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Anavan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu, Gemlik halkıyla buluşacak

Erkan Mumcu Gemlik'e geliyor
Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu, Cuma günü ilçemize gelerek Gemlikliler ile buluşacak. Cuma günü saat 

16.00'da Uzmanlar Tıp Merkezi önünde partililer tarafından karşılanacak. ANAP ilçe Başkanı Ferhat Kurt yaptığı açıklamada, Genel 
Başkanlar/ Erkan Mumcu'nun Çarşı Meydanı, Balıkpazarı’nda esnaf ile buluşarak, sohbet edip'dertlerini dinleyeceğini söyledi.
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Yerel seçimler ve siyasi gelişmeleri konu alan anket sonuçları açıklandı

Belediye balkanları sınıfta kaldı
ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ‘‘Türkiye Siyasi 

Gündem Araştırması” kapsamında Bursa ve ilçelerinde toplam 4 
bin 780 denek üzerinde anket yapıldı. Anket sonuçlarına göre, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’in ve bir çok 
belediye başkanının oy oranlarını arttıramadığı görüldü. Gem 
lik’te 211 denek üzerinde yapılan ankette ise, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 21.4 evet, 45.6 hayır oyu çıktı. Sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Bugün işçinin bayram günü
Bugün 1 Mayıs..
Dünya işçilerinin ve emekçilerinin bayramı..
1 Mayıs çalışanların dayanışma ve birlik gü 

nü..
Dünyanın 168 ülkesinde 1 Mayıs günü İşçi 

Bayramı olarak kutlanıyor.
Bizde ise 100 yıldır konuşuluyor ama resmi 

olarak bayram kabul edilmiyor.
OsmanlI'da 1 Mayıs,ilk 1906 yılında Cibali Tü 

tün Fabrikası'ndaki işçiler tarafından kutlanıyor.
1921'de ülke işgal altındadır.
İşgal Kuvvetlerinin komutanı General Harrin 

gton, ‘amele bayramı' kutlamalarını yasaklıyor.
Elektrik İşçileri dışında o günkü fabrikalarda , 

tren ve tramvaylarda çalışan tüm işçiler işlerine 
gitmeyip, işçi bayramını kutladılar.

Devamı sayfa 5'de

istim asiııı1iiımlı,Mwilj!wııliilı
1 Mayış İşçi Bayra 
mı’nın İstanbul 
Taksim Meydam’nda 
kutlanmasının yasak 
lanması üzerine baş 
gösteren gerginlik 
devam ediyor. 
Türk-İş, DİSK ve 
KESK’den yapılan 
açıklamada,
1 Mayıs törenlerinin 
Taksim’de yapılacağı 
bildirildi. , 
Türk-İş, DİSK ve 
KESK’e bağlı işçiler 
ve me murlar, Şişli 
de top lanarak yalnız 
1 Ma yıs bayraklarıy
la Taksim’e yürüye
cekler.
ÇELİK’İN 
AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal 
Ğüvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, emekçi-

lerin, 1 Mayıs'ı huzur 
ve güven içerisinde 
demokrasiye yakışır

bir şekilde ve bay 
ram havasında kutla
malarının en doğal 
hak olarak görüldü 
ğünü açıkladı.
Çelik, "1 Mayıs
Emek ve Dayanışma 
Günü" dolayısıyla 81 
il valiliğine genelge 
gönderdi. Bakan 
Çelik, 1 Ma yıs’ın 
huzur içinde kutlan
masını teminen her 
türlü tedbirin alın- I 
masını istedi. Çelik, 
25 Nisan 2008 günü 
yayımlanan Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 1 
May.ıs'ın “Emek ve 
Dayanışma Günü” 
kabul edildiğini söy 
ledi. Dev. 7’de
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MgMjgMsl!
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Aylık kiranın 3 bin 
YTL'den başladığı 
İstiklal caddesi 
üzerinde kaldırım
ların köşe başlarını 
tutan seyyar man
avlar günün her 
saatinde rahatça 
çalışabilmeleri 
dikkat çekiyor. 
Hiçbir kira verme
den ve vergi ödeme
den caddenin en 
güzel köşe başlarını 
tutan seyyarlara 
ilçede zabıtanın 
yetersiz olması ne 
deniyle de denetim 
yapılamıyor.
Tuttukları köşe baş 
larında bir manavın 
günlük satışından 
daha fazla satış 
gerçekleştirdikleri 
öne şürülen 
seyyarların balık 
yasağının da 
başlamasından 
sonra halden 
getirilen meyveleri 
manav fiyatına 
satmaları yadır- 
gansa da alış 
verişler denetimsiz 
ve uygulamasız 
sürüyor.

t^JSMIlIK-KİRftUKLÜKDAİRELERueİŞYtBlERİ 
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

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire

i BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 ve 
Johnson Diversey 
işbirliğinde Sağlık 
Müdürlüğü ve Inok- 
san’ın desteğiyle 
başlatılan “Beyaz 
Zambak” pro
jesinde hijyen 
yarışını kaza nan 
yeni gıda işletmeleri 
ve tesisler serti
fikalarını alma ya 
devam ediyor. 
Beyaz Zambak pro
jesinin üçüncü yılın
da 19 yeni gıda 
işletmesi daha Çelik 
Palas Oteli’nde 
düzenlenen törenle 
Beyaz Zambak serti
fikalarını aldılar. 
Törende Bursa’da 3 
yıldır sürdürülen 
Kampanya ıTe dana 
önce Beyaz Zambak 
sertifikasını alan 
61 gıda işletmesine 
de hizmetlerinde 
de aynı özeni 
gösterdikleri için 
teşekkür belgesi 
verildi.
“Bursa’nın 
itibarını artıracak 
standartlarda 
hizmet 
sunulmalı” 
Bİüyükşehir Beledi 
ye Başkanı Hikmet 
Şahin, törende yap
tığı konuşmada, 
Bursa’yı ‘Marka 
Kent’ hedefine 
ulaştırmak için 
halka birlikte 
katılımcı ve ortaklık 
anlayışı içinde çalış
manın bilincinde 
olduklarını söyledi. 
Sağlıklı ve modern 
bir kentin inşasında 
herkese önemli 
görevler 
düştüğünün altını

çizen Şahin, “Bu 
hedefe de hep 
birlikte ulaşacağız. 
Yerel ve genel 
yönetimler olarak 
tüketici haklarının 
korunmasına 
önem veriyoruz. 
AB’ye giriş 
sürecinde de bu 
nokta, kriterler 
içinde yer almak
tadır. Ülkemizde 
gıda terörü büyük 
boyutlardadır ve 
bu sorunu ancak 
gıda hijyeninde 
çağdaş standartları 
uygulayarak çöze-, 
biliriz. Herkes işini 
en iyi en kaliteli > i 
şekilde yapmak 
zorunda. Gıda işlet
melerimiz de bu 
hedef doğrultusun
da Bursa’nın itiba 
rını artıracak stan
dartlarda hizmet 
sunmalıdır” 
diye konuştu. 
Hizmet standart
larını yüksek tut
mayı ilke edinen 
işletmelerin 
Beyaz Zambak 
Projesi’ne dahil 
olarak gayretlerini 4 
ortaya koyduğunu i 
hatırlatan Başkan 
Şahin, 19 yeni 
işletmenin Beyaz 
Zambaklar arasına 
dahil olduğunu, 
61 işletmenin ise 
kendisine duyulan 
güveni sürdür 
düğünü kaydetti.

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94
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Yerel seçimler ve siyasi gelişmeleri konu alan anket sonuçlan açıklandı

Belediye başkanla» 
sınıfta kaldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvüral 1933@hotmail.com
www.mi1liyet/blog/özcan vural

tâÛYORUM

v ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin “Türkiye Siyasi Gündem 
Araştırması” kapsamında Bursa ve ilçelerinde toplam 4 bin 780 denek 
üzerinde anket yapıldı. Anket sonuçlarına göre, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hikmet Şahin’in ve bir çok belediye başkanının oy oran
larını arttıramadığı görüldü. Gemlik’te 211 denek üzerinde yapılan ankette 
ise, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a 21.4 evet, 45.6 hayır oyu çıktı.

1 Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa ili merkez 
ilçe ve diğer 
ilçelerinde toplam 
4 bin 780 denek 
üzerinde yapüAı 
ankette Osmây ^azi. 
Yıldırım, Gürsd ve 
Yenişehir Belediye 
Başkanları dışında 
kalan belediye 
başkanlarına 
"Hayır" dendi. 
ANDY-AR Sosyal 
Araştırmalar 
Merkezi'nin 
"Türkiye Siyasi 
Gündem 
Araştırması" 
kapsamında hem 
yerel seçimler 
hem de son 
siyasi gelişmeler 
hakkında yaptırdığı 
anket sonucu 
Bursa'da görev 
yapan başta 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin 
olmak üzere bir 
çok belediye 
başkanının oy 
oranlarını artıra- 
madıkları görüldü. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
AKP'li Hikmet 
Şahin, 556 denek 
üzerinde yapılan 
ankette 36.3 evet 
alırken 39.6 hayır

aldı, 24.1 ise fikrim 
yok ya da kararsız 
olduğunu söyledi. 
Büyükşehir 
Merkez ilçelerinden 
Osmahgazi 
AKP'li Belediye 
Başkanı Recep 
Aftepe ise 549 
denek üzerinden 
44.8 evet, 40.2 
hayır ve 15 fikrim 
yok ya da kararsız 
olduğunu açıkladı. 
Yine Büyükşehir 
Merkez ilçesi olan 
Yıldırım'da AKP'li 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin'de 
oylarını artıranlar 
arasında yer aldı. 
Keskin, 531 
denekten 47.9 
evet, 37.2 hayır 
ve 14.9 fikrim yok 
ya da kararsız 
olduğunu bildirdi. 
Büyükşehir Merkez 
ilçesi Gemlik'te 
211 0enek üzerinde 
yapılan ankette 
AKP'li Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut 21.4 evet, 
45.6 hayır alırken, 
33 fikrim yok ya da 
kararsız oyu aldı. 
Büyükşehir'in bir 
başka merkez ilçesi 
olan Gürsu'da 
AKP'li Belediye 
Başkanı Orhan 
özcü ise oylarını

artıranlar 
arasında yer aldı. 
Özcü, 396 denekten 
36.1 evet, 
34.2 hayır ve 29.7 
fikrim yok ya da 
kararsız oyu aldı. 
Diğer bir 
Buyûkşem'r 
merkez ilçesi 
Kestel'de AKP'li 
Belediye Başkanı 
Yener Acar oyları 
düşen başkanlar 
arasında yer aldı. 
Acar'a 391 
denekten 34.8 
evet 35.3 ise hayır 
çıkarken 28.9 
fikrim yok ya da 
kararsız oyu çıktı. 
Büyükşehir'e 
katılan bir başka 
merkez ilçe olan 
Mudanya'da da 
durum değişmedi. 
ANAP'lı Belediye 
Başkanı Erol 
Demirhisar, 204 
denek 34.2 evet, 
39,5 ise hayır oyu 
alırken 26.3 fikrim 
yok ya da kararsız 
olduğunu söyledi. 
Oylarını artıran 
Yenişehir'in 
AKP'li Belediye 
Başkanı B. Hamdi 
Cıngil ise 306 
denekten 54.5 evet, 
26.7 hayır ve 18.8 
fikrim yok ya da 
kararsız oyu aldı.

Oy kaybına uğrayan 
İnegöl'ün AKP'li 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
402 denekten 31.1 
evet, 43.4 ise 
hayır oyu çıkarken 
24.5 fikrim yok 
ya da kararsız 
oyu çıktı.
İznik'in AKP'li 
Belediye Başkanı 
olan Kadri 
Eryılmaz, 213 
denek 34.6 evet, 
35.2 hayır ve 
30.2 ise fikrim yok 
ya da kararsız 
olduğunu söyledi. 
Diğer AKP'li 
Orhaneli Belediye 
Başkanı İrfan 
Tathoğlu'da 
oylarını kaybeden
lerden. Tatlıoğlu, 
184 denekten 
31.3 evet, 39.3 
hayır ve 29.4 fikrim 
yok ya da kararsız 
olduğunu söyledi. 
Oylarını kaybeden 
Belediye 
Başkanları 
arasında yer alan 
Karacabey'in 
DP'li Belediye 
Başkanı Ergun 
Koç, 196 denek 
üzerinde yapılan 
ankette 28.5 evet, 
412 hayır ve 30.3 
fikrim yok ya da 
kararsız oyu aldı.
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KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA ...

O SAATTE TESLİM EDİLİR
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Bu paraları biz ödeyeceğiz!...
BİR anda bizim büyükler Katar’a koştular. 
Biz saflar da anlamadık.
Beş ay içinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, 

8 bakan Katar’a koşturunca, bunun ekono 
miye bir katkı işi olduğu, Arap-Petrol şerma 
yesinin Türkiye’ye gelmesi için yapılan 
gayret olduğunu zannettik..

O kadar temiz kalpli, dalaverelere aklı 
ermeyen kişileriz ki, belki de Katar Şeyhinde 
bol hediye almak için gittiler gibi fesat 
şeyler aklımıza gelmişti.. |

Saflığımızdan Katar'ın Türkiye’ye' 
katkısının ne olabileceğini bilemedik ve mut
lulukla bekledik:

Meğer damat beye alınan gazete-televiz 
yonun parasını bulmak için düşmüşlerdi yol
lara.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gazeteci
lerin ısrarlı soruları üzerine “Evet ben . 
yanımda götürdüm ve tanıştırdım “ dedi

Görüyorsunuz aracı büyük...
Demek ki bunlar şirket gibi bir arada 

çalışıyorlar.
Böylece rakipsiz bir ihale ile Çalık Şirke 

ti’ne satılan ve parası iki kamu bankasından 
(Vakıfbank ile Halkbank) çıkan Sabah-ATV 
medya grubunun eksik kalan parası

Katar şeyhinden sağlanmış oldu.
Bu aşamada Katar’a koşanlara bakın: 
Cumhurbaşkanı...
Başbakan... Dışişleri Bakanı...
Maliye Bakanı, Milli Savunma Bakanı, 

Devlet Bakanı, Enerji Bakanı, İmar ve İskân 
Bakanı...

Ve ilave iki bakan ile çok sayıda 
bürokrat...

Tamam bu beyler ve damat çil çil dolar
ları “Devlet bankalarından” aldılar...

Bunlar Devlet bankaları ,yani şenin benim 
paralarımızla ortaya çıkan, milletin bankaları.

Verilen bu paralar da, halkım senin 
paran...

Peki siz birey olarak bu devlet teminatlı 
para alımı ile biraz daha borçlandığınızı bili 
yor musunuz?..

Yani damada gazete-televizyon atımına 
farkında olmadan kefil olduğunuzu - damat 
ödemezse paralarımızın uçtuğunu, bizim 
boş cebimizden, bizden habersiz alınıp 
ödeneceğini iyi bilin benim dini, imanı bütün 
halkım ?..

Nerden bileceksiniz?..
Sizi uyutuyorlar, sen türbanla oyala 

nırken, işini bilenler deveyi hamudu ile 
götürüyor..

Bence bu bir ayıp, rezalettir. 
Skandaldir....

Her türlü yolsuzluğu, suiistimali, avantayı, 
beleşi çok görmüş birisi olarak, böylesini 
hiç görmemiştim..

Rakipsiz ihale ile satılan, 750 milyon dolar 
parası devlet bankalarından çıkan, kalanı 
işte böyle Katar’dan sağlanan...

Üstelik "geçmiş dönemin hortum par
alarını tahsil etme adına" yapılan enteresan 
bir iş...

Ey bu işleri yapanlar, ön ayak olanlar, 
aracı olanlar söyler misiniz: .

Ak- parti - ak pak yönetim bu mudur ?..
Müslümanlık, din-iman bu mudur ?...
Vicdan, namus, yürek bu mudur söyler 

misiniz?..
Evet bu dünya varsa, öbür dünya da 

var...
Hesap vermekte var.....

mailto:1933@hotmail.com
http://www.mi1liyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Uslu tarafından öğrencilere

UKflffl OTOMOTİV
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ÜSTELİK KREDİ KARTINA

4 TAKSİT İMKANI

İR ELLİ

FAX: 0.224 514 40 44 - www.ozkayg.web.tr

Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
okul müdürleri, 
veliler, 
vatandaşlar ve 
öğrenciler katıldı. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin hazır
ladığı 150 eserden 
oluşan ‘Küçük 
Picasso’lar 
sergisi 4 Mayıs 
2008 Pazar gününe 
kadar açık kalacak.

Picasso'nun 
çalışmalarından 
aktarımlarla 
yapılan resimlerin 
sergilendiği 
Resim-İş sergisine, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
yanı sıra İlçe 
Milli Eğitim 
Şube Müdürü Âli 
Osman Curat 
Özel.Aykent İlköğre
tim Okülu Sahibi 
Gürhan Ay, Okul

“Küçük 
Picasso’lar” 
Resim Sergisi’nde 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri 
ünlü Ressam 
Picasso'nun 
eserlerinden bire 
bir yaptıkları 
•resimleri sergilediler. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Burçak

İSO 9001 kalite 
belgeli dershaneler 
arasında yer alan 
Gemlik BİL 
Dershanesi öğrenci
leri Eskişehir 
Anadolu Üniversjte- 
si'nin yıllık 
geleneksel tanıtım 
gününe katıldılar. 
Üniversitenin çeşitli 
bölümlerini gezen 
BİL Dershanesi 
öğrencileri üniver
site hayatının o 
bir günlük güzelliği
ni doya doya yaşa
ma fırsatı buldular. 
Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Fevzi Sürmeli, 
Gemlik BİL 
Dershanesi’nden 
gelen öğrencilerle 
yakından ilgilenerek 
her konuda onların 
bilgilendirilmesini 
sağladı.
Gezide ayrıca askeri 
alanları da gezen öğ 
renciler, uçak 
bakımı ve uçuçlar 
hakkında da bilgi 
sahibi oldular.

Körfez Bayfgş Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK
TEL: 0.224 513 73 93 - 514 47 70

Seyfettin ŞEKERSOZ
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
dönem sonu 
"Resim-İş" 
Sergisi açıldı. 
İbrahim Akıt Caddesi 
Akıtlar İş Merkezi 
altındaki “Aykentli 
Küçük Picasso’lar” 
sergisinin açılışını 
dün Belediye

| Başkanı Mehmet 
I Turgut yaptı.
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Eskişehir Anadolu 
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işgal altındaki İstanbul’da 
1921 yılındalşçi Bayramı kut
landı ve olay çıkmadı.

1922 yılında da 1 Mayıs İşçi 
Bayramı kutlanıyor bu toprak
larda..

O günlerin Hakimiyet-i 
Milliye Gazetesi’nde bu kutlama 
şöyle anlatılıyor:

“ Önde, Kuvvayi Milli’ye 
gönül vermiş kalpaklılar, bazı 
miletvekilleri, bakanlar, arkala 
rında İmalat-ı Harbiye işçileri 
saat 9.00 dan itibaren İstasyon 
civarında toplanmaya başladı. 
Sonra şimendifer ve dekovil iş 
çileri alana intikal etti.

Saat 11.00’e doğru fabrika ha 
ricinde çalışan umum işçiler 
meydana geldiler.

İzmir Mebusu Yunus Nadi, 
Menteşe Mebu su Tevfik Rüştü, 
İstanbul Mebu su Numan bey 
ler Ticaret Müdüri Umumisi 
Vehbi, fabrika müdürü Nuri bey 
ler, Rus elçiliğinden bazı me 
murlar ve matbuat çalışanları 
hazır idiler.

İşçiler bayramlaştılar.”
Evet, yıl 1922 de oluyor bu 

kutlamalar.
Bugün, 2008 Türkiye’sinde 

AB üyesi olmak için çırpınan 
bir ülkenin işçileri 1 Mayıs’ı

Bugün işçinin bayram günü

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

itGüne BalOH
■ı ... , 'iri?,

resmi bayram olarak kutlaya 
mıyor.

Bizim ülkemizde hele Sov 
yetler Birliği dağılmadan önce 
1 Mayıs’lar Komünist Bayramıy 
dı sağcı siyasiler ve o görüşte 
olanlar için..

Oysa, 1 Mayıs Bayramı,ABD’ 
de işçilerin 8 saat çalışma ve iş 
yaşamını düzenleme istemleri 
nin kanla bastırılması sonucu 
kutlanmaya başlanmıştı.

Bizim devletimiz işçinin bay 
ram yapmasına bir türlü izin 
vermedi.

Her 1 Mayıslarda korku yara 
tıldı.

Halkımıza 1 Mayıs için sürek
li yalan söylendi.

Kıbrıs’ta ', Yunanistan’da, 
Mısır da 1 Mayıslar işçi Bay 
ramı olarak kutlanırken bizim 
ülkemizde kutlanamadı.

Emekçilerin alanlarda 1 Ma 
yıs’ı özgürce kutlamaları isten
miyor.

1966 yılında Taksim Meyda 
m’ndaki büyük kutlamayı izle 
miştim.

Genç bir gazeteci olarak boy 
numda fotoğraf makinası ile bir 
platformun üzerineydim ve tüm 
kortej önümdem geçiyordu.

O günü dialarla belgelemiş
tim.

Şimdi o dialar kim bilir nere 
lerde..

1977, 1 Mayıs’ı yine Taksim’ 
de kutlandı.

“Kanlı 1 Mayıs” adıyla tarihe 
geçen 1 Mayıs kutlamalsı oldu..

Binlerce emekçi bayramlarını 
kutlarken, Su İşletmeleri’nin bu 
■lunduğu yönden işçilerin üzeri 
ne yaylım ateş açıldı.

Canını kurtarmak çin ara 
sokaklara kaçışan sanırıp 73 
kişi -çoğu da ezilere- öldü.

İşçilerin üzerine kimlerin 
ateş açtığı hala belli olmadı.

İşçiler o gün ölenleri her 1 
Mayıs’ta saygıyla anıyorlar.

O güne Gemlik'ten de birçok 
emekçi katılmıştı kutlamalara.

Herbiri bereli yüzler ve bantı 
kafalarla döndü ler Gemlik’e.

Can Pazarın da dehşeti yaşa 
mışlardı.

Aradan tam 31 yıl geçmiş.
İşçiler bugünün anısına yine 

İşçi Bayramını Taksim’de kutla
mak istiyorlar.

İstanbul Valiliği sudan baha 
nelerle Taksim’e izin vermiyor.

Can güvenliğinden, prova 
kasyonlardan söz ediyorlar.

Çağlayan da kütlansa prova 
kasyon yapılamaz mı?

Toplumsal barışa hergün 
künden çok ihtiyacımız olduğu 
bir dönemde, vatandaşına seve 
cen devlet olmayı hala başara 
mıyoruz.

Yasakçı devlet yüzümüzle 
ortaya çıkıyoruz.

Devlet kocaklayıcı ve birleş 
tirici olmalıdır.

Devlet dediğin kimin için var 
ki?

Bugün 1 Mayıs İşçinin Emek 
çinin Bayramı.

Alınterlerinin bayramı kutlu 
olsun.

Bugün Taksim’de kavga 
değil, sevgi ve barış olsun.

UMURBEY HU SAHA 
w KVETEin

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
V 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 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.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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'Şahnıeran' giin sayıyor
Yeni çocuk oyunu ‘Şahmeran’ın prömiyeri, 7 Mayıs Çarşamba 

günü saat 14.00’de Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Devlet Tiyatroları Mayıs ta 
56 oyunla perde açacak 1

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nun 
yeni çocuk oyunu 
‘Şahmeran’ın 
prömiyeri, 
7 Mayıs Çarşamba 
günü saat 
14.00’de 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
yapılacak. 
Anadolu’nun en 
eski masal kahra
manlarından biri 
olarak bilinen insan 
başlı, yılan gövdeli 
yaratığın hikayesi, 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 
tarafından 
sahnelenecek. 
Provaları titizlikle 
sürdürülen 
Şahmeran, 
7 Mayıs Çarşamba 
günü küçük 
sanatseverler

karşısında ilk 
sınavını verecek. 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
sahnelenecek olan 
oyunda, Anadolu’da 
güzellik ve 
bereketin simgesi 
kabul edilen 
Şahmeran’ın 
efsanesi, 7 ve üzeri 
yaş grubundaki 
çocuklara, hırs 
ve saplantıların 
güzellikleri yok 
eden kavramlar 
olduğunu 
gösterecek.

Şehir Tiyatrosu’nun 
‘Ferhat ile 
Şirin’ ve 
‘Deli Dumrul’ 
ile başlayan 
serisinin son 
öyunu . 
‘Şahmeran’da 
yönetmen Altuğ 
Görgü ile Nihal 
Türksever, 
Nilgün Türkşever 
Görgü, Müge 
Açıkdüşünenler, 
E. Ertan Akman, 
İnci Zabun ve 
Gizem Fidan 
rol alıyor.

Devlet Tiyatroları 
(DT), Mayısta 56 
değişik oyunla 219 
kez perde açacak. 
Yapılan yazılı açıkla
maya göre* DT, Ma 
yıs ayında 10 bölge 
deki yerleşik sah
neleri ve bir sürekli 
turne sahnesi, 5 yurt 
içi ve 1 yurt dışı tur
nesinde 56 değişik 
oyunu tiyatrosever- 
lere sunacak.
Buna göre, 
Ankara'da Büyük 
Tiyatro'da, "Kanlı 
Nigar"; Küçük Tiyat 
ro'da "Şahane Dü 
ğün", "Küçük Bir 
Mucize" ve "Sela 
nik'ten Anıtkabir'e"; 
Şinasi Sahnesi'nde 
"Tek Kişilik Şehir", 
"Keloğlan Keleşoğ 
lan"; Akün Sahne 
si'nde "Giordano 
Bruno"; Altındağ 
Tiyatrosu'nda 
"Aykırı İkili", "Yedi 

Kocalı Hürmüz", 
"Bir Delinin Hatıra 
Defteri"; İrfan Şahin 
baş Tiyatrosu'nda 
"Kayıplar", "Kur 
ban"; Oda Tiyatro 
su'nda "Gözlerin 
Ardındaki Çocuk", 
"Japon Kuklası"; 
Çayyolu Tiyatrosu 
125. Yıl Sahnesi'nde 
de "Aşkri Memnu", 
"Yeraltından Notlar" 
ve "Resimli Osmanlı 
Tarihi" AnkaralI 
sanatseverlerle 
buluşacak.
İstanbul'da ise AKM 
Oda Tiyatrosu'nda 
"Sersemler Evi", 
"Kral Dairesi"; AKM 
Aziz Nesin Sahne 
si'nde "Benerci 
Kendini Niçin 
Öldürdü", 
"Ben Ruhi Bey 
Nasılım"; Büyük 
Salon'da "Çay
hane"; Şişli 
Cevahir Sahnesi'nde 

"Mavi Saçlar 
Pembe Gözler", 
"Bir Anarşistin 
Kaza Sonucu 
Ölümü"; Beykoz, 
Feridun Karakaya 
Sahnesi'nde 
"Yunus Dürür 
Benim Adım", 
"Uyarca"; Bülent 
Ecevit Sahnesi'nde 
"Mavi Saçlar 
Pembe Gözler" 
adlı oyunlar 
izlenebilecek. 
Ayrıca, Bursa'da 
"Bu Can Benim 
Kime Ne", 
"Kara Kedi Geçti", 
"Yaşar Ne Yaşar 
Ne Yaşamaz", 

"Dans Eden Eşek" 
ve "Deli Bayramı"; 
Antalya'da 
"Ehliyet Senin 
Neyine Dön Şinasi 
Evine", "Gül 
Güzeli",' 
'Tablolarda Tiyatro" 
gösterilecek.
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CHP-AKP söz düellosu devam ediyor
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Cem Güler’in AKP 
İlçe Başkanı ile Be 
lediye Başkanı Meh 
met Turgut arasında
ki sürtüşmenin bası
na yansıması üze 
rine yaptığı açıkla
maya, AKP’den ya 
pılan karşı açıklama 
üzerine CHP ilçe 
Yönetimi adına 
Ahmet Hulusi 
Aydın’dan yeni bir 
açıklama geldi. 
Yapılan açıklamada 
şöyle denildi.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanımız Cem 
Güler’in geçtiğimiz 
günlerde iki kişinin 
ölümüyle sonuçla 
nan kazanın ardın
dan Dörtyol mevki
ine köprülü kavşak 
yapımı hakkında 
Gemlik Belediye 
Başkanı ve AKP İlçe 
Başkam'nın birbir
lerini "hizmetlere 
köstek olma", "be 
yin yorgunu" ve 
"akılsız" gibi ağır 
sözlerle suçlama 
(arına yönelik, "tar 
tışmayı bırakın hiz 
met yapın" açıkla
maları anlaşılan o ki; 
AKP Gemlik İlçe 
Yönetimi'ni rahatsız 
etmiş ve suçluluk 
telaşı ile panik 
havası içinde konuy

la ilgili ilgisiz, bağ 
lantılı bağlantısız 
geçmişe yönelik pek 
çok konuyu Sayın 
Ali Erat aracılığıyla 
gündeme getirip ba 
zı sorular1 sorma 
ihtiyacı hissetmiş 
lerdir. Öncelikle şu 
nun bilinmesini iste 
riz ki; bizim geçmi 
şimizle ve yaptıkla 
rımızla ilgili vereme 
yeceğimiz hiçbir 
hesabımız olmadığı 
gibi bundan da 
büyük mutluluk 
duyarız. Partimizin 
ilçe kongreleri 
sürecinin başladığı 
bir dönemde ata
narak göreve gelen 
Cem Güler başkan
lığındaki CHP 
Gemlik İlçe Yöneti 
mi, CHP ilçe kong 
releri takviminin 
sıkışıklığı ve zaman 
darlığı nedeniyle ne 
yazık ki delegelerini 
Seçimle belirleyeme 
miş olmasına karşın, 
kongreden sonra bu 
durum üyelerimize 
açıklanarak onların 
bu durumu anlayışla 
karşılamaları sonucu 
hiçbir üyemizle iddia 
edildiği gibi bir 
sorunumuz bulun
mamakta, tam ter
sine bütün üyeleri 
mizden büyük 
destek almaktayız.

Ayrıca bu dönem 
CHP 'nin Türkiye 
çapında hiçbir kon
gresinde iddia edil 
diği gibi kavga 
yaşanmamış olup, 
bazı kongrelerimizde 
ve en son kurulta 
yımızda yaşanan de 
mokratik târtışmala 
rı, biat ve itaat kültü 
ründen gelenlerin 
anlamalarını bekle 
yemeyiz. AKP 
Gemlik İlçe 
Yönetimi'nin siyaset 
te başarı olarak 
önümüze koyduğu 
ve sık sık övünerek 
söyledikleri şey ne 
ilginçtir ki; en çok 
gezen parti olmaları 
dır. Eğer siyasette 
başarının en önemli 
ölçütü çok gezmek 
se, bizim onlara 
tavsiyemiz siyaseti 
turizm acentalarına 
ya da rehberlerine 
bırakmalarıdır.
Çünkü onlar daha 
çok gezer ve dolayı 
sıyla daha başarılı 
olurlar. Ayrıca yap
tığınız; tretuar taş 
farını boyamak, plas
tik palmiye ağaçları 
ile "Gemlik'i seviyo
rum" tabelaları dik
mek, yolları çukur 
bırakmak, işlevsiz 
otopark yapmak, 
çarşı esnafını bitir 
mek, balık halini 

kaldırmak, imar 
planlarını değişti 
rerek terminali dar 
bir alana kaydırmak, 
kaçak yapılaşmaya 
göz yummak ve 
Gemlik zeytinini 
değersizleştirmek 
gibi güzide "hizmet
leri" çok iyi 
görüyoruz. Bu vesi
leyle CHP döne
minde yapılan bazı 
hizmetleri AKP 
Gemlik ilçe Yönetimi 
'ne ve Gemlik Halkı 
’na kısaca bir hatır
latmakta fayda var: 
- Şu anda üzerinde 
yürüdüğünüz ve 
üzerindeki doğalgaz 
çukurlarını bile kap- 
atamadığınız beton 
parke taşların tama 
mı, hem de Gemlik 
'in bütün sokaklarını 
kapsayacak şekilde 
ve altyapıları (kana 
lizasyon v.e su boru
ları) yenilenerek CHP 
döneminde yapıldı. 
- Manastır Bölge 
si'nde eski imar 
planında genelde 
yüksek gelirlilere 
imara açık bölgeler, 
düşük gelirlilere ise 
yol ve yeşil alanlar 
bırakılmış iken, 
adaletli ve halkçı bir 
düzenlemeyle imar 
uygulamalarından . 
vatandaşlarımızın 
eşit olarak yararlan

ması sağlandı. 
Ayrıca daha önce 
bitişik nizamda olan 
Manastır Bölgesi 
ayrık nizama 
çevrilerek bölgenin 
nefes alması 
siağlandı. 
Manastırdaki çok 
katlı yapılaşmaya 
bizim dönemimizde 
izin verilmesine 
gelince; bilimsel 
gerçekler göstermek 
tedir ki; bir binanın 
depreme karşı daya 
nıklıhğında tek ölçüt 
binanın kat sayışı 
değil, binanın gerekli 
fiziksel, jeolojik ve 
mühendislik bilimi 
gerçeklerine uygun 
ve gerekli koşulları 
sağlanarak (parsel 
bazında zemin 
etüdü) yapılıp yapıl
madığıdır. Ayrıca 
çok katlı yapılaşmayı 
bu kadar tehlikeli 
görüyorsanız; - 
birinci derece 
deprem kuşağında . 
yer almasına karşın 
partinizce yönetilen 
İstanbul 'da arazisi 
1Ü0 milyon dolara 
Arap Prensi 'ne 
peşkeş çekilen, 
670 metre uzun
luğunda ve en az 
200 kat olarak yapı 
lacak Dubai Tovvers 
ve buna benzer çok 
katlı yapıya niye izin 

verildiğini 
açıklar mısınız? 
- Sizin hala 
tartışmaktan ne 
yapacağınıza 
karar veremediğiniz 
Dörtyol mevkiindeki 
üst geçit CHP 
döneminde yapıldı. 
- Şu an bataklık 
halinde olan iki 
dere CHP döne
minde balık 
yaşayabilecek 
düzeyde ıslah 
edildi.
- Sizin kapattığınız 
belediye bandosunu 
CHP kurdu.
- Şimdiye kadar 
binlerce Gemlikli'nin 
ekmek yediği 
Suniğpek'i 
CHP kurdu.
Bizim CHP Gemlik 
İlçe Yönetimi olarak 
AKP Gemlik İlçe 
Yönetimi 'ne öne 
rimiz, yakın tarihi 
iyi öğrenerek zaman 
zaman başbakanın 
da yaptığı "CHP 
bu ülkeye bir çivi 
çakmadı" benzeri 
gerçeği yansıt
mayan, boş ve 
dayanaksız 
sözler sarfet- 
memeleridir.
Aksi takdirde 
kendileri mahcup 
olurlar ve bu tartış
madan zararlı 
çıkarlar.

Bakan Celiklen‘1 Manıs” flenelnesl
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, emekçi
lerin, 1 Mayıs'ı huzur 
ve güven içerisinde 
demokrasiye yakışır 
bir şekilde ve bay 
ram havasında kut
lamalarının en doğal 
hak olarak görüldü 
ğünü vurguladı. 
Genelgede, valiler
den, vatandaşların 
bugünü huzur ve 
güven içerisinde 
kutlamasını temi- 
nen, her türlü ted
birin alınması isten
di. Çelik, "1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma 
Günü" dolayısıyla 
81 il valiliğine 
genelge gönderdi. 
Genelgede, 1 Ma 
yıs'ın, tüm dünyada 
çalışanların birlik, 
emek ve dayanışma 
günü olarak kut
landığı ifade edildi. 
Türkiye’de 1 Ma 
yıs’ın, 1923 yılında

İzmir iktisat Kong 
resi'nde Türkiye 
işçilerinin bayramı 
olarak kutlanması 
nın benimsendiğine 
işaret edilen genel 
ge de, 1 Mayıs'ın, 1 
Haziran 1935 yılında 
yayımlanan "Ulusal 
Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkında 
Kanun" ile "Bahar 
Bayramı" olarak ge 
nel tatil günlerinden 
sayıldığı anımsatıldı. 
Genelgede, 1980 
sonrası yapılan dü 
zenleme ile ulusal 

bayram ve tatil gün
leri yeniden düzen
lenirken, 1 Mayıs 
Bahar Bayramı'nın 
bu düzenleme içeri 
sinde yer almadığı 
dile getirildi.
Genelgede, 25 Nisan 
2008'de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 1 Mayıs'ın 
"Emek ve Dayanış 
ma Günü" olarak 
en iyi şekilde 
değerlendirilmesi 
konusunda bakan
lığın görevli kılın 
dığı" belirtilen ge 
nelgede, şunlar 
kaydedildi: "Devleti 
mizin önemli görev
lerinden biri de çalış 
ma hayatıyla ilgili 
özgürlüklerin önünü 
açmak, dünya ile 
uyumlu hale getir 
mek ve çalışanlara 
daha yaşanabilir bir 
ortam sağlamaktır. 
Üretimin vazgeçil 
mez unsuru olan 

emeğin kutsallığı 
çerçevesinde, emek 
çilerin 1 Mayıs'ı 
huzur ve güven 
içerisinde, demok 
rasiye yakışır bir 
şekilde ve bayram 
havasında kutla
maları en doğal hak 
olarak görülmekte
dir. Bu itibarla, 
1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü'nü 
ülke mize yakışır 
bir şekil de, tüm 
sosyal taraf larca 
barış ve huzur 
içerisinde demokra 
tik bir olgunlukla 
kutlanması konu 
sunda gerekli has
sasiyetin gösteril 
meşini ve vatandaş 
larımızın bugünü 
huzur ve güven içe 
risinde kutlanmasını 
teminen, her türlü 
tedbirin alınması 
hu susunda 
gereğini önemle 
rica ederim."

Sendikacılara soruşturma

1 Mayıs'ı Taksini'de 
kutlamak için çağrı
da bulunan TÜRK- 
İŞ, DİSK VE KESK 
yöneticileri hakkın
da Beyoğlu Cumhu 
riyet Başsavcılı 
ğınca soruşturma 
başlatıldı.
Konuyla ilgili 
Beyoğlu Cumhuri 
yet Başsavcısı 
Ercan Cengiz yazılı 
bir açıklama yaptı.
1 Mayıs'ı Taksim'de 
kutlamak için çağrı
da bulunan 3 kon
federasyon yöneti
cisi hakkında soruş
turma başlatıldığını 
bildiren açıklamada, 

yetkili mercilerce 
yasaklanmış olması
na rağmen; 1 Ma 
yıs'ı Taksim'de kut
lama çağrısı yapa 
rak halkı kanuna 
aykırı toplantı ve 
gösteri yürüyüşüne 
kışkırttıkları iddia 
edilen TÜRK-İŞ, 
DİSK VE KESK yö 
neticileri hakkında 
başsavcılık tarafın
dan 2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanu 
nu'nun 27. ve 
34. maddeleri 
uyarınca soruştur
ma, başlatıldığı 
belirtildi.
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laıMiı Mi Htl im w
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde bulunan 
ev ve bahçesinde 
yapılan aramalarda 
tarihi eser niteliği 
taşıyan 2 adet 
insan figürlü 
heykel ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, bir ihbarı 
değerlendiren 
jandarma ekipleri, 
E.P. (32) isimli 
şahsın elinde 
tarihi eser olduğu 
ve satmak

Uluılağ'ın eleklerinde içki alemi hastaneıle Bitti
Bursa'da, bir kişi 
Uludağ'ın eteklerin 
de alkol alırken otur
duğu duvarın üzerin 
den 200 metrelik 
uçuruma düştü. 2 
ayağı birden kırılan 
alkollü şahsı, sivil 
savunma ekipleri 
çıkardı.
Edinilen bilgiye göre

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa |

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 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
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

Merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Alacahırka Mahallesi 
Uludağ Yolu üzerin 
de meydana gelen 
kazada, İsmetiye 
Köyü'nde oturan 
Bahri Korucu (55), 
manzara seyretmek 
için Uludağ yoluna 
geldi. Taş Ocakları 

mevkiinde yol 
boyundaki istinat 
duvarının üzerine 
oturan Korucu, uzun 
süre alkol aldı. 
Ayağa kalkmak 
isterken bastonu 
taşa takılan Bahri 
Korucu, duvarın 
üzerinden 200 metre
lik uçuruma düştü. 

1

harekete geçen 
jandarma E.P'nin 
evine baskın yaptı. 
Evin içerisinde 
ve bahçede yapılan 
aramada 2 adet 
insan figürleri 
bulunan mermer 
heykel ele geçirildi. 
Tarihi eser 
kaçakçılığı 
suçundan 
adliyeye sevk 
edilen E.P. 
serbest bırakıldı. 
Soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

Kayaların üzerinden 
yuvarlanan alkollü 
şahıs, ormanlık alan
daki ağaçlara 
takılarak durabildi. 
Çevredeki vatan
daşların ihbarı üzer
ine olay yerine gelen 
polis, sivil savun
maya ait arama 
kurtarma ekiplerine 
haber verdi. Olav 

yerine gelen 
ekipler, Uludağ'ın 
yamaçlarından 200 
metrelik çukura 
iple inerek, Bahri 
Korucu'yu kurtardı. 
Sivil savunma 
ekipleri tarafından 
sedyeyle uçurumdan 
çıkarılan alkollü 
şahıs, ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kendisini 
kurtaran ekiplere 
teşekkür eden 
Korucu, nasıl 
düştüğünü hatırla
madığını söyledi.

Eşek arıları 
hastanelik etti
Bursa'nın Kestel İlçe 
sinde ağaç budar 
ken eşek arılarının 
saldırısına uğrayan 
çiftçi, hastanelik 
oldu. Edinilen bilgiye 
göre Mehmetvani 
Mahallesi’nde mey
dana gelen olayda, 
çiftçilik yapan Beytul 
lah Alper (45), evinin 
bahçesindeki ağaçla 
rı budarken isteme
den eşek arılarının 
bulunduğu yuvayı 
bozdu. Bunun üze 
rine yuvadan etrafa 
dağılan arılar, Al 
per'e saldırdı. Bir 
süre sonra fenalaşan 
Alper yere yığılınca 
yakınları tarafından 
Kestel'deki bir sağlık 
ocağına kaldırıldı.

Ayrıldığı karısının 
erkek arkadaşı 

taralından bıçaklandı
Bursa'da, 2 yıl önce 
boşandığı eşiyle 
barışmak için 
buluşan şahıs, eski 
karısının erkek 
arkadaşı tarafından 
bıçaklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, 2 yıl önce ayrıl 
dığı Halinur K. (35) 
ile şehir merkezin
deki özel bir alışver
iş merkezinin önün 
de buluşan Galip G. 
(44), yeniden barış
mak istediğini 
söyledi. Buna karşı 
çıkan Halinur K. 
artık birlikte olmala 
rının imkansız 
olduğunu belirterek, 
oradan ayrıldı.
Barışma hayalleri 
suya düşen Galip 
G., eski hayat 
arkadaşını takip 
etmeye başladı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta

PKK'nın gençlik I 
örgütüne darbe

Bursa'da, yasadışı 
terör örgütü 
PKK / Kongra-Gel 
terör örgütüne 
yönelik yapılan 
operasyonda, 4'ü 
çocuk, 2'si üniver
site öğrencisi 
12 kişi gözaltına 
alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
yaklaşık 5 aydır 
devam eden 
operasyonda, 
terör örgütü PKK / 
Kongra-Gel örgütün 
gençlik kolu üyesi 
oldukları iddiasıyla, 
aralarında Bursa 
sorumlusu 
olduğu belirtilen 
M.K. (21) ile birlikte 
M.Y. (20), H.A. (22), 
C.D. (22), Y.E. (23), 
H.T. (19) ve Z.S. (28), 
Yenişehir ilçesi ile 
Bursa merkezinde 

Müdürlüğü binası 
önünde eski karısı 
mn bir başka erkek 
ile buluştuğunu 
gören Galip G., . 
sinirlenerek Halinur 
K.'nin cep telefo
nunu kırdı. Ardın 
dan eski karısının 
erkek arkadaşı 
Zeki G.'yi (34) darp 
etmeye başladı. 
Neye uğradığını 
anlayamayan Zeki 
G., bıçağını çıkar
tarak, öfkeli adamı 
2 yerinden yaraladı. 

Göğüs bölgesinden 
2 bıçak darbesiyle 
yaralanan Galip G., 
ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Polis, şüpheli 
ile müşteki bayanın 
ifadesini almak 
için karakola 
götürürken olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

gözaltına alındı. 
Ayrıca yaşları 
küçük olan C.Ş. 
(15), S.G. (18), 
Ü.A. (18) ve R.Ö. 
(16) de yakalandı. 
Şahısların evlerinde 
ve gösterdikleri 
yerlerdeki 
aramalarda bazı 
örgütsel doküman
lar, yasak yayınlar 
ile haberleşme 
notlarının bulun
duğu, ayrıca kentin . 
çeşitli yerlerine ' 
poster ve afiş 
yapıştırdıkları iddia , 
edildi. Emniyette 
sorguları tamam
lanan 12 kişi, geniş 
çevik kuvvet tedbir
leri altında "terör 
örgütü üyesi olmak 
ve örgütün propa
gandasını yapmak" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Zanlıların zafer 
işareti yapması 
dikkat çekti.
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1 * Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Gemlik Sokak Köpekleri 
Cumhuriyetine Hoş Geldiniz!..

İlçemizin en çok kanayan yaralarından 
bir tanesi de sokak köpeklerinin başı boş 
luğu. Bir tarafta hayvan severler, bir taraf 
ta hayvanlardan korkanlar.

Son beş yılda Sayın Belediye Başka 
nımızın en çok eleştiri alan konularından 
bir tanesi de bu olaydı.

Son aylarda nihayet sokak köpekleri 
toplandı ve kısırlaştırılma, aşı vb. uygula
malar yapıldı.

Kulaklarına da küpe takılıp tekrar 
sözüm ona doğal ortama salındı.

Peki bitti mi?
Elbette hayır.
Eski ve Yeni Sahil en önemli mesken

leri. Bir de lokanta önlerinde duruyorlar. 
Belki bir lokma ekmek verirler diye bek- 
leşiyorlar.

Bu konuyla ilgili mailleri sürekli alıyo
rum. Bu durum son günlerde yoğunlaştı. 
Kimi onlara barınak yapılmasından yana, 
kimi de onları alıp başka yerlere götürül 
meşinden. Haksız da sayılmazlar hani.

Bu sabah kordonda yürüyüş yaparken, 
Balıkpazan'na doğru dört köpek birbirleriy 
le oynaşırlarken gördükleri kediyi kovala
maya başlamasıyla karşıdan gelen hamile 
kadın çığlık çığlığa kaldı.

Açık söyleyeyim ben de çok korktum. 
Peki olumsuz bir durum olsa bunların 
hesabını kim verecek?

Yaşam önünde her canlının eşit yaşama 
hakkına sahip olduğunu her zaman kabul 
edilmelidir.

Buna rağmen birinci önceliğim insan 
sağlıdır.

Bu demek değildir ki hayvanlara bakıl
masın katledilsin.

Asla!..
Onlara barınak yapmak hiç de zor değil.
Böylece hem biz hem onlar rahat eder

ler.
En azından onlarında rehabilitesi 

sağlanmış olur.
Ama böyle giderse he kadar kısır

laştırılırsa kısırlaştırılsın önü alınmayacak
tır.

Onlar da haklı olarak demokratik 
Cumhuriyetlerinin verdiği özgürlükle koşa 
havlaya yaşayacaklarıdır.

ELEMAN ARANIYOR

A2 ehliyetli 
kurye işini yapabilecek ve 

su servisi pet satışında 
çalışacak plasiyer 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
ŞAHİNÖZ GIDA ve TEKEL ÜRÜNLERİ 
Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:89 

GEMLİK / BURSA
TEL: 0.224 513 88 17 - 513 21 30

ftELEMANARANIYOE
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 GÜNLÜöÜ

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Td:5l3332l)

SATILIK DAİRE

PERİ TOZU 
EJDER AVCILARI

12.00- 14.00-16.15-19.00-21.00
12.00- 14.15 16.30-19.15

Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 

Kat kaloriferli daire 
sahibinden satılıktır

Tel: (0.224) 517 26 42

mailto:yeldabykz@gmail.com
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MEB, 24 bin öğretmen alacak
Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB), resmi 
eğitim kurumlarının 
öğretmen ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 
Ağustos 2008'de 14 
bini kadrolu, 10 bini 
sözleşmeli toplam 
24 bin öğretmen 
alacak.
MEB, internet 
sitesinden yaptığı 
duyuruda, öğretmen 
olarak atanmak 
isteyen adayları 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'na 
(KPSS) girmeleri 
gerektiği konusunda 
uyardı. Öğretmen 
adayları, dün 
başlayan ve 9 Mayıs 
Cuma günü sona 
erecek KPSŞ'ye 
başvurabilecekler. 
MEB, resmi eğitim 
kurumlarının öğret
men ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 
Ağustos 2008'de 14 
bini kadrolu, 10 bini 
sözleşmeli toplam 
24 bin öğretmen 
alacak. Öğretmen 
olarak atanacak 
adayların KPSSP10 
alanında başarılı 
olmaları şartı 
aranıyor.

Adaylar, öğretmen 
olarak atanmak için 
gerekli ayrıntılı 
koşulları, internet 
sitesinden yapılan 
duyurudan 
öğrenebilecekler. 
Bu çerçevede, Orta 
Öğretim Alan Öğret
menliği Tezsiz Yük 
sek Lisans ya da 
Pedagojik Formas 
yon eğitimi olmayan 
lar ve bu program
ları tamamlamayan
lar, KPSSP10'da 75 
ve daha yukarı puan 
aldıkları takdirde 
pedagojik yönden 
eksiklikleri daha 
sonra tamamlatıl
mak üzere öğret
menlik için başvura
bilecekler. Adaylar, 
KPSS puan üstün
lüğü esas alınarak 

atanacak. Puanların 
eşit olması duru
munda ataması 
yapılacak adayın 
seçimi; KPSS Eğitim 
Bilimleri testindeki 
doğru cevap, bunun 
da eşit olması duru
munda bütün 
testlerdeki toplam 
doğru cevap sayısı 
fazla olan göz önüne 
alınarak, bununla 
da eşitliğin bozulma
ması durumunda 
bilgisayar kurasına 
başvurularak 
yapılacak.
Hizmet yükümlülüğü 
bulunan adayların 
başka bir kuruma 
başvurmaları 
halinde bu yüküm
lülüğe ilişkin bor
cunu ödemiş olması 
gerekiyor.KPSS 

sonuç belgesinde 
yer alan KPSSP10 
puanı, atamaya esas 
alan ve mezun olu
nan yüksek öğretim 
programı bilgileri 
Öğretmenlik İçin 
Elektronik Başvuru 
Formu'na otomatik 
yansıtılacağından, 
adayların mağdur 
durum.a 
düşmemeleri için 
KPSS başvurusunda 
gerçek durumlarını 
gösteren bilgileri 
beyân etmeleri 
gerekiyor. Öğretmen 
olarak atanacaklar
da, Talim ve Terbiye 
Kurulunun karar
larında yer alan 
yükseköğretim prog 
ramlarından mezun 
olmak, sağlık duru
munun Türkiye'nin 
her yerinde öğret
menlik görevini 
yapmasına engel 
olmadığını belge
lendirmek, 40 yaşın
dan gün almamış 
ve öğretmenlik 
mesleğinden çıkarıl
mayı gerektiren tür 
ve derecede ceza 
almamış olmak 
gibi bazı özel 
koşular da aranıyor.

Merkez 
Bankasından 

acı itiraf
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı 
Durmuş Yılmaz, 
2008 yılı sonunda 
enflasyonun 
yaklaşık yüzde 
9,3 düzeyinde 
gerçekleşeceğinin 
tahmin edildiğini 
açıkladı.
Yılmaz, Merkez 
Bankası tarafından 
hazırlanan 
"Enflasyon 
Raporu"nu 
açıkladığı basın 
toplantısında, 
enflasyonun 
yüzde 70 olasılıkla 
2009 yılı, sonunda, 
orta noktası 
yüzde 6,7 olmak 
üzere, yüzde 
4,9 ile 8,5 

arasında gerçek
leşeceğinin 
tahmin edildiğini

bildirdi.
TCMB Başkanı 
Yılmaz, gıda fiyat 
enflasyonunda 
kademeli bir 
düzelme olacağı 
varsayımı altında, 
enflasyonunun 
2010 yılı sonunda 
yüzde 4,9 düzeyine, 
2011 yılının orta
larında ise yüzde 4 
seviyesine 
düşmesinin 
beklendiğini de 
bildirdi.

HEMŞİRE ARANIYOR
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 u-m'.Jim.'H.ıilimavLıı.vım

DEVREN JATIUK

RDLİV6 KARŞISI 
MERVE İZGARA

GSM: 0 544 677 44 31

HM 

^MIIIIIIIIIİIHIIUIIIM

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.

TEMA
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CocıMaki eklem romatizmasına, düşük doz kanser ilacı
I Toplumda her bin 

çocuktan altısında 
"eklem romatizması" 

|, görülüyor.
Eklemdeki iltihaptan 

* dolayı, ayak bileği, 
dizler, el ve çenede 
şişme, kızarıklık, ek 
lem yüzeyinin bozul
ması gibi belirtiler 
ortaya çıkıyor. 
International Hospi 
tal Pediatrik Romato 
loji Uzmanı Dr. 
Serdar Cantez, 
hastalığın tedavisin 
de iltihabı azaltıcı 
ilaçlar, TNF olarak 
bilinen biyolojik 
ilaçlar, çok ilerlediy 
se protez ve kanser 
tedavisinde kullanı 
lan bazı ilaçlardan 
yararlandıklarını, 
ancak bu ilaçları 
yüzde bir oranında 
düşük dozda verdik
lerini söylüyor. 
Hangi belirtiler 
ortaya çıkıyor: 
-Eklemin üzerinde ve 
çevresinde kızarıklık 
-Eklemde ısı artışı, 
şişme
-Sürekli ve rahatsız 
edici şiddette ağrı 
-Özellikle uykudan 
uyandıktan sonra 
eklemde katılık oluş
ması
-Katılıktan dolayı 
çocuğun yıkanmak
ta, kahvaltı etmekte, 
kavanoz açmakta, 
yürümekte zorlan
masıyla ortaya 
çıkıyor
-Çocuk iltihabın et

kişiyle aksak yürüv 
meye başlıyor 
-Küçük çocukları 
anneleri bezlerken, 
kalça ve diz böl
gelerine dokunul
masından rahatsızlık 
duyup ağlıyorsa 
doktora gitmekte 
yarar var 
Tüm bu belirtilerin 
anne ve babalar için 
bir uyarıcı olabile
ceğine değinen Dr. 
Serdar Cantez, ek 
lem romatizmaları 
nın tanınmasında 
ailenin dikkatinin 
çok önemli olduğu
nun altım çiziyor. 
En çok hangi bölge 
lerde görülüyor? 
Diz, ayak bilekleri 
çok tutulabiliyor. 
Erişkindekine ben
zeyen, yaşlılarda 
görülen ellerinde 
parmaklarında şişlik 
olan bir tip çocuklar
da da görülebiliyor. 
Elleri daha çok tutu 
yor. Bilekten başlı 
yor, tarak kemiklerin 

eklem yaptığı yerler 
ile birlikte, parmak 
kemikleri arasındaki 
eklemlerde sık 
görülebiliyor. Onun 
dışında çenenin kafa 
eklemine kaynadığı 
yerdeki romatizma 
lar gözden kaçıyor. 
İltihap bu bölgede 
oluşunca, çene ekle
mi daha az.büyüyor, 
tam kapanmıyor, 
kapanırken çenenin 
çıkmasına neden 
olabiliyor. Plastik 
cerrahi gerektirecek 
kadar ilerleyebiliyor. 
Bu hastalıklar 
hangi yaşlarda 
ortaya çıkıyor?
Yenidoğan dönemin 
de çok fazla görmü 
yoruz, 0-18 yaş ara 
sini kapsıyor. Juve 
nil idiopatik artrit 
dediğimiz nedeni 
belli olmayan 0-18 
yaş arasında görü 
len eklem romatiz
malarının yedi tane 
alt tipi var. Tek ekle
mi tutan ya da dört
ten daha az eklemi 
tutan tipi daha çok 
küçük çocuklarda 
görülüyor. Erişkin 
dekine benzeyen 
eklem romatizması 
yanı romatod faktör 
pozitifliğiyle giden 
eklem romatizmasın
da ise genellikle 10 
yaşlarında ortaya 
çıkıyor. Bunun bir 
başka alt tipi sedef 
hastalığıyla birlikte 
görülebiliyor. Sedef 

hastalarında özellik
le el, sırt, omurgayı 
tutan eklem romatiz
maları olabiliyor. 
Farklı farklı yaşlarda 
bu yedi tip ortaya 
çıkabiliyor. ' 
Tedavi ne kadar 
sürüyor?
Bir enjeksiyon yapıp 
hiç sorun görmeye
bilirsiniz. Ama 3 
yaşında başlayan 
sistemik artrit 18 
yaşına kadar takipte
dir ve ilaç kullan
ması gerekebilir. 
Biz hastalığın 
seyrine bakarak 
bunları görüyoruz. 
Eklem romatizması 
başka hangi organ
ları etkiliyor? 
Sistemik artrit, 
vücudun tüm sis
temlerini ilgilendi 
ren, kemik iliği, da 
lak, karaciğer hara- 
biyetiyle giden, yaşa 
mı tehdit edecek 
sorunlar orataya 
çıkaran bir eklem 
romatizması türü ve 
her yaşta ortaya 
çıkar. Çok hızlı iler
ler. Takibinin de hızlı 
yapılması gerekir. 
Sadece diz tutulu- 
muyla giden bir 
rahatsızlık çok ciddi 
şikayet oluşturmaya
cakken, bir diz ağrı 
sı, bazen aksayarak 
yürüme diğer tarafta, 
yaşamı tehdit ede
cek kadar ciddi 
romatizma hastalığı 
olabililyor.

Sağlık ve kozmetik 
alanında pek çok 
üründe kullanılan, 
cilde dinçlik katan, 
antioksidan hâzinesi 
olan ve kolesterol 
düzeyini düşüren 
üzüm çekirdeği son 
yılların “doğal 
sağlık iksiri” oldu. 
Üzüm çekirdeğinin 
bilinen en güçlü etki 
sinin antioksidan 
özelliği olduğunu 
söyleyen araştırma
cılar, 25 yaşından 
sonra vücudun 
antioksidan üreti
minin yavaşladığını 
belirttiyor. Bu 
yavaşlamanın yol 
açtığı hastalıkların 
önüne geçmek için 
üzüm çekirdeğini 
tavsiye eden 
uzmanlar, üzüm 
çekirdeğinin 
zayıflamış kan 
damarlarını 
güçlendirip normal 
sağlığına döndüre- 
bilen bir yapıya 
sahip olduğunun 
vurguluyor.- 
Ordu Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Turan Karadeniz,' 
ANKA'ya yaptığı 
açıklamada üzüm 
kabuğunun ve 
çekirdeğinin mideye 

zarar vermeden, 
sindirimi hız
landırdığını ve 
bağırsak sisteminin, 
çalışmasını düzen
lediğini belirtti. 
Karadeniz, kuru 
üzümün akciğer 
hastalıklarına, 
unutkanlığa, kansı
zlığa ve baş ağrısı
na iyi geldiğini ifade 
etti. Karadeniz, 
kansere karşı bol 
bol taze üzüm 
yenilmesini tavsiye 
etti. Taze üzümün 
dizlerdeki kireçle- 
meyi önlediğini 
belirten Karadeniz, 
koruk üzüm (ekşi 
üzüm) suyunun, 
kalp rahatsızlıkları
na ve ülsere iyi 
geldiğini kaydetti. 
Prof. Dr. Karadeniz, 
üzümün cildi 
güzelleştirerek, 
sivilceleri yok ettiği
ni de söyledi. 
Üzüm çekirdeği 
kozmetik alanında 
krem, şampuan, 
sabun yapımında 
kullanılıyor. 
Türkiye'de üzüm 
çekirdeği içeren 
ürün satışını 
gerçekleştiren kuru
luşlar özellikle anti- 
ageing kremlere 
kadınların ilgisinin 
yoğun olduğunu 
söylüyor.

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07

Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük ■ 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe 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. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 3 ' 3 'u Qö
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

SuAnza 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

DENİZ OTOBÜSÜ

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 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 Likitgai 513 80 00

Akçagaz 514 88 70

Totalgaz 51417 00

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

NÖBETÇİ ECZANE
l Mayıs 2008 Perşembe 
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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 : KÖFÎFE2 OFSET
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönelicileri
Meclis üyeleriyle Kios da imloştıı

Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
ve Meclis üyelerinin 
geleneksel yemekli 
tohplantılarından 
sonuncusu Kurşunlu 
Kuos Restaurant’ta 
yapıldı.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, oda 
yönetim kurulu 
üyeleri, Uluslararası 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu üyesi 
Tevfik Solaksubaşı, 
oda Hukuk 
Danışmanı Avukat 
Nezih Dimili ile 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası

Meclis üyeleri önceki 
gece Kurşunlu Kios 
Restaurant’ta balık 
yiyerek, neşeli 
bir gece geçirdiler. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, daha 
önce Bursa'da 
yaptıkları yemekli 
toplantıları bundan 
böyle Gemlik’teki 
işyerlerinde yapa 
caklarını, zaman 
zaman oda yönetim 
ve meclis üyelerini 
biraraya getirerek, 
iş stresinden 
uzak bir ortamda 
yemek yiyerek, 
sohbet edip moral 
topladıklarını 
söyledi.

