli olmayan ve 
Gemlik Belediyesi’nin adını kullanan www.gem- 
likbelediyesi.com adlı internet sitesinde 2009 
yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Gemlik 
Belediye Başkanının kim olacağını belirlemek 
için anket düzenlendi. Belediye Başkanı Meh 
met Turgut, "Belediyenin adını kullanarak böyle 
bir site açılmasını şaşkınlıkla karşılıyorum’ 
dedi. Sitede Belediye Başkanlığına aday olarak 
Mehmet Turgut, Fatih Mehmet Güler, Bayram 
Demir, Eşref Güre, Enver Şahin, Mehmet Çelik, 
Faruk Güzel, Adnan Tekin, Recey Aygün, 
Nurettin Avcı, I.Hakkı Çetinavcı ve Mahmut So 
laksubaşı gösterilirken, en çok oy alan ise 
Enver Şahin olarak yer alıyor.

h^vuihz Essem wi"=ss
Zeytinlik -Tarla -Meyve Bahçelerinizde damlama tİdmi umkasi ilp 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelendirilir. j

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I PROJELERE
• KumloCo<J.Voşo2St,flplNo;lK.KUMlfl/GfflÜK 5YIL0FA1Z

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 İLE KHM VHUTOR

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlik-belediyesi.com
mailto:qiAler@hotmail.cam
http://www.gem-likbelediyesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Gururluyuz....

Güzel ülkemde akıl almaz işler oluyor.. 
Gözümüzün içine baka baka usulsüz 

alış-verişler yapılıyor..
Gazeteler sürekli denetim altında tutula- . 

cak "işadamlarına" emaneten aktarılıyor.
Gölün taşıyla gölün kuşunu vurmak 

diye buna denir..
Sabah-ATV'nin Dinç Bilgin-TMSF-Turgay 

Ciner-TMSF-Ahmet Çalık arasında geçen 
satış serüvenini artık duymayan 
kalmamıştır.

Anlatılanların binde biri gerçekse yandı 
gülüm keten helva..

Kaldı ki.. Kimsenin bir şey sakladığı da 
yok.. Saklamaya gerek duyduğu da..

Kayıtsız koşulsuz iktidarı ellerinde 
bulunduranlar kendilerini T.C.'nin sahibi 
olarak görüyorlar..

Özelleştirilen ve ardından bir kez daha 
güzelleştirilen Kamu İktisadi Teşebbüsle 
ri'ne bakıyoruz da ..

İçimiz yanıyor..
Neyse ki..
Sunğipek Uludağ Üniversitesi'ne devre 

dildi de biraz yüreğimize soğuk su serpil
di..

•Özel Sektör Fabrikası üreten fabrika 
olarak ekonomi tarihinde anılacak olan 
Sümerbank Merinos...

O da plansız programsız da olsa 
"regreasyon alanı" yapıldı ya..

Yurttaş orada gezecek., dinlenecek., 
soluklanacak., spor yapacak.. Ona da 
şükür..

Ama...
Bunlar okyanusda birer damla..
Ya oluk oluk aktarılanlar... Ne olacak..
Orada kaybettiğimizi sadece parayla 

ölçebilecek miyiz?
Sosyo-kültürel yaşama kattıkları ve o 

bağlamda yitirilenler ne olacak..
Üzerine soğuk su içtik..
Hem de ne soğuk.. 
Boğazımız acıyor.. 
Acı geçmiyor... 
Bademcikler.. 
Nefes borusu.. 
Akciğer harap oldu.. 
Hani tüm bunları yitirirdik ama.. 
Borçlarımız ödenirdi.. O zaman üzerinde 

durmazdık.. Katlanırdık..
O da olmadı..
Hem eldekinden avuçtakinden olduk 

hem de borçlarımız katlanarak büyüdü..
Ekonomi daralıyor..
Sosyal yapı şirazesinden kayıyor..
Dış ilişkiler "babacan"a emanet..
Ha bu arada..
Sevgili Başbakanımız bize büyük bir 

onur yaşattı..
Dünyanın en zengin devlet ve Hükümet 

başkânları sıralamasında 2 Milyar dolara 
ulaşan servetiyle sekizinci oldu..

Hem de ardında kimleri bıraktı biliyor 
musunuz?

Kraliçe Elizabeth.il onbirinci..
George W. Bush onaltıncı..
Australia, Bahamas, Barbados, Belize, 

Canada, Grenada, Jamaica, Ne w Zealand, 
Papua New Guinea,Saint Kitts and Nevis, 
Saint Lucia, Saint Vincent and the Grena 
dines, Antigua and Barbuda, Solomon 
Islandşjuvalu ve United Kingdom'un 
Kraliçesi F' ^abeth ll'nin serveti 500 milyon 
dolar..

ABD Başr.anı George V.Bush'un ki ise 
15 milyon dolarcık..

Türk Hava Kurumu Gemlik Şubesi’nin olağan genel kurulu yapıldı

Besim Uzunoglu güven tazeledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi’nin 
yapılan olağan 
genel kurulunda 
Besim Uzunoğlu 
ikinci kez 
başkanlığa seçildi. 
THK'nun kendi 
binasında yapılan 
genel kurulda 
3 yıllık yönetim 
ve denetim kurulu 
raporları okunarak 
üyeler tarafından 
kabul edildi.

Geçtiğimiz dönem 
başkanlık yapan 
Besim Uzunoğlu'nun 
yeniden seçildiği 
THK Gemlik 
Şubesi yönetim 
kurulu üyeliklerine 
ise Necati TuranlI, 
İlker Hüseyin 
Ekim, Gökhan 
Özler ve Tülay 
Ünlü seçilirken, 
denetim kurulu 
üyeliklerine Enver 
Utku, Feridun 
Aydın ve Sedat 
Aydınlı seçildi.

Buısalı Çoculılar, Barış Olııılıı Projesini Dünyaya tanıiacak
Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF) 
tarafından Slovenya 
ve Güney Kore'de 
düzenlenecek 'Dün 
ya Çocuk Günü' 
etkinliklerinde 'Barış 
Okulu* projesini tanı 
tacak olan BursalI 
çocuklar kura ile 
belirlendi. Projeye 
katılarak belirlenen 
1000 Euro'luk bağış 
toplama barajını 
aşan 71 öğrenciye

ise törenle sertifi 
kalan verildi. 
Nilüfer Belediyesi 
ve Bursa UNICEF 
Gö nüllüleri'nin 
katkı larıyla, 
yaşadıkları kente bir 
okul kazan dırmak 
için el ele veren ve 
topladıkları paralar
la Barış İlköğretim 
Oku lUTiun yapımı
na katkıda bulunan 
Nilüferli çocuklar 
sertifika sevinci 
yaşadı. Birleşmiş

Sm-HKinElfüeİREll
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 dâireler.
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.cofn.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

Milletler (BM)'in 'Bin 
yıl kal kınma hede- 
fleri'nden olan 
'İlköğreti min bütün 
dünyada yaygınlaş
ması ve herkese 
temel eğitim 
olanağının sağlan
ması'hedefine 
katkıda bulunmak 
ama cıyla 'Barış 
Okulu için 500 
çocuk elele' proje
sine katılarak, bu 
projede belirlenen 
1000 Euro'luk bağış

toplama barajını 
aşan 71 öğrenci, 
sertifikalarını 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey'in 
elinden aldılar. 
UNICEF tarafından 
Ekim ayında Sloven 
ya'da düzenlenecek 
festivalde 'Barış 
Okulu' projesini 
dünya çocuklarına 
anlatmak üzere Bur 
sa'dan 8 öğrenci 
gidecek.

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

Elizabeth.il
bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.cofn.tr
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Dörtyol’da ölümlü kazadan AKP İlçe Başkanını sorumlu tutan Belediye Başkanına yanıt geldi.

"Şahin. Vebal kapatılan 
girişi açtıranlarındır"

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, Belediye Meclis üyeleri, yönetim 
kurulu üyeleri, kadın ve gençlik komisyonu üyeleriyle yaptığı 
basın toplantısında, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
gazetemizde çıkan açıklamalarına cevap verdi. Şahin, “Bu açık
lamayı yaşının vermiş olduğu yorgunluğa bağlıyorum.” dedi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
wvwv.milliyet/blog/özCan vura)

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yapmak istediği 
Gemlik'e giriş 
kavşağını engelle
mekle suçladığı 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, ölümlü 
kazaların yaşandığı 
kavşağın yapılma
ma" sorumlusu 
olarak kendisinin 
ve ilçe teşkilatının 
gösterilmesini talih
siz bir açıklama 
olarak gördüğünü 
belirterek, "Bu açık
lamayı yapmasını 
yaşının vermiş 
olduğu yorgunluğa 
bağlıyorum "dedi. 
Enver Şahin, AKP 
İlçe binasında 
yaptığı ve İl Genel 
Meclis üyeleri, 
Belediye Meclis 
üyeleri, ilçe teşkilatı 
ve kadın kolları 
yönetiminin de 
desteklediği açıkla
masında kavşak 
projesine hiçbir 
zaman engelleme 
yapmadıklarını ve 
hizmetlere karşı çık
madıklarını söyledi. 
Mehmet Turgut'un 
beyanatını talihsiz 
bir açıklama olarak 
ve öfkeyle verilmiş 
beyanat olarak 
gördüklerini ifade 
eden Enver Şahin, 
"Öfkeli insanların 
aklı başında olma 
yabilir. Bu kavşak 
projesi 2006-2007 
yılları içinde yapılan 
meclis toplantıların
da Karayolları tara 
tından yapılacağı ve 
programa konul
duğu başkan tara 
tından açıklanması
na ve meclisin aldı 
ğı kararlara rağmen 
Genel Müdürlük 
sıcak bakmadı ifade 
leri başkanın ken- 
disinindir. Kavşağı 
belediye bütçesi ile 
yapacağım dediğin

de 1.5 mil yon YTL 
yeri ne 2 milyon 
YTL ödenek kondu, 
yetmeyeceğini ifade 
edince de bu kez 
2008 bütçesine 2 
milyon YTL daha ek 
ödenek ayrıldı. 
Projenin 2007 tah
mini maliyeti yak
laşık 7 milyon YTL 
civarında olacaktı. 
Plan ve projesi 
hazır, zemin etütleri 
yapılmış ve banka 
larda parası hazır 
olduğunu söylediği 
halde üzüntüyle 
karşıladığımız ve 
sürücü hatalarından 
dolayı ölümlü kaza 
ların üzerinden, 
insanların acısı ve 
kan üzerinden böyle 
beyanat vermesi 
teşkilatım adına 
şahsen üzüntü 
duyuyorum" dedi.

VEBALİ 
KAPATILDIKTAN 
SONRA 
YENİDEN 
AÇTIRANLARINDIR 
Kavşak projesinin 
yapılması için 
engelleme olduğu 
nu kesinlikle 
kabul etmediğini de 
ifade eden Enver 
Şahin, "Buradaki 
ölümlü kazaların 
vebali daha önceki 
yıllarda girişin 
kapatılmasına 
rağmen yeniden 
açtıranlarındır. 
Meclis üyelerimizi 
ve teşkilatımızı 
hiçbir zaman kavga 
ve öfke ortamına 
çekilmesine izin 
ve müsaade 
etmeyeceğim. 
AKP ilçe teşkilatı 
olarak ilçede 
yaşayan 

insanların, sivil 
toplum kuruluşların
dan aldıkları 
fikir ve görüşlere 
büyük önem 
verdiklerini ve bu 
yönde çalışmalar 
sürdürülüyor.” 
şeklinde konuştu. 
Şahin, "Biz sadece 
hatalı olanlar hakkın 
da görüşlerimizi 
belirtiyoruz.
Cami projesine 
gelince, hiçbir 
zaman cami yapımı
na karşı değiliz. 
Biz sadece caminin 
meydana yapılması
na karşıyız, çünkü 
camiden 2 bin 
kişinin çıkacağını 
düşünürsek mey
danda trafiğin 
ne olacağını düşün
mek istemiyoruz. 
Biz, sadece caminin 
mevcut meydana 
yapılmasına 
karşıyız. Nedenini 
ise her zaman 
söylüyoruz.
Bunun yanında 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nun yanında 
bulunan binaların 
otoparkları yok, 
bu da komşuları 
sıkıntıya sokacak, 
ayrıca zarar eden 
Belediye Düğün 
Salonlarına bir 
yenisini eklemenin 
anlamı yoktur" 
diye konuştu.

Az konuşmak erdemdir....
Başbakan Erdoğan bazen öyle sözler 

söylüyor ki, insanları yatıştırmak yerine 
adeta kışkırtıyor.

Tahrik ediyor.. Eyleme itiyor...
Son açıklaması tüy dikti.
Sendikalar ayaklandı. Şimdi Sayın Erdo 

ğan ayıkla pirincin taşını.
Eğer birileri araya girmezse, haftaya Istan 

bul’da kan gövdeyi götürecek. Ne gerek var 
dı buna ?

Güç gösterisi kime ne kazandıracak? Bize 
yazık oluyor..

1 Mayıs konusunda İşçi sendikalar ile 
Devlet arasında yıllardır süren bir inatlaşma 
yaşanıyor.

İşçi sendikaları İşçi bayramını Taksim’de 
kutlamak için diretiyorlar.

Geçmişin izleri bu inadın temelinde yatı 
yor.

Geçmişte Taksim de ölümle biten olayları 
hepimiz biliyoruz...

Devlet te inatla, Taksim’deki gösteri yasa 
ğını sürdürüyor.

Benim kalbim sendikalardan, çalışanlar
dan yana..

Onların inadını daha iyi anlıyorum ve be 
nimsiyorum.

Devletin fazla nobran, tepeden bakan yak
laşımını sevmiyorum.

Aslında bu sorun çok kolay çözülebilir
Güçlü olan taraf, yani Devlet, bazı koşul 

ve kurallara bağlayıp sendikaları kucaklaya- 
bilirdi. Bu en doğrusu idi..

Ancak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Salı günkü gurup toplantısında bu fırsatı ka 
çırdı.

HERKESİN ağzından bazen maksadını a 
şan söz çıkabilir..

Sadece bu söz ağzından değil, kalemin 
den de çıkar.

O andaki ruh halinizi kontrol edeme di 
ğiniz de bakarsınız ki ertesi gün koskoca
man bir problem yahut yakışıksız bir "gaf 
olarak karşınızda duruyor.

Önemli olan bunu fark ettiğiniz zaman iyi 
niyet gösterip bir açıklama yapmak, hatta 
gerekirse özür dilemektir.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın başına bili 
yorsunuz bu tür şey çok geliyor.

Gaf üstüne gaf yapıyor.. “ Şehitlere “ kel 
le”, “askerlik yatma yeri değil” çiftçiye “ Ana 
nı alda git “ gibi çirkin sözleri ağzından ka 
çırdı..

Çok konuşan , 3- 5 kere kürsüye çıkan bir 
insanın gaf yapmaması mümkün değildir.
Bunu bilmesi gerekir..

Danışmanlarının, yardımcılarının, konuş
malarını hazırlayanların dalkavukluğu bira 
kıp bu yolda uyarmaları gerekir..

Kaldı ki Sayın Başbakan gibi, konuşurken 
birden

"Başbakanlığını unutup, Refah Partisi il 
başkanı Tayyip Erdoğan gibi konuşmaya 
başlıyor..

Nitekim önceki gün partisinin Meclis Gru 
bunda konuşurken biliyorsunuz grup kür sü 
sünde liderler desteksiz atarlar...

1 Mayıs 2008 günü İstanbul’un Taksim 
Meydanında miting yapmaya kalkan işçi Sen 
dlkaları azarlamış.

"Ayakların başları yönettiği yerde kıyamet 
kopar" demiş.

Bu defa da "işçi örgütleri" ayaklandı.
"Madem öyle, işte böyle!" dercesine 1 Ma 

yıs günü Taksim’de miting yapmaya kararlı 
olduklarını ilan ettiler.

Şimdi ne olacak sayın Erdoğan söyle ?...
Senin ağzından kaçırdığın düşünceleri 

nin ceremesini biz gariban suçsuz halk mı 
çekeceğiz. Biraz az konuşsan da başımıza 
dertler icat etmesen olmaz mı ?

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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23 nisan flöslerileri hüyületli
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 88’nci yıldönümü 

nedeniyle ilçemize gelen Makedonya, Bulgaristan, Romanya ve 
Gürcistan Folklor Ekipleri ve ilköğretim okulu öğrencileri ile İzci Gru 

bu’nun İskele Meydam’nda yaptığı gösterilere halk büyük ilgi gösterdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 88’nci 
yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen etkinlik
ler için Gemlik'e 
gelen yabancı 
çocuklar ile yerli 
halk oyunları 
ekiplerinin 
yaptığı gösteriler 
izleyenlere güzel bir 
akşam yaşattı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un da 
izlediği İskele 
Meydanı festival 
alanındaki gösteri 
lerde havai fişek 
gösterisi yapıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un konuklara 
hoş geldiniz diyerek 
çiçek vermelerinden 
sonra başlayan 
gösterilerde 
ilköğretim 
okullarının halk 
oyunları grupları . 
ile izci gruplarının 
gösterileri izlendi. 
Konuk çocukların 
yer aldığı Makedon

güzel bir akşam 
geçirmenin 
keyfiyle ayrıldılar.

ya, Bulgaristan, 
Romanya ve Gürcis 
tan ekiplerinin

sergilediği oyunlar 
sonunda izleyenler 
festival alanından

Biiyiikataman; 
"Broıle ve Nakışçılık 
meslek kapsamına 

alınmalı” ]
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
MHP Bursa. 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman, 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik'in yazılı 
olarak cevap
landırması için 
TBMM'ne verdiği 
yazılı soru 
önergesinde 
"Brode ve 
Nakışçılık meslek 
kapsamına alınmalı” 
dedi.
Bursa ve çevresinde 
önemli bir meslek 
dalı olan Brode 
ve Nakışçılıkın 
kanunlarımızda 
meslek olarak 
görülmediğine 
değinen 
Büyükataman, 
yazılı önergesinde; 
"Bu nedenle 
çıraklık eğitim 
merkezlerinde 
brode ve nakış 
ile ilgili bir faaliyet 
bulunmamaktadır. 
Ustalık ve usta 
eğitici belgesi 
verecek resmi bir

İsmet Büyükataman 
imkan vermemekte 
ve bu nedenle _ 
sektörün okullarla 
işbirliği sağlanama
maktadır. Bu 
durum sektörün 
sıhhatli gelişimini 
engellemekte 

. ve olumsuz etkile
mektedir" görüşle 
rine yer verdi. 
MHP Bursa. 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman, 
önergesinde ayrıca; 
"Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’n 
ce uygun görülerek 
ve Valilikten onay 
alınmak suretiyle 
Bakanlığınıza tevdi 
edilen brode ve

kurum da yoktur. 
Meslek liselerinin 
ve meslek yüksek 
okullarının gerekli 
donanıma sahip 
olmayışı kalifiye 
eleman yetişmesine

nakış dalının 
meslek kapsamına 
alınması konusu 
hakkında ne gibi ' 
birçalışma 
yapılmıştır?" 
sorusunu yöneltti.

DEVREN ZATİLİK
RDLİVE KARŞISI 
MEAVE IZGARA

GSM: 0 544 677 44 31

KAŞ€D« B4KUM4K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

1 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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Bu sitenin Gemlik Belediyesi 
tarafından mı hazırlatıldığını m e 
rak edince Belediye Başkanma 
sordum.

Başkan Turgut’un böyle bir 
siteden ve de yapılan anketten 
haberi yoktu.

"Araştıracağım ” dedi.
Hangi uyanık böyle bir site 

yaptı merak ediyorum.
Amaç belli.
Seçimler yaklaştıkça ilginç 

olaylarla karşılaşacağız anlaşı 
lan.

Belediyenin adını kullanarak 
site yapılmasını doğru bulmuyo
rum.

İnternette site yaparak, Gemlik 
Belediye Başkanı kimin olacağı 
nın anketinin yapılmasına engel 
yoktur.

Ama, resmi bir kurum olan be 
tediyenin adıyla bir site kurulma 
sı doğru değil.

Bu siteyi kim açmışsa kimliği
ni de açıklamak gereğini duyma 
lıydı.

Daha seçim ortamına çok var 
ama Gemlik seçim atmosferine 
girdi.

İlk sinyaller AKP’den geldi.
Belediye Başkanının Enver 

Şahin’e çıkışı, AKP içindeki mü 
cadeleyi dışa vurdu.

Dün, Enver Şahin Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’a aynı

Belediye sitesinde anket

Güne Bakış
Kadri GÜLER . 

kadri_guler@hotmail.com "

sertlikte bir yanıt verdi.
Şahin, Başkanın kendisi için 

söylediği sözleri yaşının ilerle 
miş olması ve yorgunluktan ol 
duğunu ifade ediyor.

Ama benim tanıdığım Mehmet 
Turgut, hiçbir zaman boşa söz 
söylemez.

Sözünü de kimseden esirge
mez.

Biz yine ankete dönelim.
Anketi hazırlayanların belli bir 

amacı olmalı.
Bu amatör işi değil.
Yani birinin aklına geldi de 

böyle bir anket düzenleyeyim 
demez.

Binlerinin istemesi sonucu bu 
site kurulmuştur.

Peki kimler Belediye Baş kan
lığı için aday gösterilmiş.

Sayalım.
Başta Mehmet Turgut, (Gemlik 

Belediye Başkanı) Fatih Mehmet 
Güler (Umurbey Belediye Baş 
kanı), Bayram Demir (Kurşunlu

Belediye Başkanı), Eşref Güre 
(Küçük Kumla Belediye Başkanı) 
Enver Şahin (AKP İlçe Başkanı) 
Mehmet Çelik (Eski MHP 
Belediye Başkan adayı), Faruk 
Güzel (eski DYP Belediye 
Başkan adayı), Adnan Tekin 
(Eski ANAP Belediye Başkan 
adayı) Recep Aygün, (Eski SP 
belediye Başkan adayı) Nurettin 
Avcı (Eski Gemlik Belediye Baş 
kanı), İsmail Hakkı Çetinavcı 
(BUSKİ Genel Müdürü), Mahmut 
Solaksubaşı (Eski DYP Yönetim 
Kurulu üyesi)

Site ne zaman hizmete girmiş 
bilmem ama ankete katılanlardan 
durum hemen anlaşılıyor.

En çok oyu Enver Şahin al 
mış durumda.

Oy kullananların yüzde 52.43’ 
ü Şahin’e oyunu vermiş, onu Fa 
tih Mehmet Güler yüzde 28.17 
oyla izliyor.

Mehmet Çelik, yüzde 5.80, 
Mehmet Turgut 5. 53 oy almış.

Diğer adayları saymama gerek 
yok. Oyları çok altlarda.

Anketlerin altlarında bir de yo 
rumlar bölümü var.

Aman Allah ne yorumlar ne yo 
rumlar.

Gelen yorumlarda Enver Şa 
hin taraftarları çoğunlukta. Bir 
tanesi Mehmet Turgut’u yeriyor, 
iki tanesi Fatih Mehmet Güler’i 
övüyor.

Bir kaç yorumu örnek vere 
yim.

“Ben Gemlik’te doğmuş bir 
Gemlikli (Giresunlu) olarak artık 
İlçemizde Giresunlu bir hemşeh 
rimiz belediye başkanlığı yapma 
sanın zamanı gelmiştir.

Bunun içinde Sayın Enver Şa 
hin bey ve işadamımız Mustafa 
Yiğit beyin anlaşarak adaylığını 
koyması gerektiğini düşünüyo
rum. ’’

“Yav arkadaşlar. Bırakın Enver 
Şahin miş Buradaki adaylara bir 
bakın bakalım. Hangisi daha iyi 
hizmet adamı "Koltuk” adamı 
değil... Enver Şahin diyorsun 
ama onunda nedeni belli. Anla 
yacaksınız Fatih Mehmet Güler’e 
daha çok yakıştığını. Başkan 
Umurbey’i yeniden var etti. Yaşa 
nır bir hale getirdi Köy görüntü 
sündeki Umurbey’i"

Bu site bazılarının midesini 
fena bozacağa benziyor.

OMURBfYJlALl M
lejumn

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

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

BAŞKANLIĞINDAN
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda 

aşağıda aranan niteliklerde 2 ERKEK Sosyal Yardım ve 
İnceleme Görevlisi alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER :
1- T.C. vatandaşı olmak,
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- Askerlik görevini yapmış olmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında 

tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 
aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref 
ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istihlak kaçakçılığı hariç 
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 
bulunmamak,

6- Üniversitelerin en az 2 yıllık bölümlerinden (Sosyal 
Hizmet Uzmanı, Sosyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, 
Halkla İlişkiler Uzmanı, Diğer Yükseköğretim Mezunları) 
mezun olmak,

7- Kamu Personeli Sınavlarına girmiş ve en az 60 
puan almak,

8- Temel Bilgisayar bilgisine (Windows, MS Office 
programları) sahip olmak,

9- B sınıfı ehliyete sahip olmak,
Başvuranların, ayrıntılı özgeçmişlerini bir başvuru 

mektubuyla birlikte en geç 05.05.2008 tarihine kadar 
Gemlik Kaymakamlığıma müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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üNi «■■ateşi Mitli HiHir Okul okul gezecekler
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
ekipleri Mart 
ayında 247 yangına 
müdahale etti.
En çok yangının 
Cumartesi 
günleri çıktığı 
öğrenilirken, 
yangınlarda 318 
bin 350 YTL maddi 
hasar meydana 
geldi.
İtfaiye ekipleri, 
Mart ayında 26 
atölye, imalathane, 
fabrika, 2 kamu 
binası, 69 özel 
bina, 20 araç, 
60 çöp ve 70 diğer 
yangına müdahale 
etti. Cumartesi 
günleri 41 yangına 
çıkış yapan 
itfaiyeciler, Pazar, 
Pazartesi ve 
Cuma günleri 
40, Çarşamba 
30, Sah 29 ve 
Perşembe günleri 
27 yangına 
müdahale etti.
Yangınların 35'inin 
elektrik kontağından 
çıktığı ifade edilir

ken, Osmangazi 
ilçesinde 88, 
Yıldırım'da 77, 
Nilüfer'de 34, 
Gemlik'te 21, 
Mudanya'da 13, 
Kestel'de 11, 
Gür su'da 2,

Keles'de ise 1 
yangın söndürüldü. 
"LODOS VE 
TRAFİK
KAZALARI C 

AN ALMAYA 
DEVAM EDİYOR" 
Yapılan açıklamada. 

Bursa'nın 
simgesi haline 
gelen lodosun 
Mart ayında 2 
can aldığını 
belirtilirken, 
"Lodostan uçan 
çatılar binalara ve 
araçlara zarar 
vermiştir. Zarar 
gören araçlar 
ekiplerimizce 
molozlar altından 
kurtarılmıştır. 
Ayrıca şiddetli 
yağmurlar sonucu 
ev ve işyerlerine 
dolan sular ekiple 
rimizce motopomp 
ile boşaltılmıştır. 
Şehrimizin 
doğusunda bulunan 
Deliçay deresine 
düşen çocuk 
ekiplerimiz tüm 
arama çalışmalarına 
rağmen bulunamadı. 
Meydana gelen 
trafik kazalarında 
ise 2 vatandaşımız 
hayatını 
kaybetmiş olup, 
6 vatandaşımız 
yaralı olarak 
kurtarılmıştır" 
denildi.

Milli Eğitim Ba 
kanlığı, yılın kali 
teli okul ve ekib
ini belirlemek 
amacıyla okul 
lan gezecek. 
Bakanlık, kalit
ede ilk üçe giren 
okul ve ekiplere 
ödül verecek. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
2005 yılında 
Tebliğler Dergi 
si’nde yayımlanan 
"Milli Eğitim Ba kan
lığı Toplam Kalite 
Yönetimi Uygula 
maları Ödül Yöner 
gesi" kapsamında 
yılın kaliteli okul ve 
ekiplerini seçiyor. 
"Yılın Kaliteli 
Okulu" ve "Yılın 
Kaliteli Ekibi" kate
gorilerinde il birin
cisi 59 okul ve 66 
ekip başvurusu 
Bakanlığa ulaştı. 
Yapılan değer
lendirme sonucun
da saha ziyareti 
yapılacak okul kate
gorisinde 15, Yılın 
ekip kategorisinde 
ise 16 okul belirlen
di. Ziyaretlerde, 
ödül başvurularında

yapılanların görülüp 
incelenmesi 
amaçlanırken, 
yapılacak değerlen 
dirme ile raporlara 
tekrar puan verile
cek. Saha ziyaretleri 
kapsamında 
okullara verilecek 
puan ile ilk üçe 
giren okul ve 
ekiplere ödül verile
cek. Geri kalan 
okul ve ekiplere ise 
teşvik ödülü ve 
rilmesi öngörülüyor. 
Ödüller, Haziran 
ayında Ankara’da 
düzenlenecek, 
“Okullarda TKY 
Uygulamaları 
Paylaşım Toplantısı 
ve Ödül Töreni’n 
de sahiplerine 
sunulacak.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

BİZİM İŞİMİZ.

-w

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Atak Aralığı No: 3IB GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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TEŞEKKÜR
Küçük Sanayi Sitesi Satış Servis Merkezi'mizin açılışına 

katılan, çiçek yollayan, telgraf ve telefonla bizleri kutlayan;
Sn. Gemlik Kaymakamı Mehmet BAYGÜL, 

Sn. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet TURGUT 
Sn. Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet GÜLER 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 
Gemlik Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sn. Mustafa DOĞAN, 

Sn. Prof. Dr. Abdurrahim KORUKÇU,

İKİ

66 Notu Gemlik Motorlu Taşıyıcılar Koop.
91 Nolu Damperli Taşıyıcılar Koop.
145 Nolu Gemlik Treyler Motorlu Taş. Koop. 
Adalılar Hafriyat 
Akcan Nakliyat Ltd. Şti.
Akran Nakliyat Ltd. Şti.
Aktaş 1 Lojistik Ltd. Şti.
Aydınlar A.Ş.
Batı Nakliyat Ltd. Şti.
Başkan Nakliyat Ltd. Şti.
Bursa Kalsit A.Ş.
Borusan Lojistik A.Ş.
Borusan Mannessman A.Ş.
Gemnak Nakliyat Ltd. Şti.
Güneş Nakliyat A.Ş.
Gülerler Ltd. Şti.
G.Güzel Nakliyat A.Ş.
Hayrettin Akcan Uluslararası Taş.
Kaptaş A.Ş.
Kar Beton A.Ş.
M.H.K. Nakliyat Ltd. Şti.
Onsekizler Nakliyat Ltd. Şti.
Özay Lojistik Ltd. Şti.
Ömercioğlu Vinç
Özabaklı Metal Ltd. Şti.
Tunalı Vinç
Zeki Kaptan Ltd. Şti.

Ahmet ÇELİK , 
AKBANK 
Arif ÇELİKLER 
Asil Çelik A.Ş. 
Aydın AKOVALIOİL 
BAKTAT A.Ş. 
Berkay Toptan Et 
Beyza Petrol 
B.O GÜRSOY 
Buçukoğlu Gıda Ltd. Şti. 
Bütünler Tioaret 
Can Meridyen AVM 
Cevat YALIM Oğulları 
Çetin ASLAN 
DİRPA A.Ş. 
Enis ÖNER 
Faruk BİÇER 
Faruk UZUNLAR 
Garanti Bankası 
Hakan Otomotiv 
Haşan KILIÇ 
KaPil ZEYBEK 
Işık Otomotiv 
İlhan FİLYOS 
İsmail BEKİ 
Kaan DİMİLİ 
KiParoğlu A.Ş.
Mates A.Ş.
Melih KAZANÇ 
Mehmet ONAR 
Mutlu Akü A.Ş. 
Nazif ÖKSÜZ 
Orhan DEMİREL ve Ortağı 
Orhan KoÇ AKPET 
Ozan Kimya 
Özkaya Otomotiv 
Sadullah UÇAN 
Sevtar Otomotiv 
Winsa Turfan Ticaret 
Yapı Kredi Bankası 
Yurtiçi Kargo 
Ziraat Bankası

Açılışımıza katılan GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. Yöneticilerine
GOODİfYEAn

Teşekkür Ederiz.
Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ B BLOK NO: 13 -14 / Tel: 513 11 75-524 74 01
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Su kanalındaki kadın cesediyle 
ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesindeki su 
kanalı içerisinde 
bulunan cesedin 
kimliği belirlenirken, 
jandarma ekipleri 
tarafından 4 kişi 
gözaltına alındı. 
Geçtiğimiz pazar 
günü, İnegöl ilçesi 
Cerrah dinlenme 
parkı yakınlarındaki 
su kanalı içinde 
bir kadın cesedi 
bulunmuştu.
İnegöl Jandarma 
Komutanlığı 
ekiplerinin yaptığı

çalışmalar sonucun
da, cesedin Kemalpa 
şa Mahallesi'nde 
ikamet eden 50 
yaşlarındaki Hatice 
Coşartekin'e ait 
olduğu tespit edildi. 
Engelli olduğu 
belirtilen kadının 
öldürülmüş olduğu 
şüphesiyle hareket 
eden ekipler, G.S., 
K.N., D.M. ve M.M. 
isimli 4 şahsı 
gözaltına aldı.
Jandarmadaki sor 
guları devam eden 4 
sanığın, mahkemeye sevk edilebilecekleri öğrenildi.

liılıfllIıMıftlBiıılıııııllılıı
Bursa'da bir 
otomobilin camını 
kıran hırsızlar, 
içinde 120 bin YTL 
değerinde çekler, 
100 Euro para ve 
evrak bulunan 
çantayı çalarak 
kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye 
göre, olay 
merkez Yıldırım 
ilçesi Kazımkara 
bekir Mahallesi 
Kumral sokak 
üzerinde 
meydana geldi. 
Hakkı Boz (44),

16 HB 285 plakalı 
otomobilini 
işyerinin önüne 
bırakarak ayrıldı. 
Otomobilin ön 
camını kıran hırsı
zlar, içinde 
120 bin, YTL 
değerinde çekler,

100 Euro para, 
kredi kartı, hesap 
cüzdanları ve 
çok sayıda 
evrak olan çantayı 
alarak kayıplara 
karıştı. Polis 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma başlattı

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

l

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

l i
1

3

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 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

■I

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

&

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

Genç kız 
kuru sıkı 

tabancayla 
havaya 

ateş etli
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, kurusıkı 
tabancayla havaya 
ateş eden genç kız, 
suç aleti tabancayı 
polise teslim etti. 
Genç kız emniyete 
götürülürken 
olayla ilgili soruş
turma başlatıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Fevzi Çak
mak Caddesi'nde 
16 BH 047 plakalı 
otomobilden 
tabancayla havaya 
ateş edildiği ihbarı 
üzerine harekete 
polis ekipleri, 
otomobili Uluyol 
Mahallesi'nde 
durdurdu. Otomo 
bilde bulunan Nazlı 
can T. (23) kuru 
sıkı tabancayı polis 
lere teslim etti. 
Genç kız ifade ver
mek için emniyete 
götürülürken olay
la ilgili soruşturma 
başlatıldı

Bursa’da markettoı 
gasniddiası

Bursa'da bir 
market sahibi, 
silahlı üç kişinin 
marketine gelerek 
3 bin YTL'yi gasp 
ettiğini öne sürdü. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
75. yıl Mahallesi 
51. sokakta Mustafa 
A'nın marketinde 
hırsızlık yaşandı. 
Geç saatlerde 
dükkanına 3 kişinin 
geldiğini belirten

Mustafa A, zanlıların 
silah çıkartarak 
kendisini tehdit 

ettiklerini, 
bunun üzerine 
kasada bulunan 
3 bin YTL'yi hır 
sızlara verdiğini 
iddia etti.
Mustafa A'nın 
soğukkanlı ve 
sakin tavırları 
dikkat çekerken, 
güvenlik güçleri 
olayla ilgili soruş- 
turma başlattı.

İki motorsiklet 
çarpıştı: 1 ölü

Bursa'da iki moto
sikletin çarpışması 
sonucu bir kişi 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Ankara Yolu 52. 
kilometrede 
meydana gelen 
kazada, Selçuk 
Balkan'ın (19) 
kullandığı 
tescilsiz

motosiklet, 
Tamer Oruç'un 
(25) kullandığı 
16 F 8881 
plakalı motosiklete 
arkadan çarptı. 
Kazada, Selçuk 
Balkan olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, 
kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Kendisini havanla 
uygunsuz yakalayan 
şahıslardan birini 

bıçakladı
Bursa'da bir kişi, 
kendisini bir bayan
la uygunsuz şekilde 
yakalayan şahıslar
dan birini bıçakladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesi Ara 
bayatağı Mahallesi 
Araş sokak üzerin 
de meydana geldi, 
İddiaya göre B.D. 
(30), M.D. (27) ve 
Z.D. (56) evlerinin 
arka tarafında A.K. 
isimli şahsı bir

bayanla uygunsuz 
vaziyette yakaladı. 
Zanlı A.K., kendisini 
uyaran baba ve 
çocuklarına küfür 
ederek olay 
yerinden ayrıldı. 
Bir süre sonra 
bıçakla geri 
dönen zanlı, B.D.'yi 
bacağından bıçakla
yarak firar etti.
Hastaneye kaldırılan 
B.D. tedavisinin 
ardından taburcu 
oldu.

Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybet

tim. Hükümsüzdür.
EMRAH MANDACI

1988-1989 dönem imam 
Hakip Kız Lisesi’nden aldığım 

tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

GÜLFER MERİÇ

Gemlik Liman BaşkanJığı'ndan 
almış bulunduğum Kişisel Can 

Kurtarma Teknikleri Eğitim 
Belgemi zayi ettim.

Hükümsüzdür. Şaban KONCAK
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Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, bazı 
elektrik dağıtım böl
gelerinin özelleştir
ilmesi konusunda 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının tüm 
hazırlıklarını yap
tığını ve 1-2 hafta 
içinde dağıtım 
ihalelerine çıkıla
cağını bildirdi. 
Türk-Almah İşbirliği 
Konseyi (TAİK) 14. 
Toplantısının 
açılışında konuşan 
Hilmi Güler, 
Türkiye'de enerji 
sektöründe ticaret 
ve yatırım ortamı 
hakkında bilgi 
verdi. Türkiye'nin 
doğusunda dünya 
petrol ve doğal gaz 
kaynaklarının yüzde 
70'inin bulun
duğunu, batısında 
ise önemli tüketici 
ülkeler olduğuna 
dikkat çeken Bakan 
Güler, Türkiye'nin 
bir geçiş ülkesi 
olarak Bakü-Tiflis-

Ceyhan (BTC) Ham 
Petrol Hattı ve 
Şahdeniz gazı gibi 
önemli boru hattı 
projelerine imza 
attığını, atmaya 
da devam edeceğini 
kaydetti.
Enerji tüketimi 
oranının 
Avrupa'da yıllık 
ortalama yüzde 
1,5 artarken, 
Türkiye'de yıllık 
yüzde 8,5 arttığını 
ve Türkiye'de 2020 
yılına kadar yak
laşık 130 milyar 
dolarlık enerji 
yatırımına ihtiyaç 
duyulduğunu anla
tan Güler, 
Türkiye'de baraj, 
türbin yapımı, 
maden arama, 
santral yapımı, 
jeotermal, hidrojen, 
yenilenebilir enerji 
ve enerji tasarrufu 
konusundaki 
yatırımlarda 
Alman şirketlerini 
görmek istediklerini 
bildirdi.

ELEMAN ARANIYOR
DCTAYPAAK 

OTO KUAFÖAÜ'NDC 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR.

Müraacatlann şahsen yapılması tercih sebebidir.
Orhangazi Cad. Bütünler Düğün Salonu 

Karşısı-GEMLİK
TEL: 514 37 44

|| ELEMAN ARANIYO^

Restaurant 
bölümümüzde 
çalışmak üzere 
BRY - BAYAN 

ELEMANARANIYOR. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 
Müraacatlann şahsen yapılması tercih sebebidir.