■■n^Pa^a^ğd^mir ■ Nezih Dimili - KemaliAkrt-Tevfîk Solaksubaşı

Haşan Yıldırım- Cengiz Karakuş- Ali Osman Yavuz Faruk Güzel - Agah Arda - Bülent Arda- 
Zafer Yıldırım - İbrahum Duran

Zafer Yıldırım Osman Onsekiz • Faruk Güzel- Agah Arda-

Emrullah Özaydın - Duran Bıyık - Harun Pir Salih Üngör-Ersin Erenoğlu'-Şahin Danış Gökhan Birgün-Mutluhan Uluocak* Mehmet Avcı

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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’HIHİ Mili BlflİhMİC SitİMİ I
Refi Taviloğlu başkanlığında Marmarabirlik Genel Merkezimde yapılan Mali genel 

kurulda, 72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi, fiksoy, “Ortaklarımız 
kooperatiflerine olan bağlılıklarını gösterdiler. Yıllardır verdiğimiz mücadelemiz 
sonuç verdi ve Gemlik ile bölge zeytin üreticisinin sesini duyurttuk” dedi. Sayfa 3'de

REYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA
YÜKSEK MODELLİ

ARAÇLAR KİRALANIR; 

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın "

Kuruluş:19731

Gemlik KSrfez
G E MLIK ’ IN IL KG 0 N L ÜK SİYASİ GAZETESİ

2 Mayıs 2008 Cuma www.geinlikkorfezgazetesi.com
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: 0 224513 33 49 Fax: 513 33 50

6 polis ve 2 vatandaşın yaralandığı, 2 emniyet aracının tahrip edildiği açıklandı

d Mayıs olaylarla kutlandı
Günlerdir ülke gün
deminin birinci sıra 
sında yer alan 1 Mayıs 
kutlamaları İstan
bul’da olaylı geçti. 
Türkiye İşçi Sendika 
lan Konfederasyonu, 
Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfede
rasyonu, Kamu 
Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu ile 
bazı siyasi partiler, 
meslek odaları ve 
çeşitli sivil toplum 

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İşçilerine bayramları zehir edildi 
Devlet nedense İşçi ve Emekçilerin Bayramını 

kutlamasından korkuyor.
Bu korku neredeyse 100 yıldır sürüyor.
Uzun yıllar dünyanın kutladığı bizim kutlaya- ' 

madiğimiz 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı "Komünist 
Bayramı" diye halka yutturdular.

Sovyetlerin kapatilatıst blok tarafından parça 
/anmasından sonra yumuşama başlamasına 
karşın, benim ülkemde 1 Mayıslar Bayram gibi 
kutlanamadı.

1 Mayıs işçi Bayramı yaklaştıkça bir gerginlik
tir gidiyor.
AB girmek için çırpındığımız bir sırada Batılı 

ların Devlet adamlarıyla birlikte kutladıkları, 
Fransa Cumhurbaşkanının işçi temsilcileriyle 
birlikte yemek yedikleri bir günde biz de yine 
olaylar yaşandı. Devamı sayfa 5’de

örgütlerinin tek kol 
dan ilerleyerek, 1 Ma
yıs’ı kutlama planları 
Taksim Meydanı ile 
Şişli arasında Alaz- 
gargazi Caddesi’nde 
gösteri yapanlara 
polis müdahale etti. 
Polisin bir gün önce
den Taksim ’e açılan 
tüm cadde ve sokak
lara barikat kurması 
ile devam eden gergin 
lik, İstanbul Valisi 
Muammer Güler’in 
1 M ayı s’ı Taksim’de 
kesinlikle kutlatmaya
cakları şeklinde yap
tığı açıklamalarla, 
gerginlik doruğa 
tırmanırken, dün 
sabahın erken saat
lerinde işçiler DİSK- 
TÜRK-İŞ ve KESK’in 
genel merkezlerinde 
toplanmaya başladılar. 
Bu sırada açıklama 
yapan DİSK Genel 
Başkanı Süleyman 
Çelebi,, "Bu ülkeyi

germeyin. İşçilerin 
1 Mayıs kutlamalarını 
engellemeyin.
Hukuk ve yaşa dışı 
iş yapmayın" dedi. 
Güvenlik kuvvetlerinin 
DİSK binası önünde 
ve Beyoğlu’nun çeşitli 
yerlerinde işçilere 
müdahale etmesi 
üzerine CHP Milletve 
kili Algan Hacaloğlu 
ile Mehmet Sevilgen 
ve DTP Milletvekilleri, 
üst düzey emniyet yet 
kilileri ile telefon gö 
rüşmesi yaptılar. 
Ancak, uzlaşma 
sağlanamadı. Bu 
arada, DSP Genel 
Başkanı Zeki Sezer, 
ÖDP Genel Başkanı 
Ufuk Araş, CHP 
Milletvekili Algan 
Hacaloğlu, Mehmet 
Sevilgen, Mehmet 
Ali Özpolat, Nur 
Serter, Şahin Mengü, 
Hikmet Erenkaya, 
Ali Rıza Öztürk, DTP 
Milletvekilleri Ahmet 
Türk, Akın Birdal, Sırrı 
Sakık ve Aysel Tuğluk 
ile Mustafa Sarıgül de 
geldi. İlerleyen saatler 
de gruplara polisin mü 
dahalesinin artması 
üzerine açıklama ya 
pan Çelebi, Hüküme 
tin provakasyonuna 
alet olmamak için sağ
duyu ile burada eylemi 
noktalıyoruz" dedi. 
Daha sonra, DİSK 
Genel Başkanı, KESK

Genel Başkanı ile Türk 
-İş Genel Sekreteri bir 
grup milletvekili ile 
yaklaşık 100 kişi Tak 
sim’e yürüyüşe geçti. 
Bu yürüyüşte yer yer . 
polisçe durduruldu. 
Osmanbey’e kadar 
ilerlemek isteyen gru 
ba izin verilmeyince 
aralarında bir değer
lendirme yaparak 
Taksim’e yürüyüş ve 
Cumhuriyet Anıtı’na 
çelenk bırakmaktan 
vazgeçildi. Yürüyüşe 
katılmak için DİSK 
Genel Merkezi önünde 
bekleyen gruba saat 
06.15’de ilk müdahale 
yapıldı. Basınçlı su 
sıkılarak, biber gazı 
kullanılarak yapılan 
müdahalenin ardından 
tekrar toplanan grup 
dağıtıldı. Mecidiyeköy 
Şişli, Taksim arası 
Alazgargazi Caddesi'n 
de, Beyoğlu istiklal 
Caddesi, Dolapdere,

Sıraselviler Caddesi. 
Taksim Gezi Parkında 
bir çok yerde gösteri 
yapmak isteyen 
grupları güvenlik 
kuvvetleri müdahale 
etti. Polis, panzerler
den boyalı su sıktı, 
gözyaşı gaz bombası 
ve jop kullanarak 
gerçekleştirdiği müda
hale sırasında gösteri
ciler de kaldı rım 
taşlarını sökerek 
polise attılar.
Valilikten yapılan 
açıklamada olaylar 
sırasında 6 polis ve 
2 vatandaşın yaralan 
dığı, 2 emniyet aracı 
nın tahrip edildiği, 
Taksim Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Acil Servisi’nin işgal 
edildiği, Amerikan 
Hastanesi’nin 
taşlandığı belirtilerek, 
olaylara ilişkin 
505 kişinin gözaltına 
alındığı açıklandı.

http://www.geinlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Yağma Hasan’ın Böreği....

Samsun Han kaçırılan öğrenci) 
internet aracılığıyla aranıyor

Bakanın oğlu yeni buğday kralı..
Cumhurbaşkanının oğlu sanal-satış 

prensi..
Başbakan'ın oğlu gemi armatörü..
Başbakan'ın damadı basın impara

toru..
Enflasyon ikili rakamlarda..
Esnaf perişan..
Sanayicinin "sanayici" olanı sıkıntıda..
Sana-yiyici olanının ise bir eli yağda 

bir eli balda..
Gözü de dışarıda..
İşçi sokaklarda..
1 Mayıs Bayramı'nı dahi gönüllerince- 

valiliğin güvenliği sağlayamayız demesi 
üzerine-kutlayamıyorlar..

DİSK, KESK, TURK-İŞ birlikte yola çık
mışlardı..

Son anda TÜRK-İŞ yoldan çıktı..
Neyseki sendikalar serbest dedi..
DİSK, KESK bir de TÜRK-İŞ'e bağlı 

sendikalar dün Taksim Meydanı'nın kuş 
uçmayan çevresinde ..

Bomba seslerinin altında, barikat de 
korlarının üstünde

"1 Mayıs Emekçi'nin Bayramı" dediler..
Oysa;
Bir bayramın dahi çok görüldüğü 

ülkede
Yoksulluk sınırı bin YTL..
Açlık sınırı 500 YTL..
Yurttaş borca batmış durumda..
Merkez Bankası Başkanı uygulanan 

ekonomi politikasından dertli..
Başbakana, Maliye Bakam'na sorarsan 

her şey yolunda..
Aslında kim hangi sıfatla ne derse 

desin..
Görünen ortada..
Ahş-veriş hep göz önünde seyrediyor..
İşini bilen adamla iş bitiren yöneticiler 

ele ele kol kola..
Devletin uçağıyla "uçuş emniyetinden * 

kaynaklanan" tüm riskler göze alınarak 
sıcak ve zengin ülkelerin emirleriyle 
buluşmalar gerçekleşiyor..

Harabiyat çok büyük..
Tahrifat had safhada..
Ortalık "pis kokudan " geçilmiyor..
Umut..
Elbette ki var..
Cumhuriyet korunacak ve kollanacak..
Geçenlerde Kılıç Ali Paşa'nın oğlu

Altemur Kılıç yazmıştı..
Ulusunu seven herkes CHP'nin etrafın

da buluşmalı diye..
Doğru..
Çünkü...
CHP her şeye karşın temiz 

kalabilmiş,ilkelerinden ödün vermeyen bir 
parti..

Sağın da solun da...
Tek adresi orası..
Ama yine de asıl umut Türk insanının 

karakterinde bulunan "bağımsızlık" ruhu..

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

BB933DESBBSBSBBI OKUTUN OKUYUN

21 Nisan 2008A 
günü Samsun a 
Terme Kocaman 
İlköğretim Okırlûyu 
3. sınıf öğrencisi 
9 yaşındaki Dilara 
Kayıkçı'nın 
2 kişi tarafından— « 
zorla bir araca V 
bindirilerek, 
kaçırıldığını 
duyuran okul 
yönetimi öğrencilin 
bulunması için 
internete eşgal 
bilgilerini vererek^ 
yardım istiyorlar. 
Arkadaşları ile 
ders çalışmak 
üzere evden ayrıl
masından sonra 
her hangi bir 
haber alınamayan 
Dilara Kayıkçı'nın 
görgü tanıkları ve 
4 yaşındaki 
küçük kardeşinin 
ifadelerine göre;
2 kişi tarafından

Dilara Kayıkçı

bilgi olmadığını 
ve tüm aramalara 
rağmen izine 
rastlanılmadığını

zorla bir araca' 
^indirildiği 
ijitaisinin dışında 
ellerinde fazla

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN ABARTMANI

Bahkpazarı Mahallesi
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dubleft daireler, 
Toplam 24 Daire, 4';İşyerî
Dış cephe ışı ve su yalıtımlı sidihg kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı;
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 

'laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr 

duyuran okul 
yönetimi 
duyarlı herkesin 
yardımcı olmasını 
bekliyorlar.
Kaçırılan Dilara 
Kayıkçı'nın 
9 yaşında, 
1. metre 32 
santim boyunda, 
30-33 kilo ağırlığın
da ve siyah ve 
kısa saçlı, çekik 
gözlü olduğu 
eşgalini veren 
okul yönetimi, 
bu öğrenciyi 
gören ve yerini 
bilenlerin 
0.362.8831249 
nolu telefona 
ya da 
sait-tug@hot 
mail.com ile 
Kocaman 
İlköğretim Okulu 
terme/Samsun 
adresine haber 
vermeleri istendi.

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

Gemlik Körfez’ internette wwwgemlikkorfezgazeteSi.com

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
mail.com
wwwgemlikkorfezgazeteSi.com
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Marmarabirlik Genel Kurulu’nda yönetim kuruluna 17 yıl aradan sonra bir Gemlikli girdi

İbrahim Altsoy Birlik
YuzıYORLM

in 
sini

a

la, 
lığın-

k

yönetimine seçildi
Refi Taviloğlu başkanlığında Marmarabirlik Genel Merkezi’nde 

yapılan Mali genel kurulda, 72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim Aksoy, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçildi. Aksoy, “Ortaklarımız kooperatiflerine olan 
bağlılıklarını gösterdiler. Yıllardır verdiğimiz mücadelemiz sonuç verdi 
ve Gemlik ile bölge zeytin üreticisinin sesini duyurduk” dedi.

u
ex

I

I Seyfettin ŞEKERSÖZ

72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 

i Kooperatifi Başkanı 
I İbrahim Aksoy, 
F17 yıl aradan
sonra genel merkez 
yönetim kurulu 
üyeliğine seçilen 
Gemlikli oldu. 
Marmarabirlik 
Genel
Merkezi’nde 
yapılan Mali 
Geneî Kürlildâ 
son anda ortakların 
verdiği imzalı 
önerge ile seçime 
dönüşen kongrede 
İbrahim Aksoy, 
dört kişiden 
oluşan yönetim 
kurulu üyeliğine 
seçildi.
1991 yılında 
Eşref Güre'nin 
yönetim kurulu 
üyeliğinden sonra 
aradan geçen 
17 yıl da Gemlik'ten 
yönetim kuruluna 
isim giremezken 
İbrahim Aksoy'un 

. Gemlik'li ve 
diğer ortakların da 
oylarını alarak 
seçilmesi 
sevinç yarattı. 
Refi Taviloğlu 
başkanlığında 
Marmarabirlik 
Genel Merkez 
Ktim kurulu

im Aksoy, 
İznik'ten Mazhar 
Panzehir ve 
Mürefte'den Kemal 
Dinç'ten oluşurken, 
Yönetim Kurulu 
yedek üyeliklerine 
ise Erdek'ten 
Recep Eren, 
Gemlik'ten

Hüseyin Peker, 
İznik'ten Bahri 
Beyhan ve 
Mürefte'den 
Kahraman 
Koçar seçildi. 
Genel Merkez 
denetim kurulu 
üyeliklerine ise 
Orhangazi'den 
Cengiz Saygın 
ve Edincik'ten 
Mustafa Küçük 
seçilirken, 
Gemlik'ten 
Nurettin Hocaoğlu 
birinci yedek 
ve Edincik'ten 
Eyüp Şipal ikinci 
yedek olarak 
seçildi.
Genel Merkez 
seçimlerine 
geniş katılımın 
olmasından 
ortakların 
Marmarabirlik'e 
sahip çıktıklarının 
anlaşıldığını 
söyleyen 
İbrahim Aksoy, 
"Ortaklarımız 
kooperatiflerine 
olan bağlılıklarını 
gösterdiler. 
Gemlik'ten genel 
merkez seçim
lerinde ilk kez 

istediğimiz 
başarıyı elde 
ettik. Yıllardır 
verdiğimiz 
mücadelemiz 
sonuç verdi ve 
Gemlik ile bölge 
zeytin üreticisinin 
sesini duyurduk. 
Gemlik'le birlikte 
diğer koopera 
tifterde grup 
ve beraberliğin 
örneğini vererek 
beni yönetim 
kuruluna layık 
gördüler. 17 
yıl aradan 
sonra Gemlik'te 
yönetime giren 
bir kişi olarak 
çok mutluyum 
ve bunu çalışma 
arkadaşlarımın 
bana verdikleri 
desteğe 
borçluyum" 
dedi.
252 delegeden 
246'sınjn katıldığı 
seçimde 41 oy 
boş çıkarken 
22 oy geçersiz 
sayıldı. 183 oyla 
yönetim kuruluna 
seçilön üyeler 
1 yıl süreyle görev 
yapacaklar.

TAVİLOĞLU 
KONUŞUYOR 
Yapılan genel 

, kurulda konuşan 
Birlik Yönetim 
Kurulu Başkanı j 
Refi Taviloğlu 
şunları söyledi : 
“2001 krizinin 
süreci olumsuz 
etkilediğine, 
dikkat çekti.
Mazot, gübre ve ilaç 
girdilerindeki artışa 
ve ürün gelirlerinde
ki düşüşe işaret 
eden Taviloğlu 
"Gelinen noktada 

ülkemizde yetiştir
ilen pek çok tarım 
ürününün üretim 
alanları daralmış, 
bazı tarım ürünleri 
neredeyse hiç 
yetiştirilmemeye 
başlanmıştır" dedi. 
Marmarabirlik dışın
daki tüm birliklerin 
devlete olan bor
cunu bile ödeyemez 
duruma geldiğini 
belirten Taviloğlu, 
zeytin sektöründeki 
gelişmelerin iyi 
yönde olmadığını, 
çıkış yolunun ise 
sektördeki üretici, 
tüccar, yönetici, 
siyasetçi ve 
bürokrasinin işbir
liğinden geçtiğini 
ifade etti.
Türkiye ’nin çeşi ti i 
yörelerinde zeytin 
yetiştiriciliğine baş
landığını anlatan 
Taviloğlu 
"Marmarabirlik 'in 
müdahil olmadığı bir 
zeytin piyasasında 
üreticilerimizin ne 
duruma geleceğini 
düşünmek bile 
istemiyorum" diye 
konuştu.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Deniz Bey....
Delege kıskacını kırın demokrasinin 

önünü açın Deniz Bey...
DENİZ Baykal CHP kurultayından genel 

başkan olarak çıkar.
Bu kesin. Ama ben bundan ötesiyle 

ilgiliyim...
Yani demokrasinin en geniş haliyle...
Ve işte tam o noktada Deniz Bey’e bir 

çağrıda bulunuyorum; "Deniz Bey gelin bu 
defa siyasi partilerdeki bu delege kıskacını 
kırıp demokrasinin önünü açın."

Yani diyorum ki:
Bu kurultay salonuna "amigo alkışı"nı 

değil, halkın "sessiz yüreği"ni doldurun...
Siz her kurultayda defalarca dinlediniz o 

"amigo sesi".
Belki kurultaylar bu şekilde kazanıldı.
Ama belki de seçimler bu yüzden kaybe

dildi. Öyle ya...
Salonlarda kazanıp, meydanlarda kaybet

menin bir açıklaması olmalı.
ADAYLARI KONUŞTURUN
Yani diyorum ki:
- Aday olacak kişilerin o kürsüden konuş

ma yapabilmesini sağlayın...
Çünkü parti tüzüğüne göre delege toplam 

sayısının yüzde 20’sinin imzasını (250 dele 
ge) alamayan aday konuşamayacak—

Yani neden aday olduğunu anlatamaya
cak. Eleştiremeyecek.

Tartışamayacak.
Projesini açıklayamayacak.
Bu bir siyasi sağırlık değil midir. ;
Bu bir parti içi demokrasi fakirliği değil 

midir?
Elbette, "Delegenin oyunu alan konuşsun 
Her önüne gelen konuşursa olur mu" 

diyebilirsiniz..
Ama herkes onıyor kı’ sistem şuuuı.
- Genel merkez il teşkilatları üzerinde 

etkindir.
Delegeler bu etkiyle belirlenir
Yani kurultaya gelen delegelerin büyük 

çoğunluğu zaten genel merkez yani genel 
başkan tarafından belirlenmiştir.

Bu durumda genel merkezin delegeleriyle 
yapılan seçim hiçbir zaman adil olmaz...

Belki de bu yüzden ABD’de partilerin 
başkan adayları her eyalette tek tek yarışı 
yorlar, halkın önünde ter döküyorlar konu 
şuyorîar, tartışıyorlar, genel merkez tarafın
dan değil, en geniş kitle tarafından seçiliyor
lar.

Deniz Bey, 40 yıldır siyasettesiniz. Kimse 
size "dürüst değil" diyemez.

Kimse meşru olmayan bir işle suçlaya
maz.

İlkelerinizden hiç ödün vermediniz. 
Mücadele ettiniz.

Defalarca seçildiniz. Seçim kaybettiniz. 
Ecevit’le çarpıştınız.

Altan Öymen’i gönderdiniz
Aydın Güven Gürkan, İsmail Cem öyle... 

Kemal Derviş, Hikmet Çetin, Mustafa Sarıgül 
geçti.

Siz yine o koltukta genel başkansınız
Ne dersiniz Deniz Bey...
Siyasi hayatınızın en önemli döneminde . 

siyasette özgürlük adına bir adım atabilir 
misiniz?

Deniz Bey, 40 yıldır siyasettesiniz.
Emeklilikte zamanında güzeldir..
Yetmedi mi ?...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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TUGSBS'a 12 derslik okul gündemde j
Gemlik TÜGSAŞ 
tesisleri içinde 
bulunan 8 derslikli 
100. Yıl İlköğretim 
okulunun yanına 
Yıldırım Şirketler 
grubu tarafından 
3 katlı.ve 12 
derslikli okul 
yapılacak. 
Her yıl Gemlik'e 
bir okul kazandırdık
larını ve bu 
anlamda çalış
maların sürdüğünü 
ifade eden 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
okulu yapacak 
olan Yıldırım 
Şirketler Grubuna 
teşekkür etti. 
TÜGŞAŞ sahası 
içinde bulunan 
mevcut 100. Yıl 
İlköğretim okulunun 
ihtiyaca cevap 
vermemesi üzerine 
yanına 3 katlı 
olacak şekilde

12 derslikli okul 
Yıldırım Şirketler 
Grubu tarafından 
yapılacak.
8 derslikli proje 
olarak çizilen 
okul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
görüşülerek 
12 derslik sayısına 
çıkartılırken proje 
II Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
teslim edildi.
Müdürlüğün » 
projeyi Bayındırlık 
Müdürlüğüne 
teslim etmesinden 
sonra Bayındırlıktan 
gelen teknik 
ekipler okul 
yapılacak saha da 
incelemelerde 
bulundu.
Projenin incelenip 
onaylanmasıyla 
2008-2009 eğitim 
öğretim yılına 
okulu yetiştirecek 
olan Yıldırım

Şirketler Grubuna 
teşekkür eden 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
ilçeye her yıl bir 
okul kazandırılması 
için çalıştıklarına 
dikkat çekerek, 
"Eğitime büyük

önem veren
Sevgili büyüğümüz 
Asım Kocabıyık'tan 
sonra ilçemize 
bir okul kazandıra
cak olan
Yıldırım Şirketler 
Grubuna da 
eğitime verdiği 

destekten dolayı 
şükranlarımı 
sunuyorum.
Eğitime verilen 
bu desteğin diğer 
işadamlarımıza da 
örnek olmasını 
ister; yeni okulların 
yapılması ve 
ilçemize kazan 
dırılması için 
hayırsever 
işadamlarımızın 
da desteğini 
Gemlik adına 
bekliyoruz" 
açıklamasını yaptı.
Yıldırım Şirketler 
Grubunun 
TÜGSAŞ'ta 
bulunan kreşi 
de içindeki 

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde

malzemelerle 
birlikte Milli Eğitime 
devrettiğini 
hatırlatan Başkan 
Şahin, 100. Yıl 
İlköğretim okuluna 
TÜGSAŞ sahası 
içinde oturan 
öğrencilerin 
yanında ilçe 
merkezinden de 
öğrencilerin 
gittiğini belirterek, 
12 derslik'in de 
yapılmasıyla birlikte 
20 derslikli bir 
okul olacağını ve 
ilçeye bir okul 
daha kazandırıl
manın mutluluğu 
içinde olduklarını 
söyledi.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatlar şahsen yapılmalıdır, 

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçükur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

ÖZEL İNSAN KAYNAKLARI & EĞİTİM DEPARTMANI

(Al? hastane! ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ
* Ebe (Ebelik.Bölümü Mezunu, Tercihen Neonatal Resusitasyon Programı 
Eğitimi Almış)
* Hemşire
* Ameliyathane Hemşireleri
* Yoğun Bakım Hemşireleri
* Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireleri
* Acil Tıp Teknisyeni (ATT) (Tercihen Erkek) Özel Hastane Deneyimi olan
* Medikal Muhasebe
* Hasta Kabul
* Sağlık Kurulu Rapor ve Hasta Yatış İşlemleri yapabilen
(Tercihen Tıbbi Sekreterlik Bölümü Mezunu)

Takım çalışmasına uyum gösterebilen, kendine güvenen, analitik J 
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

Tel : 0 226 811 15 15 adresine müracaat etmeleri rica olunur.
w* w w ,-4Ö. zelatakenthastanesi.com’
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İşçilere Bayramları zehir edildi
Gerginlik Başbakanın işçi 

lere “Ayak takımı” demesiyle 
başladı.

Yıllardır Taksim’de 1 Mayıs’ı 
kutlamak için izin isteyen işçi 
lere bu izinin verilmesini, iste
meyen hükümetler gerginliği 
tırmandırdılar.

Dün, kutlanacak 1 Mayıs İşçi 
Bayramı için de İstanbul Vali 
liği’nden izin çıkmadı.

İşçi temsilcileri 1 Mayıs 7 
Taksim’de kutlamakta ısrarlı 
olduklarını söyleyerek gerginlik 
arttı.

Bir orta yol bulunmadı.
Devlet ben ne dersem olacak 

mantığıyla hareket edince dün 
tatsız olaylar yaşandı.

Onbinlerce polis bu Taksim 
mitingini engellemekle 
görevlendirildi.

Nedense işçilerin bu tür 
eylemleri hep devletin sert 
yüzüne çarpıyor.

Dünya ulusları 1 Mayıs’ı 
büyük coşku ve gösterilerle 
kutlarken biz yine gergin 
kutladık.

Buna kutlama denirse.
En büyük kutlamanın yapıla

cağı İstanbul’da kutlamalar 
yapılmadı.

Önce Türk İş sonra DİSK ve 
KESK Taksim ’e gitmekten

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

vazgeçti.
Dünya bizi televizyonların

dan yine olumsuz görüntülerle 
izledi:

Bu yazıyı yazdığım sırada 
saat 19.oo dolaylarıydı.

İnternetten kutlamaları oku 
duktan sonra moralim bozuldu.

Neden biz bu işi beceremiyo 
ruz diye kendi kendime sor
dum.

Gece haberlerinde dünyanın 
1 Mayıs’ı nasıl coşkulu kutladı 
ğını izlerken, benim ülkemde 
hep kavga, hep gerginlik, hep 
polis dayağı...

Neden biz diğerleri gibi ola 
mıyoruz?

Devlet bu tür olaylarda sürek 
li işçileri karşı çıkan bir devlet 
görüntüsünde..

İşçi Bayramları da barış ve 
kardeşlik içinde neden kutlan
masın.

Bu görüntünün artık değiş 
mesi gerekiyor.

Değişimden yana olduğunu 
söyleyen AKP hükümetinin 
işçilere karşı tutumunu biz de 
ğil dünya gördü.

Dünyanın en büyük kent
lerinde İşçinin Bayramı en 
büyük meydanlarda çok 
görkemli olarak kutlanıyor.

Daha kutlamalar yapılmadan, 
provakasyon yapılacağı ilan • 
edilmiyor.

Provakasyonları önleyecek 
sanki işçilermiş gibi...

Üzülüyorum üzülüyorum.
Yurdumun insanları için üzü 

lüyorum.
1 Mayıs’ı Taksim de kutla

mayan AKP’ye karşı işçi 
sınıfının tutumu bundan sonra 
barış içinde olamaz.

İşçiler bu hükümetin iktidar
dan uzaklaştırmak için var güç
leriyle çalışacaklar sanırım.

Herşey bundan sonra daha 
başka olacak.

Ekonomik sallantıda olan ik 

tidar yandaşlarını desteklemek
ten çalışanları göremiyor.

Atv ve Sabah Gazetesi 
damadının Genel Müdürlüğü’nü 
yaptığı şirkete devletin 
bankalarından yandaşa basın 
kurması için 750 milyon dolar 
kredi veren hükümet, yetmez 
miş gibi Katar da Cumhurbaş 
kanı tarafından bir de Arap 
ortak bulunmuş.

Ankara Ticaret Odası Baş 
kanı 2 bin KOBİ’ye 120 milyon 
dolar kredi veren bir iktidarın 
yandaş basın için bir firmaya 
medya organını satın almasını 
sağlamak için 750 milyon dolar 
kredi sağlıyor.

Bu ne çelişkidir.
Bir yanda işçilere istediği 

yerde bayaramlarını kutlat
mayan bir iktidar, bir yanda 
işçileri ayak takımı olarak 
gören başbakan..

Öbür yanda palazladığı bir 
firmaya 750 milyon dolar 
kredi.

Sevgili okurlar bu yazımı 
bitirdikten sonra Bursa Çağdaş 
Gazeteciler Derneği’nin konuğu 
olarak Gemlik Körfez Gazete 
sini Bursa da tanıtacağız.

Çağdaş’ın “Perşembe Konu 
ğu” olacağız. Genç gazetecilere 
Gemlik’ten esintiler sunacağız.

UMIMEY HAD SAHA ‘ 
veKAFETUYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
\ 1 Saati: 45.00 ■ HL
I Saat + Servis; 65.00 • YIL

TEL : 0.224 525 07 38 
GSM :0.546 5i 7 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 Kaymakamlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Oağ-Oer nen SPye ziyaret
Kısa adı Dağ-Der 
olan Orhaneli- 
Keles-Büyükorhan- 
Harmancık 
Yardımlaşma ve 
Kültür Derneği 
Gemlik Temsilciliği, 
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe teşkilatı
na bir nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
Gemlik. Dağ-Der 
Başkanı Ahmet 
Dalakh'mn başkan
lığında SP ilçe 
teşkilat binasında 
gerçekleşen 
ziyarette Saadet 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün'ün yanı 
sıra Dağ-Der ve 
Saadet Partisi 
yöneticileri de 
hazır bulundular. 
Ziyarette konuşan ev 
sahibi Recep Aygün, 
dernek yetkililerinin 
ziyaretinden dolayı 
büyük mutluluk 
duyduklarını ifade 
ederken, yöresel ve 
kültürel derneklerin

önemine işaret etti. 
Yöresel hemşeri 
derneklerinin çok 
büyük bir misyonu 
üstlendiğinin 
altını çizen Aygün; 
"Yöresel dernekle 
rimiz hem kendi 
yörelerinin öz kültür 
ve örflerini unut
mamış ve yaşatmış 
oluyorlar hem de 
bulundukları 
yörelerin insanları ile 
kaynaşma ve ente
gre olma hususunda 
büyük bir rol oynuy
orlar. Bu toplumsal 
bağlar ve 
kardeşliğimiz için 
oldukça ehemmiyetli 
bir nokta. Bizlerde

ilçemizde; Gemlik 
ve Gemlik'te 
yaşayan herkes 
için hizmet veri 
yoruz. Çabamız 
yaşanabilir bir 
Gemlik içindir. 
İnşallah önümüzde 
ki süreçte 
gerçekleşti 
rilecek olan yerel 
seçimlerde ilçe 
mizde belediye 
hizmetleri noktasın
da Türkiye'de çığır 
açan Milli Görüş 
belediyeciliğinin 
göreve gelmesi 
için gayretle çalışa
cağız. Göreve 
geldiğimizde ise; 
sosval ve kültürel

alanda büyük bir 
değer taşıyan 
derneklerimizin hem 
sayılarının artması 
hem de işlevsellik
lerinin yükselmesi 
adına birçok çalış
mayı başlatacağız" 
şeklinde konuştu. 
Ziyarette konuşan 
Dağ-Der Gemlik 
Başkanı Ahmet, 
Dalaklı ise Recep 
Aygün ve yeni 
yönetim kurulu 
üyelerine, delege 
lerden yeniden 
güvenoyu alarak 
geldikleri görev
lerinde başarılar 
temennisinde 
bulundu.

Yalova Topçular 
İskelesi nde sıkı 

güvenlik önlemleri 
uygulanıyor

İzmir, Bursa, 
Balıkesir gibi 
büyük illeri 
İstanbul'a 
bağlayan köprü 
konumundaki 
Yalova'da, 
polis ve 
jandarma ekipleri, 
1 Mayıs nedeniyle 
kara ve deniz 
yolunda 
kontrol yaptı.
Yalova. Topçular'dan 
feribotla 
Eskihisar'a 
geçen araçlarda 
jandarma tarafından 
kimlik kontrolü 
yapılıyor.

Şüpheli görülen 
araçların deniz 
yolu ile 

. İstanbul'a 
geçmelerine 
izin verilmedi. 
Geçen sene 
1 Mayıs gösterici
lerinin Yalova 
Topçular'dan 
kalkan bir gemide 
olaylar çıkarması 
nedeniyle bu sene 
jandarma ekipleri 
tarafından iskelede 
sıkı kontroller 
yapılıyor. Şüpheli 
görülen araçların 
Eskihisar'a geçmesi 
engelleniyor

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 63 Fax; 513 35 95
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Uludağ Üniversite- 
si'nin kentin tarihi 
değerlerini araştırma 
ve bunları kayıt 
altına alma amacıyla 
2001 yılında kurulan 
Kent Tarihi ve Araş 
tırmalan Merkezi 
(KETAM) Danışma 
Kurulu, Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Yurtku 
ran başkanlığında 
toplandı.
Toplantının açılışın
da konuşan Rektör 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, KETAM 
ile, 2002 yılında 
başlattıkları 9 pro

jenin tümünün sona 
erdiğini, bundan son 
ra bu projelerin de 
ğerlendirme ve yeni 
projeleri uygulama 
sürecinin başlaya
cağını bildirdi. 
Rektör Prof. Dr. 
Yurtkuran, tamamla 
nan projelerin tümü 
nün Uludağ ^Üniver
site Araştırma Fo 
nu’ndan karşılandı 
ğını, bundan sonra 
yapılacaklar için de 
aynı yöntemin 
izleneceğini kaydetti. 
Uludağ Üniversitesi 
öğretim elemanları, 
kamu ve özel sektör 
temsilcileri ile sivil 

toplum örgütü tem
silcilerinden oluşan 
Danışma Kurulu, 
KETAM'ın kurulu 
şundan bu yana 
kabul edilerek, yürü 
tülen ve sonuçlandı 
rılan Bursa ile ilgili 
dokuz projenin so 
nuçlarını değerlen 
direrek yeni proje 
önerilerini aldı. 
Tamamlanan projeler 
ve içerikleri şöyle: 
1599 (1006-1007) 
tarihli A 153 Nolu 
Bursa Mahkeme 
Sicili'nin Transkrip 
siyon ve Değerlen 
dirilmesi Projesi 
(8.350 YTL): 
UÜ İlahiyat Fakülte 
si'nden Doç. Dr.
Asım Yediyıldız'ın 
yönetiminde gerçek
leştirilen projede, 
Oşmanlının ilk 
başkenti olması 
nedeniyle ilk sicillere 
sahip Bursa'da 
A 153 Nolu Bursa 
Mahkeme Sicili 
incelenerek dönemin 
sosyal ve ekonomik 
hayatı ortaya kondu. 
İyi ve kötü yanlarıyla 
geçmişi ortaya ko 
yan ve sayıları 1062 
olan şeriye sicilleri 
1450-1600'lü yılları

içeriyor.
Kocasu (Orhaneli ve 
Emet Çayı Rafting- 
Kampçılık Projesi 
(Keles-Orhaneli- 
Harmancık-Büyük 
orhan-Mustafake 
malpaşa Kırsal Tu 
rizm Projesi- 
(15.065 YTL): 
Proje yöneticiliğini 
Veteriner Fakülte 
si'nden Yrd. Doç. Dr. 
Hüseyin Oruç'un 
yaptığı proje sonu
cunda, Kocasu, Nilü 
fer ve Emet Çayının 
rafting için uygun 
olan bölümleri 
ortaya konmuştur. 
Bursa'nın Mimarlık 
ve Endüstri Mirası 
nın Saptanması ile 
ilgili Envanter Çalış
masını 4.640 YTL): 
UÜ Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. 
Neslihan Dostoğlu 
nün yönetiminde 
gerçekleştirilen 
projeyle, Bursa'nın 
Cumhuriyet dönem
ine ait mimari yapıla 
rının envanteri • 
çıkarıldı.
Tamamlanan proje, 
Rektör Yurtkuran'ın 
da önerisiyle Gem 

lik'teki Sunğipek 
binasının da eklen
mesiyle 150 sayfa 
renkli fotoğraflarıyla 
kitaplaştırılacak.
Byrsa Kent Peyzajın 
da Kullanılan Bitki 
Türleri ve Bu Amaç 
için Kullanılabilecek 
Yerli ve Yabancı 
Orijinli Bitkilerin 
Saptanması- 
(5.470 YTL):
Ziraat Fakültesi Pey 
zaj Mimarlığı Bölü 
mü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Murat Zen 
cirkıran'ın yönetimin 
de gerçekleştirilen 
projede, Bursa’da 
kent peyzajında kul
lanılan yabancı ve 
doğal odunsu bitki
lerin belirlenmiş, 
daha sonra da kent 
için en uygun olan
lar sınflandırılmıştır 
Sosyoekonomik
Durumu Yetersiz 
Bursa Yöresi 
Köylerinde Arıcılığın 
Başlatılması ve 
Yürütül mesi 
Projesi-(24.215 YTL): 
Uludağ Üniversitesi 
İİBF İşletme Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ercan Dülgeroğ 
lu'nun yönetiminde 
gerçekleştirilen 

projede, ekonomik 
durumu kötü olan 
Ofhaneli'nin Sadağ, 
Mustafakemal 
paşa'nın Akçapınar 
ve Onaç köylerinde 
arıcılık eğitimi verilip 
uygulama yaptırıldı. 
Bursa Şehir Florası 
Prpjesi-(4.650 YTL): 
UÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Gönül Kay 
nak'ın başkanlığında 
yürütülen projede, 
Bursa ve Uludağ'ın 
bitkileri kayıt altına 
alınarak tanıtıldı 
Agakoy Koy 
Monografisi
-(5.500 YTL): 
UÜ Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Or 
han Yavuz'un baş 
kanlığında gerçek
leştirilen projede, 
ülke kalkınmasında 
köylerin kalkınma 
sının ne denli önemli 
olduğu ortaya 
kondu.
Kentleşme Sürecine 
Üniversite Etkisi 
Bursa Örneği- 
(7.500 YTL): 
Fen-Edebiyat Fakül 
tesi Sosyoloji Bölü 

mü Başkanı Prof. Dr. 
Fügen Berkay'ın 
yönettiği proje, ülke 
nin diğer kentlerinde 
olduğu gibi 
Bursa'nın da köyleri
ni yutarak, ovayı yok 
ederek kentleştiğini, 
Üniversitenin bu 
süreçte sorumlu
luğunun bulunma 
dığını kaydetti. 
Bursa Sözlü 
Tarih Arşivi 
(1919 -1938)- 
(2.000 YTL): 
Fen Edebiyat 
Fakül tesi Tarih 
bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. 
Saime Yüceer'in 
yürütücülüğünde 
gerçekleştirilen 
projey le, ölüme 
mahkum edilmiş 
bir ulusun 
kurtuluş mücade
lesinin Bursa 
boyutu, tanıkların 
anlatılarıyla 
derlenmiş.
Bugün artık bir 
kısmı yaşamayan 
120 tanıkla 
yüzyüze görüşülerek 
1919-1938 
dönemi 
Bursa'sının sözlü 
tarihine katkıda 
bulunuldu.

Kadınlara Cenaze Yıkama Kursu açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Nüfusu 80 bini aşan 
Gemlik'te ihtiyacı 
her geçen gün hisse 
dilen kadın cenazesi 
yıkama kursu açıldı. 
Kadınlara yönelik 
cenaze yıkama 
elemanı yetiştirme 
kursu Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 
açılırken kursa 24 
bayan katılıyor. 
İlçemizde ihtiyaç 
olduğu hissedilen 
ve bayan cenazesi 
olan ailelerin 
kadın cenazesi

yıkama elemanı 
bulmakta zorluk 
çektiğini tespit 
eden Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
Nisan ayında 
açılacağı duyurulan 
kursa 24 bayanın 
başvurması üzerine 
28 Nisan'da 2008 
tarihinde açılan 

kurs 8 Mayıs 2008 
tarihinde sona 
erecek. Manken 
üzerinde cenaze 
yıkama öğreticiliğini, 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Şahin'in yaptığı 
kursun bitiminde 
talep olursa 
erkeklere de 
açılacağı öğrenildi
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Rüşvet operasyonumla 5 Kişi flflliyeye sevk edildi
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
rüşvet operasyonun
da gözaltına 
alınan Osmangazi 
Belediyesi eski 
Ruhsat Müdürü'nün 
de aralarında 
bulunduğu 5 kişi 
adliyeye sevk edildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, bazı kişilerin 
kaçak yapılara 
usulsüz ruhsat ve 
rerek menfaat temin 
ettiği ididası üzerine 
Mali Büro Amirliği 
harekete geçti. 
Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından yürütülen 
soruşturma kap

samında Osmangazi 
Belediyesi eski 
Ruhsat Müdürü ve 
halen Yazı İşleri 
Müdürü olan K.K. ile 
aralarında içkili 
restorant sahipleri 

ve otel işletmeci
lerinin de bulunduğu 
5 kişi gözaltına aldı. 
K.K.'nın rüşvet 
karşılığı kaçak 
yapılara usülsüz 
olarak ruhsat 

verdiği, diğer 
4 zanlının da 
rüşvet karşılığında 
ruhsat aldıkları iddia 
edildi. Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulamaları 
tamamlanan eski 
ruhsat müdürü K.K., 
otel işletmecisi 
A.M.G., gece kulübü 
işletmecisi j.G. ve 
kardeşi Y.G. ile usül
süz ruhsat temininde 
aracılık ettiği iddia 
edilen C.Y. 'Rüşvet 
vermek ve rüşvet 
almak, rüşvete 
aracılık etmek' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Zanlılar adliye 
girişinde kendilerini 
görüntüleyen gazete 
çilerin sorularını 
cevapsız bıraktı.

Bursa'da, bir 
taksici aracına 
müşteri olarak 
aldığı silahlı 
2 kişi tarafından 
gasp edildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 16 T 0525 
plakalı ticari 
takside çalışan 
Adil Bayın (55), 
önceki gece saat 
01.00 sıralarında, 
Santral Garaj'daki 
bir otelin önünde 
bekleyen iki kişiyi 
otomobiline aldı. 
Yıldırım ilçesi 
istikametine gide
ceklerini söyleyen 
yolcular, Yiğitler 
Mahallesi'nde 
tabancalarını 

çıkartıp, sürücüden 
cebindeki paraları 
istedi. Direnmeyen 
Bayın, kazandığı 80 
YTL'yi gaspçılara 
vercji. Parayı alan 
zanlılardan biri, 
paranın 10 YTL'sini 
sürücüye verip, 
kaçtı. Olay, Bayın'ın 
cep telefonu ile bilgi 
verdiği arkadaşının 
polisi aramasıyla 
ortaya çıktı.
Çevrede arama 
yapan polis, zan
lıları bulamadı. 
Savcılık olayla 
ilgili soruşturma 
başlatırken, parmak 
izi alan polis ise 
gaspçıların kimliğini 
araştırıyor.

BuzdolaMaki esrara 330 yıl hapis taletö
Bursa'da gerçek
leştirilen "Gece Yıldı 
zı 16" adlı operasyon 
da, Mardin'den 
kargoyla gönderilen 
buzdolabının içine 

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa 

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

yeni atari makineleriyle satılık 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

■ a? i
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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

gizlenmiş 5.4 kilo
gram esrarla ilgili 
olarak 14'ü tutuklu 
toplam 22 kişi 
hakkında 330 yıla 
kadar hapis ve 44 

milyon YTL adli para 
cezası talebiyle dava 
açıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, 6 aylık planlı 
takipte esrar sattık

&

ları belirlenen çete 
üyelerine Mardin'den 
esrar gönderileceği 
istihbarını alan polis, 
harekete geçti. Söz 
konusu kargo fir- 
ı*îTdöi'nua pû'Sûy'a 
yatan ekipler, esrar 
yerine bir buz
dolabının gelmesi 
üzerine şaşkına dön
erken yine de 
alıcıların gelmesini 
bekledi. Kargoyu 
almaya gelen Y.D. ve 
E.D.'nin buzdolabını 
kamyonete yükleme
si üzerine harekete 
geçen polis zanlıları 
yakaladı.
Kamyonetin kasasın
da bulunan buz
dolabında arama 
yapan narkotik 
köpekleri, Alfa' ve 
'Öncü', sebzelik 
bölümüne gizlenmiş 
5.4 kilogram esrarı 
buldu. Yakalanan 2 
kişinin sorgusunun 
ardından polis, eş 
zamanlı olarak 
gerçekleştirdiği şok 
baskınlarla 4'ü 
bayan 2'si çocuk 
toplam 14 kişiyi 
daha gözaltına aldı. 
Zanlılar, sevk 
edildikleri adli 
makamlarca tutuk
lanırken, savcılığın 
soruşturması sona 
erdi. Şüpheliler 
hakkında, "Uyuştu 
rucu ticareti, satmak 
ve temin etmek" 
suçlarından 15'er 
yıla kadar hapis 
talebiyle Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde dava 
açıldı. Ayrıca her bir 
şüphelinin 20'şer bin 
güne kadar adli para 
cezası ile cezalandı 
rıl ması isteniyor

Gençlerin 
kavgasında kan 

aktı: 3 varalı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde aralarında 
sorun bulunan 
gençlerin 
kavgasında 
3 kişi yaralandı. 
Olayda, 2 kişiyi 
bıçaklayan gence 
vurmak isteyen 
kişi ise, yanlışlıkla 
başkasına vurunca 
yaralı sayısı 
3'e çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre, Nalbantoğlu 
Mahallesi Nalbant 
oğlu Çarşısı'nda 
meydana gelen 
olayda Erkan K. 
(19), daha önceden 
aralarında sorun 
bulunan Demir M. 
(20) ile karşılaştı. 
İkilinin arasında

lınımıraı,W»ıraısii;lîlii, hıralı
Bursa - Ankara kara 
yolunun 78. kilome
tresinde dinlenme 
tesislerine girmek 
isteyen kamyonet, 
ciple çarpıştı. 
Kazada kamyonet 
sürücüsü hayatını 
kaybederken, cipte 
bulunan 2 kişi yara 
lanarak hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye gö 
re, 16 YB 819 plakalı 
kamyonet sürücüsü 
Nail Kolay, yolun 
solundaki TIR gazi
nosu diye bilinen 
dinlenme tesislerine 
girmek istedi. Nail 
Kolay yönetimindeki 
kamyonet bu sırada 

çıkan tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönünce Erkan K. 
çöp tenekesinden 
aldığı demir boruyla 
Demir M.'ye vurmak 
isterken, yanlışlıkla 
Emre U.'ya (19) 
vurdu. Emre U., 
kafasından 
yaralanırken Demir 
M., belinden 
çıkardığı çakı bıçağı 
ile Serdar B.'yi (19), 
sağ bacağından, 
Erkan K.'yi de 
boynundan yaraladı. 
Olayda yaralanan . 
3 kişi hastaneye 
kaldırılırken Demir 
M. polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur- 
ma sürüyor.

karşı yönden gelen 
Yusuf Aydın'ın kul
landığı 42 ADK 01 
plakalı ciple çarpış 
tı. Savrulan cip te 
sislerde park halin
deki 25 ER 553 pla 
kalı kamyonete 
çarparak durabildi. 
Kazada kamyonet 
sürücüsü Nail Kolay 
(67) hayatını kaybe 
derken cipte bulu
nan Yusuf Aydın 
(33) ve kar deşi 
Haşan Aydın (30) 
yaralanarak hastan
eye kaldırıldı. Park 
halindeki 25 ER 553 
plakalı kamyonette 
ise maddi hasar 
meydana geldi.
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Nisan ayında ihracat 
yüzde 39 yükseldi

[en 
ruyl
rmal I 
lıkla

Nisan ayı ihracatı, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
39,16 artışla 11 mil
yar 390 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nden (TİM) 
yapılan açıklamaya 
göre, 2008 yılının ilk 
dört ayındaki ihra
cat yüzde 36,9 
artışla 42 milyar 788 
milyon dolara ulaştı. 
Geriye dönük 12 
aylık ihracat yüzde 
27,61 artışla 117,5 
milyar doları, 
geride bıraktı.

32,75 artış kaydetti. 
Nisan ayında Tarım 
ve Hayvancılık sek
törlerimizde en fazla 
artış yüzde 46,86 
Fındık ve Mamulleri 
sektöründe gerçek
leşti. Nisan ayında 
Türkiye ihracatının 
yüzde 88,42'sini 
gerçekleştiren 
Sanayi sektöründe 
aylık ihracat, yüzde 
39,62 artış ile 10 
milyar 71 milyon 
dolar olarak gerçek
leşti. Sanayi sek
töründe dört aylık 
ihracat 37,5 milyar
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Nisan ayında en 
fazla ihracat gerçek
leştiren sektörler, 
2 milyar 502 milyon 
dolar ile Taşıt 
Araçları ve Yan 
Sanayii, 1 milyar 
614 milyon dolar ile 
Demir Çelik, 1 mil
yar 309 milyon dolar 
ile de Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon 
sektörleri oldu.

Nisan ayında toplam 
ihracat içerisinde 
yüzde 9'luk bir paya 
sahip olan Tarım ve 
Hayvancılık grubu 
sektörleri, geçen 
yıla göre yüzde

doları, son 12 aylık 
ihracat ise 102,2 
milyar doları geride 
bıraktı. Nisan ayında 
sanayide en büyük 
ihracat artışı yüzde 
80,69 ile çimento ve 
toprak ürünleri sek
töründe kaydedildi. 
Madencilik ürünleri 
sektörü ihracatını, 
Nisan ayında yüzde 
47,59'luk artış ile 
294,5 milyon dolara 
çıkardı. Sektör, 2008 
yılının ilk dört ayın
da 982,2 milyon, 
son 12 ayda ise 3 
milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdi.

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

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYORT
92 ehliyetli 

kurye işini yapabilecek ve 
su servisi pet satışında 

çalışacak plasiyer 
BAY ELEMAN ARANIYOR 
ŞAHİNÖZ GIDA w TEKEL ÜRÜNLERİ 
Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:89 

GEMLİK/BURSA
TEL: 0.224 513 88 17 -513 21 30

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 GÜNlÜfiÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel:5l3 332l)

SATILIK DAİRE

PERİ TOZU 12.00 ■ 14.00 • 16.15 • 19.00 -21.00
EJDER AVCILARI 12.00-14.15 16.30-19.15

Bahkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 

Kat kaloriferli daire 
sahibinden satılıktır

Tel: (0.224) 517 26 42

http://www.elkoyun.com
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Atatürk'ün nenleri belgesel oMu Şiir Köşesi
Büyük Önder Mus 
tafa Kemal Ata 
türk'ün Afyon kara 
hisar gezileri, belge
sel oldu.
2. Dünya Savaşı'nda 
Fransa'da Nazi top 
lama kamplarına alı
nan yüzlerce Ya 
hudi'nin Türk diplo
mat Behiç Erkin ta 
rafından kurtarılma 
sini konu alan bel 
gesel de hazırlayan 
Afyon Kocatepe 
Üniversitesi (AKÜ) 
Güzel Sanatlar Fa 
kültesi Sinema Tele 
vizyon Bölümü Araş 
tırma görevlisi 
Hakan Yılmaz, Ata 
türk'ün yurt gezi
lerinde Afyonkara 
hisar'a ayrı bir önem 
verdiğini belirtti. 
Yapılan belgesel 
çalışmasının gele
cek kuşaklara önem
li bir ışık kaynağı 
olacağına inandığını 
ifade eden Yılmaz, 
şunları söyledi: 
"Atatürk, bir nutkun
da Afyon karah isafın 
Kurtuluş Savaşı'nda 
ki yeri ve önemini,

'Afyon kara hisar son 
büyük zaferin kilidi 
oldu, esası oldu. 
Afyonkarahisar'ın 
tarihi savaşımızda 
unutulmaz parlak bir 
sayfası vardır' söz
leriyle ifade ediyor. 
Bu sözden yola 
çıkarak bir belge
selin hazırlanmasına 
karar verdik.
Yaptığımız çalış
malar sonucunda 3 
ay gibi bir sürede 21 
dakikalık bir belge
sel ortaya çıktı."

Belgeselde Ata 
türk'ün Afyonkara 
hisar'a yaptığı 
ziyaretlerin 
orijinal hareketli 
görüntüleri ile 
fotoğraflarının oldu 
ğunu belirten Yıl 
maz, "Belgeselde 
görüşlerine başvur
duğumuz 100 yaşın 
üzerinde insanlar 
var. Bunların da anı 
larından yola çıkarak 
belgeseli ortaya 
koyduk" dedi. 
Belgeselde,

Atatürk'ün 
1920 yılından 
1937 yılına 
kadar fyonkara 
hisar'a yaptığı 
11 ziyaret 
ve ziyareti 
sırasında yaşananlar 
kronolojik olarak 
anlatılıyor.
Belgesel, Afyon 
Kocatepe Üniver
sitesi tarafından 
Afyon kara hisar' 
daki kurum ve 
kuruluşlara ücretsiz 
dağıtılıyor.

Demir Ali BAYDAR

BAHARDAYIM

Ya zararda ya kardayım 
Kararsız bir karadayım 
Bir yanımda yaz mevsimi 
Bir yanda tipi kardayım

Seher yeli benden yana 
Es koklayım kana, kana 
Yardan selam getir bana 
Kurtar beni çok dardayım 

Derde derman bir söz söyle 
Yar sözünde olmaz hile 
Gel gönlümü ferah eyle 
Şıktandır ah-u zardayım

Demaraliyim, yol açarsa 
Yar çağırır kol açarsa 
Dost bağında gül açarsa 
Ben o zaman bahardayım

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahalles'inde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

HEMŞİRE ARANIYOR
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 a h.u v.i iuju..!in.u\gj.u.uı.ın.rte

DEVREN UTIUK
ADLİYE KARŞISI 
M€AV€ IZGARA

GSM: 0 544 677 44 31
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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.

T MA
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Kiloluların beyinleri daha hızlı yaslanıyor
Aşırı kilolu veya 
obez orta yaşlı kişi* 
lerin beyinlerinin 
daha hızlı yaşla 
nabileceği bildirildi. 
ABD'de San 
Francisco VA Tıp 
Merkezi'nde görevli 
bilim adamlarının 
yaptığı araştırma 
çerçevesinde, aşırı 
kilolu veya obez orta 
yaşlı kişilerin beyin
lerinde, sağlıklı 
işleyiş göstergesi

İç kulağa bağlı has dönmelerine dikkat
Kulak, burun ve 
boğaz uzmanı Doç. 
Dr. Erkan Tarhan, 
tüm baş dönmele 
rinin yüzde 30'una iç 
kulak kristallerinin 
yerinden oynama 
sının neden 
olduğunu bildirdi. 
Doç. Dr. Tarhan, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, halk arasında 
"iç kulak kristalleri 
nin yerinden oyna
ması" olarak bilinen 
"Benign Pozisyonel 
Paroksismal Verti 
go"nun, başın pozis 
yonuyla aniden baş 
layan, kısa süren ve 
"tüm dünyanın başa 
yıkıldığı" hissi veren 
bir baş dönmesi 
olduğunu kaydetti. 
Tarhan, bir denge 
organı olan iç 

olan belirli kimya 
sallar düşük sevi 
yelerde gözlendi. 
Araştırma sırasında 
50 sağlıklı orta yaşlı 
kadın ve erkeğin 
beyinlerindeki söz 
konusu kimyasal
ların miktarları 
MRI yöntemiyle 
incelendi.
Bilim adamları, 
vücut kitle endeksi 
yüksek olanların 
beyinlerinde,

kulağın içinde gözle 
görülemeyecek ka 
dar küçük kum tane
si gibi kristaller bu 
lunduğunu, bunların 
darbe, uzun süreli 
yolculuklar, geçiri! 
miş üst solunum 
yolu enfeksiyonlar! 
gibi birçok nedenle 
yerinden oynayarak 
denge sistemini 
uyardığını belirtti.. 
Doç. Dr. Tarhan, "İç 
kulak kristallerinin 
oynaması tüm baş 
dönmelerinin yüzde 
30'unu oluşturmak

birçok işlevi bulunan 
ve sağlıklı bir beynin 
göstergesi olan N- 
acetyl-aspartate 
(NAA) seviyesinin 
düşük olduğunun 
saptandığını söyledi. 
Aşırı kilolu ve obez 
kişilerin beyinlerinde 
ayrıca hücre 
zarlarının oluşumun
da kilit öneme sahip 
maddelerin de 
düşük seviyede 
seyrettiği gözlendi.

tadır ve tüm baş dön 
meleri içinde en sık 
görülenidir. Bütün 
yaş gruplarını etki 
leyen bir hastalık 
olmakla birlikte, maa 
lesef ülkemizde hala 
yeterince tanınama- 
makta ve hastalara 
gereksiz tedaviler 
yapılmaktadır" dedi. 
Doç. Dr. Tarhan, ani 
başlayan ve saniyel
er süren şiddetli baş 
dönmesine, hızlı göz 
hareketleri, bulantı, 
kusma, çarpıntı, 
terleme gibi yakın
maların da eşlik 
edebileceğini ifade 
ederek, şunları 
kaydetti: "Hastaları 
mız atakları şöyle 
tarif ederler, 'Yatakta 
sağdan sola dönü 
yordum, ayakkabımı

Araştırma ekibinin 
lideri doktor 
Stefan Gazdzinski, 
elde ettikleri bulgu
ların, aşırı kilonun, 
beynin yaşlanma 
sürecini 
hızlandırabileceği 
ve böyle kişilerin 
Alzheimer gibi yaşla 
bağlantılı beyin 
hastalıklarına 
yakalanma riskinin 
artabileceği fikrini 
verdiğini söyledi.

bağlamak için 
eğilmiştim, perde 
asıyordum, markette 
bir rafa uzanmıştım 
ki aniden tüm dün 
ya, etraf dönmeye 
başladı. Bu dönme o 
kadar şiddetliydi ki 
etrafımdaki hiçbir 
şeyi tanıyamaz hale 
geldim. Baş dönme
sine bulantı ve kus 
ma eşlik etti. Bu ata 
ğın tek güzel tarafı 
ise kısa sürmesi 
oldu'." Doğru tanı ve 
tedavi için şikayetler 
ortaya çıkar çıkmaz 
bir uzmana başvu
rulması önerisinde 
bulunan Doç. Dr. 
Tarhan, tedavide 
belli bazı hare 
ketlerle kristallerin 
yerine yerleştirildiği
ni ifade etti.

İlli nyıılı 
nMlııtf
İçerdikleri vitamin 
ve mineraller 
nedeniyle meyva 
sularının yararlı 
olduğunu zaten • 
biliyorsunuz. Peki 
hangi meyve suyu
nun neye iyi geldiği
ni de biliyor 
musunuz?
GREYFURT 
Bağışıklık sistemi 
için yararlı. C vita
mininden zengin. 
Ancak ilaç kullanıy
orsanız dikkatli 
olmakta fayda 
vardır.
KİVİ
C vitamini deposu. 
Enfeksiyonlarla 
mücadele etmek ve 
cilt kusurlarını 
engellemek açısın
dan faydalı. 
PORTAKAL 
Bağışıklık sistemini 
güçlendirir, kansı
zlığa iyi gelir. C vita
mini ve tolık asit 
kaynağı. Hamilelerin 
bolca tüketmesi 
faydalı.
ANANAS 
Ağır proteinleri 
sindirmeye yarayan 
bromelain enzimi 
vardır. Ayrıca doğal 

şekerler açısından 
da zengin, enerji 
verir.
KARA ÜZÜM 
Kalp hastalıklarına, 
cilt ve saça iyidir. 
Kan pıhtılarının 
birikmesini azaltıp 
kan dolaşımı sağlar. 
Saç, cilt için de 
yararlı.
YABAN MERSİNİ 
Cilde iyi gelir.
Kansere sebep olan 
serbest radikalleri 
yenen ve kolajeni 
bozulmaktan 
koruyan 
antosiyaninler 
açısından zengin. 
MANGO 
Gözlere, cilde iyi 
gelir. Kansere karşı 
koruyucu özelliği . 
vardır. Serbest 
radikalleri yok eden 
beta karoten açısın
dan zengin.
KIZILCIK 
Sistitin 
önlenmesini sağlar. 
Kızılcık suyunda 
bulunan proan- 
tosiyadin adlı 
madde, sidik yolu 
enfeksiyonu 
riskini azaltır.
C vitamini içerir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 5,13 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
MecSağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 513 10 68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

. TAKSİLER

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

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

AKCANPETROL 5131079
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 51Ş 14 25
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Gemlik K"rfez

Gemlik KBrfez
• ısilK’l»OmOK

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3046 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ye 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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GenıliHspor'a süper amatör lig göriindii

Seyfettin ŞEKERSOZ

Birinci amatör 
küme 3,hcü. 
grupta yenilgisiz 
liderliğini 
sürdüren 
Gemlikspor^ 
Hipodrom-Tde 
oynadığı maçta 
Hamitler'i 2-1'le 
geçerek süper 
amatör lige bir 
adım daha 

yaklaştı.
Maça fırtına 
gibi giren 
kırmızı beyazhlar 
henüz 2.nci. 
dakikada 
Muharremle 
1-0 
öne geçti.
Rakip kalede 
gol arayışlarını

sürdüren 35'nci dakikada Soner'le gole
Gemlikspor kazandığı penaltıyı çevirince 2-0

öne geçti. 
37 dakikada 
gelişen atakta 
Mustafa 
kaleciden dönen 
topu ağlara 
gönderince ilk yari 
Gemlikspor'un 
2-1 üstünlüğüyle 
sona erdi.
İkinci yarıda iki 
tarafta yakaladığı 
gollük pozisyonları 
gole çeviremeyince 
lider Gemlikspor 
3 puanı alarak 
süper amatör 
küme yolunda 
bir engeli 
daha aştı.
SAHA :
Hipodrom-1 
HAKEMLER: 
Abdurrahman 
Lale 7, Kasım Mutlu

7, Ömer Tuna 7, 
HAMİTLER :
Harun 4, Binalı 4, 
Soner 4, Abdullah 4, 
Barış 3, (Ferdi 2- 
Ahmet 2) Fedai 4, 
Arif 4, Volkan 4, 
(Semih 3) Erdal 5, 
Mustafa 5, 
Bayram 4, 
GEMLİKSPOR : 
Servet 5; Sinan 6, 
Fatih 6, İsmail 6, 
Haşan 6, Ümit 6, 
(Faruk 4) 
Muharrem 6, 
Emrah 6, (Ahmet 3) 
Gökhan 6, Soner 6, 
(Samet 2) Adnan 6, 
GOLLER :
Dk. 2 Muharrem, 
Dk. 35 Pen.
Soner (Gemlikspor) 
Dk. 37 Mustafa 
(Hamitler)

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR İl-. w

körfez Ofset istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Ticaret ve Sanayi Odası’ca düzenlenen eğitim, ^emine^ ediyor;

Lider olmayı öğrendiler
S Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir süredir Oda Meclis Salonunda düzenlenen 
eğitim seminerlerinin bir yenisi daha gerçekleşti. “Yönetimde liderlik ve Etkinlik" konulu semi 
nere ilgi büyük oldu. Prof. Dr. İsmail Ustel’in verdiği seminerde, amacın lider yöneticinin kendi 
yaşamının liderliğinin temelinde yatan bilincin farkına varılmasını sağlamak, takım bilincini 
yaratmak olduğunu söyledi. Seminer sonunda katılımcılara belge verildi. Devamı sayfa 2’de

Gemlik KSrfez
GEMLİK’İN İLKGÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

3 Mayıs 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR 

^Kiralayın, araca yatırını yapmayın ",
Şirin Plaza No:7 GEMLİK 

Tel: 0 224513 33 49 Fax: 513 33 50

Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu/partililer ile buluştu

Mumcu nabız yokladı
Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu, Mudan 

ya’dan ilçemize gelirken, İstiklal Caddesi Orhangazi Kav 
şağı’nda Gemlik İlçe Örgütü tarafından karşılandı. Yürüyerek 
çay bahçesine giden Mumcu, burada partililer ile sohbet etti. 
Daha sonra Umurbey’e giderek, Celal Sayar Anıtı’na çelenk 
koyarak saygı duruşunda bulundu. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Etıloğar'Deyleimııefengiiteyi yanmıştı t"
Yaşlanmak

Canlılar doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler.
Önemli olan doğan canlının yaşadığı ortamda 

adam gibi yaşamasıdır.
Dünyaya sürünmek ve çekmek için gelmişse 

yaşamanın bir değeri yoktur.
Canlılar içinde insanoğlu düşünebildiği için di 

ğ*r canlılardan farklıdır.
Dünya dediğimiz yerkürede yaşayan kadın ve 

erkeğin ortak ürünü olan çocukları ise kutsaldır.
Onlar, özenerek yetiştirilir ana ve babalarınca. 
Ebeveylerin görevi çocuklarına iyi bir gelecek 

hazırlamaktır.
İyi bir gelecek iyi bir eğitimle sağlanır.
Veya anne ve babanın bırakacağı varlık ve işle.
Yani iyi yaşamak ekonomi ile ilgilidir.

 Devamı sayfa 5’de

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 1 
Mayıs kutlamaları 
sırasında, kamu 
otoritesinin korun
ması ve günlük 
yaşamın olumsuz 
etkilen memesi için 
devletin görevini 
yaptığını söyledi. 
Erdoğan, "Taksim'de 
30-35 bin kişinin 
katıldığı bir mitinge 
dönüşmüş olsaydı 
fatura çok daha fark
lı olabilirdi." dedi. 
Gazetecilerin soru
larını yanıtlayan Baş 
bakan Erdoğan, 
"Ayakların baş oldu 
ğu yerde kıyamet 
kopar" ifadesini de 
otoritenin zaafa 
uğraması anlamında

kullandığını kaydetti. 
Başbakan, devlet 
olarak kamu otorite 
sinin korunması, ya 
sal olarak günlük 
yaşamın olumsuz 
etkilenmemesi için 
tedbir almak zorun
da olduklarını vur
guladı. Erdoğan, 
"Devlet burada 
üzerine düşen

görevi yapmıştır. 
Ama olayın gelişme
si esnasında bu 
arzu edilmeyen 
bazı sahnelerle de 
maalesef karşılaşma 
durumları olmuştur." 
diye konuştu.
"Ayak Takımı 
Diye Bir İfade 
Ağzımdan Çıkmadı" 
Başbakan Erdoğan, 
"Ayakların baş 
olduğu yerde 
kıyamet kopar" 
ifadesini de 
otoritenin zaafa 
uğraması anlamında 
kullandığını 
bildirdi.
Erdoğan, 
konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
"Yoksa bakın

ayak takımı diyorlar. 
Benim bir defa 
takım diye bir ifade 
ağzımdan çıkmadı. 
Ben ayakların baş 
olduğu yerde 
kıyameti bekleyiniz 
ifadesini kullandım. 
Ben kendim işçiyim, 
ben işçilikten 
gelme bir insanım. 
Bunu konuşanların 
çoğu belki işçi 
de değil. Ben 
oradan gelme 
bir insanım.
Ve ben Türkiye'de 
şu ana kadar 
işçinin memurun 
hakkını savunmada 
gelmiş geçmiş 
liderlerden en 
önemlilerinden 
bir tanesiyim."

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticaret Odası ndan liderlik semineri
Gergi teli...

1 Mayıs ..
İşçinin emekçinin bayramı..
Ya Türkiye’de..
Korku., dehşet.. Zulüm..
Gaz bombası..
Biber gazı..
"Hava kurşun gibi ağır..
Bağır bağır bağır bağırıyorum.
Koşun kurşun eritmeğe çağırıyorum..."
Yurttaşından korkan devlet olur mu ?...
Olası tehditlere aldırarak taksim'in önü 

nü arkasını "bağlayan" hükümet olur mu?
1 Mayıs'da yaşananlar..
Polisin amirlerinden aldığı emrin de 

üzerinde gösterdiği üstün gayret..
Güç kullanırken orantıyı sağlamak için 

sarf ettiği yoğun çaba..
Polis ders kitaplarına geçecek,DVD 

ortamına taşınacak kadar değerli ve 
önemli..

Bir şeyi çök merak ediyorum..
Polis tek başına bir insan mı?
Onun anası babası, karısı, bacısı, evla 

dı ezcümle sülâlesi yok mu?
O sülalede..
Öğretmen..
İşçi..
Öğrenci..
Köylü..
Gazeteci..
Çiftçi yok mu ?
İstanbul valisi öyle sanıyorum ki dün 

gece başını yastığa koyunca büyük bir 
huzurla ve iç rahatlığıyla uykuya dalmış 
tır..

Dalmaz mı?
Ankara'daki "ita" amirlerinden aldığı 

emri son satırına kadar ve dahi virgülüne 
dokunmadan yerine getirdiği için..

Ya Celalettin Cerrah..
O da çok büyük bir olasılıkla esas 

duruşta uyumuştur.. Olur da gecenin bir 
yarısında "işçinin" teki ayaklanır da 
Taksim civarından geçer diye..

Hatta kuvvetle muhtemel ki.. Taksim 
'de sandalye üzerinde "tilki"uykusunda 
uyuyakalmıştır..

Ya Avrupa Birliği'ni temsilen sırası 
; geldikçe ahkam kesen

Langadanklar, Borusu'lar ne yapmıştır?
Bizim çocuklar "zevahiri kurtardı" 

deyip birbirlerine "çak" yapmışlardır..
Bir de göbeğini kaşıyanlar var.
Kimler mi?
Hükümetin dışında..
"Medya.."
Hani tam ve yarı resmi olanları var ya..
İşte bir de onlar çok mutlu..
Başbakan..
İçişleri bakanı..
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İstanbul Valisi..
İstanbul İl Emniyet Müdürü
İşçiye
Bayram coşkusunu yaşatmadı..
Onları
Bir Mayıs'ta "Taksim"e sokmadı.
Ulus olarak kocaman bir teşekkürü hak 

ediyorlar..
Helal olsun size helal..
Elleriniz dert görmesin..

jğb- Hem bizim işçiye de noluyor ki?
Copun değdiği yerde gül biter.______

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
geleneksel hale 
gelen eğitim toplan
tılarının sonun
cusunda "Yönetim 
de Liderlik ve Etkin 
İlk” konusu işlendi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
salonunda yapılan 
semineri Prof. Dr. 
İsmail Üstel sundu. 
25 firma yetkilisinin 
katıldığı toplantı 
büyük ilgi gördü. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt'ın da 
izlediği seminer, 
gün boyu devam 
ederken, Prof. 
Dr. İsmail Üstel, 
amaçlarının lider 
yöneticinin kendi 
yaşamının liderliği 
nin temelinde 
yatana bilincin 
farkına varmasını 
sağlamak ye lider
lerin birbirleri ile 
kaynaşmasını sağla 
yan takım bilincine 
katkı sağlamak

olduğunu söyledi. 
Saat 10.oo da 
başlayan seminer, 
saat 17.oo’de 
sona ererken, 
Prof. Dr. İsmail 
Üstel, Lider kimdir?,

Liderin duygusal 
zekası, Liderin orga- 
nizasyonel öğrenme 
ortamı yaratması, 
hataya yaklaşım, 
yönetim yaklaşım
ları, motivasyon

teorisi, ulaşılabilir 
zorlayıcı hedefler 
belirleme, kontrollü 
risk alrha, değer 
odaklıhk, coşku 
ortamı, durumsallık, 
çalışma algılaması 
konularını seminere 
katılan orta ve 
üst düzey yöneti
cilere anlattı.
Seminere katılanlara 
katılım belgesi 
verilirken, odadan 
yapılan açıklamada 
ABİGEM eğitim semi 
nerlerinin devam 
edeceği bildirildi.

^■i'ilniıııılUfiiRl 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak'ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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 
lamlnant 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 
lamlnant parke, Islak zeminler seramik

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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Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu, partililer ile buluştu Vicdanca
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu, Mudanya’dan 
ilçemize gelirken, İstiklal Caddesi Orhangazi Kavşağında Gemlik İlçe 
Örgütü tarafından karşılandı. Yürüyerek çay bahçelerine giden 
Mumcu, burada partililer ile sohbet etti. Daha sonra Umurbey’e 
giderek Celal Bayar Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı 
Erkan Mumcu, 
yerel seçimler 
öncesi ilçe 
yönetimlerini 
ziyaret ederek, 
durum değer
lendirmesi 
yapıyor. 
Beraberinde 
Yerel 
Yönetimlerden 
Sorumlu
Başkan Yardımcısı 
Murat Akdeniz, 
Teşkilat Başkanı 
ve Genel Başkan 
Yardımcısı

Esat Bütün, 
Genel Başkan 
Yardımcıları 
Prof. Dr. Dursun 
Akdemir ile 
Niyazi Kahveci ile 
birlikte İstanbul'dan 
Mudanya'ya 
gelen Mumcu, 
bir süre önce 
şehit olan 
Binbaşı'nın 
ailesine taziye 
ziyaretinde 
bulundu. 
Daha sonra İl 
Başkanı Ahmet 
Kömbe'nin de 
katılımıyla 
Gemlik'e gelen 
Mumcu, önce

Umurbey'e z 
geçerek Celal 
Bayar'ın Anıtı’na 
çelenk koydu. 
Kalabalık partili 
eşliğinde 
Gemlik'e gelen 
Erkan Mumcu, 
Orhangazi 
Caddesi 
kavşağında 
Gemlikli partililer 
tarafından 
çiçeklerle 
karşılandı. 
Beraberinde 
Gemlik Anavatan 
İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt'la 
birlikte İskele 
Meydam’nda

bulunan 
Gurup Aile 
Çay Bahçesine 
giren Mumcu, 
yaklaşık yarım 
saat partililerle 
sohbet etti. 
Yerel seçimler 
öncesi partinin 
yönetimi ile 
kadın kolları ve 
gençlik kolları 
teşkilatlarına 
moral ziyareti 
yapan Anavatan 
Partisi Genel 
Başkanı 
Erkan Mumcu, 
daha sonra 
Orhangazi ‘ye 
hareket etti.

Yorgo’nun en büyük aşkı Bursa
'Bursa'da 5 bin 241 yabancının satın aldığı 1,5 

milyon metrekare taşınmazın 1 milyon 158 bin 940 
metrekaresi Yunanlara ait. 4 bin 819 Yunan vatan
daşı Bursa'da 4 bin 347 emlak edindi.* Cümlesinin 
yer aldığı haber başlığı 'YUNAN UYRUKLULARIN 
TERCİHİ BURSA VE İSTANBUL* diyor.

Yunanlı vatandaşların en fazla Bursa'da gayri
menkulu olması dikkat çekicidir, elbette.

Ancak bu konunun abartılması ve Yorgo’nun 
küsmemesi gerek... Dostum Yorga'nın da düşü 
Kurşunlu'dan bir minik arazi satın alıp, yazları 
gelip komşu olarak birlikte yaşamak.

Yunan ve Türk müziğin güzelliğinde...
Gelelim yabanci uyrukluların gayrimenkul 

olarak İstanbul-Bursa'yı tercih etmelerine.
Çok renkliliğin dili ve kentimin gelişmesinde 

böylesi yatırımlar ve komşular katkı sağlayacaktır.
Niye kör gözüm parmağıma olarak görülür ki.. 
Diyeceksiniz ki, yabancılar en çok, Emlak, 

gayrimenkul, arazi .banka, finans kuruluşu, med 
ya, hazir karlı şirketler, fabrikalar.. (Bu arada 'ya 
bancılar* kelimesini parantez içine alalım gelecek
te bu konuyu açacağım, Zira biz kendimize bile 
yabancılaşmayı başaramadık!...)

Türkiye'ye yatırım yapılmasının nedenlerinden 
biri ucuz işçilik diyeceksiniz. '

Bence asıl neden artık büyük bir pazar oluşu
muz. Tabii ki Türkiye'ye sermaye yatıranların tek 
amacı para kazanmak.

Bizi çok sevdiklerinden değil, para kazanacak
larını gördükleri için Türkiye'ye yatırım yapıyorlar.

Eskiden bu böyle değildi. En dandik doğu 
Avrupa ülkeleri, Macaristan vesaire Türkiye'den 
daha çok sermaye çekerdi.

Örneğin bir Carrefour'u düşünelim.
Kaç tane alışveriş merkezi inşa ettiler?
Bir zamanlar mahalle bakkallarından kazık yi 

yen halkımız artık aldığı malı geri verebilme garan
tisi ile modern ve ucuz alışverişi öğrendi.

Sonuçta Carrefour da kazandı, biz de kazandık. 
"Yabancılar para kazanıyor, o zaman bize 

zararlı olmalı" düşüncesi yanlıştır. Bakın Türki 
ye'de yabancılar gerçekte neler yapmış:

-Japon otomotiv kablo fabrikası, Toyota Ada 
pazarı fabrikası, yılda 150 bin araba üretiyor, Tü 
tün fabrikası, Manisa: Hugo Boss, Türkiye de 
açtığı ikinci fabrikası: Çinlilerin Türkiye'de kur- < 
duğu ilk fabrika: (pet şişeden elyaf üretimi Uşak) 
isveçli ilaç fabrikası Roche ve Novartis 2 yem fab
rika açıyor: DENSO Japon araba klima üreticisi 
fabrika açıyor: Alman türbin motor şirketi İstan
bul'da fabrika açıyor: Ford Türkiye üretim kapa
sitesini 240 bin araca çıkarıyor: Çinli elektronik 
devi Sunny İstanbul'da fabrika açıyor: AvusturyalI 
şirket ambalaj fabrikası inşa ediyor: Hintli firma 
Çorlu'da polyester fabrikası inşa ediyor: KanadalI 
optik şirketi İzmir'de fabrika inşa ediyor: 
indonezyah bir şirketin Türkiye'deki ilk fabrikası 
açılıyor (Tekstil Çorlu) Alman Bosch Bursa'da yeni 
fabrika açıyor: Muğla'ya Çin motosiklet fabrikası 
kuruluyor: Ispanyol Fagor soğutucuları Gebze'ye 
dev fabrika inşa ediyor....

Bu liste devam eder...
Görünen köy kılavuz istemez, fabrikalar açıyor

lar, binlerce kişi çalıştırıyorlar, vergilerini ödüyor
lar... Dünya standartlarında üstelik..

Diyeceksiniz ki, Türkler satın alsın, kimse en 
gedemiyor ki. Nasıl Zorlu'nun Avrupa'da yatırım 
yapmasını destek olunuyorsa, yabancılarda 
Türkiye'de yatırım yapıyorlar. ’

Bakınız Özdilek dünya piyasasında ve de Zeki 
Zorlu Avrupa'daki yatırımları ile parmak ısırtıyor.

Ne güzel işte.. Kentimde bugün 'Bosch', 'Rena 
ult', Tofaş vb fabrikalar var. En çok vergi rekortme 
ni olmanın yanı sıra yerli fabrikalarımızdan daha 
da çok işçinin sendikal haklarını koruyorlar, hatta 
dil öğrenmeleri konusunda girişimleri bile var.

Yeter artık. Körü körüne her yatırıma "yabancı" 
diye karşı çıkmak hala OsmanlI genlerinin var
lığını yaşatmaktır!.. Evrensel kafalar olmadıkça, 
'Osmanh geni' ile Viyanalara dayanırsınız ama geri 
dönüverirsiniz.. Bir bardak suda fırtına koparıyo 
ruz... Kendimize geldiğinde ortalığı yıkıyoruz... 
Ancak başka ülkelerde gayrimenkul alan bizim 
Türkler'e söz eden yok. Avrupa ülkelerinde en çok 
gayrimenkul yatırımını yapan Türkler....Haberiniz 
var mı? Camilerde bile rekor kırmışlar!...

Nüfusları da hayli artınca, Kafatasçı dişi- baş 
kanları Almanya'da 'yabancılara- yani bizim Türk 
ler için' önlem paketlerini başlattı..
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Topbaş: "1 Mayıs zararı 1 milyar YTL’
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, olaylı 
geçen 1 Mayıs nede 
niyle kentin genel 
olarak zararının 1 
milyar YTL civarında 
olduğunun tahmin 
edildiğini söyledi. 
Soruları yanıtlayan 
Topbaş, İstanbul'un 
2010 Avrupa Kültür 
Başkenti olduğunu 
hatırlatarak, kentte 
yaşayan herkesin 
tavrının, bütün olum 
suzlukların ve güzel
liklerin dünyaya 
yansıdığını belirtti. 
Topbaş, Taksim'in 
büyük ölçekli toplan 

Çelik ten orantısız güç kullanıldı tepkisi
1 Mayıs'ta yaşanan kötü 
görüntülerin yankısı sürü 
yor. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, 1 Mayıs'ta yaşanan 
orantısız güç kullanımıyla 
ilgili polise İstanbul'da 
1 Mayıs gösterilerinde 
yaşanan olaylar üzerinde 
Çalışma Bakanı Faruk 
Çelik açıklama yaptı. 
Bakan Çelik açıklamasında: 
"Böyle güç kullanılmalı 
mıydı? Bunun hesabı 
verilmeli" dedi..

tıları kaldıramayacak 
bir bölge olduğunu 
dile getirerek, oteller 
bölgesi, kültür, sa 
nat ve eğlence 
merkezi olan Tak 
sim'de, turizmin ve 
yaşam alanlarının 
ciddi anlamda et 
kilendiğini kaydetti. 
Esnafın da çok 
rahatsız olduğunu 
belirten Kadir Top 
baş, "1 Mayıs nede 
niyle İstanbul'un ge 
nel olarak zararının 
1 milyar YTL civarın
da olduğu tahmin 
ediliyor. İstanbullu
ların, esnafın günlük 
durgunluğu ve hare 

ketsizliğinin getirdi 
ği yansımalar bun
lar. Bu yansımalar 
verğilere de iş hac 
mine de intikal ede
cektir" diye konuştu. 
Topbaş, Taksim 
Cumhuriyet Anıtı'nın 
bulunduğu yerdeki 
etkinliklerin, o böl
genin durumuna ve 
güzelliğine uygun 
olması gerektiğini 
vurgulayarak, söz
lerine şöyle devam 
etti* "1 Mayıs bayra
mı istismar edilme 
meli. Bunun gerçek 
anlamda bir bayra
ma dönüştürülme 
sinin sorumluluğu 

sendikalara, he 
pimize düşmektedir. 
Birtakım sıkıntılara 
fırsat tanımamak 
görevlerimiz arasın
dadır. Valilik bu 
konuda tedbirlerini 
aldı, tavrını ortaya 
koydu ve Taksim'in 
bir miting alanı 
olmadığını, 500 bin 
insanı çekemeye
ceğini söyledi. Türk- 
İş bu konuda has
sasiyetini gösterdi, 
diğer sendikalar 
da zorlamadılar 
Bundan dolayı 
da teşekkür ediyo
rum ama bu boyuta 
da gelmemeliydi."
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Genelkurmay: PKK 
Kandil de vuruldu

Genelkurmay 
Başkanlığı, Kandil 
Dağııida tespit 
edilen PKK/KONG 
RA-GEL terör 
örgütüne ait hedef 
lerin, Türk jetleri 
tarafından önceki 
gece vurulduğunu 
açıkladı,. Genelkur 
may Başkanlığı'n 
dan yapılan 
açıklama şöyle: 
"Irak’ın kuzeyinde 
Kandil Dağının Irak 
tarafında kalan 
kesimlerinde tespit 
edilen PKK/KONG 
RA-GEL terör 
örgütüne ait hedef 
ler, Türk Hava 
Kuvvetleri uçakları 
tarafından 01 Mayıs 
2008 günü saat 
23:00’den itibaren 
icra edilen kapsamlı 

ve etkili bir hava 
harekatı ile 
vurulmuştur. 
Görevlerini başa 
rıyla tamamlayan 
uçaklarımız emni 
yeti i bir şekilde 
üslerine dönmüş 
lerdir. İcra edilen 
harekatta sadece 
PKK/KONG  RA-GEL 
terör örgütü hedef 
alınmış, sivil halk ve 
yerel unsurların 
olumsuz etkilenme 
mesi için gereken 
hassasiyet 
gösterilmiştir.
Harekatın sonuç 
larını tespite yönelik 
değerlendirmeler, 
çeşitli vasıta ve 
yöntemlerle sürdü 
rülmektedir. Kamu 
oyuna saygı ile 
duyurulur."

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Tebrikler Barış Can Güler
Barış Can Güler, 
Henüz 8 yaşında. 

''Gemlik Körfez"in 
küçük çizeri.

Sıcak kanlı, seve
cen, cana yakın, 
sevimli bir çocuk.

İki yılı aşkın 
zamandan beri her 
gün anlamlı 
karikatürler çiziyor 
gazetemiz Gemlik 
Körfez'de.
Karikatür ve re

simleri okulunun 
ve bazı kuru
luşların panoların
da yayınlanıyor.
Derslerinde de 

l çok başarılı. Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu'nun yüz akı, 
öğünç kaynağı.

Bir noktada 
başarıları ile okulu
nun tanıtım ele
manı.

Müziğe kulağı 
yatkın.

Küçük orgu ile 
önemli eserleri icra 
edebiliyor.

Philips şirketinin 
‘Küresel 
Aydınlanma ve 
Enerji Verimliliği” 
ile ilgili yurt 
genelinde açtığı 
resim ve karikatür 
yarışmasına en 
çok eserle katılıp 
binlerce yarışmacı 
arasından “Jüri 
Özel Ödülü”nü 
kazanmış bulunu 
yor.

Sayın Kadri ve 
Serap Güler oğulla 
rıyla ne kadar 
gururlansalar 
azdır.
. Kendilerini kut
larım.
Tebrikler Barış 

Can Güler!
Kırkbirkere 

maşallah!
Allah kem gözler

den, kem dillerden 
korusun.

Ömrün sağlıklı ve 
uzun olsun.
Başarıların her 

dalda olsun.
Başarılı olacak

sın!
Sende o yetenek 

var. İnanıyorum ki 
ileride de Gemlik 

liler seninle gurur 
duyacak.
Başarılarınla yurt 
ve dünya genelin 
de ünleneceksin. 
Yeter ki bıkkınlık 
gösterip çalış
malarını aksatma.
Gemlik; Cumhur 

başkanları, Milletve 
killeri, senatörler, 
yüksek dereceli 
yargıç ve savcılar, 
kuvvet komutan
ları, generaller, 
hukukçular ve her 
meslekten başarılı 
insanlar yetiştirdi.
Görsel sanatlarda 

yetişen Gemlikli 
hemşehrilerimiz 
arasında şairler
den, rahmetli Dr.

Ziya Kaya, Serdar 
Ünver, Şadiye Bin 
gül; edebiyatçılar; 
dan, rahmetli Enise 
Aral, Zebercet Coş 
kun, Av. Ali Aksoy; 
sergi açmış res 
samlardan, rah
metli öğretmen 
Mehmet Sevinç, 
emekli öğretmen 
Nurten Durdağ, 
genç yetenek 
sevgili komşum 
Ender Yolcu; ünlü 
heykeltıraşımız 
rahmetli Tankut 
Öktem; müzisyen
lerden rahmetli 
Sevim Deran ve 
Gemlik Belediye 
TSM sanatçıların
dan Aslıhan 
Yurdakul; karikatü 
ristlerden, Karagöz 
Gazetesinde çok 
genç yaşta karika 
türleri yayınlanan 
emekli polis 
memuru Oktay 
Karagöz ve 
günümüzde de 
Barış Can Güler 
yer almaktadır.

Unuttuğum isimler 
var ise affola...

Sanat Allah 
vergisi.

Büyük Atatürk 
sanata verdiği 
önemi veciz sözleri 
ile ifade etmiştir.

"Hepiniz mebus 
olabilirsiniz, vekil 
olabilirsiniz, hatta 
Cumhurreisi ola
bilirsiniz, fakat 
sanatkâr ola
mazsınız. "

"Bir millet 
sanattan ve 
sanatkârdan 
mahrumsa tam 
bir hayata malik 
olamaz."

"Sanatsız kalan 
bir milletin hayat 
damarlarından biri 
kopmuş demektir."
Anneler, babalar, 

öğretmenler!
Çocuklarımızın 

yeteneklerini yakın 
dan izleyelim.

Onları sanata 
yönlendirelim.

Topluma 
kazandıralım.
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Önceki gece Bursa Çağdaş 
Gazeteciler Derneği’nde güzel 
bir gece geçirdik.

Bugün fotoğraflar elimize 
geçmediği için haberini yarın 
yazacağım.

Burada dostlar ve genç 
agazetecilere Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin kuruluş öyküsünü 
anlattım.

Eskilere gittik.
Cengiz Göraldan, Yılmaz 

Akkıhçdan, kapatılmamızdan 
tutun da “Askerin Postalı” 
öyküsünden bugünlere geldik.

İlçelerde gazete çıkarmanın 
zorluklarından, okurların ilgisiz 
liğin dem vurduk.

Ama artık ilçelerde de iyi 
gazetelerin çıktığından söz 
ettik.

Böyle bir güzel geceden son 
ra, dün beni dünyaya getiren 
ve 88 yaşına karşın hala beni 
ve kardeşlerimi düşünen anne
min rahatsızlandığını öğrendim.

Dedem, annemin Küçük 
Kumla da 1920 yılında doğduğu 
nu yazdırmış yeni nüfus cüz
danları çıktığında kayıtlara..

"Ben doğduğumda gavur 
köye gelmiş, evleri yakıyor- 
muş..

Köylü dağa kaçmış. Annem 
öldüğü için beni ninem kundak
ta dağa kaçırmış.” diye

Yaşlanmak

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.oom

anlatırdı.
Tarihler tutuyor.
Yunanın İzmir den Bursa’ya 

ilerlemesi, Bursa’nın işgali 
Adapazan’na geçmesi TBMM 
Sivas’a taşınma girişimleri.. 
Tarih doğru..,

Annem mahallemizde sağ ka 
tabilen en yaşlı bir iki kişiden 
biri.

Öksüz büyümesine karşın, 
babam ile evlendikten sonra 
yaşam mücadelesinde hep 
onun yanıbaşında olmuş bir 
Anadolu kadını...

Babamın bakkal dükkanını 
evirip çeviren, bir yandan mani
fatura dükkanına bakan..

Zeytinini seçen, ev işleriyle 
uğraşırken 5 çocuğunu da 
büyütebilen cabbar bir kadın.

Biraz otoriter, biraz bişbilir, 
biraz tuttuğunu koparan...

. Zeki ve çalışkan...
Artık iyice yaşlandı.
Sağlığında önce küçük oğlu

nun ölümüyle yıkıldı.
Sonra 42 yıllık hayat arkada 

şını, yıllar sonra da kendisiyle 
konuşmayan ortanca oğlunu.. .

Üç selvisinin yitişini sağlı 
ğında gördü.

Yaşama direndi tek başına.
Ama, artık fikizi yapısı bu 

dirence karşı koyuyor.
İskelet sistemi vücudu taşı 

yamıyor.
Bakım istiyor.
O nedenle, kızının gözeti

minde.
Ben, her pazar günü o’nu 

görmeye gittiğimde, mutluluk
tan gözlerinin nasıl parladığını 
görüyorum.

Barış’ı ve Özgür’e karşı sev 
ğisi bir başka..

Artık pazara çıkamadığı için 
ablama aldırdığı çoraplar ve 
kilotları her gidişimde çocuk
lara armağan etmesi onu mutlu 
ediyor.

Evimiz çorapçı mağazasına

döndü.
Çocuklara hiç oyuncak hedi 

ye etmedi yaşamında.
O’na özel günlerde götürdü 

ğüm çiçekleri hiç sevmedi.
“Paranızı böyle şeylerle 

boşa harcamayın” derdi.
“Bunlara para vereceğinize 

bir kenara koyun, bir gün lazım 
olur” öğüdünde bulunurdu.

O dipçik gibi, çalışkan kadın 
artık köşesinde oturuyor, kimse 
nin işine karışmadan Kumla 
daki kiracılarının ödemediği ki 
ralara kafasını takıyor.

Dün, o’nu hastanede kontro- 
la götürdüm.

"Kafamın içinde sanki cam 
kırıyorlar” diyordu.

Tepeden tırnağa kontrolleri 
yapıldı.

Tomografisi çekildi,
Herşeyi normal..
Sorun yaşlılıkta.
Artık giderek çocuklaşıyor.
Eskileri daha çok anımsama 

ya başladı.
Biz, çocuk olarak mı kaldık.
Çocuklarımız da büyüdü.
Yaşam çarkı dönüyor, insan

ları öğüterek.
Yaşlılık yaşamın biri gerçeği.
Herbirimiz onunla er ya da 

geç karşılaşacağız.
Tabii erken ölmezsek.

UMUIBEY Mil SİM 
W MRIERU

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
1 Saati: 45.00 • YIL 

I 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 hapiş 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.

mailto:kadri_guler@hotmail.oom


Klrak'ta operasyon aralıksız siirüuor
Kuzey Irak'taki 
terör kamplarından 
sansasyonel 
eylem yapmak için 
Türkiye'ye sızmaya 
çalışan bir grup 
terörist Şırnak'ın 
Beytüşşebap 
ilçesi kırsalında 
püskürtüldü. 
Mehmetçikler 
roketatar ve uzun 
menzilli ağır makineli 
silahlarla terörist 
hedeflerini yok etti. 
PKK terör örgütüne 
yönelik sınır ötesi 
ve sınır içinde son 
yılların en büyük 
operasyonlarını 
düzenleyen Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
(TSK), bölücü 
örgüte ağır zayiatlar 
verdiriyor. Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu'da hava 
destekli operasyon
lar aralıksız sürerken 
askeri harekettik 
nedeniyle bölgede 
tansiyon her 
geçen gün artıyor.

Yapılan operasyonlar 
ile ağır darbe alan 
örgüt mensupları 
Kuzey Irak kam
plarından metropol 
kentlerde sansas 
yönel eylem yapmak 
için Türkiye'ye 
sızmaya çalışırken, 
Mehmetçik, sınırda 
adeta etten duvar 
ördü. Yüksek vadi 
lerde gece görüşlü 
termal kameralar 
ile sınırda kuş 
uçurtulmazken 
bir grup teröristin 
Şırnak'ın Beytüşşe 
bap ilçesi kırsalında 

Türkiye'ye yaklaştığı 
bilgisi üzerine bölge 
ye komandolar sevk 
edildi. Şafak vakti 
yapılan operasyonda 
askerlerin geçiş ya 
pacağı yollar mayın 
dedektörleri ile taran 
diktan sonra Mehmet 
çik kısa sürede böl
geyi abluka altına 
aldı. Sınırda hareket 
liliğin gözlenmesi 
ile birlikte koman
dolar roket atar 
ve uzun menzilli 
silahlar ile hedefleri 
ateş altına aldı. 
Güvenlik güçleri 

ve PKK'hlar arasında 
yaşanan kısa süreli 
sıcak çatışmada 
teröristlerin, silah 
larını ellerine bile 
alamadan geldikleri 
yöne doğru kaçtığı 
gözlenirken, Meh 
metçikler operas 
yonu teröristlerin 
kaçış istikametine 
doğru devam 
ettirdi.
Operasyon bölge 
sinde teröristlere 
ait çok sayıda 
mağara ve sığınak 
imha edilirken, 
sınırda püskürtülen 
teröristlerin 
yakalanması için 
iyi eğitilmiş yüzlerce 
komando Irak 
sınırının sıfır 
noktasına doğru 
harekete geçti. 
PKK'lı teröristlerin 
geçiş yolları bir 
kez daha kapatı 
lirken bölgede 
operasyonların 
aralıksız süreceği 
öğrenildi.

Suriye'nin 
bıraktığı su, Türk 

topraklarına ulaştı
Devlet Su İşleri 
(DSİ) 63. Bölge 
Müdür Yardımcısı 
Mehmet 
Çolakoğlu, 
Suriye'nin baraj 
kapaklarını 
açmasıyla 
bıraktığı suyun, 
Türk topraklarına 
ulaştığını belirtti. 
Çolakoğlu, yaptığı 
açıklamada, 
Suriye'den gelen 
su sayesinde 
çiftçilerin 
ürünlerini sulamaya 
başladığını 
söyledi.Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
Suriye ziyafetinin 
ardından baraj 
kapaklarının 

açılmasıyla 
çiftçilerin 
yüzünün güldüğünü 
ifade eden 
Çolakoğlu, 
"Suriye tarafı, 
10 günlük süre 
ile Afrin Çayı 
ve Asi Nehri 
olmak üzere iki 
noktadan 
Türkiye'ye su 
bırakmaya başladı. 
2 gün önce 
Suriye'nin 
baraj kapaklarını 
açmasıyla 
bıraktığı su toprak
larımıza ulaştı. Asi 
ve Afrin'in debisi 
bırakılan su 
nedeniyle sürekli 
yükseliyor" diye 
konuştu.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

B İ Z I M İ S İ M İ Z ....

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
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3IB GEMLİK Tel: 513 96 83 Faz: 513 35 95
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3 Mayıs Milliyetçiler Günü kutlanıyor

SÜRÜ

ıdı.

ık-
si

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Merhum Alpaslan 
Türkeş ve arkadaş 
lan tarafından 
demokrasi meşale 
sinin yakıldığı 3 
Mayıs 1944 gününün 
"Milliyetçiler Günü" 
olarak kutlandığını 
hatırlatan MHP Gem 
lik İlçe Başkan Yar 
dımcısı Ercihan 
Yavuz, yazılı basın 
açıklamasında 
"Bugün Türkiye, 
etnik milliyetçilikleri 
körükleyen ve Türk 
kimliğini her fırsatta 
reddeden bir siyasi 
anlayışla idare 
edilmektedir.
Türk'üm diyemeyen
lerin, Türklük şuu
runu sorgulamaya 
açanların, Türk ol 
maktan gurur du 
yanları ırkçılıkla suç 
layanlann aydın ol 
duğu günümüzde 3 
Mayıs Milliyetçiler 
Günü'nün önemi bir 
kat daha artmak
tadır" dedi.
Ercihan Yavuz, 
"Merhum 
Başbuğumuz

Alpaslan Türkeş beş 
ve dava arkadaşları 
nın ülkemizin birlik 
ve dirliğini hedef 
alan, insanlarımızı 
anarşi, terör ve kaos 
ortamının kucağına 
çekmek isteyen her 
türlü yıkıcı ve bölü 
cü akım ve faaliyet 
ler karşısında Türk 
milletinin sağduyu 
sunun en mümtaz 
örneğini sergileyö 
rek, milli kültürü 
müze, inançlarımıza 
ve değerlerimize 
yönelik saldırılara 
karşı milli muhale
feti başlattıkları ve 
demokrasi meşalesi
ni yaktıkları 3 Mayıs 
1944'ün üzerinden 
64 yıl geçmiştir.
Türk milliyetçileri, 
her zaman bu ülke 
nin her türlü değer 
ve kutsallarının 
sahibi olmuş, geliş 
mesi ve gelecek 
kuşaklara intikali 
için üzerine düşen 
her türlü görev 
sorumluluğu büyük 
bir onur ve gururla 
yerine getirmiştir. 

içinde bulunduğu
muz şu süreçte mil
letimiz çok ciddi, 
çetin günler yaşa
maktadır. Ülkemizi 
bir yandan dışardan 
kuşatma, öte yan
dan içerden bunal 
tıp, manevi olarak 
çökertmek isteyen 
güç odakları devre 
dedir. Türkiye Cum 
huriyeti devletinin 
milli ve üniter yapısı 
na yönelik saldırılar 
her geçen gün art
makta, milletimizin 
kimliğini oluşturan 
kurumlar bir bir 
tahrip edilmek isten
mektedir. Bu anlayış 
sahipleri, Türk mil
liyetçilerinin büyük 
mücadelelerinin 
ürünü olan anayasal 
sistemi ve demokra 
siyi bütün kurum 
kuruluşlarıyla baskı 
altına alıp tehdit 
etmek cüretini ğös 
terme eğilimine gir
mişlerdir. Türk mil
letinin büyük sabrı 
ve tahammülü karşı 
sında güçlerinin 
alternatifsiz olduğu 

gibi derin bir yanıl
sama ile, dalga dal 
ga yükselen milli 
muhalefeti görmez
den gelmeyi, baskı 
larla sindirmeyi 
başaracaklarının 
düşünür olmuşlar 
dır. Halbuki, kamp 
/aşmaların, tutarsız 
ve çatışmacı siyaset 
anlayışının bugüne 
kadar sadece ülkem
ize değil, sahiplerine 
de hiçbir faydası 
olmamıştır. Bundan 
sonra da olmaya
caktır. Bunu kavra
mak, ülkemize daha 
fazla zaman kaybet
tirmemek için biraz 
iyi niyet ve 
samimiyet yeterlidir. 
n savunucusudur.
Bu duygu ve 
düşüncelerle 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı olarak 3 
Mayıs 1944'ün bütün 
kahramanlarını rah
met ve minnetle 
anıyor, Büyük Türk 
milletinin Milliyet 
çiler gününü 
kutluyoruz" dedi.

MM
ctıılriı lıı cüııiı ilmi tuıuıl

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

ÖZEL

* Ebe (Ebelik Bölümü Mezunu, Tercihen Neonatal Resusitasyon Programı
Eğitimi Almış)
* Hemşire
* Ameliyathane Hemşireleri
* Yoğun Bakım Hemşireleri
* Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireleri
* Acil Tip Teknisyeni (ATT) (Tercihen Erkek) Özel Hastane Deneyimi olan
* Medikal Muhasebe
* Hasta Kabul
* Sağlık Kurulu Rapor ve Hasta Yatış İşlemleri yapabilen
(Tercihen Tıbbi Sekreterlik Bölümü 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

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

? HASTANESİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İNSAN KAYNAKLARI & EĞİTİM DEPARTMANI

CHP Milletvekili Oynıen 
Tıp Fakülteleri için 

önergevenli

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
Bursa Milletvekili 
Onur Oymen, 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın 
cevaplandırması 
için TBMM'ne 
yazılı önerge 
vördi.
Öymen, öner
gesinde "Çeşitli 
üniversitelerimize 
bağlı tıp fakül
telerinin vatan
daşlarımıza 
verdiği sağlık 
hizmeti karşılığında 
devletten 
alacaklarının 
toplamı nedir? 
Bu alacakların 
ödenmesinde 
büyük gecikmeler 

yaşandığı 
doğru mudur? 
Ödeneklerin 
zamanında 
alınamaması 
nedeniyle bazı 
tıp fakültelerimizin 
vatandaşlarımıza 
sağlık hizmetini 
sunmakta
7rtrhık çektikleri 

yönündeki 
bilgiler gerçeği 
yansıtmakta mıdır? 
Bu gecikmelerin 
önlenerek tıp 
fakültelerimizin 
görevlerini 
gecikmeden 
yapabilmeleri 
için ne gibi 
önlemler alın
mıştır?" 
sorularının 
cevaplandırılmasını 
istedi.

http://www.0zelatakenthastanesi.com
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Yaslı badını, ölüm yardımı bahanesiyle Jolandırılılar
Bursa'da eşini 
bir süre önce kay 
beden 84 yaşındaki 
kadına, "ölüm 
yardımı" vadeden 
dolandırıcı, kefen 
parasını çalıp 
kayıplara karıştı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Tahtakale 
Mahallesi'nde oturan 
Emine Akgün'ün 
kapısını iyi giyimli 
tanımadığı bir 
kişi çaldı. Yaşlı 
kadına, "bugünlerde 
evinizde ölen 
oldu mu" diye 
soran dolandırıcı, 
Akgün'ün, "eşimi 
kaybettim" demesi 
üzerine, devletin

Bursa'da Baz İstasyonu Eylemi

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 »e KİRALIKLARINIZ İÇİM BİZİ ARATINIZ

| te

I

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

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı 
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

22 bin YTL ölüm 
yardımı yaptığını 
ve bu paranın alın
madığını söyledi. 
Yaşlı kadm, kendi

sine yardım 
yapılacağını zanne 
derek dolandırıcıyı 
içeri aldı. Elindeki 
evrakları gösteren

Bursa'da bir apart
manın çatısına konu 
lan ve kamufle edi 
len baz istasyonu 
vatandaşların tepki
sine sebep oldu. 
Ayaklanan mahalle 
halkı, istasyon kuru
lan eve saldırmak

1

&

B 
& 

a? 

g

dolandırıcı, 
"teyze işlem için 
para gerekiyor, sen 
evdeki paralardan 
bana ver" dedi. 
Bunun üzerine 
kefen için biriktirdiği 
780 YTL'si çalınan 
yaşlı kadın, 
dolandırıcı gittikten 
sonra oğlunu aradı. 
Bir süre sonra 
kandırıldığını anla 
yan Emine Akgün, 
polise müracaat 
ederek şikayetçi 
oldu. Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
yetkilileri, 
vatandaşları ikaz 
ederek tanımadıkları 
kişilere kapıyı açma
malarını istedi.

istedi. Olayları mahal 
le muhtarı büyüme
den önledi. Alınan 
bilgiye göre, merkez 
Yıldırım ilçesi Beya 
zıt Mahallesi Yenişe 
hir Sokak’ta, bir cep 
telefonu şirketi baz 
istasyonu kurdu. 
Apartmanın çatısına 
kurulan baz istasy
onu, "kanser olmak 
istemiyoruz" diyen 
mahalle halkını soka 
ğa döktü. Çocuklar 
ve kadınlardan 
oluşan yaklaşık 200 
kişilik grup, baz is 
tasyonu kurulan eve 
saldırmak istedi. 
Baz istasyonu kuru
lan evin cami ve 
okula 50'şer metre 
uzaklıkta olduğunu 
belirten vatandaşlar, 
"Baz istasyonlarının 
sağlığa zararlı oldu 
ğunu yetkililer doğ 
ruluyor. Kanser ol 
mak istemiyoruz. 
Mahallemizde baz 
istasyonu istemi 
yoruz" dediler. 
Mahalle Muhtarı 
Süleyman Atış ise, 
GSM şirketinin önce 
kendisine müracat 
ettiğini ifade ederek, 
"Ben buna karşı 
çıktım. Bir vatan
daşımız kabul etmiş. 
4 katlı evinin çatısı
na istasyon kurul
masına razı olmuş. 
Ev sahibi ve firma 
yetkilileri istasyonun 
sakıncalı olmadığını 
söylüyor. Ancak 
insanları buna 
ikna etmek zor 
gözüküyor. Biz de 
halkın tepkisini 
anlıyoruz. Mahalle 
miz de kabul görme 
yen bir uygulama 
istemiyoruz" 
dedi.

Bursa'dakiriişvet 1 
onerasyonu büyüyecek

Bursa'da Organize 
Polisi'nin, bazı ev 
ve işyeri ruhsat
larında usulsüzlük 
iddiasıyla başlattığı 
rüşvet operasyonu 
kapsamında adli 
yeye sevk edilen 5 
kişiden 4'ü tutuk
landı. Yetkililer, ope 
rasyonların genişle 
yeceğini belirterek, 
yeni gözaltılar ola
cağını söylediler. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen 'kıyak' isimli 
rüşvet operas 
yonunda bazı ev 
ve işyerlerine 
'usülsüz ruhsat' 
verilmesi olayına 
karıştıkları iddia 
sıyla gözaltına alı
nan Osmangazi 
Belediyesi eski 
ruhsat işleri 
müdürünün de 
aralarında bulun 
duğu 5 kişi'den 4'ü 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Cumhuriyet Savalı 
ğı tarafından 2007 
yılında başlatılan 
soruşturma 
kapsamında

Imanftetefli 
MHttııraMı
İngiltere'nin 

Leicester Kenti'nde 
iki Rottweiler 
cinsi köpek, 
sepetinden 
aldıkları beş 
aylık bebeği 
parçalayarak 
öldürdü.
Amy Burchell (26) 
bebeğini uyutup 
sepete yatırdıktan 
sonra, odadan 
ayrıldı.
Ancak Bruno ve

Osmangazi 
Belediyesi eski 
Ruhsat Müdürü ve 
halen Yazı İşleri 
Müdürü olan Kenan 
K., ile aralarında 
içkili resturant 
sahipleri ve otel 
işletmecilerinin 
de bulunduğu 
toplam 5 kişi 
gözaltına aldı. 
Kenan K.'nin 
rüşvet karşılığı 
kaçak yapılara 
usülsüz olarak 
ruhsat verdiği, 
diğer 4 zanlının 
da rüşvet 
karşılığında 
ruhsat aldıkları ve 
aracılık yaptıkları 
iddia edildi.
Sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edilen 
ruhsat müdürü 
Kenan K., otel 
işletmecisi 
A.Mahmut G., 
gece kulübü işlet
mecisi İbrahim G. 
ve kardeşi Yaşar 
G. tutuklanarak 
cezaevine, gönde 
rilirken, C.Y. ise 
serbest bırakıldı. 
Yetkililer, operas 
yoriların süreceğini 
ve yeni gözaltılar 
olabileceğini 
söylediler.

Bess adlı 
yırtıcılıklarıyla 
bilinen Rottvveiler 
cinsi iki köpeğinin 
bulunduğu 
terasın kapısını 
da açık bıraktı. 
İçeri giren 
köpekler, parçala
yarak öldürdüler. 
Anne, ihmalde 
bulunarak ölüme 
sebebiyet 
vermekten 
yargılanıyor.
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Yahancı taşı tarağı 
toplanı gidiyor

ive 
i I

Yabancı yatırım
cıların Türkiye'deki 
devlet iç borçlanma 
senedi (DİBS) port
föyünün değeri, 
küresel finans siste
minde dalgalanma 
ve belirsizliğin art
tığı yılbaşından bu 
yana 3 milyar 
YTL'ye yakın 
geriledi.

Yabancıların 
Türkiye'deki 
DİBS portföyünde 
küresel finans siste
minde kötüleşme 
belirtilerinin ilk alın
maya başladığı 
Temmuz 2007 so 
nun dan bu.yana 
yaşanan net küçül 
me ise 10.4 milyar 
dolara ulaştı.

■ • ■ ' " ' ■- 1 ■

ÇİZİYORUM

ELEMAN ARANIYOR
-nan
a

I
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracat/ar şahsen yapılmalıdır, 

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

8 YAŞ
Barış Can Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamızın üretim 

bölümünde çalışacak
GENÇ DİNAMİK

ELEMANLAR ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

HELMERSAN A.Ş-
Umurbey Sanayi Bölgesi - GEMLİK

TEL: 0.224 513 4517

ELEMAN ARANIYOR
A2 ehliyetli 

kurye işini yapabilecek ve 
su servisi pet satışında 

çalışacak plasiyer 
BAY ELEMAN ARANIYOR 
ŞAHİNÖZ GIDA ve TEKEL ÜRÜNLERİ 
Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:89 

GEMLİK/BURSA
TEL: 0.224 513 88 17 -513 21 30

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

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Td:5l3332l)

PERİ TOZU 12.00 ■ 14.00 ■ 16.15 ■ 19.00 -21.00
EJDER AVCILARI 12.00-14.15 16.30- 19.15

SATILIK DAİRE
Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 

160 m2 3+1 
Kat kaloriferli daire 
sahibinden satılıktır

Tel: (0.224) 517 26 42

I
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Baliüey Han a görkemli açılış
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan aslına uygun 
olarak restore edilen 
OsmanlI’nın ilk üç 
katlı çarşılarından 
olan 500 yıllık tarihi 
Balibey Han’ı, AKP 
Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir 
Mir Mehmet Fırat’ın, 
katıldığı görkemli bir 
törenle açıldı. 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Fırat, 
Tophane sırtlarında 
tüm ihtişamıyla ade 
ta Bursa’yı selam
layan Balibey Han’ın 
açılış töreninde yap
tığı konuşmada, Bur 
salıların çok büyük 
bir nimet içinde 
yaşadıklarını belirte 
rek, her geldiğinde 
Bursa’ya karşı gıpta 
hatta gizli bir 
kıskançlık yaşadığı 
m anlattı. Sanayi 
kenti olmasına kar 
şın yemyeşil, 4 mev 
simi yaşayan, tarımı 
ve termal suları ile 
Bursa’nın tüm 
nimetlerin bahşedil 
diği bir şehir 
olduğunu ifade eden 
Fırat, bunların yanı

sıra binlerce yıllık 
kültürü ile insanlık 
tarihine dayanan 
geçmişinin hayranlık 
uyandırdığını kay
detti. Fırat, bu yüz
den Bursa’nın Ana 
dolu’nun elmas 
yüzük taşı olduğunu 
kaydetti. BursalIların 
da kendilerine ver
ilen nimetleri koru
ma ve onlardan fay
dalanmayı bildiğini 
ifade eden Fırat, “Bir 
toplumun tarihinden 
kopuk yaşaması 
mümkün değildir. 
Mamur olabilirler, 
zengin olabilirler 
ama toplumun tarih 
ile olan irtibatını 
kestiğiniz anda me 
deniyetlerin devam 
etmediğini, onların 
medeniyetler mezar 
lığındaki yerini aldı 

ğını geçmişe bak
tığınızda görebilir 
siniz. Bu yok oluş o 
insanların tarih ve 
kültürleriyle barışık 
olmamasındandır. 
600 yıllık OsmanlI 
İmparatorluğu’nu bu 
topraklarda yaşata- 
bildiysek kendi 
kültürümüzü ve tari
himizi koruduğu
muzun göstergesi 
dir. Birinci dünya 
savaşından sonra 
her karış toprağı 
işgal edilen Osman 
lı’dan kalan Anadolu 
da bir İstiklal Savaşı 
olmuşşa bu toplu 
mun tarihinden ve 
kültüründen kopma
ması sayesinde 
Olmuştur. Dolayı 
sıyla bugün 
üzerinde yaşadığı 
mız Türkiye Cumhuri 

yeti’ni atalarımız kur 
muş ve bize hediye 
etmiştir” dedi. 
Balibey Han’ın sade 
ce restore edilmiş 
sıradan bir han 
olarak görmediğini 
ifade eden Fırat, 
“Balibey Han’ı bana 
500 yıl öncemi anla 
tıyor. Bursa’da yaşa 
yanların atalarının 
500 yıl önce ticarette 
ne kadar güçlü 
olduğunu, ne kadar 
güzel eserler oluş
turduğu gösteriyor. 
Bunun gururunu 
yaşıyorum. BursalI 
lar’ın da burayı bir 
kafeterya ya da hedi 
yelik eşyalar satılan 
dükkanlar olarak gör 
mediğini biliyorum. 
Buradan her geçişte 
insanlar, atalarını 
anarak 500 yıllık ha 
nın ayakta olduğu 
gibi bu ülke nin de 
sonsuza dek ayakta 
kalacağı inan cini 
pekiştirecektir. Bu 
yüzden hanlar, ha 
marnlar, mezarlar 
bizim için önemli, 
onları korumak 
zorundayız” diye 
konuştu

Uludağ Üniversitesi, 
Bahar Senlikleri'ni 

mohese kameralarla 
kavda alacak

Bursa Uludağ Üni 
ver sitesi tarafından 
düzenlenen Bahar 
Şenlikleri, bu yıl üni 
versitede yaşanan 
öğrenci olayları da 
gözü önünde bulun
durularak ilk kez mo 
beşe kameralı ile 
kayda alınacak. 
Uludağ Üniversitesi 
tarafından gelenek
sel olarak düzenle
nen Bahar Şenlikle 
ri, bu yıl 6-9 Mayıs 
2008 tarihleri arasın
da gerçekleştirile
cek. Şenliklerin des 
tekçisi Burkon Tu 
rizm'de düzenlenen 
basın toplantısı ile 
Bahar Şenlikleri nin 
programı ve aktivi 
teleri ile ilgili genel 
bilgiler veren Şenlik 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı, bu yıl şenlik
lerin ilk kez moseba 
kamera sistemi ile 
kayda alınacağını 
bildirdi.

Bu yıl başta Antalya 
Akdeniz Üniversite
si ve Bursa Uludağ 
Üniversitesinde ol 
mak üzere bir çok 
üniversitede yaşa 
nan öğrenci olayla 
rından da ders çıka 
ran Uludağ Üniver
sitesi yönetimi bu 
yıl 13. kez düzenle 
necek olan Bahar 
Şenliklerini olası 
olumsuzluklara kar 
şın ilk kez Mobese 
kamera sistemi ile 
kayda alacak. Ulu 
dağ Üniversitesi ta 
rafından geleneksel 
olarak düzenlenen 
Bahar Şenlikleri nin 
bu yıl 13.'sünün dü 
zenleneceğini akta 
ran Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı, düzenlemenin 
sınav ve eğitim öğre 
tim yılından yorul
muş öğren çilerin 
rahatlamasını ve 
final sınavına da ha 
dinç girmesini sağ 
ladığını vurguladı.

HEMŞİRE ARANIYOR
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 •J

Yalova Yolu 4.Km BURSA

DEVREN JMIUK
ADLİVC KARŞISI 
M€RV€ IZGARA

GSM: 0 544 677 44 31

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.
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‘yumurtayı rafadan yemeyin”
Protein açısından 

oldukça zengin, 
anne sütünden 
sonra en önemli 
besin maddesi 
olarak bilinen 
yumurtanın 'rafadan* 
yenilmemesi gerek
tiği bildirildi. 
Ordu Tarım İl 
Müdürlüğü Gıda 
Kontrol Şubesi 
Veteriner Hekimi 
Özkan Bayrama, bir 
yumurtanın 72 dere
cede kaynatılarak 
pişirilmesi gerektiği
ni, aksi takdirde için
deki virüslerin 
ölmeyeceğini belirtti. 
Yumurta kabuğunun 
gözenekli olduğu 
için dış sebeplerden 
kolay etkilenebile
ceğini kaydeden 
Bayramcı, buz-

Klavyeler mikrop saçıyor
Bilgisayar klavyele 
rin de bulunan mil 
yonlarca bakterinin 
kullanıcılarda ishal, 
kusma ve benzeri 
pek çok rahatsızlığa 
yoı açaonaıgıne 
dikkat çeken bilim 
adamları, mikrobiyo 
loğların sonuçları 
"Which?" adlı dergi 
de yayımlanan 
araştırmalarının, 
klavyelerde bulunan 
bakterilerin arasında

dolabında, peynir, 
soğan, balık gibi 
güçlü kokusu olan 
besinlerin yakınında 
saklandığı takdirde 
gözenekli kabuğun 
güçlü kokuları eme
bileceğin! vurguladı. 
Bu durumda yumur
tanın hem kabuğun
da hem de içindeki 
beyaz ve sarısında 

koli basili ve enfek
siyonlara yol açan 
Staphylococcus 
aureus bakterilerinin 
de bulunduğunu 
gösterdiğini bildirdi.

ayrı Klavyeyi 
inceleyen bilim 
adamları, klavyelerin 
üzerindeki bakteril
erle klozet ve 
tuvaletlerin kapı kol
larında bulunan bak
terileri karşılaştırdı. 
Bilim adamları, araş 

virüs olabileceğine 
dikkat çeken 
Bayrama, "Yumurta 
lar çiğ ve kısmen 
rafadan pişirilmiş 
şekilde tüketilmeme
lidir. Çiğ yumurtalar, 
virüsün ölmesi 
için yeterli ısı 
yüksekliği olan 
72 dereceye 
tabi tutulmadan 

tırmada kullanılan 
bir klavyenin kesin
likle kullanılmaması 
m istedi ve bu klav 
yede, bir klozette 
kinden 5 kat fazla 
bakteri' ouıünoüğu 
nu, kirliliğin, kabul 
edilebilir düzeyin 
150 kat üstünde 
olduğunu belirtti. 
Bilim adamları, klav 
yelerde bakteri üre 
meşinin en önemli 
sebebinin, kullanıcı 

tüketilmemelidir" 
dedi.
Çiğ yumurtanın 
hem sindirimi 
güç hem de 
mikroorganizmaların 
bulaşma riski 
bulunduğunu da 
kaydeden Bayramcı, 
"Çiğ yumurtada 
'salmonella' enfek
siyonuna (tifo, 
paratifo ve gıda 
zehirlenmesine yol 
açabilen bakteri) 
sık rastlanır. Çiğ 
yumurtanın beyazın
da avidin, sarısında 
bulunan B grubu 
vitaminlerinden 
biyotini bağlayarak 
kullanılmasını 
engeller. Pişirmeyle 
bu olumsuz etki 
önlenir" diye 
konuştu.  

ların bilgisayar 
başında yemek 
yemesi olduğunu 
kaydetti ve dökülen 
kırıntıların bakteri
lerin üremesine yol 
açıı ğını ı'raa'e eûî. 
Bilim adamları, kul
lanıcı ların kişisel 
temizliğe dikkat 
etmeme sinin, el 
yıkamamasının da 
bakteriyel kirliliğe 
neden olduğunu 
bildirdi.