Gemlik - Yalova Yolu 5. km.
Tel: (0.224) 5132394 (pbx) ■ Fax: 5133102

ELEMAN ARANIYOR
Sünger ve poliüretan 

imalatı yapan fabrikamızda 
çalışmak üzere 

** Askerliğini yapmış ** 
** 25 yaşını aşmamı;** 

BAV ELEMANLAR ARANIYOR.

BURFLEKS LTD. ŞTI,
Müracaatların Sanayi Sitesi B Blok No:15-16 

GEMLİK adresine şahsen yapılması rica olunur

Tel: 0.224 524 80 86

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜGÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

PERİ TOZU
EJDER AVCILARI

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN
vasıfsız ELEMANLAR 

ayrıca 
Mutfakta çalışacak 

bayan eleman ve sekreter 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 
CV fakslanması gerekmektedir. 

VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA - TelZ 513 47 39

(Rezervasyon 
H :513532 i)

12.00-14.00-16.15-19.00-21.00
12.00- 14.15 16.30- 19.15
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23 Nisan Um h» Mudi

22 Mart 2008 
tarihinde yürürlüğe 
giren 5747 sayılı 
Büyükşehir Bele 
diyesi Sınırları 
İçerisinde İlçe 
Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda 
değişiklik Yapılması 
Hakkındaki 
Kanun ile ilk yerel 
seçimde kapanacak 
olan Umurbey 
Belediyesi 23 
Nisan etkinliklerini 
son kez coşkuyla 
kutladı.
22 Nisan 2008 Salı 
günü saat 11:00 da 
başlayan programa 
Gürcistan-Bulgaris 

tan-Kuzey Osetya 
ve K.K.T.
Cumhuriyeti Halk • 
oyunları gösterileri 
halkın yoğun 
katılımı ile ilgiyle 
izlendi.
Aynı günün 
gecesinde İzci 
grup lan, öğrenciler 
ve halkın katılımı 
ile fener alayı 
düzenlendi.
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in çocuk
larımızın önemine 
değinerek günün 

anlam ve 
önemini, anlatan 
konuşmasıyla 
başlayan tören, 
Beldemiz sınırları 

içerisinde 
bulunan Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu, Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 

ve Nadide Atamer 
Anaokulu öğrenci
lerinin düzenlemiş 
olduğu 
konuşmalar, 

şiirler, oyunlar 
ve dans gösterileri 
ile coşkuyla 
kutlandı.

I

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Külü 
bü’nün genç 
güreşçileri, Aydın’da 
yapılan Türkiye 
Grokoromen 
Güreş Şampiyo 
nası’nda gösterdik
leri başarıyla 
şampiyonluk 
kupasını Bursa’ya 
getirmenin 
gururunu yaşıyor 
Aydın’da 17-20 Nisan 
tarihleri arasında 
yapılan şampiyona
da başarıyla 
mücadele eden 
Bursa ekibi, 
12-13 yaş grubunda 
İstanbul ve İzmir 
gibi kentleri geride 
bırakarak şampiyon 
oldu. Türkiye’nin 32 
ilinden 400 sporcu
nun katıldığı müs
abakalarda Batı 
grubunda birinci 
olarak 22 sporcuyla 
Mayıs ayında Yalo 
va’da yapılacak 
Türkiye Şa< ^'vo 
nası’na gir 
hak kazana .ursa 

ekibinde, 
Büyükşehir Belediye 
spor Kulübü’nün 
de 6 sporcusu yer 
alıyor. Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
sporcularından 
Ahmet Uçar ve Ömer 
Kartal’ın altın madal 
ya, Serdar Sarıkaya 
ve Kadir Aslan’ın 
bronz madalya 
kazanarak Türkiye 
şampiyonasına katıl
maya hak kazandığı 
müsabakalarda 
Tahir Kurtuluş ile 
Muhammet Özdemir 
de 5,Tık sevincini 
yaşadı. Başarılı 
sporcular, Büyük 
şehir Belediyespor 
Kulübü Tesisleri’nde 
düzenlenen törende 
şampiyonluk 
kupasını Büyükşehir 
Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı ve 
Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Muammer Subaşı’ya 
takdim etti.
Kupayı, Bursa

Güreş Eğitim * 
Merkezi 
Sorumlusu Musa 
Aydın’ın elinden 
alan Subaşı, 
“Aydın’da yapılan 
müsabakalarda 
güreşçilerimiz 
performanslarıyla 
bizleri sevindirdi. 
Sporcularımızın 
Türkiye 
Şampiyonası’nda

da başarılı olacağına 
İnanıyorum” 
dedi. Subaşı, 
Ödül töreninde, 
Bursa’da kamp 
yapan Gürcistan 
Minik Güreş 
Takımı ile özel 
bir karşılaşma 
gerçekleştiren 
sporcuları da özel, 
armağanlarla 
ödüllendirdi.
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Polen mevsiminde alerjiye dikkat
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Alerji ve Astım 
Ünitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ömer 
Kalaycı, Nisan- 
Haziran ayları 
arasında çayır 
polenlerinin etkili 
olduğunu belirterek, 
"Polen alerjilerinde 
burun, akciğer ve 
deride rahatsızlıklar 
ortaya çıkar. Deride 
daha az şikayete 
neden olan 
polen alerjileri, 
çoğunlukla burun ve 
akciğeri etkiler" 
dedi.
Kalaycı, "polen" adı 
verilen çiçek 
tozlarının özellikle 
bahar aylarında aler 
jik şikayetlere neden 
olduğunu söyledi. 
Erken bahar döne
minde ortaya çıkıp 
kısa ömürlü olan 
ağaç polenlerinin 
Mart ayında, 
bahçelere ekilen 
kısa çimlerden kay
naklanan çayır 
polenlerinin Nisan- 
Haziran ayları 
arasında, ot polen
lerinin ise Eylül ve 
Ekim aylarında etkili 
olduğunu anlatan 
Kalaycı, Türkiye'de 
ve diğer Avrupa 
ülkelerinde en 
yaygın şikayetlere 
çayır polenlerinin 

yol açtığını belirtti. 
Kalaycı, "Polen aler
jilerinde burun, 
akciğer ve deride 
rahatsızlıklar ortaya 
çıkar. Deride daha 
az şikayete neden 
olan polen alerjileri, 
çoğunlukla burun ve 
akciğeri etkiler" şek
linde konuştu. 
Etkilenmenin burun
da olması halinde 
"alerjik nezle", 
akciğerde olması 
halinde ise "alerjik 
astım" rahatsı
zlığının ortaya çık
tığını belirten 
Kalaycı, "Yeni yak
laşımlara göre 
burun ve akciğeri 
tek bir hava yolu 
olarak değerlendiriy
oruz. Çünkü astımlı 
hastaların yüzde 
80'inden fazlasında 
alerjik nezle vardır. 
Alerjik nezlesi olan
ların ise yüzde 20- 
40'ında astım vardır" 
dedi.
-ALERJİK NEZLE VE 
ASTIMIN 
BELİRTİLERİ- 
Kalaycı, alerjik 
nezlenin burun akın
tısı, hapşırma, 
burunda kaşıntı ve 
tıkanıklık; astımın 
ise tekrarlayan 
öksürük, hırıltı, 
nefes darlığı ve 
atakları, göğüsten 
ıslık sesi gelmesi, 
koşma, ağlama ve 
gülmekle ortaya 

çıkan veya gece 
uyandıran öksürük 
gibi belirtileri 
olduğunu belirterek, 
polenlerden korun
manın mümkün 
olmadığını ancak, 
buna karşı çeşitli 
önlemler alınabile
ceğini bildirdi. Polen 
alerjisi olanlara, 
"polenlerin yüksek 
olduğu mevsimlerde 
daha ziyade kapalı 
ortamlarda vakit 
geçirmeleri, evlerini 
daha az havalandır
maları, bunun yerine 
klima kullanmaları 
ve araç klimalarına 
polenleri süzen filtre 
taktırmaları" öneri
lerinde bulunan 
Kalaycı, şunlara 
dikkati çekti: 
"Polen alerjilerine 
bağlı astım ve alerjik 
nezle hastasının 
temel tedavisi ilaç 
tedavisidir. Bunun 
için de hem polen 
mevsiminde yakın
maların ortaya çık
masını önleyici 
koruyucu hem de 
yakınmaları ortadan 
kaldıran kurtarıcı 
ilaçlar kullanılır. 
Hastaların bir 
çoğunda polen 
mevsimi boyunca 
tedavi almak yeter- 
lidir. Ancak, bazi 
hastaların 
önemli bölümünde 
polen mevsimi 
dışında da, özellikle 

gribal enfeksiyonlar
la alevlenen yakın
malar olabileceği 
akılda tutulmalıdır." 
Kalaycı, ülkede aler
jik nezlenin görülme 
sıklığının yüzde 5-8, 
astımın görülme sık
lığının ise yüzde 4-5 
arasında olduğunu 
kaydetti.
-POLEN AŞISINA 
DİKKAT-
Polen alerjisine 
bağlı astım ve alerjik 
nezleye karşı polen 
aşısının da bir 
tedavi yöntemi 
olarak uygulanabile
ceğini ifade eden 
Kalaycı, "Ancak, aşı 
yalnızca ve yalnızca 
uygun ilaç tedavi
sine rağmen kontrol 
altına alınamayan 
hastalarda 
düşünülmeli, kul
lanılıp kullanılama 
yacağına da alerji 
uzmanları karar 
vermelidir" uyarısını 
dile getirdi.
-"ÇOCUKLARDA 
UYANIK OLMALI"- 
Alerjik nezlesi olan 
çocuklarda astım 
gelişme riski bulun
duğunu, bu nedenle 
ailelerin bu konuda 
uyanık olması 
gerektiğini,ifade 
eden Kalaycı, alerjik 
nezlenin uygun şek
ilde tedavi edilmesi 
halinde astım geliş 
me riskinin azaltıla
bileceğini vurguladı

Dilinizi de 
fırçalayın

Memorial 
Hastanesi İç 
Hastalıkları 
Bölüm Koor 
dinatörü Prof. 
Dr. Yavuz Bay 
kal, ağız koku 
sunun yüzde 87 
oranında ağız 
içi kaynaklı 
olduğunu 
belirterek, dişlerle 
birlikte her gün dilin 
de fırçalanması 
gerektiğini bildirdi. 
Prof. Dr. Bay kal 
yaptığı yazılı açıkla
mada, ağız kokusu
nun oldukça şık 
rastlanılan bir 
durum olduğunu ve 
bunun kişinin 
sosyal hayatını 
olumsuz etkilediğini 
ifade etti..
Bu durumu önlemek 
için dil sırtında yer
leşik bakteriye! 
birikimleri ortadan 
kaldırmanın önemli 
olduğunu belirten 
Baykal, açıkla
masında şunları 
kaydetti: "Ağız 
kokusunun sebep
lerinin yüzde 87'si 
ağız içi kaynaklıdır.^® 
Bunların yüzde 51'i 
dil, yüzde 32'si diş 
ve diş eti, yüzde 
17'si ise bunların- 
karışımına bağlıdır.

Kişi her gün diş 
fırçalamaya ve bu 
sırada dilini de 
fırçalamaya alışmalı. 
Özellikle dil 
kökünün sert ve 
güzel olarak 
fırçalanması 
gerekir." 
Prof. Dr. Baykal, 
sakız çiğnemenin dil 
sırtına yıkama etkisi 
oluşturduğunu ve 
bakteri çoğalmasını 
kısmen engellediği
ni dile getirerek, 
çinko içeren gargar
aların da ağız 
kokusu tedavisinde 
faydalı olduğunu 
bildirdi.
Prof. Dr. Yavuz 
Baykal açıklamasın
da. "Ağız dışı koku 
nedenlerinin yüzde 
7'si kulak-burun- 
boğaz kaynaklıdır. 
Sindirim sistemi 
kaynaklı olanlar ise 
yüzde 1 civarın
dadır" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE

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

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 Ş6
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 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Şicl. 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.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 513 12 1.2
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı nneo
Tomokay Tomografi 10 68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı 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 Taksu. 517 33 94

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 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

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

25 Nisan 2008 Cuma 
Melis Eczanesi 

Balıkpazarı Mh. Yedievler 
Sk. Tel: 513 52 65

Gemlik Knrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3040 

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

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

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

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

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

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

* ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN

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

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

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


BEYHAN LAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın, ”

GemlikK
|Kuruluş:1973

25 Ykf.
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

26 Nisan 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Yayınımız üzerine “Gemlik Belediye Başkanını Seçiyor” anketine ilgi arttı

Başkan Turgut, “Sitenin 
yayını yasal değil” 

www.gemlikbelediyesi.com” adlı 
web sitesinde başlatılan “Gemlik 
Belediye Başkanını .Seçiyor” adında
ki anket üzerine Gemlik Belediye 
si’nin adının kullanılamayacağını 
söyleyen Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Pazartesi günü yayının dur
durulması için başvuru yapacağını 
açıkladı. Haberi sayfa 3’de

Devlet kıyağı
Türkiye’de büyüyen tüm şirketlerin ardında devlet 

vardır.
TBMM'sin in kurulduğu 1920 yılında Ankara'daki 

Meclis binasının kiremitlerini köylülerin damından 
toplayan genç iş adamı Vehbi Koç olmuş. 5’de

EGE YILDIZ VfilO1 11
‘SiMjA/ijötv ue/vctvöncü/ fuMuluş/’ |fi 8111 ipirl nffltMUMstSTBUri

op. Zeytinlik -Tarla -Meyve Bahçelerinizde damlama tİdaatbaijkaci JU 
usulü ile sulama sistemleri kurulur projelen dirilir, ff^y^y^y y

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN I PROJELERE
Kumla Cad. Yaşa 2 Sit. flpt. No:l K.KUMlfi / G6MLİK . smjFAiı g

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 lURREOlVERİYOR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Ayak takımı amuda kalkarsa....
On puanlık bir soru:
Bir ülkenin başbakanının görevi 

toplumu germek midir?
Yanıt:
Yaşamsal dönüşümlerini kurduğu 

gergilerin ittirmesiyle sağladıysa evet..
Bizim başbakanımız..

Türban dedi toplumu ortadan ikiye 
böldü..

Üniversite öğrencilerini birbirini kırma 
noktasına getirdi.

YÖK'e el attı..
Öğretim üyeleri arasında krize yol açtı..
Ana muhalefet partisine dönük yaptık

ları hepimizin gözü önünde..
TSK'yle..
Medya'yla yaşadığı gerginliklerin hangi 

birisini sayalım.
Şimdi sıra işçilerle itişmede..
İnsan vücudu..
Ayaklar gövde ve baştan oluşur..
Sırası ve konumu da bellidir..
Anatomik yapısının zorunlu bir gereği 

olarak asla yer değiştiremezler..
Bir istisna dışında..
O da "amuda" kalkma vaziyetidir ki her 

kişinin becereceği bir iş değildir..
Şimdi ikinci istisna daha oldu..
Başlarla ayaklar başbakanımıza göre 

"yer değiştirme" girişiminde bulundu..
Nasıl mı?
"Bir Mayıs"ı kutlamak için Taksim 

Meydanı*nı istediler..
Bunu bir yığın nedeni" var..
Adı üstünde taksim meydanı..
Ana ulaşım noktalarını birbirine 

bağlayan yer..
kuzeyden güneye,doğudan batıya bir 

"kesişme" noktası..
Çok geniş bir alan..
Bir de emekçiler için "Özel bir anlam ve 

önem"taşıyor..
DİSK..TÜRK-İŞ.KESK..
Birlikte böyle bir talepte bulunmuşlar..
Ne olur onaylasanız..
Hatta bir adım daha da ileri gidip polis- 

jandarma, sendika temsilcilerinin de 
aralarında olduğu bir düzenleme komitesi 
oluştursanız..

Üstüne üstlük bir de bakanlarla ,mil- 
letvekilleriyle birlikte 1 Mayıs İşçi Bayramı 
kutlamalarına katılsanız..

Kim kazanır..
Elbetteki toplum..
Yaratılan gerginlikten nemal^nanlar 

belli..
Sürekli onların ekmeğine yağ sürülü 

yor..
Mutlaka ;
Başbakana birilerinin anımsatması 

gerek..
İnsan oğlu her daim ayaklarının 

üzerinde duruyor..
Ayaksız baş, başsız ayak bir işe 

yaramıyor..
Olursa da eksiklik oluyor..
Şimdi olduğu gibi..
Başsız bir gövde sürekli yalpalıyor..
Yalpalarken de kırıp döküyor..

ABONE OLDUNUZ MU?
GemliMErfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

Vatandaşlara uyarı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kimliği belirsiz 
kişi ve kişilerce, 
"Vergi numaraları 
kaldırıp, herkese 
yeni bir Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik 
numarası verilerek 
yeni bir sistem 
oluşturulacak" 
içerikli bir form 
üretilerek vatan
daşlara doldurtul- 
dugu ve İsmet İnönü 
Buıvarı N. 102/5 
Ulus/Ankara P.K.

06/660 adresi yani 
Nüfus ve 
Vatandaşlık Genel 
Müdürlüğü adresinin 
verildiğini açıklayan 
Genel Müdürlük, 
vatandaşların bu 
uygulamaya kanma
maları istendi. 
Bakanlığa intikal 
eden bu formların 
yapılan incelen
mesinden sonra 
Genel Müdürlük 
tarafından bu 
tür uygulamanın 
ve çalışmanın

Umurbevde 
Fidan Dikimi «e 
Uçurtma Senliği 
Umurbey Belediyesi, TEMA Vakfı Gemlik 
Temsilciliği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve 
Rotaract Klüp tarafından düzenlenen ‘Fidan 
Dikimi ve Uçurtma Şenliği” bugün saat 12.oo- 
17.oo arasında yapılacak. Umurbey Bostanlık 
Mevkii’nde yapılacak olan Fidan Dikimi ve 
Uçurtma Şenliği için saat 12.oo’de İskele 
Meydam’ndan otobüslerin hareket edeceğini 
söyleyen Umurbey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, “Umarım hava güzel olur ve 
güzel bir günde şenliğimizi yapar, fidanlarımızı 
dikeriz” dedi.

CT^lSflTILIK-KİRMIKlİjKllflİRElERveİŞVElIlEllİ
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 Apartmam’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150rri2 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

yapılmadığı 
açıklandı. 
Nüfus Müdürlükle 
rine Bakan adına 
Genel Müdür 
Mustafa Döner 
tarafından gönder
ilen ve mahalle ile 
köy muhtarlarına 
dağıtılan açıklama
da; "Belirtilen 
adres, Bakanlığımız 
Nüfus ve Vatan 
daşlık İşleri Genel 
Müdürlüğüne ait 
olmayıp, üretilen bu 
formlar ve faaliyetin

de Genel Müdürlü 
ğümüzle ilgisi 
olmadığı ve bu 
konuda, meydana 
gelen ve gelebilecek 
mağduriyetin önlen
mesi açısından 
gerektiğinde vatan
daşların uyarılması, 
bu ve benzeri 
faaliyetlerde bulu
nanların tespiti 
halinde durumun 
süratle güvenlik 
makamlarına 
intikal ettirilmesi" 
uyarısı yapıldı.

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

BAYTA%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr
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Yayımımız üze/ine “Gemlik Belediye Başkanını Seçiyor” anketine ilgi arttı’

Başkan Turgut, “Sitenin 
yayını yasal değil"

“www.gemlikbelediyesi.com” adlı web sitesinde başlatılan 
“Gemlik Belediye Başkanını Seçiyor” adındaki anket üze 
rine Gemlik Belediyesi’nin adının kullanılamayacağını 
söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Pazartesi günü 
yayının durdurulması için başvuru yapacağını açıkladı.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Kadri GÜLER

İnternette 
www.gemlik- 
belediyesi.com 
adlı bir web 
sitesi açan Kemal 
Altındağ adlı eski 
bir gazetecinin 
Belediye’nin adını 
kullanarak site 
açması üzerine, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
sitenin adının 
değiştirilmesi için 
yasal girişimler 
başlatacağını 
açıkladı.
Geçtiğimiz günler 
de, hizmete giren 
site “Gemlik 
Belediye Başkanını 
seçiyor” adlı anket 
başlatmış, bu 
ankette önümüzdeki 
yerel seçimlerde 
aday olarak 
gösterilen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler. 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
AKP ilçe Başkanı 
Enver Şahin, MHP 
eski İlçe Başkanı 
Mehmet Çelik, 
DP eski ilçe Başka 
nı Faruk Güzel, 
ANAP eski İlçe Baş 
kanı Adnan Tekin, 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün, il 
Genel Meclisi üyesi 
Daimi Encümen 
Başkam Nurettin 
Avcı, BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı ve 
DYP eski Yönetim 
Kurulu üyesi 
Mahmut Solaksu- 
başı başkan adayı 
olarak gösterilerek, 
Gemlik halkının

bunlardan birine oy 
vermesi istenmişti. 
Devam eden 
anketin dün gazete 
mizin konuyu haber 
yapması üzerine-, 
birden yükseliş 
gösterdiği ve 
ankete katılanların 
arttığı gözlendi. 
Web sitesindeki 
adreste belediye 
başkan adayları 
için ilginç yorum 
lara da yer verilir 
ken, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in önceki 
yüzde 28.17 olan 
oyu dün 38.33’e 
yükseldi.
AKP ilçe Başkanı 
Enver Şahin’in 
ise yüzde 52.43 
olan oy yüzdesi 
41.54’e geriledi. 
Dün kendisi ile 
görüştüğümüz 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, inter
nette anket düzen
lendiği kendisinin 
başkalarından 
duyduğunu, haberin 
Gemlik Körfez’in 

yayınlanmasından 
sonra da katılım 
oranında artış görül 
düğünü belirterek, 
“Düzenlenen 
ankette, hizmet 
eden belediye 
başkanlar/ ile 
eskiden belediye 
başkanlığına aday 
olmuş ve ilçeye 
hizmet vermiş kişi
lerin adları var. 
Kendiliğinden orta 
ya çıkan bu durum
da benim bugün 
oylarımın artması 
sevindirici bir 
olay. Sitenin 
Belediye adına 
açılmasını 
ise doğru bulmu
yorum” dedi.

BELEDİYE ADI 
KULLANILAMAZ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise, 
Pazartesi günü ilgili 
makamlara başvura 
rak, Gemlik Beledi 
yesi’nln adı ile açıl 
mış olan bu sitenin 
kapatılmasını sağla 
yacağını söyledi. 
Bu arada, interneti 
hazırlayan kişinin 

Gemlik’te bir 
gazetede 
muhabirlik yaptığı, 
şimdi ise bir fab
rikada işçi olarak 
çalıştığı belirlendi. 
Anketin dün saat 
18.30 durumu 
şöyle:
Mehmet Turgut 
yüzde 4.72 (59 oy) 
Fatih Mehmet
Güler yüzde 38.35 
(479 oy) Bayram 
Demir yüzde 0.24 (2 
oy) Eşref Güre 
yüzde 2 (25 oy) 
Enver Şahin yüzde 
41.25 (519 oy) 
Mehmet Çelik yüzde 
5.12 (64 oy) Faruk 
Güzel yüzde 2.08 
(26 oy) Adnan 
Tekin yüzde 
1,12 (14 oy) Recep 
Aygün yüzde 
2.64 (33 oy) 
Nurettin Avcı yüzde 
1.84 (23 oy) 
I. Hakkı Çetinavcı 
yüzde 0.32 (4 oy) 
Mahmut 
Solaksubaşı 
yüzde 0.80 (10 oy) 
Siteye giren 
toplam bin 251 kişi 
oy kullandı.

SİYONİST NAZİLERİN İSRAİL DEVLETİ 
BEBEK KATİLİDİR!.. ,

50 yıldır Filistinli Araplara. uygulanan 
soykırıma seyirci olan dünya politikasının 
kepenkleri hala kapalı.

Filistinli çocukların, gençlerin taşla, 
sapanlarla, füzelere ve bombalara karşı dire 
nişlerini seyrediyoruz bir savaş filmi gibi; 50 
yıldır.

Mazlum halklara yönelmiş.'soykırımları 
yanı başımızda acılarla yaşıyor insanlar...

Nazi Siyonistleri, Filistinli Arap halkını 
yok etmek için bebeleri yok ediyor. Hitlerin 
yanık topraklar siyasetini Filistinlilere reva 
görüyor. II. Dünya savaşının kefareti olarak 
konuşlan dıkları, dünyanın en ücra köşele 
rinden getirilip yapıştırıldıktan bu din ve 
barış mozaiği topraklarda, Nazilik yaparak 
tutunmaya başkasının topraklarını ebedi bir 
egemenlik altında tutma yanılgısını dene
mektedirler...

Dünya, Nazilerin soykırımında yok edilen 
çoluk çocuR, yaşlı nice Yahudi insan için 
çok duygulandı ve duyguların esiri olarak 
Yahudi lere haklarında da çok vermeye çalış 
tı; Acı çekmişlerdi, acıları dinsin diye yapılan 
bu cömertliği tüm dünya da gözü kapalı 
onayladı, sonra başkalarının çekeceği acıları 
hiç hesap etmeden. Ama bu mazlumlar ilk 
fırsatta, ele geçirdikleri ilk olanakta, Filistin 
halkının öz toprakları üzerinde kurdukları 
haksız devletle zalimlik yapmaya atıldılar 
Nazilerin yöntemleriyle, kıyım ve yıkım, ölüm 
ve tehcir, baskı ve zulüm dayattılar. Filistin 
halkı, bu yeni Nazi leriri işgalci zorbalığı altı
na dünya kamuoyu gözleri önünde acılı 
yaşamına böylece başladı.

II. Dünya savaşında uğradıkları, soykırım 
kefaretini Arap halkına kinle kusan o 
Siyonist Nazi İsrail Devleti, yaşlı genç deme
den katliamlarını sürdürmekle yetinmeyip, 
bebelerin kanını içmeye başladı.

Şaşkın bombaları, rasgele savrulan top 
mermileri gözünü dünyaya henüz açmış 
bebekleri katledip durdu...

1 aylık bebek öldürülüyor. Onlarca 
çocuk... Kadınlar. Yaşlılar. Toprak bile ah 
çekiyor, Filis tin'in güzelim doğası yanıyor, 
zeytin ağaçları kökünden sökülerek tehcirin 
en acımasız türü uygulanıyor.

Bu zulüm ABD destekli bir sürecin tüm 
çirkinliklerini taşıyor. Bir dizi izler gibi, canlı 
yayın yaparcasına gözlerimizin önüne seri 
len bu kanlı süreçleri, inatla ısrarla, enerji 
yollarını koruma adına, petrol yatakları üze 
rindeki egemenliği pekiştirme adına, Em 
peryalist güçlerin etkin desteği üretip duru 
yor. Her türden insan hakkının çiğnendiği 
bölgemizde, ufukta bir umut parçası bile 
bırakılmadan, kuşaklar ardı arkası yaşamaya 
zorlanıyor. Bu durum her türden özgür yaşa 
mı, gelişmeyi, küresel çağın verileri içinde, 
kendi gücüyle, orijinalitesiyle yer almayı 
engelleyip duruyor. Ondan sonra bu diren
me nedendir diye soruyorlar, bu intihar giri 
şimleri nedendir diye sorup, hakları için di 
renmekten başka amaçları olmayan direniş 
çileri terörist diye suçlamayı ihmal etmiyor
lar.

Oysa terör Nazi yöntemleriyle İsrail devle 
ti tarafından, her gün, Filistin Arap halkına 
karşı yürütülüyor. Filistin’de SOYKIRIM 
dünya güzü önünde işleniyor... bir halk 
kendi anavatanında, gasp edilmiş haklarını 
geri istiyor diye katlediliyor... Bu teröre 
yönelik bir tutum bile ortaya konamıyor. 
Birleşmiş Miletler ABD'nin bir bürosu olarak 
bu gidişe seyirci kalmakla bu dünyada 
adalete güveni köklüce sarsıyor. Geriye tek 
tercih bırakılıyor o da yaşamak için, özgür 
olmak için, hak arayışı için direnmektir... 
Filistin haklıda ölümler içinde bu gerçeği 
ikame etmeye çalışıyor.

http://www.gemlik-belediyesi.com
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fcı folMler uılanılı
23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları İçin ilçemize gelen 

Makedonya Folklor Ekibi, Özel Aykent İlköğretim 
Okulu’nda veda gösterisi yaptı. Aykentli öğrenciler, 

MakedonyalI ekibi sevgi gösterisiyle uğurladılar.
23 Nişan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nm 
88 nci yıldönümü 
nedeniyle düzenle
nen kutlamalara 
gelen ve konuk 
edildikleri okulların 
velileri tarafından 
evlerinde ağırlanan 
Makedonya, Bulga 
ristan, Gürcistan 
ekipleri dün ilçemiz
den uğurlandılar. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrenci aileleri 
tarafından evlerinde 
konuk, edilen 
Makedonya Folklor 

Ekibi, son gösteri
lerini Aykentli . 
öğrenciler için dün 
okul bahçesinde 
sergilediler. 
MakedonyalI 
heyetin yöneticileri, 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler’e 
kentlerini tanıtan 
CD ler armağan 
ettiler. Türkiye’ye 
gelmekten ve kendi
lerine gösterilen 
misafirperverlikten 
çok memnun 
kaldıklarım belirten 
Makedonya ekibi, 
öğrencilerin sevgi 
gösterileri arasında 
uğurlandılar.

Kızılay kan toplayacak
Bursa Kızılay Kan 
Merkezi tarafından 
Pazartesi günü 
Belediye Düğün 
Salonu’nda kan 
bağışı kabul 
edilecek.
Periyodik olarak 
Gemlik'e gelerek 
kan bağışı kabul 
eden Bursa 
Kızılay Kan 
Merkezi elemanları 
Pazartesi günü 
saat 10.00 ile 
17.00 saatleri 
arasında kan 
vermek isteyen 
vatandaşları 
kabul edecekler.
Sağlıklı kalmanın en

güzel yollarından 
biri olan kan ver
menin aynı zamanda 
insan hayatını da

kurtarmak olduğu
nun bilincinde 
olan vatandaşlar 
pazartesi günü

belediye düğün 
salonuna giderek 
kan bağışında . . 
bulunabilecekler..,

Güler; “Tartışmayı 
bırakın, 

Hizmet yapın

CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, 
geçtiğimiz günlerde 
Gemlik Dörtyol 
mevkiinde meydana 
gelen ve iki kişinin 
yaşamını yitirmesine 
yol açan kazanın 
ardından, önce 
AKP'li Gemlik 
Belediye Başkanı 
nın AKP Gemlik İlçe 
Başkam'na yönelik, 
söz konusu bölgeye 
köprülü kavşak yap
tırmamak başta 
olmak üzere diğer 
bazı projelerini de 
yaşama geçirmesini 
engellediğine ilişkin 
suçlayıöı ifadelerini, 
ardından da bir 
yerel kanalda 
AKP Gemlik İlçe 
Başkam'nın AKP'li 
Gemlik Belediye 
Başkam'nın bu açık
lamalarını akılsızlık
la suçlayıcı beyanat
larını hayretle, ibre
tle ve üzüntüyle izle
mekte olduklarını 
belirterek; "Tartış 
mayı bırakın hizmet 
yapın" uyarısında 
bulundu.
Güler, açıklamasın
da; "Öyle anlaşılıyor 
ki; merkezi iktidarın

gücü ile yerel 
yönetim iktidar 
sorumluluğunu taşı
ması gereken bu 
siyasetçilerimiz, 
asıl amaçlarının, 
Gemlik'e hizmet 
etmek olduğunu 
unutmuş ve 
önümüzdeki yerel 
seçimlere yönelik | 
koltuk kavgasına , 
tutuşmuşlardır. 
Zaten yıllarca 
Gemlik 7 hizmetten 
yoksun bıraktınız 
hiç olmazsa 
görevden ayrıl
madan önceki son 
bir yılınızda kişisel 
çekişmelerinizi bir 
yana bırakın da 
Gemlik'e hizmet 
yapmaya bakın. 
Gemlik Halkı bu 
kısır tartışmaları 
hak etmiyor. 
Önümüzdeki yerel 
seçimlerde; kayıkçı 
kavgasına tutuşarak 
Gemlik'i hizmetten . 
yoksun bırakan 
bu kifayetsiz muh
teris siyasetçilere 
Gemlik Halkı'nın 
sandıkta gereken 
cevabı vereceğine 
yürekten inanı 
yoruz" dedi.

DEVREN JATIUK
ADLİYE KARŞISI . 
MERVE IZGARA

GSM: 0 544 677 44 31
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Bunun uzun yıllar önce tanın
mış yazar Erdal Öz’ün “İmpara- 

$tor” adlı iki çitlik romanında oku
nmuştum.

1920 Türkiye’si yoklar ülke- 
fsidir.

Osmanlı yenilmiş, yurd işgal 
r edilmiş, üstüne üstlük Yunan 

Ordusu İzmir’den Anadolu’ya 
işgale girişmiş...

Buna karşı Erzurum ve Sivas’ 
da kongreler yapan Mustafa Ke 
mal, Ankara’da Büyük millet mec 
tisini toplamış.

Anadolu dan gelen temsilci
lerin iaşalerini temin edecek kim 
se bulunaz o yıllarda Ankara’da.

Vehbi Koç’un dayısı mahalle 
bakkalıdır.

Bakliyat, sebze, çivi, tahta vb. 
daha birçok itıtiyaçı girecek işada 
mına ihtiyaç vardır.

İşte, Vehbi Bey, o tarihte orta 
ya çıkmış ve kurulacak Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin ilk ihti 

\ yaçlarını temin etmiştir.
! Vehbi Bey, soyadı yasasından 
I sonra Koç soyadını almış ve bil 
diğimiz imparatorluğunu kurmuş
tur.

Bugün Koç İmparatorluğu dün 
yanın ilk 500 dolar milyarderleri 
arasındadır.

Allah Devletimize zeval verme 
sin.

Tek parti döneıtıinin karaborsa 
zenginlerini, DP döneminin ikti-

Devlet kıyağı

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmaiLcom

dar zenginlerini hep duyar oku
ruz.

Bunların tümü devletle girdik
leri işlerden dolayı zengin olmuş 
lardır.

Türkiye’de her siyasi dönem 
kendi zenginini yaratmıştır.

Bunun ardında al gülüm ver 
gülüm dediğimiz bir işleyiş var 
dır.

İktidarı eline geçirenler, iş ver 
dikleri kesimden nemalanırlar.

Yani, siyaset ve ticaret iç içe 
girmiştir.

İş aleminin büyük bö lümü 
CHP’yi sevmezler.

Hep merkez sağdaki partileri 
desteklemişlerdir.

Çünkü, onların iktidarlarında 
devletin bankalarından iistedik- 
leri gibi kredi alıp büyümüşlerdir.

Bu durum 1980’lerden sonra 
tamamen yozlaştırılmış, yalnız iş 
dünyası değil, iktidarı elinde bu 
lunduranların yeğenleri, kardeş
leri, damatları, akrabaları da bu 
nimetlerden pay alır haline gel 
miştir.

Devlete kazık atan şirketler bü 
yümüştür.

Birsürü baldırı çıplak, iktidara 
yaslanarak işini geliştirmiştir.

Bunun örnekleri çoktur.
Çevrenize bakarsanız bunlar

dan birçoğunu görürsünüz.
AKP iktidara geldiğinden beri 

adını hiç duymadığımız şirketle 
rin devletle girdikleri ilişkiler ne 
deniyle ülkenin en büyük firma 
lan arasına girdiğini görüyoruz.

İktidara yandaş sermaye yara 
tıyor.

Bir yandan da damatlar, çocuk 
lar bu şirketlerin en önemli kol 
tuklarına oturtuluyor.

Bunun en son örneğini Atv ve 
Sabah medya grubunun satışın 
da gördük.

Adı son yıllara kadar duyulma 
yan Çalık Holding, AKP ile birlik
te devleşti.

Başbakanın damadı bu Holdin 
gin Genel Müdürü yapıldı.

İktidarı destekleyecek medya 
nın oluşumu için düğmeye 
basıldı ve 1.1 milyar dolara Atv.

Sabah Medya, Çalık Grubuna ver
ildi.

Bu grupa daha önce de devlet 
tarafından Bakü-Ceyhan boru hat 
tı döşeme işi de verilmişti.

Çalık Grubunun 1.1 milyar do 
lan yoktu.

Sonra medya sektörü, öyle 
karlı bir sektör de değildi.

Türkiye’nin ikinci büyük med 
ya gurubu hükümete yakınlığıyla 
bilinen bu Holdinge satın aldırıl 
dı.

Cumhurbaşkanı ve başbakan 
son zamanlarda gittikleri Katar 
da, arap sermayesinin Çalık Gru 
buna ortak olması için aracılık 
yaptıkları ortaya çıktı.

Çalık Holding, kurdukları şir
ketin 125 milyon dolarını Katarh 
ortağından, kalan bir bölümünü 
kendi kaynaklarından, ama asıl 
büyük payı (750 milyon doları) 
Halk ve Vakıfbank gibi devlet ban 
kasından aldığı kıyak kredi ile 
sağladı.

Hiçbir iktidar böylesi bir kıya 
ğı bugüne cesaret edip yapma 
m işti.

Görülen o ki AKP debelendik 
çe daha da batağa giriyor.

Devletin kaynaklarını kendine 
destek verenlere peşkeş çektiri 
yor.

Birgün bu devran tersine dön 
düğünde unutulmasın hepsinin 
hesabı sorulur.

UMURBEY hausama 
iibkafeterya

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
I Saati: 45.00 • YTL 

1 Saat t Servis; 65.00 ■ YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM : 0.546 517 52 82

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

BAŞKANLIĞINDAN
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda 

aşağıda aranan niteliklerde 2 ERKEK Sosyal Yardım ve 
İnceleme Görevlisi alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER :
1-T.C. vatandaşı olmak,
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- Askerlik görevini yapmış olmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında 

tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 
aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref 
ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istihlak kaçakçılığı hariç 
kaçakçılık, resmi ihale ve ahm satımlara fesat karıştırma, 
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 
bulunmamak, f?

6- Üniversitelerin en az 2 yıllık bölümlerinden (Sosyal 
Hizmet Uzmanı, Sosyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, 
Halkla İlişkiler Uzmanı, Diğer Yükseköğretim Mezunları) 
mezun olmak,

7- Kamu Personeli Sınavlarına girmiş ve en az 60 
puan almak,

8- Temel Bilgisayar bilgisine (Windows, MS Office 
programları) sahip olmak,

9- B sınıfı ehliyete sahip olmak,
Başvuranların, ayrıntılı özgeçmişlerini bir başvuru 

mektubuyla birlikte en geç 05.05.2008 tarihine kadar 
Gemlik Kaymakamlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

, İlan olunur.