Türkiye’de 4 milyon 
astımlı vat

Kronik bir solunum 
yolu hastalığı olan 
astımın tüm dünya
da 300 milyon, Tür 
kiye'de ise 4 milyon 
kadar insanı etkile 
diği bildirildi. 
Türk Toraks Derne 
ği'nin astım bildiri
sine göre kronik so 
lunum yolu has tali 
ğı olan astım dünya
da 300 milyon kişiyi 
etkiliyor. Türkiye'de 
ise bu oranın 4 mil 
yon olduğu tahmin 
ediliyor. Bildiride 
astım hastalarının 
yüzde 90'ının 
gündüz yakınma 
yaşadığı yüzde 
60'ının ise astımdan 
dolayı gece 
uyandığı belirtildi. 
Ayrıca astım 
nedeniyle son bir 
yılda her dört has
tadan birinin has
taneye yattığı, 
yarısının ise acil 
başvuruda bulun
duğu da bildirildi. 
-ASTIM, HASTALAR
IN YÜZDE 80'İNİN 
GÜNLÜK YAŞAMINI 
ETKILIYOR- 
Bildiride astımlıların 
yüzde 80'inin gün
lük yaşamının bu 
hastalıktan etk
ilendiği belirtildi, 
öte yandan yüzde 
43 gibi yüksek bir 
oranın ise iyimser 

bir algılama sonucu 
hastalığının kontrol 
altında olduğunu 
düşündüğü de 
kaydedildi. Bildiride 
her yaşta ortaya çık
abilen bu hastalığın, 
çocukluk döne-: 
minde daha sık 
görüldüğü belirti 
lerek, görülme 
sıklığının ise 
yaşam ve çevre 
koşullarının 
değişmesine 
bağlı olarak giderek 
arttığı ifade edildi. 
Uygun tedavi ile 
hastalığın kontrol 
altına alınabildiğinin 
anlatıldığı bildiride 
şu bilgilere yer 
verildi:“Astımlı bir 
hasta için kontrol 
altında olmak; 
gündüz astım yakın
ması bulunmaması, 
gece astım nedeni 
ile uyanmama, 
hastalığı tedavi 
eden ve Kontrol 
altında tutan ilaçları 
kullanırken ayrıca 
hızlı etkili nefes 
açıcı ilaçlara 
gereksinimin 
olmaması, nefes 
ölçümlerinin 
normal düzeyde 
olması ve 
günlük işlerin 
engellenmeden 
yapılabilmesi 
demektir.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ0 w 2
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. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 51315 07
Tapu Slcl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (22,6) 363 43 19
Eskihlsar (262) 665 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

E

■

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Habaş 613 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 613 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 614 59 81
Bütünler Likltgaz 613 80 00
Akçagaz 614 88 70
Totalgaz 614 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı ...
Tomokay Tomografi old 1U öo
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 46 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 613 46 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 613 23 26
Muhasebe Md. 613 46 21 -182
Yazı İŞİ. Md. 613 46 21 -111
Su Arıza Yalnız 186

TAKSİLER
Körfez Taksi 61318 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Taksi 613 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 617 33 94

1 AKCAN PETROL 613 10 79
MAR-PET 613 30 33
TUNCAY OTO GAZ 51314 25

NÖBETÇİ ECZANE

3 Mayıs 2008 Cumartesi 
CAN ECZANESİ

4 Mayıs 2008 Pazar 
SAĞLIK ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3047 
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-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Takımlarımız taraitardan destelı lıeliliyof
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UMURSPOR

Seyfettin ŞEKERSOZ
Birinci amatör 
kümede mücadele 
eden futbol takım
larımız bugün ve 
yarın oynayacakları 
maçlarda taraftar 
desteği bekliyor. 
Gemlikspor'un 
3. ncü grupta 
yenilgisiz liderliği 
sürerken 1. nci 

grupta ise Kumla 
Belediyespor 
düşmemek için 
mücadele ediyor. 
Bugün ilçe 
Atatürk stadında 
saat 14.00 de 
oynanacak olan 
Kumla Belediyespor 
ile Geçitspor 
arasındaki maç 
iki takım için de 
kader maçı 

niteliğini taşıyor. 
Grubun son iki 
takımının karşı 
karşıya geleceği 
maçta futbolseverler 
Kumla 
Belediyespor'un 
kazanması için 
destek verecekler. 
Bugün ikinci 
maçta ise 4.ncü 
grupta orta sıralarda 
bulunan Kurşunlu

Belediyespor ile 
Ayyıldız takımları 
karşılaşacaklar. 
Bu maçın başlama 
saati ise 16.00 
Yarın yine ilçe 
stadında saat 14.00 
de Umurspor ile 
Makp karşı 
karşıya gelecekler. 
5. nci grupta orta 
sıralarda yer alan 
iki takımdan

Umurspor, 
rakibini yenerek 
daha yukarılara 
çıkmak için 
mücadele edecek. 
Pazar gününün son 
maçı ise 3.ncü grup 
lideri Gemlikspor 
ile MKP Lalaşahin 
arasında oynanacak. 
11 maçta 9 galibiyet 
ve 2 beraberlikle 
29 puan toplayan 

kırmızı beyazlı 
Gemlikspor, 
deplasmanda 
yendiği rakibini 
kendi sahasında da 
yenerek süper 
amatör küme 
yoluna devam 
edecek.
Lider Gemlikspor'un 
oynayacağı maçın 
başlama saati ise 
16.00.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Torbalarla kaldırımlara bırakılan çöpler ve atıklar çevreyi olumsuz etkiliyor

Saat 24’den sonra 
İstiklal Caddesi

S İstiklal Caddesi’nin kaldırımlarına işyerleri kapatıldıktan sonra bırakılan naylon tor
balardaki çöpler, gece yarısından sonra sokaklarda başıboş dolaşan kedi ve köpekler 
tarafından parçalanınca ortaya hoş olmayan manzaralar çıkıyor. Haberi sayfa Tde

n iıir irGem ıı k Kar tez
GEM L1K’İN İLK GÜNLÛK SİYASİ GAZETESİ_______

5 Mayıs 2008 Pazartesi www.genilikkorfezgazetesj.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ

ARAÇLAR KİRALANIR

“Kiralayın, araca yatırını yapmayın ’
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: O 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Bursa Araştırma ve Kültür Vâkfı yöneticileri ile Belediyede ilk toplantı yapıldı

nı
 ı

Mit Htiiiıısi la ili ılın midi

Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kent Müzesi ve
Gemlik Tarihinin araştırılması

Gemlik’te bir Kent Müzesi kurulması için 
sanırım birkaç köşe yazısı yazmıştım.
Gemlik’in dününden bugününe dağınık 

bilgiler var. Bunların biraraya getirilmesi, 
Antik Çağ’da Gemlik, Bizans dönemi 
Gemlik’i, OsmanlI dönemi ve Cumhuriyet 
dönemi Gemlik’i konusunda elde tutacak 
bir belge yok.
Bundan iki ay önce, Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut ile makamında yaptığımız 
bir görüşmede, bu konuda girişime hazır 
olduğunu, ancak işten anlayan insan bul
makta zorlandığını söylediğinde, önerdi 
ğim İsim emekli Tarih öğretmeni Ürer 
Konak oldu. . Devamı sayfa 5'de

Gemlik tarihinin araştırılarak kitap ha 
line getirilmesi ve Kent Müzesi kurulması 
içiiHçalışmalara başlandı. Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut tarafından 
başlatılan çalışmaya, Bursa Araştırma ve 
Kültür Vakfı ile Gemlikli emekli tarih Öğret
meni Ürer Konak, gazeteci Kadri Güler ile 
Meclis üyesi Ali Ökuroğlu katılıyor. Gemlik 
Kent Müzesi Atatürk İlkokulu karşısındaki 
yanan eski Kız İmam Hatip Okulu binası ve
bahçesinde oluşturulacak. Haberi sayfa 2’de

Çağdaş Gazeteciler Derneği Güney Marmara Şubesi'nin Perşembe konuşmacısı gazetemiz sahibi Kadri Güler'di 

toManMneGemliillııleiMilJı
a Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un Odasında
| toplanan komisyon, yakında çalışmalara başlayacak.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Güney 
Marmara Şubesi’nde geleneksel olarak 
sürdürülen perşembe söyleşilerinin 
geçen haftaki konuğu Gazetemiz 
Sahibi ve Başyazarı Kadri Güler oldu. 
Kuruluşundan bugüne Gemlik Körfez 
Gazetesi’ni anlatan Kadri Güler, yerel 
gazetelerin ve Gemlik Körfez Gazete 
si’nin demokrasinin gelişimine büyük 
katkılar sağladığını belirterek, gazete 
mizin bu konuda . büyük sınavlar 
verdiğini söyledi.
1982 yılında Körfez Gazetesi’nin 4 ay 
süre ile bir yazıdan dolayı kapatıldığını 
anlatan Güler, yerel gazetelerin yaşa 
tılması ve desteklenmesi gerektiğini 
belirtti. Haberi sayfa 4’de

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

Temel değerler...
Sistem kendini koruyacak refleksleri gelişti 

remiyor.. .................
Gelişmiş ülkelerin neredeyse tümünde ülke 

yönetecek kişilerin bilgi birikiminden eğitim dü 
zeyine, sabıka kaydından ulusal değerlerle barışık 
ya da küs olmasına dek her "yanına" didik didik 
bakılır..

Örneğin Fransa'da rejimi değiştirme niyeti olan 
bir siyasal yapı asla iktidara gelemez..

Almanya'da da öyle.. ABD'de de.. Peki 
Türkiye'de.. Neresinden tutsanız elinizde kalır.

Şöyle ki; Laik toplum ve devlet ilkesi, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştiril mesi bile öne 
rilemeyecek maddesi olduğu halde tartışılıyor..

Oysa; Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir girişimi 
önleme ödevini, anayasasıyla önce meclis, 
hükümet, bağımsız yargı ve anayasa mahke mesi 
gibi kurumlara bırakmıştır.

Ama bu kurumların böyle bir girişimde bu lun- 
ması ya da onu önleyememesi durumunda, 
ülkenin iç-savaşa düşmemesi için "Türk Silahlı 
Kuvvetlerine Cumhuriyeti koruma görevi" vermek 
gibi bir demokrasi mühendisliği de sergi lerv 
miştir. Kuşkusuz asıl olan buna gerek kalma-, 
masıdır ama parlamento ya da hükümet ve siyasal 
partiler, ülkede baskı düzeni kurmaya kalkıştığın
da bunu önleyecek ve seçim yolunu yeniden 
işletecek kurumsal bir düzenlemenin olmaması 
durumunda, en kötü düzenden daha kötüsü olan 
anarşiye, yani iç-savaşa düşüleceği açıktır.(*)

Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiyi işletme 
ödevinin öncelikle sivil kurumlara ait olduğu nu, 
sivil kurumların demokrasiyi çiğneme ayrıcalığı 
olamayacağını temel almıştır.

Bunun yanında "Demokrasinin kendini savun
ması gerektiğini kabul eder; özgürlüklerin bir kez 
elde edildikten sonra dolapta saklanacak bir şey 
olmadığını, her gün uğrunda mücadele edilecek 
bir değer olduğunu" vurgular.

fe® Türkiye Cumhuriyeti "cumhuriyet" kavra mini 
। da doğru ve tutarlı olarak hep "demokrasi" anla 

mında kullanıp uygulamıştır. 1939 yılına değin . 
tüm orta-öğretim okullarında okutulan Yurttaş İçin 
Medeni Bilgiler kitabı Cumhuriyet'i şöyle tanımlı 
yor..

"Demokrasinin bütün anlamıyla ülküsü, bütün 
ulusun aynı zamanda yöneten durumunda bulun-, 
abilmesini, hiç olmazsa devletin son istencini yal
nız ulusun anlatıp ortaya koyması nı ister... 
Bundan dolayı demokrasinin en çağdaş ve man
tıklı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi, Cum 
huriyettir.

Cumhuriyette son söz, ulus tarafından seçil 
miş olan meclistedir.

Cumhuriyette meclis, cumhurbaşkanı ve hükü 
met, halkın özgürlüğünü, güvenliğini ve rahatını 
düşünmek ve sağlamaya çalışmaktan başka bir 
şey yapamazlar.

Çünkü bunlar bilirler ki, erk yerine saltanat sür 
mek için değil, ulusa hizmet için getirilmişlerdir. 
Ulusa karşı konumlarını ve görevlerini kötüye kul- 
lanacak olurlarsa, Şu ya da bu yolla, ulusal isten 
cin kendileri hakkında da belirmesiyle karşı karşı 
ya kalabilirler. Ulusa hesap vermek zorunluluğu, 
gelişigüzel ve gönlünce davranmakla sağlanmaz..

Türkiye Cumhuriyeti, "baskıcılığa karşı diren
me hakkı'nı en temel insan hakkı saymak ve bu 
hakkı kurumlaştırmakla ulusal egemenlik ilkesini 
güvenceye de almıştır.

Örneğin kadınların erkeklerle eşit yurttaşlık 
haklarından yoksun kılınması, ya da eğitim düze 
ninin bir dinin ya da mezhebin ölçülerine dayan 
dırılması kamu görevlilerinin belli bir toplum kesi
minden seçilip atanması, vb., oy yoluyla bile 
kararlaştı rılamaz.

Cumhuriyet düzeninde böyle bir oylamanın 
önerilmesi bile gayri meşrudur; bu yola gidecek 
bir hükümet meşruluğunu yitirir ve bireylerin 
"baskıya karşı direniş hakkı" doğar.

Son paragrafı Yılmaz Akkıhç ağabeyim geçen 
gün yazısında anımsatmıştı..Ben de ses çıkarma 
yacağıriı düşünerek izni olmadan alıntı yapıyo-' 
rum..

Çünkü; Bu uyarıyı yapmak ve vatandaşlara 
anımsatmak öncelikli bir yurttaşlık ödevidir..

Ve Yılmaz Ağabey; Cumhuriyetin, demokra 
sinin, laikliğin "yılmaz" savunucusudur..

Bızler de onun öğrencileriyiz..
7*1 Prof.Dr. ^er Ozankaya
Bizim Anadolu 15 Ekim 2005

Gemlik Kent Müzesi 
kurulması için Bursa 
Araştırmaları Kültür 
Vakfı Yöneticileri ile 
Gemlik Belediyesi’n 
de ilk toplantı yapıl 
dı. [Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
makam odasında 
yapılan toplantıya 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Bursa Araştırma ve 
Kültür VakfrYönetim 
Kurulu Başkanı Nuri 
Kolaylı, Yönetim Ku 
rülu üyeleri, Ahmet 
Erdönmez, araştır
mada Yasar Raif Kap 
lanoğlu, Uludağ Üni 
versitesi Tarih Bölü 
mü Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf Oğuzoğlu, 
Sekreter Sibel; Gök, 
Emekli Tarih Öğret
meni Ürer Konak, 
Gazeteci Kadri Güler 
katıldı. Gemlik Kent 
Müzesi kurulması 
için Bursa Araştırma 
ve Kültür Vakfı’na 
yazılan yazı üzerine 
danışmanlık yapmak 
için görüşmeye ilçe 
mize gelen Vakıf Yö 
neticileri ile Gemlik 
Kent Müzesi Koordi 
riasyon Kurulu Bele

diye Başkanı Meh
met Turgut’un oda 
sında biraraya geldi. 
Yapılan toplantıda 
ilçede bir Kent Müze 
si kurulması için 
komite oluşturul
masına karar verildi. 
Gemlik Belediyesi 
adına bu kurula Mec 
lis Üyesi Ali Okuroğ- 
lu, Gemlik Kent Mü 
zesi Koordinatörü 
Ürer Konak ve Gaze
teci Kadri Güler ile 
Bursa Araştırma ve 
Kültür Vakfı üyele 
rinden Araştırmacı 
Yazar Raif Kaplan- 
oğlu ile Uludağ 
Üniversitesi Tarih 
Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf 
Oğuzoğlu 
görevlendirildi. 
Toplantıda öncelikle

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER veİŞ 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.baytasinşaatcom.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 Ş4

Gemlik’in kapsamlı 
bir tarih araştırması 
yapılarak, belgelerin 
toplanması ve bu 
belgelerin kurulacak 
Kent Müzesi’nde 
sergilenmesi, 
çalışmaların 
kitap halinde

basılmasına 
karar verildi.
Heyet, daha sonra 
Kent Müzesi kurul
ması düşünülen 
eski Kız İmam 
Hatip Okulu’na 
giderek binada 
incelemeler yaptı.

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.baytasin%25c5%259faatcom.tr
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Torbalarla kaldırımlara bırakılan çöpler ve atıklar çevreyi olumsuz etkiliyor

Saat 24’den sonra
İstiklal Caddesi

İlçemizin en 
önemli caddesi 
olan İstiklal 
Caddesi’nde, 
gece saat 
24.oo’den 
sonra bırakılan 
çöp torbalarının 
kedi ve köpekler 
tarafından 
parçalanması 
çirkin görüntülere 
neden oluyor. 
Çöplerin gece 
toplanması 
nedeniyle İstiklal 
Caddesi’n deki 
lokanta, kasap, 
pastane, banka 
ve mağazalarda 
toplanan atıklar, 
naylon torbalara 
konarak İstiklal 
Caddesi’ndeki 
kaldırımların 
yol kenarlarında 
ağaçların yanına 
bırakılıyor.
Çöplerin temizlik 
birimlerince 
alınmasına 
kadar geçen 
zamanda 
çevredeki köpek 
ve kediler ile 
bazı çöp 
toplayıcılarının 
torbaları açarak manın çevre 

_ sağlığına da
olumsuz etkileye
bileceği belirtiliyor.

pisliği çevreye 
saçması

. yakınmalara 
neden oluyor. 
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan Paşa 
Otel’de kalan 
yabancı müşteriler 
geçtiğimiz gece 
dağıtılmış çöplere 
bakarak gülmeleri 
dikkat çekti. 
Çevre kirliliğine 
de neden olan 
çöplerin değişik 
bir şekilde toplan
ması istenirken, 
böyle çöp topla-

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
ve AKP Kadın 
Kolla rının destek 
ve katkılarıyla 
çocukları olmasına 
karşın bir türlü 
evlenemeyen 
Emre Çiltaş ve 
Seda Ertürk 
dünya evine girdi.

HEM'de bir süredir 
meslek edindirme 
kurslarına katılan 
kursiyerlerden Seda 
Ertürk ile Emre Çil- 
taş'ın Gemlik Bele 
diyesi Nikah salo
nunda kıyılan nikahı
na AKP Kadın 
Kolları Başkanı Ayşe 
Karagöz ve yönetim

kurulu üyelerinin 
yanı sıra Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
Halk Eğitimi öğret
menleri ve Halk 
Eğitimde kurs 
gördüğü sınıf 
arkadaşları katıldı. 
Anne ve babasının 
nikahını izleyen

küçük kızda 
anne ve babasının 
özel gününde 
nikah masasında 
yerini aldı.
Çiftlerin geciken 

nikahında şahitlikleri 
ise Halk Eğitim 
Öğretmenlerinden 
Hatice Parlak ve 
Haşan Kınay yaptı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Sayfa 3

YazıYORUM

1 Mayıs ve ötesi! ....
Sayın okurlarım televizyonlarda İstan

bul’da ve Ankara'da emekçilere karşı yapı 
(an guç gösterisini gördünüz..

Taraf tutmadan, söyleyin değdi mi?
Ey hükümet; son sözü söyleyen, Ey Baş 

bakan Erdoğan; Sendikalara, Taksim'de 
tören yaptırtmamak inadına değdi mi?

Acaba, Taksim’e birkaç bin sendika üye 
sinin girip, Atatürk Anıtı’na çiçek bıraksa 
lardı, tören yapsalardı, sonra da sessizce 
ayrılıp gitmelerine izin verilse ne olurdu?

Devlet ne kaybederdi?
Hadi ciddi bir sebep söyleyin.
İstanbul Valisi ihbarlar ver diyor!...
Emir kulu tâbidir ki sizden aldığı emirleri 

tekrarlayacak..
PKK’lı gruplar - aşırı gruplar bomba 

atacaklarmış. !..
Büyük bir provokasyonda bulunacaklar

mış.!..
Hajıi neredeler?
Bir yerde bir bomba atıldı mı ?
İsteseler bugün de saldırıda bulunabilir

ler ve Devlete karşı daha da büyük bir pro
vokasyon girişiminde bulunabilirlerdi.

Demek ki, alınan istihbarat doğru değil
di...

Veya halka bahane olarak böyle ileri 
sürmek gerekti.

Herkes biliyor ki polisin görevi onları 
engellemektir.

Yoksa, Taksim meydanını yasaklayıp, 
bomba üzerine bomba atmak, oradan 
geçen herkesi coplamak, tekme tokat 
girme değil..

Bu olay tipik bir acımasız Devlet 
otoritesini gösterme, Devletin gücünü acı
masız ve ölçüsüz ispatlama çabasıdır.

Ey emekçiler; “Bizim yasak dediğimiz, 
yerde, siz kim oluyorsunuz da gösteri yap
mak istiyorsunuz” demektir..

Hükümetle, emekçiler arasındaki konuş
maların sonunda DİSK, kısıtlı bir törenle 
Taksim’e girmeye hazırdı.

Ancak, Devletin tepeden bakan, kibirli 
Bakanları bir defa HAYIR dediler mi, bir 
daha geri dönmediler..

Çocukça inatla, bir şehri iç harp düru- 
muna soktular.

Bütün olanlar o inatlarına değdi mi ?
Yazık değil mi oralar da yaşayanlara, iş 

yerleri oralarda olanlara, okullarına giden 
öğrencilere, kısaca Türk milletine..

Bütün dünya anında bu kötü manzar
aları seyretti..

Sizlere ne dediler bilmiyorum ama Türk 
milletini bu şekilde teşhir ettirmeye 
hakkınız yok..

Bizi küçük düşürdünüz..
İstanbul’da yaşanan manzara Türk toplu 

munda gereksiz bir gerilim yaratmanın öte
sine geçmemiştir.

Yapılmaması gerekenleri yaptınız, sizle 
re bir tavsiyem;

Gelin, daha şimdiden gelecek yıhn 1 
Mayıs’ını düşünelim ve yine aynı kavgalar
la karşılaşmamak için yapılması gereken
leri yasalarımıza koyalım ki, herkes ne 
yapacağını bilsin..

Bu yıl yaşananlar herkese, bilhassa 
Hükümete ders olsun....

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Çağdaş Gazeteciler Derneği Güney Marmara Şubesi’nin Perşembe konuşmacısı gazetemiz sahibi Kadri Güler’di

M IMİail İMİİIH MÜ ihlİMIİ
Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Güney 
Marmara Şubesi’nin 
geleneksel 
Perşembe Gecesi 
söyleşilerinin 
bu haftaki konuğu 
Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler oldu. . 
Derneğin Bursa 
Kültür Park’taki 
Lokalinde yapılan 
söyleşinin 
konusu, “Kurulu 
şundan bugüne 
Gemlik Körfez 
Gazetesi” idi.” 
Çağdaş Gazeteçiler 
Derneği Güney 
Marmara Şubesi 
Yöneticileri, 
genç gazeteciler, 
gazetemizin 
eski Yazarı Araştır 
maçı Gazeteci 
Yılmaz Akkılıç, 
eşi, gazetemiz 
yazarlarından İnan 
Tamer eŞi ve kızı, 
Özcan Vural, 
Gürhan Çetinkaya 
ve eşi ve . 
konuklar katıldılar. 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin kuruluş 
öyküsünü anlatan 
gazetemiz sahibi ve 
Başyazarı Kadri 
Güler, iki saate 
yakın yaptığı konuş
mada, Gemlik 
Körfez Gazetesi’nin 
yerel basın tarihinde 
önemli bir yeri 
olduğunu, demok 
rasi mücadelesinde 
bir ilçe basını 
olarak üzerine 
düşen görevleri 
yaptığı, 1979 yılında 
gazetenin Sorumlu 
Müdürü ve Köşe 
Yazarı Av. Mehmet 
Cengiz Göral’ın 
demokrasi düşman
ları tarafından 
şehit edildiğini 
söyledi.
Gecede Mehmet 
Cengiz Göral’ın

Gemlik Körfez’deki 
son yazısı olan 
“Demokrasi Adına” 
adlı köşe yazısını da 
okuyan Kadri Güler, 
Göral’ın yerinin 
Yılmaz Akkılıç 
tarafından doldurul
duğunu, bu kez 
12 Eylül döneminde 
1982 yılında 
Akkılıç’ın “Susmak” 
adlı yazısından dola 
yı gazetenin 4 ay 
süreyle Sıkıyönetim 
Komutanhğı'nca 
kapatıldığını ve 
Yılmaz Akkılıç ile 
Gazetenin Sorumlu 
Müdürü olan Kadri 
Güler’in Gölcük 
Sıkıyönetim ve 
Donanma Komutan 
lığı Mahkemesi’nde 
yargılanarak berat 
ettiklerini anlattı.

ASKERİN POSTALI 
Güler, aynı dönemde 
“Askerin Postalı” 
mn fotoğrafının çekil 
meşi için teşebbüste 
bulunmaktan, 
Gemlik’te Sıkı yöne
tim İlçe Komutanlı 
ğı’nca gözaltına 
alınıp serbest 
bırakılma öyküsünü 
de genç gazetecilere 
şöyle anlatı: 
“Normal dönemlerde 
gazetecilik yapmak 
kolay. Sıkıyönetim 
dönemlerinde gaze

Çağdaş Gazeteciler Derneği Güney Marmara Şubesi geleneksel Perşembe söyleşilerine 
konuşmacı olarak katılan Gazetemizin Sahibi Kadri Güler’i genç gazeteciler de dinledi

temizi haftada bir 
gün çıkarmaktaydık. 
Elle dizilen gazete o 
günlerin sansürcüsü 
olan bir subaya gö 
türülür ve okutulur
du. Sansürcü eğer 
evinde yoksa gele- 
siye ve gazeteyi oku 
yâsıya kadar bekler 
dik. Beğenilmeyen 
yazıları çıkarırlar 
ama yeri boş bırakı 
lamazdı. Burayı 
bir reklamla 
kapatırdık.”
Güler, Gemik Körfez 
Gazetesi’nin Bursa 
basına genç gazete
ciler kazandırdığını, 
gazetelerinden 
çıkarılan bazı 
arkadaşların emekli 
olabilmesi için 
kendi kadrolarına 

alarak emekli 
olmalarını sağlayan 
tek yerel gazete 
olmaktan da gurur 
duyduklarını söyledi. 
İlçelerde gazete 
çıkarmanın zor 
olduğunu da 
söyleyen Güler, 
“Çoğu zaman . 
gazetenin habercisi, 
baskıcısı, dağıtıcısı 
olur yerel gazeteci 
ler. Ailece gazeteyi 
çıkarmak için çabaı: 
harcarlar. Emekle 
jrinin karşılığını hiç 
bir zaman alamazlar. 
Gemlik 80 bin nüfus
lu bir ilçe olmaşına 
karşın, gazetemizi 
yaşatmakta zorlanı 
yor. Yerel gazeteyi 
yaşatmanın en 
önemli yolu abone 

olup okumaktır. 
Okumayan bir top 
lum olduğumuz 
için yeterince 
okunmuyoruz. ” 
İlçelerde teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte 
güzel gazeteler 
çıkmaya başladığını 
da söyleyen 
Kadri Güler, genç 
gazetecilerin büyük 
şehirlerde iş aramak 
yerine ilçelerde 
mesleği sürdürme 
leri ilçe gazetelerinin 
kalitesini de yüksel
teceğini söyledi. 
Gemlik Körfez’in 
internet gazeteci 
ligine de başladığını 
söyleyen Güler, 
“Gemlik içinde ve 
yurt dışındakiler 
Gemlik haberleri 

www.gemlikkor- 
fezgazetesi.com dan 
izliyorlar” dedi.
Dağıtım sorunları 
yaşadıklarını da 
anlatan Güler, 
“36 yılınıza girme 
mize bir ay kaldı. 
Bir yerel gazeteyi 
36 yıl yaşatmak 
oldukça zor. Bu 
sürede birçok ödül 
aldık. Gazetemizin 
okunmasında yazıla 
rıyla bizi destekle 
yen birçok arkada 
şımız oldu.
Hepsi aydınlıktan, 
demokrasiden ve 
Atatürk devrim ve 
ilkelerinden ödün 
vermeyen insanlardı. 
Onların sayesinde 
bugünlere geldik. 
Mutluyuz.” dedi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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http://www.gemlikkor-fezgazetesi.com
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Ürer Konak, ben ve Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut ile 
yaptığımız birkaç toplantıdan 
sonra kolları sıvadık.

İlk iş olarak, Bursa Kent 
Müzesi’ne giderek müzeyi 
kuran Bursa Araştırma ve 
Kültür Vakfı Genel Sekreteri 
Ahmet Erdönmez ve araştırma
cı gazeteci öğretmen Raif Kap 
lanoğlu ile buluştuk.

Ne yapacağımız, nasıl baş 
layacağımızı sorduk.

Onlar tecrübeliydiler.
Bize yol gösterebilirlerdi.
O günkü toplantıda öğrendik 

ki İnegöl ve Karacabey ilçeleri 
nin belediyeleri de bu konuda 
girişimler başlatmış.

İnegöl Kent Müzesi açılışa 
hazırlanıyormuş.

Bu toplantıdan sonra yol ha 
ritamızı belirlemek için Bursa 
Araştırma ve Kültür Vakfı’na ya 
zıh başvuruda bulunduk. Bize 
danışmanlık yapın diye.

Cumartesi günü öğle saat
lerinde Vakıf Yönetim Kurulu 
üyeleri Gemlik’e geldiler.

Vakfın Başkanı benim gazete 
ci dostum Bursa Hakimiyet’in 
eski Genel Yayın Müdürü, 1987- 
88 yıllarında yine Bursa Haki 
miyet Gazetesi’nde birlikte 
çalıştığımız Nuri Kolaylı imiş.

Kent Müzesi ve Gemlik Tarihinin araştırılması

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotrnail.com

Ra fi Kaplanoğlu'nu çok eski 
lerden tanırım.

Raif öğretmendir.
Orhangazi’de uzun süre ye 

rel gazete çıkardı.
Bu arada tarihsel araştırma 

lara başladı.
Bursa Hakimiyet Gazetesi’n 

de pazar günleri belirli zaman
larda tarihi araştırmalarla ilgili 
yazılar yazdı.

Orhangazi’den Bursa’ya taşı
narak Bursa’da araştırmalarını 
sürdürmeye devam ediyor.

Raif’de Vakıf Yönetiminde..
Uludağ Üniversitesi Tarih 

Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yu 
suf Oğuzoğlu ve Sayın Ahmet 
Erdönmez ile birlikte yaklaşık 
iki saat süren görüşmemiz 
sonunda öncelikle Gemlik tari
hinin araştırılarak bir temel 
kitap oluşturulmasına karar 
verildi.

Bu işleri yürütecek bir de 
kurul veya komisyon oluşturul

du.
Vakıftan Ahmet Erdönmez, 

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Raif 
Kaplanoğlu.

Gemlik ekibinden ise, Ürer 
Konak, Kadri Güler ve bir de 
Belediye Meclis üyelerinden 
emekli öğretmen Ali Okuroğlu’ 
nun bu işi yürütmesi kararı alın 
dı.

Antik Çağla ilgili veriler top 
lanacak, eserler Türkçe’ye çev 
rilecek, o döneme ait bulgular 
saptanacak, Bizans dönemi ve 
Osmanlı dönemi araştırılacak. 
Yakın tarihimiz olan Cumhuri 
yet dönemi ele alınacak.

Belgeler, canlı tanıklar, dö 
kümanlar, fotoğraflar ne varsa 
toplanmaya çalışılacak.

Bir yandan kitap hazırlanır 
ken, öte yandan Kent Müzesi 
nin kurulması düşünülen yer 
olan eski Kız İmam Hatip Okulu 
nun yapımı başlayacak.

Bulunan tüm belgeler ve 

kalıntılar, burada toplanıp kuru
lacak müzede halka sunulacak.

Bu, birkaç ayda tamam lana 
cak bir çalışma değil.

Belki birkaç yıl da alabilir.
Ama, yaptığımız toplantıda 

bunu hızlandırmaya karar alın 
dı. İş bölümü belli oldu.

Biz, Gemlik’teki çalışmaları 
yürüteceğiz.

Bu güzel başlangıç için Bele 
diye Başkanı Mehmet Turgut’u 
kutluyorum.

Artık belediyecilik kent temiz 
liği, kaldırım ve çöp toplamak 
değil.

Günümüz dünyasında kent 
sel kültürün korunmas'ı ve orta 
ya çıkarılması için büyük çaba 
lar harcanıyor.

Yanıbaşımızdaki Bursa Os- 
mangazi ve Yıldırım Belediye 
lerinde yapılanları basından iz 
leyenler bilir.

Birçok eski eser ortaya çıka 
rıldığı gibi semt kültürlerinin 
araştırılmasına başlandı.

Bu konuda çalışma başlat
mak yalnız Belediyelerin de işi 
değil.

Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Borsalar, Sanayi kuruluşları da 
bu konuda katkı sağlamalılar.

Gemlik için hayırlı bir çalış
malın ilk adımını attık.

UMURBEY MU SAHA 
ve uf mın

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

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.

mailto:kadri_guler@hotrnail.com
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Men tıaıailara O bin balık Vali Harpm, Suaçto Şelalesi'ni geali
Devlet Su İşleri 
(DSİ) Bursa Bölge 
Müdürlüğü, tarafın 
dan İpsala Balık 
Üretme İstasyonum
dan alınan 150 bin < 
yavru balık sulama 
barajlarına bıraktı. 
DSİ 1. Bölge Müdür 
lüğü yetkilileri, 2008 
yılı 1. etap balık
landırma çalışmaları 
kapsa mında 8-10 
cm büyüklüğündeki 
pullu sazan yavru
larını, Demirtaş ve 
Hasanağa Sulama 
barajlarına bıraktı. 
DSİ 1. Bölge Müdür 
Yardımcısı İsmail 
Yılmaz, eylül-ekim 
aylarında başlaya
cak olan 2. etap 
balıklandırma çalış
maları kapsamında 
Büyükor han ve 
Gölbaşı barajlarına 
da rezarvuar alan
larına 140 bin adet 
balık yavrusunun 
bırakılacağını söyle
di. DSİ tarafından 
inşa edilen baraj ve

gölet rezarvuaf 
alanlarını balık
landırmayı amaçla 
dıklarını belirten 
Yılma?, "Bu alanlar, 
Özel İdare tarafın
dan ihaleyle kiraya 
verilerek ülke 
ekonomisine katkı 
sağlanmaya çalışıl
maktadır. İdaremizin 
yaptığı çalışmalar, 
baraj ve gölet 
alanlarında balık 
rezervini arttırmak, 

kiraya verilen baraj 
sahalarında yöre 
halkını kötü alışkan 
tıklardan uzaklaş 
tırarak kurallara / 
uygun Tarım Müdür 
lüğü'nden alınan 
amatör olta belgesi 
ile sportif olta balık 
çılığını desteklemek 
ve ailelerin protein 
ihtiyaçlarını 
karşılamalarına 
yardımcı olmaktır"* 
diye konuştu.

Bursa Valisi Şahabet 
tin Harput, Mustafa 
kemalpaşa ilçesinde 
bulunan Suuçtu 
Şelalesi'ni gezdi, 
vali Harput, kentin 
Yeşil Bursa olarak 
bilindiğine değine 
rek, "Tarihi zenginlik 
olarak 130 yıl 6 padi 
şah bünyesinde ba 
rındıran bir kültür 
başkentidir. Bursa 
yeşil dokusu ile tari-. 
hi, kültürel ve turis
tik mekanları gibi 
üçünün de bir arada 
olduğu Türkiye'nin 
zenginlik başkenti 
dir. Bursa ecdadımı 
zın miras bıraktığı 
eserlerin büyüklüğü 
ne yaraşır bir şekil 
de restore edilip ge 
lecek kuşaklara akta 
rılması, aynı zaman
da da ülkemizin bir 
zenginliği olarak tu 
rizm sektöründe iyi 
değerlendirilmek 
üzere bu üç unsuru 
iyi değerlendirmek 
için bir yığın proje 
uygulamaktayız. Bu 
projeler kapsamında 
Mustafakemalpaşa

ilçemizde bulunan 
turistik Suuçtu Şela 
lesi'ni yerinde görüp 
nasıl bir proje çıkarı 
rız diye görmeye gel 
dikM dedi.
Vali Şâhabettin Har 
put, şelaleyi Mus ta 
fakemalpaşa Kayma 
kamı Adem Saraç ile 
beraber gezerek me 
kan hakkında bilgi 
aldı. Harput, şelaleyi 
daha iyi tanıtmak ve 
çevre düzenini en 
güzel şekilde yapa
bilmek için proje 
çalışmalarına baş 
(ayacaklarını söyle
di. Marka kent olma 
yolundaki Bursa'da 
uluslararası stan
dartlarda şehir müze 
leri kurulması, tarihî, 
kültürel ve mimari 
özelliği olan yapıla 

rın ve öreri yerleri 
nin restorasyonu 
nun yapılması, hava 
alanı otelleri yapıl
ması, havaalanı kent 
merkezi toplu taşım 
sistemlerinin oluştu
rulması, kongre turiz 
mine yönelik tesis 
ve aktivite lerin can
landırılması, sanat 
köyleri kurulması, 
kent merkezinde tur
izm danışma büro
larının açılması, ye 
rel idare ve ilgili ku 
ruluşlar ile işbirliği 
yapılarak altyapı ve > 
üstyapı eksiklikleri 
nin tamamlanması 
gibi fiziksel ve sos 
yal hedefler belirlen
mişti. Kaplıcaları ve 
Suuçtu Şelalesi çev 
re düzenlenmesi pro 
jeye alınmıştı” dedi

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

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

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK ■REKLAMCILIK

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ 

_ :_ _______ _;______

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3IB GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95



5 Mayıs 2008 Pazartesi Gemlik Körfez

Hastalardan flcıbademe teşekkür
Bursa’ya açılan 
Acıbadem Hastane 
sinin Gemlik’te 
İrtibat Şubesi 
kurmasından 
sonra hastalarla 
kurulan diyaloglar 
ardından tedavilerini 
Bursa Hastanesi’n 
de tamamlayan Gem 
tikli hastalar mem
nuniyetlerini dile 
getiriyorlar. 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi’nde 
tedavi gören ve 
ameliyat olan 
hastalar memnuni 
yetlerini şu 
sözlerle belirttiler. 
^Ameliyatımı tüm 

detaylarıyla üstle
nen KVC ekibine ve 
ameliyat sonrası 
kontrollerimde ilgi 
üzerine ilgi göstere 
rek tüm samimi 
yetiyle tedavimde 
yardımcı olan Acı 
badem Bursa Has 
tanesi Kardiyoloji 
uzmanı Dr. Selma 
Kenar TİRYAKİOĞ 
LU'na ve bu 
organizasyonda 
emeği geçen 
Acıbadem Sağlık

Grubu Gemlik 
Yetkilisi Sn.Caner 
AKYOL'a sonsuz 
teşekkürlerimi 
iletiyor başarılarının 
devamını diliyo
rum. ”
İbrahim GÜLER 
PLASTİK CERRAHİ 
"Geçirdiğim, başarı 
lı estetik operasyo 
nun da emeği geçen 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Estetik, 
Plastik ve Rekonst 
rüktif cerrahi 
uzmanı Dr. Ayhan 
Okumuş'a ve orga
nizasyonumu 
sağlayan Acıba dem 
Gemlik Yetkilisi 
Sn.Caner Akyol'a 
teşekkür ediyorum. ” 
Şengül PORSUK 
"Ortopedi ameliya 
tim da desteklerini 
esirgemeyen Acıba 
dem Bursa Hasta 
nesi Ortapedi 
ve Travmotoloji 
uzmanları Doç. Dr. 
Nadir ŞENER, Dr. 
Cem Taygan ve 
Acıbadem Gemlik 
Yetkilisi Sn. Caner 
AKYOL'a teşekkürü 
bir borç biliyorum. ”

Can YÜCELEN
"Gemlik'te düzenle

nen Acıbadem 
Halk Sağlığı söyleşi
lerinde tanıdığım ve 
beni rahatsızlığım 
hususunda bilgilen 
diren Acıbadem 
Bursa Hastanesi 
Göz Hastalıkları 
UzmanrProf. Dr. 
Haluk Ertürk'e 
ameliyatımda 
gösterdiği 
ilgiden dolayı, 
kendisine ve beni 
bu konuda yön
lendiren Acıbadem 
Gemlik Yetkilisi 
Sn.Caner Akyol'a 
teşekkür eğiyorum. 
Fatma DOĞRU 
"Geçirdiğim 
Üriner sistem 
operasyo nunda 
sağlığıma tekrar 
kavuşmanın 
sevivcini yaşatan 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Üroloji 
Uzmanı Doç. Dr. 
Murat DEMIRBAŞ'a 
ve Acıbadem 
Gemlik Yetkilisi 
Sn.Caner AKYOL'a 
teşekkür ediyorum. ” 
Selami ÇELİK

Aykentli Tezin Kantar, 
Bursa Pis Hekimleri 

Odası nı temsil edecek
“Gülen Dişler” adlı resim yarışmasında 

Bursa birincisi olan Özel Aykent İlköğretim 
Okulu 5/A sınıfı öğrencisi Tezin Kantar, 

Türkiye genelinde 33 Diş Hekimleri Odasının 
katılacağı finallerde Bursâ’yı temsil edecek

Türk Diş Hekimlefî ‘ 
Birliği tarafından 
Türkiye genelinde 
ilköğretim okulu 
5 nci sınıf öğrenen 
leri arasında düzen
lenen yarışmada 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
5/A sınıf öğrencisi 
Tezin Kantar,. 
Bursa birincisi 
oldu.
“Gülen Dişler” 
adlı resim yarış
masında Bursa 
birincisi olan 
Aykentli Tezin 
Kantar, Türkiyd 
genelinde yapılacak 
olan değerlendir
melerde Bursa 
Diş Hekimleri 
Odası’nı temsil 
ederek, finallere 
katılmayı 
hak kazandı.
33 ilin Diş Hekimleri 
Odası’nın katılacağı 
Türkiye finallerinin 
önümüzdeki gün
lerde sonuçlanacağı

bildirildi.
Öte yandan, 
Bursa birincisi 
olan Tezin Kantar, 
Özel Aykent İlköğre

tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler 
tarafından okulda 
yapılan törende

- ödüllendirildi.

A ÖZEL İNSAN KAYNAKLARI & EĞİTİM DEPARTMANI

<Sl5%anesİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ
* Ebe (Ebelik Bölümü Mezunu, Tercihen Neonatal Resusitasyon Programı
Eğitimi Almış)
* Hemşire
* Ameliyathane Hemşireleri
* Yoğun Bakım Hemşireleri
* Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireleri
* Acil Tip Teknisyeni (ATT) (Tercihen Erkek) Özel Hastane Deneyimi olan
* Medikal Muhasebe
* Hasta Kabul
* Sağlık Kurulu Rapor ve Hasta Yatış İşlemleri yapabilen
(Tercihen Tıbbi Sekreterlik Bölümü 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

Tel : 0 226 811 15 15 adresine müracaat etmeleri rica olunur.
www,özelatakenthastane si . c o m
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TiıiiıtııiiiitıiıiiiılılMlmhistHtsiHütıHi
Balıkesir İl Jandarma 
Komutanlığı'nın ger 
çekleştirdiği operas 
yonda 16 kişi, yaka
landı. Adliyeye sevk 
edilen 12 zanlı tutuk
lanırken, 4'ü tutuk
suz yargılanmak üze 
re serbest bırakıldı. 
Firardaki 3 kişi hak 
kında da gıyabi tutuk 
lama kararı çıkarıldı. 
İl Jandarma Komu 
tanlığı'ndan verilen 
bilgiye göre, Balık 
esir'in Erdek ilçesin 
de bulunan Bağfaş 
Gübre Fabrika sı'n- 
dan yüklenen 17 ton 
Amonyum Nitrat, 
adresine ulaşmadı. 
Şubat ayı başlarında 
gerçekleşen olayın, 
ardından Balıkesir İl 
Jandarma Komutan 
h’ğı tarafından çalış
ma grubu oluşturul
du. Gizli olarak yürü 
tülen ve yaklaşık 3 
ay süren çalışma so 
nucunda .İzmir ilinde 
yuvalandığı tespit 
edilen, ancak, Ege, 
Marmara, Akdeniz ve 
İç Anadolu bölgele 
rinde faaliyet gös 
teren, Balıkesir, 
Afyon, Konya,

S BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN t I — i
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

I ACİL SATILIK te KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARATINIZ | 
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 fe 
d 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı W 
|| Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa fe

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa __ . ■ . ' ■ . .
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki

■ >T yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli p';- 
s— ■ •--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- --------------------

>l K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm ZeytinlikS-------------------------------------------------------------------------------------------p;
K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire || 

j Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR- j

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

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP £

I Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 211

Denizli, Antalya, 
Eskişehir, Kırklareli, 
Aydın, Kütahya, 
Çanakkale, İstanbul, 
Bursa, Sakarya ve 
Kocaeli illerinde, 
"Nitelikli dolandın 
cılık, güveni suiisti
mal, sahtecilik ve 
hırsızlık" olaylarını 
gerçekleştirdikleri 
ileri sürülen A.T. ve 
Ö.O. liderliğindeki 
organize suç örgü 
tünün ortaya çıkarıl 
dığı bildirildi.. 
Organize suç örgütü 
nün piyasaya sürme
den önce depoların
daki Antalya ilinden 
yüklenen bir kamyon 
hurda, Gebze'den 
yüklenen bir kamyon 
boya ve silikon mal 
zemesi, Sakarya Hen 
dek'ten yüklenen 1 
ton süt, Bursa'dan 
yüklenen bir kamyon 
meyve suyu, Bolu 
dan yüklenen bir 
kamyon makarna el 
de edilerek mağdur 
lara teslim edildi. 
İzmir'de S.Ç. isimli 
şahsın deposunda 
yapılan aramada 
sahte deterjan üreti
mi yapıldığı tespit 

edilirken, yapılan 
aramalarda, 1 adet 
kamyon, 1 adet oto
mobil, muhtelif mik
tarda sahte kimlik, 
sürücü belgesi, 
sahte çek, irsaliye ve 
faturaya el konuldu. 
Balıkesir, İzmir ve 
İstanbul illerinde 
organize suç örgütü 
ne yönelik olarak 
başlatılan operasyon 
ile örgüt liderleri A.T 
ve Ö.O ile birlikte 
Z.M., A.Ş., A.Ç., Ş.B., 
A.Ç., S.Ç., M.I., R.A., 
M.A.ç:, N.K., H.T., 
B.G., A.A., S.S. isimli 
şahıslar olmak üzere 
toplam 16 şahıs yaka 
lanarak gözaltına 
alındı. İlk etapta, 
Balıkesir, Afyon, Kon 
ya, Denizli, Antalya, 
Eskişehir, Kırklareli, 
Aydın, Kütahya, 
Çanakkale^ İstanbul, 
Bursa, Sakarya ve 
Kocaeli illerinde mey 
dana gelen 24 ayrı 
faili meçhul, "Nite 
likli dolandırıcılık, 
güveni suiistimal, 
sahtecilik ve hırsız 
lık" olayının aydınla 
tıldığı, devam eden 
çalışmalar neti 

cesinde aydınlatılan 
faili meçhul olay sa 
yısının daha da arta
cağı bildirildi..
Yakalandıktan sonra 
Erdek İlçe Jandarma 
Komutanlığı'nda göz 
altına alınan 16 şüp 
heli, sorgulamala 
rının ardından adli 
makamlara teslim 
edildi. Şüphelilerden, 
organize suç örgü 
tünün lideri olduğu 
belirtilen A.T. 
ve Ö.O.'nun da 
aralarında bulun
duğu 12 kişi, 
tutuklanarak ceza 
evine gönderildi. 4 
şüphelinin tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldığı, 
ayrıca, firarda olan 3 
şüpheli için de gıya 
bi tutuklama kararı 
çıkarıldığı bildirildi. 
II Jandarma Komu 
tanhğı İstihbarat 
Şube ve KOM 
ekiplerinin Erdek 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı ile bir
likte gerçekleştirdiği 
operasyonda organ
ize suç örgütünün 
tamamen çökertildi 
ği belirtildi.

fuhuş için 
zorlayan 
kocasını 
öldüren 

kadına 15 
yıl hapis

BURSA İznik’te ge 
çen yıl eşi 59 yaşın
daki Şaban Keser’i 
uyurken 17 bıçak 
darbesiyle öldürdü 
ğü iddiasıyla yargıla 
nan 26 yaşındaki 
Çilek Keser Bursa 
5’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
karar duruşmasına 
çıktı. Eşinin kendisi
ni para karşılığı er 
keklere sattığını öne 
süren Çilek Keser, 
cinayet gecesi alkol
lü eşinin isteği üze 
rine cinsel ilişkiye 
girdiğini, daha sonra 
11 yaşındaki oğluna* 
zorla iki şişe bira 
içirince çılgına 
döndüğünü söyledi. 
Mahkeme, sanığı ön 
ce ömür boyu ağır
laştırılmış hapis 
cezasına çarptırdı. 
Ağır tahrik ve sanı 
ğın duruşmadaki iyi 
halini dikkate alan 
mahkeme heyeti, 
cezayı 15 yıla indirdi

Direksiyon hakimiyetini 
kayhetlensürücii otobüs 

duranına sitili, 
3 çocuk yaralandı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
aşırı surat nedeniyle 
sürücüsünün 
direksiyon hakimi 
yetini kaybettiği oto
mobil, belediye oto
büs durağına girdi. 
Durakta bekleyen 
3 çocuk yaralanarak 
hastaneye kaldın 
lirken otomobil sürü. 
cüsü polis tarafın
dan gözaltına alındı. 
Kazada aracın ön 
kısmı tamamen 
parçalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Sinandede 
Mahallesi Eğitim 
Caddesi'nde mey
dana gelen trafik 
kazasında Cafer A. 
(23) idaresindeki 16 
PA 306 plakalı oto
mobil aşırı surat 
nedeniyle sürücü 
sünün direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesiyle otobüs 
durağına girdi. 
Durakta bekleyen 
F.T. (11), Ö.T. (13) ve 
H.T. (9) yaralandı. 
Kanlar içindeki 
F.T.'ye ilk müdahale 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatlcır şahsen yapılmalıdır.

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

TU* “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Ambulansı görevlile 
ri tarafından yapıldı. 
Yaralı çocuklar olay 
yerine gelen 2 ambu 
lansla Yüksek İhti
sas Eğitim ve Araş 
tırma Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Otobüs durağı 
tamamen kullanıl
maz hale gelirken 
görgü tanıkları, 
otomobilin aşırı 
surat nedeniyle 
durağa çarptığını 
ve bu sırada durak
taki çocukların 
otomobille durak 
arasında kaldıklarını 
söylediler. Otomo 
bilin camı ve ön 
kısmı paramparça 
oldu. Görgü tanık
ları cadde üzerinde 
benzer kazaların 
yaşandığını, sürücü
lerin aşırı hızdan 
vazgeçmediklerini 
söyledi. Kazada bü 
yük bir panik yaşa 
yan yaralı çocuk
ların aileleri de he 
men hastaneye 
gitti. Otomobil

। sürücüsü Cafer 
A. ise polis 
tarafından 
gözaltına alındı.
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Motorlu araçlarda 
yeni zorunlu 

sigorta tarifesi
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Karayolları Motorlu 
Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk 
Sigortasında yeni 
tarifeler belirlendi. 
Resmi Gazete'de 
yer alan yönetmelik 
değişikliğine göre, 
motorlu araç 
işletenleri için 1 
Temmuz 2008'den 
itibaren uygu
lanacak asgari sig
orta teminatları oto
mobiller için maddi 
hasarlı kazalarda 
araç başına 12 bin 
500 YTL, kaza başı
na 25 bin YTL, 
tedavi giderleri için 
kişi başına 125 bin 
YTL, kaza başına 
625 bin YTL, sakat
lanma ve ölüm için 
kişi başına 125 bin 
YTL, kaza başına 
625 bin YTL olarak 
düzenlendi 
Ayrıca sürücü dahil 
9-15 koltuklu 
minibüslerde de 
maddi hasarlı 
kazalarda araç başn

na 12 bin 500 YTL, 
kaza başına 25 bin 
YTL, tedavi giderleri 
kişi başına 125 bin 
YTL, kaza başına 1 
milyon 250 bin YTL, 
sakatlanma ve ölüm 
için kişi başına 125 
bin YTL, kaza başı
na 1 milyon 250 bin 
YTL olarak tespit 
edildi. Motorlu araç 
işletenleri için 1 
Ocak 2009 tarihin
den itibaren uygu
lanacak asgari sig
orta teminatları da 
yeniden belirlendi. 
Buna göre, otomo
biller için maddi 
hasarlı kazalarda 
araç başına 15 bin 
YTL, kaza başına 
30 bin YTL, tedavi 
giderleri kişi 
başına 150 bin YTL, 
kaza başına 750 
bin YTL, sakatlanma 
ve ölüm için kişi 
başına 150 bin 
YTL, kaza başına 
750 bin YTL olarak 
tespit edildi

dı.

de

lEN

ELEMAN ARANIYOR 

fabrikamızın üretim 
bölümünde çalışarak 

GENÇ DİNAMİK
ELEMANLAR ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
HELMERSAN A.Ş.
Umurbey Sanayi Bölgesi - GEMLİK

TEL: 0.224 513 4517

ELEMAN ARANIYOR
fi2 ehliyetli 

kurye işini yapabilecek ve 
su servisi pet satışında 

çalışacak plasiyer 
BAY ELEMAN ARANIYOR 
ŞAHİNÖZ GIDA ve TEKEL ÜRÜNLERİ 
Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:89 

GEMLİK/BURSA
TEL: 0.224 513 88 17 -513 21 30

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

vki GEMLİK SİNEMA GÜNLÜCÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

PERİ TOZU
EJDER AVCILARI

(Rezervasyon
Td:5l33J2l)

SATILIK DAİRE

12.00 -14.00 ■ 16.15 ■ 19.00 ■ 21.00
12.00-14.15 16.30-19.15

Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 

Kat kaloriferli daire 
sahibinden satılıktır

Tel: (0.224) 517 26 42
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Kumla Belediyespor kendini ateşe attı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

1 GEMLİK SPORUMUZA SÜPER AMATÖR LİG Df

MI
Ömer 3, Kaan 3, 
Alper 2, (Serkan 2) 
Fatih 3, İbrahim 
Kurtoğlu 3, (Abdul 
lah 2) Serdar 3, Em 
rah 3, (Suat 2) 
Tolga 3, İbrahim 
İlgin 4, Alpaslan 4, 
Hakan 3, 
GEÇİTSPOR : 
Yavuz 5, Arif 4, 
(Hakan 5) Ahmet 4, 
(Yavuz 4) Sezgin 5, 
Seçkin 5, Fazıl 5, 
Serbay 7, Murat 6, 
Ahmet 5, Reşat 5, 
(Yasin 4) Tarık 4, 
GOLLER : 
Dk. 7-47 Serbay, 
Dk. 64 Murat, Dk. 78 
Ahmet (Geçitspor)

Alpaslan penaltı 
atışını gole 
çeviremeyince 
3 puan için çıktığı 
önemli maçta 3 
puanı kaybeden 
taraf oldu.
Kumla Belediye 
spor'un 4-0 
kaybettiği maçın 
ardından antrenör 
Ali Arslan görevini 
bıraktığını açıkladı. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Özgür Uçak 7, 
Eyüp Edizer 7, 
M. Fırat Darcan 7, 
KUMLA 
BELEDİYESPOR :

78'de Ahmet'le 4-0 da bir penaltı daha 
öne geçen Geçitspor kazanan Kumla Bele 
karşısında 85 dakika diyespor'da bu kez

BAŞARILAR DİLERİZ. L KZZYE
i KUMLA BE LEDİ YESPOR

Birinci amatör küme 
t.nci grupta düşme 
me mücadelesi 
veren Kumla Bele 
diyespor, evinde 
oynadığı maçta aynı 
puanda bulunan 
Geçitspor'a 4-0 
yenilerek çok önemli 
3 puanı kaybetti. 
Sahaya "Gemlik 
spor'umuza süper 
amatör lig'de başa 
rılar dileriz" pankar 
tıyla çıkan Kumla 
Belediyespor'lu fut
bolcular seyirciler
den büyük alkış 
âldılar.

Maçın henüz 7.nci 
dakikasında Ser 
bay'la 1-0 öne geçen 
Geçitspbr ilk yarıyı 
bu skorla önde 
kapadı. İkinci yarının 
hemen başında 47 
dakikada yine ser- 
bay'la bir gol kaza 
nan Geçitspor 
durumu 2-0 yaptı. 
64'de bu kez Mu 
rat'ın ayağından ka 
zandığı golle 3-0 öne 
geçen yeşil beya- 
zlılar rahatladı. İki 
dakika sonra 66'da 
Kumla Belediyespor 
kazandığı penaltı 
atışından Hakan'la 
yararlanamadı. y

HEMŞİRE ARANIYOR
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 w ®

Kaynakları Müdürlüğü y O «Ic
Yalova Yolu 4.Km BURSA

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^opraklarına el koyan destekçileriyle kutluyor.
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Kurşunlu Belediyespor rahat kazandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör küme 
4. grupta orta sıra 
tarda bulunan 
Kurşunlu Belediye 
spor Yıldırım Ayyıl 
dızspor karşısında 
3 puanı 4 golle aldı. 
Çıktığı birinci 
amatör kümede 
başarılı olan ve 
dikkatleri üzerin de 
toplayan Kurşunlu 
Belediyespor'lu 
futbolcular, 
"Kurşunlu Beledi 
yespor şampiyon 
Gemlikspor'a 
süper amatör liginde 
başarılar diler" 
pankartıyla çıkarak 
Gemlik spot'a 
destek vermeleri 
seyircilerden 
alkış aldı. Maça 
8'inci dakikada

Sinan'ın attığı golle 
1-0 önde giren mavi 
beyazlı Gemlik tem
silcisi ilk yarıyı bu 
skorla önde kapadı. 
İkinci yarıda 56 daki 
kada önce Serkan'la 
2-0'ı bulan Kurşunlu 
Belediyespor, 76'da 
Zeynel'le skoru 3-0

yaptı. 82'de Ser 
han'la 4-0 öne 
geçen Kurşunlu 
Belediyespor 
aldığı 3 puanla 
üst sıraları zorla
maya başladı.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:

Muhsin Şahin 7, 
M. Fırat Darcan 7, 
Eyüp Edizer 7, 
KURŞUNLU 
BELEDİYESPOR : 
Dinçer 5, Emrah 3, 
(İzzet 5) Sait 5, 
Serkan 5, Tezcan 6, 
Volkan 6, Zeynel 6, 
Bert an 6, Koksal 4, 
(Şerhan 4) Reyhan 6, 
(İsmail 3) Sinan 6, 
AYYILDIZSPOR : 
Ensar 4, Semih 4, 
Recep 4, Eray 4, 
Samet 4, Oğuz 2, 
(Mustafa 2-lsmail 
Yörük 2) Cihan 4, 
İsmail Bayrak 4, 
İsmail Gümüşdere 2, 
(Ferdi 2) Taner 4, 
İrfan 4, 
GOLLER : Dk. 8 
Sinan, Dk, 56 ser 
kan, Dk. 76 Zeynel, 
Dk. 82 Serhan (Kur 
şunlu Belediyespor)

ıvı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K, 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 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 1133
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. 51310 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.Savcı lığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310.28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

•E <

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Habaş 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

|- | HASTANELER

..Bİ 
r—

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 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

EE TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZAN W

5 Mayıs 2008 Pazartesi 
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 20 05 GEMLİKO

Gemlik KSrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3048 
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)



5 Mayıs 2008 Pazartesi Gemlik KSİ fil Sayfa 12

Gemlikspor şampiyon gibi
t» tfLANEMUK

*SUHEWUK

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör küme 
3.ncü grupta yenilgi
siz liderliğini sürdü 
ren Gemlikspor, MKP 
Lalaşahinspor'u 
2-1 yenerek liderliği
ni sürdürdü.
Maçın 8. dakikasında 
Ahmet'le 1-0 öne 
geçen kırmızı be 
yazlıların maçına 
Gemlikspor'un fahri 
Başkanı Belediye 
Başl* ’iı Mehmet

Turgut'un da gelmesi 
takımı motive eder 
ken, ilk yarı 1-0 
Gemlikspor'un 
üstünlüğüyle bitti. 
İkinci yarıda rakip 
kale önünde yakala 
dığı gollük pozisyon
ları değerlendire
meyen Gemlikspor,. 
60 dakikada kazan 
dığı penaltı atışını 
yine Ahmet'le gole 
çevirerek 2-0 öne 
geçti. Maçın bu 
skorla bitmesi bek-

lenirken 90+2'de 
İlker Lalaşahin 
spor'un tek sayısını 
kaydetti ve

Gemlikspor şampi 
yonluk yolunda ka 
lan 4 maçın birini 
kazanmasıyla

turunu atacak. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Orhan Kaya 7, 
Erkan Konak 7, 
Ata Bayraktar 7, 
GEMLİKSPOR : 
Servet .4, Sinan 5, 
Arif 4, İsmail 4, 
Haşan 5, Ümit 4, 
(Mehmet 3) Muhar 
rem 4, (Mutlu 4);. 
Emrah 5, Ahmet 6, 
Soner 6, Gökhan 4, 
(Fatih 4)

MKP 
LALAŞAHİNSPOR : 
Turgut 5, Murat 4, 
Ümit 4, Sefa 5, 
Suat 4, Hüseyin 5, 
Rıdvan 4, (Bahri 3) 
Mehmet 5, İsmail 
Yılmaz 3,. (Yusuf 
Şahin 3) İsmail 
Sundur 5, 
Fırat 3, (İlker 3) 
GOLLER :
Dk. 8-60 Pen.
Ahmet (Gemlikspor) 
Dk. 90+2 İlker 
(Lalaş^hinspor)

Mako Gemlik’te altın buldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör 
küme 5.nci grupta 
şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Makospor, 
Umurspor deplas
manında 3 puanf | 
90 dakikada İlker'in 

| attığı golle aldı. 
' Maça iki takımda 
| temkinli başlarken 
I karşılıklı ataklarda 

forvetler gol 
| fırsatlarını değer

lendiremeyince 
ilk yarı golsüz 
kapandı.

। İkinci yarıda 
1 liderlik için 
i mücadele eden

Makospor 84 dakika
da Umurspor 
kalecisinin rakibini 
yere indirmesiyle 
penaltı kazanırken 
Umurspor kalecisi 
Gökhan kırmızı 
kartla oyun 
dışında kaldı. 
Penaltı atışını üst 
direğe nişanlayan 
Emrah Makospor'u 
golden ederken 
90 dakikada Feyyaz 
kafayla attığı golle 
maçın skorunu 
tayin etti. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Erkan Konak 6, 
Orhan Kaya,

Ata Bayraktar 6, 
UMURSPOR: 
Gökhan 4, Burak 3, 
(Deniz Yıldırım 2) 
İlgin 3, (Şahin 3) 
Emrullan 4, Gökmen 

5, Yavuz 4, Memduh 
5, Murat 4, Halil 5, 
İsa 4, (Deniz Kum) 
MAKOSPOR : Turan 
4, Serhat 3, (Melih 
Kozkaldıran 3)

Onur Tokgöz 4, 
Emirhan 5, Emrah 4 
(Melih Ergil 3) Onur 
Demir 5, İbrahim 5, 
Bünyamin 5, 
Mustafa 4, Yakup 4,

(Gökhan 3) Feyyaz 5, 
GOL : Dk. 90 
Feyyaz (Makospor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 84 Gökhan 
(Umurspor)



12 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Peker getirildi*

M »■B'li Mm lı M
4 dönem 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim 

Kurulu Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Aksoy’un Birlik Yönetim Kurulu’na 
seçilmesi nedeniyle bu göreve Hüseyin Peker getirildi, Hüseyin Peker başkan
lığından oluşturulan yeni yönetim kurulu dün görevine başladı. Haberi syfZde

GEMLİK’İN İLK GÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

REYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR 

“Kiralayın, araca yatırını yapmayın ’

6MâyîsZÜ08 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.
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Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk toplantısını dün yaptı

IMİH B Misi MiMı milli
23 üye ile toplanan Gemlik Belediye Meclisi’nde Gelir 

Gider Kesin Hesap Cetvelleri Plan Bütçe Komisyonu’na havale 
edilirken, Belediye'nin Muhtarlara verdiği bilgisayarların inter
nete bağlanması ve sabit ücretlerinin Belediye tarafından 
karşılanması kararlaştırıldı. Çukurbahçe’de Belediye tarafından 
yaptırılan Hali Saha’nın 100 YIL kira bedeliyle Gemlikspor’a 
kiralanması da oy birliğiyle kabul edildi. Haberi sayfa 3 'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Hıdırellez
Bugün 6 Mayıs Hıdırellez günüdür.
Ansikleopedilere göre, Hıdırellez, Türk 

Dünyasının mevsimlik bayramlarından 
birinin adıdır.
Orta Asya Türklerinin kutladığı Nevruz’ un 

Anadolu topraklarında değiştirilmiş şeklidir 
de deniyor.
Islami terminolojiye göre de Hızır ile İl 

yas'ın buluştuğu gündür.
Miladi takvime göre 6 Mayıs-8 Kasım arası 

yaz ayları, 8 Kasım 6 Mayıs arası ise kış 
günleridir.

Hızır, yaşam suyu içerek ölümsüzlüğe ulaş 
mış, sağlık ve bolluk dağıtır. Bir addan çok 
doğasal durumu simgeliyor.
Hızır'ın inanca göre çok marifetleri vardır.

Devamı sayfa 5’de

Ham id iye Köyü’n 
de dün ‘Her Köye 
Bir Orman” projesi 
kapsamında oluştu
rulan boş alana 
fidan dikimi yapıldı. 
İlk fidanı Kaymakam 
Mehmet Baygül 
toprakla buluşturur 
ken, Hamidiye Kö 
yü’nün üst kısmında 
bulunan 23,5 hektar
lık boş alanın 
17 hektarına çeşitli 
türlerde fidan, 
dikileceği açıklandı. 
Haberi sayfa 4’de

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

Vı

ırtift tt M
TV dizileri....

Köprü..
Gazi..
Kurtlar Vadisi..
Pars Narkoterör..
,Bu dizilerin senaryoları kim ya da kimler 

tarafından yazılıyor ?
Amaçlanan topluma,"paranoyak" bir 

yapı kazandırmak mı?
Devlet içinde derin devlet" olduğu izleni 

mini veren görüntüler çok rahatsız edici..
Kuşkusuz o senaryolar "hayal ürünü" 

ama hayalleri de tetikleyen bir kısım olay
lar olmalı.

Uzayda yaşayan birileri yazmıyor o 
senaryoları..

RTUK ya da diğer devlet organları da 
"dizilerden" topluma yansıyanlara ses 
çıkarmıyor..

Ve kafası zaten karışık olan toplum 
giderek urnutsuzlaştırılıyor.

Türkiye bugüne dek ne çektiyse "derin 
devlet"den çekti.

Bir kısım insanların kendisini "devletin 
bekçisi" olarak görme hezeyanı Ve dahi 
verilen görevleri "maksadın çok çok dışına 
saparak" yerine getirme isteği toplumsal 
güven ve dirliği ortadan kaldırıyor.

Örtbas mantığına dayandırılan faili meç 
hule bakış yaklaşımı işi içinden çıkılmaz 
hale dönüştürüyor.

6-7 Eylül olayları..
Kahramanmaraş katliamı..
Sivas olayları..
1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı katliamı..
1977 İstanbul Üniversitesi Baskını..
Bir yığın faili meçhul kalan ya da asıl 

azmettiricileri bulunmayan cinayetler..
Son olarak da 1 Mayıs 2008 inatlaş

ması..
Türkiye Cumhuriyeti tarihine düşürülen 

kara lekeler...
Dolayısıyla.
Demokrasi.. \
Laiklik..
Cumhuriyet ilke ve devrimleri her bilin

meyen olayla daha çok hırpalanıyor..
Olayların gidişatından etkilenen yurttaş 

ürküyor..
Geri çekiliyor..
Düşünemiyor..
Oysa egemenliği kayıtsız koşulsuz yurt

taşa veren Ulus; şeffaf olmak zorunda..
Kapalı kapılar ardında olanları aydınlat

malı..
Hukuk devletinde yaşamak bir yurttaşlık 

hakkı..
Bu hakkı yurttaşına çok gören bir devlet 

anlayışı ancak üçüncü dünya ülkelerinde 
ve monarşik yapılarda olur..

Elbette ki devlet kendisini dış etkilerden 
ya da iç tehlikelerden korumak için 
"refleksler" geliştirmek zorunda..

Buna kimsenin itirazı yok..
Ancak bunu yaparken kendi öz güç

lerinden yararlanmalı..
Bu arada..
Türkiye'nin devlet yapısı üniten.
Her kim ki bu yapıya göz dike ya da iti

raz ede boynu vurula..
Derin devlet dedikleri de "illegal" yön

temlerle de olsa bu yapıyı korumak için 
görevlenmiyor mu?

Eee..
O halde Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, 

demokratik ünite- yapısına itiraz eden
lerin ve dr ' kalkışanların parla
mentoda n ar ?

Nasıl olr. >a etkisizleştırılememışler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
başkanlığına 
Hüseyin Peker 
getirildi. 
Dört dönem 
yönetim kurulu 
başkanlığını 
yürüten İbrahim 
Akşoy'un Birlik 
Yönetim Kurulu'na 
seçilmesiyle 
boşalan 
yönetim kurulu 
üyeliğine ise 
birinci yedek üye 
Bahattin Malak 
getirildi.
İbrahim Akşoy'un 
birlik yönetimine 
seçilmesi nedeniyle 
iki görevi yapması 
tüzük gereği 
mümkün olmadığı 
için toplanan 
Gemlik kooperatifi

yönetim kurulu 
aralarında görev 
taksimini gerçekleş 
timdiler.
1999 yılında bu 
yana kooperatifin 
yönetiminde görev 
alan Hüseyin 
Peker İbrahim

t?9iıııııı.ıiııınHmıtipi 
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 Ğephe 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 n
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli J 

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

Aksoy'dan boşalan 
başkanlığa 
getirilirken başkan 
vekilliğine ise 
İsmail Turak 
seçilirken Mehmet 
Belsi, Mehmet 
İzmitlioğlu ile 
Bahattin Malak

üye olarak görev 
yapacaklar;
Hüseyin Peker 
başkanlığında 
oluşturulan yeni 
yönetim kurulu 
dünden itibaren 
görevlerine 
başladılar.

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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Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk toplantısını dün yaptı-

Belediye Halı Sahası 
Gemlikspor'a mildi

23 üye ile toplanan Gemlik Belediye Meclisi’nde Gelir 
Gider Kesin Hesap Cetvelleri Plan Bütçe Komisyonu’na 
havale edilirken, Belediye’nin Muhtarlara verdiği bilgisa- 
yarlarınjinternete bağlanması ve sabit ücretlerinin Belediye 
tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Çukurbahçe’de 
Belediye tarafından yaptırılan Halı Saha’nın 100 YTL kira be 
deliyle Gemlikspor’a kiralanması da oy birliğiyle kabul edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanyural1333@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Yazı YORUM

lalar 

nlk

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Belediye 
Meclisi Mayıs ayı 
birinci toplantısını 
Mehmet Turgut 
başkanlığında 
23 üyenin 
katılımıyla yaptı. 
Meclise sunulan 
önergelerin 
gündeme alın
masının ardından 
2007 yılı Gelir, 
ve Gider Kesin 
Hesap Cetvelleri, 
Plan Bütçe 
Komisyonuna, 
Hizmet İçi Eğitim 
Yönetmeliği ile 
Aday Memur 
Yeti şt i r il mes’i ne 
ilişkin yönetmelik 
ile Hukuk 
Komisyonu’na 
görüşülmek üzere 
havale edilirken, 
boş memur kadro 
değişikliği ile oy 
birliği ile kabul 
edildi.
İmarla ilgili 
önergeler İmar 
Komisyonu’na 
havale edilirken, 
Ata Mahallesi Okul 
Sokak’ta bulunan 
ve depremden

sonra hasar 
gördüğü gerekçe
siyle yıkımına 
karar verilen 
Gülhatun 
Özkök'e ait evin 
Kaymakamlık 
tarafından açılan 
yardım kampan 
yasında toplanan 
paralarla 
yapılacak olması 
nedeniyle harç 
ve ruhsat 
ücretlerinin alınma
ması önergesi, 
Plan Bütçe

Komisyonu’na 
havale edilirdi. 
Başkan Mehmet 
Turgut tarafından 
ilçede görev 
yapan muhtarlara 
verdiği bilgisa
yarların internete 
bağlanmaları için 
ödenecek sabit 
ücret oy birliği 
ile kabul edildi.

HALI SAHA 
GEMLİKSPOR’A 
VERİLDİ 
Yeni Mahalle

Çukurbahçe’de 
belediye tarafından 
yaptırılan ve hizmete 
açılan halı sahanın 
100 bin YTL 
karşılığında 
kullanım hakkının 
Gemlikspor’a 
verilmesi ise 
oy çokluğu ile 
kabul edildi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi Mayıs 
ayı ikinci toplantısını 
9 Mayıs 2008 
Cuma günü saat 
14.30 dâ yapacak.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Ofset İstiklal Caddesi Efora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel ; (0.224) 513 |6 83 Fax : (0.224) 513 35 95

Sayın okurlar
Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın 

yazısını dikkatlerinize sunuyorum... Okuyun..
Müptezellik ...
HÜSEYİN Üzmez denilen yazar,
İstanbul’daki evini "Aczmendi Müslüm"e tah

sis edip, "Fadime kepazeliği"nin yaşanmasına 
yardım ve yataklık etti mi? Etti...

Hüseyin Üzmez denilen yazar, kendisinden 
50 yaş küçük genç bir kızla evlenebilmeyi içine 
sindirdi mi? Hem de nasıl...

Hüseyin Üzmez denilen yazar, Kuğulu 
Park’ta torunu yaşındaki genç kızla yaşadığı 
aşkın romanını yazıp reklamını yaptı mı?
Yaptı...Yani...

Karşımızda "gözü çöplükte kalmış sempatik 
yaşlı çapkın" muamelesi çekip, gülümseyerek 
geçiştirebileceğimiz türden bir adam yoktur...

Üstelik "adamımız", kendisini "İslam’ın gür 
sesi" olarak takdim eden bir gazetede köşe 
yazarlığı yapmaktadır...

Ve gün gelmiştir:
Bu adam, "çocuk tacizi" gibi yeryüzü nün en 

aşağılık ve rezil suçlamasıyla hapsi boy- 
lamıştır...

Olayın özeti budur...
Peki özetini verdiğimiz bu olay...
Vakit denilen gazetede nasıl yorumlanı yör?
Yani "çocuk tacizi" gibi aşağılık birşuçla 

maya maruz kalmış adamın yazı yazdığı Vakit in 
Hasadı, Mustafa'sı, Ali İhsan ı ne, yapıyor?

Ne yapacaklar?
Hiç utanıp sıkılmadan, "çocuk tacizciliği" ile 

suçlanan adama kol kanat geriyorlar...
Bu konuda o kadar ileri gidiyorlar, o kadar 

vicdansızlaşıyorlar ki...
Olayı "tacize uğrayan kız çocuğu"nu suçlu 

ilan etmeye kadar götürebiliyorlar.
"Adı kötüye çıkmış bir kadın"dan falan söz 

ederek zavallı kız çocuğu için "O yolun yolcu 
sû" imasında bulunuyorlar...

Zihni sapkınlığın boyutu o kadar ilerlemiş 
ki...

Nafile olacağını bile bile "Çocuk ulan bu 
çocuk!" diye haykırmak istiyorsunuz...

Ama bunda şaşacak bir şey yok...
Bunlar öyle aşağılıktırlar ki...
Trabzon’da Rahip Santora cinayetinin ardın

dan, "Misyonerlik nedeniyle bir gencin hayatı 
kaydı" başlığını atabilmişlerdir...

Düşünün: Bir cinayet işleniyor ve adamlar, o 
cinayetin sorumluluğunu katile değil de, 
cinayete kurban giden rahibe yüklüyorlar...

Maktulu suçlu ilan edip Katile sanıp çıkıyor
lar!

Tek olay bu değil ki...
Bunlar katil Mehmet Ali Ağca’ya da sahip 

çıkmıştır...
Bunlar Metin Göktepe’nin katili polislere de . 

sahip çıkmıştır...
Bunlar Manisa’da işkenceci polislere de 

sahip çıkmıştır...
"Katil sevici"dir bunlar...
Şimdi de sicillerine "Çocuk taciziyle suçla 

nan adamlarına kol kanat germek" gibi unutul
maz ve silinmez bir leke sürmüşlerdir...

Siz bakmayın onların, "Mahkemeden çıka 
cak kararı bekliyoruz" falan demelerine...

Bu utanmaz arlanmaz adamlar, mahke me 
Üzmez’i suçlu bulsa dahi, yine su getirecek bin 
dere bulurlar...

Ama lütfen bunun bir "din/iman/inanç" mese
lesi olduğunu düşünmeyin...

Hayır, hayır...
Bu bir tıynet meselesidir...
Bu nedenle kendilerine "dindarım", "müt

edeyyinim" diyen insanlarımızın, tez elden, 
kepazeliği şiar edinmiş bu adamlardan kendi
lerini ayrıştırıp kurtarmaları gerekmektedir.Aksi 
takdirde...

Bu "utanmazlık sicili", hiç hak etmedikleri 
halde onların da sicili olacaktır.

mailto:ozcanyural1333@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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fidanlar Mu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

"Her köye bir 
orman" projesi 
adı altında 
başlatılan çalışmalar 
içinde Hamidiye 
Köyü’nde 
oluşturulan 
boş alana fidan 
dikilmeye başlandı. 
Hamidiye 
Köyü’nün üst 
kısmında bulunan 
23.5 hektarlık 
boş alanın 17 
hektarı çeşitli

uygun türde 
fidanlar dikilecek. 
Hamidiye Köyü’nde 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yanı sıra Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ve yönetim 
kurulu, Jandarma 
Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Şefik 
Ünal, İlçe

Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
Muhtarlar Derneği

yönetimi, Bursa 
Orman Bölge 
Müdürlüğü Silvi

Kültür (Orman 
Yetiştirmek) 
Şube Müdürü 
Recai Şenel, 
Umurbey 
Orman İşletme 
Şefi Selçuk 
Ayyıldı? ile 
köylülerin katıldığı 
fidan dikimine 
hava yağışı 
engel oldu..
Fidan dikilecek 
alana yağmurluğunu 

•ve çizmelerini 
giyerek giden 
Kaymakam

Mehmet Baygül, 
Hamidiye 
Köyü Muhtarı 
Ayhan Gündoğdu 
eşliğinde fidan 
dikimi için bölgeye 
gelen kadınlarla 
birlikte ilk 
fidanları 
toprağa dikti. 
7 hektar alana 
fıstık çamının 
dikileceği alanın 
kalan 10 hektarına 
ise çeşitli uygun 
türde fidanlar 
dikilecek.

MıiiİMMsiiii
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
bir süre önce 
başlattığı eğitim 
seminerlerine 
bir yenisi daha 
ekleniyor.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, 
28 Mayıs 2008 
Çarşamba günü 
ABİGEM Kocaeli 
işbirliği ile 
“Etkili İletişim 
Teknikleri” 
konulu eğitim 
seminerleri 
düzenleniyor. 
Sabah saat 
09.30’dan 
öğleden sonra 
saat 17.30’a 
kaçlar sürecek 
olan eğiti 
semineri *VI 
eğitmenle -n . 
Bahri Sanver

^EĞİTİM DUYURUSU 
A LJ 28 MAYIS 2008

Etkili

Aydın tarafından 
verilecek.
Ücretsiz olarak 
gerçekleştirilecek 
olan seminere 
katılanlara 
‘Katılımcı Belgesi’ 
verilecek.
30 kişi ile sınırlı olan 
eğitim seminerine 
katılmak isteyenlerin 
Gemlik Ticaret ve

Sanayi Odası 
Genel Sekreterliği’ne 
doğrudan veya 
513 10 23 nolu 
telefona ulaşıp 
bilgi alabilecekleri 
belirtildi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, bundan önce 
de düzenlenen 

eğitim şeminerlerine 
üyelerin ilgi 
gösterdiğini 
belirterek, 
“28 Mayıs 2008 
Çarşamba günü 
yapılacak olan 
eğitim seminerinin 
de katılımın tam 
olacağı inancın
dayım. Başlatmış 
olduğumuz eğitim 
seminerleri üyele 
rimiz tarafından 
memnuniyetle 
karşılanıyor.
Bugüne kadar 
yapılmayan bir 
hizmeti gerçek
leştirdiğimiz için 
mutluyuz. Her 
meslekten üyeleri 
olan odamızda 
ihtiyaca göre, 
eğitim seminer
lerini sürdürmeye 
devam edeceğiz. ” 
dedi.

Gemlik Yardımse 
venler Derneği 
üyeleri, 11 Mayıs 
Pazar günü 
kutlanacak olan 
Anneler Günü’nü 
bir hafta 
önceden kutladı. 
Tamamı anne 
olan üyelerden 
oluşan Gemlik 
Yardımsevenler

anneler Güniinii 
erten üuıladılar

Derneği Atamer 
Turistik Tesisle 
ri’nde biraraya 
gelerek, Anneler 
Günü’nü erken 
kutladılar.
Yardımsevenler 
Derneği Başkanı 
Dr. Nimet Ataoğuz, 
“Anneler Gününü 
hep birlikte 
kutladık” dedi.
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"Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında 
çeşitli fikirler ortaya atılmış.. 
Bunlardan bazıları Hıdrellezin 
Mezopotamya ile Anadolu kültürleri 
ne ait olduğu; bazıları ise İslamiyet 
öncesi Orta Asya Türk kültür ve 
inançlarına ait olduğu yolundadır. 
Hıdrellez Bayramı’nı ve Hızır dü 
şünüşunü tek bir kültüre mâl etmek 
olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren 
Mezopotamya, Anadolu, Iran, Bal kan
lar ve hatta bütün Doğu Akdeniz 
ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiy 
le belli başlı doğasal döngüler için 
sevinç duyulduğu görülmektedir.” 
Böyle diyor ansikleopediler Hıdırel lez 
için.
Sifacı Hıdır’ın özellikleri ise çoktur. 
İnanca göre bunlar;
Kalbi temiz, Allah'a inanan insanlara 
yardım eder.
Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zen 
ginlik sunar.
Dertlilere derman, hastalara şifa ve rir. 
Bitkilerin yeşermesini, hayvanların 
üremesini, insanların kuvvetlenme 
sini sağlar.
İnsanların şanslarının açılmasına 
yardım eder.. 
Uğur ve kısmet sembolüdür. 
Mucize ve keramet sahibidir.
Bugün bizde hıdırelez kutlanırken 
hıristiyan dünyasında da Hıdırellez 
baharın ve doğanın uyanmasının ilk 
günü olarak kabul edilir; bu günü 
Ortodökslar Aya Yorgi, Katolikler 
St.Georges Günü olarak kutlamak
tadırlar.
Demek, Hıdırellez Bayramı yani 6 Ma 
yıs günü İslam ve Hıristiyan dünya 
sında ayrı ayrı ama ortak paydada 
kutlanmaktadır.
Anadolu'nun bazı yerlerinde

Hıdırellez

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri guler@hotmail.com

"Hıdrellez Günü yapılan duaların ve 
isteklerin kabul olması için sadaka , 
verme, oruç tutma ve kurban kesme 
adeti vardır. Kurban ve adaklar"Hızır 
hakkı” için olmalıdır. Zira tüm bu ha 
zırlıklar Hızır’a rastlanmak amacına 
yöneliktir.
Kutlama mekanı Hıdrellez kutlama 

lan genel olarak yeşillik, ağaçlık al 
anlarda, su kenarlarındadır türbe ya 
da yatırın yanında yapılmaktadır. 
Hıdrellezde baharın taze bitkilerini ve 
taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme 
adeti vardır. Baharın ilk kuzu su 
yenildiği zaman sağlık ve şifa bulu
nacağına inanılır. Bugünde kırlardan 
çiçek veya ot toplayıp onları kaynat- 
tıktanişoıjra^suyu içilirse bü tün— 
hastâlîklâra iyi geleceğine,,bu su ile 
kırk gün yıkanıhrsa gençleşip 
güzelleşileceğine inanılır.
Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yer
lere ve dokunduğu şeylere feyiz ve ’ 
bereket vereceği inancıyla çeşitli 
uygulamalar yapılır. Yiyecek kapla 
rının, ambarların ve para keselerinin 
ağızları açık bırakılır. Ey, bağ-bahçe, 
araba isteyen kimseler, Hıdrellez ge 
cesi gül ağacının altına istedikle rinin 
küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın 

kendilerine yardım edece ğine inanır
lar. Ve aynı zamanda dilek lerini kır
mızı kurdale ye bağlayıp gül ağacına 
asarlar.
Gelenekler: I.Baht açma: Hıdrel lez 

de baht açma törenleri de oldukça 
yaygın olarak uygulanan gelenekleri 
mizdendir.
Bu törene İstanbul ve çevresinde 
“baht açma”, Denizli ve çevresinde 
“bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde 
“mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde 
“Dağara yüzük atma", Edirne ve 
çevresinde “Niyet çıkarma”, Er 
zurum’da “mani çekme” adı verilir. 
Törenler baharda doğanın ve tüm 
canlıların uyanmasıyla eş anlamlı 

"olarak insanların da talihlerinin açıla
cağı inancıyla, şanslarını denemek 

i için yapılır. Hıdrellezden bir ge ce 
önce bahtını denemek ve kısmet
lerinin açılmasını sağlamak isteyen 
genç kızlar yeşillik bir yerde veya bir 
.su kenarında toplanırlar. İçinde su 
bulunan bir çömleğe kendilerine ait 
yüzük, küpe, bilezik gibi şeyler 
koyarak ağzını tülbentle bağladıktan 
sonra bir gül ağacının dibine bırakır
lar. Sabah erkenden çömleğin yanına 
giderek sütlü kahve içip ağız larının 

tadının bozulmaması için dua ederler. 
Ardından niyet çömleğinin açılmasına 
geçilir.
Çömlekten içindekiler çıkarılırken bir 
yandan da maniler söylenir. Buna 
göre eşyanın sahibi hakkında yorum
lar yapılır.
Hıdrelleze özgü bu uygulama temel* de 
bu şekilde yapılmakla birlikte, 
yörelere göre bazı farklılıklar da gös 
terebilmektedir.
Son zamanlarda ise bu tören yalnızca 
evde kalmış kızların kısmetini açmak 
amacıyla yapılmaktadır.” 
Evet, tüm bu ansikleopedik bilgileri 
size neden verdim. Çünkü dün 
Şahinyurdu Köyünde çeşme başında 
onlarca,genç kızın ellerinde şişer le 
su doldururken görödüğümde şaşır 
dığım için.
Ne oluyor diye sorduğumda, yarın 
Hıdırellez köyün bütün çeşmeleriden 
şu toplayıp, bunları bir kovaya boşal 
tacaklarını ve gece kovayı gül ağa 
cinin altına bırakıp içine maniler ata- 
caklarını ve niyet tutacaklarını söy 
lediler.
Bu sabah erkenden niyetler açılacak. 
Hidırellezi kutlayacakları yeşil alanda 
ise eğlencekler.
Görüyorsunuz asırlardır sürdürülen 
gelenekler bozulmadan bizim bölgem 
mizde de yaşatılıyor. ' 
Çocukluğumuzda kızlar deniz kıyı 
sında küplerin içine yüksük atarlar 
niyet tutarlardı.
Yukarıda da yazdığım gibi Andolu in 
sanı asırlardır geleneklerini sürdürü 
yor.
Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

MI OTOMOTİV
PTRSİİ LA5TÎKL0İİNt)E KAMPALA

4 AL 
1^3 ÖDE

/ÜSTELİKKREDİKARTINA
4 TAKSİT İMKANI

tı RE lu Detaylı bilgi için bizi arayın.
Körfez Baytaş Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK

JTL TEL: 0.224 513 73 93 - 514 47 70 JTjü
| FAX: 0.224 514 40 44 - www.ozkaya.web.tr |

HEMŞİRE ARANIYOR

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., s..w uva.i

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

Gemlik Kurfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUTUN OKUYUN

mailto:uler@hotmail.com
http://www.ozkaya.web.tr
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İMIİIIIİIIMİIIIIIIİIIİIIIIMİİ Bursa aa Kalite Biinltıl ha;mı
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü, orman* 
larda biyolojik müca 
deie için Bilecik ve 
İnegöl işletme mü 
düdüklerinden 15 
milyonun üzerinde 
kırmızı orman karın
casını Bursa'ya 
getirdi.
Orman Zararlarıyla 
Mücadele Şube Mü 
dürü Yusuf Ziya 
Sekban başkanlığın
da yürütülen çalış
malarda, orman 
zararlısı böcekleri, 
tırtılları ve bunların 
larvalarıyla yumur
talarını yiyerek bes 
lenen kırmızı orman 
karıncaları, özenle 
hazırlanan yeni 
yuvalarına taşınıyor. 
Bilecik ve İnegöl 
ormanlarında özel
likle bin metre yük
seltinin üstündeki 
ortamlarda bulunan 
kırmızı karınca türü 
nün hayat tarzı itiba 
riyle hal anlarına 
benzediğini 

söyleyen Sekban, 
"Yuvalarını toprak 
altındaki kuru, özel
likle çıralı köklere 
yapıyorlar. Yuvanın 
üst bölümü ise ibre 
ve benzeri materyal 
le bir, bir buçuk met 
re yüksekliğe ula 
şan büyük bir yığın
tıdır. Bu karıncalar, 
salgıladıkları formik 
asidi savunma sila 
hı olarak kullandık
ları gibi, avlarına 
saldırı amacıyla da 
kullanır. .Dolayısıyla 
kendilerinden kat 
kat büyük böcekleri 
bu yolla önce etki
siz hale getirip, son 
ra da taşıyabilecek
leri boyutlarda par 
çalayarak yuvaya 
taşır. Başta çamke 
se böceği, kabuk 
böceği benzeri or 
man zararlısı böcek
lerle, bunların yu 
murtalarını, tırtılla 
rını ve larvalarını 
yiyerek beslenirler. 
YuVanın 80 .metre 

çevresindeki saha 
avlanma alanlarıdır. 
Özellikle ağaçların 
en tepelerine kadar 
tırmanarak avlanır
lar" dedi.
İlk kez 2006 yılında 
başlatılan biyolojik 
mücadele kapsa 
mında karınca 
nakliyle 24 yuvanın 
oluşturulduğunu 
anlatan Sekban, 
"2007 yılında da 15 
yuva taşınarak, iki 
yıl içerisinde toplam 
39 karınca yuvası 
taşınmıştır. Böylece 
15 milyondan fazla 
karınca taşınmış 
oldu. Bu uygulama 
gelecek yıllarda da 
sürdürülecek.
Şube müdürlüğünce 
yeni yuvalarda 
yapılan inceleme 
lerde, 39 yuvadan 
37'sindeki karın
caların yeni 
yuvalarına uyum 
sağladıkları 
gözlenmiştir" 
diye konuştu.

Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) tara 
fından organize 
edilen 'Kalite Şeh 
rinde Kalite Günleri 
3' faaliyetleri başla 
dı. Gıda güvenliği, 
çevre denetim siste
mi, iş sağlığı ve kali- 
brasyon konuların
dan verilecek eğitim 
ler 5 gün sürecek. 
Kervansaray Termal 
Otel'de düzenlenen 
toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
TSE Bursa Bölge 
Müdürü Mustafa 
Karaman, marka 
kent Bursa'da 
böyle bir organi 
zasyonun şehir 
kimliğine büyük 
katkı sağlayacağını 
söyledi. Programı 
sadece BursalI 
personel tarafından 
organize ettiklerini 
anlatan Karaman, 
profesyonel destek 
almadıklarını 
açıkladı.
Enformasyon ve 
teknoloji sektöründe

çok önemli 
gelişmelerin 
yaşandığını İfade 
eden Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
(BTSO) Meclis 
Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu 
üyesi İlhan Parseker 
ise, küresel üretim 
ve pazarlama yapa
bilen kuruluşların 
müşterilerini dinley
erek, milyon dolarlar 
harcadığını ifade 
etti. Dünyada söz 
sahibi olabilmek için 
kaliteli üretmenin 
önemini vurgulayan 
Parseker, "Kaliteli 

üretim rekabetimizi 
arttırır. Bursa 
kalite anlamında 
başarılara imza 
atmış bir şehirdir. 
Tekstilden otomo
tive, tarım ve 
tarım ürünlerinden 
makineye, üretimde 
iç içe olmuş bir 
şehirdir. İhracatta 
elde ettiği rakam 
larla başarısını 
göstermiştir. 
Bursa'nın üretim 
ve pazarlama 
alanlarındaki 
başarısı test 
edilmiş ve sonuçlar 
görülmüştür" dedi.
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Yaşam Atölyesi Oerneni doğayı sevdiriyor

deki 
! plakah 
n. köy 
Ali

»ki
plaka! j 
çarpış 
ürücû 
ağcı, .
:ı (66), * ’ 
jcı (8)
:ı (5) 
de 
ıgcı 
nede 
îy betti 
lyla 
turma

Gemlik Yasam 
Atölyesi Derneği 
bünyesinde 
faaliyet gösteren 
Doğa Sporları 
Atölyesi 5.doğa 
yürüyüşünü 
pazar günü 
gerçekleştirdi. 
Gemlik'te yaşayan 
30 doğa severin 
katıldığı yürüyüş 
için İskele 
Meydanı’nda 
buluşmasının 
ardından 2 mini 
büsle yürüyüşün 
başlayacağı - 
Güvenli Köyü’ne 
hareket edildi. 
Kafile Güvenli 
köyünden Gürle 
kayasına başladığı 
doğa yürüyüşü 
Abdullah Sal, 
Mehmet Gür, 
Ahmet Ertürk,. 
Ahmet Filiz, Ünal 
ve Memduh 
Özbostanlar'ın 
organizasyonu ve 
liderliğinde sorun
suz bir şekilde 
yapıldı. Yürüyüşe 
katılaniar Gemlik'in 
eşsiz coğrafyasının 
güzelliklerine bir 

| kez daha canlı 
gözler ile bakabilme

I

1988/21 tertipler Mayıs la silili alıma alınacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Askerliğine 04 Ocak 
2008 tarihinden

ÖZEL

k atakent
HASTANESİ

İNSAN KAYNAKLARI & EĞİTİM DEPARTMANI

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

ısına 
eyen ►
S.Ç'nin 1 
dığı 
plakalı *♦ 
arptı, 
ık 
let 
le 
ahsın 
alkollü 
Pıt 
cü, 
laleler* 
yatını 
»n, 
'altına 
da 
lurma

* Ebe (Ebelik Bölümü Mezunu, Tercihen Neonatal Resusitasyon Programı
Eğitimi Almış)
* Hemşire
* Ameliyathane Hemşireleri
* Yoğun Bakım Hemşireleri
* Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireleri
‘Acil Tip Teknisyeni (ATT) (Tercihen Erkek) özel Hastane Deneyimi olan
* Medikal Muhasebe
* Hasta Kabul
‘Sağlık Kurulu Rapor ve Hasta Yatış işlemleri yapabilen
(Tercihen Tıbbi Sekreterlik Bölümü 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

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

şansına sahip 
olurken dağların 
zirvesinden Gemlik, 
İznik gölü ve 
bütün uzak dağların 
muhteşem görüntü 
sünün tadına
varan af. uâgıann 
muhteşem görün
tüsünün altında

önce karar aldıran 
er statüsündeki 
yükümlülerden 
1988/21 ve 

madencilik adına 
oyuk oyuk edilen 
güzel dağlarımız ve 
patlamaya hazır, ya 
nar halde ki Gemlik 
çöplüğünü görmek 
ise doğa severleri 
oıf K‘e?dana uzdu.
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği

1988/22 tertip 
olarak 09-24
Mayıs 2008 
ve 02-04 Temmuz 

"Doğa Sporları 
Atölyesi" her zaman 
olduğu gibi yol 
kenarlarına atılmış 
plastik şişeleri ve 
benzeri çöpleri 
topladılar.
Doğa gûzellîkT 
terinden birisi de 
dönüş yolunda

2008 tarihleri 
arasında iki grup 
halinde silah 
altına alınacakları 
duyuruldu.
Gemlik Askerlik 
Şubesi’nden 
yapılan 
açıklamada, 
şevke tabi 
tutulanların 
sınıf ve eğitim 
merkezlerini 
gösteren listelerin 
Askerlik Şubesi 
ilan levhasına 
asılmış olduğu, 
isteyenlerin bu 
listelerden bilgi 
edinebilecekleri 
açıklandı. 
Açıklamada 
ayrıca, sevk 
evraklarının 
09 Mayıs 2008 
tarihinden itibaren 
verilmeye 
başlanacak olup, 
toplu şevklerin 
2024 Mayıs 
2008 tarihleri 
arasında yapılacağı 
duyuruldu.
Sevk evraklarını 
almak üzere 

köylülere ait 
2 adet çoban 
köpeği tarafından 
eşlik edilmek 
oldu.
Doğa severleri 
yalnız bırakmayan 
bu köpekler birden 
ortaya çıkarak doğa 
severlere adeta 

başvuracak 
yükümlülerin 
nüfûs cüzdanlarını 
yanlarında 
bulundurmaları 
gerektiği bildirilen 
açıklamada;
"Askere alınacak
ların sevk 
evraklarını en 
geç 24 Mayıs 
2008 tarihine 
kadar almaları 
gerekmektedir. 
Sevk evraklarını 
almayanlar ile 
aldığı halde 

sürpriz yaptılar. 
Gezi süresince 
yaklaşık 30 km olan 
yürüyüş yapan 
doğa severler 
dönüş yolunda 
vine Güvenli
Köyü’nde
dinlenme fırsatı 
buldular.

birliklerine 
katılmayanlar, 
bakaya 
suçunu işlemiş 
olacaklarından 
Askeri Mahkemeye 
verilerek 
cezalandırabilecek
leri için yükümlü
lerin zamanında 
sevk evraklarını 
almaları ve birlikle 
rine katılmaları 
menfaatleri 
icabıdır" 
uyarısında 
bulunuldu.

http://www.0zelatakenthastanesi.com


6 Maviş 2008 Sah Gemlik KErffez Sayfa 8

iılıMııılıaııMıftııiıııiWi;iwılı
Bursa'da bir parkta 
alkol alan iki genç, 
yanlarına gelen 
bayana laf atınca, 
kızın erkek arkadaşı 
tarafından kurşun 
yağmuruna tutuldu. 
Bacaklarına isabet 
eden kurşunlarla 
yaralanan gençler, 
parkın karşısında 
bulunan 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay önceki 
gece 02.00 sıraların
da Çekirge 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
İddiaya göre Z.A 
(36) kız arkadaşları 
F.F ve Ö.G ile 
otomobille gezmeye

çıktı. Bayanlardan 
F.F rahatsızlanarak 
otomobilden indi. 
Parka giden bayan 
bir süre dinlenmek 
istedi. Bunun 
üzerine parkta 
alkol alan S.H (17) 
ve İ.U (24), yanlarına 
gelen bayana 
laf attı. Kız arka 
daşına laf atıldığını 
gören Z.A otomo
bilinden inerek 
gençlerin yanına 
gitti. Elinde bulunan 
silah ile gençleri 
tehdit eden Z.A 
ateş etmeye başladı. 
Silâhtan çıkan" 
kurşunlardan ikisi 
S.H.'nin bir tanesi 
ise İ.U.'nun

bacağına isabet etti. 
Bacaklarından 
yaralanarak yere 
yığılan iki genç, 
güçlükle karşıda 
bulunan özel bir 
hastaneye geldi. 
Polis ekipleri, 
gençlerden bir 
tanesini tekrar 
parka götürerek olay 
yerini tespit ettirdi, 
Olay yeri inceleme 
ekipleri, bölgede 
boş kovan 
araştırması yaptı. 
Yaralanan iki genç 
112 ambulansı 
tarafından Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 16 JD 
plakalı otomobille 
firar eden zanlı

Z.A., kısa sürede 
polis ekipleri tarafın
dan yakalandı.
İlk olarak suçunu 
inkar eden zanlı, 
hastanede bulunan 
yaralı gençlerin 
kendisini teşhis 
etmesiyle olayı 
itiraf etti.
Yaralanan 
gençlerden İ.U, 
genç kızın fenalaş 
tığını gördüklerinde 
yardım etmek iste
diklerini belirterek, 
"Birden bize ateş 
etti. Biz sadece 
bayana yardım 
etmek istedik" 
dedi. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

Düğün konvoyunda 
kaza:5 ölü

Televizyon sattılar, blender
ve fritöz bırakın kaçtılar

Bursa'da iki kişi, 
"bir beyaz eşya 
firmasının çekilişi 
var" diyerek,

yaşlı çifte televizyon 
yerine fritöz ve 
blender sattı.
Alınan bilgiye

göre, olay 
Osmangazi ilçesi 
Kuruçeşme 
mahallesi

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

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

ACİL SAM «e KİRALMIKIZ İÇİN BİZİ ARAfflIZ

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 
pBodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik 
g K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire 
H Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler

Altıparmak
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Bir beyaz eşya 

kampanyası 
olduğunu söyleyen 
zanlı bayan, 
yaşlı çifte çekiliş 
yapmasını söyledi. 
Mithat İlhan (86) ve 
eşi yaptıklarını 
çekilişte televizyon 

kazandı. Bunun 
üzerine zanlı 
bayan televizyonun 
440 YTL olduğu 
söyledi. Zanlıya 
220 YTL veren 
Ilhan, televizyonu 
getirmesini istedi. 
Bir süre sonra 
eve gelen bir 
şahıs, blender ve 
fritöz bırakarak 
televizyonu daha 
sonra bırakacaklarını 
söyledi.
Şirketin müşteri 
hizmetlerini 
arayan İlhan, 
dolandırıldığını 
anlayınca polis 
ekiplerine başvurdu. 
Olayla alakalı 
soruşturma sürüyor.

Bursa'nın
Orhaneli ilçesinde 
düğün konvoyunda
ki otomobilin 
kamyonla 
çarpışması 
sonucu 5 kişi öldü 
1 kişi de yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, 
Gümüşpınar 
terminal mevkiinde 
meydana geldi. 
Alınan bilaive 
göre, gelin almak 

için Firoz köyünden 
Gümüşpınar 
köyüne giden 
düğün konvoyunda 
bulunan Raşit 
Bağcı (65)

yönetimindeki 
16 RF 962 plakalı 
otomobilin, köy 
çıkışında Ali 
Osman Ö. 
idaresindeki 
16 N 0162 plakalı 
kamyonla çarpıştı. 
Kazada, sürücü 
Alaattin Bağcı, 
Raşit Bağcı (66), 
Fatma Bağcı (8) 
Raşit Bağcı (5) 
olay yerinde Munise bağcı 
(30) hastanede 
hayatını kaybetti. 
Polis, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Otoınobilin altında
kalan alkollü satııs
Inniıııı kartelti

i

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

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

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Bursa'da yolun 
karşısına 
geçmek isterken 
otomobilin 
altında kalan 
alkollü şahıs, 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye 
göre, kaza Çekirge 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Arkadaşlarıyla 
birlikte alkol 
alan Haşan Ali 
Gözcü (48) eve 
gitmek üzere 
ayrıldı. Çekirge 
Caddesi üzerinden

yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Gözcü'ye, S.Ç'nin 
(25) kullandığı 
16 RG 989 plakalı 
otomobil çarptı. 
Yaralı olarak 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan şahsın 
212 promil alkollü 
olduğu tespit 
edildi. Gözcü, 
tüm müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybederken, 
sürücü gözaltına 
alındı. Olayla 
ilgili soruşturma 
Sürüyor.
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ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere*
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Miiracatlar şahsen yapılmalıdır, 

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

ELEMAN ARANIYOR 
Fabrikamızın üretim 

bölümünde çalışacak 

GENÇ DİNAMİK
ELEMANLARARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
HELMERSAN A.Ş.

Umurbey Sânayi Bölgesi ■ GEMLİK 
TEL: 0224 5134517

DEVREN JATIUK
ADLİV€ KARŞISI 
MCRVC IZGARA

GSM: 0 544 677 44 31

ELEMAN ARANIYOR
A2 ehliyetli 

kurye işini yapabilecek ve 
su servisi pet satışında 

çalışacak plasiyer 
BAY ELEMAN ARANIYOR 
ŞAHİNÖZ GIDA ve TEKEL ÜRÜNLERİ 
Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:89 

GEMLİK/BURSA
TEL: 0.224 513 88 17 ■ 513 21 30

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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı

{Rezervasyon
Tel:5l3 332l)

SATILIK DAİRE

ANESTEZİ
CENNET

12.00-14.00-16.00-19.00-21.00
11.30-14.15-16.15-19.15-21.15

Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 

Kat kaloriferli daire 
sahibinden satılıktır

Tel: (0.224) 517 26 42
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Himııt; laiiılaııııaa MO M insan sahi ialmf
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
trafik kazalarında 
her yıl bir ilçe nüfu 
su kadar insanın 
hayatını kaybettiği
ni, 200 bin insanın 
da sakat kaldığını 
söyledi.
Karayolları Trafik 
Güvenliği Haftası 
Bursa'da çeşitli 
faaliyetlerle kut
landı. Atatürk anıtın
da düzenlenen 
törende konuşan 
Vali Şahatettin 
Harput, Orhaneli 
ilçesinde bir aileden 
5 kişinin trafik kaza
sında hayatını 
kaybettiğini hatır
latarak, "Trafik 
deyince içimiz 
yanıyor. Ülkemiz 
trafik derdiyle o 
kadar hemdert ki, 
her yıl kazalar 
nedeniyle 5 bin 
kişinin üzerinde 
insanın yaşadığı bir 
ilçe yok oluyor" 
dedi. Harput, yine 
kazalarda her yıl 
200 binden fazla 
i*.ranın yara

landığını, 
1.5 katrilyon bütçe
den israf olduğunu 
ifade ederek, şöyle 
konuştu:
"Trafik kazalarına 
baktığınızda yüzde 
98 insan hatasını 
görüyoruz.
Dikkatsizlik, 
kurallara riayetsizlik 
kazaların başlıca 
nedenleri.
Umuyorum bu trafik 
haftası dolayısıyla 
herkes kendisini bir 
kez daha sorgular. 
Acaba nerede 
yanlış yapıyorum, 
kurallara uyuyor 
muyum? sorularına 
cevap arar. Trafik 

kurallarına uyup, 
insana saygı, sevgi 
ve sorumluluk
larımızı yerine 
getirdiğinizde bu 
konudaki felaketleri 
de geri, itmiş ola
cağız." Şiir yarış
masında dereceye 
giren öğrenciler, 
kaza yapmayan 
ve hakkında trafik 
cezası kesilmeyen 
sürücüler ödül
lendirildi. Törene, 
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput'un yanı 
sıra Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir, İl Jandarma 
Komutanı Kurmay

Albay Murat 
Arslan ile anaokulu 
ve ilköğretim okulu 
öğrencileri katıldı. 
Törenlerin ardından 
Atatürk Caddesi 
bir süre trafiğe 
kapatılarak 
motorize ekiplerin 
gösterilerine sahne 
oldu. Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğüne bağlı 
motorize ekipler ve 
Bursa Enduro 
Motor Kulübü 
üyeleri birlikte 
resmi geçit yaptı. 
Polis memuru 
Erol Taşçıoğlu'nun 
8 yaşındaki oğlu 
Mehmet Taşçıoğlu 
babasının 
kullandığı 
motorun arkasında 
Türk bayrağı 
açarak herkesin 
ilgi odağı oldu. 
Törende-Trafik Şube 
Müdürü Mustafa 
Kihtır İlköğretim' 
öğrencilerine 
gül ve broşür 
dağıtıp trafik 
kurallarıyla ilgili 
bilgiler verdi.

tf akıllar Haftası nda 
okullarda vakıf 

anlatılacak
25. Vakıflar Haftası 
Türkiye genelinde 
düzenlenen 
törenlerle kutlanıyor. 
Hafta nedeniyle 
Atatürk Anıtı'na 
çelenk koyan 
Bursa Vakıflar Bölge 
Müdürü Mürsel 
Sarı ve şube 
müdürleri Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput'u makamında 
ziyaret etti. 
Sarı, hafta etkinlik
leri kapsamında 
şehir genelindeki 
okullarda 'Vakıf 
nedir, ne işe 
yarar' konusunu 
detaylıca anlatarak 
öğrencilerin 
bilgilendirilmesini 
amaçladıklarını 
söyledi.
San’yı çalışmaların
dan dolayı kutlayan 
Vali Harput se, 
bu tür haftalarda 
işlenilen 

konuların sadece 
o haftaya mahsus 
kalmamasını 
istedi. Vali Harput; 
"Biz dünya 
genelinde milyonlar
ca vakıf kurmuş 
bir milletiz. 
Bursa'da da bir 
rivayete göre 200 
binin üzerinde 
vakıf eseri olduğu 
söyleniyor.
Geçmişini bilmeyen 
milletler, geleceğe 
muktedir olamaz. 
Ecdadımız 
hayvanlar için bile 
vakıf kurmuş." 
dedi.
Vakıflar Böle 
Müdürü Mürsel 
Sarı, Vali Harput'a 
'Tuğra' tablosu 
hediye ederken 
Vali Harput da;
"Tabi Padişah 

tuğrası da Vali'ye 
yakışır" diyerek 
şakalaştı.

1 Katlı bina saniyeler
içimle yerle bir emim

Bursa merkez 
Osmangazi 
Belediyesi 
tarafından kamu
laştırtarak 'Tarih 
Parkı' yapılmak 
istenen Kamberler 

' Mahallesi'ndeki 
i çok katlı binalardan 
l biri daha yıkıldı, 
i Yıkım öncesi 
1 çevre güvenliğini 
I alan ekipler, 
l önce kepçelerle 
I binanın kolonlarını 
ı zayıflattı.
Binanın yıkılacağı 
yönde bulunan 
taşıyıcı kolonların 

; tek tek kırılmasının 
ı ardından, sadece 
1 iki kolon üzerinde 
kalan binadan 

i çatırtı sesleri 
gelmeye başladı.

I Daha dikkatli 
davranan kepçe 
operatörü, binanın 
ayakta kalan iki 
kolondan birine

hızlı bir şekilde 
vurarak geri 
kaçtı. Bu andan 
itibaren ise 7 
katlı dev bina 
saniyeler içerisinde 
yıkıldı. Binanın 
büyük bir gürültüyle 
yıkılmasının ardın
dan etrafı yoğun 
bir toz bulutu 
kapladı.
Herhangi bir 
yaralanma yada 
hasarın oluşmadığı 
yıkım sırasında, 
kimi vatandaşların 
korkarak kaçıştığı

gözlendi.
Bu arada, yıkımı 
dedesiyle izlemeye 
gelen küçük bir 
çocuk ilgi odağı 
oldu. Tavırlarıyla 
herkesi güldüren 
küçük çocuk, 
yıkımı yapan 
ekiplere kızarak, 
"Ses yapma, 
kızıyorum sana" 
gibi sözler 
söyledi. Yıkım 
ekiplerine çıkışan 
küçük çocuk, 
kortuğu anlarda da 
dedesine sığındı

•Gemlilillz’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


6 Mayıs 2008 Sah Gemlik Körfez Sayfa 11

1 aram yaj kaç kalorilik enerjiye eşil?
Çukurova Üniver
sitesi Ziraat Fakülte 
si Tarla Bitkileri 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Halis 
Arıoğlu, 25 yaşında 
ve 65 kilogram ağır
lığındaki bir erkeğin 
vücut ağırlığının 
yüzde 14'ünün 
yağdan oluştuğunu 
bildirdi.
Prof. Dr. Halis 
Arıoğlu, Zeytin ve 
zeytinyağı ile diğer 
bitkisel yağların 
üreticilerinin sorun
larının belirlenmesi 
ve çözümlerin tespi
ti amacıyla kurulan 
Meclis Araştırma 
Komisyonuna yap
tığı sunumda, bitki 
sel yağın insan 
organizması için 
gerekli olduğunu, bu 
nedenle de beslen
me zinciri içerisinde 
mutlaka yer alması 
gerektiğini ifade etti. 
1 gram proteinin 
sağladığı enerji mik
tarının 4 kalori, 1 
gram karbonhidratın 
sağladığı enerji mik
tarının 4.5 kalori 
olduğuna dikkati 
çeken Arıoğlu, "1 
gram yağın vücutta 
yakılması sonucu 
ise ortaya 9.3 kalori
lik enerji çıkmak
tadır" dedi.
Arıoğlu, bir insanın 
günlük faaliyetlerini 
yerine getirilebilme
si için 2800-3000

kaloriye gereksinim 
duyduğunu ve 
bunun yüzde 35'inin 
(850-900 kalori) 
yağlardan alınması 
gerektiğini dile getir
erek, şöyle konuştu: 
"1 gram yağın 9.3 
kalorilik enerji 
verdiği gözönüne 
alındığında, bir 
insanın günde 95 
gram yağ alması 
gerekiyor. Normal 
beslenme kuralları
na göre, insanlar 
gereksinim duyduk
ları toplam yağın 
3'te Tini sıvı olarak 
yemeklerle, 3'te Tini 
katı yağ olarak kah
valtılarda ve 3'te 
Tini de peynir, süt, 
fındık gibi besinlerle 
almalıdır. Yapılan 
hesaplamalara göre 
yemeklerle ve kah
valtılarla alınması 
gereken toplam yağ 
miktarı günlük 63 
gramdır. Bu ise yılda 
kişi başına 23 kilo
gram yağ demektir. 
Bu miktar ülkemizde 

2007'de 19.8 kilp- 
gram olarak gerçek
leşmiştir. (17.2 kilo
gram bitkisel, 2.6 
kilogramı hayvansal 
yağ olmak üzere). 
Yıllık kişi başına 
tüketilen yağ miktarı 
Sudan'da 8.6 kilo
gram, Çin'de 9.6 
kilogram, 
Hollanda'da 23.3 
kilogram, ABD'de 
29.6 kilogram, 
Almanya'da 33.6 
kilogramdır.
25 yaşında ve 65 
kilogram ağırlığında
ki bir insanın (erkek) 
vücut ağırlığının 
yüzde 14'ü yağdır. 
Bu yağ, deri altında, 
iç organlarda ve 
doku aralarında, yağ 
dokusu halinde veya 
lipit formları halinde 
bulunmaktadır.
Yağlar hidrofobik 
özellikleri nedeniyle 
besinlerde saf 
olarak bulunur. 
Bu nedenle de ener
jiye dönüşümleri 
kolay olmaktadır." 

-YAĞIN İNSAN 
SAĞLIĞI İÇİN 
ÖNEMİ- 
Prof. Dr. Arıoğlu, 
kimyasal yapı 
bakımından yağların 
doymuş, tekli doy
mamış ve çoklu 
doymamış yağlar 
olmak üzere 3 grup
ta toplandığını 
söyledi.
Yağlarda bulunan 
doymamış yağ asit
lerinin, doymuş yağ 
asitlerine oranının 
(P/S). önemli bir 
kalite faktörü 
olduğuna işaret 
eden Arıoğlu,' 
'Bu oran ne kadar 
yüksek olursa, 
yağların insan 
sağlığı açısından 
önemi de o kadar 
fazla olmaktadır" 
dedi.
Halis Arıoğlu, 
doymuş yağ asitleri 
yüksek olan 
yağların insan 
sağlığı açısından 
tehlike oluşturduğu
na işaret ederek, 
özellikle hayvansal 
kökenli yağların 
doymuş yağ asitleri 
bakımından 
zengin olduğunu, 
bu nedenle insan
ların ihtiyaç 
duydukları yağın 
en az yüzde 
30'unun bitkisel 
kökenli yağlardan 
karşılanması gerek
tiğini kaydetti.

Zencefilin, mide kay
naklı sindirim sorun
larının, seyahatte, 
hamilelik döneminde 
ve kemoterapi nede 
niyle oluşan mide 
bulantısı ve kusma 
şikayetlerinin önlen
mesi ve tedavisi 
amacıyla kullanıldığı 
bildirildi.
Amerikan Diyetetik 
Derneği'nin Deniza 
şırı Ülkeler Türkiye 
Temsilcisi Diyetis 
yen Selahattin 
Dönmez, zencefilin 
yeşil, mor çiçekleri 
bulunan, Asya, 
Hindistan ve Ara 
biâtan'da tedavi 
amaçlı kullanılan 
aromatik yağ açısın
dan zengin, tropikal 
bir kök bitkisi 
olduğunu söyledi. 
Eski zamanlarda 
zencefilin eklem 
iltihabı, kolit ağrıları, 
ishal ve kalple 
ilgili hastalıkların 
tedavisinde kul
lanıldığını ifade 
eden Dönmez, şöyle 
dedi: "Zencefil, uzun 
yıllardır yemekleri 
mizi lezzetlendiren 
önemli bir baharat 
olarak tüketilmekte
dir. Zencefil, soğuk 
algınlığı, grip, nezle 
gibi hastalıkların 
belirtilerini, baş 
ağrılarını ve 
regl dönemi 
ağrılarını azaltmak 
için tüm dünyada 

yaygın olarak kul- 
lanılmaktadır."Dön 
mez, taze zencefilin 
B6 vitamini, C vita
mini, kalsiyum, de 
mir, magnezyum, 
fosfor, potasyum, 
manganez ve lif 
açısından yüksek 
besin değerlerine sa 
hip olduğuna belir 
terek, şöyle konuş
tu: "Günümüzde 
zencefil kökleri, 
yaygın, olarak mide 
kaynaklı sindirim 
problemlerinin 
tedavi edilmesinde 
kullanılır. Seyahat 
sırasında gelişen, 
hamilelik döneminde 
ve kanser kemo 
terapisi nedeniyle 
oluşan mide 
bulantısı ve kusma 
şikayetlerinin önlen
mesi ve tedavisi 
amaçlı kullanımı 
önerilmektedir.
Zencefil, kalp 
hastalıkları, kanser 
gibi önemli hastalık
larda da kullanıl
maktadır." 
Zencefilini yaşın 
altındaki çocuklara 
verilmemesi gerek
tiğini vurgulayan 
Dönmez, 2 yaşın 
üstündeki çocuklar- I 
da ise baş ağrısı, 
mide bulantısı ve 
sindirim sistemi 
kramplarının tedavi 
edilmesi için kul
lanılabileceğini 
belirtti.

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 po 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. , 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 4546
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
«ahİcDA nH A®*’ 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı RR
Tomokay Tomografi öld 1U 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 613 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 613 45 21 -111
Su Arıza 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
6 Mayıs 2008 Salı 

ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cd. No: 1/B 

Tel: 5133716 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3049 

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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I Kanserde 
Gelişmiş Işın

Tedavileri
Acıbadem
Bursa’da

’ T?n^vi< " GÜÇLÜ TEKNOLOJİK ALTYAPI
• DENEYİMLİ EKİP

Acıbadem Bursa Hastanesi, Bursa ve çevre illerin hizmetine, 
kanser tanı ve tedavisinde geliştirilen son yöntemleri 
uygulayabilen, gelişmiş sağlık teknolojileri ile donatılmış, 
dünya çapında bir Onkoloji ve Radyoterapi Merkezi sunuyor.

Merkezde kullanılan IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) 
teknolojisiyle sağlıklı dokular maksimum oranda korunarak, 
tümörlerdeki ışın yoğunluğu istenilen düzeyde artırılmakta, IGRT

(Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi) teknolojisiyle tümörlerini 
tedavi öncesi 3 boyutlu görüntüsü alınarak her seansta doğru 
olarak ışınlanması sağlanmaktadır. İki adet gelişmiş lineer 1 
hızlandırıcı, dijital görüntüleme sistemi ve konvansiyonel 
simülatöre sahip olan merkez, Bursa'nın ve Türkiye'nin referans 
Onkoloji ve Radyoterapi Merkezleri'nden biri olarak kabul < 
edilmektedir.

----- i   ASSOCIATED WI.TH ------- —| 
HA RVA R D , M E D I CALİ

INTERNATIONALACI BADEMA
Acıbadcı dbu: ’ laVlıd .<• ‘ahle 71le,.,na p-tıgraınUr Kapsamında i5b.riıg> içenvriedu Bu, jşhırlıgı jçensınde olan hastaneler. Özel Acıoacem Kadıköy. Bakırköy. Kozyatağı. Bursa ve Kocaeli hastaneleridir.



TIR şoförü Erdoğan Koksal, yağışlı havanın^kurbanı oldu

Bozüyük’teki kazanın 
ateşi Gemlik’e düştü 
■yf 145 Nolu Sınırlı Sorumlu Gemlik Trayler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine kayıtlı TIR 
şoförü Erdoğan Koksal, Eskişehir Karayolu’nun 11. kilometresinde Gemlik’e dönerken 
trafik kazasında yaşamını yitirdi. Koksal, dün Umurbey’de toprağa verildi. Haberi syf 2’de

6 E M LIK ’ IM IL KGÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
7 Mayıs 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR 
“Kiralayın, araca yatırını yapmayın ”

Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 
Tel: 0 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Küçük Sanayi Sitesi Yöneticileri Başkan Mehmet Turgut’u ziyaret etti

Yaptıklarıma sahip çıkıyorlar"
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziya 

ret eden S.S. Küçük Sanayi Sitesi Kooperati 
fi yöneticileri Başkandan işyeri ruhsat ücret 
lerinin aşağıya çekilmesini istediler. Başkan 
Kooperatif yöneticilerine içini döktü. Turgut, 
Gemlik Belediyesi’nin yapılmayan birçok işi 
yaptığını söyledi. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Akşam pazarı
İGemHk’te haftada iki gün pazar kurulu 
yor.
Ben beni bileli Gemlik’in pazarı salı gü 

nukurulurdu.
’ Daha sonra Manastır Bölgesi gelişince, 
bu bölgeye ve işlerinden geç çıkanlar dü 
şünülerek cumartesi pazarı kuruldu.
Manastır’da bir de Perşembe pazarı ku

ruldu.
Ancak, ilgisizlikten kapandı.
Dün akşam üzeri sah pazarına çıktım.
Geç çıkmanın iki türlü yararı var.
Fiyatlar aşağıya çekiliyor.
Bir de tezgahın seçmeleri önde kaldığı 

için daha iyi mal alabiliyorsun.
Tabii pazarda yürüyecek yol bulabilirsen.

Devamı sayfa 5'de

Mobilya, Dekorasyon 
ve Gelin Damat Fuarı 

bugün açılıyor
TÜYAP Bursa Fuarcılık tarafından 
hazırlanan Bursa Mobilya ve Deko 
rasyon Fuarı ve Gelin Damat Fuarı 
bugün açılıyor. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılacağa 
fuarlar, 11 Mayıs 2008 günü akşamına 
kadar gezilebilecek. Her yıl gelenek
sel olarak açılan fuarları geçen yıl 40 
bin 698 kişinin ziyaret ettiği belirtildi. 
TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü 
Ilhan Ersözlü, fuarlara 112 firmanın 
katılacağını bildirdi. Haberi syf 6’da

1bakmak!ıhanesiy emra
ea antla ınııaka andı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesin 
de fal bakma bahanesiyle girdikleri 
işyerinin sahibinin 250 YTL parasını 
'tırnakçılık' suretiyle çalan 2 kadın 
polis tarafından yakalandı. Sayfa 8’de

Şüpheli gençlerin
üzerinden 299 adet

uyuşturucu hap çıktı
Bursa'da şüpheli gördükleri iki 
gencin üzerini arayan polis, 299 
adet uyuşturucu olduğu zannedilen 
hap efe geçirdi. Haberi sayfa 8’de '

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

Buluşma
Umut....

Umut fakirin ekmeği ye Mehmet ye..
Siyasal otorite..
Şıhlar..
Şeyhler..
Cemaatler..
Fakirle umut arasındaki o kopmaz bağı 

öylesine sömürüyorlar ki..
Özellikle bizim gibi eğitim düzeyi 

ilkokul üçler düzeyinde olan toplumlarda 
bu sömürü daha da öne çıkıyor..

Gazeteler, televizyonlar yazıyor..
Dinsel sömürünün yaşam biçimi olarak 

algılandığı bölgelerde olanı biteni..
Gözümüzün içine sokuyor..
Ancak..
Gözlediklerimiz gerçekten "Allah rıza- 

sı"için yapılsa asla sözümüz yok..
Sözden de öte destek olmak da göre

vimiz..
Ne yazık ki..
Din ve Allah sevgisi "çıkar"amaçlı 

olarak kullanılıyor..
Birileri ve yakın çevresi ana parsayı 

topluyor..
Kalanı ise "umutla” yaşamını sürdürü 

yor..
Ölünceye dek.
Türkiye'nin Cumhuriyetin ilanından 

sonraki dönemine damgasını vuran 
seçilmiş yöneticiler sistemi "dış mihrak
ların" istedikleri biçimde kurdular..

Ulus devletin tüm kural ve kurumlarına 
işlemesine ve gelişmesine izin vermediler..

Toprak reformunu yapmadılar..
Dile getirenlere, "komünist" yaftasını 

vurdular..
Oya ulaşmak için ağalarla^ şıhlarla, 

şeyhlerle "iş tutmak" işlerine geldi..
Onlar için..
Yurttaşın uygar, özgür ve refah içinde 

yaşam istekleri göz ardı edildi..
Gelir ve refah makası hep emeğiyle 

yaşamlarını sürdürenlerin aleyhine çalıştı..
Bir yanda boyalı, bezeli, rengarenk 

yaşamlar..
Diğer yanda açlık, yoksulluk, sefalet..
Bu durum manevi duygulara yol açan 

zemini hazıYladı..
Hakim renk "yeşil" oldu..
Hiçbir şey tesadüf değil..
Bugünün planları önceki gün tasarlan

madı..
Yarım asın geçkin bir süreç..
Ulus devletin altını oydu..
Kaynaklar yanlış yerlere sevkedilerek 

kurutuldu..
Yazık oldu çok yazık..
Umudu tüketen her kim ya da kimlerse..
Bu topluma verecekleri "hesapları" var..
O hesaptan kaçamayacaklar..
Bir. gün mutlaka ödeyecekler..
Peki..
Dar ağacında onurlarıyla ölüme giden 

üç fidan..
Deniz Gezmiş..
Hüseyin İnan..
Yusuf Aslan..
Ne için öldüler ?
Kurşun mu sıktılar..
Adam mı öldürdüler..
Bireysel çıkarları için KİT'leri mi soydu

lar?
Banka mı hortumladılar?