26 Nisan 2008' Cumartesi Gemlik KHrfez Sayfa b

Bursa ile Van Katileş şehir oldu
Bursa ile Van'ın 
kardeşlik anlaşması, 
iki kentin belediye 
başkanları ile Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik ve 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Faruk Nafiz 
Özak tarafından 
imzalandı.
Türkiye Sağlıklı Kent 
ler Birliği'nin Van 
Buluşması, Bursa ile 
Van'ın kardeş şehir 
protokolünün imza
lanmasıyla başladı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik ile 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Faruk Nafiz 
Özak'ın da katıldığı 
törende konuşan 
Van Belediye Baş 
kanı Burhan Yeni 
gün, Bursa'nın, 
Türkiye'de sağlıklı 
kentleşmenin öncü 
lüğünü yaptığını 
belirterek, "Bursa, 
sadece sağlıklı 
kentleşme değil, 
çağdaş şehircilikle 
de öncü bir şehir. 
Bursa ile kardeşlıi 
ğimizin Van'a büyük 
faydalarının olacağı
na inanıyorum" 
dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de 
Türkiye Sağlıklı Kent 
ler Birliği'nin Van'da 
ki buluşmasının Van 
Gölü'nün kirliliğinin 
önlenmesine yönelik 
projenin başladığı 
güne rastlamasının 
toplantıya ayrı bir 
anlam kattığını ifade 
ederek, "Türkiye'de 
kentlerin konuşulan 
sorunları yıllardır 
çözüm bekliyordu. 
Bu Bursa'da nasılsa, 
Van'da da, Antalya 
da da böyle. İşte 
Van Gölü'nün kirlil
iğinin önlenmesine 
yönelik hükümetimiz 
seferber olmuş. Bu 
gün de proje başla 
tıhyor. Van'ın doğal- 
gaz temeli atıldı.
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği'nin 
başkanı olarak mut
luluğumu anlata
mam. İnşallah 
hükümetimiz ve 
yerel yönetimlerim
izin işbirlikleriyle 
Türkiye'de kentler 
insanımıza layık 
olan yaşam stan
dartlarına ulaşacak.

Birlik olarak bu 
hedefle yola çıktık. 
Bu yolda ilerliyoruz" 
diye konuştu.
Televizyonlarda 
doğuda çıkan 5-10 
dakikalık olayların 
saatlerce ekranlar
dan tekrar tekrar 
gösterildiğine vurgu 
yapan Şahin'in, 
"Bugün Van'ın cad
delerinde huzur ve 
güven içinde 
dolaştım. İnsanlar o 
kadar sıcak ve 
kardeşlik dolu ki. 
Televizyonlarda 
doğudaki huzur, 
sevgi ve kardeşlikte 
gösterilsin" şeklin
deki sözleri, salonu 
dolduranlar tarafın
dan uzun süre 
alkışlandı.
Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Faruk Nafiz 
Özak ise dünyaya 
şehirciliği öğreten 
OsmanlI'nın 
torunları olarak, 
hedeflerinin 
Türkiye'yi çağdaşlık 
seviyesine ulaştır
mak olduğunun 
altını çizerek, son 
yıllarda ülkenin ve 
şehirlerin sorun

larının çözümünde 
zihniyetin değiştiği
ni savundu. Ozak, 
İller Bankası'na 
getirdikleri yönetim 
anlayışıyla kötü bir 
patron değil, iyi bir 
ortak olarak, parti
zanlık yapmadan 
eşit bir şekilde 
şehirlere katkıda 
bulunduklarını 
söyledi. Bursa'nın 
son 4 yılda büyük 
bir değişim ve 
gelişim içinde 
olduğunu 
örneklerle anlatan 
Özak, "Başbakanın 
değimiyle Bursa, 
take off olmuş.. 
Çağdaşlaşma ve 
markalanma 
yolunda uçup 
gidiyor. Bursa, 
Kayseri, Konya 
gibi şehirlerimiz 
artık yerel yönetim
lerdeki hizmetlerle 
Avrupa Birliği'ne 
girebilecek 
kalitedeler. Bursa 
ile kardeş olan 
Van'da bu tecrü 
belerden istifade 
etmesini 
diliyorum" 
şeklinde konuştu

--------- n V----- îİIİIMOS
Türkiye Öğrenci 
Meclis toplandı. 
Türkiye Büyük 
Millet Meclis 
Başkanı 
Koksal Toptan, 
cumhuriyetin 
ideallerini taşıyan 
gençleri anlamlı 
bir demokrasi uygu
lamasında görmek
ten büyük gurur 
duyduğunu söyledi. 
5'inci dönem 
Türkiye Öğrenci 
Meclisi özel bir
leşimle toplandı. 
81 İl'den seçimle 
gelen öğrencilere 
hitap eden Koksal 
Toptan, projeyle, 
çocuk ve gençlerin, 
demokrasinin temeli 
olan eşit ve adil rek
abet, saygı ve uzlaş
ma kültürü ile 
katılım ve işbirliğini 
öğrenmelerini 
amaçladıklarını 
kaydetti.
Toptan, 
"Demokrasimizin 
bu şekilde kök
leşerek, bu 
bilinçte yetişen 
gençlerimizin 
deneyim ve birikim

leriyle daha ileri 
noktalara gele- . 
ceğine inanıyorum. 
Çocuklarımızın —. 
kendilerini sürekli 
yenilemelerini ve 
geliştirmelerini, 
çağın gereklerini 
idrak ederek, 
bu gereklerle 
donanımlı 
olmalarını 
istiyoruz." dedi. 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik de, 
öğrencilerde 
demokrasi 
bilincini geliştirmek, 
hoşgörüyü 
öğretmek, milli 
manevi değerlerini 
özümsemiş, 
kavga etmeden, 
aklını kullanarak 
görüşlerini 
savunan bir 
gençlik hedefledik
lerini kaydetti. 
Konuşmaların 
ardından Türkiye 
Öğrenci Meclisi 
üyeleri sırasıyla 
and içti. Daha 

sonra da 
Başkanlık Divanı 
seçimleri yapıldı.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

GÜNDE DAVETİYEBASILIR
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

islikle. Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Çalışanlar 8 İiUm Mim i iM
Türk-İş Genel 
Sekreteri Mustafa 
Türkel, 1 Mayıs'ta 
Taksim'e çıkmanın 
demokrasiye sahip 
çıkmak olduğunu 
belirterek, 
"Toplanma yerleri 
mizi Şişli, Şişhane 
ve Dolmabahçe 
olarak belirledik. 
Her 3 koldan saat 
11.00'de hareket 
ederek aynı anda 
Taksim'de buluşa
cağız'' dedi.
Türk-İş Genel 
Sekreteri Türkel, 
DİSK Genel Şekre 
teri Tayfun Görgün, 
KESK Gçnel . 
Sekreteri Abdurrah 
man Daşderhir ve 3 
konfederasyon u n 
oluşturduğu 1 Mayıs 
Tertip. Komitesi, 
Türk-İş 1. Bölge 
Temsilciliği'nde 
düzenledikleri 
basın toplantısında 
kutlama programını 
açıkladı.
Türkel, 3 konfe 
derasyon olarak 
bu y ı İki 1 Mayıs 
kutlamalarını 
"sosyal adalet, 
eşitlik, bağımsızlık, 
demokrasi ve barış 
için omuz omuza- 
yız" sloganı ile 
Taksim Meydam'nda 
gerçekleştirecekleri-, 
ni ifade ederek, 
sözlerine şöyle

devam etti: 
"Bakanlar Kurulu’ 
nun 1 Mayıs'ı Emek 
ve Dayanışma 
Bayramı olarak ilan 
etmesini, sadece 
malumun ilanı ola 
rak değerlendiriyo 
ruz. Israrla ve karar
lılıkla 1 Mayıs'ın tatil 
edilmesi talebimizi 
dile getiriyoruz. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
'Ayaklar başı yönet
meye kalkarsa kıya 
met kopar' şeklinde
ki açıklamasını kını 
yor ve protesto 
ediyoruz. Başba 
kamın ayaK takımı 
dediği insanlar, bu 
ülkenin eşit haklara 
sahip yurttaşlarıdır;" 
"Taksim Meydanı 
1 Mayıs'a da 
açık olmalı"- 
Taksim Meydanı’nın 
pek çok etkinlik ve 
gösteriye açık 

olduğu gibi 1 Ma 
yıs'a da açık olması 
gerektiğini savunan! 
Türkel, hükümetin ’t!. 
hiçbir gerekçe ile bu 
hakkın önüne yasak 
ve engel koyamaya
cağını, koymaması 
gerektiğini bildirdi; 
"Bu t Mayıs’ta _ 
Taksim'e çıkmak 
demokrasiye sahip 
çıkmaktır"diyen 
Türkel, "prövokas 
yon olur" gerekçe
siyle Taksim'in 
yasaklanmak, isten
mesinin inandırıcı 
olmadığın) söyledi. 
Türkel, kendilerinin 
ı Mayıs ın tam bir 
emek ve ,,demokrasi 
şöleni içinde kut
lanacağına inandık
larını ve tüm hazır
lıkları buna göre 
yaptıklarını ifade. 
ederek, "Türk-İş, 
DİSK ve KESK 
olarak başta 

mühendisler, öğret
menler, doktorlar, 
eczacılar, diş hekim
leri, serbest 
muhasebeciler ve 
tüm emeği temsil 
eden kuruluşlar 
olarak hazırlık
larımızı tamamladık. 
Toplanma yerlerimizi 
Şişli, Şişhane ve 
Dolmabahçe olarak 
belirledik.
Dolmabahçe'den 
Türk-İş, Şjşlj'den 
DİSK,ye Şişhane 
den KESK olarak 
yürüyeçeğik. Bizle 
rin arkasından 
belirlenen örgütler , 
yürüyecekler. Bu 
bölgelerde toplanma 
saatimiz 10,00-11.00 
olarak belirlenmiştir. 
Her 3 koldan da saat 
11.00'de hareket 
ederek aynı 
anda Taksim'de 
buluşacağız. < 
Konfederasyonlarım 
izin ve katılımcı 
örgütlerin genel 
başkan ve yönetici
leri ile milletvekil
lerinden oluşan 
hey^t, Kazancı 
Yokuşu ve Taksim 
Anıtı'na çelenk 
koyacak ve saygı 
duruşugyapılacak. 
Ellerinde karanfil 
lerle yüz binlerce 
emekçinin alana gi 
rişi saat 13.00'te 
tamamlanacak.

Halta sonunda yağış var

Türkiye’nin batısı 
soğuk, havanın 
doğusu ise sıcak 
havanın etkisinde. 
Sıcaklık Marmara’da 
10 derecenin altına 
iniyor. Yağışlar 
pazar günü şid
detlenecek; 
Sıcaklık hafta sonu 
Marmara’da 10 dere 
cenin de altına ine 
bilir ve sağanak yağ 
murlar bekleniyor. 
İstanbul’da gökyüzü 
dört gün boyunca 
kapalı olacak. 
Poyraz kuvvetli, 
sıcaklık 10-13 dere 
ce civarında hisse 
dilecek, bu gece 
hafit yağmur olacak. 
Hafta sonu ise yüz 
de 90 olasılıkla daha 
kuvvetli yağmur 
görülecek. Ankara 
ve İzmir de serinle
meye başladı, pazar 
günü sağanak yağış 
var. İzmir’de poyraz 
bugün de çok 
kuvvetli esiyor.

Bursa bulutlu, 
Adana’da bugün 
sıcaklık düşmeye 
başlayacak. Bugün 
İstanbul 15, Ankara 
20, İzmir 21, Bursa 
16, Adana 33 
derece.
Marmara soğuyor, 
poyraz kuvvetli 
estiğinden hisse 
dilen sıcaklıklar 12- 
14 derece civarında 
olacak. Bugünlerde 
Marmara’da güneşi 
görmek zor, bulut
lanma fazla yine 
hafif yağmur olabi 
lir. Sakarya, Bursa, 
Bilecik arasında 
sağanak yağmur 
geçişi olacak. 
Marmara’da hafta- 
sonu sıcaklık 9 dere 
ceye inerken, yağ
mur kuvvetlenecek, 
Özellikle pazar günü 
yağmur şiddetli 
yağabilir, soğuk 
hava sah gününe 
kadar kalacak.

Cildi Dağı’nda operasyon sürüyor
Türk Silahlı Kuvve 
tleri (TSK) terör 
örgütü PKK'ya 
yönelik Şırnak’ın 
Cudi Dağı’nda 
operasyonlarına 
devam ediyor. 
Cudi dağı,

MGK'dan "Kürt gruplarla görüşmeye" vize
Milli Güvenlik 
Kurulu (MGK) toplan 
tısının ardından 
yapılan açıklamada, 
Irak'ın kuzeyinde 
üslenmiş terör 
örgütüne karşı Türk 
Silahlı Kuvvetlerince 
yapılan başarılı sınır 
ötesi operasyonların 
sonuçlarının değer
lendirildiği belirtil
erek, "Ülkemizin 
huzur ve güvenliğini 
zedelemeye yönelik 
girişimlere karşı alı
nan tedbirlerin 
kararlılıkla sürdü 
rüleceği teyit

Atatürk Burnu 
bölgesine sabahın 
ilk ışıklarıyla birlikte 
skorsky helikopter
leri sarp kayalıklara 
özel harökat koman
doları sevk etti. ' 
Şırnak 23. Jandarma 

edilmiştir" denildi. 
MGK,Genel Sekre 
terliğinden yapılan 
açıklalmaya göre, 
MGK bildirisi şöy 
le:"Toplantıdâ, 
Irak'ın kuzeyinde 
üslenmiş terör 
örgütüne kârşı Türk 
Silahlı Kuvvetlerince 
yapılan başarılı sınır 
ötesi operasyonların 
sonuçları değer
lendirilmiştir. Irak 
kuzeyinin terör ör 
gütünce kullanılma 
sının önlenmesinin 
sadece ülkemizin 
değil, aynı zamanda 

Sınır Tümeh Komu 
tanlığı'ha bağlı 
Madem Karakolun 
dan yaklaşık 4 
skorsky helikopteri 
bölgeye özel 
hareket birliklerini 
sevk etti. Ayrıda

Irak'ın, ve bplgehip 
güveğl^' istîKrarv'49 
huzürüna katkıda' 1 
buluhacağı vurgu- , 
lanmıştır. Ülkehıizih ' 
huzur ve ğ d veliliğin,i 
zedelehieye yönelik 
girişirnlere karsı âlı- 
nâıy f^çlbKrlbrin 
kararlılıkla sürdü1 
rüleçöği teyit 1 
edllniiştlr. Irak ■ 
genelinde meydana ' 
gelen gelişmeler 
gözden geçirilrbiş,1 ’ 
Irak'ta milli' mtita-'1 
bâkatın' terhelihV1 
oluşturan’yasâma 
alâhincjaki faaliyetler 

bölgede 
Şırnak-Cizre, 
Şırnak-Uludere 
yol güzergahlarında 
Mehmetçik
mayın arama tarama 
ve yol kontrollerini 
sıklaştırdı.

ile Irak'ın bölğede> 
yerini yeniden ala
bilmesine yönelik ’ 
gelişmeli değer
lendirilmiş, bu ' 
bağlamda ülkemizin 
tüm Iraklı grup ve 
oluşumlarla isti 
şarelerinin sürdü / 
rülmesinin yararlıH 
olacağı mütalaa 
edilmiştir. Ayrica, ' 
Irak ile başta ekonö- 
mi ve enerji olmak 
üzere çeşitli alanlar-, 
daki ikili işbirliğinin 
daha da geliştirilme
si üzerinde durul
muştur."

Mayına haşan menlik 
nörevlisi yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçe
si dağlık arazi kesi
minde güvenlik güç
leri tarafından gece 
yapılan arama ve 
tarama faaliyeti es 
nasında, terör örgü 
tü mensupları tara 
fi'hlaan döşenen ma 
yına basma sonucu 
1 güvenlik görevlisi 
yaralandı!
Şırnak'tg mayına 
basan 1 güvenlik 
görevlisinin yara
landığı bildirildi. 
Genelkurmay Baş 
kanlığının internet 
sitesinde yer alan 
terörle mücadeleye 
iliŞkinduyuruya gö 
re, Şırnak'ın Silopi 
ilçesi dağlık arazi 
kesiminde güvenlik 
güçleri tarafından 
gece yapılan arama 
ve tarama faaliyeti 
esnasında, terör 
örgütü’ mensupları 
tarafından döşenen 

mayına basma 
sonucu 1 güvenlik 
görevlisi yaralandı. 
Güvenlik güçlerince 
Elazığ'ın Arıcak ilçe 
sinde yapılan ara
mada da terör örgü 
tü mensuplarınca 
yol kenarına tuzak- 
lanmış 15 kilogram 
amonyum nitrat ve 
250 gram C-4 plas
tik patlayıcı kullanı 
larak hazırlanmış bir 
adet patlayıcı mad 
de düzeneği, Diyar 
bakır'ın Lice ilçesi 
dağlık arazi kesimin 
de ise patika yola 
döşenmiş 1 kilog 
ram amonyum nitrat 
ve 300 gram C-4 
plastik patlayıcı karı 
şımı kullanılarak ha 
zırlanmış bir adet 
patlayıcı madde dü 
zeneği bulundu. Pat 
layıcı madde düze 
nekleri uzman ekip 
lerce imha edildi.



26 Nisan 2008 Cumartesi Gemlik KHrfez Sayfa 8

Kargoyla gelen buzdolabındakî 
esrarı narkotik Köpekleri buldu
Bursa'da polisin 6 
aylık takibi sonucu 
gerçekleştirdiği "Ge 
ce Yıldızı 16" adlı 
operasyonda, Mar 
din'den kargoyla 
gönderilen buzdola 
binin içine gizlenmiş 
5.4 kilogram esrarı, 
narkotik köpekleri 
'Alfa’ ve 'Öncü' bul 
du. Olayla ilgili göz 
altına alınan 2'si ço 
cuk 16 kişi adliyeye 
sevk edilirken, anne 
si çete lideri olduğu 
öne sürülen 3 yaşın
daki bir çocuk da 
kalacak yeri olma 
dığı için ekip otosuy
la adliyeye gönderil
di. Anne tutuklanırsa 
oğlu da cezaevine 
girecek.
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla Müca 
dele Şube Müdürlü 
ğü Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
Kamberler Mahalle 
si'ndeki uyuşturucu 
satışını ardı ardına 
gerçekleştirdiği çok 
sayıda operasyonla 
durdurmayı 

® _ _ _ _ _ _ _ _ _ u _ .. _ —. . . . . . . . . . . . . . . ■ 6-BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYIHIZ

İ Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

i

i

£

3
1

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

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.

Madde ÖZALP

başarırken, bu kez 
de operasyonlarını 
Beyazıt Mahallesi'n 
deki Kartal Sokak'a 
yoğunlaştırdı. 6 aylık 
planlı takipte esrar 
sattıkları belirlenen 
çete üyelerine Mar 
din'den esrar gön
derileceği istihbarını 
alan polis, harekete 
geçti. Söz konusu 
kargo firmasında 
pusuya yatan ekip 
ler, esrar yerine bir 
buzdolabının gelme
si üzerine şaşkına 
dönerken yine de 
alıcıların gelmesini 
bekledi. Kargoyu 
almaya gelen Y.D. ve 
E.D.'nin buzdolabını 
kamyonete yükleme
si üzerine harekete 
geçen polis zanlıları 
yakaladı. Kamyone 
tin kasasında bulu
nan buzdolabında 
arama yapan narko 
tik köpekleri, Alfa' ve 
'Öncü', sebzelik bölü 
müne gizlenmiş 5.4 
kilogram esrarı bul 
du. Yakalanan 2 kişi 
nin sorgusunun

ardından polis, eş 
zamanlı olarak ger 
çekleştirdiği şok 
baskınlarla 4'ü ba 
yan 2'si çocuk top 
lam 14 kişiyi daha 
gözaltına aldı. 
Emniyetteki sorgu
larının ardından çete 
lideri olduğu iddia 
edilen Ceylan Ö. (28) 
ve Filiz K. (42), ile 
örgüt üyesi oldukları 
ileri sürülen Yılmaz 
D. (40), Engin D. 
(37), Pembe Ö. (25), 
Kıvılcım Ö. (20), 
Abdullah A. (30), 
Gülabi B. (29), Orhan 
Ş. (31), Kemal S. 
(42), Haşan Ö. (26), 
Doğan Ö. (36), Ağa 

&

B. (36) ve Vakkas B. 
(27), "suç işlemek 
için örgüt kurmak, 
örgüte üye olmak ve 
esrar ticareti yap
mak" suçlarından 
adliyeye sevk edildi. 
Ayrıca çete üyesi 
oldukları belirlenen 
F.K.(17) ve F.P. (17) 
çocuk şubesi ekip
lerine teslim edileli. 
Bu arada polisin, 3 
gündür emniyette 
sorgu için gözaltında 
tuttuğu çete lideri 
Ceylan O.'nün 3 
yaşındaki oğlunu da, 
kalacak yeri olmadı 
ğı için ekip otosuyla 
adliyeye sevk edildi.

Denizli 
sallanın

Denizli'de 4.8 bü 
yüklüğünde dep 
rem meydana 
geldi. Denizli'de 
dün sabah saat 
07.48'de merkez 
üssü Honaz İlçesi 
olan 4.8 büyük
lüğünde deprem 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, sabah saat
lerinde meydana 
gelen ve başta 
Denizli merkez 
olmak üzere diğer 
ilçelerde de hisse 
dilen depremin 
derinliğinin 5 kilo
metre olması şid
detli hissedilme
sine sebep oldu. 
Depremin mey
dana gelmesiyle 
birlikte bazı vatan
daşlar kendilerini 
sokağa atarken, 
jandarma ve polis 
ekipleri il genelin 
de çalışmalara 
başladı. Depremin 
merkez üssü olan 
Honaz llçesi'nde 
şu ana kadar 
yapılan inceleme 
ve araştırmalarda 
herhangi bir can 
ve mal kaybı olma 
dığı öğrenildi.

Bursa'da Trafik 
Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde motosiklet 
ve otomobilin 
çarpışması sonucu 
meydana gelen 
trafik kazasında 2 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza saaıt dün 
22.30 sıralarında 
Alanyurt Karayolu 
üzerindeki Metal 
Sanayi kavşağında 
meydana geldi. 
Alanyurt'tan İnegöl 
istikametine gitmek
te olan Gökhan 
Çelik (21) yöneti 
mindeki 16 F 8770 
plakalı motosiklet, 
Küçük Sanayi Sitesi 
Metal İşleri bölümü 
kavşağından 
Özdilek Alışveriş

Yolcu otobüsü 
takla attı: 5 ölü 

9 yaralı
Şanlıurfa'nın 
Akçakale İlçesi'nde 
yolcu minibüsünün 
takla atması sonu
cu, 5 kişi öldü, 9 
kişi de yaralandı. 
Kaza dün saat 10. 
00'da Şanlıurfa - 
Akçakale 
Karayolu'nun 
35'inci kilome
tresinde meydana 
geldi. Akçakale 
İlçesi ile Şanlıurfa 

kent merkezi arasın
da sefer yapan 
Vahit Akay yöneti
mindeki 63 ND 
341 plakalı yolcu

TU 1 “SUYUNU BOŞA 
__HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama1' 
kampanyasına su.tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Merkezine dönmek 
isteyen Serkan Çeti- 
zli yönetimindeki 16 
F 4799 plakalı oto
mobile çarptı. Çarp
manın etkisiyle 
motosikletten fır
layan Gökhan Çelik 
ve otomobilin arka 
koltuğunda oturan 
Emirhan Çetizli (4) 
yaralandı.
Otomobilin 
sürücüsü Serkan 
Çetizli ve eşi ise 
kazayı yara almadan 
atlattı. Yaralılar, 112 
ambulansıyla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil servisine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

minibüsü henüz 
belirlenemeyen bir 
nedenden dolayı 
kontrolden çıkıp 
önce stabilize 
yola girdi, ardından 
takla atarak tarlaya 
yuvarlandı.
Kazada ilk belir
lemelere göre, 
5 kişi hayatını 
kaybederken, 
7 kişi de yaralandı. 
Yaralılar Akçakale 
Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.
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Açlık sının 7t7 m
Türk-İş araştırması
na göre dört kişilik 

t bir ailenin “açlık 
ı sınırı” olarak kabul 

• edilen asgari aylık 
mutfak harcaması 
Nisan ayında yüzde 
2.91 artarak 717 
YTL oldu. Diğer 
gereksinimlerle bir
likte bir ay boyunca 
yapılması gereken 
toplam harcamanın 
asgari tutarı 2 bin 
335.7 YTL olarak 
belirlendi.
Türk-İş Araştırma 
Merkezi'nin her ay 
düzenli olarak yap
tığı “açlık ve yok
sulluk sınırı” çalış
masının Nisan ayı 
sonuçları, dört kişi-. 

| lik bir aile için 
hesaplanan açlık 
sınırının 717 YTL, 
yoksulluk sınırının 
da 2 bin 335 YTL 73 
YKr olduğunu gös
terdi. Net 481 YTL 
olan aylık asgari 
ücretin dört kişilik 
ailenin ancak 5 
günlük mutfak 

ı giderini karşılaya

bildiği bildirildi. 
Mutfak enflasyonu 
geçen aya göre 
yüzde 2.91 oranın
da artarken, 
sön on iki aylık 
arrtış yüzde 13.60 ve 
ortalama yıllık artış 
ise yüzde 11.67 
oranında gerçek
leşti. Gelir artışları 
2008 yılının enflasy
on hedefi olan 
yüzde 4 ile sınırlı 
tutulan kesimin 
geçim şartları, daha 
yılın ilk dört ayında 
yüzde 4.22 olarak 
gerçekleşen mutfak 
enflasyonu sonu
cunda daha da ağır
laştı. Gıda harca
ması tutarı geçen 
yılın aynı ayına 
göre 86 YTL arttı. 
Gıda ile birlikte kira, 
ulaşım, elektrik, su, 
yakıt ve benzeri 
diğer zorunlu har
camaları için aile 
bütçesinden önceki 
yıla göre bu ay 
yapılması gereken 
ek harcama tutarı 
ise 280 YTL oldu.

ELEMAN ARANIYOR
DETAVPARK 

OTO KUAFÖRÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAV ELEMAN 
ARANIVOA.

Müraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.
Orhangazi Cad. Bütünler Düğün Salonu 

Karşısı-GEMLİK

TEL: 514 37 44

ELEMAN ARANIYOR

Restourant 
bölümümüzde 
çalışmak üzere 
BAV - BRVRN 

ELEMAN ARANIYOR. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 
Müraacatların şahsen yapılması tercih sebebidir.

Gemlik - Yalova Yolu 5. km.
Tel: (0.224) 5132394 (pbx) - Fax: 5133102

ELEMAN ARANIYOR
Sünger ve poliüretan 

imalatı yapan fabrikamızda 
çalışmak üzere 

** Askerliğini yapmış ** 
** 25 yaşını aşmamı;** 

BAV ELEMANLAR ARANIYOR.

BURFLEKS LTD. STİ.
Müracaatların Sanayi Sitesi B Blok No:15-16 

GEMLİK adresine şahsen yapılması rica olunur

Tel: 0.224 524 80 86

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

PERİ TOZU
EJDER AVCILARI

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ayrıca 
Mutfakta çalışacak 

bayan eleman ve sekreter 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 
CV fakslanması gerekmektedir.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA - Tel: 513 47 39

(Rezervasyon
Tel:5133521)

12.00-14.00-16.15-19.00-21.00
12.00-14.15 16.30-19.15
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Kültür par k Spor Senliği başlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın* 
dan bu yıl 5.'si 
gerçekleştirilecek 
‘Kültürpark Gençlik 
ve Spor Şenliği’, 19 
- 25 Mayıs tarihleri 
arasındâ spora 
gönül verenleri bir 
araya getirecek. 
Kültürpark Spor 
Tesisleri’nde 
gerçekleştirilecek 
şenlik, her yaş 
grubundan 
sporsevere 
eğlenceli ve heye
canlı anlar yaşata
cak. ‘Takımını kur, 
heyecana ortak 
ol...’ sloganıyla 
başlatılan etkinlik, 
açık havada spor 
yapma fırsatı 
verirken, gençler 
arasındaki dostluk 
ve kardeşliği de 
pekiştirmeyi

amaçlıyor.

Açılışta özel 
gösteriler 
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma ve Gençlik ve 
Spor Bayramı’nda 
açılışı yapılacak 
olan ’5. Kültürpark 
Gençlik ve Spor 
Şenliği’nin ilk 
gününde 
katılımcılar, 
birbirinden özel 
gösterileri ve dans 
şovlarını keyifle 
izleyebilecekler. 
İlginç 
animasyonlarla 
renklenecek 
olan açılış gününde, 
Türkiye’nin tek 
akrobatik basketbol 
şov grubu Karizma 
Show da izleyenlere 
etkileyici gösteriler 
yapacaklar.
Başvurular 14

Mayıs’ta sona eriyor 
Spor şenliğinin 
programı hakkında 
bilgi veren BURFAŞ 
Genel Müdürü 
İbrahim Er, bu yıl 
şenlik kapsamında 
hah saha futbolu, , 
sokak basketbolü 
ve plaj voleybolu 
olmak üzere 

3 branşta 
yarışmalar 
yapılacağını 
kaydetti. 
Vatandaşları 
sağlıklı spor yap
maya davet eden 
Er, ilk kez bisiklet- 
turu ve halk 
koşusunun da 
düzenleneceği

şenliğe katılımın 
ücretsiz olduğunu 
sözlerine ekledi. 
Yarışmalarda 
derece alan 
sporcuların 
kupa ve 
madalyalarla 
ödüllendirileceği 
organizasyonun 
başvuruları, 

14 Mayıs 
Çarşamba 
günü sona 
erecek. 
Şenlik Katılmak 
isteyenler, 
şenlik hakkında 
detaylı bilgiye 
www.burfas.com.tr 
adresinden 
Ulaşılabilecekler.

Bölae Kupası 1. Ayak
Yelken yarışları
Sinop'ta başladı

Türkiye Yelken 
Federasyonu 
tarafından 
düzenlenen 
"Bölge Kupası 
1. Ayak Yelken 
Yarışları" dün 
Sinop'ta başladı. 
Laser 4-7 kate
gorisinde 5, laser 
radialde 10 ve 
optimistte 27 olmak 
üzere, Ankara, 
Samsun, Sinop, 
Giresun ve Trabzon 
illerinde toplam 
42 sporcunun 
katıldığı yarışlar 
3 gün sürecek.
12 hakem, 3 yardım
cı personelin 
katıldığı yarışlar, 
dün öğle saatlerinde 
Sinop limanında 
start âldı. 
Belirlenen parkura

açılan sporcular, 
kategorilerine 
göre yarışıyor. 
Yarışlar hakkında 
bilgi veren Hakem 
Huriye Saral, 
"Türkiye Yelken 
Federasyonu'nun 
2008 yılı faaliyet 
programında 
yer alan yarışları 
25-27 Nisan 2008 
tarihleri arasında 
Sinop, Çayırova, 
Kocaeli, Gemlik,

Bursa, Çeşme/İzmir 
ve Adana olmak 
üzere toplam 5 
bölgede yapılıyor. 
Optimist, laser, 
laser radial ve 
laser 4.7 sınıflarına 
açık olarak 
yapılan yarışlar, 
aynı zamanda 
'Federasyon 
Kupası Yarışları' , 
için seçme yarışı 
niteliğinde" 
dedi.

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

t enlik Körfez? internetle www.gemlikkorfezgazetesi.com ABONE OLDUNUZ IV1U?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

http://www.burfas.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kilo mmlı jenresyonu itlim w CünestenkorunnıaTOllaıı
Nöroloji Uzmanı Dr. 
Mehmet Yavuz, kilo 
almanın özellikle ba 
yanlarda depresyo 
nu tetiklediğini 
söyledi.
REEM Nöroloji 
Merkezi uzmanların
dan Dr. Mehmet 
Yavuz, "Kilo almak, 
özellikle bayanlarda 
depresyonu tetikle 
yen bir unsurdur. 
Fazla kilolar, aynı 
zamanda zayıfla
maya çalışan bi 
reyler için de ank 
siyete oluşturmak
tadır. Dolayısıyla faz 
la kilolu bir insan da 
ha kırılgan bir yapı 
ya sahiptir" dedi. 
Kilolu olup dâ ben 
kendimle barışığım 
diyenlerin çoğunun 
gerçeği yansıt
madığını ifade eden 
Dr. -Yavuz, "Aslında 
kilo başlı başına 
yoğun bir anksiyete 
nedenidir. Diğer 
taraftan kilo almak, 
depresyona neden 
olabileceği gibi, 
depresyonun sebep 
olduğu bir durum da 
olabilir. Kilo almak, 
özellikle bayanlarda 
depresyonu tetikle 
yen bir unsurdur. 
Fazla kilolar, aynı 
zamanda zayıflama

ya çalışan bireyler 
için de anksiyete 
oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla fazla 
kilolu bir insan daha 
kırılgan bir yapıya 
sahiptir. Kilolu olup- 
ta ben kendimle 
barışığım diyenlerin 
çoğu da gerçeği 
yansıtmamaktadır. 
Egzersiz yapmaktan 
artık hoşlanmayan 
ve kilo almaya 
başlayan bir kadın 
mutlaka kendini 
sorgulamalıdır. Kilo 
alma muhtemelen 
artan stresin veya 
duygusal olarak bir 
aksaklığın doğal 
sonucu olarak 
ortaya çıkacaktır. 
Pek çok kadın için 

yemek, bir anda, 
hem rahatlama henf 
de kızgınlık kaynağı 
olmaktadır. Bu 
kadının içine düştü 
ğü hain bir döngü 
halini alır ve kilolu 
olduğu gerçeğine 
daha fazla yemek 
yiyerek karşılık verir 
veya spor yapmak
tan kaçınır. Böylece 
kilolar alır başını 
gider" diye konuştu. 
Kadınlarda her 
geçirilen gebeliğin 
vücutta fazladan kilo 
bırakabileceğini 
anlatan Dr. Yavuz, 
"Özellikle kadın, 
gebelik sırasında 
gereğinden fazla kilo 
aldıysa ya da doğum 
sonrasında bu fazla 

kiloları atmak için 
gayret göstermediy 
se ve çok sayıda 
doğum yaptıysa yine 
şişmanlık adayıdır. 
Kişinin hayatında 
oluşan bir değişiklik 
nedeniyle aktivitesi 
azaldıysa, örneğin 
bedensel olarak aktif 
olduğu bir işten ma 
sa başı bir işe geçiş, 
iş bırakma veya 
emeklilik, araba kul
lanmaya başlamak 
gibi nedenlerle enerji 
tüketimi azalabilir. 
Şişmanlığın artışına 
neden olan etkenler 
arasında yaşlılık, 
beslenme alışkan
lığının hazır 
yiyecek türüne 
kayması ve ayaküstü 
yenilen tost, 
sandviç, hamburger, 
piza, patates 
kızartması gibi 
yiyeceklerin fazla 
tüketilmeye 
başlanması, kadın
larda çok do ğum 
yapma, daha az 
hareketli bir yaşam, 
sanayileşmiş bir 
toplumda yaşama, 
evlilik, alkol tüketi
mindeki artış ve en 
önemli nedenlerden 
biri olarak genetik 
sayılabilir" 
dedi.

Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Eda 
Kıroğlu, Van 
bölgesinde 
güneş ışın
larının çok kısa 
bir mesafeyle 
dik geldiğini 
ifade ederek, 
bu yüzden cilt 
kanseri başta 
olmak üzere 
lekelenmeler ve 
çillenmelerin kentte 
çok görüldüğünü 
söyledi.
Güneş ışınlarının 
zararları ve korun
ma yöntemleriyle 
ilgili bilgi veren Dr. 
Eda Kıroğlu, 
koruyucu ürünler 
ve ciltleri tahriş 

etmeyen temizleyi
ciler ve nemlendiri
ciler kullanılması 
gerektiğini belirtti. 
Küresel ısınmayla 
birlikte kıştan yaza 
doğru hızlı bir hava 
ısınması 
yaşandığını, insan
ların bu adaptasyon 
döneminde prob
lemler yaşadığını 
anlatan Dr. Kıroğlu, 
"Bölgemizin rakımı 
çok yüksek olduğu 
için halkımızın 
kuvvetli etkili 
koruyucularla cilt
lerini korumaları 
gerekiyor. Sadece 
kremlerle olabilecek 
bir konu değil bu. 
Uzun süre dışarıda 
kalan insanlarımızın 

da şapka, gözlük ve 
kılık kıyafetleriyle 
bir şekilde zarar 
verecek tehlikeli 
güneş ışınlarına 
maruz kalmamaları 
için kendilerini 
korumalılar. Etkin 
koruma yöntemleri 
konusunda vatan
daşlarımıza bilgiler 
veriyor, uyarılarda 
bulunuyoruz" dedi. 
Van ilinde yaşayan 
herkesin bu konuda 
az veya çok dikkatli 
olması gerektiğini 
de ifade eden Dr. 
Eda Kıroğlu, 
"Çünkü bölgemiz 
ışınları rakımı yük
sekliği nedeniyle dik 
olarak gelmektedir. 
Bu yüzden ilimizde 
çok fazla cilt 
kanseri, ciltte leke- _ 
lenmeler ve çillen- 
meler görülüyor. 
Bunlara karşı bir 
çok korunma 
yönteminin 
kullanılması 
gerekiyor" 
diye konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 1879
513 12 06

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 513 1068
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 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.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
itfaiye

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
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 *182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapi 
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)

TUP DAĞITICILARI
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

26 Nisan 2008 Cumartesi 
FATİH ECZANESİ
27 Nisan 2008 Pazar 
ÖZER ECZANESİ

51312 95
51316 37
513 76 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
513

10
30

79
33
25

rnıasatıiM

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3041 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAH
* GİRİŞ ÇELİK KAH
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN
• 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 ÇATT İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

tgruup İNŞ A AT 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 

l60m2 dublex daireye geniş seçenek._ _ _ _

»
KAPALI OYUN PARKI

Sitenin kensine alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, ı 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


BİR YIL
’ DOĞAL KAYNAK SUYU

_ .«rf lA/dAT)/^ ^"ShhmSİ
S®, AKAY TİCARET
^SâGEMLİK BÖLGE BAYİ 539 0 444

ÜE& K.KUM1AKARACAALİ-NARLI-UMURBEY 538 98 68

19 LİTRE

ISO 9001 :2000
Ouality Management System

HACCP
Based Food Safety System

FİYAT

GemlikKsrfe
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE ■ ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

< 98 iyİ8nn pa7artpti www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax; 513 33 50

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği tarafından düzenlenen konferansa 25 kişi katıldı

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Salonu'nda düzenlenen konfenansa 
katılan konuşmacılar da ilgisizlikten yakındılar. Bursa Valiliği İnsan 
Hakları Yönetim Kurulu üyesi Mak. Müh. Hülya Duran, Türkiye’nin insan 
haklan konuşunda kötüşiçile sahip olduğunu söyledi. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

İLGİSİZLİK
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği'nin düzenle 

d iğ i "Yaşanabilir Çevre ve İnsan Haklan" konulu 
konferansa 80 bin nüfuslu Gemlik'ten sadece 25 
kişi katılmış.

Ne kadar büyük ilgi değil mi? Devamı sayfa 5'do

Philips firması tarafından düzenlenen ‘Küresel Aydınlanma' konulu resim yarışması sonuçlandı

Çizerimiz Bans a 
‘Jüri Özel Ödülü’ 

özel Aykent İlköğretim Okulu 2/B sınıfı öğrencisi 
ve Gazetemiz ‘Çiziyorum1 köşesi Çizeri Barış Can 
Güler, Türkiye genelinde düzenlenen resim yarış
masında ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. 3’de

!g I»l,lz ESSfiN îfiPPSSSJ
₺ Zeytinlik -Tarla -Meyve Bahçelerinizde damlama ZİRAAT BANKASI S 
ır* usulü İle sulama sistemleri kurulur projelendirilir,

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN 1 PROJELERE
KumloCod. VoşoSSit. flpt. No:l K.KUMIR / GCMLİK ( SYILjlFAlJ j

Tel.: 0.224 538 53 13 - 0532 427 07 00 İLE KREDİ VERİYOR g»

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

Buluşma Itınıiıii turbanı muiihmi Mitilini
Bir Bakan ve iki çocuk....

Aşağıda okuyacağınız öykü bir "ders" 
tir..

Çağdaş uygarlığa giden yolda "kayırma" 
yoktur..

Temiz toplumda siyasetle aile yan yana 
durmaz..

Sağlıklı toplumlarda "ahbap çavuşlar 
ve yarenlere" belgeli belgesiz iltimas, 
irtikap ve rüşvet imtiyazları sağlanmaz..

Yıllar önce bir Milli Eğitim Bakanının 
makam odasının kapısı çalındı.

İçeriden kararlı ve tok bir ses "Giriiin" 
diye seslendi.

Oldukça mütevazi döşenmiş odaya iki 
tane lise talebesi girdi. Tombul yanaklı 
olan Milli Eğitim Bakanının yanına 
yanaşarak :

"Babacığım merhaba. Elini öpmeye 
geldik Gazi'yle beraber" diyerek arkadaşını 
gösterdi.

Mezun olmuşlardı iki samimi arkadaş 
liseden. Gazi ve Can, Bakanın elini öptük
ten sonra masanın karşısındaki koltuklara 
oturdular.

Tombul yanaklı çocuk söz aldı:
"Babacığım biliyorsun okulumuzu her 

ikimizde başarı ile bitirdik. Ve bir yıldır 
para biriktiriyorduk. Eğer senin de iznin 
olursa Bakanlığın bursundan yararlanıp 
Amerika'ya okumaya gitmek istiyoruz"

Bakan küçük bir sessizlikten sonra 
oğluna:

"Oğlum biraz dışarı çıkar mısın? Bizi 
arkadaşınla bir iki dakika yalnız bırak", 
dedi.

Oğlu dışarı çıktıktan sonra uzun boylu 
çocuğa şöyle dedi:

"Bak evladım, ben sizler gibi başarılı 
öğrencilerin yurtdışında öğrenim görmesi
ni her zaman desteklerim.

Fakat, bir bakan olarak oğlumu 
Amerika'ya gönderirsem, bunu başkaları 
farklı değerlendireceklerdir. Bu yüzden 
sadece sana burs vereceğim. Gerekli 
işlemlerin yapılması için talimatı veririm az 
sonra.

Hayırlı olsun" deyip dışarı çıkmasını 
söyledi talebeye.

Heyecan içinde kapının önünde 
bekleyen bakanın oğluna sarıldı çocuk.

"Can sana bir iyi, bir kötü haberim var; 
Baban bana burs verdi ama senin gitmeni 
onaylamıyor. "

Tombul yanaklı çocuk'elini cebine atıp 
bir mendil çıkarttı. İçi para dolu olan 
mendili arkadaşına verip:

"Al bunları Gazi. Nasıl olsa bana lazım 
değil bu para artık" dedi bir yıldır birik
tirdiği Amerika hayalini arkadaşına uza
tırken.

Oğlunun geleceğini bile ülkesinden 
sonra düşünen onurlu Milli Eğitim Bakanı 
Haşan Ali Yücel'dir.

Oğlu, büyük edebiyatçı Can Yücel'dir
Ve;
Onun lise arkadaşı, ise dayanın en ünlü 

beyin cerrahı Prof. Dr. GazuYjbşargil'dir..
Ya şimdi...
Hangi birini sayayım..
özal'ın prenslerini ve oğullarının yaptık

larını mı? •
Çiller'in Mert'i'nin şımarıklıklarını mı?
Erdoğan'-^ aile efradının ve kendisinin 

önleneme. kselişini mi?
Unakıtâ dirim ailelerinin dudakları 

uçuklatan başarı öykülerini mi?

__ □
Ercüment ESEN

Sovyetler Birliği’nde 
yaşanan çernobil 
faciasından sonra 
Giresun’da dünyaya 
gelen bir kolu tama
men olmayan bir 
kolu yarım ve bir 
ayağı olmayan 
TurguUFazlı 21 
yaşındaki gençe 
önce Özel Türe 
Özürlüler,Okulq 
Müdürü Tamer Sivri; 
daha sonra Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışrria Vâkfı

sahip çıktı. 
Giresun’da Fazlı 
ailesinin 6 kardeşten 
biri olan Turgut 
Fazlı, diğer kardeş
leri sağlıklı olarak 
dünyaya gelirken, 
Çernobil’de yaşanan 
nükleer faciadan 
şonra özürlü olarak 
dünyaya geldi. g 
Eğitimini sürdüre
bilmek için 
Bursa’daki 
ağabeyinin yanına 
gelen Turgut Fazlı, 
yengesi ile anlaşa
mayınca sığınacak

SIIIlllll-KİllAlIKlMAİllElElIveİpilİ
baytaş www.baytasmsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazarı Mahallesi
102 m2 2+1 normal daireler,
120 m2 3+1 normal daireler,
180 m2 4+1 dublexa daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe İsı, 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+T 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.cdrri.tr 

bir liman aradı. .İşte- 
bu arada Gemlik 
Özel Türe Özürlüler 
Okulu Müdürü 
Tamer Sivri, Fazlı’ya 
sahip çıktı. Fazlı’yı 
himayesine alan 
Sivri, aynı okulda 
özürlü öğrenciyi 
eğitirken, bir yandan 
da ayağına protez 
takılması için Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı’na başvurdu. 
Önümüzdeki hafta 
Turgut Fazlı’ya 
protez takılacağını

söyleyen Sivri, 
‘‘Turgut Fazlı, \ | 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir’in kendisine' 
yardım olarak 
tuvaletlerin işletme 
sini vererek destek 
oldu. Ayrıca kendi
sine yeşil kart çıkar 
dik. Fazlı’nın kendi - 
ayaklarının üzerinde 
durması için çalışı 
yoruz. Üniversiteye 
gitmek istiyor. _ 
Gemlik halkından 
destek bekliyoruz” 
dedi.

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR
200 m2 4+13 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

http://www.baytasmsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.cdrri.tr
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Philips firması tarafından düzenlenen ‘Küresel Aydınlanma’ konulu resim yarışması sonuçlandı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUMÇizerimiz Barış a 
Jüri Özel Ödülü'

Özel Aykent İlköğretim Okulu 2/B sınıfı öğrencisi 
ve Gazetemiz ‘Çiziyorum’ köşesi Çizeri Barış Can 
Güler, Türkiye genelinde düzenlenen resim yarış- 

1 masında ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Philips A.Ş. tarafın
dan Türkiye 
genelinde ilköğre
tim öğrencileri 
arasında düzenle
nen ‘Küresel Aydın 
lanma ve Enerji 
Verimliliği’ konulu 
resim yarışması 
sonuçlandı.
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
2/B sınıfı öğrencisi 
ve Gazetemiz 
‘Çiziyorum’ köşesi’ 
çizeri Barış Can ' 
Güler, Görsel 
Sanatlar Öğretmeni 
Burçak Uslu 
gözetiminde yaptığı 
46 adet resmi ile 
Philips Jürisi 
tarafından ‘Jüri 
Özel Ödülü’ne 
layık görüldü.

OKULDA TÖREN 
‘Küresel Aydınlan 
ma ve Enerji 
Verimliliği’ resim 
yarışmasının 
sonuçlarının 
açıklanmasından 
sonra ‘Jüri Özel 
Ödülü’ alan 
Barış Can Güler’e 
‘Başarı Belgesi’ 
ve firma tarafından 
üretilen MP3 
gönderildi.
Özel Aykent ilköğre
tim Okulu’nda

önceki gün düzen
lenen törende, 
Barış Çan Güler’in 
‘Jüri Özel Ödülü’ 
aldığı okul öğrenci
lerine Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşler tarafından 
duyuruldu.
Arkadaşlarının 
alkış yağmuruna 
tuttuğu Güler’e 
ödülünü ve belgesi
ni Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler 
tarafından verildi. 
Öte yandan, 
Türkiye genelinde 
düzenlenen ve 
yaklaşık 5 bin 
500 öğrencinin 
katıldığı yarışmada 
Barış Can Güler, 
Gemlik’te tek 
ödül alan ve 
yarışmaya en 
çok eser 
gönderen 
öğrenci oldu. 
Yarışmada, 
İzmir’den katılan 
Yakuphan Kılıç 
birinci olurken, 
Nedim Sunay- 
Emrecan Dikbay’ın 
birlikte yaptığı 
resim ikinci, 
Buse Taşyürek- 
Ada Erçetin’in 
birlikte yaptığı 
resim ise 
üçüncü oldu.

Föemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.coms

KRŞCD6 B6KL6M6K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

Aslanım; Katar Şeyhi!...

Birkaç gün önce köşemde yazdım...
SABAH ve ATV’nin satın alınmasında

Çalık Grubu’na ortak olması için Katar Şey 
hi’ni ikna çabalarında Başbakan Recep Tay 
yip Erdoğan’ın özel çaba gösterdiği biliniyor.

Büyüklerimiz ikide bir bu Katar’a niye 
gidiyorlar diyorduk.

Bazı gazetelerin dedikodu yazarları “bü 
yüklere ve ailelerine çok pahalı hediyeler 
hazırlıyorlar, gazetecilere bile 5000 dolarlık 
saatler vermişler” diye yazdılar..

Ben derim ki;
Kimse kimseye kaşının gözünün hayrına 

hediye vermez.
“Hindi gelecek yerden tavuk esirgenmez”
Katar Şeyhi’nin bu alışveriş için ikna 

edilmesi sürecinde kendisine ne tür sözler 
verildiğini de yakın bir gelecekte 
özelleştirme ihalelerinde göreceğiz.

Bununla ilgili yazımda, bunların üstü 
gizlense de, "Türkiye’de iki kişinin bildiği bir 
şey uzun süre gizli kalamaz" diye yazmıştım.

Nitekim ulusal gazeteler de ve Hürriyette 
okuyacağınız bir başka haber olayda Başba 
kan’ın yalnız olmadığını, Cumhurbaşkam’nın 
da bizzat işin içinde bulunduğunu ortaya 
koyuyor.

Hürriyetin haberine göre, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Şam gezişi sırasında Şeyh ile 
Ahmet Çalık’ı bizzat tanıştırmış.

Üçlü baş başa yarım saat görüşmüşler.
Bu görüşmede nelerin konuşulduğunu da 

şimdilik bilmiyoruz.
Sizler ne dersiniz sayın okurlar; Ne 

konuştular...?..
At yarışlarından mı bahsettiler, yoksa fut

bol mu konuştular, acaba Gönül Yazar’ı veya 
Bülent Ersoy’u da konuşabilirler..

Emeklinin maaşını, işsizleri, pirincin zam- 
lanmasını, evine akşam ekmek götüre- 
meyenleri konuşacak değiller ya ?

Bunlar senin, gariban halkım senin soru
nun.

Onların sorunu gelsin paralar, ihaleler, 
özelleştirmeler, bedavadan alınan arsalar, 
gemiler, yumurtalar, mısırlar...

Sen sen ol kapına bırakılan pirinçle, 
kömürle, yağ’la yaşamaya, kendini kurtar
maya bak..

Gerisini büyüklerin düşünür.
Boyunu aşan meselelere sakın karışma, 

sonra ezilirsin, AKP iktidarının kendisine 
bağlı bir medya oluşturma çabaları böylece 
zirvesine ulaşmış bulunuyor.

Gazetelerin ve Televizyonun çoğunluğu 
emirleri altında. Bundan sonra ısmarlama 
haberler, şişir me beyanatlar, yalan dolu 
ekonomi, alkışlar, yaşalar duyacaksınız.

İster inan, ister inanma bu böyle olacak..
Çok eski zamanlarda Demokrat parti’de 

Adnan Menderes’te ayni yollarda yürüdü, 
sonu çukura düşmek oldu..

Bu süreçte siyasi gücü kullanmanın, ihale 
lere müdahil olmanın bir karşılığı elbette ola
cak.

Türkiye’de iktidar gücünü elinde tutan
ların, zaman içinde bu gücü hiç kaybetmeye
ceklerine dair bir inanışları oluşuyor.

O iktidarın bürokratlarında da böyle bir 
hava oluyor. Zannediyorlar ki o koltuklarda 
yaşamlarının sonuna kadar oturabilecekler, 
orası babaların malı..

Geçmiş bunun örnekleri ile dolu.
Ama günün birinde hepsinin o koltuklar

dan kalkmak durumunda olacaklarını ve 
geçmişin hesabının bir gün önünde sonun
da sorulacağını ben bir kez daha hatırlatmış 
olayım.

Geçmişte aynı yolda yürüyenlerin çoğu 
hesabını verdi, daha doğrusu verdirildi..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.coms
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USMUiliı Ctııre ıt tan Man" hnleransı ilsi Mili
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği tarafından düzenlenen konferans beklenen ilgiyi görmedi. 25 kişinin dinleyici olarak 

katıldığı konferansta, ilgisizlikten yakınıldı. Türkiye’nin insan hakları konusunda kötü sicile sahip olduğu belirtildi.
Ercüment ESEN

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcili 
ği’nce Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
toplantı Salonunda 
düzenlenen "Yaşana 
bilir Çevre ve İnsan 
Haklan" konulu kon
ferans. beklenilen 
ilgiyi görmedi.
Önceki gün yaklaşık 
25 kişinin dileyici 
olarak katıldığı 
konferansın konuş
macıları Bursa 
Valiliği İnsan Hakları 
Kurulu Yönetim Ku 
rulu üyesi Makine 
Mühendisi Hülya Du 
ran, Uludağ Üniver
sitesi İletişim Bilim 
ler Öğretim Görevlisi 
Dr, Zeynep Yücel ile 
Bursa Barosu Tem 
şilcisi Avukat Haşan 
İçöz'ün gözünden 
ilçe halkının ve 
her platformda 
“Yaşanabilir Çevre 
ve İnsan Hakları” 
savunucularının

ilgisizliği kaçmadı. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
Başkanı Osman 
Turan da, konferans 
öncesi yaptığı 
konuşmada ilgisiz
likten yakındı. 
Konferansta ilk sözü 
Uludağ Üniversitesi 
İletişim Bilimler Öğ 
retim Görevlisi Dr. 
Zeynep Yücel konuş
masına insanın dün 
yada var oluşu, ko 
şulları ile bir insanın 
diğer insanlardan 
üstünlüğünün ne 
denlerini anlattı.
‘‘Dünya tek mekan 
dır ve insanlar bu 
mekandadır” diyen 
Yücel, “Çevre hak 

kını insan hakkı ola 
rak düşünüyoruz. 
Aklın eksik kullanıl
ması başkalarının 
acı çekmesine neden 
oluyor. Dünya artık 
sınırlarla çevrili 
değil. İnsanlar açlık
tan kaçıyor. Çevre 
çok te ferruat gibi 
görünse de insanı 
öncelikle tüketici 
vö üretici olarak 
gördüğümüz gibi 
yönetici olarak ta 
görüyoruz. Başta 
siyasilerin hem tüke 
tici hem yöneticiler 
için uygun strateji 
geliştirmeleri 
gerekiyor. Tepkiler 
genellikle duygusal 
kalmaktadır.

İnsan biyolojik 
bir ya pıdır. Her 
şeyi yapar gerekirse 
birbirlerini yer.
İNSAN HAKLARI 
KORUNURSA 
VARDIR
Bizler tükettiğimiz 
her şeyin bilincinde 
olmalıyız ve bilinçli 
tüketici olmalıyız. ”, 
şeklinde konuştu. 
Bursa Valiliği
İnsan Hakları Kurulu 
Yönetim Kurulu 
üyesi Makine Mühen 
dişi Hülya Duran 
ise konuşmasında 
insan hakları ve ev 
rensel insan hakları 
bildirgesini anlattı. 
“İnsan haklarını biz 
korursak vardır” di 
yen Duran, “İnsan 
haklarını korumak 
devletin sorumlu 
luğünda yasalarla 
korunmaktır. Örne 
ğin hastaneler de 
ben şuyum buyum 
diye bulunduğu 
mevkii veya konu
mum bu demeden 
herkesin en iyi şekil 

de en iyi sağlık hiz 
meti alması gereki 
yor. İnsan hakları bir 
bildirge ile yayınlan
mıştır. İlk önce kişi 
sel ve siyasal haklar 
daha sonra ekono 
mik, sosyal ve kültü 
rel haklar açıklan
mıştır. İnsan hakları 
hep ihtiyaçtan doğ 
muştur. İnsan hak
larına kişisel olarak 
ta müracaat edilebi 
liyorsunuz. Türkiye 
insan hakları konu 
sunda kötü sicile sa 
hiptir. Kentte yaşa
mak yetmiyor. Uyum 
içinde yaşamak gere 
kiyor. Avrupa’da ken 
tşel deklarasyon ya 
yınlandı ama Türki 
ye'de bunu kabul 
eden yerel yönetim
ler yok. Ülkemizde 
de yerel yönetimlerin 
bu kent sel dekla 
rasyona imza atma 
sini isterdik” dedi.
İNSANLIĞIN 
GELECEĞİ 
TEHLİKEDE 
Konferansın son ko 

nuşmacısı Bursa Ba 
rosu Temsilcisi Avu 
kat Haşan İçöz ise, > 
bugün insanlığın ge 
leceğinin tehlikede 
olduğunu bütün in ■ 
sanlar tarafından 
kabul edildiğini I 
hatırlattı.
Doğaya, toprağa ve 
suya atılan tehlikeli 1 
atıkların insanları ne 
kadar tehlikeye dü 1 
şürdüğünü belirten ; 
İçöz konuşmasını 1 
şöyle sürdürdü: 
“Çevre hakkının 
insan hakkı kavram» 
içersinde en geniş 1 
hak olarak kabul edil 
miştir. Dünya çevre 
hakkı özellikle insan 
hakları çerçe vesin 
de nasıl kararlar 
alındığı bilinirken, 1 
Türkiye'de ise hangi 
çevre davalarının 
olduğu ise hep
imizce bilin mette
dir. Bursa bölgesin 1 
de hale hazırda açıl ' 
mış 50’nin üzerin 
de çevre konulu 
davalar vardır.” ’.t

Şahin "Mı yerde Man alan olMıuıı sökeme Jinı'
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
www.gemlikbelediye- 
si.com sitesinde 
yapılan anketle ilgili 
açıklama yapan AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, apketten 
kamuoyunda duyul
masından sonra 
haberlerinin 
olduğunu söyledi. 
Ankette Gemlik „ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un, 
şahsının ve arkadaş 
ların isminin geçtiği
ni hatırlatan Şahin, 
"Hiçbir yerde bele 
diye başkan adayı 
olarak açıklama yap
mamama rağmen

bana bu sıfatı halkı 
mızdan ve yerel 
başında çıkan haber 
ve duyumlar üzerine

bu siteye konmasını 
ve ilerde aday olacak 
değerli şahsiyetlere 
karşı haksızlık ola

cağı kanaatindeyim. 
Ben şu anda teşki
latımın başındayım. 
AKP'nin Gemlik İlçe 
Başkanıyım. Sivil 
toplum örgütlerini, 
dernekleri ve mahal 
le ziyaretlerimizi İlçe 
Başkanı olarak ziya 
ret etmekteyiz" dedi. 
"Yaptığımız bütün 
hizmetlerde Gemlik'i 
düşündüğümüzü gez 
diğimiz her yerde an 
tatmaktayız. Gemlik 
halkının bizlere gös
terdiği teveccühe 
ve ilgiye de teşekkür 
ediyorum." diyen 
Başkan Şahin, açık 
lamasına şöyle

devam etti: "Yapılan 
yorumlarda da 
vatandaşlarımızın 
adaylar üzerinde yo 
rum yaparken birbir
lerini kırdıklarını gö 
rüyorum. Bu duru
mun Gemlik'e bir şey 
kazandıracağını dü 
şünmüyorum. İlçe 
Başkanı olarak so 
runları çözmeye, hal 
kın yanında olmaya 
ve Gemlik halkına en 
iyi şekilde hizmet 
etmeye devam 
edeceğiz. Halkımıza 
tepeden bakan 
siyasetçi olmadık, 
bundan son ra da 
olmayacağız. Her

şahsiyetli arka 
daşlarımız bulunduk
ları partilerde Gemlik, 
için yeterli güzel şey 
ler yapsınlar. İnsan-1 
ların doğdukları 
yer önemli değil, 
neyi nerede, nasıl hiz 
met yapması önemli.* 
Gemlik hepimizin. ı 
Farklı düşünceleri 4 
anlayışla karşıla
ma hyız, öz eleştirileri* 
başka manalara 
çekmemeliyiz.
Sevgi, saygı ve 
hoşgörü ve aklı 
ön plana çıkaralım, j 
Gemlikli hemşehri- 9 
lerime teşekkür 
ederim." dedi.

Yeni 
haflaya
yağıyla 

gir jruz

Türkiye 
haftayı yağışla, 
karşılayacak; 
Ankara ve İzmir'de 
bugün beklenen 
gök gürültülü 
sağanak yağışın 
Perşembe günü 
İstanbul'u da 
etkisi altına alması 
bekleniyor, t 
Bugün 
Karadeniz'in 
tamamı ile 
Ege, Akdeniz,

Doğu ve İç 
Anadolu 
Bölgesi'nin 
kuzey kesim
lerinde gök 
gürültülü 
sağanak yağış 
bekleniyor. 
Perşembe 
gününe kadar 
Güneydoğu 
Anadolu bölgesi 
dışında tüm 
bölgeler çok bulut
lu veya gök

gürültülü sağanak 
yağışlı olacak.
Ankara ve İzmir 
gibi önemli 
merkezlerde 
haftaya yağışla 
girecek.
Bu illerde 
yağışlar Perşembe 
gününe kadar 
sürecek.
İstanbul'da 
Perşembe günü. 
gök gürültülü • 
sağanak yağış vsj

DEVREN ZATİLİK

ADLİ V€ KARŞISI 
M€RV€ IZGARA

GSM: 0 544 677 44 31

http://www.gemlikbelediye-si.com
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İLGİSİZLİK
Geçtiğimiz günlerde yine Mi 

marlar Odası Gemlik Temsilcili 
ğinin düzenlediği bir başka pa 
nelde de aynı durum yaşanmıştı.

Gemlik halkı, insan haklarıy 
mış, çevreymiş, doğaymış, hu 
kukmuş umurunda bile değil.

İlçeye ünlü bir tiyatro toplu
luğu gelse aynı durumla karşıla 
şılıyor.

Beş yüz kişilik bir salonda, 
100 kişi bile bulamıyorsunuz.

Kültür Merkezi’nde düzenle
nen herhangi bir ulusal günü 
kut lama programına öğrenciler 
geti rilmesi yine kimseler 
katılmıyor.

Geçtiğimiz günlerde Mua 
mmer Ağım Gemlik Devlet Has 
tanesi tarafından düzenlenen 
“Hasta Hakları” konulu konferan 
sa da katılan olmamıştı.

İşte bunlardan dolayı Gemlik 
halkını ilgisiz buluyorum.

Peki bu halk nelere ilgi gös
teriyor.

Bir tarikatın konuşmacısı ve 
ya dinci bir partinin düzenlediği 
bir konferans olursa, evlerdeki 
eşler ve çocukları bile bu 
toplantılara getiriyorlar.

Bu getirme kendiliğinden 
olan bir durum değil bence.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com, ' \ :

Biraz zorlama ve biraz da 
siya si bir durum.

Bizim halkımız, İskele Meyda 
nı’nda yapılan Pop-Star türü kon 
serlere, şarkıcı türkücülere hele 
ücretsiz olursa çok büyük ilgi 
gösteriyor.

Veya bir ünlü mağazanın açı 
lışına tanınmış birkaç mankeni 
getirirseniz, sanırım trafik yolları 
kapatır.

Bunu yaşamadık mı?
Doğan Kristal İstiklal Cadde 

sindeki Mağazasını açarken, 
Aniteks Mağazası açılırken getiri 
len mankenleri görmek isteyen 
Gemliklilerin izdihamı trafiği ak 
satmadı mı?

Bedava dağıtılan pilava, pide 
ye, ekmeye, aşureye, AKP’nin 
da gittiği kömüre, sıcak aşa ve 
erza ha... büyük ilgi gösteriyor.

Mimarlar Odası Temsilcileri 
çok merdiveni bulunan bir salon 
da değil de bu toplantıyı Beledi 

ye Düğün Salonu’nda yapsaydı, 
sanırım mevcuda birkaç kişiden 
çok katılan yine olmazdı.

İnsan Haklarıyla ilgili daha ön 
ce de Kaymakamlıkça bir 
toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda 
da sadece öğrenciler ve öğret
menler vardı.

Kimi resmi daire müdürleri de 
katılıyor böyle toplantıya ama 
halkı ararsan hak getire..

Mimarlar Odası yöneticileri 
üzülmesin.

Yalnız bu tür toplantıları ya 
parlarken daha iyi düşünsünler.

Katilsin konuşmacılara ayıp 
oluyor.

Sen koca öğretim görevlisi, 
Bursa’nın eski baro başkanı ve 
Valiliğin İnsan Hakları Yönetim 
Kurulu üyesi olarak Gemlik hal 
kını aydınlatmak için işini gücü 
nü bırak Gemlik’e gel.

Gemlikli seni dinlemeye gel 
meşin!

Bir daha çağırırlarsa gelir 
misiniz?

Ben olsam gelmem..
Bu sözlerimden sayın Osman 

Turan alınmasın.
Yaptıklarını takdirle karşılıyo

rum.
Bu ülkenin aydınları olan 

mimar halkı, çevre, insan hak
ları, doğa gibi dünyanın çok 
önem ver diği konularda aydın
latmaları için çaba sarf etmeleri 
çok güzel ve doğru olandır.

Halkın aydınlanmaya ihtiyacı 
yok demektir bu..

Bilmiyorum, ciddi konularda 
verilecek konferanslardan önce 
manken çağrıp, şarkıcı türkücü 
ye konser verip ardından konfe 
rans versiniz, salon birden boşa 
lir.

Kısacası işimiz zor.
Mimarlar Odasına tavsiyem, 

bundan sonraki konferansta 
örneğin, “Islamda kent yaşamı, 
birlikte yaşama” veya “ Islamda 
çok evlilik doğru mu yanlış mı? 
Bunun kent yaşamına etkileri” 
gibi konularda bir ulama davet 
edilsin.

O zaman ilgiyi görelim.
Ve de değerlendirmeyi ona 

göre yapalım.

UMURKYIULI SAHA 
leUHIBn

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
I Saati: 45.00 ■ YTL

I Saat t Servis: 65.00 ■ YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 

GSM : 0.546 517 52 82

GEMLİK KftYM AKaMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANISMft VAKFI 

* BAŞKANLIĞIMDAN .
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda 

aşağıda aranan niteliklerde 2 ERKEK Sosyal Yardım ve 
İnceleme Görevlisi alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER :
1- T.C. vatandaşı olmak,
2- Medeni haklarını kullanma ehHyetine sahip olmak,
3- Askerlik görevini yapmış olmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında 

tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 
aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref 
ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istihlak kaçakçılığı hariç 
kaçakçılık, resmi ihale ve ahm satımlara fesat karıştırma, 
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 
bulunmamak, *

6- Üniversitelerin en az 2 yıllık bölümlerinden (Sosyal 
Hizmet Uzmanı, Sosyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, 
Halkla İlişkiler Uzmanı, Diğer Yükseköğretim Mezunları) 
mezun olmak,

7- Kamu Personeli Sınavlarına girmiş ve en az 60 
puan almak,

8- Temel Bilgisayar bilgisine (Windows, MS Office 
programları) sahip olmak,

9- B sınıfı ehliyete sahip olmak,
Başvuranların, ayrıntılı özgeçmişlerini bir başvuru 

mektubuyla birlikte en geç 05.05.2008 tarihine kadar 
Gemlik Kaymakamlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir,

İlan olunur.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin 
(TSKB) Van’da 
yapılan toplantısında 
dünyadaki 
tütünle mücadele 
eden şehirlerin 
aldığı mesafe 
örnekleriyle 
anlatılırken, 
Türkiye’de de 
yerel yönetimlerin 
neler yapılması 
gerektiği 
masaya yatırıldı. 
TSKB’nin Van’da 
dün başlayan 
8. Olağan Toplantısı 
bugün yapılan 
oturumlarla 
devam etti. Dünya 
Sağlık Örgütü 
İrtibat Ofisi ve 
Ulusal Tütün 
Programı Sorumlusu 
Dr. Toker Ergüder, 
sigaranın artan tüke
timi, insanlar 
üzerinde meydâna 
getirdiği rahatsızlık 

ve bundan kaynakla 
nan ölümlerin artma 
sından dolayı dünya 
daki' en büyük tehdit 
olduğunu söyledi. 
ÜRKÜTEN TABLO 
Dünyada her yıl 
sigaradan 4 milyon, 
Türkiye’de ise 100 
bin kişinin hayatını 
kaybettiğini ifade 
eden Ergüder, 
ülkemizde sigaradan 
kaynaklanan 
hastalıklara 
milyar dolarları 
bulan tedavi mas
rafları harcandığımın 

altını çizdi.

SİGARA YASAĞI 
MAYIS’TA 
BAŞLIYOR 
Türkiye’de sigara 
tüketiminin 107 bin 
ton olduğunu belir 
ten Ergüder, Ulusal 
Tütün Eylem Planı 
kapsamında çıkartı 
lan yasanın 19 Ma 
yıs’tan itibaren uygu 
(anmasıyla her yıl 
tüketimde yüzde 
2,5’luk azalma he 
deflendiğini anlata 
rşk, “Türkiye’de sigâ 

ra yasağının iki aşa
mada uygulanacak.
19 Mayıs’tan itibaren 
akıl hastaneleri, yaşlı 
bakım evleri, hapis
haneler, otel odaları 
ve ikamet konutları 
nın dışında sigara 
içilemeyecek. 19 
Temmuz’dan itibaren 
yasak tüm kapalı 
alanları kapsayacak. 
Ve Türkiye bu uygu
lama ile dünyaya da 
örnek olacak” dedi. 
Türkiye’de sigara 
fiyatlarının Avrupa 
dan yarı yarıya ucuz 

olduğunu söyleyen 
Ergüder, sigaraya 
yapılan yüzde 10’luk 
fiyat artışının, yüzde 
8 tüketim azalmasını 
sağladığını belirtti.
Doğu-batı kardeşliği 
Van Belediye Başka 
nı Burhan Yenigün, 
TSKB toplantısının 
illerine ilaç gibi gel 
diğini belirterek, bir
lik üyesi olduktan 
sonra yeşil alanları 
artırdıklarını, mezba- 
haneyi şehir dışına 
taşıdıklarını, yaya 
ların yürüyüş ve din

lenme yerlerini 
artırdıklarını söyledi. 
Yenigün, sağlıklı 
şehir projesine 
yaptığı katkıdan 
ötürü Başkan 
Hikmet Şahin’e 
teşekkür etti.
Birlik şehirleri 
sağlıklaştırıyor 
Türkiye Sağlıklı 
Şehirler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de, 
birlik ile şehirler- 
arasında hasta- 
doktor ilişkisine 
benzetti. Birliğin 
sağlıklı şehirleşme 
konusunda şehirlere 
sürdürülebilir bir 
katkı sağladığını 
belirten Şahin, 
Van’ında bu 
konudaki çalış
malarına ayrı 
bir katkıda bulu
nacaklarının 
sözünü verdi.
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Muftla’da Gemlik zeytin fidanı dağıtıldı
Muğla'da tütünden 
umduğunu bulama 
yan köylüler 
zeytine yöneldi. 
Tütün kota nedeniy 
le para etmeyince 
zeytinciliğe yönelen 
köylülere, İl Özel 
İdaresi tarafından 
ucuz maliyetli Gem 
lik zeytin fidanları 
dağıtılıyor. 2004 
yılından bu yana il 
genelinde yaklaşık 1 
milyon zeytin fida 
nmın dağıtıldığı açik 
tanırken, Muğla mer 
keze bağlı Taşlı kö 
yünde 184 köylüye 
toplam 12 bin 210 
fidan dağıtıldı.
Taşlı köyünde düzen 
lenen fidan dağıtım 
törenine AKP 
Muğla Milletvekili 
Mehmet NİI Hıdır, 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Cem Erkin, 
İl Genel Meclis 
üyeleri, Tarım İl 
Müdürü Hadi 
Kayhan, muhtarlar 
ve köylüler katıldı. 
Törende konuşan 
Muğla Tarım İl Müdü 
rü Hadi Kayhan, 
Avrupa Birliği süre 
cinde zeytin fidanı 
dikiminin önemli

olduğunu belirterek, 
"AB-ye girdikten 
sonra bu fidanları 
dikemeyeceğiz.
AB'ye girerken ista
tistik! olarak zeytin 
ağacının çok olması 
önemli. Birlik üyesi 
ülkelere önemli teş 
vikler yapılmaktadır. 
Bu yıl içerisinde 
Muğla'da 300 bin 
zeytin fidanı dikimi 
gerçekleşti. Son 

dört yıl içinde ise bu 
rakam 1 milyona 
ulaştı. Merkez Taşlı 
köyüne bu üçüncü 
fidan dağıtışımız. Bu 
güne kadar toplam 
23 bin fidan dağıtıl 
dı. Bugün de 184 
çiftçimize 12 bin 210 
adet zeytin fidanı 
dağıtıyoruz" dedi. 
Muğla milletvekili 
Mehmet Nil Hıdır ise 
Muğla'nın her böl

gesinin ayrı ayrı 
değerlendirilmesi 
gerektiğini belirte 
rek, "Fethiye'nin bir 
bölümü kiraz 
ekimine uygun, 
Milas'ın bir bölümü 
başka ürüne. Muğla 
ise zeytin fidanına 
uygun bir bölge. 
Siyasi parti ayrımı 
yapmaksızın II Genel 
Meclisi üyesi 
arkadaşlarımız gece 
gündüz demeden 
Muğla'ya hizmet ver
mek için çalışıyor. 
Şehirde ne varsa 
köyde de o olacak; 
Köyden.kente göçü 
önlemek zorundayız. 
Bunun için de köy
lerimizin ekonomik 
olarak gelişmesini 
sağlamak; birinci/ (m 
görevimiz. Dağıtılan 
zeytin fidanları için 
gelecekte çocuk
larımız, torunlarımız 
tarafından dikenler
den Allah razı olsun 
demeleri bize yeter" 
diye konuştu. , 
Gemlik zeytin fidan
larından Taşlı Köyü 
İlköğretirp okulu 
bahçesine de temsili 
olarak dikim 
gerçekleştirildi.

Bursa’da, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü 
bu yıl içerisinde 
7 ilçede 20 eski 
eseri restore 
ederek yeniden 
ayağa kaldıracak. 
Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü 
yapacağı ihale ve 
restorasyonlarla 
birçok eski eseri 
ayağa kaldırmayı 
planlıyor.
Geçtiğimiz yıl 
gerçekleştirdiği} t 
restorasyon 
projeleriyle 
Bursa’da kültür 
hamlesi yapan 
Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü, bu 
yıl içerisinde ise 
Yıldırım, Nilüfer, 
Osmangazi, 
İznik, Mudanya, 
Yenişehir, 
Karacabey

Bursa’da tarihi 
eserler yeniden 

hayat bulacak
ilçelerinde 20 
eski eserin onarım 
ihaleleri yapılacak. 
Önümüzdeki 
günlerde ihaleye 
çıkacak projelerin 
restorasyonu 
yıl sonuna kadar 
tamamlanacak. 
Yine bu yıl: 
içerisinde 
Osmangazi, 
Yıldırım, Kestel 
ve Mustafakemal 
paşa ilçelerinde 
22 eserin de 
proje ihalesi 
tamamlanmış 
olacak. Yıl sonuna 
kadar restoras 
yonu tamamlanması 
planlanan projeler 
arasında Osmangazi 
Demirtaşa Paşa 
Hamamı, İç Koza 
han ve Yıldırım'daki 
Yeşil Camii yer 
alıyor.

öZKflffi OTOMOTİV
JREUİ LASTİKLERİNDE

Iirellİ

4 AL 
|3 ÖDE

7 ÜSTELİK KREDİ KARTINA
4 TAKSİT İMKANI

Detaylı bilgi için bizi arayın,

Körfez Baytaş Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK

TEL: 0.224 513 73 93 - 514 47 70
FAX: 0.224 514 40 44 - www.ozkaya.web.tr

MUTLU UOĞUM
Özel Türe Özürlüler Okulu 

Müdürü Tamer Sivri 'yi 
dede olması nedeniyle kutlar, 

küçük Uluç'ıın ailesi ile birlikte 
sağlıklı büyümesini dilerim.

Kadri GÜLER

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ayrıca 
Mutfakta çalışacak 

bayan eleman ve sekreter 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Müracaatlar için 513 18 16 nolu telefona 
CV fakslanması gerekmektedir.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA - Tel i 513 47 39

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONEOLUN 
OKUYUNOKUTUN

http://www.ozkaya.web.tr
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Şehitler son yolculuğuna uğurlanıyor
Bingöl kırsalında 
teröristlerle girilen 
çatışmada şehit olan 
Piyade Er Haşan 
Şahin'in baba evine 
ateş düştü. Şehit er 
den geriye köy giri 
şine yazdığı yazı 
kaldı.
Bingöl kırsalında 
dün teröristlerle gi 
rilen çatışmada şehit 
olan Piyade Er Ha 
san Şahin'in baba 
evi olan Konya'nın 
Çumra ilçesi Apaşa 
raycık köyüne ateş 
düştü. Şehit haberini 
jandarmalardan öğre 
nen anne Ayşe ve 
baba Durmuş Şahin 
fenalık geçirdi.
112 ekiplerinin müda 
hale ettiği anne ve 
babaya sakinleştirici 
verildi. Şehit haberi
ni öğrenen şehit 
yakınları ve köylüler 
şehit erin evine akın 
ederken, evin önüne 
asılan büyük Türk 
Bayrağı ise dikkat 
çekti. Şehit Piyade 
Er Haşan Şahin'in 
terhisine 14 gün kal 
dığı ve babasını ara
yarak eve dönüş için 
yol parası istediği 

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

a Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa | 
a Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE £ 
g 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı | 

9 Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa S

Bodrum Yalıkavak’tâ özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki

yeni atari makineleriyle satılık dükkari. Önünde 115 m2 Bahçeli £
i K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik £ 
| ---------- ... , .ı >3 K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire £

3 Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler £
I KONUT KREDİLERİNE t 

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

1 Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. £
SEKER SİGORTA 

Macidâ ÖZALP F

j Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 |

öğrenilirken, Haşan 
Şahin'den geriye 
köyün girişinde bulu 
nan bir römorka yaz 
dığı "87-1 Kral Ter 
tip. Bizi unutmayın" 
yazısı kaldı. Şehit er 
için yarın köy mey
danında askeri tören 
düzenleneceği 
bildirildi. Şırnak'ta 
terör örgütü mensup 
larıyla çıkan çatış
mada şehit olan Piya 
de Binbaşı Ercüment 
Türkmen'in cenaze
si, Bursa'nın Mudan 
ya ilçesinde toprağa 
verileli. Duran 
Camisi'ndeki törene, 
şehit binbaşının aile
si ve yakınlarının 
yanı sıra Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, Garni 
zon Okullar Komuta 
m Tümgeneral Ali 
Erdinç, Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
bazı milletvekilleri, 
siyasi partilerin tem
silcileri ve askeri 
erkan ile binlerce 
vatandaş katıldı.

Şehit binbaşının 
annesi Mükerrem 
ve babası Raif Türk 
men ile eşi Çağla ve 
kızı Ceren, tören 
sırasında güçlükle 
ayakta durabildi. 
Tümgeneral Ali 
Erdinç de şehit 
binbaşının ailesini 
teskin etmeye çalıştı. 
Şehit binbaşının 
5 yaşındaki oğlu 
Doruk ise yakın
larının kucağında 
yer aldı.
Bursa Müftüsü 
Mahmut Gündüz 
tarafından kıldırılan 

cenaze namazının 
ardından şehit 
binbaşının cenazesi, 
askerlerin 
omuzlarında 
top arabasına 
kadar taşındı.
Buradan binlerce 
vatandaşın 
katılımıyla kortej 
eşliğinde taşınan 
cenaze, Şehir 
Mezarlığı'nda 
toprağa verildi. 
Cenaze törenine 
katılan vatandaşlar, 
sloganlar atarak 
terör örgütünü 
lanetledi.