Bozüyük’teki kazanın 
ateşi Gemlik’e düştü 
145 Nolu Sınırlı Sorumlu Gemlik Trayler Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi’ne kayıtlı TIR şoförü Erdoğan Koksal, Eskişehir 
Karayolu’nun 11. kilometresinde Gemlik’e dönerken trafik kazasın
da yaşamını yitirdi. Koksal, dün Umurbey’de toprağa verildi.
145 Nolu Sınırlı 
Sorumlu Gemlik 
Trayler Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi’ne 
kayıtlı Erdoğan 
Köksal’ın kullandığı 
16 ZA 242 plakalı. 
TIR,Bozüyük 
Eskişehir 
Karayolunun 11. 
kilometresinde 
Sıddık Yılmaz’ın 
(30) kullandığı 
41 AE 023 plakalı 
kamyon ile 
çarpıştı;
Kaza sırasında 
yolun yağışlı 
olması nedeniyle

Erdoğan Köksal’ın 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek, 
kazaya neden 
olduğu öğrenildi. 
Kazada TIR 
sürücüsü
Erdoğan Köksal(37) 
olay yerinde 
ölürken, kamyon 
şoförü Sıddık 
Yılmaz, Bozüyük 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

GEMLİK’E 
DÖNÜYORDU 
Kazanın Bozüyük’e 
kuru yük götüren

Erdoğan Koksal, 
boş konteyner 
ile Gemlik’e 
döndüğü sırada 
meydana geldiği 
bildirildi.
Öğrenildiğine 
göre, kaza 
sırasında 
TIR dorsesinin 
makas yaptığı • 
öğrenildi.
Dorsenin makas 
yapması sonucu 
TIR karşı yola 
geçerken, sürücü 
Erdoğan Köksal’ın 
ise camdan 
fırlayarak hayatını 
kaybettiği

bildirildi. 
ÜZÜNTÜ 
YARATTI 
Kazanın Gemlik’te 
duyulması üzerine 
145 Nolu Sinirli 
Sorumlu Gemlik 
Trayler Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi yönetici 
ve arkadaşları 
arasında 
üzüntü yarattı. 
Erdoğan Koksal 
dün Umurbey 
Beldesi’nde öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazı ardından 
toprağa verildi.

{^■Liiııııııûıınıı^Bl 
baytaş* Www.baytaslnsaat.com.tr

Topra ttılar?

BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR
Balıkpazan 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
BAYT AŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 

3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoglu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

Ne yaf.
Işıklar içinde yatsınlar..

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

http://Www.baytaslnsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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KüçükoSanayi Bitesi Yöneticileri Başkan Mehmet Turgut’u ziyaret etti

“Yaptıklarıma .. Diş Hekimi
Ozcan VURAL

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

YazıYORUM

sahip çıkıyorlar”
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret eden S.S. 

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi yöneticileri Başkandan iş 
yeri ruhsat ücretlerinin aşağıya çekilmesini istediler. Başkan 
Kooperatif yöneticilerine içini döktü. Turgut, Gemlik 
Belediyesi’nin yapılmayan birçok işi yaptığını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Küçük Sanayi 
Sitesi Yönetiminin 
kendisini ziyaret
lerinde içini döken 
Başkan Mehmet 
Turgut, yapılan 
hizmetlerin bazı 
kişiler tarafından 
görülmeyip "Biz 
yaptık" demelerinin 
haksızlık 
olduğunu söyledi. 
Küçük Sanayi Sitesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
■FıötfK, Başkan 
Yardımcısı Abdullah 
Ay ve üyelerden 
Bilgin Üstünol, 
Mustafa Bilgin ile 
Fehmi Kulaber 
ziyarette, Küçük 
Sanayi içinde yeni 
oluşan iki sokağın 
asfaltlanması, 
bozulan yolların 
onarılması ve 
alınacak ruhsat 
ücretlerinin 
aşağıya çekilmesi 
konusunda 
talepte bulundular. 
İşyeri ruhsatlarının 
bir kere alındığını 
ve yüksek 
olmadığını ifade 
eden Başkan 
Turgut, "Biz yine 
de aşağıya çekmek 
için çalışırız. 
Ancak vatandaş 
tarımız nedense 
para ödemek 
istemiyorlar.
Yine de yapabile
ceğimiz neyse 
yapmaya 
çalışırız" dedi.

Site içinde 
yeni açılan iki 
sokak ile mevcut 
sokakların 
asfaltlanması 
isteğine olumlu 
cevap veren 
Başkan Turgut, 
ilçede bulunan 
bir çok sokağın 
asfaltlama 
işleminin ihaleye 
çıkarıldığını 
hatırlatarak, 
"Küçük Sanayi 
sitesinin asfalt 
işi de bu ihalenin 
içinde yer alıyor. 
Hizmet bizim 
işimiz" diye 
konuştu.

BİZ YAPTIK 
DİYORLAR 
Sanayi alt 
geçidinin yıllardır 
sürünceme de 
kaldığını ancak 
sorunu AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu'nun 
desteğiyle 
kendisinin

çözdüğünü 
hatırlatan Turgut, 
"Yapılmasını 
biz sağladık, 
şimdi ise bazı 
kişiler ortaya 
çıkıyor ve biz 
yaptırdık diyorlar, 
desinler. Gemlikli 
bu yapılanları 
görmezden 
gelmemeli ve 
açıkça çıkıp 
söylemeli. Burada 
yapılan hizmetin 
hakkını vermek 
lazım. Gemlik 
Belediyesi bir 
çok yapılmayanı

yapmıştır" dedi. 
Küçük Sanayi 
alt geçidinin 
yapılmadan 
önce gereksiz 
olduğunu 
savunanların 
ölümlü kaza 
olmaması nedeniyle 
memnunluk 
duymaları gerek
tiğinin altını çizen 
Başkan Turgut, 
"İnsanlar yapılanları 
görmüyor ve biz 
yaptık diyorlar" 
diyerek yapılan 
açıklamalara 
tepki gösterdi.

Gel de üzülme !.......
GENÇLİK yıllarımda ülkemden, yaşamımdan, 

ulusumdan gurur duyardım...
Yaşlandım gururun yerini derin bir üzüntü 

aldı...
Yıllar hızla geçiyor ama biz yerimizde sayı 

yoruz...
Hatta tam tersine gidiyoruz...
Herkes ileriye, biz Türkler geriye ...
Halkımın bir bölümü bin yıl önce ki basit 

yaşamı arzuluyor..
Kadınlar ezilsin, ikinci sınıf cariye olarak 

kalsın, medreselerde okuyup, tarikatlara gire
lim, hacılarla, hocalarla kafamızı doldurup 
onun bunun kölesi olalım..

Övündüğümüz şeylerin tamamı artık tarih 
oldu...

Bugün övünecek bir hasletimiz kaldı mı ?
Hadi söyleyin...

Bilime, insanlığa, uygarlığa ne kattık?
Bizim bulduğumuz bir icadımız .buluşumuz 

var mı söyleyin?..
Yıllarca sadece övündük durduk!
Ülkemizin, insanlarımızın, yönetici duru

mundaki siyasilerimizin haline bakıp da hüzün 
duymamak mümkün mü?

Başımızdakilere, onların çaplarına bakıp 
üzülüyorum..

. Seçimler de bol keseden vaatlerde bulunu 
yorlar ama seçim bitti mi onlar da, biz de 
keselerimize bakıyoruz.

Onların ki her zaman dolu ,bizim ki boş..
Başbakan diyor ki; Pilav yoksa bulgur ye..
Onların yedikleri bazen televizyonlarda , 

gazetelerde yayınlanıyor.. Düğünlerinde Peşe 
mel soslu ördek kanadı..

Sen gariban halkım ismini dahi bilmediğin 
bu gavur Avrupa yemeklerini onlar midelerine 
indirirken, sen çörbaya talim et.

Avrupa Birliği’ne girme hevesiyle bir hayli 
taviz verdik.

Bu şımarık beylere bunlar yetmedi, daha da 
istiyorlar...

AvrupalIların aç iştahları bir türlü doymak 
bilmiyor.

Aba altından sopa göstererek daha neler 
istiyorlar?

Dile getirilen bu istekleri dikkate alıp uygu
larsak ne olur?

Türkiye’ye yazık olur, Türkiye parçalanır!
Biz Batıkların bu arsızlığını, "Türban sev

dası" ile yatıp kalkan ve kapatılma tehlikesini 
atlatmak için dört elle sarıldığı AB’nin oyuncağı 
haline gelen iktidarın basiretsizliğini hep yazdık.

Siyasi bit simge olarak kullanılan türbanın 
üniversitelerde serbest bırakılmasının Türkiye’yi 
tehlikeli bir mecraya soktuğunu anlattık.

Oy almak için,, o sıcak koltuklarda oturmaya 
devam etmek için bu zillete katlanıyorlar..

Yazık, Türkiye’ye yazık oluyor..
Bunları, doğruları, onurlu işleri yazdıkça, 

Çağdışı çevrelerden tepkiler, küfürler, tehditler 
geldi.

Bu tepkiler insanlarımızın bir bölümünün 
nasıl ilkel bir demokrasi anlayışına sahip oldu 
ğunu ve henüz cahiliye dönemini yaşadığını 
gösterdi.

Ülkemizde dalkavukluk da bir geçim yolu 
olmuş, soytarılık da...

Eğer yüzün kösele derisi, aklın ve vicdanın 
yok, suratına tükürürken yağmur yağıyor diye
bilirsen yolun açık, kısa zamanda parti içinde 
yükselirsin..'

Biz doğrulara, söylemek, yazmak kalıyor, 
bıkmadan, korkmadan yazmak söylemek...

Her türlü tehdide alıştık artık...
Vız gelir tırıs gider...
Ben derim ki boş fıçılardan da çok ses çıkar!
Maalesef ülkemiz bu tiplerle doldu...
Akıl, onur, vicdan, dürüstlük pazarda satılmı 

yor ki... Satılsa bile almazlar, çünkü onlara 
yakışmaz...

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

Erdoğan Koksal
Bozüyük’te geçirdiği üzücü bir 

trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. 
Koksal ailesine, yakınlarına, akrabalarına ve 

kooperatifimiz camiasına başsağlığı diler, 
acılarını paylaşırız.

145 NOLU S.S. GEMLİK TRAYLER 
MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN 
İbrahim ONSEKİZ

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli, 1 
08160400EX013143 ve 08160400EX013146 J 

sayılı 06.03.2008 tarihli Gümrük Çıkış 9

Beyannamelerimiz kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. YAŞAR DIŞ TİCARET :

Elazığ Nüfus Müdürlüğümden 

aldığım kimliğimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Murat YÜKSEL

ELEMAN ARANIYOR

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Kadın 
Komisyonu 
tarafından Filistin'de 
vahşet yaşayan 
insanlar için 
yardım kermesi • 
açıldı.
Pazar ye 
girişinde . .ian 
Demirler halı 

mağazasında 
hazırlanan 
kermesin açılışını 
İl Başkanı Hilmi 
Tanış yaptı. 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün 
ile yönetim kurulu
nun da hazır bulun
duğu kermesin, 
açılışını yapan İl 
Başkanı Hilmi

Tanış torunu için 
giyecek aldı.
Kadın Komisyonu 
Başkanı İnci.
Özsabuncu, ev 
tekstili, giyim ve 
gıda ürünlerinden 
oluşan kermesin 
4 gün açık kala
cağını bildirerek 
"Filistin'deki , 
akan kana çok

üzülüyoruz.
Oradaki kardeş 
lerimize biraz 
olsun destek 
vermek için 
açtığımız kermesten 
•elde edeceğimiz 
geliri Can Suyu 
Derneği aracılığıyla 
Filistih'deki 
kardeşlerimize 
göndereceğiz" dedi.

Şirketimiz bünyesinde 
çay ocağında çalışmak üzere 

GARSON ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

GEMLİK GÜNEŞ NAKLİYAT TİC, LTD, ŞTLj
Azot Yolu Kocaçukur Mevki No:1 - GEMLİK

TEL: 524 75 00
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Gerçekten pazarda belli bir 
saaten sonra yürümek mesele.. 
Bunun nedeni denetimsizlik. 
Gemlik 80 bin nüfuslu bir ilçe 
olmasına karşın Belediye Za 
bıtası kadrosu yetersiz.
Zabıta yönetmenliğine göre 
yanılmıyorsam her bin 500 
kişiye bir zabıta görevlen 
dirilmesi gerekiyor.
Oysa Gemlik Belediyesinde 
sanırım 5 zabıta görevlisi var. 
5 kişilik bir kadro ile Gemlik’in 
hiçbir sorunu çözülmez.
Pazardaki bu başıbozukluk yal
nız Zabıta denetimsizliği değil. 
Gemlik’in artık modern bir paza 
ra ihtiyacı var.
Bunun için adım atılmalı.
Kömür depolarının bulunduğu 
yerde pazar yapılacağını duyu 
yorum.
İmar Planlarında bu konuda de 
ğişiklik yapıldı mı onu da bilmi 
yorum.
Ama, pazar kurulacak boş bir 
alana ihtiyaç olduğunu biliyo
rum.
Bu alan evlerin arası olmamalı. 
Pazar olark kullanılacak bir yer 
olmalı.
Modern bir mimari ile vatan
daşın rahatlıkla alışverişini

Akşam pazarı

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmall.cpm ■

yapacağı, neyi nereden alaca 
ğını bileceği bir pazar yapıl
malı.
Dün akşam pazarında gezerken 
düşündüm. Sebze ve meyve 
satıcılarının arasında terlikçiler, 
kumaş satıcıları..
Karmara karışık bir pazar..
Böyle olmamalı.
Bunun nedeni, pazardan yer 
alanlar, zamanla işyerini baş 
kasına devretmesi.
Bu devrin aynı meslek grupları 
arasında olması gerekir diye dü 
şünüyorum.
Bu yapılmadığında sapla sa 
man birbirine karışıyor.
Düzensiz bir pazar ortaya çıkı 
yor.
Mevcut salı pazarının girişinde 
balık satıcıları hiç de hoş değil, 
Balık kokulu sulara basarak 
pazara giriyorsunuz.
Daha köşe başı seyyar tatlıcı 
tarafından tutulmuş.

Biraz ileride ortada başka bir 
esnaf, ilerle ilerleyebilirsen. 
Yolda sohbet eden hanımlarıda 
sayarsanız pazara kalabalık 
saatte gitmek bir işkence.
Yol boyu ortalık satıcılarla dolu. 
Yürü yürüyebilirsen.
Ben, çocukluğumda Yalova ve 
Orhangazi pazarlarına kumaş 
satamaya gider,dim.
Babam iki ağabeyim için 1966 
yılında açılan Yeni Çarşı’dan bir 
işyeri kiralamış.
Manifaturacılığa başlâmışlar. 
Cuma günü akşam saatlerinde 
sandıklara kumaşları doldurur, 
kalın iplerle bağladıktan sonra 
kamyona yüklerdik.
Yeşil renkli bir Austin kamyon ' 
vardı. Tüm Çarşı esnafı bu kam 
yona mallarını doldururdu. 
Sabah erken saatle kalkar, 
kamyonun brandasının altında 
kendimize bir yer bulur ve yola 
koyulurduk.

Yalova pazarını hiç unutmam. 
Düzenli büyük bir pazardı. 
Bizim yerimiz belliydi.
Yanımızda Veleddin Çakan, 
Burunsuz Remzi’nin işyerleri 
vardı.
Orhangazi Pazarı da şimdiki 
büyük caminin olduğu yere 
kurulurdu.
Orası da Gemlik pazarından 
güzeldi.
Yalova Pazarı yine aynı yerde 
kuruluyor ama modern bir hale 
getirilmiş.
Gemlik’te modern bir pazara bir 
an önce kavuşsa iyi olur.
Yer sorunu Başkanı düşündü 
rüyor olabilir.
Bugün olmazsa yarın mutlaka 
büyük bir yerde söylediğim pa 
zar kurulacak.
Bugünden bunun hazırlığını 
yapmalıyız.
Gemlik’in bugünkü iki pazar 
yeri de ilçemize yakışmıyor. 
Başkan Turgut 2009 yılında 
Gemlik’in pazar sorununu çöz 
meli.
Eğer mevcut pazarlardan mem
nunsanız bir diyeceğim yok.
Yine de, böyle pazar yeri olmaz 
diyorum.

MI OTOMOTİV
İNSAN KAYNAKLARI & EĞİTİM DEPARTMANI

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

»çilli, 
13148 
ıkış
ır. 1 
IET

m
ı.
:L

ere

ktır.

kmaıiusıiMiiNtf«w^
4 AL 

13 ÖDE 
'İİSTELİKKREDİKARTINA

4 TAKSİT İMKANI

* Ebe (Ebelik Bölümü Mezunu, Tercihen Neonatal Resusitasyon Programı 
Eğitimi Almış).
* Hemşire
* Ameliyathane Hemşireleri
| Yoğun Bakım Hemşireleri
*Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireleri
* Acil Tip Teknisyeni (ATT) (Tercihen Erkek) Özel Hastane Deneyimi olan
* Medikal Muhasebe
* Hasta Kabul
* Sağlık Kurulu Rapor ve Hasta Yatış İşlemleri yapabilen
(Tercihen Tıbbi Sekreterlik Bölümü 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

Tel : 0 226 811 15 15 adresine müracaat etmeleri rica olunur.
w w w . ö z e I a t a k e n t h a s t a n e si,, c o m

İIRELLI

Körfez Baytaş Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK 

bL TEL: 0.224 513 73 93 - 514 47 70 
J | FAX: 0.224 514 40 44 - www.ozkaya.web.tr

T MA % “SUYUNU B0$AJMjf HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:uler@hotmall.cpm
http://www.ozkaya.web.tr
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Mobilya, Dekorasyon «e Gelin 
Damat Fuarı bugün açılıyor

TÜYAP Bursa 
Fuarcılık tarafından 
hazırlanan Bursa 
Mobilya ve 
Dekorasyon Fuarı 
ve Gelin Damat 
Fuarı bugün 
açılıyor. Sanayi ve 
Ticaret Bakanı 
Zafer Çağlayan'ın 
katılağa fuarlar 
11 Mayıs akşamına 
kadar gezilebilecek. 
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık Genel 
Müdürü İlhan 
Ersözlü ve Mobilya 
Dekorasyon 
Sanayicileri ve 
İş Adamları Derneği 
(MODSİAD) 
Başkanı Mustafa 
Yedikardeş, geçen 
yıl 40 bin 698 kişinin 
ziyaret ettiği iki 
fuara bu sene daha 

çok ilgi bekledikleri
ni ifade etti.
Ersözlü, "Bölge 
ekonomisine yararlı 
olacağına 
inandığımız 
fuarımıza bu yıl 
yurt içinden ve 
yurtdışından 112 
firma katılacak. 
Sektörlerdeki 
dalgalanmalara rağ
men fuarlar başarı 
ile gerçekleşiyor. 
Bu yılki fuarların 
katılımcı sayısına 
baktığınızda sayının 
iyi olduğunu görü 
yoruz. Bursa'daki 
fuarlarımız 
Türkiye'deki en iyi 
fuarlardır1' dedi. 
İki fuarın da renkli 
geçmesini bekledik
lerini söyleyen 
MODSİAD Başkanı

Mustafa Yedikardeş, 
fuarların bir 
dizi etkinlikle 
sürdürüleceğini 
belirtti. Fuarların 
ilgi görmesini 
beklediklerini 
kaydeden 
Yedikardeş, 
"Fuarımızın 
ikinci günü 
Bursaspor 
oyuncuları ve: 
teknik heyeti 

fuarımızı ziyaret 
edecek. 3. gün 
Rumeli ve Artvin 
yöresi halkoyunları 
gösterileri BursalIlar 
ile buluşacak.
4 gün mankenlerin 
şovlarına sahne 
olacak fuarın 
son günü ise 
Anneler Günü'ne 
özel sürprizlerimiz 
olacak" diye 
konuştu.

Mıraliıiiıı

ImM
Bursa'da düzen
lenecek 4.
Uluslararası 
Türkiye Aşıklar 

ve Şairler Şöleni, 
1 -4 Temmuz 2008 

tarihlerindi 
düzenlenecek. 
Bursa merKez 
Yıldırım Belediyesi 
tarafından 
düzenlenecek 
olan 4. Uluslararası 
Türkiye Aşıklar ve 
Şairler Şöleni, 
1,2, 3 ve 4 
Temmuz 2008 
günlerinde,

Barış Manço 
Kültür Merkezi ve 
Ahmet Taner 
Kışlalı Meydam'nda 
yapılacak.
Bursa Valiliği'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada; 
yarışmaya katılmak 
isteyen aşık 
ve şairlerin 
15 Mayıs 2008 
tarihine kadar

Yıldırım 
Belediyesi'ne 
müracaat etmeleri 
gerektiği 
belirtildi.
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MP sairtinmasının (leıajlan belli ılılu
AKP'nin hakkında 
açılan kapatma 
davasıyla ilgili 
olarak hazırladığı 
savunmanın 
ayrıntıları belli oldu. 
AKP Anayasa 
Mahkemesi'ne 
verdiği, 98 sayfalık 
ve “Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
Genel Başkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan” imzasıyla 
sunulan metne 
“savunma” değil, 
“cevap” sıfatını 
uygun gördü. 
Başbakan Erdoğan, 
partisinin cevabını, 
“AKP, laikliğe aykırı 
fiillerin değil, 
kurulduğundan 
itibaren yaptığı / 
çalışmalarla ülke 
mize ve milletimize 
hizmetin odağı 
haline gelmiştir” 
derken, savunmada 
“İddianame'de 
AK Parti yerine 
ısrarla AKP denilme 
si siyasi tavır 
göstergesidir” 
denildi.
Savunmanın ilk 
^ytâsl haa’ • 'Cevâp 
Veren: Adalet ve 
Kalkınma Partisi, 
Karşı Taraf: 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 
Konu: İddianameye 
cevaplarımız” 
ifadeleri bulundu. 
Savunmanın giriş 
bölümünde iddiana
menin hukuk siste 
minin en temel

karakteri olan objek
tiflik, nesnellik, 
nedensellik ve ras 
yonelliğe dayanma 
dığı, en iyimser yak
laşımla bir algılama 
sorunun varlığını 
ortaya koyduğu 
belirtildi.
Savunmada, “Parti 
miz hakkında hazır
lanan iddianame 
baştan aşağı gerçek 
teri tersyüz eden, 
değerleri ve kavram
ları birbirine karıştı 
ran, dahası koruyor 
gibi göründüğü 
ilkelere zarar veren 
ön yargılı bir yakla 
şımı yansıtmaktadır. D.. ou luuicrııuııluııııı 
gerçekte olup biten
le bir ilgisi bulunma
maktadır. Esasen 
böyle bir İlgi kurma 
kaygısı taşımadığı 
da orta dadır. Bu 
nedenle iddiana
menin ortaya koy
duklarıyla gerçekler 
arasında derin bir 
uçurum bulunmak
tadır. Sonuçta iddi

anamenin kanıtladığı 
tek şey de budur” 
denildi.
“İDDİANAME 
ÇELİŞKİLER 
YUMAĞI” - 
Savunmanın giriş 
bölümünde “Bu iddi 
aname bir çelişkiler 
yumağıdır. Kuruldu 
ğu andan beri Cum 
huriyetimizin kuru
cusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
gösterdiği çağdaş 
uygarlık hedefine 
doğru kararlılıkla 
yürüyen ve bu yürü 
yüşün en önemli 
dönemeci olan Avru 
pa Birliği'ne tam üye 

ım'ıieueînnir yur çek
leşmesi için gerekli 
her adımı atan bir 
partinin laikliğe aykı 
rı fiillerin odağı hali 
ne geldiğini ileri sür 
mek bir çelişkidir” 
ifadesi de yer aldı. 
AKP'nin büyük 
uzlaşma arayışının 
Başsavcı'ya göre 
“suç oluşturduğu” 
vurgulanan savun

mada, vurgulanmış 
siyah harf karakter
leriyle “Açıkladıkla 
rımız ve yaptıkları 
mız dışında gizli gün 
demimiz hiçbir za 
man olmadı, bundan 
sonra da olmaya
caktır” 
ifadesi yazıldı. 
Savunmada iddi
anamede portresi 
çizilmeye çalışılan 
partiyle AKP'nin 
hiçbir ilgisini bulun
madığı, temel soru
nun “AKP’nin 
siyasi felsefesi ve 
vizyonunun anlaşıla
maması” olduğu 
belirtilerek, şu 
görüşlere yer 
verildi: “-Muhafa 
zakar Demokrat bir 
siyasal kimlik geliş 
tiren AKP, siyaseti 
normalleştirmeyi, 
siyaseti gerçekçi bir 
eksene oturtmayı, 
Türk siyasetinin kro
nik gerilim alanlarını 
rahatlatmayı amaçla 
m ıştır.
-AKP kendisini net, 
somut ve çerçevesi 
belirlenmiş bir şek
lide ortaya koyması 
‘gizli gündem', ‘takiy 
ye' gibi olumsuz çağ 
rışımların gereksiz 
gerilimler üretmesini 
engellediği gibi, 
kimlik-eylem-söylem 
uyumunu sağla
yarak siyasete 
kalite kazandırmak 
açısından da önemli 
bir farklılık oluştur
muştur.

İşsizlik fonu ndan 
1 milyar 311 milyon 

YTL ödendi

Meclis Genel Kurulu 
gündeminde bulu
nan istihdam pake 
tiyle, GAP'a İşsizlik 
Sigortası Fonu'ndan 
pay ayrılması plan
lanırken, rakamlar 
da 4.5 yılda toplam 
962 bin 670 işsize 
toplam 1 milyar 3İ1 
milyon 649 bin YTL 
ödendiğini ortaya 
koydu.
Aralık 2007 
itibariyle işsiz sayışı 
2 milyon 436 bin 
olurken, yine Aralık 
2007 de 101 bin 890 
kişi işsizlik sigor
tasına hak kazandı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, MHP 
Hatay Milletvekili 
Süleyman Turan 
Çirkin'in, 2007 yılı 
sonu itibariyle açık
lanan işsizlerin ne 
kadarının İşsizlik 
Fonu'ndan para 
aldığına ilişkin soru 
önergesini yanıtladı.

Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine 
göre Aralık 2007 
ayında işsiz 
sayısının 2 milyon 
436 bin olduğunu 
bildiren Bakan 
Çalık, 2007 yılının 
Aralık ayında 101 
bin 890 kişinin işsi
zlik sigortasına hak 
kazandığını söyledi. 
İşsizlik .Sigortası 
ödemelerinin 
başladığı 2002 Mart 
ayından 2007 Aralık 
sonu itibariyle işsiz
lik sigortası için 1 
milyon 72 bin 176 
kişinin başvur
duğunu kaydeden 
Çelik, başvuranlar
dan 962 bin 670'inin 
ise işsizlik sigor
tasına hak 
kazandığını bildirdi. 
Çelik, 4.5 yılda 
yapılan ödeme mik
tarını ise 1 milyar 
311 milyon 649 
bin848 YTL olarak 
açıkladı.

EnerjiKlTleri otomatik
f ıvatlandırmaya geçiyor
Aralarında EÜAŞ, 
TETAŞ, TKİ, elektrik 
dağıtım şirketleri 
ve BOTAŞ'ın da yer 
aldığı enerji KİT’leri, 
1 Temmuz'dan itiba 
ren, "Maliyet Bazlı 
Fiyatlandırma Meka 
nizması (MBF)"na 
geçiyor.
Yüksek Planlama 
Kurulu'nun konuya 
ilişkin Kararı, Hazi 
ne Müsteşarlığının 
internet sayfasında 
yer aldı. Uygulamay 
la, enerji KIT’leriyle, 
sermayesinin yüzde 
50'den fazlasının 
kamuya ait olan 
elektrik dağıtım şir
ketlerinin de (EDAŞ) 
mali açıdan sağlıklı 
ve sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşması

amaçlanıyor.
Buna göre, söz ko 
nusu kuruluşlar 1 
Temmuz'dan itiba 
ren yeni tarifelerini, 
belirlenen formu- 
lasyonları kullana 
rak 1 Temmuz, 1 
Ekim ve 1 Nisan 
2009 tarihlerinden 
geçerli olmak üzere 
belirleyecek. 
Uygulamayla enerji 
piyasasının serbest 
leşmesi sürecinde

"sağlıklı bir fiyat
landırma mekaniz
masının" tesis 
edilmesi, mali yapı 
lan güçlenen EDAŞ 
ların ve EÜAŞ bün 
yesinde yer alan 
portföy üretim 
gruplarının 
özelleştirilmesi 
sürecinden olumlu 
etkilenrhesi, 
mali hedeflere 
ulaşılması 
öngörülüyor.

İkitelli'de bulunan 
Ardiyeciler Sanayi 
Sitesi'nde trafo 
patlaması sonucu 
yangın çıktı. 
Patlamayla birlikte 
yanan elektrik kablo 
larının açık alan 
deposundaki kim 
yasal maddelerin 
üzerine düşmesi 
paniğe neden oldu. 
Dün saat 14.30 sıra 
larında meydana 
gelen olayda, Ardi 
yeciler Sanayi Site 
si'nde bulunan tra 
foda patlama mey
dana geldi. Patla 
mayla birlikte yan 
gın çıkarken, yanan 
bazı kabloların açık 
alan deposundaki 
kimyasal maddele 
rin üzerine düşmesi 
paniğe neden oldu. 
Kimyasalların da 
alev almasıyla 
büyüyen yangına,

itfaiye ekipleri 
müdahale etti.
Yanan kimyasal 
maddelerin ikinci 
bir patlamaya neden 
olabileceği ihtimali
ni göz önünde bu 
lunduran itfaiye 
ekipleri, tedbiri 
elden bırakmadı.
Yangın, ekiplerin 
müdahalesiyle kon
trol altına alınırken, 
polis ekipleri kimya 
sallardan yayılan 
koku nedeniyle 
vatandaşları bölge
den uzaklaştırdı.

Olay yerine gelerek 
açıklama yapan 
İkitelli Organize Sa 
nayi Bölgesi Baş 
kan Vekili Nuri Ko 
nak, "Trafoda mey
dana gelen patlama 
yüzünden yangın 
çıktı. Kimyasal mad
deler vardı. Can kay 
bı yok fakat maddi 
hasar büyük. Şu an 
için ciddi bir tehlike 
yok. Kimyasal 
maddeden yayılan 
gazlar çevreye zarar 
verebilir fakat itfaiye 
çalışıyor" dedi.
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H usvet öne rasyo nu sanı klan
18'er yıl hapis istemiyle yaraılanacak
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
tarafından düzenle
nen 'Yaprak 
Dökümü 16'.adlı 
rüşvet operas 
yonunda aralarında 
trafik polisi ve jan
darma görevlileriyle, 
kamyon sürücüsü 
ve şirket sahiplerinin 
de bulunduğu 
29'u tutuklu toplam 
86 kişi 18'er yıl 
hapis istemiyle 
hakim karşısına 
çıkacak.
Geçtiğimiz Mart 
ayında Karacabey 
Bölge Trafik İstas 
yonu'ndaki rüşvet 
iddialarıyla ilgili 
olarak, 6 aylık 
hazırlığın ardından 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın yürüt
tüğü soruşturma

kapsamında 
'Yaprak Dökümü 16' 
kod adlı operasyon 
düzenlendi. Yüksek 
tonajlı kamyonlara 
rüşvet karşılığında 
karayoluna çık
malarına göz yum
dukları iddia edilen 
4'ü jandarma, 20'si 
polis, 28 kamyon 
sürücüsü ile 30 
şirket, sahibi toplam

86 kişi gözaltına 
alındı. Karacabey 
Bölge Trafik istas 
yon amiri 
başkomiser 
Dursun A.'nın 
ağır tonajlı kamyon
lara ceza yazma 
konusunda 
Türkiye İkincisi 
olduğu ortaya 
çıkarken, adli 
mercilere sevk

edilen şüphelilerden 
15'i trafik polis 
4'ü jandarma 
toplam 29 kişi 
tutuklanarak, 
cezaevine 
gönderilmişti. 
Olayla ilgili 
soruşturmayı 
tamamlayan 
Cumhuriyet 
savcılığı 86 sanığın 
'Rüşvet almak 
vermek, sahte 
resmi evrak 
düzenlemek ve 
suç işlemek için 
örgüt kurmak' 
suçlarından 18'er 
yıl hapis cezası 
istemiyle yargılan
maları istemiyle 
dava açtı. 
Önümüzdeki gün
lerde Bursa 4.
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
başlayacak davanın 
29'u tutuklu 86 
sanığı bulunuyor.

Şüplıeli gençlerin 
üzerinden 299 adet 

uyuşturucu lıan çıktı
Bursa'da şüpheli 
gördükleri iki 
gencin üzerini 
arayan polis, 299 
adet uyuşturucu 
olduğu zannedilen 
hap ele geçirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Hacışeyfettin 
Mahallesi İncirli 
Caddesi üzerinde 
devriye gezen polis 
ekipleri, şüpheli 
gördükleri H.T (29) 
ve K.K'yı (30) dur
durdu. Şahısların

uyuşturucu ve 
değişik suçlardan 
çok sayıda kaydı 
çıkması üzerine 
polis ekipleri iki 
zanlının üzerini 
aradı. H.T'nin 
cebinden 283 adet, 
K.K'nın üzerinden 
ise 16 adet uyuştu
rucu olduğu 
zannedilen hap ele 
geçirildi. İki zanlı 
gözaltına alınırken 
olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Fal bakma 
bahanesinle »ara

i BMSTAFA ÖZALP EMLAKTAN I

a?

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

İÇİL SATILIK »e KİRÂLMNIZ İÇİN BİZİ MZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa 

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

yeni atari makineleriyle satılık 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

fe

t

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

| Madde ÖZALP
İ Tel <>13 24 74 Fax: 514 10 21

£

tilBl
Balıkesir'in Ayvalık 
ilçesindeki 
genelevde iki kişi 
arasında çıkan tartış
ma cinayetle bitti. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay önceki 
geçe 22:15 sıraların
da İzmir yolu 
üzerinde bulunan 
genelevde meydana 
geldi. Cengiz 
Yıldırım (48) ile 
Bora C. (29) 
genelev kapısında 
bilinmeyen bir 
nedenle tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
bir anda büyümesi 
üzerine Bora C. 
ruhsatsız tabancası 
ile Yıldırım'a 
kurşun yağdırdı. 
Hayatını kaybeden 
Cengiz Yıldırım'ın 
cenazesi otopsi 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
gönderildi. Polis 
olay yerinde 3 adet 
boş kovan buldu. 
Cumhuriyet 
Savcılığı soruştur
mayı sürdürüyor.

talan 2 kadın 
nialaıılı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde fal 
bakma bahanesiyle 
girdikleri işyerinin 
sahibinin 250 YTL 
parasını 'tırnakçılık' 
suretiyle çalan 
2 kadın polis 
tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kayhan 
Mahallesi 
Selçukhatun 
Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
bir işyerine fal 

bakma bahanesiyle

gelen Ayşe D.
(24) ve Dudu 
D. (38), işyeri 
sahibi Taner Ö.'nün 
cebinden 
çıkardığı 600 
YTL paranın 
250 YTL'sini ’tır- 
nakçılık' suretiyle 
çaldı. Taner 
O.'nün durumu 
polise bildirmesiyle 
şüpheli kadınlar 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

KRŞ€D€ MKIEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 0SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ELEMAN ARANIYOR”

ABD'den ve iç 
piyasadan gelen 
veri akışının 
İMKB'de yaşanan 
sıkışma sürecini 
değiştirmediği 
belirtildi.
Son iki haftalık 
süreçte 42500 - 
44000 arasında 
bir sıkışma 
süreci yaşanırken,

ve 
ardan 
aydı 
ine 
i iki 
ini
ı
J adet, 
nden
yuştu-

apele 
anlı 
irken 
>ruş-

son dört haftalık 
süreçte 41000 - 
44000 arasında 
bir sıkışma süreci 
yaşandığına 
dikkat çekilen 
bültende sıkılaşma 
yanında yatırım
cılarda nakite 
dönme eğiliminin 
arttığı ifade 
ediliyor.

,'nön

Şirketimiz bünyesinde 
çatışmak üzere 

TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 
AŞÇI aranıyor

Mü raca t!ar şahsen yapılmalıdır.
Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 

Azot Yolu Kocaçukur Mevki 
No:1 - GEMLİK

TEL: 0.224 524 75 OO
yle

siyle

ÎR

UK 
Ml> 
350

ELEMAN ARANIYOR 
Fabrikamızın üretim 

bölümünde çalışacak 
GENÇ DİNAMİK 

ELEMANLAR ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
HELMERSAN A.Ş. 

Umurbey Sanayi Bölgesi • GEMLİK
TEL: 0.224 513 4517

ELEMANARANIYOR
A2 ehliyetli 

kurye işini yapabilecek ve 
su servisi pet satışında 

çalışacak plasiyer 
BAY ELEMAN ARANIYOR 
ŞAHİNÖZ GIDA ve TEKEL ÜRÜNLERİ 
Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:89 

GEMLİK/BURSA
TEL: 0.224 513 88 17 - 513 21 30

GEMLİK SİNEMA GÜNlCfiÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

ANESTEZİ
CENNET

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: 513 33 211

12.00 -14.00 • 16,00 -19.00 ■ 21.00
11.30-14.15 ■ 16.15-19.15-21.15
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Körtezspor İnegöl’den fark yedi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İkinci küme 7.nci 
grupta oynanan 
maçta Gemlik tem
silcisi Körfezspor, 
İnegölspor'a 
9-1 yenildi. 
İnegölspor'un 
üstünlüğünde geçen 
maçın ilk yarışı 
konuk ekibin üstün
lüğüyle sona erdi. 
İkinci yarıda üstün 
oyununu sürdüren 
İnegölspor, bu 
yarıda 4 gol daha 
atarak durumu 
9-0 yaparken

Körfezspor'un tek 
sayısı 86 dakikada 
Kadir'den geldi.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Bora Aladağ 7, 
Zekeriya Özdemir 7, 
Eyüp Edizer 7, 
KÖRFEZSPOR : 
Serkan 2, (Abbas 2) 
Mehmet Özer 2, 
Mehmet Akbaba 2, 
Çağdaş 2, Erdem 3, 
Kadir 4, Ümit 3, 
Volkan 2, (Hasip 1) 
Metin 2, Onur 
Küçükakde.re 2, 
(Fatih 1) Onur

Balaban 3, 
İNEGÖLSPOR : Erdi 
5, Refik 6, Bilal 6, 
Tayfun 6, Metin 6,

Fatih 7, (Ahmet 3) 
Cüneyt 6, Ali 5, 
(Mesut 3) Mert 7, 
(Murat 3) Sercan 6,

Mustafa 6, Mert, Dk. 72-80
GOLLER : Dk. 8-36 Cüneyt (İnegölspor)
Sercan, Dk. 16 Fatih, Dk. 86 Kadir
Dk. 22-29-52-53 (Körfezspor)

ftımiMiıiıniiMı
Meslek Yüksekokul 
lan ile Açıköğretim 
Ön lisans Program 
lan Mezunlarının 
Lisans Öğrenimine 
Dikey Geçiş Sınavı 
(DGS), Öğrenci 
Seçme ve Yerleştir 
me Merkezince 
(ÖSYM) 13 Temmuz 
da yapılacak.ÖSYM 
Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Yarımağan, . 
yazılı açıklamasın
da, sınavın Adana, 
Afyonkarahisar, . 
Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, 
Bolu, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, 
Diyarbakır, Edirne, 
Elazığ, Erzurum, 
Eskişehir, Gazian 
tep, Hatay, İsparta, 
İstanbul, İzmir, 
Kahramanmaraş, 
Kars, Kayseri, 
Kırıkkale, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, 
Malatya, Manisa, 
Mersin, Muğla, 
Niğde, Sakarya, 
Samsun, Sivas, 
Şanlıurfa, Tokat, 
Trabzon, Van ve 
Zonguldak ile 
Lefkoşa'd^ yapıla
cağını b
Başvuru. 2-21 
Mayıs ara ..aa

gerçekleştirilebile
ceğini kaydeden 
Yanmağan, 2008- 
DGS'ye meslek yük
sekokulları ve 
açıköğretim ön 
lisans programların
dan mezunlar ile 
son sınıfta olup da 
staj dışındaki mezu
niyet şartlarını yer
ine getirenlerin 
başvurabileceklerini 
bildirdi. Yarımağan, 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) 
meslek yüksekokul, 
larının son sınıf 
öğrencileri ve 
mezunları, Türki 
ye'de meslek yük
sekokulu adını taşı
mayan fakat bir 
mesleğe hazırlayan 
ön lisans program
larından mezunlar 
ve aynı koşullarda 
yurt dışından mezun 
olup denkliği kabul 
edilenlerin de 2008-

DGS'ye başvurabile
ceklerini ifade etti. 
Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
İlahiyat Lisans 
Tamamlama 
(İLİTAM) Progra 
mı'na yerleştirme 
nin, üniversite tara . 
fından adayların 
DGS puanlarına gö 
re yapılacağından, 
bu programa başvu
racak adayların da 
DGS'ye girmelerinin 
zorunluluğunu 
belirten Yarımağan, 
açıköğretim ve 
meslek yüksekokul 
larının ön lisans 
programlarından 
mezunlardan, kendi 
alanlarındaki açık 
öğretim lisans 
programlarına 
devam etmek 
isteyenlerin ise 
sınava girmelerinin 
gerekmediğini 
kaydetti.

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.
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Vejetaryen beslen- 
* menin yayılmasında 

din, etik ve sağlık 
gerekçeleri önemli 
rol oynuyor. Ancak 
etin çıkarıldığı 
beslenme türleri, 
özellikle hamilelikte 
ciddi sağlık sorun
larına neden ola
biliyor. Acıbadem 
Sağlık Grubu Inter 
natıonal Hospital 
Etiler Tıp Merkezi 
Beslenme Uzmanı 
Zerrin Aydın, bilim
sel araştırmalara 
göre, hamilelik 
sırasında beslen
meden etin çıkarıl
masıyla bebekte 
nörolojik gelişim 
bozuklukları, anemi 
gibi sorunların 
ortaya çıkabildiğini 
belirtiyor.
Vejetaryen beslen
me türleri arasında 
şunlar yer alıyor: 
Vegan diyet: Hiç bir 
hayvansal kaynaklı 
besin tüketilmiyor 
Beyaz vejetaryen 
diyet: Kırmızı et 
yenilmiyor 
Lakto vejetaryen 
diyet: Bitkisel besin, 
süt ve ürünleri 

| tüketiliyor
0V3eıT 
diyet: Bitkisel besin
ler ve yumurta 
yeniliyor 
Lakto ova veje
taryen diyet: 
Bitkisel besinler, 
süt ürünleri, 
yumurta yer alıyor

Semi vejetaryen 
diyet: Tavuk sınırlı 
tüketilmekte birlikte, 
balık, süt ve yumur
ta yeniliyor 
VEJETARYEN 
BESLENME HANGİ 
SORUNLARA 
YOL AÇIYOR? 
- Hamileliğinizde 
vejetaryen beslenm
eniz sırasında 
yaşayabileceğiniz 
en büyük problem, 
B12 vitamin eksik
liğidir.
- B12 eksikliğinde, 
hamilelik sırasında 
hızlı büyüyen doku
lar DNA sentezi 
yapamaz ve bunun 
sonucu olarak do 
ğumsal anomaliler 
ve sinir sisteminizde 
olumsuzluklar 
oluşabilir.
- Ayrıca nörolojik 
bozukluklar da 
yaşanabilir. Özellikle 
vegan diyeti, B12 
yönünden yeter
sizdir.
- Demir, çinko, 

kalsiyum gibi 
büyüme ve sağlık 
için gerekli bazı 
minerallerin 
vücudunuza yarar
lılık oranı, daha 
düşük olur.
- Hayvansal besin 
içermeyen vegan 
diyetinin yeterli ve 
dengeli beslenmeyi 
sağlaması hemen 
hemen olanaksızdır. 
- Bunun yanında, 
bitkisel besinlerle 
birlikte süt (süt 
ürünleri) ve yumur
tanın da yer aldığı 
lakto ve ova veje
taryen diyetleri daha 
iyidir. Beyaz veje
taryen ve semi veje
taryen diyetlerinde 
bitkisel besinler, süt 
ürünleri, yumurta, 
haftada birkaç kez 
tavuk ve balık içeren 
besinler dengeli ve 
sağlıklı beslenmeyi 
sağlar.
VEJETARYENLER 
BUNLARA ÇOK 
DİKKAT ETMELİ! 
- Beslenmenizde 
etin yerini, 
kurubaklagiller ve 
yumurta almalıdır. 
-Hiç hayvansal 
besin almıyorsanız, 
sut yerme soya 
sütü ve tofu kulla 
nabilirsiniz. Gene de 
beslenmenize B12 
ve kalsiyum ekle
meyi ihmal etmeyin. 
- Çay ve kahveyi 
yemekten bir 
saat sonra 

tüketmelisiniz.
- Her öğününüzde 
C vitamininden 
zengin, taze 
sebze ve meyve 
olmalıdır.
-Beyaz ekmek yeri 
ne, esmer ekmek, 
pirinç yerine, bulgur 
kullanmalısınız.
- Öğünlerinize ceviz 
ve kuru meyveler 
eklemelisiniz.
ÖRNEK BİR 
BESLENME PLANI 
NASIL OLMALI? 
Kahvaltı:
1 su bardağı süt
1 yumurta
1 kibrit kutusu 
peynir
1 yemek kaşığı 
pekmez
1 meyve 
Ara:
1 meyve 
Öğle:
1 tabak kurubaklagil 
1 porsiyon bulgur 
pilavı
1 kase yoğurt
1 dilim ekmek
1 meyve 
Ara:
1 kase sütlü tatlı
1 meyve 
Akşam:
1 kase çorba (mer
cimek gibi) 
Yumurtalı sebze 
yemeği (yumurtalı 
pırasa, yumurtalı 
ıspanak)
1 kase salata
1 dilim ekmek
1 meyve 
Gece:
1 bardak süt

ÜNÜ
Uzmanlar; yeşilden 

sarıya, kırmızından 
mora kadar çeşitli 
renkte ve tatta olan 
eriğin birçok derde 
deva olduğunu 
belirtiyor.
Market, manav ve 
pazarlarda tez
gahları süslemeye 
başlayan yeşil eriğin 
bol miktarda B vita
mini içerdiğini ifade 
eden uzmanlar, 
"Erik, kansızlığı 
giderir, iştah açar ve 
hazmı kolaylaştırır. 
Romatizma, mafsal 
kireçlenmesi ve 
nikriste faydalıdır. 
Ateş düşürücü etkisi 
de olan erik, diş 
temizliğine de 
yardımcı olur. Regl 
düzenleyici, idrar 
söktürücü ve terleti
cidir. Tuzsuz rejim 
yapan ve romatizma 
rahatsızlığı olanlara 
iyi geldiği bilinmek
tedir. Kalp ve 
böbrek hastalıkları
na, karaciğer 
hastalıklarına 
arşı B 
vitamini ihtiva eden
eriK, bu özelliği 
sayesinde sinir 
sistemini takviye 
eder. Çekirdekleri 
ise bağırsak solu
canlarını düşürmek
te kullanılır" dedi. 
Türkiye'deki en 

tampmış erik çeşit
leri can eriği, papaz 
eriği, mürdüm eriği 
ve tatlı üryani eriği 
olarak biliniyor. 
Türkiye'nin hemen 
her yöresinde 
yetiştirilen erik, 
daha çok taze 
meyve olarak 
tüketildiği gibi kom
posto, hoşaf, şurup, 
pekmez, reçel, 
marmelat veya kuru
tularak saklanıyor. 
İlkbaharda çıkan 
eriğin yeşil, kırmızı 
ve sarı meyvesi son
bahara kadar, kuru
tulmuşu da yıl 
boyunca 
tüketilebiliyor. 
Latince adı "Prunus 
domestica" olan 
erik, en eski yazılı 
belgelere göre 
2000 yıldır biliniyor. 
Kafkasya 
ve Hazar Denizi 
çevresinden 
dünyaya yayıldığı 
sanılan eriğin 
erkenci döneminde 
çıkanına "can 
eriği", yaz ortaların
da olgunlaşanına 
''Japon ya da 
İtalyan eriği" 
deniyor. Ağustos'ta 
olgunlaşmaya 
başlayan "Avrupa 
eriği" ise Ekim 
ayına kadar 
yenebiliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ0 w 2
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. , 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

■ ■ VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 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)

- m co 
i m 

7)

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 010 lu 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 5İ3 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

7 Mayıs 2008 Çarşamba 
VEZİROGLU ECZANESİ 

E.Dinçer M. Irmak Sk. No: 25 
Tel: 5136043 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3050 

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 Günlen ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Kanser Tedavisinde 
Türkiye’de ilk kez 

Bursa’da
IGRT: Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi

• TUM ONKOLOJİK . m iri n TPUNnı nıiu Al tvapi
TANIVETEDA) ■

İP

Acıbadem Bursa Hastanesi, Bursa ve çevre illerin hizmetine, 
kanser tanı ve tedavisinde geliştirilen son yöntemleri 
uygulayabilen, gelişmiş sağlık teknolojileri İle donatılmış, 
dünya çapında bir Onkoloji ve Radyoterapi Merkezi sunuyor.

Merkezde kullanılan IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) 
teknolojisiyle sağlıklı dokular maksimum oranda korunarak, 
tümörlerdeki ışın yoğunluğu istenilen düzeyde artırılmakta, IGRT

(Görüntü Kıla^ftluğunda Radyoterapi) teknolojisiyle tümörlerin 

tedavi öncesi 3 boyutlu görüntüsü alınarak her seansta doğru 
olarak ışınlanması sağlanmaktadır. İki adet gelişmiş lineer 
hızlandırıcı, dijital görüntüleme sistemi ve konvansiyonel 
simülatöre sahip olan merkez, Bursa'nın ve Türkiye'nin referans 
Onkoloji ve Radyoterapi Merkezleri'nden biri olarak kabul • 
edilmektedir.

Bilgi ve randevu için:
Gemlik irtibat Ofisi (224) 513 9122

ALO ACIBADEM 444 55 44
www.acibadem.com.tr

BADEM ------------- ASSOCIATED WITH ------------ -  
H A R V ARP MEDICAL

I N TER NATIONAL

Aoboden G<ubu. Honod MmM Mamdtond te taran, egtem «• Mte ıyte»»a pnpartar ta^ranndo ifbMğl çerantecta hj IfbMgl lç«tartte otan hartrılk. Om tcMtm lotofy, lokrtdy, toryatogı, tana vb Kocote hastoneterk*

http://www.acibadem.com.tr


Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran müjdeyi verdi

Rektörden Üniversite sinyali
ı^Olay TV’de katıldığı bir programda konuşan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus 
tafa Yurtkuran, Bursa’da kurulacak ikinci üniversitenin Gemlik Üniversitesi olacağını 
söyledi. Yurtkuran, Uludağ Üniversitesi’nin bünyesinden Balıkesir Üniversitesi’nin çıka 
rıldığım, Yalova Üniversitesi’nin de kuruluşunun tamamlandığını hatırlatarak, Gemlik Sunğ 
ipek Yerleşkesi’nin Bursa’nın ikinci üniversitesinin olacağını açıkça kamuoyuna duyurdu.

GE M L i K ’ IM IL K G 0NLÜK SİYASİ GAZETESİ
8 Mayıs 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

REYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR

“Kiralayın, araca yatırını yapmayın ”
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: 0 224 513 33 49 Fax: 51333 50

6-14 Mayıs tarihleri arasında Trafik Haftası nedeniyle yapılan bilgilendirme toplantıları sürüyor

İlce trafiğini sıkıştırmayın"
Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekip

leri, eski Minibüs Garajı’nda bulunan 
kahvehanede şoförlerle biraraya gelerek, 
ilçenin trafik sorunları hakkında bilgi 
alışverişinde bulundular. Trafik yetkilileri, 
ilçemizde yaz aylarında trafik sorunlarının 
üst seviyelere çıktığını belirttiler. Syf3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Besleme basın ve Gemlik Üniversitesi
Besleme nedir?
Bir insanı, hayvanı veya bir kurumu do 

yurmak, beslemek, bakıma almak böylece 
korumaktır.
Besleme basın nasıl olur?
Besleme basın, basın patronunun veya 

gazetecilerin daha çok iktidar tarafından 
desteklenmesi, korunması, himayesine 
alması anlamına gelir.
Bu tür basın organlarının ve gazeteci

lerin, hamilerine karşı başları öndedir.
Onların istediği gibi gazetecilik yapmak 

zorundadırlar.
Yoksa, kendilerine sunulan devlet ve hü 

kümet desteği kesilir.
Türkiye’de her dönemde besleme basın 

yaratılmak istenmiştir. Devamı sayfa 5’de

Tarihi Kentler Birliği 
Bursa’da toplanıyor 
Bursa Valiliği tarafından organize 
edilen Tarihi Ken tler Birliği ’nin 
(TKB) 2008 yılı ilk toplantısı Bursa 
Büyükşehir Belediye si’nin ev sahip 
liğinde Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün de katılımlarıyla 9-11 Mayıs 
tarihleri arasında Tayyare Kültür 
Merkezi’nde yapılacak. Sayfa 7’de

Adliye nersoneline hizmet
iç! eğitim semineri

Bursa ve ilçe adliyelerinde görevli 
108 memur Adalet Bakanlığı tarafın
dan düzenlenen hizmet içi eğitim 
semineri İstanbul'a gitti. Sayfa 7’de

"SaMtaiaılıttnriiiM 
laüsiMMteam’ 
Mıataateıauk

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesin 
de Sağlık Bakanlığı'ndan geldiğini 
söyleyen kimliği belirsiz bir kişi, tan
siyonunu ölçtüğü yaşlı adamın ban 
kamatik kartı, sigorta kartı ve bin 750 
YTL parasını alarak kaçtı. Syf 8’de

Elektrik direğindeki 
trafoyu çaldılar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa’nın ilçe
sine bağlı Tatkavakh beldesinde, elek
trik direğindeki trafo çalındı. Syf 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Denizcilik Lisesi ne oldu?
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güleı; bir süre 
önce AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'in gazetelere 
yaptığı "Gemlik'e 
Denizcilik Lisesi" 
haberinin gerçek 
olmadığını söyledi. 
Güler, AKP'lilerin 
Gemlik YozgatlIlar 
Derneği'ne yaptıkları 
ziyarette Şahin'in 
2010-2011 eğitim 
öğretim yılında 
açılmak üzere 
Gemlik'te Denizcilik 
Lisesi'nin yapıla
cağını açıklamasına 
karşılık konunun 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel tarafından 
Milli Eğitim Bakanı 
Doç. Dr. Hüseyin 
Çelik'in yazılı 
olarak cevaplaması 
için TBMM'ne 
yazılı önerge 
verildiğini söyleyen 
Güler, yapılan 
yazılı açıklamada, 
"2008 yılı yatırım 
programındaki

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

projeler arasında 
Bursa ilinin 
Gemlik ilçesinde 
"Denizcilik Lisesi" 
yapım projesi 
bulunmamaktadır. 
Ancak, anılan 
programda 
Gemlik ilçesinde 
2. Endüstri Meslek 
Lisesi yapımı 
projesi yer 
almaktadır.
Bu okulun 2008 yılı 
ödeneği 800.000 
YTL olup yapımına 
2008 yılında 
başlanıp 2010 yılın,- 
da bitirilmesi plan

lanmıştır" cevabının 
verildiğini bildirdi.: 
Denizcilik 
Lisesi'nin Uludağ 
Üniversitesi 
Gemlik Yerleşke 
si’nin içinde yada 
mevcut Endüstri 
Meslek Lisesi 
yanındaki Milli 
eğitim'e ait arsaya 
yapılacağı yönünde 
yanıltıcı haberlere 
tepki gösteren 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, 
"İkinci bir EML'nin 
Gemlik'te yapımını 
takdirle karşılarız, 

ancak bütçede 
ödeneği dahi ayrıl
mayan Denizcilik 
Lisesi için Gemlik 
AKP İlçe Başkanı 
neden ve ne ye 
dayanarak, üstelik 
yerini de belirterek 
2010-2011 öğretim 
yılında açılacağı 
sözünü vermiştir. 
Böyleliklekamu 
oyunu yanıltmış 
sayılmaz mı?" dedi. 
Gemlik'in bir eğitim 
şehri olmaşı için 
her kesimin 
üzerine düşen 
görevi layıkıyla 
yapacağından 
kuşkusu bulun
madığını belirten 
Cem Güler, 
yapılan yanlış 
açıklamalar 
nedeniyle de 
insanların haklı 
olarak beklenti 
içinde olduklarını 
ve bununda 
değerlendirmesini 
kamu oyunun 
takdirine bıraktık
larını kaydetti.

Belediye 
bahar temizliği 

başlattı II
Çarşı Deresi’nin çevresinde 

bulunan yollar basınçlı 1 
sular ile yıkanıyor.

Gemlik Belediyesi 
havaların ısınması 
ile birlikte bahar 
temizliğine başladı. 
Bir yandan çevre 
yolu ağaçlandır
ması ve çiçek- 
lendirilmesi devam 
ederken, bir 
yandan da kentin 
kenar mahal
lelerinden merkeze 
doğru temizlik 

çalışmaları 
sürdürülüyor.. 
Belediye Fen İşleri 
ve Temizlik İşleri 
ekipleri, Çarşı 
Deresi’nin 
çevresindeki 
yollar ile 
dere kenarlarındaki 
çiçekliklerin 
etrafını temizlerken, 
basınçlı sulu ile 
yolları temizliyorlar.

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 ye su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otopşrklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı,

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

K AŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manasfır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal ddireler.
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
BAYT' KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

wwMBaytasınsaât.Çom.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ABONE OLDUNUZ MU?

http://www.baytasinsaat.com.tr
wwMBaytas%25c4%25b1nsa%25c3%25a2t.%25c3%2587om.tr
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6-14 Mayıs tarihleri arasında Trafik Haftası nedeniyle yapılan bilgilendirme toplantıları sürüyor

“İlçe trafiğini Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORVM

sıkıştırmayın”
^"Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, eski Minibüs 
Garajı’nda bulunan kahvehanede şoförlerle biraraya ge 
lerek, ilçenin trafik sorunları hakkında bilgi alışverişinde 
bulundular. Trafik yetkilileri, ilçemizde yaz aylarında trafik 
sorunlarının üst seviyelere çıktığını belirttiler.

Seyfettin SEKERSÖZ

6-14 Mayıs tarihleri 
arasında kutlanan 
Trafik Haftası nede 
niyle bilgilendirme 
toplantılarını 
sürdüren İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Büro ekipleri 
dün eski minibüs 
garajında bulunan 
kahvehanede şoför
lerle bir araya 
gelerek trafikçi-şoför 
ilişkileri ve ilçenin 
trafik sorunu hakkın
da görüş alışve 
rişinde bulundular. 
Emniyet Amiri 
Ali Kırdağ Demir' 
ile Trafik polis 
memurları İbrahim 
Mayda ve Subutay 
Karaca, Otobüs 
ve Minibüsçüler 
Kooperatifi Başkanı 
Fatih Keke'nin de 
katılımıyla ilçede 
trafik akımını daha 
iyi sağlamak için 
polis ve şoför 
esnafının yapması 
gerekenleri 
konuştular.
Şoförlerin otobüs
lerini park edecek 
yer bulamadıklarını 
ve sürekli ceza 
uygulandığını 
belirttikleri toplantı
da, yeni terminal 
binası yapılana 
kadar uygunsuz 
yerlere park edilen 
otobüslere mümkün 
olduğu oranda 
müsaade edildiği 
anlatıldı.
Özellikle yaz 
aylarında ilçenin 
trafik sorununun 
üst seviyeye çık
tığını anlatan 
trafik yetkilileri, 
duraklara park 
6den başka araçlar

nedeniyle yolcu 
indirmelerin sıkıntı 
yarattığı, bunun 
içinde durağa yak
laşan şoförün diğer 
otobüs kalkmadan 
kapılarını açmaması 
ve yolcu indirmeme
si istendi.
Siyasilerin istekleri 
doğrultusunda ilçe 
içinde uygun 
olmayan yerlere 
durakların kon
duğunu ileri süren 
otobüs şoförleri, 
bu nedenle sıkıntı 
yaşadıklarını 
söylediler. 
Indirme-bindirme 
kurallarına mutlaka 
uyulması gerektiğini 
hatırlatan trafik yet

kilileri, bazı servis 
araçlarında daha 
önce çeşitli neden
lerle sürücü belge 
leri iptal edilmiş kişi-. 
leri çalıştırdıklarını, 
bu kişilere özellikle 
Gemlik Bursa hattın
da bile rastlandığını 
belirterek kesinlikle 
bu tip insanlara 
araç teslim edilme 
meşini istediler. 
Kumla istikametine 
giden otobüslerin 
fazla yolcu aldık
larını da belirten 
yetkililer, bunun için 
bir çok araca Ceza 
uygulandığını 
söylediler.
Her sürücünün önce 
kendisinin kurallara

uyması gerektiğinin 
de hatırlatıldığı 
toplantıda, mümkün 
olduğu kadar 
şehir içinde klakson 
çalınmaması iştendi. 
Son yasa ile sürücü
lerin kaza anında 
kendilerinin anlaşa
cakları da hatırlatılan 
toplantıda, "Trafik 
polisi çağırmadan 
iki tarafın neler 
yapabilecekleri, 
bunun yanı sıra 
polisin kaza yapan
lar arasında aracılık 
yapamayacağı, 
tutanak ile işi 
sigorta şirketlerine 
bildirmeleri" 
hazırlanan broşürler
le şoförlere anlatıldı.

Suçluların telaşı içindesiniz...
Gençler belki bilmiyorlardır..
Ben yaşadı ğım için yazayım; 1959 yılı 

Büyük Millet Meclisi’nde.
O zaman ki iktidar Demokrat parti 400 mil

letvekili ile çoğunlukta..
Başbakan Adnan Menderes...
Bu günkü gibi Anayasa’yı yok sayan icraat..
Ana muhalefet Partisi CHP’nin Lideri İsmet 

İnönü, Meclis kürsüsünde iktidarın keyfi, hukuk 
dışı icraatını sert bir dille eleştiriyor.

Soğukkanlı tane tane konuşuyor..
Demokrat Parti milletvekilleri, Atatürk’ün 

silah arkadaşı, ikinci adam.
Başbakan, ondan sonraki Cumhurbaşkanı 

bu yaşlı, kurt politikacıyı konuşturmamak için 
bağırıp çağırıyorlar.

Hakaretler yağdırıyorlar, aynı anda da sıra 
kapaklarına yürüyorlar.

İsmet Paşa bu şamataya aldırmadan konuş
masını sürdürüyor.

Sonra birden susuyor ve Demokrat parti 
grubunu izlemeye başlıyor.