İcra için 
gelen 

avukatı 
öldürdü

Başkent'te bir kişi, 
işyerine icra için 
gelen avukatı 
öldürdükten sonra 
intihar etti.
Alınan bilgiye göre, 
Keçiören ilçesi 
Sanatoryum 
Caddesi üzerindeki 
bir iş yerine icra 
işlemleri için gelen 
Ankara Barosu 
avukatlarından 
Cengiz Kaya (25) ile 
işyeri sahibi Yılmaz 
Ketenci (46) arasında 
kavga çıktı.
Yaşanan kavga 
sırasında avukat 
Kaya'yı silahla 
vurarak öldüren 
Yılmaz Ketenci, 
daha sonra taban
cayla kendini de 
vurarak intihar etti. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

Yarım ekmek arası 
köfteye 900 YTL 

hesap çıkarıp zorla 
senet imzalattılar

Bursa'da bir 
restoranta bıçak 
satmaya giren bir 
kişi, restoranda 
yediği yarım ekmek 
köfte ile kolaya 
900 YTL hesap 
çıkarıldığını, para 
sının olmadığını 
söyleyince de 
kendisinden zorla 
100 YTL alınıp 900 
YTL'lik senet imza
latıldığını iddia etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesin 
de bıçakçılık yapan 
Mehmet E.'nin (65) 
yanına gelen bir 
kişi, bıçak alma 
bahanesiyle şahsı

Hırsızların işlediği 
cinayet, kanlı 
kurşundaki 

imzadan çözüldü
Bursa'da otomobil 
çâîmâk İsterken ken 
dilerini gören şahsı 
kurşunla öldürdüğü 
iddia edilen bir şa 
his ve olaya karışan 
şebeke üyeleri, 
yakalandı. Zanlıların 
2 ay önce İstanbul 
Bağcılar'da yaşanan 
kuyumcu soygunu 
nun failleri olduğu 
ve polis tarafından 
takip edildiği ortaya 
çıktı. Katil zanlısını, 
İstanbul ve Bursa 
daki olaylarda kul
landığı "kuralsız" 
kelimesindeki sesli 
harflerin çıkarılma 
sıyla oluşan "krlsz" 
yazılı mermiler ele 
verdi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Panayır Mahallesi 
Piliç Sokak üzerinde 
meydana gelen olay 
da, boyacılık yapan 
Lokman Çiftçi (34) 
evinin önünde taban 
çayla göğsünden 
vurularak öldürüldü. 
Hiç kimseye karşı 
husumeti bulun
mayan ve baba 
olmayı bekle yen 
Çiftçi'nin öldürül 
mesiyle ilgili jandar
ma geniş çaplı bir 
soruşturma başlattı. 
Olaya karışan, şahıs
ların, 2 ay önce 
İstanbul'daki kuyum 
cu soygunundan 
dolayı arandığı ve 
İstanbul polisinin 
teknik takibinde 

kandırıp Yeni Yalova 
yolu üzerindeki bir 
restorana götürdü. 
Burada yarım 
ekmek köfte yiyip 
bir bardak kola içen 
Mehmet E.'ye 900 
YTL hesap çıkaran 
şahıslar, parasının 
olmadığını söyleme
si üzerine Mehmet 
E.'yi tehdit ederek 
cebindeki 100 
YTL'yi alarak zorla 
900 YTL'lik senet 
imzalattılar. Mehmet 
E.nin ihbarı üzerine 
harekete geçen po 
lis olayla ilgili 2 şah 
sı gözaltına aldı.
Olayla alakalı soruş
turma sürüyor.

olduğu ortaya çıktı. 
Jandarmanın öıay 
yerinde yaptığı 
incelemede, Çift 
çi'hin ölümüne se 
bep olan merminin 
üzerinde "kuralsız" 
kelimesindeki sesli 
harflerin çıkarılma 
sıyla oluşan "krlsz" 
yazısı belirlendi. 
Aynı imzayı taşıyan 
başka bir merminin 
İstanbul'daki olayda 
da kullanıldığı orta 
ya çıktı. Zanlının, 
tabancasındaki bü 
tün mermilere el 
yazısıyla 'krlsz" 
yazdığı ortaya çıktı. 
Şahısların Bursa'da 
da cinayete karıştı 
ğını tespit eden Is 
tanbul polisi, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ve jandarmadan da 
yardım alarak çete 
üyelerine yönelik 
operasyon başlattı. 
Bursa'daki cinayeti 
işlediği öne sürülen 
26 yaşındaki Yavuz 
K., arkadaşı S.T. 
kıskıvrak yakalandı. 
Olayla ilgili S.E 
isimli kişinin aran 
dığı da bildirildi. Öte 
yandan polisin, zan
lıların bağlantılı oldu 
ğu şebekeyle ilgili 
toplam 9 kişiyi göz 
altına aldığı öğrenil
di. Toplam 11 şüphe 
linin sorgulamasının 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'nde sür 
düğü, soruşturma 
mn ardından adliye 
ye sevk edildiler.
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ÖSS'de yeni sınav 
sistemi geliyor

YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf Ziya 
Özcan, üniversite 
sınavı için iki model 
düşündüklerini be 
lirterek, "Çocuklar 
seneye yeni bir sı 
nav sistemiyle 
sınava girecek. İki 
model üzerinde 
çalışıyoruz" dedi 
Anayasa Mahkeme 
si'nin 46. kuruluş 
yıldönümü resepsi 
yonuna katılan 
Özcan, gazetecile 
rin sorularını 
cevaplandırdı. 
Düşün dükleri 
İngiliz sistemi 
modelini anlatan 
Özcan, lise son 
sınıfta 5'li sınav 
sistemi yapıla
cağını, 5 dersin 
3'ünde başa rıh 
olanların belli puan 
üzerinde üniver 
siteye yerleşti
rileceğini söyledi. 
Bir gazetecinin "Bu 
dershaneye fazla 
yönelmeyi artırmaz 
mı?" yönündeki 
sorusu üzerine Öz 
can, .şunları söyle
di: "Öğrencilerin 

çoğunu teknik ve 
mesleki okullara 
sevk edersen 
üniversite kapıları
na yığılmadan kur
tulursun. 1 milyon 
600 bin çocuk üni 
versite sınavına 
giriyor. Bunun yüz 
de 30'u üniversiteye 
gelse 480 bin çocuk 
eder. Biz zaten 400 
bin alıyoruz. 80 bin 
daha alıriz. Hiç kim 
şe açıkta kalmaz. 
Öbür kalan yüzde 
70'te mesleki okula 
gider, oradan me 
zun olur. Türki ye 
nin eğitimde yer 
bulrtıa sorunu 
kalmaz." 
Üniversite sınavı 
için iki model dü 
şündüklerini belir 
ten Özcan, "Çocuk
lar seneye yeni bir 
sınav sistemiyle 
sınava girecek. 
İki model üzerinde 
çalışıyoruz.
Hangisi daha 
iyiyse 1-2 ay 
daha düşüneyim 
yeni sistemi 
söyleyeceğim" 
dedi.

TEŞEKKÜR
Gazetemizin ‘Çiziyorum9köşesi Çizeri

Oğlumuz Barış Can Güler’in
Philips firması tarafindan Türkiye genelinde düzenlenen 

‘Küresel Aydınlanma ve Enerji Verimliliği9 konulu Resim Yarışmasında 
“Özel Jüri Ödülü99 almasında katkıları bulunan ve desteklerini esirgemeyen 

Özel Aykent ilköğretim Okulu
Görsel Sanatlar Öğretmeni Burçak USLU ve 

düşünceleri ile destek veren Sınıf Öğretmeni İncisel TEKİN,

Müzik Öğretmeni Murat ONAT, 
okul öğretmenlerinden Gülay AKSOY, Tekyeddin ÇAĞLAYAN ile 

Okul Müdürü Ahmet Cevdet IŞLER9e teşekkür ederiz.

Serap & Kadri GÜLER
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Bursa grubundan Ümraniye çıktı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Üçüncü Lige 
yükselme terfi 
maçları birinci 
kademe Bursa 
grubu final 
maçında İstanbul 
Ümraniyespor 
yine bir İstanbul 
takımı olan 
Küçükpazar'ı 
ilk yarıda attığı 
gollerle 2-1 
yenerek eleme 
grubuna katılmaya 
hak kazandı.
Gemlik'te oynanan 
ve büyük güvenlik 
önleminin alındığı 
grup finali maçını 
İzmir'bölgesi 
A klasman — 

hakemlerinden 
Hüseyin Sabancı 
yönetirken yardım
cılıklarını ise 
Balıkesir bölgesi 
hakemıeri yaptı. 
Maçta Berk'in 
13 dakikada 40 
metreden serbest 
vuruştan attığı 
golle 1-0 öne geçen 
Küçük pazar, 
19 dakikada bu 
kez Ümraniye'den 
Burak'ın ceza 
atışından 
kazandırdığı gole 
engel olamayınca 
durum eşitlendi. 
24'te kaleciden 
seken topu iyi 
takip eden Cem 
Û'mrahiyespor’u

2-1 öne geçirdi ve 
ilk yarı bu 
skorla bitti.
İkinci yarıda beraber 
lik için rakip kaleye 
yüklenen Küçükpa 

zar, Ümraniye'nin 
ani kontrataklarını 
durdurmakta 
zorluk çekti. 
İkinci yarıdaki 
futboldan gol 

çıkmayınca 89 
dakikada Burak'ın 
ikinci sarıdan 
kırmızı kartla 
oyun dışında 
kalmasına rağmen 
Ümraniyespor, 
Bursa grubundan 
eleme maçları 
grubuna katılacak 
takım oldu.
SAHA: 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Hüseyin Sabancı 7, 
Emrah Yılmaz 7, 
Gökçen Toprak 7, 
KÜÇÜKPAZARSPOR 
Ercan 4, Sinan 5, 
Murat 5, İbrahim 
Banganra 6, 
Berk 5, Mehmet 5, 
Cihan 4, (Osman 3)

Cumhur 4, 
(Soner 3) Salurhan 
4, (Yiğit 3) 
Abdurrahman 6, 
Veysal 5, 
ÜMRANİYESPOR : 
Ergün 5, Ömer 6, 
Mustafa Kaçmaz 
6, Serhat 5, Mustafa 
Alınmaz 6, Onur 5,. 
Ertuğrul 5, (Orhan 2) 
Ahmet 5, Ömer 4, 
(Kaan 4) Burak 6, 
Cem 5, (Özcan ?) 
GOLLER :
Dk. 13 Berk 
(Küçükpazar) 
Dk. 19 Burak, 
Dk. 24 Cem 
(Ümraniyespor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 89 Burak 
(Ümraniyespor)

Gemliksmır yola devam dem 4-2
------rr"‘İL7r i 1 r- ra İSİ - i ■ .

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör 
küme 3.ncü grupta 
yenilgisiz 
liderliğini sürdüren 
Gemlikspor, 19. 
Mayıs karşısında 
3 puanı son dakika 
golleriyle aldı.
Maça galibiyet paro
lasıyla bağlayan kır
mızı beyazlı Gemlik 
spor, 15 dakikada 
Gökhan'la 1-0 öne 
geçti. 21'de Muhar 
rem’le farkı 2'ye 
çıkaran lifler Gemlik 
spor, arka arkaya

kaçırdığı yüzde yüz 
gol pozisyonlarının 
ardından Erkan'ın 
ayağından yediği 
golle ilk yarıyı 
2-1 önde kapadı. 
İkinci yarıda gol 
kaçırma yarışına 
giren kırmızı 
beyazlı forvetler, 
farkı açamazken 
19 Mayıs 55'te yine 
Erkan'la kazandığı 
golle durumu 
2-2 yaptı.
87 dakikada sahneye 
çıkan Gökhan duru
mu 3-2 yaparak 
takımını rahat

latırken 90+2'de 
oyuna yeni giren 
Veda Gemlikspor'u

4-2 öne geçirdi ve 
maç bu skorla bi 
terken puanını

26'ya çıkaran 
kırmızı be 
yazlılar süper 
amatör kümeye 
çıkmak için bir 
engeli daha 
aşmış oldu.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Kamil Çetin 6, 
Eyüp Edizer 6, 
M. Fırat Darcan 6, 
GEMLİKSPOR : 
Servet 5, Sinan 5, 
Arif 4, (Veda 4) Isma 
ij 5, Haşan 5, Ümit 5, 
(Adnan 4) Muharrem 
5, (Berkan 4)

Emrah 5, Gökhan 6, 
Soner 6, Fatih 6, 
19 MAYIS : 
Eser 4, Erkan 6, 
Sadık 5, Fatih 
Şahin 4, Fatih 
Vardar 3, (Ömer 4) 
Murat 5, Mustafa 4, 
Cemal 5, (Gökhan 3) 
Ali Ergenç 3, 
Coşkun 5, 
Anıl 3, (Semih 4) 
GOLLER : 
Dk. 15-87 Gökhan, 
Dk. 21 Muharrem, 
Dk. 90+2 Veda 
(Gemlikspor) 
Dk. 25-55 Erkan 
(19 Mayıs)
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IMlIlitMIllialllMİliMillliîMreMİ ÇilemeBilil İBM
Günümüz yaşamı, 
beslenmemizi de 
önemli ölçüde 
değiştirmiştir. Artık 
eskisi gibi doğal 
yetişen sebze ve 
meyveleri veya çayır 
- çimenlerde besle
nen hayvanlardan 
elde edilen besinleri 
işlenmeden ve taze 
olarak yiyemiyoruz. 
Bunun yerine ileri 
besin teknolojileri 
kullanılarak elde 
edilen gıdaları, işlen
miş ve bekletilmiş 
ürünleri tüketmek
teyiz. Ayrıca pişirme, 
ışıkta veya açıkta 
bırakma ve bekletil 
me ile gıdalardaki 
vitaminlerin çoğu 
kaybolmaktadır. Tüm 
bu nedenlerden ötü 
rü artık çağdaş şehir 
toplumlarının birey
leri bebeklikten iti 
baren vitamin takvi 
yeleri kullanmaya 
başlamıştır. 
Multivitamin tablet
lerinde zengin bir 
vitamin - mineral 
çeşitliliği olmasına 
karşın multivitamin 
şuruplar genelde 
sınırlı sayıda vitamin 
içermekte mineral 
ise genellikle içer
memektedir. Çok 
çeşitli vitamin ve mi 
neral kombinasyonu 
içermesi hem şuru 
bun tadını bozmakta

hem de bu tür şuru
pların içerik, stabilite 
ve biyoyararlanım 
analizlerini zorlaştır
maktadır. Beslenme 
ve metabolizma 
konusundaki araştır
maların fikir birliğine 
vardığı önemli 
gerçek şudur ki; vi 
taminler çoklu kom
binasyonlar halinde 
ye mutlaka mineral 
ler ile birlikte alın
malıdır. Örneğin B6, 
B11 veya B12 vitami
ni içermeyen bir B 
kompleksinin etkin
liği tam olamamak
tadır. Çinko, C ve A 
vitaminleri ile birlik
te; Selenyum E vita
mini ile; Krom C yita 
mini ile birlikte; İyot 
A vitamini ile birlikte 
alınırsa her birinin 
etkinliği daha yük
sek olmaktadır. C 
vitamini, A, B komp 
leks ve E vitamin
lerinin molekül yapı 
larının korunması 
için gereklidir. Bu ve 
bunun gibi sayıla
bilecek çok çeşitli 

nedenlerden ötürü 
bir multivitamin şuru 
bunda en azından A, 
B kompleks, C, E vit
aminleri ile Çinko, 
Selenyum, İyot ve 
Krom mutlaka bira 
rada bulunmalıdır. 
Bir vitamin şurubu 
na ne kadar fazla 
vitamin veya mineral 
koyarsanız o vitamin 
şurubunun stabili 
tesinin korunması o 
kadar zor olmakta 
dır. Burada önemli 
olan birinci nokta, 
herbir vitamin ve 
mineralin en uygun 
moleküler yapı şek
linde ve en kaliteli 
hammaddeden sağ 
lanması zorunludur. 
İkinci nokta ise çok 
sayıda vitamin ve 
minerali birarada 
ihtiva eden şuru
pların hem kimyasal 
analizleri hem de 
biyoyararlanım test
leri oldukça zor ye 
yanıltıcı olabilmekte
dir. Bu testlerde 
yanılma oranının en 
aza indirildiği opti- 

mal teknik, İngiliz, 
Japon ve Singa 
pur'lu bilim adam 
larının ortaklaşa 
araştırmaları sonucu 
geliştirdiği Agilent 
Teknolojileri (HPLC 
1100 ve Collision / 
Reaction Celi ICP / 
MS 7500c)'dir. 
Ökopharm'ın en kali 
teli hammaddeler ve 
en uygun moleküler 
bileşimler kullanarak 
ürettiği VitAgil adlı 
multivitamin / mine 
rai şurubun tüm kim 
yasal analiz, stabilite 
ve biyoyararlanım 
testleri Agilent Tek 
nolojileri'nin bu son. 
jenerasyon cihazları 
ile yapılmaktadır. 
Avusturya'da Prof. 
Dr.Norbert Fuchs 
tarafından bir araş 
tırma-geliştirme, âna 
liz ve üretim labora 
tuarı olarak kurulan 
Ökopharm bugün 
artık vitamin - 
mineral teknolojisi 
konusunda Avru 
pa'da referans mer 
kezlerden biri konu
muna gelmiştir. 
Kalite kontrol aşa
masında ürün, son 
kullanım tarihine 
kadar her hafta 
deği şik ısı, nem 
ve ışık koşulları 
altında Agilent 
Teknolojileri ile 
test edilmektedir.

Çileğin, bünyesinde 
barındırdığı miner
aller nedeniyle böb 
rek rahatsızlığı olan
larda, taş ve kum 
riski oluşturduğu 
bildirildi.
Çukurova Üniver
sitesi (ÇÜ) Ziraat Fa 
kültesi Bahçe Bitki 
leri Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nur 
gül Türemiş, özellik
le Akdeniz Bölgesi 
nin sahil kesimlerin 
de hasadın başla
ması ile çilek tüketi
minin arttığını söyle 
di. Son yıllarda üreti 
çilerin çileğe yoğun 
ilgi gösterdiğini. 
belirten Türemiş, 
"önceki yıllarda 150- 
160 bin ton civarın
da olan rekoltenin 
bu yıl önemli miktar
da artmasını bekli 
yoruz" dedi.
Çileğin içerdiği min
eraller nedeniyle 
çok sayıda hastalığa 
iyi geldiğinin altını 
çizen Türemiş, özel
likle C vitamini 
zenginliği nedeniyle 
mevsimsel geçiş 
dönemi olan bugün
lerde, soğuk algın
lıklarına karşı bol 
bol tüketilebileceği- 
ni söyledi. Türemiş, 
antiok£idan ve bitki 
özleri yüksek olan 
çileğin, kanser hüc 
relerine karşı kalkan 
görevi üstlendiğini 
belirterek, "çilek, 

kanser hücrelerine 
karşı bünyesindeki 
ellagic asitle vüc.u 
du korur" dedi. 
Çileğin, manganez, 
potasyum, roflavin 
ile B5 ve B6 vita
minleri açısından da 
zengin olduğunu 
ifade eden Türemiş, 
bu özelliklerinden 
faydalanabilmek 
için ise taze tüke
timin önemine 
değindi. Reçel, mar 
melat gibi tüketim
lerde çoğu vita
mininin kayboldu 
ğuna dikkati çeken 
Türemiş, "Tazeliği 
nin yanı sıra, koyu 
kırmızı, bol çekird
ekli ve özellikle de 
organik çilekleri ter
cih edin" dedi.
Her meyvede 
olduğu gibi çileğin 
de fazla tüketi
minde, vücudu 
rahatsız edeceğini 
belirten Türemiş, 
böbreklerinde taş ve 
kum oluşma riski 
bulunanların ise 
daha dikkatli olması 
gerektiğini bildirdi. 
Çileğin yapı olarak 
bünyesinde çok 
sayıda mineral 
bulunduğunu anım
satan Türemiş, bu 
minerallerin işe 
böbrek rahatsızlık
ları bulunan kişil
erde, taş ve kum 
oluşturabileceğini 
söyledi.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12.06

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer Sag Ocağı cnmRR
Tomokay Tomografi 010 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

'«■■»■■■■I

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.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513
513
513
513
513

11 74
13 53
10 57
13 08
11 33

513 10 95
513 37 42
513
513
513

15 07
14 14
13 64

524 8'5 86
513
513
513
513

Halk Eğitim Müd. 513

Santral 
Başkanlık 

Zabıta 
Otobüs işlet. 
BUSKİ 
İtfaiye 

Muhasebe Md 
Yazı İşi. Md. 

Su Arıza

BELEDİYE

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 656 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

26.1 54 00
(18 Hat)

10 42
10 92
10 45
77 77
-18 46'

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

Yalny/ '85

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 

Ergaz 
ipragaz 

Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz________

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

28 Nisan 2008 Pazartesi 
YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 83 

Tel: 512 İl 45 GEMLİK

513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 4Ş
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
513 10 79
513 30 33
513 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3042 
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 

Matbaâclık-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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MOD

* 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

INŞ A ATLTD. ŞTİ.

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

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

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

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

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

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


Marmara Bölge Kupası Yelken Yarışmalarında Gemlik Yelken Kulübü sporcuları b^^Th^^th

Optimist yarışmasına
Gemlik damgası t

Türkiye Yelten Federasyonu'nun 2008 yılı faaliyetleri içinde yer alan Marmara 
Bölge Kupası Yelten Yarışmalarında Gemlik Yelken Kulübii'nden Murat Samsun 
optimist genel sıralamasında birinci oldu. Optimist Kızlarda ise yine Gemlik 
Yelken Kulübü’ndan Tuğba Öksüzyine birinci olarak başarıya imza attılar. Vde

Gemlik Karfez
G E M LI K’i N İL KG 0 NL Ü K SIY A SI GAZETESİ

29 Nisan 2008 Salı

REYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR 
“Kiralayın, araca yatırım yapmayın n

Şirin Plaza No: 7 GEMLİK
Teİ: O 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmada öğrenciler bilgilerini yarıştırdı

liiıiMiıgalitilylııııtolJı
Okullarda şiddetin önlenmesi amacıyla Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda 
düzenlenen, İlköğretim Okulları Bilgi Yarışması dün 
yapıldı. Yarışmada, Özel Aykent İlköğretim Okulu 
öğrencileri 90 puanla birinci olurken, Ticaret ve
Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu öğrencileri 85 

Ahlaklısını Sevdim

Özel Aykent İlköğretim Okulu öğrencileri, Bilgi Yarışmasında 
. 90 puan alarak birinci oldular.

vuli ıınuyıtııııı </nuıu cııdid f uv ■ 

Şehit Cemal İlköğretim Okulu öğrenci- M 

m la üçüncü oldular. Haberi sayfa 3’de 11

puanla ikinci,
leri ise 75 puanla üçüncü

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış TSO Gazi İlköğretim Okulu 
folklörcüleri Bursa birincisi

Başarılar sevindiriyor
İlçemizdeki bazı spor kulüpleri ile okullarda 

alınan başarılar -koltuklarımızın kabarmasına ne 
den oluyor.
Bugünkü gazetemize bir bakarsanız, bunu gö 

rebilirsiniz.
Gemlik Yelken Külübü sporcuları küçükler her 

gittikleri yerden başarı ile dönüp, Gemlik'e ma 
dalya getiriyorlar.

Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu 
Halk Dansları ekibi, Bursa da yapılan yarışma
da yine birincilik elde etmiş.
Bravo çocuklar..
Sizerle grur duyuyoruz.
Okullarınızın adını, kulüplerinlnizin adını yücel 

tiyorsunuz.
Aynı zamanda kötü tanınan Gemlik'imizin adı 

nı yüceltiyorsunuz., ■ Devamı sayfa 5'de

Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne 
davet edildiklerini 
söyledi.

6 ekip arasından Selçuk, başarıdan ‘
birinci liği elde etti, mutlu olduklarını
Halk oyunları belirterek, önümüz
Çalıştırıcı Çağrı deki aylarda Kuzey

Anadolu Folklor 
Vakfı’nın düzenle 
diği Halk Oyunları 
Yarışması’na Gem 
lik Ticaret ve Şana 
yi Odası Gazi Iköğ 
retim Okulu Halk 
Oyunları ekibi, Bur 
sa’da yapılan Halk 
Oyunları Yarışma 
sı’n da Gemlik’in 
gururu oldu. 
Gemlik’ten yalnız 
TSO Gazi İİKöğre 
tim Okulu folklor- 
cüterinin katıldığı 
yarışmada,

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Yağdır mevlam su....

Diyarbakır'da 20 bin kişi yağmur duası
na çıkmış..

Toplumsal ve bireysel ölçekde gerekli 
önlemleri almadığımız takdirde yağmur 
duaları da işe yaramayacak..

Tablolar ortada..
Tablolara bakarak geleceğe dair 

öngörülerde bulunmak olanaklı..
Türkiye, 1960'larda 28 milyon nüfusuy

la kişi başına düşen kullanılabilir su mik
tarı 4 bin metreküp ile su zengini olarak 
nitelenirken bugün 70 milyonluk nüfusuy
la ve kişi başına düşen kullanılabilir su 
miktarı 1400 metreküp ile su sıkıntısı 
çeken ülkeler arasında yer alıyor..

Yapılan tüm öngörüler, 2025'te özellikle 
Türkiye, Mısır ve Suriye'de küresel ısın
mayla beraber yağış miktarının yüzde 25 
düşeceğini ve çölleşmenin en üst boyut
lara ulaşacağını gösteriyor.

Görünen o ki kullanılan su miktarı her 
geçen yıl azalıyor..

Susuzluk içinde bulunduğumuz çağın 
en önemli sorunu..

İnsanın gelişimini etkiliyor..
Tarımsal üretimin azalmasına neden 

oluyor..
Doğal yapıyı bozuyor..
Şu anda yaşadığımız küresel ısınma 

su kaynaklarının "rezervden" tüketilme
sine neden oluyor..

Onun için suyu tasarruflu kullanmak 
gerekiyor.

Uygulayacağımız bireysel yöntemlerle 
"ciddi" anlamda tasarruf yapar,en azından 
birkaç kuşağı daha kurtarırız..

Su tasarrufu salt bireylerin tek başına 
gerçekleştireceği bir eylem değil..

Kaynakların verimli kullanılması bir 
devlet politikasıdır.

Ebetteki toplumsal bilincin gelişim 
düzeyiyle de yakından ilgilidir.

Ancak görünen o ki..
Su kaynakları hızla kuruyor..
Kurumayla birlikte doğal yapı bozulu 

yor..
Böyle giderse;
insanlık çok kısa süre sonra susu

zluğa bağlı sağlık sorunları yaşar hale 
gelecek..

Parklar bahçeler kuruyacak..
Tüm nehirler, göller, barajlar ve yer- 

altındaki su yatakları ya bitecek yada kir
lenecek...

Sanayi hemen hemen durma noktasına 
gelecek, dolayısıyla işsizlik büyük oran
lara ulaşacak..

Susuzluk nedeniyle ağaç ve sebze ola
mayacağı için oksijen azalacak ve bu 
yüzden yeni neslin zeka kapasitesi ciddi 
bir şekilde zarar görecek..

Ortalama insan ömrü 35 yıla inecek..
Su altın ve elmastan çok daha değerli 

bir hazine haline gelecek..
Susuzlukla birlikte mevsim mefhumu 

ortadan kalkacak...
Yarın..
Ah vah etmemek için, bugünden önlem 

almak gerekiyor.

Gemlik KHrfez
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Kan bağısına ilgi giderek artıyoı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
tarafından periyodik 
olarak yapılan 
kan bağışı 
kampanyalarına 
vatandaşlar daha 
çok ilgi göstermeye 
başladı.
Kan bağışının 
günümüzde 
insan sağlığı 
ve hayatı 
konusunda ne 
kadar önemli 
olduğunun her 
geçen gün daha 
çok bilincine Varan 
vatandaşlar her 
üç ayda bir kan 
vermek için Kızılay

TC Kimlik
No artık 
zorunlu

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Kimlik Numarası 
olmadan 
hiçbir işlem 
yapılamayacak. 
Kimlik numarası 
kullanımı bugün
den itibaren 
tüm kamu 
kuruluşlarında 
zorunlu hale 
geliyor.
Kimlik numarası, 
kamu hizmetlerinin

sunulmasında 
kişiye özel tek 
bir numara 
tanımlıyor ve 
kurumtararası 
kayıtların 
düzenli olmasını 
sağlıyor. 
İki yıllık uyum 
sürecini ardından 
artık her türlü 
belge ve işlem
lerde Türkiye 
Cumhuriyeti 
Kimlik

O^TSATIUK-KİRAUKIÜKOAİIIEIER İle İRERİ 
baytaş www.baytaslnsaat.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 ZÜ M R ÜT S İTE Sİ, 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 dâire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www. bay tasinsaat.com .tr Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

elemanlarını bekle
meye başladılar. 
Çok kısa süre 
öncesine kadar

Gemlik'e gelen 
Kızılay Kan 
Merkezi elemanları 
25-30 ünite kan

toplayabilirken 
bu artış 50-60'lara 
kadar çıkmaya 
başladı

Numarasının kul- I 
lanılması 
zorunlu oluyor. 
Kişiler adına 
düzenlenecek 
olan her türlü 
form, beyanname, I 
kimlik kartı, 
vergi kimlik kartı, 1 
sürücü belgesi, । 
pasaport gibi 
bütün tanıtıcı 
belgelerde 
kimlik numarası 
istenecek.

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

I

http://www.baytaslnsaat.tom.tr
tasinsaat.com
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İlçe Milli Eğitim Müdûrliiğû tMİ

Bilgi yarışmasının
galibi Aykent oldt 1

ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog7özcan Vural

Ymiyorum
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Çevik »âyrgiıunûjîuG

Bal
IZEL AYKENTİLKOĞRETIM OKULUJ

[ Seyfettin ŞEKERSÖZ
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
okullarda şiddetin 
önlenmesi amacıyla 
uygulamaya 
konulan ve Üçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
organizasyonunda 
düzenlenen

1 İlköğretim Okulları 
Bilgi Yarışmasını 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu kazandı. 
Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
ve Yeşilırmak, BİL, 
Birey, Kültür ve 
Sınav Dershaneleri 
nin sponsorluk 
yaptığı yarışmaya 
18 İlköğretim 
Okulu katıldı.
Büyük çekişme 
içinde geçen ve 
20 soru sonunda 
85'er puan toplayan 
TSO Gazi İlköğretim 
Okuluna yedek 
sorular sorulmadan 
önce soruların bazı 
larının yanlış hazır
landığı şeklinde 
itirazlar yapıldı. 1 
İtirazları görüşen 
komisyon üyeleri 
4 soru sorulan 
Sosyal ve Fen 

। sorularından birer 
| tanesini iptal ettiler.

Yeniden başlayan 
yarışmada 90 puan 
toplayan Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu Emre Aşkın, 
Mustafa Yıldız ve 
Taha Furkan Şahin 
ekibiyle birinci 
olurken, TSO Gazi 
İlköğretim okulu ise 
Recep Taha Beki,

Ceren Tangil ve 
Cansu Yokuş ekibiy 
le 85 puanda kala 
rak ikinci, 75 
puanla Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
Arif Emre Çelik, 
Kemalcan Andaç 
ve Ahmet Nur 
Aydın ekibiyle 
üçüncü oldu.

Bilgi yarışmasında 
soruları hazırlayan 
kişiler eleştirilirken, 
bir çok okul müdürü 
yazılı olarak 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü yarışma 
komisyonuna 
dilekçe ile itirazda 
bulundular.
Bilgi yarışmasında 
birinci olan Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu ekibine 
yarım altın ödülünü 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen verirken, 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu ekibine çey 
rek altın ödülünü 
ise İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt verdi. 
Yarışmada üçüncü 
plan Şehit Cemal 
İlköğretim okulu 
ekibine ise kalem 
seti ödülünü İlçe 
Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin 
ile İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan verdiler.
Yarışmada ayrıca 
katılan tüm 
öğrencilere 

dershaneler 
tarafından hazırlan
mış poşetler 
içinde çeşitli 
hediyeler verildi.

W-4' R

T

Dindarlara bakın!.......
Son hafta içinde gazetelerin baş sayfala 

rında, Tv. ekranlarında Topkapı sarayında 
kuran okuyan Hafız’ın küçük erkek çocuklar
la cinsi münasebetlerinin, ardından 78 yaşın 
da koyu dinci "Vakit “ gazetesinin yazarı 
Hüseyin Üzmez’in 14 yaşındaki kıza tecavü 
zünün, İslami kıyafetler satarak çok para 
kazanan bir Hacı Mehmet’in Türban defile 
sinde “Benim üç karım var.. Kime ne ? “ 
demesini okudunuz.

Adam parayı bulmuş, üç karı almış, gös
teri yapıyor...

Ancak... İkide bir ekranlara çıkıp fetva 
verdiğinden...

Ayet, hadis okuyarak tesettür ticaretine 
dini alet ettiğinden...

Ve bütün parasını İslami kesimden kazan 
dığını bilindiğinden hiç utanmadan gerile 
gerile “3 karım var" dördüncüyü de ala
cağım diyor..

Tutmuş, durumuna dinden imandan 
I meşruiyet sağlamaya çalışıyor...

Laik Cumhuriyet te "tekeşlilik" bir yasal 
zorunluluktur, adamın.yasadan korkusu yok, 
umurunda bile değil...

Hangi kadının böyle bir durum içine siner, 
umurunda bile değil...

"Ben Müslüman'ım... Benim inançlarım 
var" falan diye şişinip duruyor ama dinin en 
önemli prensibi olan "kendine hâkim olmak" 
düsturundan zerre kadar nasip almamış...

Ben aslında bu adama kızmıyorum.:.
Benim asıl kızdığım, bu adamları yetişti 

ren atmosferi sağlayanlardır...
Her konuda din adına ahkâm kesen kalem 

ler, (hadi konuşun) bu kirli zihinli adam karşı 
sında "gık" bile demeyeceklerdir...

Susacaklardır...
Utandıkları için değil ,olay unutulsun 

diye..
Onlar sustukça da Mustafa Efendi, elinde

ki dini kılıfla, hem tesettür üzerinden para 
kazanmaya devam edecek, hem de dördün 
cü evliliğini yaparak dünyasını çeşitlendire
cektir...

Ey ne yaptığını bilmeyen CHP.
Sana benden bir tavsiye, akıl yolu; Geri 

çağır Profesör Yaşar Nuri Öztürk’ü CHP’ye; 
özür dile, tak rozetini, o da bu utanmazlara 
haykırsın:

"Türk halkı neden asırlardır kandırılıyor? 
Yanıtın Kuran’da olduğuna inanıyorum. 
Kuran 'Allah ile aldatılmayın’ ihtarında 

bulunuyor. Neden?
Çünkü, Allah ile aldatılanların en büyük 

sorunu, aldatıldıklarının farkında olma imkâ 
nından yoksun bulunmalarıdır...

Derinden inandıkları ve içtenlikle teslim 
oldukları bir değer, kendileri aleyhine kul
lanılıyor.

Bunu fark etmeleri kolay değildir...
Türk halkı, dinine olan derin saygısı, 
İslam’a duyduğu teslimiyet yüzünden, 

çoğu kez savunma, eleştirme gücünü kullan
mıyor.

Daha önemlisi, Allah ile aldatanlara karşı 
aklını kullanmıyor.

Akıl işleyecek, dindarlık insanlar arasında 
bir değer ölçüsü olmaktan çıkarılacak ki, 
Allah ile aldatma tezgâhlarının maskesini 
düşürebilsin, arka planını görebilsin."

Lütfen, gidin, Profesör Yaşar Nuri Öz 
türk’ün, yukarıda önsözünden birkaç satırını 
verdiğim, “Türkiye’yi Kemiren İhanet-Allah 
ile Aldatmak" yeni kitabını alın, okuyun, 
çocuklarınıza, eşinize-dostunuza, komşu
larınıza okutun.

Okuyun ki doğrular nedir öğrenin...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog7%25c3%25b6zcan


29 Nisan 2008 Sah Gemlik KBrffez Sayfa 4

CHP Gemlik İlçe Başkanı Cem Güler'in yaptığı açıklamaya AKP cephesinden yanıt gecikmedi.

"Hangi gözle takarsanız onu görürsünüz"
AKP Tanıtım ve Med 
ya Başkanı Ali Erat 
imzalı yapılan açıkla
mada "Cem Güler'in 
İlçe Başkanımız En 
ver Şahin ve Bele 
diye Başkanımız 
Mehmet Turgut'a 
eleştirilerde bulu
nacağına önce kendi 
teşkilatına baksın. 
Koltuk kavgasının 
hangi partide yaşan 
dığını ve koltukların 
havada hangi partide 
uçuştuğunu halkımız 
iyi bilmektedir. Her 
kurultayları kavga gü 
rültü içinde geçmek 
te. Liderleri dışında 
başka adaya taham
mülü olmadıkları 
gibi demokrasi 
sınavında her kurul
tayda sınıfta kalmak
tadırlar" dedi.
AKP Tanıtım ve Med 
ya Başkanı Ali Erat 
açıklamasında, CHP 
İlçe Başkanı Cem 
Güler’in CHP'nin ilçe 
başkanlığı koltuğuna 
oturmak için seçim
lerde birinci geldik- 
TerTköylerde bile ata 
ma usulüyle de lege 
yaptıklarını, köyler 
de bulunan CHP'li 
arkadaşlarını nasıl 

kırdıklarını Cem Gü 
ler'e karşı yapılan 
eleştirileri CHP'nin 
çay bahçesinde yap
tığı kongrede en iyi 
şekilde gördüklerini 
söyledi. Erat, İlçe 
başkanımızla bele 
diye başkanımızın 
karşılıklı açıklamala 
rını koltuk savaşı 
olarak değerlendire
ceğine öncelikle 
kendi ilçe başkanlığı 
koltuğuna oturmak 
için ayak oyunlarına 
ve partilerinde 
yaşanan koltuk 
savaşına bakmadan 
partilerini eleştirmesi 
yanlıştır." dedi. 
Genel Başkanlarının 
koltuğu korumak için 
tüzük değişikliği 
yaparken, kurultayda 
ve kongrelerinde 
koltuklar havada uçu 
şurken, Kurultay ön 
cesinde 10 bin üyele 
rinin partiden atılır 
ken, koltuklarını 
korumak için her tür 
lü oyunları yaparken, 
CHP İlçe Başkanının 
kalkıpta Partilerinin 
İlçe Başkanına ve be 
lediye başkanına 
eleştirilerde bulun
masının yanlış

Ali Erat
olduğunu kaydeden 
Erat, AKP Gençlik 
Kolları ve Kadın kol
larının kongrelerini 
Salonlarda coşkulu 
bir kalabalıkla yapar 
ken, ana muhalefet 
partisinin ilçe kong 
resini çay bahçe sin 
de yaptığını hatırlattı.

"GEMLİK'E
YAPILMAYAN 
HİZMETLERİ
YAPTIK"
AKP İlçe teşkilatı ola 
rak seçimden önce 
Olduğu gibi seçim
den sonra da İlçe 
Başkanının Başkanh 
ğında ziyaretlerin 
sürekli yapıldığını ve 

derneklerden ve sivil 
toplum kuruluşların
dan gelen taleplerle 
sorunların çözümü 
için çalıştıklarını kay 
dede Erat, "Gerek İl 
çe Başkanımız gerek 
se belediye başkanı 
mız Gemlik'e en iyi 
şekilde hizmetin gel 
mesi için çalışmak
tadırlar. En iyi pro
jenin Gemlik'e kazan 
dırılması noktasında 
anlaşmazlıklar fikir 
ayrılıkları olabilir. 
Bundan doğal ne ola 
bilir ki?" dedi..Erat 
yapılan hizmetleri 
anlattıktan sonra 
"CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler'in yapılan 
hizmetleri görme 
diğini ya da görmek 
istemediğini söyledi.

GEZEN PARTİ 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler'in Gem 
lik'e yapılan hizmet
leri görmezlikten 
geldiği gibi beldelere 
ve köylere de 
KÖYDEŞ ve BELDES 
projesiyle yollarının 
yapılmasından çevre 
düzenlemelerine ka 
dar büyük hizmetle 
rin yapıldığını ve bu 

anlamda köy muhtar
larınım şükranlarını 
her defasında teşki
latına sunduklarını 
vurgulayan Erat, 
sürekli halkın içinde 
olduklarını, seçim
den önce olduğu gi 
bi seçimden sonrada 
ziyaretlerin devam 
ettiğini belirterek, 
CHP gibi seçim za 
mantarında ortaya ‘ 
çıkan bir parti olma 
dıklarım söyledi. 
Belde ve Köylerdeki 
hizmetlerini de anla
tan AKP Tanıtım ve 
Medya Başkanı Erat, 
açıklamasına şöyle 
devam etti, 
"CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler'e soruyo
rum. Umurbey belde
si başta olmak üzere 
diğer beldelere ve 
köylere AKP döne
minde yapılan hiz 
metleri de mi gör
müyorsun? CHP 
İktidarı döneminde 
Gemlik'e yapılan bir 
hizmeti söyler mi 
sin? Belediye Baş 
kanlığı CHP'de iken 
yüksek katlı binalara 
izin verilmesi kararı 
alınmadı mı? Ve bu 
kararın alınarak yeşil 

alanı çok olan ve ço 
cuklarımızın top oy 
nadığı alanlara bina 
yapılması ve çarpık 1 
yapılaşma bu karann 
alınmasından sonra 
hızla gelişmedi mi?
Biz ziyaretlerimizde « 
yapılanları da yapıl
mayanları da en iyi 
şekilde anlatabiliyo * 
ruz. Bizim dönemi 1 
mizde ise Gemlik ’ 
merkezine 3,5 kat, 
Cumhuriyet Mahalle 
sine ise 5 kat olmak 
üzere meclis karan 
alındı. 85 hektarlık | 
alanlarda yeşil alan
larınım, okul alan
larının, eğitim alan
larının ve spor alan
larına geniş yer 
verdik. Keşkeleri az 
olan bir Gemlik için 
ilçe başkanımızla 
belediye başkanımız- 
la, il genel ve bele 
diye meclis üyeleri 1 
mizle, yönetim 
kurulu üyelerimizle, 
kadın ve gençlik 
kollarımızla, belde 1 
ve mahalle teşkilat- ] 
/arımızla uyumlu, 
birlik ve beraberlik : 
içinde çahşmalan 1 
mızı aralıksız sürdü 
rüyoruz" dedi.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliği’nin 
düzenlediği 
"Yaşanabilir Bir 
Çevre ve İnsan 
Hakları”konulu 
konferans; geçtiği 
miz cumartesi 
günü saat 14:00- 
16:00 arası, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
toplantı salonunda 
Bursa Valiliği inşan 
Hakları Kurulu Üye 
si Makine Mühen 
dişi Sayın Hülya 
Duran ve Bursa Ba 
rosunu temsilen Sa 
yın Av. Haşan Içöz 
tarafından verildi.

Ne acı ve 
üzücüdür ki; gere 
ken ilgi gösterilme
di. Konferansı iki 
gazeteci, konuş-

Çevre ve İnsan Hakları Konferansı
macılar, Beledi 
ye’den Meclis 
Üyesi Osman Do 
ğan, konuşmacı 
Sayın Hülya Duran* 
ın 6 yaşındaki oğlu 
ve 10 yaşlarındaki 
kızı olmak üzere 
toplam 29 kişi izle
di.
Toplantıya ilçe 

yetkililerinden hiç 
kimse katılmamıştı.

Oysa çevreyi koru 
mak, çevre hakkı, 
çevre ve insan 
hakkını gözetmek 
yerel yöneticilerin 
asli görevidir.

Maalesef her şeyi 
basite alan, önem 
semeyen bir 
toplumuz.

Çevre nedir ? 
Nasıl korunması 
gerekir? Önemse
meyenlere karşı 
neler yapılır ve 

nasıl davranılır ? 
Sağlıklı bir çevre 
nasıl yâratılır ?
Yaratılan sağlıklı 

çevreyi korumak 
ve o sağlıklı çevre 
de yaşam sürmek 
insanoğlunun en 
doğal hakkıdır. Bu 
hak nasıl korunur, 
korunması için na 
sil mücadele verilir, 
bilmeyiz. Bir öğre 
ten, hatırlatan çık 
sa da ilgilenmez, 
öğrenmek isteme 
yiz.

Ağaçlar kesilir, 
dağlar oyulur, yeşil 
alanlar yok edilir, 
sular kirletilir.
Sanayi bacaların
dan yükselen baca 
gazları ozon tabaka 
sini deler, görülme 
miş sıcaklıklar, 
kuraklıklar belirir. 
Ürün rekolteleri 

böylece düşer, 
dünya açlık tehlike
si ile karşı karşıya 
kalır. Tabii.. İş işten 
geçer, gelecek ne 
sillerin sağlıklı 
olmaları, yaşam
larını sürdürmeleri 
tehlikesi belirir.

Bugün dünyada 
yağmur ormanları 
nın yüzde 80'inin 
keslip, yok edilme
si, asırlarca uğraş 
sonrası bile yerine 
konulamayacak bir 
sorundur.
Gelişmiş sanayi 

ülkeleri kendi 
insanını gürültü 
kirliliğinden, 
sularını zehirli atık
lardan, nükleer 
santraliarın sebep 
olduğu radyasyon 
belasından koru
mak için ne kadar 
zararlı bir varlık 

varsa tüm bunları 
az gelişmiş ve 
gelişmekte olan 
ülkelere pazarla
maktadır
Avrupa İnsan Hak 

lan Sözleşmesi 
çevre, çevre ve in 
san hakları hakkın
da bir hüküm içer
memektedir. Çünkü 
Avrupa ülkeleri 
sanayice gelişmiş 
tir. Doğayı tahrip 
eden, çevreyi ve 
havayı kirleten 
nükleer enerji ve 
kimyasal sanayidir. 
Çevre ve çevre- 
insan hakkı doğrul
tusunda Avrupa 
İnsan Hakları Mah 
kemesine başvuru, 
Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşme 
sinde yer almadığı 
için mümkün olma
maktadır. Sanayi 
ihraç eden ülkeler 
bu şekilde kendi
lerini güvence altı
na almış bulun
maktadır.
Görülüp anlaşılı 

yor ki; akıllı olma 
ya, bilgili olmaya 
mecburuz.

Aklın gelişmesi, 
bilginin artması, . 
öğrenmek ve araş 
tırmakla mümkün 
dür. Tüm bunlara 
ve çevreye duyar 
sız kalmaya devam 
edersek ne dağları 
mız, ne ovalarımız, 
ne ırmaklarımız 
kalacak. Bizden 
sonra gelecek nesil 
ler bu durumları 
yaratanları, ilgisiz 
ve duyarsız kalan* 
lan, çevreyi koru
maya özen göster
meyenleri, kirletip, 
tahrip edenleri la 
netle anacaktır.
Toplumu aydınlat

ma ve çevreyi ko 
rumaya özen gös 
teren, halkını 
haklarının ne 
olduğu hakkında 
bilinçlendirmeye 
uğraş veren 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcili S 
ğini kutlar, ilgisiz
likten ötürü, 
bezginliğe ve 
bıkkınlığa kapıl
madan çalış
malarını sürdür 
melerini dilerim.
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Bireysel başarılar, okullar 
arası başarılar, şiir kompozis 
yon, resim dallarında yapılan 
yarışmalarda il çapında ve yurt 
düzeyinde alınan başarılar hep 
gurur kaynağımız oluyor.

Her gün mide bulundıran 
haberler yanında bu başarılar 
bana ilaç gibi geliyor.

Geçtiğimiz günlerde oğlum 
Barış Çan’ın Philips firmasının 
yurt genelinde açtığı “Küresel 
ısınma” konulu resim yarışma 
sında “Jüri Özel Ödülü”alması 
bizi çok mutlu kıldı.
* Barış, okulunun adını, 

Gemlik’in adını yurd genelinde 
de duyurdu.

Daha büyük başarılar elde 
edeceğine inancım sonsuz.

Çok güzel çocuklarımız var.
Bunlarla iftihar etmeliyiz.
Büyüklerini yapamadığını on 

lar yapıyorlar.
Büyükler sporda başarı elde 

edemezken, Yelkencilerimiz bi 
rinciliklerle dönüyorlar Gemlik’ 
e..

Gemlik’in adı bazı kendini bil 
mezler yüzünden Teksas’a çık
mışken, Halk Dansları ekipleri 
miz başarı ile geliyorlar ilçemi 
ze..

Başarılar sevindiriyor

Bunlar az şeyler mi.
Ama yeterli değil.
Daha büyük başarılar bekli 

yor üz küçüklerimizden.
Bizlerin,başaramadıklarını 

onlar başarsınlar hiç olmazsa..
İsimlerini altın harflerle yaz 

dirsınlar gök kubbeye..
Biz onlarla övünelim, sevine

lim.
Gemlik’te ünlü bir edebiyatçı 

yok..
Ünlü bir sporcumuz yok..
Ünlü bir ses sanatçımız da 

yok.
Bir ressamımız, bir tiyatrocu

muz yok..
Bizim deyip övüneceğimiz 

bir ünlümüz yok.
Hiç olmazsa çocuklarımızın 

başarılarıyla övünelim.
İşte eğitim yılı bitiyor.
Binlerce öğrenci OKS ve

ÖSS sınavlarına hazırlanıyor.'
Bunun için veliler deliler gibi 

para ödüyorlar dershanelere..
Devletin okulları ne işe yarar 

bilmem.
Bu sınavlarda Türkiye birin

cilikleri elde edilmeli ki ona da 
sevinelim.

Bir buçuk milyon öğrencinin 
yarıştığı bir sınavda göğsü 
müzü kabartacak sonuçlar gelir 
diye bekliyorum.

Gemlikli çocuklar bünu başa 
rır diyorum.

Daha önce başaran ağabey
leri olmadı mı?

Oldu.
Öyleyse yine olabilir.
Başarı sevindirir.
Başarısızlıkların, sıkıntıların 

olduğu yerde başarılar rahatla 
tır insanı..

BİR BİLİNMEZE
DOĞRU GİTMEK
Ülke bir bilinmeze doğru 

gidiyor.

Siyaset durdu.
Hükümet sanki hiçbirşey 

yapmıyormuş gibi bir durum 
sergiliyor.

Ama yaptığı en büyük iş kad 
rolaşmak..

Milli Eğitimde, valiler arasın
da, emniyette ve diğer devlet 
dairelerinde onbinlerce kişinin 
atamaları hazırlanmış.

Bu kadroları kendi yandaş 
larıyla dolduracakları.

Her gelenin yaptığı gibi..
Ama AKP’lilerin yaptığı 

ülkenin kilit noktalarına İmam 
Hatiplileri yerleştirmek..

Meslekleriyle hiç ilgisi olma 
yan birçok makama olmadık ki 
şileri getirdiler.

AB ile ilişkiler bitti noktasın
da, piyasalar yanıyor kimsenin 
umurunda değil.

Varsa, yoksa yakınlarına ya 
renlerine kıyak yapmak.

Türkiye bir bilinmeze doğru 
gidiyor.

En büyük sıkıntılar ekono
mide yaşanacak diyor uzman
lar.

Ekonomiyi dizginleyemeyen 
iktidar, iktidarlığını yürütemez.

Önümüzü göremiyoruz.
Gören varsa beri gelsin.

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

BAŞKANLIĞINDAN
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda 

aşağıda aranan niteliklerde 2 ERKEK Sosyal Yardım ve 
İnceleme Görevlisi alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER •
1- T.C. vatandaşı olmak,
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- Askerlik görevini yapmış olmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında 

tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 
aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref 
ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istihlak kaçakçılığı hariç 
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 
bulunmamak,

6- Üniversitelerin en az 2 yıllık bölümlerinden (Sosyal 
Hizmet Uzmanı, Sosyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, 
Halkla İlişkiler Uzmanı, Diğer Yükseköğretim Mezunları) 
mezun olmak,

7- Kamu Personeli Sınavlarına girmiş ve en az 60 
puan almak,

8- Temel Bilgisayar bilgisine (Windows, MS Office 
programları) sahip olmak,

9- B sınıfı ehliyete sahip olmak,
Başvuranların, ayrıntılı özgeçmişlerini bir başvuru 

mektubuyla birlikte en geç 05.05.2008 tarihine kadar 
Gemlik Kaymakamlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.
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KPSS başvurulan başladı
Lisans mezunları 
ile lisans program
larından mezun 
olabileceklerin 
katılacağı Kamu 
Personeli 
Seçme Sınavı'na 
(KPSS) başvuruları 
başladı.
Sınava başvurmak 
isteyenler, 
"2008-KPSS 
Lisans Kılavuzu" 
ile aday bilgi 
formunu 2 YTL 
karşılığında 28 
Nisan-9 Mayıs 
2008 tarihleri 
arasında başvuru 
merkezlerinden 
alabilecek.
Başvuru 
merkezleri ile 
ilgili bilgilere 
ÖSYM'nin 
www.osym.gov.tr 
internet adresinden 
ulaşılabilecek. 
KPSS'ye daha 
önce girmiş adaylar,

internet üzerinden 
başvurü 
yapabilecekler. 
İlk kez girecek 
adaylar ise sınav 
ücretini yatırdıktan 
sonra başvuru 
merkezlerinden 
randevu alarak 
başvurularını 
gerçekleştirecekler. 
KPSS’ye 
başvuru süresi 9

Mayıs Cuma 
günü sona erecek. 
KPSS kılavuzunda, 
Türkiye iş 
Kurumu'nun 
(İŞ-KUR) KPSS 
sonuçlarının 
normal, özürlü 
ve eski hükümlü 
işçi atımında da 
kullanacağına 
ilişkin duyurusuna 
da yer

veriliyor.Lisans 
mezunları ile 
lisans program
larından mezun 
olabileceklere 
yönelik düzen
lenecek KPSS 
28-29 Haziran 
2008 tarihlerinde 
4 oturumda 
gerçekleştirilecek. 
Cumartesi 
sabah oturumuna 
tüm adayların 
katılması 
gerekiyor. 
Ortaöğretim ve 
önlisans 
mezunları ile bu 
öğrenim düzey
lerinden mezun 
olabilecekler için 
düzenlenecek 
KPSS ise 21 Eylül 
2008'de yapılacak. 
Bu başvurular ile 
ilgili ayrıntılı bilgi 
daha sonra ÖSYM 
tarafından 
duyurulacak.

Serbest Kürsü

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ,

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

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

Körfez Ofset35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ tt 

| HİZMETİNİZDEYİZ

İstiklalüd.BoraSok.AkbankAralıqıNo:3IBGEMLİKlel:513S6K Fax: 513 359i

ürer KONAK 
ADD Gemlik Şubesi Bilim- 
Danışma Kurulu Üyesi

ULUSAL EGEMENLİK ve 
ÇOCUK

Ozan Cahit Külebi, "Çocuklar” adlı şiirinde 
çocuğu tanımlayıp onun temel gereksinimlerini 
vurgularken şöyle demektedir:

Bir nazmı kuşa benzer
Çocuk dediğin 
Ev ister, ekmek ister, 
Öpülmek, okşanmak ister. 
Kuşkusuz bu temel gereksinimlerin yaşamın 

da; barınağın, ekmeğin, sevginin yanında başka 
şeyler de ister çocuklar.. Öncelikle kendi kişili 
ğinin çevresince tanınmasını ister. Çocukluğu 
nu tam anlamıyla yaşamasını, kendi evreninin 
sınırlarını çevreleyen sorulara cevap verilmesini 
ister. Çevresinde akıp giden hayatı tanımayı, 
insanlar arasında sürüp giden didişmeyi anla
mak ister.... Kendisinin yaşadığı toplumun, top 
lumundan da öte tüm insanlığın bir parçası ol 
duğunu duyumsamak ister... Bütün bu istem
lerini ona nasıl vereceğiz? Sorun buradadır...

Büyük Atatürk, belki de dünya da bunu ilk 
kez gören, hisseden liderdir. Büyük çabalarla 
kurduğu yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde 23 Ni 
san’ı çocuklara armağan etmiştir... Geleceği 
kuracak, yaşatacak olanlar bugünün çocukları 
olan yavrularımızda.

Halkın egemenliğini kuracak, ülkeyi gelecek 
yüzyıllara taşıyacak olanlar bugünün küçükleri 
dir. Onlara daha küçük yaşlarda vereceğimiz 
eğitimle ulusal egemenlik kavramını benimset
mek zorundayız... Tam bağımsız, ülke çıkarlarını 
herşeyin üstünde tutan, sevgi, barış ve kardeşti 
ğin egemen olduğu bir ülküyü kazandırmak 
zorundayız.

Bunu ancak eğitim yoluyla kazandırabilir ço 
cuklarımıza... Ulusal egemenlik kavramını çok 
doğru öğretmeliyiz... “Târihi yaşadığımız gibi 
yazdık, fakat geleceği Cumhuriyete inananlara, 
koruyanlara ve yaşatanlara emanet etmek lazım 
dır” diye Atatürk, çocuklara ve gençlere çok 
güvenirdi... Onları yetiştirecek olan öğretmenle 
re de.. Hayatı boyunca eğitime ve eğitimcilere 
önem vermiş, yeni Türkiye’nin kurulmasında 
kendisine en yakın yardımcı olarak öğretmen
leri görmüş, her fırsatta öğretmenleri ve öğret
menlik mesleğini yüceltmiştir. 25 Ağustos 19 
24’de Ankara’da toplanan Mualimler Birliği 
Kongresi’ne katılan üyelere şöyle seslenmiştir.

“Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen
leri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin ese 
riniz olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fen- 
nen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli mu 
hafızlar ister. Yeni nesli bu özellikte ve yetenek
te yetiştirmek sizin elinizdedir”

Batının bilimine, fennine, teknolojisine açık 
olmasına rağmen Atatürk, yakın komşularımızın 
hırslı emellerine dikkat çekmiş, yaşamı boyunca 
tüm yabancı ideolojileri veya yurt dışından yöne 
tilen yönetimleri reddetmiş, Avrupa devletleri 
gibi ABD’nin de siyasi, ekonomik ve askeri bas 
kışına, mandasına, liderlik iddialarına asla izin 
vermemiştir. İşte Atatürk’ün "Ulusal Egemen 
lik” kavramı budur... Bu kavramı çocuklarınıza 
iyi vermek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız.

O’nun sözleriyle bitirelim yazımızı..
20 Mart 1923 tarihinde Konya Türk Ocağı’n 

daki söylevinden aldıklarımız:
“Şüphe yok ki arkadaşlar, millet bir çok 

fedakarlık, bir çok kan bahasına, en nihayet 
elde ettiği hayat prensiplerine kimseyi tecavüz 
ettirmeyecektir. Bugünkü hükümetin, meclisin,. 
yasaların, Anayasanın mahiyet ve hikmeti hep 
bundan ibarettir”

Türk Ulusu, Atatürk'ün gösterdiği yüce hede 
fe doğru ulaşmak üzere engeleri aşacak ve iler 
leyecektir... Bunu iyi yetiştirilecek olan bugü 
nün küçükleri rriutlaka başaracaktır.

http://www.osym.gov.tr
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Bursa İl Tarım 
Müdürlüğü, 
zeytinliklere zarar 
veren ve meyve 
tutumuna engel 
olan zeytin güvesine 
karşı mücadele 
başlattı.
Bursa İl Tarım 
Müdürü Mehmet 
Ali Koçkaya, yazılı 
bir açıklama 
yaparak zeytin 
güvesine karşı 
mücadele başlattık
larını söyledi.
Bursa'daki zeytinlik
lerde bu dönemde 
çiçek tomurcuklarını

ve çiçeği yemek 
suretiyle zarar veren, 
meyve tutumuna 
engel olan zeytin 
güvesinin çiçek

neslinin yumurtaları
na karşı 30 Nisan 
ile 4 Mayıs tarihleri 
arasında ilaçlı 
mücadele başlattık-

larını açıklayan 
Koçkaya, "Bu 
dönemde kullanılan 
böcek büyüme 
engelleyici ilaçlar, 
bal arılarına ve balık
lara zehirli değildir. 
Ayrıca zararlı böcek
lerin, doğal düşman
larını öldürmeyen bu 
ilaçlar, doğal 
dengeyi bozmadan 
etki etmektedir.
Zeytin güvesine 
karşı ruhsatlı diğer 
zirai ilaçlap kullan
mak isteyen üretici
lerimiz için ise ilaçla
ma tarihi çiçeklerin

yüzde 2-3 açtığı 
zamandır. 
Bölgemizde 
9 milyon adet 
zeytin ağacı güve 
zararlarına maruz 
kalacak durumdadır. 
Mücadele yapıl
madığı takdirde 
yüzde 30-60 meyve 
tutumu azalmak
tadır" dedi. 
Üreticilerin, köy
lerinde arazi çalış
ması yapan teknik 
elemanların duyuru
larını dikkate 
almasını isteyen 
Koçkaya,

Tarım İl ve İlçe 
Müdürlüklerince 
kendilerine tavsiye 
edilen Zeytin 
Güvesi Kaçarından 
birini kullanmalarını 
istedi.
Kullanılacak 
ilaçların aynı 
zamanda Zeytin 
Pamuklu bitine de 
etkili olduğunu 
hatırlatan 
Koçkaya, bu 
zararlıya karşı 
ayrıca ilaçlama 
gerekmediğini 
vurguladı.

Taksimde 1 May ısa izin mi
İstanbul Valisi 
Muammer Güler, 
yasak olmasına rağ
men 1 Mayıs İşçi 
Bayrâmı'nda Taksim 
Meydanı'na girmek 
isteyen, yapılan 
uyarılara rağmen 
dağılmayan grupların 
zorla dağıtılacağını

açıkladı.
Bölücü örgüt 
provakatörlerinin 
Taksim'de yapılmak 
istenen toplantıyı fır
sat bilerek güvenlik 
güçleriyle silahlı 
çatışmaya girme 
yönünde hazırlıklar 
yaptığının tespit

edildiğini açıklayan 
Güler, Taksim'de kut
lama davetinde bulu
nan yetkililer hakkın
da cumhuriyet savcı 
lığına suç duyuru 
sunda bulunulduğu 
nu da belirtti. İstan
bul Valisi "Muammer 
Güler, yaklaşan 1

Körfez Baytaş Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK
TEL: 0.224 513 73 93 - 514 47 70
FAX: 0.224 514 40 44 - www.ozkaya.web.tr
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PRELLI LASTİKLERİNDE KAMPAMA,

İIRELLİ

3 ODE

Detaylı bilgi için bizi arayın.

4 AL

Mayıs İşçi Bayramı 
öncesinde düzen
lediği basın toplan
tısında, tüm ısrarlara 
rağmen İşçi Bayra 
mı'nı Taksim'de kut
lamak isteyen sendi
ka temsilcilerine 
seslendi.
TAKSİM'E İZİN YOK 
1 Mayıs'ın emek ve 
dayanışma günü 
olarak ilan 
edilmesinin sevin
dirici olduğunu 
belirten Güler, "Ben 
de bu günü şimdiden 
kutluyorum, barış ve 
kardeşliğe, çalışan
ların haklarının en iyi 
şekilde alınmasına 
yönelik çalışmalara 
vesile olmasını diliy
orum. Taksim'de 1 
Mayıs günü herhangi 
bir şekilde toplantı 
yapılması mümkün 
değil. Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri 
kanunda İstanbul'da 
miting yapılacak alan 
ve güzergahlar ilan 
edilmiştir. Çağlayan 
Meydanı, Kadıköy

Meydanı, Kazlıçeşme 
ve kartal Meydanı 
toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri için 
tespit edilmiş mey
danlardır. Sendika 
temsilcilerine dav
ette bulunuyorum. 
Gelin 1 Mayıs'ı bu 
belirttiğim meydan- 
İarın birinde veya her 
birinde ayrı ayrı kut
layın" dedi.
Vali Güler, Taksim'in 
siyasi partiler dahil 
kimse için tahsis 
edilmediğine dikkat 
çekerek, Taksim'in 
aynı zamanda büyük, 
katılımlı kutlamalar 
için güvenli bir alan 
olmadığını, güvenlik 
riski taşıdığını belirt
ti. Taksim 
Meydam'nda 1 Mayıs 
kutlamalarına izin 
verilmeyeceğini

yineleyen Güler, 
^Taksimin herhangi 
bir kutlama için tah
sisi mümkün değil. 
Sendika temsilcileri 
Taksim'e Dolma 
bahçe, Şişli ve Şiş 
hane'den girileceğini 
ifade etti. Böyle bir 
yürüyüşe izin ver
ilmeyecek. Böyle bir 
yürüyüş İstanbul'un 
tamamını kilitler.
Kazancı Yokuşu'nda 
toplanılarak Atatürk 
Anıtı'na çiçek bırakıl
ması uygulaması 
devam ediyor. Sen 
dika temsilcilerin 
say gı duruşu ve 
çiçek bırakmalarına 
izin verilecek. Bu 
etkinliği yapsınlar, . 
daha sonra da 
kanunen belirtilen 
yerlerde miting 
düzenlesinler.” dedi.

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 
4 TAKSİT İMKANI

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR

KAYIP
ayrıca

Mutfakta çalışacak 
bayan eleman ve sekreter 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 513 18 16 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / bursa - Tel : 513 47 39

İznik Nüfus 
Müdürlüğünden 

aldığım 
kimliğimi 

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

LEVENT 
SAĞLAM

http://www.ozkaya.web.tr
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Aydın'daki festi
valden dönerken 
Manisa'da kaza 
geçiren dansçıların 
acısı Bursa'ya düştü 
Kazada ölenlerin 
sayısı otobüs sürü 
cüsü Fuat Sakar 
ya'nın ölümüyle 
2'ye çıkarken, ağır 
yaralanan dans 
eğitmeni Salih 
Gökdemir'e kazada 
hayatını kaybeden 
eşi Şennur 
Gökdemir'in ölüm 
haberi verilemedi. 
Nazilli'deki festi
valden dönen 
Nilüfer Belediyesi

Halk Dansları 
Topluluğu üyelerini 
ve yöneticilerini 
taşıyan Fuat Sakarya 
yönetimindeki 
16 BLD 15 plakalı 
otobüs, Akhisar 
yakınlarında 
şarampole yuvar
landı. Kazada, 
topluluğun eğitmeni 
Salih Gökdemir'in 
eşi Şennur 
Gökdemir ile sürücü 
Fuat Sakarya 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybetti. Eğitmen 
Salih Gökdemir ile 
kızı Zeynep

Gökdemir ve
Gylbahar Albayrak 
ağır yaralandı. 29 
dansçı ise Saruhanlı 
ve Akhisar'daki has
tanelerde tedavi altı
na alındı. Olayın 
duyulmasının ardın
dan Bursa'da bir kriz 
masası oluşturuldu. 
Çocuklarını festivale 
gönderen çok 
sayıda aile Nilüfer 
Belediyesi'ne akın 
etti. Kriz masası 
oluşturan belediye 
yetkilileri 2 ambu
lans, 1 cenaze aracı, 
1 minibüs ve 3 binek 
araçla birlikte aileleri

Manisa'ya gönderdi. 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey de olay 
yerine giderek 
incelemelerde 
bulundu. 29 dansçı 
ise tedavilerinin 
tamamlanmasının 
ardından 
Bursa'ya döndü. 
Kazada hayatını 
kaybeden Şennur' 
Gökdemir'in 
cenazesinin ikindi 
namazının ardından 
Hamitler Kent 
Mezarlığı'nda 
toprağa verileceği 
bildirildi.

Nakil sırası beklerken öldü
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde 26 yaşında
ki genç, asansörde 
geçirdiği kalp krizi 
nedeniy le hayatını 
kaybetti,. Yakınları, 
doğuşta.n kalp 
hastası olduğu 
öğrenilen gencin

nakil için sıra bek
lediğini söyledi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Zafer Mahallesi 
Kıbrıs Sokak'ta 
ikamet eden Önder 
Karaman (26), 
asansörle evine 
çıkarken asansör

kabininde kalp 
krizi geçirdi. Sağlık 
görevlilerinin 
müdahele ettiği 
Karaman’m hayatını 
kaybettiği belirlendi. 
Cumhuriyet 
savcısı gencin 
ölümüyle ilgili

soruşturma 
başlatırken 
Karaman’m eşi, 
"Sürekli kalp ilacı 
kullanan eşim 
doğuştan kalp has
tasıydı. Kalp nakli 
için sıra bekliyordu." 
dedi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Ç^şit EmlafeJtgji^gg

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

ACİLSATILIKveKİRAUKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ nE =

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 
E^ursa 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 g 
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.Kıjmla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
K. Kumla âahi| 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 Yap

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

iİ

182 engelli 
memur 

alınacak
Kamu kurumlarının 
boş bulunan memur 
kadrolarına sınavla 
182 engelli personel 
alınacaK. Memurların 
engellilik oranının en 
az yüzde 40 olması 
gerekiyor.
Edinilen bilgiye göre, 
en az yüzde 40 ora 
nında engelliliği 
bulunmak kaydıyla 
Başbakanlığa 29, Milli 
Eğitim Bakanlı ğına 
80, Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
güne 3, İller Bankası 
Genel Müdürlüğüne 8, 
Sahil Güvenlik Komu 
taptığına 3, Pamukka 
le Üniversitesi Rektör 
lüğüne 5, İstanbulÜni 
versitesi Rektörlüğü 
ne 14, Abant Üniver- , 
sitesi Re.ktörlü güne 
1, Üşak Üniversitesi 
Rektörlüğüne 5, Trak 
ya Üniversitesi Rektör 
lüğüne 5, Giresun 
Üniversitesi Rektörlü 
güne 5, Hatay İl Özel ; 
idaresine 4, Niğde 
Belediye Başkanlığı 
na 3, Kırıkkale Karaah 
metli Belediye Baş 
kanlığına 1, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye 
si GASKİ Genel 
Müdürlüğüne 5, 
Kırıkkale Hasandede 
Belediye Başkanlığı 
na 1,.İstanbul Bahçeli 
evler Belediye Baş 
kanhğına'9 ve Bursa 
Nilüfer Belediye Baş - 
kanlığına 1 engelli per 
sonel alımı yapılacak.

Oğlunu I 
bıçaklayan hafta 
gözaltına alındı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde yatan 
oğlunu bıçaklayan 
baba, polis tarafın
dan gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Altınova 
Mahallesi Yaylı 
Sokak'ta ikamet 
eden Sezai Ş. (47), 
odada yatan oğlu 
Emre Ş.'yi (24) 

| sebepsiz yere 
kalçası ve 
yanağından bıçak

ladı. Yaralanan genç, 
olay yerine çağrılan 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, zanlı 
baba polis tarafın
dan yakalandı.
Yaralının alman 
doktor raporunda 
yanağında ısırma 
izine rastlanıldı; 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor

Saçık baba dehşeti

I İl E’F beziR^.1
AMSTET

Avusturya'da 24 yıl 
boyunca öz 
babasının cinsel 
tacizine uğrayan 
42 yaşındaki bir 
kadınının esareti 
sona erdi.
Kadının babasından 
6 çocuğu olduğu 
tahmin ediliyor.
Olay 19 yaşındaki 
bir kızın hastaneye 
yatırılması sonrasın
da ortaya çıktı.
Kızın annesini 
bulmaya çalışan 
polis aşağı 
Avusturya 
eyaletindeki bir 
evde kızın annesi

Elisabeth
Fritzl'e ulaştı.
Bugün 42 yaşında ı 
olan kadın ifade 
sinde yıllarca öz 
babası tarafından 
evlerinin mahzenin 
de alıkonulduğunu 
tacize uğradığını 
anlattı.
Kadının ifadesi 
üzerine 73 
yaşındaki baba 
gözaltına alindi; 
Babanın kızından 
en büyüğü 19

• yaşında olan 
toplam 6 çocuğu 

olduğu tahmin 
ediliyor.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK, 

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

toplanıyor
Burs a'd a Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
ile işçi ve işveren 
temsilcilerininbir 
araya geldiği Üçlü 
Danışma Kurulu 
Toplantısında, 
taraflar bazı 
konularda uzlaş
maya varırken, 
bazı konular ise 
siyasi iradenin 
inisiyatifine 
bırakılarak, bakan
lığın yapacağı 
çalışma 
beklenecek.
Buna göre, bakanlık 
yüzde 10'luk işkolu 
barajı, işkolu sayısı 
mn azaltılması gibi 
konularda teknik bir 
çalışma yaparak, 
bunu taraflara 
sunacak.
İstihdam Paketi 
konusunun 
ise bugün saat 
14.00'te Bakanlıkta 
yapılması 
planlanan

Üçlü Danışma 
Kurulu 
toplantısında 
ele alınması 
bekleniyor. 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndaki 
kaynağın bir 
bölümünün 
GAP yatırımlarının 
tamamlanmasında 
kullanılması 
konusunun da 
bu toplantıda 
görüşülmesi 
düşünülüyor. 
İstihdam 
Paketi'nin bu 
toplantının ardın
dan 
Çarşamba 
günü TBMM'ye 
sunulabileceği 
ifade ediliyor. 
DİSK Genel 
Başkanı Süleyman 
Çelebi, kendisinin 
bugünkü Üçlü 
Danışma Kurulu 
Toplantısı'na 
katılmayacağını 
bildirdi.

Bursa'da SGK önünde ise giriş kuyruğu
Bursa'da 65 yaşında 
emekli olmak iste
meyenler, Sosyal 
Güvenlik Yasası'nın 
mevcut halinden 
yararlanmak için 
Sigorta İl Müdürlüğü 
önünde "işe giriş 
bildirgesi" kuyruğu
na girdi. 30 Nisan 
tarihinin son gün 
olması sebebiyle 
daha önce günde 
200 kişinin işe giriş 
işleminin yapıldığı. 
Bursa Sigorta İl 
Müdürlüğü'nde, 
bu rakamın günlük 
2 bine ulaştığı 
bildirildi.
Altıparmaktaki

Sosyal Sigortalar 
İl Müdürlüğü önünde 
sabahın erken 
saatlerinden 
itibaren işe giriş 
için uzun kuyruklar 
oluşuyor.
Herhangi bir işyer
ine giriş kaydını 
yaptıran ancak 
işe giriş evraklarını 
elden takip eden 
binlerce işsiz, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
önünde evrakları- 
teslim edebilmek 
için saatlerce bekle
di. Daha önceki iş 
yoğunluğunun 10 
katına varan iş 

yüküyle 
karşılaşan SGK 
Müdürlüğümdeki 
personel de 
vatandaşları 
mağdur etmemek 
için yoğun bir 
şekilde çalışıyor. 
Stadyum Kavşağı'n 
dan Çatalfırın'a 
doğru uzayan 
kuyrukta vatan
daşların ilginç 
diyalogları dikkat 
çekiyor. Yaşlı 
bir vatandaş, 
"Sigara, gaz 
kuyruğu gördüm, 
böyle kuyruk 
görmedim" derken, 
32 yaşındaki bir

genç ise, "Ülkede 
işsiz kalmadı” 
esprisi yaptı. Bir 
vatandaş ise, 
"Bu sıkıntı poli
tikacıların oy avcıh 
ğından kaynaklar» 
yor. Her gelen bir 
öncekini değiştiri 
yor. Demirel'in 
yaptığı hataların 
bedelini ödüyoruz" 
diye konuştu. 
SGK Müdürlüğü 
personelinin 
gerekirse ek mesai 
yaparak, işe giriş 
işlemlerini 30 
Nisan’a kadar 
tamamlayacağı 
öğrenildi.

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel :513352i)

2^ Gemlik Nüfus Müdürlüğümden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

___ __ Nursel EROĞLU

PERİ TOZU
EJDER AVCILARI

12.00-14.00-16.15-19.00-21.00
12.00- 14.15 16.30-19.15

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464'e mesaj atın.

melkoyun.com

melkoyun.com
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Unmrbey'öft fidanlar loyraKla hulustu
Geçtiğimiz yıllarda 
Umurbey Yaylalar 
Mevkii'nde Umurbey 
Belediyesi ve Tema 
Vakfı işbirliği ile 
düzenlenen kampa
nyalarda yaklaşık 
3 bin fidan toprakla 
buluşmuştu. 
Bu yıl Umurbey 
Belediyesi, Tema 
Vakfı, Atatürkçü 
Düşünce Derneği ve 
Gemlik Rotaract 
Clup tarafından 
26 Nisan 2008 
Cumartesi günü, 
Umurbey'de 
Bostanlıklar Mevkii 
nde düzenlenen" 
Fidan Dikim ve 
Uçurtma Şenliği" 
ile gençlerimiz ve 
çocuklarımız 1000 
kadar fidanın dikimi- 
ni gerçekleştirdiler. 
Gemlik Lisesi, 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi, 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu, Lale 
Kemal Kılıç İlköğre

tim Okulu, Gazi 
İlköğretim Okulu, 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu ve 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin 
katılımı ile gerçek
leşen etkinlikte bu 
yıl geçtiğimiz yıllar
dan farklı olarak 
Uçurtma Şenliği'de 
yapıldı.
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygul, 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, Umur 
bey Belediye Başka 
nı Fatih Mehmet 
Güler, Yeniköy Bele 
diye Başkanı İbra 
him Çelikten, Çakırlı 
Belediye Başkam 
Mustafa Türk'ün yanı 
sıra TEMA Bursa İl 
Temsilcisi Şaban 
Uyar, Tema Gemlik 
Temsilcisi İbrahim 
Yıldırım, Atatürkçü 
Düşünce Derneği Ve 
Rotaract Kulübü 
yetkililerinin katıldığı

dan dolayı teşekkür 
edilerek, plaket 
takdim edildi*.;.
Etkinlikler kapsamın
da bu yit ilk Kez 
düzenlenen uçurtma 
şenliğin de yapılan 
yarışmada birinciliği 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi’nden 
Tolga Yener alırken, 
ikinciliği Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu’n 
dan Çağdaş Genç, 
üçüncülüğü Endüstri

Meslek Lisesinden 
Pınar Kalıntaş, 
Dördüncülüğü 
Gazi ilköğretim 
Okulundan Oğuzhan 
Topal, beşinciiiği ise 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulun 
dan Eylül Araz aldı. 
Çok sayıda izci 
öğrenci ve genç 
TEMA üyesi çocuk
ların katıldığı pro
gram çeşitli ikram
larla sona erdi

Gemlik Alışveriş Merkezi’nde 
görevlendirilmek üzere

* Sağlık Meslek Lisesi veya 
Hemşirelik Yüksek Okulu mezunu

* 30 yaşını aşmamış
* Gemlik’te ikamet eden

BAYAN HEMŞİRE ARANIYOR.
Müracaatların 1 adet fotoğraf ile şahsen aşağıdaki adrese veya 

kariyer, net üzerinde yapılması gerekmektedir.
ÖZDİLEK A.Ş. İnsan

Kaynakları Müdürlüğü
Yalova Yolu 4.Km BURSA ı

DEVREN/ABUK
RDIİYC KARŞISI 
M€RV€ IZGRRR

GSM: 0 544 677 44 31

MIMIIIIt İllimi ıııw

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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.