• İsmet Paşa nın sustuğunu neden sonra fark 
eden DP milletvekilleri şaşırıyor, onlar da 
susuyor. Şaşkın bekliyorlar..

O zaman Paşa tane tane tarihe geçen şu 
sözlerini söylüyor:

"Sizi tarih kürsüsünden seyrediyorum.
Suçluların telaşı içindesiniz."
Bu Türk siyasi tarihine geçmiş bir olaydır.
Şimdi bir Televizyon kanalında seyrediyor, 

dinliyorum..
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı 

Sabih Kanadoğlu’nun konuşmada şöyle diyor
du:

"Anayasa’da değişiklik yaparak davayı yok 
etme girişimi, hukuk devletini yok etmektir, e

Yargıtay Başsavcısının hazırladığı iddi
aname, hukuktan ayrılmamış bir iddianamedir 
ve Refah Partisi için hazırlanan iddianameden 
daha ciddi suçlamalar içermektedir.

‘Gayri ciddi’ iddiaları, korkudan doğan 
telaştan başka bir şey değildir."

AKP suçluların telaşı içinde bir görüntü 
veriyor.

Onun için Anayasa değişikliği yaparak 
açılan davadan kurtulmaya çalışıyor.

Kanadoğlu bunun bir sonuç vermeyeceğini 
şöyle açıklıyor: .

"Milli iradeyi sandık demokrasisine indire- 
mezsiniz.

Sandık sadece bir unsurdur.
Sandıktan çıkanın, her istediğini yapabile

ceğini düşünmesi demokrasiye aykırıdır."
"Sandıksal demokrasi anlayışı bizi nereye 

götürür?
Her istenileni yapmaya kalkarsanız dinci 

dikta rejimi veya çizginize göre diğer dikta 
rejimleri ortaya çıkar.

Hukukun üstünlüğünü kabul etmezseniz o 
rejimin adı demokrasi olmaz."

Bugün Türkiye’deki sorunun türban sorunu 
olmadığını anımsatan.

Kanadoğlu, sorunun laiklik ilkesinin zede
lenmesi olduğunu vurguluyor..

Yargıtay Başsavcısı, cumhuriyetin temel 
niteliklerini korumakla görevlidir.

Bu görevini yerine getirmiştir.
Yargıtay Başsavcısı’na yöneltilen sıfatlara, 

tecavüzlere hayretle bakıyorum.
Görevi Cumhuriyeti koruma olan en üst 

düzeydeki yöneticiye bir bakan hakaret ede
biliyor. Hukuku yok sayıyor..

Ona karşı terbiye sınırlarını aşabiliyor."
Kanadoğlu’nun vurguladığı gibi AKP’liler ve 

yandaşları terbiye sınırlarını aşarak Başsavcı 
Abdurrahman Yalçınkaya’ya hakaretler 
yağdırıyorlar.

Sizde görüyorsunuz sayın okurlarım..
Çünkü "Suçluların telaşı içindeler"...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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“Sütlaç Sov Gemlik 
lisesi nde sahnelenecek

Aydın Madencilik 
yeni değirmen 
kulesini kapadı

Gemlik Lisesi’nin emekli Edebiyat Öğretmeni, şair, karikatürist ve 
tiyatrocu Kemal Akkoç, tek kişilik oyunuyla Türkiye’yi dolaşıyor.

I Gemlik Lisesi’nde 
Edebiyat Öğretmen
liği yaptığı sırada 
karikatür çizmeye 
başlayan ve birçok 
sergi açan, Kemal 
Akkoç, bir koltuğa 
birden çok 
mesleği sığdırıyor. 
“Türkiye Kazan, 
Sütlaç Şov Kepçe, 
Eğleneiim-Öğrenelim 
kardeşçe” sloganı 
ile Türkiye’yi 
dolaşarak kendi 
yazdığı, kendisinin 
tek başına oynadığı 
“Süllaç Şov” 
oyunu sahneliyör. 
Bugün Gemlik 
Lisesi Salonu’nda 
saat 9.00 ve 17.oo 
arasında 7 seans 
yapacağı oyunu için 
ilçemize gelecek 
olan Kemal Akkoç’u 
ilköğretim okulu 
öğrencileri 
izleyecek. 
ŞAİR FOTOĞRAF 
SANATÇISI 
TİYATROCU 
KARİKATÜRİST 
Dört sanat

kolunu birlikte 
yürüten Kemal 
Akkoç, iyi bir 
fotoğraf sanatçısı, 
şair ve çizdiği 
portre karikatür-, 
teriyle tanınıyor. 
Tiyatroyu sevdiğim 
için yapıyorum 
diyen Akyol, “Sütlaç 
Şov” adlı oyunuyla 
Türkiye’yi gezerken, 
çocukları hem 
eğlendirdiğini, hem 
de eğittiğini belir 
terek, “Bu oyun 
hayvan sevgisi 
içeren bir ön konuş
ma, 12 çeşit komik 
hayvan diası ve 
espriler içeriyor. 
Oyun, gitarla soru
lan hayvan bilme
celeri, pandomin, 
fabl, atasözü kari 
katüri ve hayvan 
taklitlerinden 
oluşuyor. Benim tek 
başıma oynadığı 
oyunda çocuklar 
hem düşünüyor, 
hem eğleniyor hem 
de bilgi sahibi 
oluyorlar. ” dedi.

Aydın Madencilik 
Kalsit Tesislerinde 
montaj çalışmaları 
tamamlanan 
üçüncü değirmen 
ünitesinin kule 
dışı kapatıldı.
Orhangazi yolunda
ki Değirmenlik 
Mevkiinde 
bulunan Aydın 
Madencilik A.Ş. 
kalsit taşını öğüte 
rek sanayiye ham 
madde üretiyor. 
Kurulüşta iki öğü 
tücü değirmen 
ile üretime geçen 
Bursa Kalsit, kağıt, 
kablo ve seramik 
sanayiine ham 
madde üretiyor. 
Kalsiti çeşitli 
inceliklerde 
üreterek sanayinin

hizmeti sunan 
Bursa Kalsit, bir 
süre önce Almanya 
dan ithal ettiği 
üçüncü değirmenin 
montaj çalışmaları
na başlamış 
ve bitirilmişti. 
Geçtiğimiz yıl 
fabrika alanını 
genişleten Aydın 
Madencilik, sek
töründe iç piyasada 
önemli bir yere 
sahip olduğunu 
söyleyen Yönetim 
Kurlu Başkanı 
Sedat Aydın, yeni 
değirmen ile üretim 
kapasitesini büyüt
meyi hedefledikleri
ni, yurt dışındaki 
bağlantılarını da 
yeni pazarla yaya
caklarını belirtti.

< ÖZEL İNSAN KAYNAKLARI & EĞİTİM DEPARTMANI

HASTANESİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ
* Ebe (Ebelik Bölümü Mezunu, Tercihen Nepnatal Resusitasyon Programı 
Eğitimi Almış)

* Hemşire
* Ameliyathane Hemşireleri
* Yoğun Bakım Hemşirelerim.
* Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireleri
* Acil Tip Teknisyeni (ATT) (Tercihen Erkek) Özel Hastane Deneyimi olan
* Medikal 'Muhasebe
* Hasta Kabul
* Sağlık Kurulu Rapor ve Hasta Yatış İşlemleri yapabilen
(Tercihen Tıbbi Sekreterlik Bölümü 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
"üstem paşa Mahallesi Sema Sokak No: 12 YALOVA

Tel U 226 811 15 15 adresine müracaat etmeleri rica olunur.
www.0zelatakentha.5tanesi.com

28.3.2006 Tarih ve IM007607 Sayılı beyannamemizin 
teminat makbuzu kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

DE-Tİ TEKSTİL

15.8.2006 Tarih ve IM024669 Sayılı, 07.12.2006 Tarih ve 
IM038151 Sayılı, 23.12.2006 Tarih ve IM040061 Sayılı, 
13.12.2006 Tarih ve IM038890 Sayılı, 04.09.2007 Tarih ve 
IM034674 Sayılı, 21.02.2007 Tarih ve IM006389 Sayılı, 
04.09.2006 Tarih ve IM026772 Sayılı, 29.09.2006 Tarih ve 
IM029961 Sayılı, 09.11.2006 Tarih ve IM034614 Sayılı, 
16.02.2007 Tarih ve IM005843 Sayılı, 08.05.2007 Tarih ve 
IM017309 Sayılı, beyannamelerimizin teminat makbuzu kay
bolmuştur. Hükümsüzdür.

LOW PROFİLE A.Ş.

T MA a “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.0zelatakentha.5tanesi.com
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Besleme basın ve Gemlik Üniversitesi
Tek Parti döneminde, daha 

sonra kurulan Demokrat Parti 
döneminde, Adalet Partisi, 
Anavatan Partisi ve Doğru Yol 
Partisi dönemlerinde iktidarla 
rın kendilerini destekleyecek 
biri basın kuruluşuna ve köşe 
yazarlarına hep ihtiyaçları oldu.

Bu gazeteler ve yazarlar bes 
lendikleri iktidarların her yap
tığı şeyi iyi gördüler.

Onları eleştirenlere hep karşı 
oldular.

Süleyman Demirel’in Adalet 
Partisi Genel Başkanı olduğu 
dönemde, Kemal llıcak’ın Tercü 
man gazetesi iktidarın besleme 
siydi.

Kemal Ilıcak, o dönemde 
Yurt dışındaki Türklerden topla 
dığı hisse senetleriyle -yanılmı 
yorsam- Trakya Tekstil diye bir 
şirket kurdu.

Bu şirketin ana paralarını 
yani işçilerden toplanan para 
ları cukkasına geçirdikten 
sonra şirketi batırdı.

İktidar buna göz yumdu.
Gariban işçimin el ellerinde 

maden ocaklarında çalışarak, 
Atamanın yollarını süpürerek 
biriktirdiği markları hiç oldu.

Kağıt sıkıntısının kol gezdiği 
dönemlerde Tercüman kağıt ko

tatarından bol bol yararlandı 
hatta gazete için aldığı kota 
kağıtları dışarı sattığı yazıldı 
çizildi.

Ama iktidar, Süleyman’a da 
kalmadı.

Demirel iktidardan şapka 
sini alıp gitti, yine geldi, yine 
gitti.

Besleme basın zora düştü.
Kemal llıcak’ın İlk-San arsa 

olayı Demirel’in Ilıcaklara 
hizmetleri karşılığı diyeti nasıl 
ödediğini resmen ortaya 
koydu.

İlk-San İlkokul öğretmen
lerinin yardım sandığıydı. 
Öğretmenlere ev yapmak için 
arsa arıyordu. Ilıcak devreye 
girdi. Çok ucuza alınan bir arsa 
çok pahalıya İlk-San’a satıldı.

Ilıcak bir anda milyarları 
vurdu.

Bu olayın ardından Demirel 
çıktı. Süleyman Demirel o sıra
da ünlü sözünü söyledi:

“Verdimse ben verdim.
“Besleme basın" rahmetli 

Özal döneminde zirve yaptı.
Özal, basın patronlarını ve 

köşe yazarlarını kafaya almayı 
çok iyi becerdi. Devletin uçak
larıyla onlar gidecekleri her 
yere gö türdü.

Hediyelere boğdu.
Gazeteciler arasında Özal’cı 

bir grup doğdu.
Bu işi şimdi AKP yapıyor.
İslamcı olarak bilinen basın 

AKP’nin en kötü icraatını bile 
göklere çıkarıyor. Buna tarikat
ların ve cemaatların gazeteleri 
de katılyor.

Fettullah Hocacı olarak bili
nen Zaman grubu bu dönemde 
tam palazlandı.

Şimdi de devletin borç 
batağına girmiş gazeteleri 
TMFS eliyle satıyor. Bu 
gazeteleri bilhassa Sabah ve 
Atv. grubunu damadığının 
Genel Müdürlüğünü yaptığı bir 

guruba aldırarak yeni besleme 
basıh yaratmayı sürdürüyor.

Sabah ve Atv’de toplanan 
gazetecilere baktığımızda Özal 
döneminin satılık kalemlerini 
görüyoruz.

O kişiler bu kez AKP 
saflarında.

Sahipleri ne derse onu yazı 
yorlar. İşleri güçleri iktidarın 
pazarlamasını yapmak.

İslamcı basınla, tarikatların 
gazeteleriyle el ele, kol kolalar.

Bugünler gelir geçer.
Ama iktidarıların borazanı 

olan gazeteciler ve gazeteler 
unutulmaz.

GEMLİK ÜNİVERSİTESİ
Uludağ Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran ön 
çeki gün Olay Tv.’de Bursa’nın 
ikinci Üniversitesi’nin Gem lik 
te kurulmakta olduğunu res
men açıkladı.Geçtiğimiz gün
lerde de Gem lik’e geldiğinde 
bu konuda tam olmasada işaret 
veren Yurtku ran Hoca, 
Gemlik’teki Yerleş ke’nin kısa 
bir süre sonra bağım sız bir 
Üniversite olaca ğını kamuoyu
na açıkladı.

Kısa bir sürede nereden ne 
reye gelindi. Yurtkuran, 

Hoca’ya teşekkürler.

AÇILIŞA DAVET
Aşkın ve pizzanın tadına varmanın yeni adresi 

üstelik yeni sahilde....

bugün saat ll.oo’de 
Gemliklilerin hizmetine açılıyor. 

PİZZA ŞÖLENİNE DAVETLİSİNİZ

Haşan AL ve Soner ŞAHİN
Hamidiye Mah. Kumsal Sok. No: 17/B Yeni Sahil Adliye Yanı GEMLİK

Tel : 514 03 10 Cep Tel : 0 535 789 51 14
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En çok kazalar arkadan
çarpma ile meydana geliyor

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Şube Müdür Yardım 
cısı Murat Sevinç, en 
çok rastlanan trafik 
kaza çeşidinin 
arkadan çarpmalı 
kazalar olduğunu 
söyledi.
Trafik Haftası etkin
likleri çerçevesinde 
Bursa Şoförler ve 
Otomobilciler Oda 
sı'nın ev sahipli 
ğinde trafik semineri 
düzenlendi.
Seminere konuş
macı olarak, Trafik 
Şube Denetleme 
Müdürü Mustafa 
Kıhtır, Trafik Şube 
Denetleme Şube 
Müdür Yardımcısı 
Murat Sevinç, UÜ 
Mühendislik Mimar 
lık Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Neslihan Dosdoğru, 
Şehir Planlamacı

Aslıhan Uyan, İl 
Sağlık Müdürlüğü 
görevlisi Dr. 
Süleyman Arı ile 
Makine Mühendisi 
Selçuk Yıldırım 
katıldı.
"EN BÜYÜK KAZA 
SEBEBİ ARKADAN 
ÇARPMA" 
Trafik Denetleme 
Şube Müdür Yardım 
cısı Murat Sevinç, en 
çok rastlanan trafik 
kaza çeşidinin arka 
dan çarpmalı kazalar 
olduğuna dikkat 
çekti. Bu tip kazala 
rın oluşmasında en 
önemli etkenin takip 
mesafesine uyulma
ması olduğunu 
aktaran Sevinç, 
şöyle devam etti: 
"En çok karşılaştığı 
mız bir diğer kaza 
türü de, kavşaklarda 
geçiş önceliğine 
uymamak. Bu 

kazalarda geçiş 
üstünlüğü esaslarını 
tam olarak bilmem
eye ek olarak, genel 
anlamda sabırsız bir 
toplum olmamızın 
payı var. Sürücüleri 
mizi kazalara 
sürükleyen bir diğer 
konuda araçlarının 
teknik özelliklerinin 
Kendilerini kazalar
dan koruyacağına 
inanmalarıdır. Oysa 
araçlardaki ABS, 
ASR gibi özellikler 
kazaların sâdece 
yüzde 10'nundan 
bizleri korur." 
Sevinç, ayrıca 1 
Nisan 2008 tarihin
den itibaren yürür
lüğe giren maddi 
hasarlı kazalarda 
polis çağırmadan 
'trafik Kazalarını 
Tespit Tutanağı'nın 
hangi hallerde

. düzenlenebileceğini 

anlattı.
Prof. Dr. Neslihan 
Dosdoğru, ulaşım 
ve kentleşme 
sürecinde beklenti
leri anlâtırken, Şehir 
Planlamacısı Ashhan 
Uyan, Ulaşım ve 
Trafik İlişkisi hakkın
da bilgi verdi. İl 
Sağlık Müdürlüğü'n 
de görevli Dr. Süley 
man Arı, trafik kaza 
lan sebebiyle dünya
da 1 milyon 200 
bin kişinin yaşamını 
yitirdiğini, bu raka 
mın Türkiye'de 3 bin 
451 ve Bursa'da da 
geçen yıl 119 kişinin 
yaşamını yitirdiğini 
açıkladı. Arı, trafik 
kazalarında ölüm
lerin yüzde 50'sinin 
hemen, yüzde 
30'unun erken 
ölüm ve yüzde 
20'sinin de geç ölüm 
olduğunu söyledi.

5 bin üstün
yetenekli öğrenciye

enitim veriliyor
Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB) tarafından 
Türkiye genelinde 
açılan Bilim ve 
Sanat Merkezlerinde 
yaklaşık 5 bin üstün 
yetenekli öğrenci 
eğitim görüyor. 
MEB'in okul öncesi, 
ilköğretim ve ortaöğ 
retim çağındaki üs 
tün yetenekli öğren
cilerin bireysel yete 
neklerinin farkında 
olmalarını ve kapa
sitelerini geliştirerek 
en üst düzeyde kul
lanmalarını sağla
mak amacıyla 39 
ilde açtığı 43 bilim 
ve sanat merkezinde 
yaklaşık 430 öğret
menle faaliyette 
bulunuyor.
MEB Özel Eğitim 
Rehberlik ve Danış 
ma Hizmetleri Genel 
Müdürü Ruhi Kılıç, 

yaptığı açıklamada, 
üstün yeteneklilerin 
erken teşhis edilme
siyle eğitimdeki 
başarının artacağını 
ifade etti. Kılıç, bu 
merkezlerle alnaçları 
nın üstün yetenekli 
çocuklara ulaşmak 
olduğunu belirtti. 
Kılıç, Bilim ve Sanat 
Merkezlerine alına 
cak öğrencilerin 
uluslararası geçerli 
liği, güvenilirliliği 
olan "Wiscar Testi" 
tarafından gözleme 
dayalı bir çalışma 
yapılarak belir
lendiğini anlattı. 
Okul öncesindeki 
çocukların da bu 
merkezlerde eğitime 
alındıklarını belirten 
Kılıç, "Mümkün oldu 
ğunca 3 yaşından 
itibaren başlatmaya 
çalışıyoruz" dedi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR'..

BİZİM İSİMİZ

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

Körfez Ofset35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İsti,..-, Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3IB GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95



Mİ Mil Mil IİIIM İllimi
Bursa Valiliği tarafın 
dan organize edilen 
Tarihi Kentler Birli 
ği’nin (TKB) 2008 yılı 
ilk toplantısı Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nin ev sahipliğin 
de Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün de 
katılımlarıyla 
9-11 Mayıs tarihleri 
arasında Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
yapılacak.
Tarihi Kentler 
Birliği ve Kayseri 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet 
Özhaseki, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin ev sahipli 
ğinde yapılacak 
toplantıda, “Kentsel 
Kimliğin Yaşatılma 
sında Yeni 
Açılımlar. Bursa 
Örneği”nin ele alı
nacağını bildirdi. 
Büyük doğal, tarih
sel ve kültürel mira 
sa sahip OsmanlI 
Başkenti Bursa’da 
son yıllarda yapılan 
örnek koruma ve 
onarım çalışmaları

Adalet Bakanlığı 
tarafından 
düzenlenen hizmet 
içi eğitim semineri 
kapsamında 
Bursa ve ilçe 
adliyelerinde 
görevli 108 memur 
İstanbul'a gitti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Adalet 
Bakanlığı 
tarafından İstanbul'
da düzenlenen 
hizmet içi eğitim 
seminerlerine 
Bursa ve ilçe 
adliyelerinde 
görevli 108 kişi 
dörder grup

nın tanıtılacağı 
toplantıda birlik 
meclis toplantısının 
da yapılacağını 
belirtti.

“Tarihi miras 
geçmişi değil, 
geleceği aydınlatır” 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de, 
Türkiye’yi dünyada 
farklı ve ayrıcalıklı 
kılan en önemli ve 
eşsiz özelliği başka 
hiçbir ülkede bulun
mayan ve elde edil 
mesi mümkün olma 
yan tarihsel, kültürel 

halinde gönderile
cek. İstanbul 
Bahçelievler'deki 
Ord. Prof. Dr. 
Sulhi Dönmezer 
Eğitim Merkezi'ndeki 
seminere katılan 

ve kentsel mirasımı 
zın zenginliği oldu 
ğunu belirterek, 
“Kurucusu olduğu
muz, tarihi kent 
dokularını ve kültü 
rel mirası korumak, 
bu konuda yerel 
yönetimler dayanış
masını oluşturmak 
amacıyla kurulan 
Türkiye Tarihi Kent 
ler Birliği, bu evren 
sel sorumluluğun 
etrafında birleşme 
ve bütünleşme 
sürecini başarıyla 
sürdürüyor. 
Cumhurbaşkanım! 
zın da katılımlarıyla 

katiplere "öfke 
kontrolü, stresle 
başa çıkma yolları, 
grup çalışması ve 
iletişimin ön^gi" 
konularında ak 
eğitim verilecek. 

onurlandıracağı bu 
toplantının tarihi mi 
rasın yaşatılmasında 
ülkemize yeni açılım 
lar kazandıracağına 
inanıyorum. Birliğin 
öncülüğünde yerel 
yöneticilerin tarihi 
mirasın korunması-1 
na yönelik çalışma 
larında gösterdiği 
çabalar, bugün 
geçmişle kıyaslan 
dığında umut verici 
bir gelişme. Çünkü 
tarihi miras geçmişi 
değil, geleceği 
aydınlatır” dedi. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün 10 
Mayış Cumartesi 
günü Tarihi Kentler 
Birliği’nin Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
yapılacak açılış ko 
nuşmalarına katıla
cağını belirten Şa 
hin, toplantıya katı 
lan birlik üyelerinin 
Bursa’daki tarihi 
mirasın yaşatılması
na yönelik çalış
maları yerinde 
inceleyeceklerini de 
bildirdi.

21 Nisan tarihinde 
giden ilk grup 
2 Mayıs'ta 
dönerken, 
5 Mayıs'ta giden 
ikinci grup ise 
16 Mayıs'a kadar 
İstanbul'da kalacak. 
3. grup eğitimi 
20-31 Mayıs 
tarihlerinde, 
4. grup ise 2-13 
Haziran tarihleri 
arasında seminere 
katılacak.
Katipler seminer 
programının 
ardından akşamları 
da İstanbul'u 
gezip eğlendi.

Ketalin 131
sirtei kanaıuw

Ocâk-Nisan döne
minde kapanan şir
ket sayısı 15 bin 
802’ye ulaştı. Şirket 
kapanışları geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 22.2, 
artış gösterdi. 
Büyümenin dur
ması, enflasyonun 
kontrolden çıkması 
ve iç talebin 
yavaşlaması 
Türkiye ekonomisin 
de stagflasyon 
tartışmalarını gün
deme getirirken, bir 
olumsuz gösterge 
de reel kesimden 
geldi. Nisan ayında 
da devam eden şir
ket kapanışları ilk 
dört ay itibariyle 16 
bine yaklaştı. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) açılan 
kapanan şirket 
istatistiklerine göre, 
geçen yılın Nisan 
ayında 9 bin 440 
olan yeni açılan 
şirket sayısı, bu yıl 
aynı ayda 8 bin 942 
ile bunun yüzde

MM “““
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‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

5.3 altında kaldı. 
Buna karşılık 
kapanan şirket 
sayısı ise yüzde 
18.9 artışla 2 bin 
300’den 2 bin 
735’e çıktı.
TOBB’un Ticaret 
sicili verilerine göre 
Ocak-Nisan döne
minde açılan toplam 
şirket sayısı, geçen 
yılın eş dönemine 
oranla sadece 
yüzde 1.08’lik 
artışla 38 bin 863 
olurken, kapanan 
şirket sayısı yüzed 
22.22 artışla 15 bin 
802’ye ulaştı.
Tüketimdeki 
yavaşlama, ekono
mideki daralma ve 
finansal koşullarda 
olumsuzluğun art
masının şirketlerin 
faaliyetini zor
laştırarak mali 
yapılarını boz
masının kapanışlar
da etkili olduğu, 
bu durumun yeni 
şirket kuruluşlarını 
da caydırdığı 
belirtiliyor.

Men emeklilik için bir şans daha
Yeni sosyal güvenlik 
yasasının kapsamına 
girmemek, Bir kaç 
yaş daha erken emekli 
olabilmek için son 
tarih 30 Nisandı. 
Ancak fırsat henüz 
kaçmadı30 Nisan 
geçti ama fırsat 
kaçmadı. 30 Nisan ve 
öncesi en az 1 gün 

çalışmış olanlar 
Mayıs ayının sonuna 
kadar geriye dönük 
olarak başvuru yapa
bilir. Sosyal Güvenlik 
uzmanı Ali Tezel, 
"fırsat kaçmadı ama 
bunun bir bedeli 
var" diyor. Peki nasıl 
olacak? 608 YTL 
40 kuruş cezayı 

vermeyi göze alanlar, 
örneğin "ben 27 
Nisan'da çalışmıştım 
ama işveren 
bildirmemiş, şimdi 
bildiriyorum" deyip 
dilekçe vererek 
geçmişe dönük 
sigortasını yaptırabilir. 
Ali Tezel, "31 Mayıs’a 
kadar yapılacak

başvuruda sadece 
ceza ödenecek" 
diyor. 1 Haziran'dan 
itibarense, cezanın 
yanına denetim de 
eklenecek. Yani 
bildirimde adı geçen 
kişi, "30 Nisan 
2008'den önce 
gerçekten çalıştı mı? 
incelenecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'nın merkez 
Osman gazi 
ilçesinde Sağlık 
Bakanlığından 
geldiğini söyleyen 
kimliği belirsiz bir 
kişi, tansiyonunu 
ölçtüğü yaşlı 
adamın bankamatik 
kartı, sigorta kartı 
ve bin 750 YTL 
parasını alarak 
kaçtı. Polis vatan
daşlara; "Personel 
kimlik kartını 
göstermeyen 
kimseye inanmayın"

Tartıştığı esini haltaııla öliiirılü
Çanakkale'de 
akli dengesi 
bozuk olduğu iddia 
edilenxkadın, 
evinde tartıştığı 

İ BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN i
İ • • • ........................... .... ~~........... ~ b~

1Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi * i 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR t

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
- - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 
a Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa 
I . Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
i 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe, İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
i Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa B . _________
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme.katlı, içindeki

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önüncie 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

H Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler k

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR. |

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

SEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP ■ g

| Tel . 513 24 74 Fax: 514 10 21 g

uyarısında bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Maksem 
Mahallesi Buzcu 
Çıkmazı'nda ikamet 
eden Sabri 
Sarıtan'ın (75) 
evine gelen bir 
kişi, Sağlık 
Bakanlığı'ndang 
eldiğini, bir şirket 
adına araştırma yap
tığını söyleyerek 
içeriye girdi. Ev 
sahibinin uyarısı 
üzerine evin bahçe
sine çıkan şüpheli 

eşini balta ile 
öldürdü.
Edinilen bilgiye 
göre, Demircioğlu 
Caddesi üzerindeki 

kişi, tansiyon 
cihazını çıkarak yaşlı 
adamın tansiyonunu 
ölçmek istedi. Bu 
sırada Sarıtan, ceke
tini çıkardı. Şüpheli 
kişi, tansiyonu 
ölçtükten sonra 
evden ayrıldı.
Şahıs gittikten sonra 
ceketinin ceplerini, 
kontrol eden Sarıtan, 
içerisinde nüfus cüz
danı, bankamatik ve 
SSK kartı ve bin 750 
YTL bulunan zarfın 
olmadığını görünce 

evlerinde hayatını 
sürdüren ve akli 
dengesi bozuk 
olduğu için bir 
süredir psikolojik 

polise müracaat 
etti. Dolandırıcının 
yakalanması için 
polis geniş çaplı 
soruşturma 
başlattı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
yetkilileri, vatan
daşların butür olay
lara maruz kalma
ması için, evlerine 
gelen kişilerden 
kesinlikle kimlik 
kartlarını sormaları 
gerektiğini bildirdi.

tedavi gördüğü 
iddia edilen 
A.A. (65) evde eşi 
Sadettin A. ile 
bilinmeyen bir 
sebeple tartışmaya 
başladı.
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
A.A., evde bulunan 
baltayı alarak eşine 
vurmaya başladı. 
Başından darbeler 
alan Sadettin A. 
olay yerinde hayatını 
kaybederken, eşi 
A.A. ise polis 
merkezine giderek 
eşini balta ile 
öldürdüğünü 
söyledi. Bunun 
üzerine eve giden 
emniyet kuvvetleri 
Sadettin A.’yı 
başından aldığı 
darbelerle kanlar 
içinde buldu. 
Olay yerinde 
hayatını kaybettiği 
öğrenilen şahıs, 
gerekli otopsinin 
yapılması için 
Çanakkale 
Devlet Haştanesi 
morguna götürüldü. 
Bu arada polise 
teslim olan A.A 
ise gözaltı alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.
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Milli ti İl İl
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa’ 
nın ilçesine 
bağlı Tatkavaklı 
beldesinde, 
elektrik direğindeki 
trafo çalındı.
7 metre yüksek 
ligindeki elektrik 
direğinde bulunan 
trafo, kimliği bilin
meyen kişi ya da 
kişilerce kaidesin
den yere 
düşürüldü. 1 gün 
sonra
tekrar trafonun 
bulunduğu yere 
gelen hırsız 
ya da hırsızlar, 
17 bin YTL civarın
da olan ve sulama
da kullanılan 
100 kw gücündeki 
trafoyu parçaladık

’Heden bakıyorsun' 
diyor ek bıçakladı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
yolda karşılaşan 
iki gencin 'neden 
bakıyorsun' kavgası 
kanlı bitti. Bıçakla 
yaralanan genç has
taneye kaldırılırken 
olay yerinden kaçan 
zanlının yakalanma 
sı için polis soruş
turma başlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Değirmenli 
kızık Mahallesi 
Güneş Parkı'nda 
meydana gelen 
olayda Sedat T. (19), 
daha önce tanıdığı 
Fazıl A.K. (20) ile 
karşılaştı. Fazıl 
A.K., Sedat'a 
'Neden bakıyorsun' 
deyince gençler 
arasında tartışmâ 
çıktı. Tartışmanın 
kısa sürede kav
gaya dönmesiyle 
Fazıl A.K., eline

KflŞCDt B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

<_> SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

tan sonra, 
içerisinde bulunan 
bakır telleri çalarak 
kayıplara karıştı. 
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

ahdğı bıçakla Sedat 
T.'yi bacağından 
yaraladı. Yaralanan 
genç olay yerine 
gelen 112 Acil Ser 
vis Ambulansı ile 
hastaneye kaldırılır 
ken zanlı Fazıl A.K., 
kaçtı. Yaralı gencin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Gençler arasındaki 
'havadan sudan' 
sebeplerle çıkan 
kavgaları değer
lendiren Sosyal 
Hizmet Uzmanı 
Ahmet Köse;
"Maalesef bu tür 
olaylar, toplumu- 
muzdaki hoşgörü 
eksikliğini gösteri 
yor. Özellikle 
gençler, küçük me 
seleleri güç ispatla
ma olarak algılayın
ca istenmiyen 
olaylar nasıl 
oluyor" dedi
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ELEMAN ARANIYOR

Şirketimiz bünyesinde 
çoy ocağında çolışmak üzere 

GflfiSON flUNACflKTIB,
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

GEMLİKGÜNESNİKÜYaTTİC.LTO.STİ.

jlunaı 
çalarak
rıştı. İ

Azot Yolu Kocaçukur Mevki No: 1 - GEMLİK

TEL: 524 75 00

ELEMAN ARANIYOR

sürüyor
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Şirketimiz bünyesinde 
çalışmak üzere 

TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatiar şahsen yapılmalıdır.

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK

TEL: 0.224 524 75 OO

İGemlik Körfezi

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOI

OK

İR

MLİK 
35 95J

ELEMAN ARANIYOR 

Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalışacak 

GENÇ DİNAMİK

ELEMANLAR ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
HELMERSAN A.Ş.

Umurbey Sanayi Bölgesi ■ GEMLİK 
TEL 0.224 513 4517

fl2 ehliyetli
işini yapabilecek ve 

su servisi pet satışında 
çalışacak plasiyer

BAY ELEMAN ARANIYOR
SAHİNÖZ GIDA ve TEKEL ÜRÜNLERİ
Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:89 

GEMLİK / BURSA

TEL: 0.224 513 88 17 -513 21 30

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

GEMÜK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

‘Gemlik Körfez’ internette! 
: www.gemlikkorfezgazetesi.com

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Telı5l3 33 2l)

ANESTEZİ 12.00 ■ 14.00 ■ I6.00 ■ 19.00 ■ 21.00
CENNET II.30 ■ 14.I5-16.15-19.15 • 2I.I5

I

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Olgunlar Turnuvası başladı
MIW
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22.OLGUNLAR- ®
S FUTBOLTURNUVftSMt

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gündüz Tekin Onay 
anısına düzenlenen 
22. Bursa Olgunlar 
Turnuvası Bursa 
Merinos stadında 
oynanan maçlarla 
başladı.
Olgunlar Turnuvası 
na katılan Ali Şa 
hin'in sahip olduğu 
Şahinoğulları Orman 
Ürünleri takımı ilk

maçında 
Akınoğlu Tekstil 
ile yenişemeyerek 
1-1 berabere 
kaldı.
İsmail Zeybek'in 
orta hakemliğini 
yaptığı maçın yar 
dımcılıklannı Zeke 
riye Özdemir ile 
Cengiz Kurucu 
yaparken, turnuvada 
eski kramponlar 
maziyi anarcasınâ

birbirinden güzel 
maçlar çıkararak . 
seyircilerden büyük

alkış alıyor. 30'ar 
dakikadan 
iki devre halinde

oynanan maça 
Özcan, Erdal, 
Mustafa, Haşan, 
Ekrem, Veyis, 
Sedat, Memduh, 
Bilal, Serkan ve 
Nahit onbiriyle 
çıkan Şahinoğulları 
takımı ilk yarıyı 
24 dakikada kaptan 
Memduh'un attığı 
kafa golüyle 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda rakibin

10 kişi oynamasını 
avantaj olarak 
kullanamayan 
Gemlikli 
Şahinoğulları 
Olgunlar takımı 
38 dakikada 
beraberlik-golünü 
kalesinde gördü. 
Kalan dakikalarda 
iki takımda skoru 
değiştiremeyince 
maç 1-1 sona 
erdi.

«

Geıclik Baltası Mıol ııiisaBatalan taıı gaz ilerlivtr
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe Lig 
Heyeti tarafından 
düzenlenen ve spon- . 
sorluğunu Güzel Nak 
liyat’ın yaptığı Genç 
lik Haftası Gençler 
Futbol müsabakaları 
devam ediyor. 
Olimpik Halı Saha 
Tesisleri’nde yapılan 
müsabakalarda 
gruplarında 1. ve 2. 
sırayı alan takımların 
bugün yarı final 
müsabakalarında 
karşı karşıya gele
cekleri bildirildi.
Yarı final müsaba 
katarında oynayacak • 
olan takımlar ise 
şöyle:
Bugüp saat 15.oo’de 
Umurbey Celal 
BayarSağlık Meslek 
Lisesi ve Öğretmen
ler Takımı.
Saat 16.oo’da Celal 
Bayar Anadolu Lise 
si ve Anadolu Teknik 
Lise ve Endüstri 
Meslek Lisesi. 
Final müsabakaları 
nın ise Pazartesi gü 
nü Atatürk Stadında 
yapılacağı açıklandı. 
Finali kalan takımlar 
Pazarte si günü saat 
16.oo’de 3.-4.ncülük 
için saat 17.oo’de 
ise final için karşı 
karşıya gelecekler.
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Erkek ve kadının ideal uyku süresi
Bilim ve teknoloji 
uykuyu açıklamak 
yolunda önemli 
adımlar attı ama 
hâlâ açıklanamamış 
sorular ve sırlar var. 
İşte uyku ile ilgili 
bilinen her şeyi 
özetleyen bir metin: 
Hiç uyuyamıyorum", 
"Aşırı uyuyo 
rum","Az uyusam 
olmaz mı?", "Gece 
sürekli uyanıyo
rum?", "Eşim hor
luyor uyuyamıyo- 
rum"gibi şikayetler 
günümüzde son 
derece arttı.
Uyku nedir? 
Uyku açıklaması güç 
bir tanımlamadır. 
Ansiklopedide 
“Bakınız uyumak” 
gibi bir açıklamayla 
karşılaşırız. Uyku 
sadece geceyle 
sınırlı alanı etkile
mez, günün her 
saatinde sonuç ya 
da sebep olarak 
belki fazla üzerinde 
düşünmediğimiz 
bir yaşantı 
biçimidir.
Yaşantıdır çünkü 
uyku aktif bir 
süreçtir, bir 
zamanlar ölümün 
kardeşi ya da din
lenme, rahatlama 
saatleri olarak hatta 
günün önemli bir 
bölümünü çalan bir 
süreç gibi tanımlan
masına karşın 
bugün bilimsel 
gerçekler bu duru

mu ortaya koymuş
tur.
Uykunun işlevi 
nedir?
Uyku, "gün boyu 
yorulan ve yıpranan 
sinir sisteminin 
onanma alındığı, 
gün içinde edinilen 
bilgilerin ayıklanıp 
depolandığı, dış 
uyaranlara açık ve 
bireyin gelişimi ile 
ilgili işlevsel bir 
süreç” olarak tanım
lanabilir. Her ne 
kadar bilim ve 
teknoloji uykuyu 
açıklamak yolunda 
ilerlemiş olsa da 
halen açıklana
mamış sorular, sırlar 
vardır.
Peki açıklayabile
ceğimiz sorular, 
sorunlar nelerdir? 
"Hiç uyuyamıyo
rum” "Aşırı uyuyo
rum” ”Az uyusam 
olmaz mı? "Gece 
sürekli uyanıyorum" 
“Otururken bile 
uyuyorum” 
"Sıçrayarak uyanıy
orum” "Çok kötü 
rüyalar, kabuslar 

görüyorum” 
"Kardeşim uyurken 
sayıklıyor.” Bunlar 
doğrudan uyku ile 
ilişkisi belirlenip 
aktarılabilen yakın
malar, bir de görün
meyen tarafı var... 
Uzun dönemde 
yayılarak bedensel 
ve sosyal hayatı 
felce uğratır.
Uykunun 
önemi nedir? 
Sağlığımız açısından 
yemek içmek kadar 
önemlidir. Özellikle 
sinir sisteminde 
biriken toksik atıklar 
uykuyu meydana 
getirir. Uyku, bu tok
sik maddelerin 
vücuttan atılmasını 
ve dinlenmeyi 
sağlar. Bedensel ve 
ruhsal yorgunlukları 
giderici, dinlendirici 
ve yemden enerjik 
olmamızı sağlayıcı 
bir ihtiyaçtır.
Uyku sırasında 
neler olur?
Uyku anında kalp 
atımları azalır. 
Tansiyon düşer. 
Solunum sayısı 

azalır. Vücut sıcak
lığı düşer. İç 
organların çalışmas* 
azalır. Sinir 
sitemi ve duyu 
organları 
istirahat halindedir. 
Yorgunluk, 
bünyenin 
direncini azaltır.
Hastalıklara 
zemin hazırlar. 
KİŞİYİ UYARAN 
VE TETİKLEYEN 
ETKENLER 
NELERDİR?
1- Alkol ve 
uyuşturucu madde 
kullanımı, yüksek 
tansiyon ilaçları 
ve depresanlar, 
amfetamin, 
kafein türevleri.
2- Psikolojik etken
ler: stres, gerginlik 
ve endişe uykuya 
dalmayı geciktire
bilir. Uykusuzluk 
çeken kişi 
kaygılarının 
farkında olamayıp, 
bunu uyku 
bozukluğuna 
çevirmiş olabilir. 
Genellikle gün 
içinde erkekler 
yaşanan sıkıntı, 
çözümlenememiş 
problemler, 
geçmişteki öı’ayVarı 
yine sonuçlanma
mak üzere yatağa 
taşır. Yeteri kadar 
gevşeyemediği için 
uykuya geçemez ya 
da uykusundan 
sıçrayarak 
uyanabilir.

Yapılan araştır
malar, ağrıyla aşırı 
yorgunluk arasında 
biyolojik bağlantı 
olduğunu ortaya 
koydu.
Bilim ve Teknik 
Dergisi'nin Mayıs 
sayısında yer alan 
lowa Üniversitesi'n 
de yapılan bir çalış
mada ağrıyla aşırı 
yorgunluk arasında, 
bir bağlantı olduğu 
belirlendi. Bu geliş
menin ayrıca, kronik 
aşın” yorgunluk 
sendromu gibi, kro
nik ağrıyla aşırı 
yorgunluktan 
şikayetçi olanların, 
neden erkeklerden 
çok kadınlarda, 
üstelik, fazla sayıda 
teşhis edildiğinin 
açığa kavuşturul
masına da yardımcı 
olması bekleniyor. 
Araştırmada kronik 
ağrı ve aşırı yorgun
luğun sık sık birlikte 
ortaya çıktığı belirtil
di. Kas-iskelet siste
minde, kronik ve 
yaygın ağrılı dört 
hastadan üçünün 
aşırı yorgunluk 
bildirirken, kronik 
aşırı yorgunluk 
sendromlu 
hastaların yüzde 
94'ünün ise 
kas ağrılarından 
yakındığı, bu durum
daki hastalarınsa 
büyük çoğunluğunu 
kadınlar oluştur

duğu ifade edildi. 
YORGUNLUK 
DÜZEYİNDE 
CİNSİYET ETKİLİ 
Farelerle çalışan 
araştırmacılar, kas 
ağrılarından korun
mada, erkeklik hor
monu testesteronla, 
birleştiğinde etkin
leşen kas ağrısıyla 
ilişkili ASIC3 adlı bir 
protein buldular. 
Ağrıyla yorgunluk 
arasındaki bağlan
tıyı ve cinsiyetin 
bunlar üzerindeki 
etkisini derinleme
sine araştıran ekip, 
ASIC3 verilmiş ve 
verilmemiş, dişi ve 
erkek farelerde, 
egzersize bağlı 
kas yorgunluğunu 
karşılaştırdılar. 
Birer saatlik 
sürelerle üç adet 
yapılan bir yük
lemede, farklı fare 
gruplarında farklı 
düzeylerde yorgun
luk üretildiği sap- 
tandı.Araştırmacılar, 
dişiler ve erkekler 
arasında aşırı 
yorgunluktaki fark
lılıkların hem testos
teronun varlığına 
hem de yorgunluk
tan korunmada, bir- 
birleriyle bir şekilde 
etkileştiği 
düşünülen ASIC3 
maddesinin 
etkinliğine bağlı 
olduğunu 
belirttiler.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane '513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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. 4 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 513 TU bö
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

NÖBETÇİ ECZANE
8 Mayıs 2008 Perşembe 

SEDA ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı No: 13 

Tel: 5137068 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3051 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Kanserde 
Kemoterapi 

Tedavisi 
Acıbadem 
Bursa’da

• TÜM ONKOLOJİK 
TANI VE TEDAVİ 
YÖNTEMLERİ

• GÜÇLÜ TEKNOLOJİK ALTYAPI 
• DENEYİMLİ EKİP

Acıbadem Bursa Onkoloji Merkezi, kanser tanı ve 
tedavisinde multidisipliner yaklaşımı benimseyen, gelişmiş 
sağlık teknolojileriyle donatılmış bir Onkoloji Merkezidir. 
Merkez’de hastaların durumu, her biri konusunda uzman; 
cerrah, radyasyon ve medikal onkolog, göğüs hastalıkları 
uzmanı, patolog, radyolog ve nükleer tıp uzmanlarının

katıldığı konseyde İncelenmekte ve hasta için en uygun M 
tedavi yaklaşımı belirlenmektedir. Bilgi akışına ve güncelliğine 
büyük önem yerilen merkezde hastalar tedavinin her .
aşamasında bilgilendirilmektedir. Acıbadem Bursa Onkoloji J 
Merkezi, uzman ekibi ve uygulamalarıyla Bursa'nın sağlığını 
bir adım ileriye taşımaktadır.

Bilgi ve randevu için:
Gemlik İrtibat Ofisi (224) 513 9122

ALO ACIBADEM 444 55 44
www.acibadem.com.tr |

▲ I rb A r— A i m -------  ASSOCIATED WITH ------------/V f I Lz /\ I ı L A A CFn harvar.d medical/ I D / \ L/ , t /V1 INTERNATIONAL

Acıbadem Sağlık ferıCu; Horvoıd Medical Intematıoncl ile kuum, eğitim ve kalite iyileştirici programlar kapsamnda ışbrtğı içerisindedir. Bu işbirliği İçerisinde olan hastaneler, Özel Actodem Kadıköy, Bakırköy, Kozyatağı, Bursa ve Kocaeü hastaneieridr.

http://www.acibadem.com.tr


REYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR 

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın ”

“Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründeki Problemler’ konulu toplantı yapılacak.

ı Zeytin «e zeytinyağı
sorunları masaya yatırılıyor
S' Ticaret Borsası öncülüğünde yapılacak olan toplantının bugün saat 10.oo’da 
başlayacağı bildirildi. Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Dillioğlu, toplantıya TBMM 
Zeytinyağı Komisyonu’nda görevli milletvekillerin de katılacağını söyledi. Sayfa 4’de

Gemlik Körfez
G E M L i K’ İ N I L KG ÜN L Ü K SİYASİ G A Z E T E Sİ

9 Mayıs 2008 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: 0 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu Folklörcüleri Ankara yolcusu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Trafik Haftası
Bu hafta, ‘Trafik Haftası’ olarak kutlanı 

yor.
Yani devletimizin buyruğuyla trafik so 

runları ele alınıyor.
Devlet görevlileri trafik konusunda de 

meçler veriyor, aydınlatıcı bilgiler sunu 
yor, şoförlerle, yayalarla söyleşiler yapı 
hyor, kentlerin meydanlarına pankartlar 
asılıyor.

Vatandaşın trafik konusuna duyarlı ol 
ması sağlanmaya çalışılıyor.
Kısacası trafik konusunda dikkatler çeki 

liyor.
Çekiliyor çünkü bu ülkede trafik kazala 

rında ölenlerin sayısı savaşta ölenlerden 
çok. Devamı sayfa 5’de

70 ülke ve 81 ilden 2 bin 500 gencin katılacağı “Dünya Kültürleri ve Genç 
lerin Anadolu Buluşması” 13-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Anka 
ra’daki programa Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu 
Folklor Ekibi’nin Bursa’yı temsilen katıldığı bildirildi. Haberi sayfa 3’de

Kandilli Rasathanesi Müdürü, Marmara'da hareketlilik olduğunu belirtti ve ekledi:

‘Beprem mma olasılığı colı ııiilsel"
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli Rasatha 
nesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Gülay 
Altay, Marmara'nın 
güneyinde de kuze 
yinde de Saros 
Körfezi açıklarında 
da hareketlenme 
olduğunu belirterek, 
“Dolayısıyla deprem 
beklentisi olasılığı

hala yüksekliğini 
koruyor” dedi. 
Altay, “Halkımız, Tür 
kiye olarak bir dep 
rem tehlikesi içinde 
yaşa dığını bilmek 
zorunda. Bu deprem 
lerin olacağını, her 
dep remden sonra 
panik yaşanmaması 
gerektiğini, bulundu 
ğumuz mekanları 
güvence içine alma

nın, kişilerin de bu 
konuda sorumluluk
ları olduğunun tale 
bi içinde olmalı. 
Türki ye'de 5 ve 6 
büyüklüğünde dep 
remler olacaktır. Bu 
bilgilerin uzmanlar 
tarafından mümkün 
olduğu kadar güven 
II tarzda iletilmesi 
gerekiyor. Yani 
uzmanlar tarafından

riski az göstermek 
olmamalı. Bu risk 
var ve riskin olur 
tuğunu dikkatle de 
ğerlendirmek gereki 
yor. Yapılan çalışma 
lar sadece Türkiye 
için değil uluslara 
rası boyutta, ileri 
çok değişik çalış
malar. “ şeklinde 
konuştu.
Haberi sayfa 7'de

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

Buluşma
Yabancı sermaye gelecek, 

dertler bitecek..
Sevinelim mi üzülelim mi?
Bursa'ya adı Anadolu'nun Frenkçesi 

olan bir alış veriş merkezi daha kuruluyor..
Terminalin önüne..
Birden oraya bir üst geçit yaptırmak 

gerektiğini hatırlayan belediye apar topar 
girişimde bulundu, bir şirketi de işin içine 
sokarak kuleli geçiti kondurdu..

Böylece alış veriş merkezinin işini kolay 
taştırmak için attığı adımlara bir yenisini 
daha etkiledi..

Onlar gelecek diye terminal otoparkı 
yeniden düzenlendi..

Giriş çıkışlar altüst edildi.
Yollar ağır tonajlı kamyonlarla darmadu

man edildi..
Eee...
Yabancı sermaye bu ..
Bırakın gelsin..
Bırakın yapsın..
Hatta önünde ne kadar engel varsa 

hepsi kaldırılsın..
Ulusal sanayi zarar görüyormuş..
Esnaf ortadan kalkıyormuş..
Gelecekte Bursa dev marketler 

çöplüğüne dönüşecekmiş..
Kime ne?
Kent ekonomisi canlanacak..
İstihdama katkı sağlanacak..
Hem onların buraya gelmesi’ demek 

Maya Holding Yürütme Kurulu Başkanı 
Nuri Özsüer'e göre, Gelişmiş ve gelişmekte 
olan ekonomilerin çok ciddi olarak etkisine 
girdikleri global kriz ortamında gruplarının 
stratejik ortaklarıyla birlikte bu yatırım 
kararını almış olması, Türk ekonomisine ve 
pazarına olan yüksek güven seviyesinin 
somut bir göstergesi olarak algılan
malıymış..

Daha ne olsun..
Şimdi bu yabancı sermaye düşmanlığı

na ne gerek var..
Sus.. Sesini çıkarma..
AB yolculuğundaki Türkiye için plan

lanıp gerçekleştirilen dev alış veriş- merke
zleri modernizasyonun da önemli bir 
göstergesi..

70 milyonluk Türkiye..
Büyük bölümü genç nüfus..
Tüketecek...
Tüketerek ülkeyi daha da 

sömürgeleştirecek..
IMF'nin, Dünya Bankası'nın, AB’nin yö 

rungesindeki Türkiye böylelikle kalkınacak, 
büyüyecek, bağımsızlaşacak, halkının 
refah düzeyi ve ulusal geliri yükselecek..

Görünenler iç acıtıyor..
Siyaset.
Ekonomi..
Sağlık..
Eğitim..
Ticaret..
Yabancılara emânet..
Onlar bizi "adam" edecek..
Biz de..
Böbürleneceğiz...
Ve dilimizde Onuncu Yıl marşı, elimizde 

bayraklarla
"Ne M’ *lu Türküm Diyene" diye haykıra

cağız..
İyi ki Semih pala..
Yoksa jya-siyaset-ticaret üçgeninde

ki iplikler pazara nasıl dökülecekti.

trafik kurallarına uymaması 
trafiğin akışını etkiliyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklal Caddesi 
boyunca yasaklara 
uymayan ve 
istedikleri yere 
park eden araç 
sürücüleri trafiği 
olumsuz yönde 
etkiliyor.
Trafik Haftası 
nedeniyle okullar 
başta olmak üzere 
trafik kurallarını 
ve uyulması 
gerekli bilgileri 
vatandaşlara 
aktaran Trafik 
ekiplerine nazire 
yaparcasına 
caddenin en 
dar yerine ve 
araçların 
geçişlerini 
engelleyecek 
şekilde park edilme
si sıkıntı yaratıyor. 
İşlerinin olduğu 
yere gelip araçlarını 
yolun yasak * 
yerlerine ve geçiş

yapan araçları 
engelleyecek 
şekilde park 
eden sürücüler 
trafiğin tıkandığını 
görmelerine 
rağmen girdikleri 
yerlerden çıkarak 
araçlarını alma

maları ise 
tepkilere yol 
açıyor.
Halk Otobüslerini 
kullanan şoförlere 
yönelik yapılan 
toplantılarda 
ise trafiğin 
sıkışmaması için

uyarılar yapılmasına 
karşılık küçük 
araçların 
otobüs duraklarına 
ve trafiği 
sıkıştıracak 
yerlere araçlarını 
park etmeleri 
engellenemiyor.

bayta! www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, S I 

3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÖMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler. 1
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 

yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoglu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli | 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ

BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.cqm.tr Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.cqm.tr
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Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu Folklörcüleri Ankara yolcusu

Bıırım küliüriinii
flnkara'ıla yasatacaklar
^70 ülke ve 81 ilden 2 bin 500 gencin katılacağı “Dünya 
Kültürleri ve Gençlerin Anadolu Buluşması” 13-21 Mayıs 
tarihleri arasında yapılacak. Ankara’daki programa 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu 
Folklor Ekibi’nin Bursa’yı temsilen katıldığı bildirildi.

tin ŞEKERSOZ

arafından düzenle- 
len ve 13-21 
Vlayıs 2008 tarihleri 
ırasında gerçek- 
eştirilecek olan 

70 ülke ile 81 ilden 
2 bin 500 gencin 
katılacağı Dünya 
Kültürleri ve 
Gençlerin Anadolu 
Buluşması 
programına TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu Bursa’yı

"temsilen AnKara'ya 
gidecek.
Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü'nün 
organize ettiği 
programda, 
TSO Gazi İlköğretim 
okulu kafilesine 
Müdür Yardımcısı 
Arzu Özçelik 
başkanlık edecek. 
30 kişiden oluşacak 
kafilede folklor 
oyuncuları ile 
kılıç kalkan ekibi 
de yer alacak. 
Her yıl 15-21 Mayıs 
tarihlerinde 
kutlanan "Gençlik 
Haftası" bu yıl 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ü ve 
gençliğe verdiği 
önemi ile ülkemizi 
daha iyi tanıtmak 
amacıyla dünya 
gençleri de 
Ankara'ya 
davet edilerek 
"Dünya Kültürleri 
ve Gençlerin 
Büyük Anadolu 
Buluşması" olarak 
düzenlenecek. 
Bir sivil toplüm 
örgütü olan 
"Fomged Gençlik 
Kulübü" ile 
birlikte düzen- 

| lenecek ve

13-21 Mayıs 
2008 tarihlerinde 
Ankara'da gerçek
leştirilecek olan 
bu projeye katılacak 
olan Gemlik 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu ekibi 
özellikle Kılıç Kalkan 
oyunları ile Bursa 
yöresi halk oyun
larını dünya 
gençlerine 
sergileyecek.
Bu yıl gerçekleştir
ilecek etkinliklere 
her ilden bir grup 
öğrencinin katıla

cağını ve her ilin 
geçmişini, kültürel 
yapısını, değerlerini 
ve tarihini tanıta
bilmesi için stantlar 
açılacağını belirten 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Haşan Arı, "Daha 
önce Gençlik 
Haftasına her yıl 
her ilden bir temsilci 
seçilirde. O temsilci 
Ankara'ya gider 
Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü 
tarafından 
Ankara'da

ağırlanırdı ve 
etkinliklere katılırdı. 
Bu yıl Başbakanlığa 
bağlı bu etkinliklere 
ilaveten her ile 
kendisini tanıtabile
ceği bir imkan 
sağlandı. Ankara'da 
bu yıl bir araya 
gelecek olan 
dünya gençleri 
kendi geçmişlerini, 
kültürel değerlerini, 
yapısını ve tarihini 
tanıtabilmek için 
9'ar metrelik 
stantlar kurulacak" 
dedi.

YazıYORUM
y "" K Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozc a nvural 1933@hotmaiI.can 

■M v jKbmhSM www.milliyet/blog/özcan vural

Şaşkınlar!....
AKP işleri berbat edip bir çözüm aradı 

ğında o çözüm nedense AKP’den önce 
MHP’nin aklına geliyor.

AKP içinden çıkılmaz bir noktaya 
geldiğinde, MHP yetişiyor; 367 sorununda, 
Cumhur başkanlığı seçiminde de, türban 
yasalarında da MHP sahneye çıktı, eseri 
berbat etti..

Ve şimdi de AKP’yi kapatılmaktan kur
tarma çabalarına yine balıklama atladı.. 
Öneri üzerine öneri sunuyor..

Sanki AKP’nin sorunları onun sorunları.
AKP kendini kurtarmak için elbette 

çözüm arıyor.
Yine şaşkın, yine aklını başına almadı, 
Bu defa yolları ayırarak, paçasını kur

taracağını sanıyor.
İktidar partisi işleri berbat etti ve kap

atılma tehlikesiyle burun buruna geldi.
Ama aklına ciddi, hukuka uygun bir 

çözüm gelmiyordu.
İşte o çözüm MHP’nin aklına geliverdi:
"Cumhuriyet rejimini yıkma suçu silahlı 

eyleme ve teröre bulaşmadığı sürece, parti 
kapatılamaz..."

Tamam tamam da şimdide ben 
konuşayım, Dinleyin;

Bir siyasi parti aynı suçu; devleti için 
için ele geçirerek, takiye ve hile yaparak, 
İslam Cumhuriyeti kurmak için 
Erbakan’ın işaret buyurduğu gibi "kansız" 
işlerse ne olacak?.

Bence Devlet Bahçeli hata etti.
Hem de büyük hata eyledi..
Bu kaçıncı hatası, ben sayamadım ama 

epeyce çok..
Daha önce yaptıklarının hata olduğunu 

anladılar, yanlıştan dönmeye başladılar, 
eski ona güvenen tabanlarına dönmeye 
çalışıyorlar diyecektim ki, yine aynı hata..

Geçtiğimiz 22 Temmuz seçimlerinde 
MHP’li olmayan birçok seçmen, Devlet 
Bahçeli’ye oy vermişti.

AKP’ye muhalif olanların bir kısmı 
yanıldılar, muhalafet güçlü olsun diye oy 
kullandılar.

Devlet Bahçeli o güveni iyi kullanabilir
di.

Merkez sağdaki büyük boşluk orada 
durur ken, Doğru yol - Anavatan partileri 
siyaset sahnesinden silinmişken biraz 
fazla, onlarından tahmininden fazla mil
letvekili çıkarmaları onları şaşırttı..

Seçmen AKP’den kaçacak yer ararken 
ve insanlar kendisine güven duyarken 
MHP’yi sağın büyük partisi yapabilirdi.

Ama bunu yapamadı.
Seçim mitinglerinde kürsüden bağırıp, 

çağırdılar, idamlık ipler attılar, Büyük tep
kiler içinde, AKP’yi yerden yere vurup 
Türkiye’yi felakete sürüklemekle 
suçladılar.

Sonra da peşinden onların bile aklına 
gelmeyen çözümler üretip her seferinde 
AKP’ye koltuk değneği oluyorlar.

Allahım sen şaşkınlara doğru yolu 
göster...

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KSrfezl

OKUTUN OKUYUN

mailto:1933@hotmaiI.can
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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ftyKenıli minikler kep giydi
Serap GÜLER
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Anasınıfı öğrencileri 
düzenlenen gecede 
kep giyerken, 
birinci sınıf öğrenci
lerine de Başarı 
Belgeleri verildi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
önceki gece 
düzenlenen geceye, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
okul yöneticileri 
ve veliler katıldılar. 
Salonu tamamen 
dolduran veliler, 
miniklerin gece 
boyunca yaptığı 
gösterileri büyük 
beğeni ile izlediler. 
5 yaş grubu minik 
leri sergiledikleri 
‘Şirinler’ adlı oyunun 
ardından veliler 
tarafından alkış 
yağmuruna tutuldu. 
Birinci sınıf öğrenci
leri ise ‘Kırmızı 
Başlıklı Kız’ı İngiliz 
ce olarak sunar 
larken, ana sınıfı 
ve birinci sınıf 
öğrencileri branş 
ve sınıf öğretmenleri 
Gözde Kamber, 
Ruken Yavuz, Sevil 
Şen, İlke Pusmaz, 
Oya Akış, Nihal 
Yavuzdoğan,

Neriman Güntekin, 
Burcu Çelebioğlu 
gözetiminde hazır
ladıkları gösterileri, 
Halk Oyunları, 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Emine 
Yaşar gözetiminde 
hazırlanan Modern 
Dans Gösterileri, 
Tiyatro Öğretmeni 
Şirin Oba gözeti
minde hazırlanan 
‘Çocuklara Umut 
Var’ adlı piyesi 
sundular.
Gecenin birinci bölü 
mü Müfit Tekin’in 
veliler adına yaptığı 
konuşma ile son 
buldu. Gecenin 
ikinci bölümünde 
ise İngilizce

Öğretmeni 
Gözde Kamber’in 
gözetiminde 
hazırlanan İngilizce 
şarkılardan sonra, 
Müzik Öğretmeni 
Murat Onat yöneti
minde hazırlanan 
Okul Korusu 
birbirinden güzel 
şarkılar 
seslendirerek göz 
doldurdu.
Okul öğretmele 
rinden Olcay 
Öner ile Gözde 
Kamber’in sunucu
luğunu yaptığı 
gecenin sonunda 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Sahibi Gürhan 
Ay, Okul Müdürü

Ahmet Cevdet 
İşler tarafından 
gecenin hazırlan
masında emeği 
geçen öğretmenlere 
çiçek verildi.

Öte yandan, 
ana sınıfı ve 
birinci sınıfların 
yaptığı resimler, 
projeler ve ilk yazılar 
Kültür Merkezi’nde

Görsel Sanatlar 
Öğretmeni 
Burçak Uslu 
tarafından hazırla
narak, izlenime 
açıldı.