29 Nisan 2008 Sah Gemlik Körfez Sayfa 11

TİM bezindeki taslar ameliyatsız çıkarılıyor
Safra kesesinde, 
böbrekte, dişte ve 
gözde görülen taş 
hastalıkları, tükürük 
bezinde de ortaya 
çıkıyor. Bu taşlar, 
yanaklar ve çene alt
larında bulunan bü 
yük tükürük bezlerin 
de oluşarak günlük 
yaşamı zorlaştırıyor. 
Tükürük bezinin ağız 
içerisine tükürüğü 
boşaltmaya yarayan 
kanalları, taşlarla 
tıkanıyor. Ancak bu 
taşlar günümüzde 
ameliyata gerek 
olmadan, "Girişimsel 
Sialendoskopi" (Tü 
kürük bezine endos 
kopik yolla kanal içi 
girişimi) yöntemiyle 
tedavi edilebiliyor. 
International Hospi 
tal Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları 
Uzmanı Doç. Dr. 
Erhun Şerbetçi, has 
talığın yemek yerken 
yanakta ve çene 
altında ağrılı şişlikler 
oluşmasıyla ortaya 
çıktığını belirtiyor. 
Bu durumda tükürük 
salgısını uyaran 
ekşili ve asit içerikli 
yiyecekler tükürük 
bezlerinde daha 
belirgin şişmelere 
yol açabiliyor. Eğer 
tükürük bezi kanalı 
tam tıkanmamışsa 
bu ağrılı, şişlikler 
yemekten sonra 
yavaş yavaş küçü 
lüyor. Şişlikler 

hemen küçülmüyor- 
sa, çok ağrılı ve sı 
cak hale gelmiş ise 
tükürük bezinde ilta- 
haplanma başlıyor. 
TAŞ KANALI TİKİ 
YOR, TÜKÜRÜK 
SALGILANAMIYOR 
Tükürük bezinde 
oluşan taşlar tükürü 
ğü boşaltan kanalı 
tıkarsa tükürük bezi 
şişiyor ve özellikle 
yemekler sırasında 
hastaları rahatsız 
ediyor. Tükürük bez
lerinin kanalları iki- 
üç milimetre çapında 
oluyor. Taş bu boyut 
lara ulaşınca da tükü 
rük salgısını engel
liyor. Tükürük bezi 
taşları bazen, tükü 
rük bezi kanalında 
hareket halinde ola
biliyor. Bu yüzden 
kanal bazen açık, 
bazen kapalı oldu 
ğundan hastanın 
şikayetleri her za 
man olmayabiliyor. 
Tükürük bezi şişliği 
kanal açıldığında 
küçülüyor ve yeni 
den kanal tıkanın- 
caya kadar tamamen 
normal dönemler 
olabiliyor. Tükürük 
bezi taşları her sene 
bir milimetre kadar 
büyüdüğü için 
sonunda kanalı tam 
olarak tıkıyor ve has 
tanın ağrılı şişlikleri 
kendiliğinden 
geçmiyor.
ULTRASONLA

TEŞHİS 
EDİLEBİLİYOR 
Tükürük bezi şişliği 
şikayeti ile başvuran 
hastalarda önce 
basit bir kulak burun 
boğaz muayenesi 
yapılıyor. Ardından 
yüzdeki veya çene 
altındaki şişliğin 
ultrasonografik 
incelemesi isteniyor. 
Üç milimetre civarın
daki taşlar ultra- 
sonögrafide 
görülebiliyor, daha 
küçük olan taşlar ise 
saptanamayabiliyor. 
Fakat kanal 
genişlemesi gibi 
dolaylı belirtiler 
görülebiliyor.
Şüpheli durumlarda 
tomografi de iste- 
nilebiliyor. Ya da 
günümüzde olduğu 
gibi tükürük bezi 
kanalının içerisine 
endoskopik yöntem
le doğrudan bak
makta mümkün 
oluyor. Bu durumda 
hem teşhis hem de 
tedavi aynı anda 
gerçekleştirilebiliyor. 
Bu yönteme 
"Sialendoskopi" 
(Tükürük Bezlerinin 
Endoskopisi) adı 
veriliyor.
ENDOSKOPLA 
GİRİLİP TAŞLAR 
KANALDAN 
ALINIYOR 
Yakın zamana kadar 
kanalı tam tıka
mayan taşlarda 

hasta tekrarlayan 
antibiyotik ve ağrı 
kesici ilaçlarla tedavi 
edilmeye çâhşıhyor- 
dur ve eğer taş 
kanalı tam olarak 
tıkamışsa tükürük 
bezinin tamamı 
ameliyatla 
çıkartılıyordu. 
Günümüzde ise 
tükürük bezinin 
kanallarından gire
bilen endoskop 
yardımıyla bu taşlar 
kanal içerisinden 
çıkarılıp alınabiliyor. 
Bu yönteme 
"Girişimsel Sialen 
doskopi" (Tükürük 
bezine endoskopik 
yolla kanal içi girişi
mi) adı veriliyor. 
Bu işlemin yapıla
bilmesi için taş 
çapının kanal çapın
dan çok fazla büyük 
olmaması gerekiyor. 
Bazı büyük taşlar ise 
lazerle daha 
küçük parçalara 
kırıldıktan sonra 
yine kanal içerisin
den çıkarılabiliyor. 
Çok büyük taşlar 
bu yönteme izin 
veremeyeceği 
için tükürük bezinin 
çıkarılacağı geniş 
ameliyatlara 
ancak bu durumda 
başvurmak gereke
biliyor. Bu yöntem 
İsviçre, Almanya, 
ABD'nın yanısıra 
ülkemizde de 
uygulanıyor.

Vücuduntla ben 
olanlar dikfcat

Denizli Devlet Hasta 
nesi Cilt Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Fatma 
Rezzan Er, güneşin, 
ergenliğin, hamileli 
ğin ve doğum kon
trol haplarının ben- 
lerde artma ile büyü 
meye neden olabile
ceğini bildirdi. 
Dr. Rezzan Er, 
yaşam boyunca 
vücutta yeni ben- 
lerin oluşabildiğini 
ifade etti. Benlerin 
en çok ilk 20 yılda 
ortaya çıktığını 
ancak 50-60'h 
yaşlara kadar 
devam ettiğini kayd
eden Er, "Benler . 
bazen büyüyor, 
bazen küçülüyor, 
renk değişimleri 
yaşanıyor hatta ileri 
yaşlarda benler kay
boluyor. Çoğu 
zaman bu değişim
lerin farkına bile 
varmıyoruz. Güneşe 
maruz kalındığında, 
ergenlikte, gebelik . 
ve doğum kontrol 
tıaplarının kullanıl 
dığı dönemlerde 
benlerde; sayı art
ması, büyüme, ren
klerde farklılaşma 
gibi değişimlerin 
olabiliyor. Bunlar, 
korkulmaması 
gereken fizyolojik

değişimlerdir." dedi. 
Er, bazı benlerde 
kötü huylu tümörün 
(malign melanom) 
gelişebildiğin! de 
belirterek, "Kötü 
huylu tümör, yüzde 
70 oranında normal 
deriden kay
naklanırken, yüzde 
30 oranında da mev
cut benin zaman 
içinde uğradığı 
değişiklik sonucu 
ortaya çıkıyor. Bu 
noktada, değişimleri 
önceden fark etmek 
büyük önem taşıyor. 
Çok çeşitli klinik 
görünümleri ola
bilen benler, zaman 
içinde ortaya çıkan 
değişimleri insanları 
korkutuyor. Bu 
değişimler fizyolojik 
olup, insanların kısa 
zaman diliminde ve 
hızla oluşan deği 
şiklere karşı dikkatli 
olmaları gerekiyor." 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli Eğt. Md. 513 n 74 
Halk Kütüphane 513 1353 
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
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Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 51310 51
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Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM
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Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
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TAKSİLER
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Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
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Başkanlık 5,13 45^0
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
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Su Arıza Yalnyz 185
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TUNCAY OTO GAZ 513 14 25 1
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Gemlik Ki rfe»

TSeyfettin ŞEKERSÖZ
Optimist yarışması
na Gemlik damgası 
Türkiye Yelken 
Federasyonunun 
2008 yılı faaliyetleri 
içinde yer alan 
Marmara Bölge 
Kupası Yelken Yarış 
malarında Gemlik 
Yelken Kulübü 
sporcuları büyük 
başarı gösterdi. 
Hasanağa kampı 
açıklarında 3 gün 
süren yarışmalara 
Gemlik Yelken Külü 
bü’nün yanı sıra 
Tekirdağ, Bandırma, 
Burhaniye, Çanakka le Gençlik Spor 

Kulübü ile Çanakka
le İCTAŞ takımların
dan toplam 61

sporcu katıldı. 
Optimist Genel'

Sıralamada Gemlik 
Yelken Kulübünden 
Murat Samsun 
birinci olurken 
Cengiz Baydar 
dördüncü, Tuğba 
Öksuz'de beşinci 
sırayı almayı 
başardılar.
Optimist Kızlarda ise 
Gemlik Yelken Külü 
bünün başarılı spor 
cusu Tuğba Öksüz 
yine birinci olarak 
başarılarına bir 
yenisini daha kattı.
Yarışmaya toplam 23 
sporcuyla katılan 
sporculardan 
derece ye giren 
ve yarışmaların

yarısından bir 
fazlasını bitiren 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuları 
19-20 Mayıs 
2008 tarihinde 
Marmaris'te 
yapılacak olan 
Federasyon Kupası 
yarışmalarına gitm
eye hak kazandılar. 
Haşan ağa Gençlik 
ve İzcilik Kampı'nda 
Kay makam Mehmet 
Baygul ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'unda katıldığı 
törende Gemlik 
Yelken Kulübü 
sporcuları 
madalyalarını aldılar.
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1 Mayıs gerginliği sürüyor
v Partisinin Grup Toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

1 Mayıs’ı Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul ve ilan ettiklerini belirterek, 
kutlamaların Taksim Meydanı’nda yapılmasında ısrarlı olunmamasını istedi.
1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim Meydanı’nda 
kutlamak isteyen sendikalar ile, hükümet ara 
sındaki anlaşma sağlanamadı. İstanbul Valisi 
Muammer Güler’in Taksim Meydanı’nda top
lantı ve gösteri yapılamayacağını bildirmesi 
nin ardından sendika liderlerinin 1 Mayıs kut
lamalarının Taksim Meydanı’nda yapılacağı

konusundaki ısrarlı tutumları üzerine, dün 
AKP TBMM Grup Toplantısında konuşan Baş
bakan Erdoğan, sendika başkanlarına uyarıda 
bulundu. Öte yandan BursalI sendika temsil
cileri de Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önünde 
toplanarak, Taksim'deki gösterilere izin 
verilmemesine.tepki gösterdiler. Sayfa 7’de

n I 
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Yeni OP yönetimi oluşturuldu
Kara mizah

Dini istismar eden hacı - hoca, yazar çizer 
ve tüccar kesiminden bazılarının kırdıkları ce ■ 
vize bazıları kılıf arıyorlar.
Bunlardan kimi üç karılı çıktı, kimi sübyancı, 

biri ise Tv.lerde ahkam kesip dinden imandan 
bahsedip edepsizliğin eh büyüğünü yaptı.

Ne demeli bunlara, Allah ıslah etsin.
Ama dinci basın bu muhteremleri savunu

yor, işi ergenokonun tezgahı sayanlar mı arar
sın, komplo diyenler mi.

Kara çarşaflı İslamcı bayan yazar da "ya cin
net geçirdi, ya da hap içindiler" diyor.
Suçu işleyen kendileri gibi düşünen biri ol

duğu için böyle bir kepazeliği kendilerine ya
kıştıramıyorlar.
Şunu bilemiyorlar ahlaksızın m üstüm anı da 

hıristiyanı da, musevisi de, olmaz. Dev.S'de

Demokrat Parti İlçe 
Başkanlığı görevi 
ne atanan Yıldırım 
Akıncı, yeni oluş
turduğu ve Genel 
Merkez’den onay 
aldığı yönetim ku 
rulu üyelerini bası
na tanıttı. Yıldırım 
Akıncı’nın yönetim 
kurulu şu isimler
den oluştu: Ali 
Acar, Zekayi Kara 
duman, Ahmet Çe 
lik, Durmuş Uslu, 
Ecevit Aslan, En 
ver Yıldız, Erdem 
Turan, Hacı Örnek, 
Ruhi Erişen, İsmail 
Kemah, Kadriye

Erenoğlu, Mehmet sun Özkan Sertkaya ve
Hamafoğlu, Nezih Ateşli, Sadık Zeynep Akış.
Karbay, Ömer To Arslan, Sinan Haberi sayfa 2’de

I
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Yeni DP yönetimi oluşturuldu
Ulusal ekonomi....

Ekonomi neredeyse tümüyle dışa bağ
landı.

Dünya Bankası,IMF ve Uluslararası Ti 
caret örgütleri doğal olarak ülkenin eko 
nomik yapısına müdahale ediyorlar.

İthalata dayalı sanayi ülkenin vazgeçil 
mezi oldu..

Yabancı sermaye gelsin diye ver
ilmeyen ödün kalmadı..

Oysa asıl olan ulusal sanayinin destek
lenmesidir.

Sağlıklı ve güçlü bir ulusal ekonominin 
sağlayacağı yararlar saymakla bitmez.

Öncelikle yerli üretim sonucu hâzineye 
ödenecek vergiler ulusal ekonomiye 
döner.

Dolayısıyla İstihdam artar.
Ekonomiye canlılık gelir,
Sanayiye yapılacak desteğin yanı sıra , 

üniversite-sanayi işbirliği ile ulusal 
teknoloji yeteneği yükselir.

Ulusal şirketler kendileri teknoloji ürete 
rek veya satın aldıkları yabancı teknoloji
leri özümseyerek gerek ekonomik ve sos 
yal, gerekse teknolojik olarak, yabancılara 
ait teknolojiyle üretim yapan şirketlere na 
zaran yurt içinde daha fazla katma değer 
yaratırlar.

Yabancı ortaklı yerli şirketler doğal ola 
rak yabancı ortağın getirdiği üretim tek 
nölöjisi ile üretim yaparlar, ürün tasarla
ma için personel çalıştırmazlar.

Üretimi mümkün olan en üst montaj 
düzeyinden başlatırlar. Üretim için daha 
çok ithal malzeme kullanmaları da doğal 
dır.

Dolayısıyla milli ekonomiye, istihdam 
sorununa ve yan sanayinin desteklenme
sine daha az katkıda bulunurlar.

Yabancı ortakların verecekleri bilgi de 
hazır alınan birimlerin montajına ve tes
tine dayanan üretim bilgisi ile sınırlı ola
cağından teknoloji transferi sınırlanmış, 
tasarım teknolojisi hakkında ipucu vere
bilecek ayrıntılar da saklanmış olur.

Onun için;
Türkiye'nin ne yapıp edip teknoloji üre

tir bir yapıya kavuşması şart.
Çünkü teknoloji üretebilmek önemli bir 

ayrıcalıktır.
Sayısız avantajlar sağlar.
Teknoloji üretme yeteneğine kavuşan 

bir Türkiye, saygın bir ülke olur, rekabet 
edebilme yeteneğine de kavuşmuş ola- 

Icağından ekonomisi güçlenir, güçlü bir 
ekonomi ve tam istihdamla toplumsal 
gönenç düzeyi yükselir.

Bunun aksi Türkiye'nin ikinci sınıf, 
bağımlı bir ülke olmasıdır.

Ulusal teknoloji ulusal kuruluşlarda 
veya şirketlerde gelişir.

Kendi teknolojilerini üreterek sanayile 
şen ülkeler zenginleşiyorlar ve her bakım
dan güçleniyorlar..

[ O halde ulusal çıkış noktamız yerli 
sanayiyi ve ekonomiyi güçlendirmekten 
geçiyor..

o. Gemlik Gümrük M ü dürlüğü ’nce 29.04.2008 tarih ve 
IM018465 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesine 

alt 0011325 numaralı ordinoyu sevhen kaybetmiş 
bulunmaktayız. Hükümsüzdür.

ŞAYESTE KAUÇUK LATEKS VE KİMYEVİ MAD. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Faruk Güzel ve 
yönetiminin bir süre 
önce toplu olarak 
istifa etmelerinin 
ardından yeni yöne
timi oluşturmak için 
DP İlçe Başkanlığı 
görevine atanan 
Yıldırım Akıncı, 
Genel Merkez'den 
gelen onaylı 
yeni ilçe yönetimini 
basına tanıttı.
Yıldırım Akıncı'nın 
Asil Han'da bulunan

bürosunda bir 
araya gelen yeni 
DP yöneticileri 
yaptıkları ilk toplan
tıda birbirleriyle 
tanışarak üstlendik
leri görevin 
bilincinde olduk
larını söylediler. 
DP İl Genel Meclis 
Üyesi Aydın Erenoğ 
lu'nun da hazır 
bulunduğu tanıtım 
toplantısında, 
Yıldırım Akıncı 
başkanlığında 
yeni ilçe yöneti

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
MANASTIR'DA MÜSTAKİL VİLLALARBAYTAŞ 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 sidlhg kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik 

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ. Manastır 2. Durakla,,Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Oküla 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

minde DP Belediye 
Meclis üyeleri 
Ali Acar ve Zekai 
Karaduman, Ahmet 
Çelik, Durmuş Uslu, 
Ecevit Aslan, Enver 
Yıldız, Erdem Turan, 
Hacı Örnek, I. Ruhi 
Erişen, İsmail 
Kemah, Kadriye 
Aysun Erenoğlu, 
Mehmet Hamaloğlu, 
Nezih Karbay,..
Ömer Tosun, Özkan 
Ateşli, Sadık Arslan, 
Sinan Sertkaya 
ile Zeynep Akış

bulunuyor.
Yeni oluşturulan 
DP ilçe Yönetimine 
ilk açıklamasını 
yapan yeni başkan 
Yıldırım Akıncı, 
gelecekte ah vah 
dememek için 
bugünden itibaren 
Gemlik'te çalış
malara başladık
larını belirterek 
"Varlığımız Türkiye 
ve Gemlik siyase
tine sağlam bir 
tuğla daha 
koymaktır" dedi.

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

I

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr


30 Nisan 2008 Çarşamba Sayfa 3

Evinin ön ü nde i boşanmak üzere o I d u ğ ü >ş i ta raf ı n da n 
tabancayla ^darp^e'cllieçök» 16 yerinden bıçakladı YazıYORUM

Bursa da nafaka dehşeti
Bursa’da mahke
menin belirlediği 
aylık 135 YTL 
nafakadan 
vazgeçmesi için 
davalı olduğu 
eşinin evine giden 
şahıs, red cevabı 
alınca dehşet saçtı. 
Eşini önce 
demirle ve tabanca 
kabzasıyla darp 
eden 60 yaşındaki 
M.D. boşanmak 
üzere olduğu eşi 
H.D.'yi (53) 16 
yerinden bıçakla 
ağır yaraladı.
Kanlar içinde 
kalan kadın, gece 
yarısı evinin 
önüne çıkıp 
yardım isteyince 
ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Almanya'dan emekli 
olduğu öğrenilen 
M.D. 2003 yılında

Esrar parasını kız arkadaşıma 
harcayınca bıçaklandı

Kendisine esrar 
alması için 
verilen parayı kız 
arkadaşıyla birlikte 
harcadığı gerekçe
siyle 3 şahıs 
tarafından bıçak
lanıp darp edildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilçemiz

Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, bayan 
sürücünün kul
landığı lüks 
otomobil, kontrolden 
çıkarak tarlaya 
uçtu. Bir zeytin 
ağacını devirerek 
durabilen otomobilin 
sürücüsü, hava 
yastıkları sayesinde 
kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza dün

H.D. ile evlendi. 
Dört ay sonra çift 
boşanmaya karar 
verdi. Mahkeme, 
M.D.'nin aylık 
135 YTL nafaka 
ödemesine 
karar verdi.
H.D.'den nafakadan 
vazgeçmesini

Bahkpazarı 
Mahallesi Kuyulu 
Sokak üzerinde 
meydana gelen 
olayda, şehir 
merkezine gelen 
O.K'ya (19) 30 YTL 
para veren E.K., 
esrar almasını istedi. 
Parayı alan O.K.

sabah 06.00 
sıralarında 
Mudanya-Bursa 
yolu Aydınpınar 
mevkiinde 
meydana geldi. 
Mudanya'dan 
Bursa istikametine 
giden Betül 
Yabancısever (28) 
idaresindeki 
07 AGA 20 plakalı 
BMW marka otomo
bil, başka bir 
aracın sıkıştırması 

isteyen M.D.
önceki gece 
merkez Osmangazi 
ilçesi Reyhan 
Mahallesi'nde ika 
met eden H.D.'nin 
evine gitti. Kapıyı 
zorlayarak içeriye 
giren M.D. nafaka 
dan vazgeçmeye

şehir merkezinde 
buluştuğu kız 
arkadaşı ile birlikte 
parayı harcadı. 
O.K.'nin bir kafede 
oturduğu sırada 
yanına gelen U.Y. 
(20), E.C. (22) ve 
E.K. esrarı alıp 
almadığını sordu.

neticesinde tarlaya 
uçtu. Bir süre 
sürüklenen ve 
ardından bir zeytin 
ağacına çarparak 
durabilen otomobil, 
hurdaya dönerken, 
sürücü, hava 
yastıklarının açıl- I 
ması ile kazayı 
hafif sıyrıklarla 
atlattı. Çevreden 
yetişen vatan
daşların ihbarı 
üzerine olay yerine 

ceğini söyleyen 
eşiyle tartışmaya 
başladı.
Evin önünde 
eşini tabancayla 
darp eden M.D., 
ardından H.D.'yi 
16 yerinden bıçakla 
yaraladı.
Yaşlı kadın ağır 
yaralanırken, zanlı 
olayın ardından 
otomobille kaçtı. 
Kanlar içinde evinin 
önüne çıkıp yardım 
isteyen H.D.
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hayati 
tehlikesi bulunan 
yaşlı kadın 
ameliyata alındı. 
Komşuları, 
çiftin sürekli 
tartıştığını 
söylediler.

Parayı harcadığını 
söyleyen 
O.K.'yj dışarı 
çıkaran zanlılar 
sırtından 
bıçakla yaraladıkları 
O.K.'yi darp edip 
kaçtı. Polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

gelen 112 ekipleri 
tarafından 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan genç 
kadının sağlık duru
munun iyi olduğu ve 
yapılan kontrollerin 
ardından taburcu 
edildiği öğrenildi. 
Diğer yandan hur
daya dönen lüks 
otomobil, çekici 
tarafından tarladan 
çıkartıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

X * . Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmall.corn 
EsaSln V fefflfraMİ www. milli y e t/t?l og/özcan *vu rai

Gemlik’te kargaşa!...
Dört yol kavşağında sık sık ölümlü 

kazalara rağmen, bir çözüm şu ana kadafıd İ 
Gemlik'te hayata geçirilemedi.

Bunun bir nedeni kavşak konuşunda 
genel bir uzlaşının sağlanamamasıydı.

Bir başka neden olarak da Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut ile AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Enver Şahin arasındaki kavgadır..

Yaşanan trafik kazasından sonra Gemlik 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un köprülü 
kavşak yapımını AKP Gemlik İlçe Başkanı 
Enver Şahin in engellediğini söylediğini yap
tığı basın açıklamasından sonra, bu iddiaya 
AKP Gemlik İlçe Başkanı Enver Şahin in 
Turgut'u eleştiren sert bir açıklamayla 
karşılık verdiğini.okuduk..

Öyle anlaşılıyor ki; merkezi iktidarın gücü 
ile yerel yönetimde iktidar sorumluluğunu 
taşıması gereken bu siyasetçilerimiz, asil • 
amaçlarının Gemlik'e hizmet etmek olduğu 
nu unutmuş ve önümüzdeki.yerel seçimlere 
yönelik koltuk kavgasına tutuşmuşlardır.

Bundan da Gemlik halkı zarar görmekte
dir.. Sayın başkanlar; kişisel çekişmelerinizi 
bir yana bırakın da Gemlik'e hizmet etmeye 
bakın.

Gemlik halkr bu kısır tartışmaları hak 
etmiyor.'

AncaK, şûrası aa çok açiK. ou KavşaK için, 
Gemlik'te çözüm süreci hızlandırılmadık 

ça Dörtyol ışıkları ölüm kusmaya devam 
edecektir.

Bir Gemlikli olarak söyleyeyim;.
Birkaç yıldır Belediye başkanı Mehmet 

Turgut ile,AKP ilçe başkanı Enver Şahin 
düşman kardeşleri oynuyorlar..

AKP ilçe teşkilatı, Belediye meclis üyeleri 
de Enver Şahin tarafında olunca Sayın 
Mehmet Turgut’a da bağırıp çağırmak kail 
yor.

İşleri, projeleri bir kenara koyup, kılıçla 
rını çekmişler, birbirinin açığını aramakla 
meşguller..

Bursa siyasetinin, dolası ile iktidar kanadı 
nın işe el koymasını zorunlu hale getiriyor.

Çünkü, merkez ilçelerde özellikle ana 
arterler de sorumluluk ilçe belediyelerinin 
değil. Büyükşehir’in.

Gemlik'te siyasetçileri birbirine düşüren 
son kazadan sonra Bursa-Yalova yolunun en 
kritik noktasında Gemlik'e giriş veren 
Dörtyol için bazı okur öneriler söyleniyor., 

Gelen önerilerin hepsinde aynı vurgu var. 
Bursa halkı da diyor, ki ; a?
“Bu yolu hepimiz kullanıyoruz.
Bu kaza hepimizin başına gelebilir. ” .
Doğru.. Hele yaz aylarında Bursa da yaşa 

yan herkesin öyle ya da böyle kullandığı bir 
yol Bursa-Yalova yolu...

Kumla ya Armutlu ya gidenler Dört 
yol dan geçmeden deniz kıyısına ulaşma ? 
şansına sahip değiller.

Siz dikkatli olsanız da Dörtyol'da ışıklarda 
beklerken veya karşıdan karşıya geçerken 
dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olabilirsiniz.

Peki acilen neler yapmak gerekir...
Acil çözüm isteyen Dörtyol Kavşağı ile 

ilgili önerilerden birisi şu:
Acilen bir köprülü kavşak yapılsın... i 
İkinci öneri...
Dörtyol kapatılsın, ve ,
Gemlik'in içine girmeden çevre yolundan 

Kumla ya, Armutlu ya gidişi sağlayan 
Umurbey önlerindeki köprülü kavşak kul
lanılsın....

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tarihi Umurhey Hamamı restorasyon çalışmaları baslaılı
Umurbey'in tarihi ve 
kültürel mirasına 
sahip çıkan 
Umurbey 
Belediyesi, restore 
edilerek belediye 
binası olarak 
işlevsellik kazanan 
binadan sonra, 
çok sayıda sivil 
mimari örneği 
yapının restoras 
yonuna öncülük 
edip katkıda 
bulundu.
Umurbey 
Belediyesi son 
olarak Tarihi
Umurbey 
Hamâmı'nın da 
restore edilerek
Kadın Eğitim 
Merkezi şeklinde 
kullanımı 
ve Umurbey'e 
kazandırılması için 
kolları sıvadı.
Rölöve, restütisyon 
ve restorasyon 
projeleri Yüksek 
Mimar Burçe ivedi 
tarafından 2007 yılı 
içeri sinde hazırla
narak, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu

I tarafından onaylan
masının ardından
restoras

yon çalışmalarının 
start alması için 
finansal destek 
bekleniyordu. 
Restorasyon için 
ihtiyaç duyulan 
firiansmanın il Özel 
İdaresi tarafından 
sağlanmasının ardın
dan tarihi hamamın 
restorasyonu için 
Nisan ayı içerisinde 
çalışmalara başlandı. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
1877 yılında yapılan 
tarihi hamam ile 
ilgili yapılan restoras 
yön projesinin Ânit 
lar Yüksek Kurulu 
tarafından kabul 

edildiğini söyledi. 
Başkan Güler, 
Yüksek Mimar Burçe 
ivedi tarafından yapı 
lan projenin çalış
malarının başladığını 
belirterek, 
"Restorasyon 
tamamlandığında 
Umurbey tarihi bir 
mirasını daha geri 
kazanmış olacak, 
diğer taraftan 
Umurbeyli hanım
larımız boş vakitleri
ni değerlendirebile
cekleri, atıl 
durumda bulunan 
işgücünü üretken 
duruma geçirerek 
ev ekonomilerine 
katkı sağlayabilecek

leri bir eğitim 
merkezi kazanmış 
olacak." dedi.

UMURBEY 
HALK EĞİTİM 
MERKEZİNDE 
ÇALIŞMALAR 
BAŞLADI... 
Umurbey Beldesi 
Parsbey Mahallesi 
Celal Bayar 
Caddesi üzerinde 
bulunan Umurbey 
Halk Eğitim Merkezi, 
ısıtma ve yalıtım 
açısından yeterli 
donanıma sahip 
olmadığı için 
kursiyerler tarafın
dan yıllardır 
kullanılamıyordu. 
Atıl durumda bulu
nan bu binanın 
kullanıma tekrar 
açılarak, 
Umurbey'e 
kazandırılması 
için çalışmalar 
başlatıldı.
Sözüneri Mimarlık 
tarafından dış 
cephe giydirme ve 
iç mekân tasarım 
projeleri 
gerçekleştirilen 
Umurbey Halk 
Eğitim Merkezi 
tadilat çalışmaları

Umurbey Halk Eğitim Merkezi’nde tadilat 
çalışmaları başladı

start aldı.
Umurbey Belediyesi 
tarafından 
yürütülen çalış
maların tamamlan

masının ardından 
binanın yeni haliyle 
kafeterya olarak 
hizmet vermesi 
planlanıyor.

Gocuğunu sokakta 
çalıştırana hapis cezası
Yargıtay emsal 
sayılacak bir 
karara imza attı. 
Çocuğunu okula 
göndermek yerine, 
sokakta çalıştıran 
baba hapis 
cezası istemiyle 
yargılanabilecek. 
Adana'da 10 

' .yaşındaki oğlunu 
। çalıştıran bir 

baba için açılan 
■ davada verilen 

beraat kararı
• Yargıtay'dan 

döndü.
ı Yargıtay 4'üncü 
। Ceza Dairesi, 

çocukların sokakta 
çalıştırılmasını 
'kötü muamele' 
olarak yorumla
yarak, Birleşmiş 
Milletler Çocuk

Haklarına Dair 
Sözleşme, 
Anayasa ve Türk 
Ceza Kanunu 
hükümlerine 
aykırı buldu. 
Oybirliğiyle 
alınan kararla

çocuklarını okula 
göndermek yerine 
sokakta 
çalıştıranların
1 yıla kadar hapis 
cezasına mahkum 
olmasının önü 
açılmış oldu.

Körfez Ofset |stik(a| Caddesi Bora Sokak lîöTâ/B GE 
.MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513
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Ah/aksız ahlaksızdır.
Bunun dinle inançla ilgisi 

olmaz.
Dini istismar edip, din 

istismarı yapanları hep gördük.
Bu dün de vardı, bugün de 

var, yarın da var olacaktır.
Dinin kutsal duygularını kul

lanarak ticaret yapacaksın, ve 
cukkayı dolduracaksın.

Sonra bu çağda üç tane 
kadınla birlikte evli yaşayacak
sın.

Ben dinen evliyim diyecek 
sin.

Allah nikahı ile evlendim di 
yeceksin.

Öyle ya alan memnun, kul
lanan memnun.

Kime ne.
Allah tepe tepe kullandırsın.
Ancak, Türkiye bir hukuk 

devletiyse, yasalara göre üç 
kadınla evli olmak suçsa, ya 
salar neden vardır?

Böyle başa böyle tarak..
Başbakan çıkıp üç çocuk 

yapın derse, adam çıkar üç karı 
alır.

Üçünden üçer tane yapsa 9 
eder..

İslamın neferleri böylece ço 
ğalır.

Aslında üç yetmez dört ge

Kara mizah

Güne i Bakış
V kadri_guler@hotmail.com

rek, dört de yetmezse 5 karı 
alsın...

O da olmazsa nasılsa teset
türe uygun giysi satıp dini bü 
tünlerden para kazanıyor, ha 
rem kursun.

Başbakanın Manisa da dağıt
tığı mesir macunlarından her 
gün bol bol yesin ve neslini ço 
ğaltsın.

Ya şu Saraylarda kur’an oku 
yana ne demeli..

Adam evli ve küçük çocuk
lara ilgi duyuyor..

Bu olacak iş mi.
İnternette bulduğu çocuklar

la ilişkiye giriyor.
Bunlara cehennem azabı bile 

paklamaz.
Bu suçu Suudi Arabistan da 

veya İran da işleseydi onu ne 
yaparlardı acaba?

Şer yasalarına göre cezası 
laik ülkenin cezaları gibi ol 
mazdı herhalde.

Bence bu kişiyi Suudi Ara 
bistan’a göndermeli, orada ce 
zası verilmeli.

Evet evet öyle yapmalı.
Hatta şu eski suikastçı Hü 

şeyin Üzmez efendiyi de Suudi 
Arabistan’a göndermeli.

Ama orada bakarsınız 14’lük 
tazeyi imam nikağına alır da 
kurtulur.

Vazgeçtim Suudi Arabistan’a 
göndermekten.

O’nu Türk adaleti yargılama

Gerçekten birşeyler yap
mışsa ve küçük kıza tecavüz 
etmişse veya taciz etmişse ne 
olacak.

Cezasını çekecek.
Bence İslamcı yazarlar çizer

ler üzülmesin.
Her ne kadar Hüseyin Bey’in 

soyadı “Üzmez” ama görüyor
sunuz bütün camiayı üzüyor.

Siz onun televizyon pro-

gramlarında ahkam kestiğine 
bakmayın.

Ahmet Hakan denen genç 
yazar, bu camianın içinde yetiş 
miş ve ayrılmış biri, neredeyse 
hergün bunların çirkin yüzlerini 
anlatıyor vatandaşa..

Ama anlayana..
Bunların hayranları ve inan

ları çok.
Bu adam saf bir küçük kızı 

da bu nedenle kandırmış ola
bilir.

Tabii annesinin bu işteki pa 
yı büyük.

İnanan insanlar.!, aldatan bu 
grubu iyi tanımamız gerekir.

Ne kadar iki yüzlü, ne kadar 
riyakar ve ahlaksız olduklarını 
böylece gösterdiler.

Gerçekten yürekten inanlara 
sözüm yok.

Ama din istismarı yaparak 
dünyalıklarını kapan, çocuklar
la ve mankenlerle bile harem 
kuran daha niceleri var.

Unuttuk mu bunları..
Yüce İslam dinini kendi çıkar 

ları için kullanan bu kişilere dik 
kat edilmeli.

Bunları Allah ıslah etsin 
demek yetmez.

Yasalar gerektiği cezayı ver
meli.

GEMLİK KAYMAKAMUĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

BAŞKANLIĞIMDAN
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda 

aşağıda aranan niteliklerde 2 ERKEK Sosyal Yardım ve 
İnceleme Görevlisi alınacaktır.

Yeni işletmecisi ile
sporseverlerin

ila
ine

hizmetine başladı.
1 Saati: 45.00 - YTL

pil
Ufl1 1 Saat t Servis; 65.00 ■ YTL

TEL : 0.224 525 07 38
GSM : 0.546 517 52 82

ARANAN NİTELİKLER :
1-T.C. vatandaşı olmak,
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- Askerlik görevini yapmış olmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında 

tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 
aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref 
ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istihlak kaçakçılığı hariç 
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 
bulunmamak,

6- Üniversitelerin en az 2 yıllık bölümlerinden (Sosyal 
Hizmet Uzmanı, Sosyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, 
Halkla İlişkiler Uzmanı, Diğer Yükseköğretim Mezunları) 
mezun olmak,

7- Kamu Personeli Sınavlarına girmiş ve en az 60 
puan almak,

8- Temel Bilgisayar bilgisine (Windows, MS Office 
programları) sahip olmak,

9- B sınıfı ehliyete sahip olmak,
Başvuranların, ayrıntılı özgeçmişlerini bir başvuru 

mektubuyla birlikte en geç 05.05.2008 tarihine kadar 
Gemlik Kaymakamlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.
iE»!

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik ilçe 
Başkanı Cem Güler 
ve İlçe Yöneticileri 
Gemlik Dağ-Der'i 
ziyaret ederek, 
Gemlik'in sorunları 
ve güncel konular 
hakkında görüş 
alışverişinde 
bulundular.
6 Ocak 'ta yapılan 
CHP Gemlik İlçe 
Kongresi'nin ardın
dan göreve seçilen 
Cem Güler başkan
lığındaki CHP Gem 
İlk İlçe Yönetimi'ni 
ilk ziyaret ederek 
kutlayan dernekler
den olan Gemlik 
Dağ-Der yöneticile 
rine iade-i ziyarette 
bulunan CHP'liler, 
dernek yöneticilerine 
kendilerini ziyaret 
ederek başarı dilek
leri için teşekkür 
ederek, Gemlik'in 
daha iyi yönetilmesi 
için pek çok kesimle 
olduğu gibi Dağ - 
Der'lilerle de birlikte

larını halkın önüne 
sunacaklarını belirt- | 
ti. Gemlik Dağ-Der 
Başkanı Ahmet 
Dalaklı da; ziyaret
ten duyduğu mem
nuniyeti dile getir
erek, belediyenin 
çalışmalarından 
memnun olmadık
larını, çevre beledi 
yeler ile kıyasladık
larında Gemlik 
Belediyesi'nin çalış
malarını yeterli bul
madıklarını, önümüz 
deki seçimlerde 
parti ayrımı gözet 
meksizin Gemlik'i en 
iyi şekilde yönete
ceğine inandıkları 
ve kendilerine değer 
veren en nitelikli 
adayı destekle 
yeçeklerini belirtti. 
Sohbet ortamında ve 
yarı resmi bir hava
da gerçekleşen top 
lantı, karşılıklı olarak 
verilen daha sık bir 
araya gelme niyetleri 
ve sıcak mesajlarla 
sona erdi

Sığ Sulardan Derin Denizlere

çalışacakları konu 
sundaki düşünce 
terini ilettiler.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler; 
başarılı bir kurultay 
gerçekleştirerek, 
Gemlik, Bursa ve 
genel merkez bazın
da kurultaydan 
güçlenerek çıktık
larını, bundan sonra 
tüm enerjilerini 
önümüzdeki yıl 
yapılacak yerel 
seçimlere verecek
lerini ve çalışmalara 
başladıklarını belirt
ti. Gemlik'in kısır 
çekişmelerle kaybe
decek bir gününün 
bile olmadığını dile 
getiren Güler,

iktidardaki AKP 
kadrolarının bugün 
itibariyle Gemlik'in 
vizyonunu, potan
siyelini ve ihtiyaç 
larını karşılamaktan 
uzak olduklarını, 
Gemlik'in halkıyla 
barışık, Atatürk 
ilkeleri ile laik Cum 
huriyet değerlerini 
özümsemiş, dürüst, 
güçlü yöneticilik 
vasıfları olan, sosyal 
ve demokrat bir yapı 
da yepyeni bir yöne
tim anlayışına ihti 
yaç duyduğunu,bu 
nu da karşılayacak 
çalışmaları kısa süre 
de gerçekleştirerek 
Gemlik'in hak ettiği 
yerel yönetim kadro

Fırtına
Geçse de yolumuz bozkırlardan 
Denizlere çıkar sokak
Yıllardan sonra aylardan sonra
Yineden yan yana onlar.

Murathan Mungan
Murathan Mungan Fırtına adlı şirinin 

dizeleriyle Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin 
İnan'a Karşıyaka’nın üç gülüne gönderme yap
mıştı.

6 Mayıs 1972'de güneş bile daha az parlıyor
du sanki. Aradan 36 yıl geçti. Bitmez bir yürek 
sızışıydı. Dağ gibi birer kara yağız delikanlılardı. 
Acının surlarında ateşler yakan halkın bilincine 
dökülen yüreklerdi. Uzak köyler kuran yankısı 
bugünlere kalan ısrarcı ve tutarlı hep genç 
kalmış, güneşten ışık yontan adamlardı. Gittiler 
ortalık karardı. Mısralarını yazdırabilecek kadar 
aydınlık, bir o kadar sonbahara, birçok bahara 
adını verecek atlılardı. Onlar sığ sularda 
yüzmek yerine derin okyanusları tercih ettiler.

Halkın umudu bir nehre benzeyen ve o nehri 
besleyenlerdir. Ölüm arayanlar bu nehrin önünü 
kesilsin isterler.

Bilmezler ki önü kesilen nehir derinleşir ve 
taşar. Gayeleri nehirlerin kurumasıdır. Bakarlar 
dag su olmakta; gözyaşı irileşir, dağlaşır nehre 

| doğru yuvarlanır ve köpürür gider ve halkın. 
I yüreğinde türküyle dillenir:"Şarkışla'ya 
düşürmesin Allah sevdiği kulunu I Gemerek'te 

■ çevirmişler Deniz Gezmiş'in yolunu."
Tanırdık genç yürekleri. Sevgiliden mektup 

bile almayan, kitaplarını birer mum ışığında 
bitiren. Giresun'da' ki yoksul köylüler ve 
Ege'deki tütün işçileri için ölen. Darağacı'na bir 
gül bahçesine gider gibi giden. Onlar ülkenin 
geleceğini çok erken yaşta tahlil ettikleri için 
zamansız soldurulan fidanlardı.

Onlar, hiç bir gücün ve kimsenin piyonu 
olmadı. Hiç bir gücün emriyle ya da herhangi 
bir kimsenin fikriyle insan öldürmediler. Deniz 
Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan kimsenin 
kuklası olamayacak kişilerdi. "Gencecik insan
ların beynini yıkamak" bir yana, kendileri gibi 
bu yola bilerek girmişlerdi. Amerikan emperyal
izminin karşısında yer alarak ülkemizin emper 
yalist ülkelerin çıkarlarına peşkeş çekilmesini 

( ve eşkıyanın dünyaya hükümdar olmasını, va 
tan toprağının işgal edilmesini istemediler. 
İncirlik üstünün Amerika tarafından kullanılma 
sına karşı çıkarak emperyalizmin gayri milli 
olduğuna, ona karşı mücadelenin suç olmadığı
na; bağımsızlığın Mustafa Kemal'den armağan 
olduğuna inandılar.

Bunun içindir ki, önümüzdeki sorun 
amerikan emperyalizmidir. Emperyalizm, yok
sul ülkelerdeki en ufak bir kıpırdanmadan rahat
sız olur. Bunun için de ne pahasına olursa 
olsun bağımsızlık mücadelelerini daha zayıfken 
ezmek yok etmek ve kendi hâkimiyetini devam 
ettirmek ister.

Ne yazık ki; Türkiye de hala kalkınamamış 
olup, yarı bağlı.durumdadır. Türkiye'nin kalkın
ması ve halkın daha iyi bir seviyede yaşa
masının yolu tam bağımsızlıktan geçer.

Bu yazıyı Refik Durbaş' ın Yıldönümü şiiriyle 
noktalayalım:

Yıldönümü
Yetim konmadı hiçbir 
Zaman umudu dağlar. 
Elinde çiçeğe duran lüver, parkan 
Ve direncin
Hıyanetin azgın sularından çaldığından beri 

ölümü
Can yoldaşım, al aydınlığım, öz bilincim 
Sessizliğe hükümlü kılma öfkeni 
Kutlu olsun bir kez daha inancın yıl dönümü.

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Bingöl'ün Genç 
ilçesi Kavaklı 
köyü kırsalında 
güvenlik kuvvetleri 
ile bir grup terörist 
arasında çıkan 
çatışmada 2 terörist 
silahları ile birlikte 
ölü olarak ele 
geçirilirken, 
1 uzman çavuş şehit 
oldu, 1 astsubay, 
1 uzman çavuş ve 
3 köy korucusu 
yaralandı.
Bingöl Valisi İrfan 
Balkanlıoğlu, yaptığı 
açıklamada güvenlik 
güçlerinin arama 
tarama faaliyeti

Eıtionan'ılaii Taksim de im etlen sendikalara uyarı
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 1 
Mayıs'ı Taksim'de 
kutlamakta ısrarlı 
olan sendika başkan 
larına uyarıda bulu
narak, "Sendikalar 
bizim yasal örgütle 
rimiz. Ama şunu 
unutmayalım ki ille
gal örgütler bu tür 
zemini koklarlar. Bu 
tür zeminde de legal 
örgütlerimizin iyi ni 
yetle yapmak istedik
leri girişimleri, olum
suz neticelere doğru 
kanalize ederler ki 
onun altından legal 
örgütlerimiz de leke 
almış olarak çıkar
lar" dedi. AKP TBMM

liKilleııiilıııılatllıiü'nîltsii'feilatalliiıııııcıllılı
Sendikaların 
1 Mayıs İşçi 
Bayramı'nda 
Taksim'de miting 
yapılmasına izin 
almak için 
Başbakan Tayyip 

' Erdoğan'la 
görüşmeleri 
sürerken Bursa'da 
sendika temsilcileri 
1 Mayıs'ta 
Taksim'e gidecek
lerini açıkladı. 
Ahmet Vefik
Paşa Tiyatrosu 

önünde toplanan 
Türk-iş, Disk ve . 
Kesk temsilcileri 
Taksim’de mitinge 
izin verilmemesine

esnasında bir 
grup terörist ile

karşılaştığını ve
'teslim ol* çağrılarına

Grup Toplantısında 
bir konuşma yapan 
Başbakan Erdoğan, 
1 Mayıs kutlamalarını 
Taksim'de yapmak 
konusunda ısrar 
eden sendikalara 
uyarılarda bulundu.
1 Mayıs'ı bir emek ve 
dayanışma günü ola 
rak kabul ve ilan et 
tiklerine işaret eden 
Başbakan Erdoğan, 
1 Mayıs kutlamaşının 
da emeğe ve daya 
nışmaya gölge düşür 
meden, bir barış için 
de, karşılıklı anlayış 
içinde, ideal şekilde 
gerçekleşmesini 
temenni ettiklerini 
söyledi. Bu konuyla

tepki gösterdi. 
Yaklaşık 20 kişilik 
gruba hitaben bir 
açıklama yapan 
Türk Metal-lş

Başkanı Ayhan 
Ekinci, yasağa 
rağmen Taksim'e 
gideceklerini 
söyledi. Bugün

Gemlik KRrfez

ilgili olarak sendika 
başbanlan ile bu 
sabah bir görüşme 
yaptıklarını ifade 
eden Erdoğan, öğle
den sonra Çalışma 
Bakanı ve İçişleri 
Bakam'mn sendika 
yetkilileriyle tekrar 
biraraya gelecekleri
ni açıkladı. Erdoğan 
şunları söyledi: 
"Temennim odur ki 
olumlu bir adım 
atmak suretiyle bura
da bir karara varılır. 
Biz sendikalarımızın 
yetkililerinden, işçi
lerimizin temsilci- . 
terinden bu noktada 
iyi niyetin dışında 
farklı birşey bek

ateş ile karşılık 
verilmesiyle 
çatışma yaşandığını 
söyledi.
Vali Balkanlıoğlu, 
"Geçtiğimiz günlerde 
2 askerin şehit 
edilmesinin ardından 
güvenlik güçlerimiz 
tarafından bölgede 
arazi arama tarama 
faaliyetleri 
başlatılmış ve bu 
kapsamda Genç 
İlçesi Kavaklı- 
köyü kırsalında bir 
grup PKK'h terörist 
ile karşılaşılmıştır. 
Güvenlik kuvvet
lerinin 'teslim ol* 

lemiyoruz. Böyle 
birşeyi de düşünmek 
de istemiyoruz. Ama 
gerek milletim, gerek 
emeğin temsilcisi 
olan işçi kardeşlerim 
de bizim hangi nok
tada olduğumuzu, 
neylegörevli olduğu
muzu çok iyi düşün
meliler, Olay sadece 
oradaki sendika tem
silcilerinin yapacağı 
bir yasa dışı adım 
olamaz, olmamalı. 
Sendikalar bizim ya 
sal örgütlerimiz, de 
mokratik kurumlan 
mız. Ama şunu unut
mayalım ki illegal 
örgütler bu tür zemi
ni koklarlar. Bu tür

Bursa'da.n oto
büslerle İstanbul'a 
hareket edileceğini 
açıklayan Ekinci; 
"Biz, milyonlarca 
işçiyi, emekliyi 
Ve çalışanı temsil 
eden Türkiye'nin 
emek örgütleri 
olarak 1 Mayıs'ta 
meydanlarda 
olacağız. Gerçek 
demokrasi ve , 
özgürlük için çifte 
standartlara hayır 
diyeceğiz" dedi. 
Hükümet aleyhine 
solan atan grup 
açıklamanın ardın
dan sessizce 
dağıldı. 

çağrılarına ateş 
ile karşılık verilmesi 
ile başlayan 
çatışmada 2 terörist 
silahları ile birlikte 
ölü olarak ele 
geçirilirken, 
1 uzman çavuş 
şehit olmuş, 
1 astsubay, 1 
uzman çavuş ve 
3 geçici köy 
korucumuz yaralan
mıştır. Teröristlerle 
bölgede sıcak 
çatışmalar zaman 
zaman devam 
etmektedir. Yapılan 
operasyonda terör 
örgütüne ait bir

zeminde de legal 
örgütlerimizin iyi 
niyetle yapmak iste
dikleri girişimleri, 
olumsuz neticelere 
doğru kanalize 
ederler ki onun 
altından legal örgüt
lerimiz de leke almış

02 ehliyetli 
kurye işini yapabilecek ve 

su servisi pet satışında 
çalışacak plasiyer 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
ŞAHİNÖZ GIDA «e TEKEL ÜRÜNLERİ 
Dr. Ziya Kaya Mh. İlıca Cad. No:89

GEMLİK/BURSA J 
TEL: 0.224 513 8817-513 21 30

Sayfa 7

sığınakta çok 
sayıda yaşam 
malzemesi ele 
geçirilmiştir. 
Bölgemizde terör 
örgütünün kökü 
kazınana kadar 
operasyonlarımız . 
devam edecektir" 
dedi.
Çatışmada 
yaralanan 5 kişinin 
helikopterle Elazığ 
Askeri Hastanesi'ne 
sevk edildiği 
belirtilirken, 
bölgede başlatılan 
operasyonların 
tüm hızıyla 
sürdüğü açıklandı.

olarak çıkarlar.
Bu hem onları hem 
de bizleri üzer.
Ümit ediyorum ki 
buna da fırsat ve 
ölmeyecektir.
Bir dayanışma ile bu 
iş çözüme kavuşur 
diye düşünüyorum."

ıdr*

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Makbuzlu dolandırıcı ’l ahi lira «er sana 22 
bin lira vereyim'diyerek vatandaşı soydu

Namaz kılarkenl 
ciizUanını çaldılar

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kimliği 
belirsiz bir kişi, 
'Bana 4 bin YTL 
ver, sana 22 bin YTL 
para vereyim' 
dediği vatandaştan 
aldığı bin 50 
euro'yu alıp kaçtı. 
Dolandırıldığını 
anlayan vatandaş 
polise başvurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mahmudiye 
Mahallesi Üstün 
Sokak'ta ikamet 
eden Cemasettin K.

lursa'da sahte nara oıtrasııonu
Bursa’da, 
İstanbul'dan 
getirdiği 
83 adet sahte 
100 YTL'yi 
piyasaya 
sürmek isteyen 
bir kişi jandarma 
tarafından

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

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

ACİL SAM »e KİMLİMİZ İÇİN BİZİ tHAVIKIZ I

Vuridışina 
kaçmak için 
folklor ekibi 
kurmuşlar

Ankara'da yurtdışına 
çıkmak isteyen 
kişile re sahte 
evrakla vize temin 
ettikleri gerek 
çesiyle Göç Operâs 
yonu kapsamında 
gözaltına alınan 36 
kişiden 28'i dün 
adliyeye sevk edildi. 
Yaklaşık bin 500 
kişiyi sahte evrakla 
Shen gen vize temin 
eden şebekenin 
bir öğretmen 
aracılığıyla folklor 
ekibine dahil ettiği 
kişileri yurtdışına 
kaçırdığı anlaşıldı. 
Ankara Emniyet. 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Şuçlarla 
Mücadele Şubesi 
tarafından 
düzenlenen Göç 
Operasyo nu'nda 
yüklü miktarda para 
karşılığı sahte 
evraklarla vize temin 
eden bir şebeke 
çökertildi. Yaklaşık 
1 yıldır devam eden 
çalışma sonucunda 
toplam 36 kişi 
gözaltına alındı.

I

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

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı
————————— ■ 11 fe;

Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa p 
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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire Ki 

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.

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

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

MJİSAATTE 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

(66), evine geldiği 
sırada bahçede 
bekleyen kimliği 
belirsiz bir 
kişi gördü.
Evde masa olup 
olmadığını soran 
kimliği belirsiz 
şüpheli, Cemasettin 
K.'a 'Bana 4 bin YTL 
para ver, sana 
22 bin YTL vereyim' 
dedi. Cemasettin K., 
teklif karşısında, 
bunun nedenini 
sorunca şüpheli; 
'sen öldüğün zaman 

yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'da 
son zamanlarda 
artan sahte 
paralar üzerine 
İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
harekete geçti. 

maaaşını eşinin 
alabilmesi için 
bu gerekli, para 
karşılığında makbuz 
keseceğim1 dedi. 
Evinde sakladığı 
bin 50 euro parayı 
tanımadığı şahsa 
verdi. Şüpheli şahıs, 
'Ben gidiyorum 
birazdan gelip 
22 bin YTL parayı 
vereceğim' diyerek 
evden ayrıldı. Uzun 
süre beklemesine 
rağmen şahsın 
gelmediğini gören

Paraların İstanbul'
dan getirildiği 
istihbaratını alan 
jandarma ekipleri, 
şehirlerarası 
otobüs terminalinde 
E.B isimli bir 
kişiyi gözaltına 
aldı. Zanlının

Cemasettin K., 
dolahdırıydığını 
anlayarak 
polise başvurdu. 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, 
dolandırıcıların 
özellikle kendilerine 
yaşlı vatandaşları 
hedef seçtiklerini, 
vatandaşların 
da tanımadıkları 
kişilere ne 
olursa olsun 
paralarını, ver
memelerini 
tavsiye etti.

üstünde yapılan 
aramada 
83 adet sahte 
100 YTL ele 
geçirildi. 
Gözaltına alman 
zanlının soruştur
ması devam 
ediyor

Bursa'da kimliği 
belirsiz hırsızlar, 
camide namaz 
kılan vatandaşın 
ceketinin 
cebinden 
cüzdanını çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Hacıilyas 
Mahallesindeki 
bir camiye giren 
Hüseyin 
Vatansever'in (36) 
askıya astığı 
ceketinin cebinde, 
içerisinde 
200 YTL para 
bulunan cüzdanı

Polisli gasp çetesi 
zanlıları tutuklandı
Eskişehir'de 
yüksek makine 
mühendisini bıçak
layıp 113 bin 
YTL'sini gasp ettik
leri iddia edilen biri 
polis memuru beş 
kişi, çıkarıldıkları 
adıı makamlarca 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz 
günlerde evinin 
satışı karşılığında 
aldığı parayı ' 
bankaya yatırmak 
isteyen Ferruh 
Tanyel'i (57) sokakta 
bıçakladıktan sonra 
113 bin YTL'sini

Kaggaılalııcalılarlıonıısiu
Malatya'da iki kişi 
arasında çıkan kav
gada bir kişi bıçakla 
yaralanarak 
öldürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Doğanşehir ilçesi 
Polat beldesinde 
meydana geldi.
İbrahim E. ile Mevlüt 
Kurukafa henüz 
belirlenemeyen bir 
sebeple kavga etti. 
Çıkan kavgada 

ile cep telefonu, 
ve kendisine ait 
2 adet otomobilini 
anahtarı çalındı. 
Namaz bitimi j 
ceketin ceplerini 
kontol ettiğinde 
soyulduğunu 
farkeden 
Vatansever, 
polisi arayarak 
ihbarda bulundu. 
Olayla alakalı 
soruşturma 
başlatan polis, 
kimliği belirsiz 
hırsızların peşine 
düştü.

aldığı iddia edilen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görevli polis 
memuru R.K.
(41),C.I. (25), Ö.G. 
(28), M.G. (42) ve 
A.O. emniyetteki 
sorgularının adın
dan adliyeye 
çıkarıldı.
Zanlılar, "suç işle
mek suretiyle çete 
kurmak, adam 
bıçaklamak ve 
gasp" suçlarından 
dolayı çıkarıldıkları 
adli makamlarca 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

İbrahim E.'nin, 
Mevlüt Kurukafa'yı 
bıçakla yaraladığı 
öne sürüldü. Ağır 
yaralanan Mevlüt 
Kurukafa olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
İbrahim E. 
jandarma tarafından 
gözaltına alınırken, 
olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.
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81 ilin maden 
haritası çıkarıldı
Enerji ve Tabii Kay 
naklar Bakanı Hilmi 
Güler, son 5 yılda 
yoğun bir çalışmay
la 81 ilin maden 
haritasını çıkardık
larını belirterek, 
"Artık ayağımızın 
altında ne var ne 
yok biliyoruz" dedi. 
Bakan Hilmi Güler, 
madencilik konu 
sunda daha önce 
herkesin tahminler
le konuştuğunu, 
ancak bugün 'ayak
ların altında neyin 
var neyin yok' oldu 
ğunu bildiklerini 
kaydetti. 5 yıl önce 
göreve geldiğinde 
tüm maden mühen 
dişlerini araziye 
gönderdiğini, bu 
nun sonucunda 81 
ilin maden harita 
sim çıkardıklarını 
belirten Bakan 
Güler, "Nerede 
jeotermal kaynak 
larımız var, nerede 
madenlerimiz, en 
düstriyel mineraller
imiz var bunların 
hepsi haritalar 
üzerinde belirtildi.

Yeni kömür ve mer
mer sahaları bul
duk. Artık daha 
derinlere ineceğiz. 
Ayaklarımızın altın
da müthiş bir servet 
yatıyor. Un, şeker, 
yağ var, bize bu 
serveti gün yüzüne 
çıkararak helvayı 
yapmak kalıyor. Bu 
zenginliklerimizi 
ülkemizin hizmetine 
sunacağız"dedi. 
Atatürk'ün 1935 
yılında Türkiye'nin 
yer altı zenginlik
lerini bulsun diye 
kurdukları MTA için, 
"Onlardan mesut 
sürprizler bekliyo
rum" dediğini hatır
latan Bakan Güler, 
şöyle konuştu: 
"Atatürk bu sözü 
1935'te söylemiş 
ama biz bunu ancak 
2008'de hazır 
hale getirebildik. 
Maden ciliği yüzey 
madencilikten 
alıp derin maden 
ciliğe geçiyoruz. 
Ayrıca çıkarılan 
madeni kimya sala 
dönüştürüyoruz.”

Bireysel emeklilik piyasası genişliyor ELEMANARANIYOR
Yeni sosyal güvenlik 
düzenlemesindeki 
‘yaş ve prim gün 
sayısı artırımıyla 
emeklilik daha da 
zorlaşırken, bireysel 
emekliliğe rağbet 
arttı. Bireysel 
emeklilikte katılımcı 
sayısı 1.5 milyonu 
aşarken, toplam fon 
tutarı 5 milyar 
YTL’ye dayandı. 
28 Nisan 2008 09:40 
Yazı boyutunu 
büyütmek için 
Emeklilik Gözetim 
Merkezi'nin (EGM) 
21 Nisan itibariyle 
açıkladığı verilerden 
yapılan belirlemeye 
göre; sistemde 
toplam katılımcı

sayısı 1 milyon 552 
bin 804'e, sözleşme
sayısı 1 milyon 683 
bin 711 ’e çıktı.
Katılımcılardan 
toplanan fon tutarı 4 

milyar 967.2 milyon 
YTL’ye, yatırıma 
yönlendirilen tutar 
da 4 milyar 204.2 
milyon YTL’ye 
ulaştı.

Bireysel emeklilik 
sisteminde katılım
cıların 614 bin 782 
kişiyle en büyük 
bölümü 25-34 yaş 
grubunda yer alıyor. 
İkinci sırayı 515 bin 
933 katılımcıyla 35- 
44 yaş grubundakil
er alırken, daha 
sonra 265 bin 225'le 
45-55 yaş grubu, 113 
bin 615'le 25 yaş ve 
altı geliyor. Son sıra
da ise 43 bin 249 
katılımcıyla 56 yaş 
ve üzeri grubundak
iler yer alıyor.
Bireysel emeklilik 
sistemine toplam 
katılım ise 1 milyon 
552 bin 804 kişi 
olarak gerçekleşti.

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ayrıca 

Mutfakta çalışacak 
bayan eleman ve sekreter 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV fakslanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA - Tel : 513 47 39

GEMİİK SİNEMA GÜN1CGÜ
VERÛS SIHEMASI 
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel :5I3 33 21)

Gemlik Ticaret Meslek
JZ Lisesi’nden aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
ELİF ÖNEL

PERİ TOZU
EJDER AVCILARI

12.00 ■ 14.00 ■ 16.15 • 19.00 ■ 21.00
12.00-14.15 16.30-19.15

www.elkoyun.com

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avca, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

http://www.elkoyun.com
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Kiralık Okul dönemi haşlıyor
Bakanlar Kurulu'nda 
'kiralık okul* dönemi
ni başlatacak tasarı, 
imzaya açıldı. Milli 
Eğitim Temel Kanu 
nu'nda Değişiklik 
Öngören Yasa Tasa 
rısı ile özel ve tüzel 
kişilerin kendilerine 
ya da devlete ait 
arazi üzerinde okul 
kurup bunu 49 yıl
lığına devlete kirala
masına imkan 
sağlanıyor.
Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek, Bakan 
lar Kurulu'nda Milli 
Eğitim Temel 
Kanunu'nda Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'nın 
imzaya açıldığını 
açıkladı. Devlet 
imkanları ve hayırse
ver vatandaşların 
katkılarıyla okul 
yapımına hız verdik
lerini dile getiren 
Çiçek, 100 bin ders
lik yapılmasına rağ
men birçok şehirde 
yeterli okul 
olmadığını kaydetti. 
Bir taraftan yeni 
kaynaklar üretmeye 
çalışırken, diğer 
taraftan okul açığını 

kapatabilmek için 
yeni bir kısım mod
eller üzerinde 
çalıştıklarını dile 
getiren Çiçek, "Özel 
sektörün ister kamu 
ya ait, ister kendi 
arazisi üzerinde 
kiralamaya imkan 
veren düzenleme 
getiriyoruz. Okulu 
vatandaş 49 yıllığına 
yapacak, devlet de 
okul olarak kirala
mayı daha baştan 
taahhüt edecek. 
Hem yatırımcı açı 
sından karlı hem de 
okul sıkıntısını 
ortadan kaldıracak. 
Bu kanun tasarısı 
usul ve esaslarını 
gündeme getiriyor. 
Hazine arazileri, 
belediyelere ait 
araziler kullanabilir. 
Gerekli şartları ve 
kayıtları tapuya koy
mak suretiyle 
Bakanlığın kendisi 
bu arazileri tahsis 
edebilir. Vatandaş da 
kendi arazisi için 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı ile konuşacak. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı veya il 
özel idarelerine kira 

lanacak" dedi. Milli 
Eğitim Temel Kanu 
nu'nda değişiklik 
öngören ve 'kiralık 
okul* dönemini aça
cak tasarı şu düzen
lemeyi öngörüyor: 
"Yapılmasının gerek
li olduğuna Yüksek 
Planlama Kurulu 
tarafından karar ver
ilen eğitim tesisleri, 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nca verilecek ön 
proje ve belirlenecek 
temel standartlar 
çerçevesinde, kendi
sine veya Hazine'ye 
ait ya da Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca kamu
laştırılan taşınmazlar 
üzerinde ihale ile 
belirlenecek gerçek 
veya özel hukuk 
tüzel kişilerine 49 
yılı geçmemek şar 
tıyla belirli süre ve 
bedel üzerinden kira 
lama karşılığı yap
tırılabilir." Tasarı, bu 
amaçla Maliye 
Bakanlığı tarafından 
gerçek veya özel 
hukuk tüzel kişile 
rine Hazine'ye ait 
taşınmazların bedel
siz devredilmesini 
öngörüyor. Bu taşın

mazların sözleşme 
süresince amacı 
dışında kullanıla
mayacağına, Maliye 
ve Milli Eğitim 
Bakanlıklarından 
izin alınmaksızın 
devredilemeye
ceğine dair tapu 
kütüğüne şerh 
konulacak. 
Kira bedeli ve 
kiralama süresinin 
tespitinde, taşın
mazın gerçek ve 
özel hukuk tüzel 
kişilerine ait olup 
olmadığı, bedelsiz 
taşınmaz verilip ve 
rilmediği, yatırımın 
maliyeti, eğitim 
tesisinin donamının 
bu kişiler tarafından 
sağlanıp sağlan 
mayacağı hususları 
dikkate alınacak. 
Kiralama konusu 
taşınmaz ve üzerin 
deki eğitim tesis
lerinde eğitim 
hizmetleri dışındaki 
hizmetlerin ve alan
ların işletilmesinin 
kiralayana verilmesi 
durumunda bu 
gelirler kira bedelin
den mahsup 
edilecek.

IMS tercihleri 2 
Mayıs ta bitiyor

Tıpta Uzmanlık 
Eğiti.mi Giriş Sınavı 
(TUS) Nisan Dönemi 
ile ilgili tercih işlem
leri, 29 Nisan- 
2 Mayıs arasında 
yapılacak.
Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) 
Başkanlığından 
yapılan açıklamaya 

göre, tercih 
işlemleri 
"http://www.osym.g 
ov.tr" internet 
adresi üzerinden 
gerçekleştirilecek.
Adaylar, 
tercihlerini 2008 
TUS Nisan Dönemi 
kılavuzundaki 
açıklamalara göre 
yapacak

HEMŞİRE AMNİf
jmuHinsı

Gemlik Alışveriş Merkezi’nde 
görevlendirilmek üzere

* Sağlık Meslek Lisesi veya 
Hemşirelik Yüksek Okulu mezunu

* 30 yaşını aşmamış
* Gemlik’te ikamet eden

BAYAN HEMŞİRE ARANIYOR.
Müracaatların 1 adet fotoğraf ile şahsen aşağıdaki adrese veya 

kariyer, net üzerinde yapılması gerekmektedir.
ÖZDİLEK A.Ş. İnsan

Kaynakları Müdürlüğü
Yalova Yolu 4.Km BURSA ıı.|iy,ı ü.i-UAf ■s

DEVREN JAT1UK

ADIİYC KARŞISI 
M€RV€ IZGARA

GSM: 0 544 677 44 31

EM
tuıU'lı lıı ılııiıılnu mınıl

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.osym.g
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Kalp sağlığı wıı taımi tf e Msk Cimleıınıis naıaies lehirlejelıilir
ABD Weill Cornell 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Antonio 
Gotto, "kalp sağlığı 
için yüzen ve ..uçan 
her şeyin yenilmesi" 
önerisinde bulundu. 
Prof. Dr. Gotto, halk 
arasında "damar 
seıtliği" olarak bili
nen aterosklerozun 
inme ve kalp krizine 
neden olduğunu 
anlattı.
Risk faktörlerini 
"diyabet", "yüksek 
tansiyon", "sigara" 
ve "obezite" olarak 
sıralayan Prof. Dr. 
Gotto, kötü koles
terol düzeyinin 
düşmesinin risk fak
törlerinin de 
düşmesini 
sağladığını söyledi. 
Prof. Dr. Gotto, 
"Kötü kolesterol 
yüzde 1 düşerse, 
kalp krizi riski de 
yüzde 1 düşer" dedi. 
İyi huylu kolesterolü 
yükseltmek için egz
ersizin çok önemli 
olduğunu vurgu
layan Gotto, bunun 
yanı sıra sigara 
içmeme, alkolü az 
tüketme ve zayıfla
manın da olumlu 
etkisi öldüğünü dile 
getirdi.
Prof. Dr. Gotto, 
"Kalp sağlığınız için 
yüzen ve uçan her 
şeyi yiyebilirsiniz. 
Tavuk ve balıkla 
beslenmek, etle

beslenmekten daha 
yararlı. Tuz, alkol 
alimini kısıtlayın, 
şişmanlıktan 
kaçının. Bunlar aynı 
zamanda kan 
basıncını da kontrol 
altına almanızı 
sağlar" diye konuş
tu.
Ateroskleroz Aşısı 
İsveç Malmö Üniver
sitesinden Prof. Dr. 
Jan Nilsson da orta 
ve büyük çaplı 
damarları etkileyen 
ve .kronik bir 
hastalık olan 
aterosklerozun, 
damar duvarında 
kandaki yağların 
birikmesi ve 
oksitlenmesiyle 
başladığını anlattı. 
Aterosklerozda 
bağışıklıkla ilgili yeni 
tedaviler konusunda 
çalışmaların 
sürdüğünü belirten 
Prof. Dr. Nilsson, 
ABD'den bir grupla 

aşı çalışması yürüt
tüklerini bildirdi. 
Prof. Dr. Nilsson, 
"Ateroskleroz aşısı 
için çalışmalarımız 
sürüyor. Aşının 1-2 
yıl içinde insanlar 
üzerinde denenmesi
ni planlıyoruz" dedi. 
Kanada Quebec 
Kalp Enstitüsü'nden 
Prof. Dr. Jean-Pierre 
Despres de aşırı kilo 
ve obezitenin 
Türkiye'de de art
maya başladığını ve 
bunun en önemli 
nedeninin, tüm 
dünyada olduğu gibi 
"zehirli yaşam tarzı" 
olarak nitelendirdiği 
"hareketsiz yaşam 
tarzı" olduğunu 
söyledi.
Yağların karın bölge
si, özellikle de karın
daki iç organlar 
çevresinde toplan
masının şişmanlığın 
en tehlikeli biçimini 
oluşturduğuna 

dikkati çeken Prof. 
Dr. Despres, bunu 
saptamak için 
kiloyla beraber 
bel çevresinin 
ölçümünün de 
yapılması gerektiğini, 
kaydetti.
Yağın yanlış yerde 
birikmesinin kalp 
ve damar hastalığı 
riskini artırdığını 
vurgulayan Prof.
Dr. Despres, kişinin , 
zayıf olmasının karın 
tipi şişmanlığı 
olmadığı anlamına 
gelmeyeceğini 
ifade etti.
Atina Harokopio 
Üniversitesi 
Beslenme ve Diyet 
Bölümü'nden 
Prof. Dr. Antonis 
Zampelas da kalp ve 
damar hastalıkların
dan korunmada 
beslenme biçiminin 
önemli rolü bulun
duğunu belirterek, 
şu önerilerde bulun
du: "Balık tüketimini 
haftada 1-2'ye 
çıkarın. Hayvansal 
yağı azaltın.
Egzersiz yapın, ve 
satın aldığınız ürün
lerin-mutlaka etiketi- | 
ni okuyun. Rengi 
kahverengi olan 
ekmek ve pirinç gibi 
gıda maddelerini 
mutlaka diyetinizin 
temel gıda maddeleri 
haline getirin. Sebze 
ve meyve ağırlıklı 
beslenin."

Çimlenmiş patat
esteki "solanin" adlı 
toksik madde gıda 
zehirlenmelerine 
neden olabiliyor. Bu 
durum ise baş dön
mesi, baş ağrısı, 
bulantı, kusma, 
karın ağrısı ile ishal 
gibi belirtilerle ken
dini gösteriyor....
Erciyes Üniversitesi 
Öğretim Üyesi 
Diyetisyen Doç. Dr. 
Nurten Budak, 
havaların ısındığı bu 
günlerde, kış 
aylarında stoklanan 
patates ve soğan
ların, uygun nem ve 
ışık bulunca çimlen- 
meye başladıklarını 
belirtti.
Patateste çimlen- 
meyle ortaya çıkan 
yeşilimsi tabakanın 
insan sağlığı için 
son derece zararlı 
olduğunu bildiren 
Budak, şu bilgileri 
verdi: "Bu yeşillen
meyle birlikte 'Sola 
nin' adı verilen tok 
sin madde ortaya 
çıkarır. Solanin içe 
ren patatesin tüketil 
mesi de besin zehir 
lenmesine neden 
olur. Solanin adlı 
toksininin neden 
olduğu besin 
zehirlenmesi, pata 
tes tüketiminden 
birkaç saat sonra 
kendisini gösterm
eye başlar. Bu 
durumda baş dön
mesi, baş ağrısı, 

bulantı, kusma, ka 
rın ağrısı ile ishal 
gibi belirtiler 
görülebilir. Zehirle 
nen kişi en yakın . 
sağlık kuruluşuna 
götürülmeli." 
Patatesin, hangi 
ortamda saklanırsa 
saklansın, çok uzun 
süre bekletildiği 
zaman yapısı gereği 
çimlendiğine dikkati 
çeken Doç. Dr. Bu 
dak, özellikle hava 
ların ısındığı bu 
mevsimde, patates 
için uygun saklama 
ortamları bulmanın 
zorlaştığını kaydetti. 
Çimlenmenin neden 
olduğu sorunların 
önlenmesi için pata 
tesin saklama süre
si nin kısa tutulması 
gerektiğini vurgu
layan Budak, "Pata 
tes ne kadar soğuk, 
nemsiz ve ışıksız 
ortamda kalırsa o 
kadar süre çimlen
meden kalabilir, 
ancak yapısı gereği 
bir süre sonra çim- 
lenmeye başlar. 
Şartlar ne olursa 
olsun patates bahar
aylarında çimlenm-
eye başlar. Herşeye I
rağmen çırîTleTıSu
patates tüketile- 
cekse, patatesin 
mutlaka çimlenen 
bölümleri ve yeşil
imsi tabaka iyice 
kesilmeli, soyulan 
patatesten dikkatli 
ce ayrılmalıdır" dedi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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 0 İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Koni. ■ 513 12 06

KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5131028

_____OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI' 1"^.
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

Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43

HASTANELER
Devlet Hastanesi 5^7 34 qq
Sahil Dev. Hast. g^g 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi ’U bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 614 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79 1
MAR-PET 513 30 33 |

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

ı ■ TAKSİLER

Körfez Taksi 513-18 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23.24
Manastır Taksi 517 33 94 TUNCAY OTO GAZ 513 14 25 1

NÖBETÇİ ECZANE30 Nisan 2008 Çarşamba AHSEN ECZANESİ İstiklal Cad. No: 113Tel: 513 01 33 GEMLİK
Gemlik Körfez

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3044 

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 

(Dlhl bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Kurşunlu Belediyespor istediğini alıl

Ozdilekten ‘Annesinin
Kopyası Foiograt yarışması

Özdilek Bursa 
Geçit Alışveriş | 
Merkezi, Mudanya] 
Yolu 6. km Geçit.

rine benzeyen anne 
ve çocuk adayları, 
birlikte önden 
çekilmiş en az 
10x15 cm ebatların
da 1 adet fotoğrafları 
ile başvuru 
formlarını eksiksiz

(Alican 4) Bekir 4, 
Osman 5,
Deniz 5, Adnan 4, 
(Mesut 4) Mehmet 
Haşan 4, Hakan 5, 
Menderes 4, 
GOLLER :
Dk. 1 Koksal, 
Dk. 31 Volkan, 
Dk. 90+3 Zeynel 
(Kurşunlu 
Belediyespor) 
Dk. 85 Pen. Hakan 
(KRD. Güvenspor

Alp Eren Giray 7, Y. 
Emre Akalın 7, Selim 
Küçükoğlu 7, 
KURŞUNLU 
BELEDİYESPOR : 
Alpay 4, Bertan 5, 
Sait 5, Serkan 5, Tez 
can 5, Volkan 6, Kök 
sal 6, Aykut 4, (İzzet 
5) Olcay 4, Reyhan 
6, Sinan 4, (Zeynel 5) 
KRD. GÜVENSPOR : 
İbrahim 5, Nihat 3, 
(Recep 4) Gökmen 3,

sahiptir. Annesinin 
Kopyası Fotoğraf 
Yarışması ile ilgili 
ayrıntılı bilgi almak 
isteyen katılımcılar 
444 44 16 numaralı 
Özdilek Müşteri 
Danışma Hattı'na 
başvurabilirler.
Fotoğrafların teslim 
edilebileceği 
adresler: 
Özdilek Bursa 
Alışveriş Merkezi, 
Yalova Yolu 4. km. 
Özdilek Bursa 
Kaplıkaya 
Hipermarket, 
Siteler Mah.
Kaplıkaya Yıldırım 
Özdilek Bursa

Ataevler 
Hipermarket, 
Ali Rıza Bey Cad 
No: 2 Nilüfer

kaya Hiper 
marketi ve Özdilek 
Ataevler 
Hipermarketlerinden 
8 Mayıs 2008 
tarihine kadar 
başvurabilecekler. 
Yarışma sonunda 
birinciye 750 YTL, 
İkinciye 500 YTL ve 
üçüncüye 250 YTL 
Özdilek Hediye 
Çeki verilecektir. 
Final Yarışması 
11 Mayıs saat 14.30 
da Bursa Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
Çim alanda 
yapılacaktır.
Yarışmaya başvura
bilmek için, birbirle

Özdilek Alışveriş 
Merkezleri, Anneler 
Gününe, özel 
'Annesinin Kopyası 
Fotoğraf Yarışması' 
düzenliyor.
Bu yıl dördüncüsü 
gerçekleştirilecek 
olan ödüllü yarışma
da, birbirlerine en 
çok benzeyen anne 
ve çocukları belir
lenecek.
Annesinin Kopyası 
Fotoğraf Yarışması 
na katılmak anne ve 
çocuk adayları, Özdi 
lek Bursa Alışveriş 
Merkezi, Özdilek 
Geçit Alışveriş Mer 
kezi, Özdilek Kaplı

tamamlayıp 
imzaladıktan 
sonra müşteri 
hizmetlerine posta 
veya şahsen elden 
teslim etmeleri 
gerekmektedir. 
Her yaştan, anne 
ve çocuğunun katıla- 
bildiği yarışmaya, 
her yarışmacı en 
fazla iki adet fotoğ 
rafla katılma hakkına

Belediyespor, 
bunları gole 
çeviremedi. 
Maçın bu skorla 
bitmesi beklenirken 
89. dakikada 
kurşunlu kalecisi 
Alpay'ın ceza sahası 
içinde rakibini 
düşürmesiyle 
kazanılan penaltı 
atışını Hakan gole 
çevirince durum 
2-1.oldu. Maçta

Seyfettin. ŞEKERSOZ
Birinci amatör küme 
dördüncü grupta 
mücadele eden 
Gemlik temsilcisi 
Kurşunlu 
Belediyespor 
ilk yarıda deplas
manda 2-2 berabere 
kaldığı KRD.
Güvenspor'u 
3-1 yenerek yoluna 
devam etti.

uzatmaların oynan 
dığı dakikalarda 
açılan topa kalesini 
terk eden İbrahim 
engel olamayınca 
oyuna ikinci yarıda 
giren Zeynel 
Kurşunlu Belediye 
spor'u 3-1 öne 
geçinde ve maç 
bu skorla bitti.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:

Maça henüz l.nci 
dakikada Köksal'ın 
attığı golle 1-0 önde 
başlayan kurşunlu 
Belediyespor, 31 
dakikada Volkan'la 
2-0 öne geçti ve ilk 
yarıyı önde kapadı. 
İkinci yarıda maça 
asılan KRD. 
Güvenspor karşısın
da kontrataklarla 
net gol fırsatı 
yakalayan Kurşunlu

m

fotoğraf Yarışması
BURSAfBunaMerirez- 
Atoevler-KoplıkayuGeşit) 
YALOVA,İNEGÖI,GEMLİK, 
AFYONKARAHİSAR, 
İZMİR ÖZDİLEK ; v 
Alışveriş Merkezlerinde
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