Wn ııe zeytinyağı sorunları masaya yatırılıyor
Gemlik Ticaret Türkive Büvük temsilcileri. sorunları ile zeytininin arzetmektedir” IGemlik Ticaret
Borsası öncülü 
ğünde bugün 
Borsa salonunda 
“Zeytin ve Zeytinya 
ğı Sektöründeki 
Problemler’

Türkiye Büyük

konulu 
yapılat 
Saat 10

>’a-tı

başlayac...' 
olan toplantıya

Millet Meclisi 
Zeytinyağı 
Komisyonu’nda 
görevli 
milletvekillerinin 
yanı sıra, 
Marmarabirlik, 
ilçemiz ye çevresin
deki üretici koo
peratifleri, Ticaret 
ve Sanayi Odası

temsilcileri,
Ziraat Odası yöneti
cileri, zeytinyağı 
üretici firmaları ve 
zeytin üreticileri 
katılacaklar.
Gemlik Ticaret Bor 
sası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, uzun süre 
dir Gemlik zeytininin 
ve zeytinyağının

sorunları ile
ilgilendiklerini, 
daha öncede 
bir çok defa 
bu konuda 
toplantılar 
yapıldığı, 
Gemlik zeytininin 
coğrafi işaretlerinin 
tescilinin 
yaptırıldı ğını 
hatırlatarak, “Gemlik

zeytininin
hakettiği yere 
gelmesi için 
var gücümüzle 
çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 
Bu toplantımıza 
TBMM’nin zeytin1 
ve zeytinyağı 
komisyonu 
üyelerinin de 
katılması önem

dedi.
Toplantıda sorun
ların masaya 
yatırılacağını da 
belirten Dillioğlu, 
toplantı sonrası 
bir sonuç bildirisi 
hazırlanarak, 
konunun parlamen
toya da taşınacağını 
vurguladı.
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Trafik Haftası
Altyapı sorununu tamamla

mamış bir devlet, ülkedeki 
otomotiv sanayinin büyümesi 
için var gücüyle çalışıyor.

Tamamı dışa bağımlı oto
motiv sektörü ise bankacılık 
sektörü ile birlikte herkesin 
araba sahibi olmasına çalışı 
yor.

Amaçları para kazanmak..
Ama bu araçların gezeceği 

yollar yetersiz kimsenin aldır 
dığı yok.

Sorun yalnız araç sorunu 
değil.

Sürücü sorunu, yolların 
yetersizliği, kurallara uyma
mak, otopark, şoförlerin 
eğitimsizliği, sürücü belgesi 
sınavlarının yetersizliği, eski 
araçların trafikte bulunması....

Sorunları uzatabiliriz.
Gemlik, trafik konusunda 

çok sorunlu-bir ilçe.
Her yıl trafiğe 4-5 bin yeni 

araç girdiğini duymuştum.
Gemlik, eski bir rum ken

tidir de aynı zamanda.
Büyümesi 1980’1i yıllarda 

başlamış, bugün nüfus ve ya 
yıldığı yüzölçüm olarak ol 
dukça büyümüştür.

Ancak, çarpık yapılaşma,

Güne Bakış
Kadri GpLER 

kadri guler@hotmail.com

geniş olmayan yollar, otopark 
yerlerinin bulunmaması ilçede 
artan araç sayısıyla kıyaslan 
dığında ortaya büyük trafik 
sorunu çıkıyor.

Sorunlar gittikçe artıyor.
Gemlik’teki ana Cadde olan 

İstiklal Caddesinde belli saat 
lerde trafik sıkışıyor.

Karşıdan karşıya geçemi 
yorsunuz.

Dar sokaklarda kimi tek 
yönlü, kimi iki taraflı park 
yapılması sonucu araçlar yol
larda ilerlemekte zorlanıyorlar.

Evlerin altına yapılması ge 
reken otoparklar yapılmayın
ca, tüm araçlar sokaklara park 
ediliyor.

Vatandaş aracını park ede
cek yer bulamıyor.

Belediyeler otopark para 
larını alarak, evlerin altlarını 
işyerlerine izin verdi yıllarca.

Açık alanların her tarafını 

da otopark olarak planlara 
işletti.

Gemlik’in yollarını genişlete 
meyeceğimize göre, bu oto 
park sorununu nasıl çözüme 
kavuşturacağız?

Bıınu ben çözemiyorum.
Bugüne kadar da çözen çık 

madı.
Nasıl çözüleceğini de bilen 

yok.
Gemlik’in geniş yollara ihti 

yacı yar.
Otopark sorunu çözmek 

için katlı otoparklar gerekli.
Bozuk yollar onarılmak.
Yavaş yavaş tek yol uygu

lamasına belli yolarda geçili 
meli diye düşünüyorum.

SORUNLAR MASAYA 
YATIRILSIN
Gemlik’teki trafik sorun

larını benim yüzeysel olarak 
ele aldığım konular yanında 

başkaları da olabilir.
Teknik birçok konu da ola

bilir.
Bunlar, ortak platformda 

konuşulmalı.
Sorunlar saptanmalı, çö 

züm yolları görüşülmeli.
Belli bir plan dahilinde so 

runlar giderilmeli.
Burada iş, başta yerel yö 

netimlere düşüyor.
Terminalin hizmete açılma 

sı bir bakıma büyük otobüs
lerin şehir merkezinden dışa 
çıkmasını sağlayacak.

Ama bu da yetmeyecek.
Bu kez Terminal ile şehiri 

merkezi arasında çalışan araç 
sayısı artacak.

Belediye, Şoförler Odası, 
Taşıyıcı Kooparetifleri, sivil 
insiyatif, İlçe trafik, İl Trafik 
Komisyonu, İl Genel Meclisi 
üyeleri ve sivil vatandaşlar 
Belediye Başkanının çağrısıy
la Gemlik’teki Trafik Sorun 
ları’nı masaya yatırmalı diye 
düşünüyorum.

Bu sorunlu çözer mi.
Çözmez ama sorunlar ve 

çözüm yolları ortaya çıkar.
Bir başlansın derim.

Esnaf Odasından Gemlikspor'a destek
Gemlikspor Kulüp Başkanı Mehmet Göral ile yönetim kurulu üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan’ı ziyaret ederek, Gemlikspor’a yapılan malzeme yardımı için teşekkür etti. 
Talan, “Bu çocuklarımız esnafımızın çocuklarıdır. Gemlikspor’a sahip çıkarak destek olalım” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan'a Gemlikspor’a 
oda olarak yapılan 
spor malzemesi 
desteği için 
teşekkür ziyaretinde 
bulunuldu.
Kulüp Başkanı 
Mehmet Göral ile 
yönetim kurulu 
üyeleri ilyas Çelik 
ve Orhan Koç, 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan ile 
oda yönetim kurulu 
üyesi Emir Ertem'e 
Gemlikspor’a ve 
Gemlikli gençlere 
spor yapabilmeleri 

için verdikleri bin 
512 YTL'lik malzeme 
desteğinden dolayı 
teşekkür ettiler.
"Ben Gemlikliyim, 
Gemlik'te yaşıyo
rum" diyen herkesin 
Gemlikspor’a destek 
vermesi gerektiğinin 
altını çizen Gemlik 
spor Başkanı Meh 
met Göral, "Gençleri 
mizi spora yönel
terek kötü alışkanlık 
edinmelerine engel 
olmak istiyoruz. 
Bize yapılan her 
destek için yapan
lara teşekkür 
ediyorum" dedi. 
"Çocuklarımızı 
spora kazandırmak 
için üzerimize

düşen görevi, 
layıkıyla yapmaya 
çalışıyoruz" diyen 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
yapılan teşekkür 
ziyaretin den mem
nun olduğu nu 
belirterek, "Bu 
teşekkür tüm esnaf 
arkadaşlarım adına 
yaptığımız desteğe 
karşılıktır. Bu 
çocuklarımız 
esnafımızın çocuk
larıdır, Gemlikspor’a 
tüm oda yönetimleri 
ile sivil toplum 
örgütlerinin de 
sahip çıkarak 
destek olmasını 
bekliyoruz" diye 
konuştu

Gemlik K"rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

T MA “SUYUNU BOŞA ——JSSXW HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

mailto:uler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Pizzeria Napoli açıldı ı ili miıı îMiii'
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Aşkın ve pizzanın 
tadına varmak 
isteyenlerin yeni- 
adresi Pizzeria 
Napoli açıldı.
Hamidiye Mahallesi 
Kumsal Sokak'ta 
(Adliye binası yanı) 
Soner Şahin ve 
Haşan Al'ın ortak
lığında açılan 
Pizzeria Napoli'nin 
açılış kurdelesini 
Belediye Meclis 
Üyesi Osman 
Sivas kesti.
Sabah saat 08.00' 
dan 23.30'a kadar 
müşterilerinin 
hizmetinde olacak 
Pizzeria Napoli'de 
yüzde yüz orijinal 
pizza servisi 
yapılıyor.
Pizza çeşitlerinin 
yanı sıra kahvaltı, 
sandviçler, burger- 
ler, aperatifler, 
salatalar, İtalyan

spagettiler, İtalyan 
delikli makarnalar, 
İtalyan mantı çeşit
leri, deniz ürünleri, 
tavuk et çeşitleri, 
kuzu et çeşitleri, 
dana et çeşitleri, 
tatlılar ve içecekler 
müşterinin arzusuna 
göre hazırlanıp 
servis yapılıyor.

Üniversite bulunma 
yan 9 ile üniversite 
kurulmasını öngö 
ren Kanun Tasarısı, 
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu'nda ele alındı. 
Doğudaki okullarda 
hala tezek yakıldığı ' 
m belirten CHP Ar 
dahan Milletvekili 
Ensar Öğüt'e, AKP 
Milletvekillerinden, 
"Bugün bayram 
yapalım, niye tezeği 
karıştırıyorsun" tep
kisi geldi. 
Üniversitesi olma 
yan 9 ile üniversite 
kurulmasını, İstan
bul'da 2 vakıf üniver 
sitesi kurulmasını ve 
yeni kurulan 5 Tıp 
Fakültesi'ne kadro 
tahsisini öngören 
Kanun Tasarısı, 
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu'nda ele alındı. 
AKP Afyonkarahisar 
Milletvekili Sait Aç

ba başkanlığında 
toplanan Korniş 
yonun 9 ile 
üniversite kurul
masına ilişkin 
düzenleme 
üzerindeki görüşme
sine Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik de katıldı. 
Komisyon, bazı 
illere üniversite 
kurulmasına ilişkin 
19 milletvekilinin 
hazırladığı kanun 
teklifi ile hükümet
ten gelen tasarının 
birleştirilerek 
görüşülmesine 
karar verdi. 
Aralarında Tunceli 
Bağımsız Milletvekili 
Kamer Genç'in 
de bulunduğu 
teklif sahibi mil
letvekilleri, yaptıkları 
konuşmada 9 
ile üniversite kurul
ması kararından 
dolayı hükümete 
teşekkür etti.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN
ÖZEL TASARIMLAR..

BİZİM

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

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
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Kandilli Rasathanesi Müdürü, Marmara'da hareketlilik olduğunu belirtti ve ekledi: 

mmılnıMııiıiM’
Bursa'da'Haydi 
Bahalar Okula 

Projesi' haşlatılacak

Boğaziçi Üniversite
si Kandilli Rasatha 
nesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Gülay 
Altay, Marmara'nın 
güneyinde de 
kuzeyinde de Saros 
Körfezi açıklarında 
da hareketlenme 
olduğunu belirterek, 
“Dolayısıyla deprem 
beklentisi olasılığı 
hala yüksekliğini 
koruyor” dedi. 
Prof. Dr. Gülay 
Altay, en son Yalova 
Çınarcık'ta 4.8 
büyüklüğünde bir 
deprem meydana 
geldiğini hatırlata 
rak, 2000 yılından 
günümüze kadar 
genelde Marmara 
Bölgesi'ndeki fay 
hattının devamında 
bir hareketlilik 
yaşandığını ve bun
ların kayıt altına 
alındığını bildirdi. 
Altay, “Marmara'nın 
güneyinde de kuze 
yinde de hareketlilik 
var. Saros Körfezi 
açıklarında da var. 
Dolayısıyla deprem 
beklentisi olasılığı 
hala yüksekliğini 
koruyor” dedi. 
Türkiye'deki afet 
yönetim sisteminin 
ulusal boyutta 
yeniden yapılandırıl
ması ve gerçekleş 
tirilmesinin önemine 
işaret eden Altay, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Kaynak 
ların yerinde kul
lanımı, çeşitli konu
larda çalışan birim
lerin birbiri ile eş 
güdümde ve koordi
nasyonunun yapıl
masının çok yararlı 
olacağını düşünüyo
rum. Zaten başladı. 
Ulusal bir koordi
nasyon olması 
gerektiğini bilmek 
zorundayız.
Kurumların ilişkileri
ni bütünleştirerek 
yapmaları ulusal bir 
sorun. Sadece dep 
rem beklentisi değil, 
depreme hazırlık yö 
nündeki projelerin 
desteklenmesi ve 
teşvik edilmesi 
gerekir.

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

“UZMANLAR 
RİSKİ AZ 
GÖSTERMEMELİ” 
Halkımız, Türkiye 
olarak bir deprem 
tehlikesi içinde yaşa 
dığını bilmek zorun
da. Bu depremlerin 
olacağını, her dep 
remden sonra panik 
yaşanmaması ğefek- 
tiğini, bulunduğu
muz mekanları gü 
vence içine almanın, 
kişilerin de bu konu
da sorumlulukları 
olduğunun talebi 
içinde olmalı. Türki 
ye'de 5 ve 6 büyük
lüğünde depremler 
olacaktır. Bu bilgi
lerin uzmanlar 
tarafından mümkün 
olduğu kadar güven
li tarzda iletilmesi 
gerekiyor. Yani 
uzmanlar tarafından 
riski az göstermek 
olmamalı. Bu risk 
var ve riskin olur 
luğunu dikkatle de 
ğerlendirmek gereki 
yor. Yapılan çalış
malar sadece 
Türkiye için değil 
uluslararası boyutta, 
ileri çok değişik 
çalışmalar. Kandilli 
de bu yolla çalışma 
larını yapıyor. Dolayı 
sıyla halkımızın gü 
ven içerisinde bunu 
bilmesi gerekiyor.” 
DENİZ DİBİ 
RASATHANESİ 
Gülay Altay, 1999 
yılında meydana ge 
len Marmara depre
minden sonra, çalış
ma alanlarını geniş 
(ettiklerini belirterek, 
Kandilli Rasathane 

sinin çalışmalarını, 
deprem verilerinin 
daha hızlı ve sağlıklı 
elde edilmesi, risk 
azaltmada mühendis 
lik uygulamaları 
ve bilgi iletişiminin 
artırılması yönünde 
yo ğunlaştırdığını , 
bildirdi.
Marmara 'da deprem
lerin deniz içinde de 
sürekli izlenebilirle 
sini sağlayacak 
deniz dibi rasathane 
si çalışmalarının 
başlatıldığını ve risk 
azaltmayı amaçlayan 
etkin mühendislik 
projelerinin hayata 
geçirildiğini vurgu
layan Prof. Dr. Altay, 
şunları kaydetti: 
“Öncelikle deprem 
de etkili olan 
Marmara'yı ölçebil 
mek gayesiyle, 
deniz dibi rasatha 
nesinin oluşturul
ması üzerinde ilk 
adımları attık.
Bunlar sabit rasat 
haneler olacak. Mar 
mara Denizi'ne 5 
adet, ağırlıklı Marma 
ra'nın güneyi olmak 
üzere 10 adet kara 
sal rasathane yerleş 
tirmek üzere çalışma 
başlattık. Denizdeki 
rasathanede veri 
akımı, fiber kablolar
la gerçekleştirile
cek.” 
Prof. Dr. Gülay 
Altay, Telekom 
desteği ile en son 
teknoloji de yapıl
makta olan bu sis
temin yerleşti 
rilmesinin hava şart
larına göre 2009 yılı 

nın ortalarına kadar 
sürebileceğini 
belirtti.
TSUNAMİ 
AÇISINDAN 
ERKEN UYARI 
Prof. Dr. Altay, rasat 
hane ile ilgili ayrıca 
şu bilgileri verdi: 
“Yerleştirme işlemi
nin ardından rasatha 
ne, son derece ö 
nemli bilgiler aktara
cak. Sade bu sistem 
içinde sismometre 
yok. Ayrıca, deniz 
seviyesini ölçen sis
temler, hidrofon gibi 
başka ölçüm aletleri 
de buralara konula
cak. Bu, Türkiye için 
önemli bir aşama. 
Dünyada çok sayıda 
yok bunlardan. Şu 
an gerek Avrupa ül 
keleri, gerekse Akde 
niz'i çevreleyen 
ülkeler, gerek dep 
remsellik yönü ile 
gerekse* rsûnamı 
oluşmasını izlemek 
amacıyla çalışmalar 
yapıyorlar. Bu sis
temle Tsunami 
açısından da erken 
uyarı alma imkanı 
olacaktır. Dolayısıyla 
daha önceleri, 
Kuzey Anadolu fay 
hattındaki tehlike 
boyutundan bahset
miştik. Bu hattın 
gelmiş olduğu en 
son nokta itibarıyla 
1999 Gölcük-İzmit 
depremlerinden 
sonra ve daha önce 
de 1912 yılı başların
da kırılmış bir parça 
var. Bu sistemle 
Marmara'da o kırığın 
kırılıp kırılmadığı 
rahatlıkla gözlemlen
miş olacak, olumlu 
veriler aktarılacak. 
Çok büyük bir proje. 
Bunun ilk verileri 
başladığında 
Türkiye içinde son 
derece önemli bir 
adım atılmış olacak. 
2009 ortalarında 
tamamlandığı zaman 
sağlıklı veri aktarımı 
başlaması için 
bütün testleri yapılıp 
aktarım başlatılmış 
olacak. Bunun 
başlayabilmesi için 
denizde de çalış
malar yapılacak.”

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan 'Hay 
di Babalar Okula' 
Projesi ile öğrenci 
babalarına yönelik 
2 yıl sürecek üç 
saatlik uygulamalB 
eğitim programı 
başlatılacak. 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan pro- 
jede; uzmanların 
katkısıyla öğrenci 
babalarına yönelik 
üç saatlik uygula
malı eğitim progra 
mı düzenlenecek. 
Öğrenci babalarının 
çocuklarıyla olan 
iletişimlerini artır
mak, okula ilgilerini 
sağlayarak Bur 
sa'da eğitim ve 
yaşam kalitesini 
yükseltmeyi amaç 
layan proje 2 yıl 
sürecek, il Millî Eği 
tim Müdürü Atilla 
Gülsar tarafından 
yapılan açıklamada; 
"Projenin öncelikle 
ilçe yöneticilerine, 
Bursa'da ki rehber 
öğretmenlere, kamu 
oyunun ve öğrenci

Bursaray B etahı'nda
ücretli seferler haşlıyor
Bursa'nın hafif 
raylı sistemini 
kentin doğusu 
ile buluşturan 
BursaRay 
B etabı, 12 Mayıs 
Pazartesi gününden 
itibaren ücretli 
tarifeye geçiyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin, ulaş 
tiran, kesintisiz ve 
çağdaş ulaşım he 
definden hareketle 
hayata geçirdiği ve 
6 Nisan'da hizmete 
açılan BursaRay 
B etabının ücretsiz 
seferlerinden 
1 ay da yaklaşık 
1 milyon 100 bin 
kişi faydalandı.
Yıldırım'daki istas 
yonlardan 6 Nisan 
Pazar gününden bu 
yana raylı sisteme 
ücretsiz binen ve 
yolculuk eden 
vatandaşlar, 
12 Mayıs 
Pazartesi'den 
itiba ren sistemi 

babalarının hızlı bil
gilendirilmesi ama 
cıyla tanıtımı yapıla
cak. Hazırlanan 
program Bursa'da 
okullarda görevli 
bütün rehber öğret
menlerle yapılacak 
paylaşım çalış
maları vasıtasıyla 
eğitimcilerin eğitimi 
yapılacak." dedi' 
Projenin özellikle 
ilçe milli eğitim 
müdürleri ve 
okul müdürlerinin 
sorumluluğunda 
okul ve velilere 
uygun ortamların 
oluşturulmak 
suretiyle sürdürüle
ceğini belirten İl 
Millî Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar, 
"Ara dönemlerde 
projede eğitim ver
ilen veli sayısı, eği 
timden amaçlanan 
sonuçların değerlen 
dirilmesi ve iyileş 
meye açık alanların 
süreç boyunca iyi 
leştirilmesi suretiyle 
proje devam ettirile
cektir. Projenin 
süresi iki yıldır." 
şeklinde konuştu.

artık mevcut 
ücret tarifeleriyle 
kullanabilecek. 
Raylı sisteme tam 
bilet (1 YTL) ile 
binen yolcular 
metrodan sonra 
45 dakika içinde 
aktarma yapacak
larında herhangi 
bir toplu ulaşım 
aracına (Be lediye 
otobüsü, özel halk 
otobüsü) 70 kuruş 
indirimli binebi 
lecek. BursaRay'ı 
65 kuruş karşılığı 
yani tenzilatlı 
(indirimli-öğrenci) 
kullanan yolcular 
ise aktarma 
araçlarından 45 ku 
ruş indirimli faydala 
nacak. Yine teker
lekli toplu ulaşım 
araçlarından Bursa 
Ray'a aktarma yapa 
cak yolcular da tam 
bilette 70 kuruş, 
tenzilatlı bilette 
45 kuruş indirimden 
yararlanabilecek.
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Bursa'da bariyere 
çarpıp yan 
yatan kamyonun 
sürücüsü 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul-İzmir 
çevre yolu 5. 
kilometrede 
meydana gelem 
kazada, Kocaeli'den 
13 ton sac yüklediği 
16 LU 267 plakalı 
kamyonu ile 
Balıkesir istikame
tine seyreden 
Yakup Karaca (44), 
direksiyon

hakimiyetini 
kaybedince, 
kamyonu demir 
bariyere çarpıp 
yolun kenarına 
yuvarlandı. Kabin 
içerisinde sıkışan 
Yakup Karaca olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. İhbar 
üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri, 
kamyonun kabinini 
kesip Karaca'nın 
cesedini çıkardı. . 
Cumhuriyet 
savcısının inceleme 
sinin ardından

Yâkup Karaca'nın kaldırıldı. Olayla ilgili
cesedi morga soruşturma sürüyor.

Mlııı İM InlHttııılı
Almanya’da karısını 
ve sevgilisi olduğu 
nu iddia ettiği adamı 
kurşun yağmuruna 
tutup kaçan koca, 
Interpol’ün uydu 
izlemesi sonucu 
verdiği koordinatlarla 
Bursa’da yakalandı.

ALMANYA’da, iki 
hafta önce eşi Sevim 
Yazıcı (38) ve 
sevgilisi olduğunu 
iddia ettiği Aydın 
K.’yı (40) 13 kurşun 
sıkarak ağır 
yaralayan Türker 
Yazıcı (42), kaçarak

izini kaybettirdi. 
Interpol, Yazıcı’nın 
babası Mehmet 
Yazıcı’nın Almanya 
dan emekli olduktan 
sonra Bursa’da 
yaşamaya başladığı 
nı, kullandığı Alman 
plakalı Mercedes

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

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

I ACİLSAIİLIKveKİRAUKLARINIZ İÇİHBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

|| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni 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 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

otomobilde, çalın
maya karşı uydu 
bağlantılı yer 
belirleme sistemi ' 
(GPS) olduğunu 
saptadı*.
Bunun üzerine 
dedektifler, 
uydudan aracın 
koordinatlarını tespit 
ederek Bursa 
polisine haber 
verdi. Polis, 
Mehmet Yazıcı’ya 
GPS koordinatlarını 
kullanarak
Uludağ yolu üzerinde 
arkadaş ziyareti 
sırasında ulaştı.
Mehmet Yazıcı’yı 
sorgulayan 
polis, Türker 
Yazıcı’nın akra
balarının yanında 
saklandığını 
öğrenip yakalandı. 
Mahkemece tutuk
lanan Yazıcı’nın iki 
ülke makamları 
arasındaki yazış
malarından 
sonra Almanya’ya 
iade edileceği 
bildirildi

i

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Madde ÖZALP
Tel o13 24 74 Fax: 514 10 21

Ziyaretine gittiği 
kardeşinin cesedi 

İle karşılaştı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de bir kadın, ziyare
tine gittiği kız karde 
şinin cesediyle 
karşılaştı.
Cumhuriyet savcısı, 
yalnız yaşayan kadı 
nın ölümünü şüphe
li bularak soruştur
ma başlattı. Edinilen 
bilgiye göre, Soğuk 
kuyu Mahallesi’nde 
yanlız başına kalan ■ 
56 yaşındaki Emine 
Güldüren Topoğraf, 
evinde hayatını kay
betti. Dün gece kız 
kardeşine misafir 
olarak giden Agah 
Şerif Topoğraf, 
kapıyı çaldı. Ancak

kendisine ait anah 
tarla kapıyı açan 
Topoğraf, koltuğun 
üzerinde kız karde 
şini hareketsiz gö 
rünce 112'ye haber 
verdi. Olay yerine 
gelen acil servis 
ekibi kadının hayatı 
nı kaybettiğini bil 
dirdi. Polisin bilgi 
verdiği Cumhuriyet 
savcısı, ölüm olayını 
şüpheli bularak ce 
nazeyi otopsi için 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırttı. 
Yapılan incelemede 
Emine Gülderen'de 
herhangi bir darp 
veya yara izine 
rastlanmadı.

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çoy ocogındo çalışmak üzere 
GHRSON nUNflCflKTIB.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

GEMÜKGÜNEŞ NAKLİYAT TİC. LTD. ŞTİ.

Azot Yolu Kocaçukur Mevki No:l - GEMLİK

TEL: 524 75 00

ELEMAN ARANIYOR
KAYIP

Gemlik Nüfus.
Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
MUKADDES AKMAN

KAYIP
Gemlik Ticaret 

Meslek Lisesi'hden 
aldığım vği p I o ma m ı 

j kaybettim.
Hükümsüzdür. •
HAVVA ŞAHİN

Şirketimiz bünyesinde 
çalışmak üzere 

TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 
AŞÇI aranıyor

Müracatlar şahsen yapılmalıdır.
Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 

Azot Yolu Kocaçukur Mevki 
No:1 - GEMLİK

TEL: 0.224 524 75 00
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j|İHr e-mail: yeldabykz@gmail.com.
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Muhalefet Yoksunu Türkiye
Atatürk, Cumhuriyetimizin temel olu 

şumlarından bir tanesini yaratmak amacıy
la farklı iki partiye görev vermiştir. Bazı 
çevrelerin çıkarlarına dayandırması sonu
cu başarısız olan bu girişimi İnönü döne
minde ise en etkin biçimde Demokrat 
Parti gerçekleştirmiştir.

Daha sonra günümüze kadar uzanan 
süreçte birçok parti kendini göstermiştir. 
Ancak hep eksik olan, iktidarı yeterince 
gözlemleyip yapıcı bir muhalefet varlığı 
gösterememeleridir.

Elbette az da olsa haklarını vereceğimiz 
parti ve üyeleri var.

Yaklaşık beş senedir bu konuda tam bir 
kısır döngü yaşıyoruz.

Bu yüzden vatandaşa farklı bir soluk 
veremiyoruz.

Hangi muhalefete elini atsanız aynı söy 
lemlerden ve eylemlerden öteye geçemi 
yor.

Bir de üstüne aynı şahısların başkanlık 
etmeleri insanları çileden çıkartıyor. Sanki 
babalarının malıymış gibi padişahlık sis
temini sürdürüyorlar. Taze kanlara fırsat 
vermiyorlar. Şimdi yerel seçim zamanı boy 
gösterirler ve oy toplama uğraşına girer 
ler. Halk aynı simalardan bıktı, onların ise 
gitmeye hiç niyeti yok.

Hal böyle olunca el mahkum mevcut 
kişileri tekrar seçiyoruz.

Önümüzde tepkimizi bile koyacağımız 
şahıslar yok.

Görecekseniz yine aynı tas aynı hamam 
olacak.

Ondan sonra bütünsel değerlerimiz 
elimizden tek tek kayınca artık başımızı mı 
dizimizi mi neremizi döversek boşa.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

8 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR**

ELEMAN ARANIYOR

Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalışacak 

GENÇ DİNAMİK
ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
HELMERSAN A.Ş.

Umurbey Sanayi Bölgesi-GEMLİK 
TEL; 0.224 513 4517

A2 ehliyetli 
kurye işini yapabilecek ve 

su servisi pet satışında 
çalışacak plasiyer 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
ŞAHİNÖZ GIDA ve TEKEL ÜRÜNLERİ 
Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:89 

GEMLİK / BURSA
TEL: 0.224 513 88 17-513 21 30

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

GEMLİK SİNEMA GÜNlÜfiÜ

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

VEMÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel:5l3332l)

T MA ▲ “SUYUNU BOŞA ıınnj HARCAMA»

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

ANESTEZİ 12.00 ■ 14.00 ■ 16.00 ■ 19.00 ■ 21.00
CENNET 11.30 -14.15 -16.15-19.15- 21.15

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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i kilometrelik mın miranı
Galatasaray- 
Gençlerbirliği 
Oftaşspor maçı 
için geri sayım 
sürerken, taraftarları 
bilet telaşı sardı. 
Gece saatlerinden 
itibaren yollara 
düşen binlerce 
GalatasaraylI 
taraftar, şampiyon
luk maçı için 
1 kilometreyi 
bulan bilet 
kuyruğunda 
beklemeye başladı. 
Turkcell Süper 
Ligi'n son haftasın
da Ali Sami 
Yen Stadı'nda 
oynanacak olan 
maçı İzleyebilmek 
için gece saatlerinde 
İstanbul'un 
çeşitli ilçelerine, 
il dışından gelen 
binlerce taraftar, 
Cevahir Alışveriş 
Merkezi önündeki 
Biletix noktasında 
biletlerin satışa 
çıkacağı saati 
beklemeye başladı. 
Zaman zaman 
taraftarlar arasında 
çıkan tartışma 
polis tarafından 
bastırıldı.

Yaklaşık 1 kilomet 
reye ulaşan 
kuyruklarda yaşlı 
kadınlar ile çocuk
ların da bulunması 
dikkat çekti. 
Çankırıh ev kadını 
fanatik taraftar 
Zeynep Arpacı (42) 
da çocuklarıyla 
birlikte bilet almaya 
gelenler arasında 
yerini aldı. 
San-kırmızı renkli 
örtüsü ve bandanası 
ile taraftarların 
liğı'oaâg'i riaııhe 
gelen Arpacı, 
Galatasaray'ın 

maçlarını hiç 
kaçırmadığını 
belirterek, 
"Sabah 05.OO'te 

geldim. İlk defa 
şampiyonluk maçı 
izleyeceğim.
Eşim Fenerbahçeli 
ama ben çocuk
larımla birlikte 
GalatasaraylIyım. 
Buradan Aziz 
Yıldırım'a sesleniyo 
rum; bu işler 
parayla olmaz, 
gönülle olur. Biz 
Ghıhtasaray’imızı 
gönülden seviyor 
ve destekliyoruz" 

diyerek saatlerce 
beklediği sırada 
taraftarlarla 
birlikte tezahüratlar
da bulundu.
‘Bilet almak için 
sabaha kadar 
uyumayıp saat 
05.OO'te bilet 
kuyruğuna giren 
bir çocuk ise okulu 
asarak geldiğini 
söyledi. Bilet 
gişesi henüz 
açılmazken, 
kuyruklar alışveriş 
merkezi otoparkında 
bulunan Biletix 
gişesinden 
ilerleyerek 
Şişli Abide-i 
Hürriyet Caddesi ve 
Mecidiyeköy 
Meydanı'na 
doğru uzamaya 
başladı. Polis 
ekipleri çevrede 
önlemler alırken, 
alışveriş merkezinin 
güvenlik görevlileri 
de gece boyunca 
görev yaptı.
Bilet kuyruğu 
güvenlik şeridiyle 
çevrilirken, 

taraftarların 
kuyrukta bekleyişi 
sürüyor

Turkcell Siiııer Ua'ıle 
haftanın hakemleri 

halli ölün
Turkcell Süper 
Lig'de 2007-2008 
sezonunun son 
haftası olan 34. 
hafta maçlarını 
yönetecek 
hakemler belli 
oldu. Lider 
Galatasaray'ın 
Gençlerbirliği 
Oftaşspor ile 
oynayacağı maçı 
Mustafa Kamil 
Abitoğlu'nun 
yöneteceği 
açıklanırken, 
Fenerbahçe- 
Trabzonspor 
karşılaşmasında 
ise Bünyamin Gezer 
düdük 
çalacak.
Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Merkez Hakem 
Kurulu (MHK) 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 
Turkcell Süper 
Lig'de 2007-2008 
sezonun son 
haftası olan

ııaııana 
maçlarında 
görev alacak

hakemler şöyle: 
"15.00 Kayseri 
spor - Ankaragücü: 
Süleyman
Abay 15.00 
Denizlispor - 
Çaykur Rizespor: 
Gökhan 
Güneşer 15.00 
Gaziantepspor - 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor: 
Deniz Çoban 15.00 
Ankaraspor - 
Bursaspor: 
Suat Arslanboğa 
19.00 Kasımpaşa - 
Konyasppr: 
Mustafa İlker 
Coşkun 19.00 
Beşiktaş - Vestel 
Manisaspor: 
Özgüç Türkalp 
19.00 Trabzonspor - 
Fenerbahçe: 
Bünyamin 
Gezer 19.00 
Galatasaray - 
Gençlerbirliği 
OFTAŞ Spor: 
Mustafa Kamil 
Abitoğlu 19.00 
ûençı'erDin'ığı - 
Sivasspor: 
Aytekin Durmaz"

Celal Bayat ftnatfolu lisesi 1. kümede
2007-2008 eğitim 
ve öğretim yılı İl 
Lig Heyeti 
tarafından düzenle 
nen 2. küme 
Gençler Futbol 
müsabakalarına 
katılan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Futbol 
Takımı 1. kümeye 
çıkarak büyük 
başarı gösterdi. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Futbol Takımı 
Bursa Gazi İl Birinciliği 
müsabakalarında 
Anadolu Lisesi Futbol 
Takımını 2-1 yendi.
8 takım arasına girmeyi 
başaran Celal Bayar 5 
Anadolu Lisesi, 
15 Mayıs 2008 
Perşembe günü saat 
13.oo’de Çınar Lisesi 
Futbol takımıyla final 
vizesi için Hipodrum 
1’de karşı karşıya 
gelecekler.

Gemlik Kız Meslek Lisesi'nden 2002-2003 
döneminde aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. Firdevs PEKTEKİN
‘GemliMnez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com KAYIP

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DoğfUleMelİ^
Liposuction'da yağ 
lar vücuttan emil
erek uzaklaştırılıyor. 
Ancak bu işlem . 
sırasında uygun 
teknik kullanıl
madığında yağ çe 
kilen bölgede, işlem
den sonra morluk ve 
ödem oluşabiliyor. 
Acıbadem Kocaeli 
Hastanesi Plastik 
ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Uzmanı Dr. 
Gökhan Doğan, lipo
suction işleminin 
gelişme süreci 
sırasında kullanılan 
malzemelerin çok 
ciddi oranda deği 
sikliğe uğradığını 
belirterek, "Bu 
nedenle eskiden 
liposuction yaptıran 
hastalarda görülen 
ciltte düzensizlik, 
sarkmalar, vücut 
batlarındaki bozuk
luklar, morluk ve 
ödemler, artık 
görülmüyor" dedi. 
ERKEKLERDE 
MEME, KADINLAR
DA BASEN VE 
KALÇALARDA 
ETKİLİ 
Liposuction yöntemi 
kilo verdirme yönte
mi değil. Vücut hat
larını düzeltme teda 
vl’si. BU yağ aı'rna 
işlemi ile, kadınların 
diyet ve spora rağ
men kurtulamadık
ları yağların vücut
tan uzaklaştırılması 
sağlanıyor. 
Erkeklerde özellikle 
memelerde ve karın- 

da, kadınlarda ise 
basen ve kalçalarda 
biriken yağlar, hor
mona! nedenlerden 
dolayı spor ve 
diyetle verilemiyor. 
Liposuction basit bir 
yağ alma işlemi gibi 
görünüyorsa da, 
bu işlemin doğru 
teknikle yapılması 
kişinin ameliyat son
rası konforu ve 
estetik görünümü 
açısından büyük 
önem taşıyor. Bu 
nedenle hastanın 
ameliyat öncesi 
fotoğraflarının farklı 
yönlerden çekilerek 
üç boyutlu bir plan 
çıkarılması gereki 
yor. Bilgisayar 
üzerinde hasta ve 
doktorun tartışması, 
yapılacak işlemin 
planlanmasına 
yardım ediyor. 
Ayrıca liposuction 
yaptırmak isteyen 
kişiler, daha önce
den bu işlemi yaptır
mış kişilerin ameli 
yat öncesi ve son-

rası resimlerini 
görürlerse ameliyata 
daha rahat giriyor
lar. Op.Dr. Gökhan 
Doğan, ameliyat 
öncesi hastalarını 
ameliyat olmuş 
hastaları ile bir 
araya getirdiğini, 
böylelikle hastaların 
ameliyata daha 
rahat girdiklerini 
ifade ediyor: ''Ben 
ameliyatı yapan 
kişi olmama rağmen 
hastamın bir diğer
ine anlattığı gibi 
tüm detayları anlata
mam. O nedenle 
hastalarımı bir 
araya getiriyorum. 
Veya telefon ile 
görüşmelerini 
sağlıyorum" diyor. 
VÜCUDU BİR 
BÜTÜN OLARAK 
GÖRMELİ 
Liposuction işle
minde sadece 
Kişinin basenleri 
ve bacaklarının ne 
kadar küçültüleceği 
değil, vücudun bir 
bütün olarak değer
lendirilmesi de 
büyük önem taşıyor. 
Hastanın sadece 
belini, karnını 
inceltmek yetmiyor. 
Memelerin ve 
kâîçâ/âffR birbiri ffe 
uyumlu hale geti 
riîmesi önem taşı 
yor. Dr. Gökhan 
Doğan, gerekli 
gördükleri takdirde 
memelere de lipo
suction yaptıklarını 
belirtiyor. Dr.

Doğan, daha 
önce liposuction 
tedavisinin, 5 
milimetre ve 
üzerindeki kalın 
kanüller ile yapıl
ması nedeniyle > 
çok kötü sonuçlar 
oluştuğunu, işlem
den sonra kadınların 
vücutlarında 
çökmeler ve dal
galanmalar oluş
tuğunu söylüyor. 
Ayrıca deri sark
maları, morluk ve 
şişme de görülüyor
du. Şimdi ise 
ince kanüller kul
lanıldığından bu 
olumsuzluklar 
büyük oranda 
ortadan kalktp. 
Dr. Gökhan Doğan, 
liposuctionda laser 
ve ultrason gibi 
çeşitli kombinas 
yonlar denenmişse 
de, bunların birtakım 
yan etkileri olduğu 
için yaygın kullanım
larının mümkün 
olmadığını söylüyor. 
Dr. Doğan, liposuc
tion işlemi sırasında 
sürekli yüksek 
negatif basınç uygu
lanmasının, uzun 
süre aspiratör 
kullanılmasının 
vücutta travma 
yarattığını, bunun 
da ameliyat sonrası 
kalıcı morluklara 
yol açtığını bu 
nedenle yağları 
enjektörlerle almayı 
tercih ettiğini 
belirtiyor

ülezite Bunamai 
Hislini Mili!

demans (damarla 
ilgili bunama) 
hastalığına 
yakalanma riskini 
artırabileceği 
bildirildi.
ABD'deki John 
Hopkins Blöomberg 
Üniversitesinden 
araştırmacılar, 
aşırı kilo ile 
bunama hastalıkları 
arasında ilişki 
olduğunu saptadı. 
1995'ten bu yana 
40-80 yaşındaki 
çeşitli bunama 
hastalıkları olan 
2 bin 534 kişi 
üzerinde yapılan 
bu yöndeki 
10 uluslararası 
araştırmaya daya
narak Dr. Youfa 

göre obezlerde 
bunama riskinin 
yüzde 42, bu riskin 
fazla kilolularda 
yüzde
36 arttığını gördü. 
Wang, kadınlarda 
obezitenin özellikle 
Alzheimer hastalığı 
riskini, erkek
lerdeyse daha 
çok damarla ilgili 
bunama riskini 
artırdığını söyledi. 
Araştırmacılar, 
bunama riskinin 
yüzde 12'sinin 
obeziteye bağlan
abileceğini, söz 
konusu Alzheimer 
hastalığı olunca ise 
bu riskin yüzde 
21'e çıkabileceğini 
belirtti.

M

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156 

51310 55 
513 18 79 
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

C.Savcıhğı 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 'm nn
Sahil Dev. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı

□ I i J*r UU 
513 23 29
p sf O 4 fi t* ti

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 
51313 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
51313 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. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 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_______ 51417 00

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Gemlik Kurfez
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YIL : 35 SAYI : 3052 
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. Nq:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Solalı Oyunları Nostaljisi Senlikle yaşatılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
unutulmaya 
yüz tutan çocuk 
oyunlarını 
gelecek nesillere 
tanıtmak amacıyla 
bu yıl 2'sini 
düzenlediği Sokak 
Oyunları Şenliği, 
11 Mayıs Pazar 
günü Bursa Kent 
Müzesi Anfi 
Tiyatro'da yapılacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
günümüzde 
yerini bilgisayar 
oyunlarına bırakan 
sokak oyunlarını 
hatırlatmak 
amacıyla gerçek

leştirdiği 
'Sokak Oyunları 
Şenliği', 11 Mayıs 
'Anneler Günü'nde 
çocuklarla 
eğlenceli anlar 
yaşatacak.
Şenlikte oynanacak 
olan yakan top, 
horoz dövüşü, 
beştaş, samıdık, 
gazoz kapağı baş 
oyunu ve çelik 
çomak çocuklara 
neşeli saatler 
yaşatırken; 
annelerini de 
çocukluk yıllarına 
götürecek.
Teknolojiyle 
birlikte hızla yalnı
zlaşan çocukların 

sosyalleşmesine 
destek sağlamayı 
da hedefleyen 
'Sokşk Oyunları 
Şenliği'nde yapıla
cak turnuvalar da 
vatandaşlara 
nostaljik anlar , 
yaşatacak. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
bu yıl 2'sini 

düzenleyecekleri 
Sokak Oyunları 
Şenliği ile 
Bursa'mızın 
kültürel mirası 
olarak gördüğümüz 
çocukluk oyun- . 
larımızı kayıt 
altına alındığını 

belirterek, "Bazen, 
ah bir fırsatımız 
olsa da çocuklarımı
zla sokak 
oyunlarını 
oynayabilsek, 
çocuklarımıza 
geçmişimizi 
hatırlatsak isteriz. 
Daracık sokakta^ 
oynanan çocuklar 
bu şenlikte sokak 
oyunlarını 
öğrenecek, anne, 
baba, dede ve 
ninelerde çocukluk 
hatıralarının nos
taljisini bu etkinlikle 
yaşayacaklar.
Tüm hemşehrilerimi 
şenliğe bekliyorum" 
dedi.

Kutlamalar caddelerde değil, şehir statlarında yapdacalı
Bursa Valiliği, 
anma ve kutlama 
törenleri sırasında 
kapanan caddeler 
yüzünden vatan
daşlardan gelen 
şikayetleri değer
lendirip, kutla
maların şehir 
stadyumıi ve 
hipodromda 

yapılmasına 
karar verdi.
Bursa Valiliği'nden 
yaptığı açıklamada, 
anma ve kutlama 
gibi faaliyetlerin 
icrası esnasında, 
şehrin ana cadde 
ve meydanlarının 
trafiğe kapatılarak 
programların 

gerçekleştirildiği 
hatırlatılarak, 
bu durumun zaten 
çok sıkışık otan 
trafiği daha da 
olumsuz etkilediği 
belirtildi.
Bu yüzden bazı 
vatandaşların 
işlerinde aksamalar 
olduğunu açıklayan 

valilik, vatandaşların 
buna tepki göster
diklerinin tespit 
edildiğine işaret etti. 
Açıklamada, 
"Konu zaman 
zaman basın yayın 
organlarında da 
yer alarak, kamu 
oyünun tepkisi dile 
getirilmektedir.

Konunun önem ve 
hassasiyeti göz 
önüne alınarak, 
bundan böyle ilim
izde gerçekleştirile
cek her çeşit 
tören ve kutlamalar
da, halkın günlük 
yaşantısını doğru
dan etkileyen ana 
cadde ve meydanlar 

yerine, şehir 
stadyumu, hipodrom 
gibi alanların kul- 
(anılmasının usul 
haline getirilmesi ve 
herhangi bir aksak
lığa meydan ver
ilmemesi hususunda 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına talimat 
verilmiştir” denildi.

Basın fotoğrafları 50 ülke gezecek
Çeşitli ülkelerden 
savaş fotoğraflarının 
yer aldığı sergi, 
dünyayı dolaşıyor. 
Bu yıl Amsterdam'da 
51. kez düzenlenen, 
50 ülkede 80 
şehri dolaşacak' 
olan Dünya 
Basın Fotoğraf ser

gisinin yeni durağı 
Hırvatistan'ın 
Split kenti oldu. 
Sergide dünyanın 
değişik bölgelerinde 
80 bini aşkın 
fotoğraf, 
ziyaretçilere 
sunuluyor.
Sergilenenler 

arasında Dünya 
Basın Fotoğraf 
Ödülü'nü kazanan 
fotoğraf da 
bulunuyor.
Bu yılın birincisi 
İngiliz foto 
muhabiri Tim 
Heterington'ın 
Afganistan'daki 

bir sığınakta 
dinlenen
Amerikan askerini 
konu alan 
fotoğrafı oldu.
Serginin bir özelliği 
de 125 ülkeden
5 bin fotoğrafçının 

eserlerini bir araya 
getirmesi oldu.

KflŞ€D€ B€KL€/Vl€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA
1 SAATTE TESLİM EDİLİR

MA1_. ACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95]



Belediye lyieclisi’nin Mayıs ayı ikinci toplantısı yapıldı

Gündemdeki maddeler komisyona gönderildi
Belediye Medisi’nin Mayışmayı toplantıları tamamlandı. Dün 

yapılan toplantıda, Gemlik Befediyesi’ne bağlanan Umurbey 
Belediyesi’nin satış kararlarının bağlanacak belediyece izin alınarak 
yapılması için yazı yazılmasına ve konunun gündeme alınmasından 
sonra evi yanan Gulhatun Özkök’e maddi yardım yapılmasına karar 
verildi. Belediye Başkanı Cazibe Merkezi önündeki üç işyeri 
sahibiyle görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Haberi sayfa 3’de

10 Mayıs 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
•YÜKSEK MODELLİ

ARAÇLAR KİRALANIR 

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın ”
Şirin PlazaNo: 7 GEMLİK 

Tel: 0 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

"Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründeki Problemler" konulu toplantı yapıldı

Imsımttıı taslı ilBiııııılılıı
tr Gemlik Ticaret Borsası’nın düzen 
lediği “Zeytin ve Zeytinyağı Sektö rün 
deki Problemler” konulu toplantı Bor 
sa toplantı salonunda yapıldı. TBMM 
Zeytin ve Zeytinyağı Komisyonu üye 
si CHP Bursa Milletvekii Kemal Demi 
rel’in de katıldığı toplantıda, Gemlik 

' Zeytini ve zeytinyağının sorunları tek
rar masaya yatırıldı. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik zeytininin sorunları
Birkaç yıldır Gemlik Zeytininin sorunları 

ele alınıyor. Eskiden Gemlik zeytininin 
sorunu diye bir şey yoktu.
Bilhassa 57 hükümet ve onu izleyen 58. 

AKP hükümeti döneminde tüm üreticiler 
gibi zeytin üreticisi de sıkıntı içine düştü.
Zeytin üreticisi emeğinin karşılığını ala 

mıyor.
Aile ziraati yapmasa, tümü zeytinlikleri

ni kökünden söker.
Piyasanın en büyük stokçusu Marmara 

birlik’te uzun yıllar süren talan dönemi 
sona erdiğinde atımlarda da piyasa 
kuralları uygulanmaya başlayınca zeytin 
üreticisinin durumu daha da kötüleşti.

Devamı sayfa 5’de

Ingiltere kraliçesi II. Elizaheth 
13 Mayıs’ta Türkiye’ye geliyor

Ingiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Edinburg Dükü Prens Philip ile resmi ziyaret için 13 Mayıs Salı günü 
Türkiye'ye geliyor. Türkiye ziyareti kapsamında 14 Mayıs Çarşamba günü Bursa'ya gelecek olan İngilte 
re Kraliçesi II. Elizabeth, Koza Han girişinde mehter takımı ve kılıç kalkan ekibi gösterisiyle karşılana 
tak. Kraliçe Elizabeth ve eşi Edinburg Dükü Prens Philip'in yoğun Bursa programı sadece 5 saat süre
cek. Kraliçe'nin kapalı alanlardaki programlarını yanında getirdiği yabancı basın da izleyecek. Bursa İfa 
lisi Şahabettin Harput makamında düzenlediği basın toplantısında şehre 5 gün içerisinde üç önemli ko 
nuğun geleceğini söyledi. Vali Harput, Tarihi Kentler Birliği'nin toplantısına katılmak üzere Bursa'ya ge 
lecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün de şehre geleceğini vurguladı. 5’de

% Yarın Anneler Günü
Anneler Günü yarın tüm dünya da kutlanacak. Anneler Günü nedeniyle, 
başta çiçekçiler ve hediyelik eşya satan mağazalarda özel standlar açıldı. 
Annelerini sevindirmek isteyenler, bugün annelerine armağan almak için 
mağazaları dolduracaklar. Anneler Günü'nün hikayesi sayfa 1O’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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îMn Hini M Mı
Çekirge iki kez zıplar....

İnsanlar hata yapabilirler..
Öneml i olan hatalardan ders çıkara

bilmek..
Bir de önerileri dikkate almak...
Kaldı ki insanoğlu sürekli kendisini 

geliştireceik..
Bilgiden yoksun kalmayacak.
Aşağıdaki fıkra almasını bilene ders 

niteliğinde..
Sözü döndürüp dolandırıp seçene seçi

lene getirmeden fıkraya geçelim.
Yorumu da sisse bırakalım..
Bir adam hileyle kuşun birini tuzağa 

düşürerek yakalamış. Kuş dile gelmiş, yal
varmış:

"Ey ulu insan, sen koyunları, öküzleri 
yedin, bir çok deveyi kurban ettin. Bu 
dünyada onlarla bile doymadın, benimle mi 
doyacaksın? Eğer beni bırakırsan ben 
sana üç öğüt vereceğim. Bunlara uyarsan 
her müşkülün hallolur.

Birincisini, elimdeyken vereyim, eğer 
beğenirsen beni bırakırsın. İkincisini şu 
dama konarken, lüçüncüsünü de şu ulu 
ağaçta söylerim," der..

Adam kuşu sıkı sıkıya tutarak:
"Haydi söyle bakalım, eğer beğenirsem 

seni bırakırım,"
"Kuşcağız ilk öğüdünü söyledi:
"Olmayacak sözü kim söylerse söylesin, 

inanma"
Adam öğüdünü beğenerek kuşu bırakır 

Kuş uçarak damın saçağına konar ve ikinci 
öğüdünü söyler:

"Geçmiş gitmiş şeylere, kaçmış fırsat
lara ah vah etme" der.

Sonra biraz geriye çekilerek orada 
bulunan ulu ağaca konar:

"Benim karnımda on bir dirhem ağırlı 
ğında paha biçilmez bir inci vardı. Eğer be 
ni kaçırmasaydın o şimdi senin olacaktı" ..

Bunu duyan adam ağlayıp inlemeye, 
saçını başını yolmaya başlar. Bunu gören 
kuş seslenir:

"Ben sana geçmiş gitmiş fırsatlar için 
ah vah edip üzülme demedim mi? Madem 
fırsatı kaçırdın, neden üzülüp duruyorsun? 
Ya öğüdümü dinlemedin yahut da sağırsın. 
Ayrıca sana olmayacak şeye inanma 
demedim mi? Benim bütün ağırlığım üç 
dirhem, karnımda nasıl on bir dirhem ağır
lığında inci bulunabilir?".

Bunun üzerine adam kendi kendine:
"Şimdi söylediklerini daha iyi anladım. 

Haydi şimdi de üçüncü öğüdünü söyle 
bakayım" der. Kuş:

"Allah için o iki öğüdü güzelce tuttun da 
benden üçüncüsünü mü istiyorsun?
Uykuya dalmış bilgisiz kişiye öğüt vermek, 
çorak toprağa tohum atmak gibidir.
Aptallık ve bilgisizlik yırtığı, yama tutmaz." 
diyerek uçup gider.

Bir de kuşa beyinsiz derler..
Kimmiş kuş beyinli..
Siz siz olun öğütlere kulak verin..
Bir de ’nsanl' rı asla "kuş beyinli" diye 

niteleyer ' * i günahını almayın..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

TEMA Vakfı 
Gemlik Şubesi'ne 
hediye ettiği 
faks makinesi 
için Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan'a 
teşekkür edildi. 
Vakfın Gemlik 
Şubesi Başkan 
Yardımcısı 
İbrahim 
Karaaslan ile 
yönetim kurulu 
üyeleri Cemil 
Kurt ve Mehmet 
Kulaköle, İbrahim 
Talan'ı ziyaret 
ettiler.
Ziyarette kendi 
imkanlarıyla 
TEMA vakfının 
ihtiyacı olan telefon
lu fak makinesi 
hediye eden 
İbrahim Talan'a 
teşekkür belgesi 
veren İbrahim

Karaaslan, 
vakıf adına 
teşekkür etti. 
En güzel teşekkür 
belgelerinden 
birini aldığını 
söyleyen

Ol mmmıılııiMiB 
baytaş www.baytaslnsaat.com.tr

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

İbrahim Talan, 
TEMA'nın 
küçük çocuklar 
başta olmak 
üzere herkese 
aşıladığı ülkenin 
ağaçlandırılması

çalışmalarından 
dolayı üzerine 
düşen desteği 
her zaman 
vermeye hazır 
olduğunu 
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

'MKömKtte www.geinlikkorfezgazetesi.com www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

http://www.baytaslnsaat.com.tr
http://www.geinlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Belediye IV|eclisi’nin Mayıs ayı ikinci toplantısı yapıldı

Gündemdeki maddeler Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

komisyona gönderildi
Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantıları tamamlandı. Dün yapılan 

toplantıda Gemlik Belediyesi’ne bağlanan Umurbey Belediyesi’nin satış 
kararlarının bağlanacak belediyece izin alınarak yapılması için yazı yazıl
masına ve konunun gündeme alınmasından sonra evi yanan Gülhatun 
Özkök’e maddi yardım yapılmasına karar verildi. Belediye Başkanı Cazibe 
Merkezi önündeki üç işyeri sahibiyle görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi 2008 yılı 
Mayıs ayı ikinci 
toplantısını Mehmet 
Turgut başkanlığın
da 21 üyenin katı

* lımıyla tamamladı. 
Toplantıda Umurbey 
Belediyesi’nin 
gelecek yıl 
kapatılması 
kesinleştiği için 
satış kararlarının 
bağlanacak belediye 
den onay alması 
gerektiğinden 
gönderilen yazının 
görüşülmesi oy 
birliği ile gündeme 
alınmasının

___ardından İmar 
Komisyonu 
Başkanı AKP'li 
Vedat Büyükgölcü 
gezli, komisyonun 
görüşerek aldığı 
kararları okudu. 
Sunğipek Fabrikası 
girişinde bulunan 
cami önü ile 
balıkhane ve 
beton parke 
taşı tesislerinin 
bulunduğu yerde 
yapılacak çevre 
düzenlemesinin 
imar tadilat 
planlarının henüz 
gelmemiş olması 
nedeniyle ek 
süre istedi.
Meclis, komisyonun 
istediği ek süreyi 
oy birliği ile verdi. 
Plan Bütçe 
Komisyonu’na 
havale edilen bir 
başka gündem 
maddesi ise, 
Gemlik 
Kaymakamlığı’nın 
bağışlarla 
yaptıracağı

Ata Mahallesi’nde 
bulunan Gülhatun 
Özkök’e ait ev 
için ruhsat harcının 
alınmaması 
isteği ise yasalar 
gereği mümkün 
olmadığından, 
komisyonun görüşü 
olarak reddine, 
bunun yanı sıra 
ilgili kişi için 
ruhsat harcı kadar

paranın fakirlik 
yardımı olarak 
kendisine bağış 
yapılması görüşü 
oy birliği ile 
kabul edildi.
Hukuk 
Komisyonu’na 
havale edilen 
Aday Memurlar 
ile Hizmet İçi 
Eğitim Yönetmeliği 
maddeleri de

oy birliği ile 
kabul edilirken, 
Umurbey 
Belediyesi’nin 
gönderdiği 
ilgili yazı olan, 
Belediye’nin 
ihale ile satışına- 
karar verdiği 
parsele onay 
talebi görüşülmek 
üzere Hukuk 
Komisyonu’na 
havale edildi. 
Toplantının 
sonunda ise 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, yapılmakta 
olan cazibe merkezi
önünde bulunan 
işyerleri için 3 
parselde görüş 
melerin sona 
geldiğini, diğer 4 
parselde ise itiraz 
edilmesi üzerine 
yeniden keşif 
yapıldığını, keşfin 
aynı şekilde geldiği
ni ancak kararın 
mahkemeden sonra 
kesinleşeceğini 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Elizabeth'i eldivenli 'asil* karşılama...
Bursa'ya 14 Mayısta beş saatlik prog ram 

için gelecek olan İngiltere Kraliçesi 2'nci 
Elizabeth'i ağırlayacak protokole 'asalet kural
ları' öğretiliyormuş... Kolay değil elbette 
dünyanın tek kraliçesi geliyor...

Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Phi 
lip'in Bursa'da geçeceği güzergaha, Kraliçe'nin 
sevdiği çiçekler ekilecekmiş.. Bu çiçeklerin sol
maması için Kraliçe'nin Bursa ziyaretinden bir- 
iki gün önce ekileceğini yerel haberlerden 
öğreniyorum..

Kraliçe, Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarette 
Bursa'yı, OsmanlI'ya başkentlik yapması, 'ipek 
ve çiniciliğin merkezi' olması nedeniyle prog 
ramına almış..

Kraliçeye ikramlar ve ağırlamanın içinde ta 
ze meyve sunulacakmış, o kolay. Nilüfer Bele 
diye Başkanı Mustafa Bozbey’in Nilüfer'de ha 
yata geçirdiği 'organik pazardan' satın alınır. 
Ancak, 'ipek eşarp hediye edilecek' diye duyun
ca dudağım uçukladı... Hele ki, tarihin içinde 
kalan ipekçiliğin pazarlandığı' çay bahçesi ve 
Çin işi bol ipeklerin' satıldığı Közahan'ın 'ipeği* 
nasıl yaşattığı görsel olarak nasıl gösterilecek, 
kara kara onu düşünüyorum..

Katkım olsun benimde...
Kozahan'da Bursa işi ipek bulabilmek için 

'ithal' etmek gerekecek.
Canım birkaç tane vardır yine...
Bursa gönüllüsü Borsa Başkanı Rıza Ay 

dın'a başvursunlar. Kozanın tohumunu getirir, 
kraliçeye müthiş bir sepette sunar. Koza köy
lerinin bir.zamanlar borsadaki önemini ve 
şimdi kalmadığını anlatır.

Bu arada kozanın üretildiği tohumculuk mer 
kezine (Hürriyette) Kraliçe ile sakin ha uğrama 
yın. Zira ben mesai saati içinde uğradım, val
lahi billahi bir kişi bulamadım. Kapılar kilitliydi. 
Danışman yerinde yoktu. O nedenle en iyi bil
giyi Rıza Aydın'dan alırsınız. Bende bahçemiz 
deki dut ağacından birkaç yaprak getiririm. 
Yollarına sevdiği çiçekleri dökmekten çok* ipek 
çilik ve kuklacılık* hakkında bilgi almak için ge 
liyor ya, aman dikkat.

Anadolu Ajansından gazeteci Şengül dos
tum hatırlar, bir kez kozada çay içer iken, ya 
bancı bir TV'nin kadrosu Kozahan tarihçesini 
ve ipeğinin tanıtımını çekerken bir tanecik dut 
yaprağı bulamamışlardı!. Koza zaten yok!... 
Aslında bahçenin tam ortasında bir mescit var, 
orayı kozanın tarihini anlatan ve üretim malze 
meleri ile resimleriyle bir 'minik bir koza müze
si* yapılsa ne güzel olur. Kraliçe de yemeğini 
yedikten sonra ipek eşarbını alıp, bu müzeyi de 
dolaşırdı... Bak bunu iyi düşünün AKP'li .ken
tim başkanları..Yabana atmayın bu önerimi!!

Programda Yeşil Camii ziyaretinde ise oku
nacak Kuran-ı Kerim, Krajiçe'ye İngilizceye çev 
rilerek aktarılacak. Ve de İngilizce Kuranı Kerim 
armağan edilecek. Bak şu hallere, dini kitabı 
'ana dili* olmayan bir ülke olaraktan İngilizceye 
çevirtilecek; Elizabeth kraliçemiz için... Belki 
bu vesile ile Kuran'ı Kerim kursuna katılanlar. 
'Türkçe ' dillerinde dinlerini öğrenirler, belki 
ezan da Türkçe okunur..

Ben Elizabeth'in bu ziyaretinden çok umut
luyum.

TÜRKİŞİ ASİL OLMA...
OsmanlI kentiyiz ya, o gen kadar bile güçlü 

değiliz, düşünüyorum da...
Türkiye'nin Başbakanı Saraya gitse, 

Sarayda Türkiye'nin başbakanı geliyor, 'Türk 
asalet kurallarına' göre türkişiasil olma der
sinin telaşına düşerler miydi? Hemen bir kilise 
gezisinde de ' Türkçe İncil* hediye edilir miydi?

Nedir bu kompleks!..Devletin giysisine 
güven olmayan iktidarlarla bugünlere geldik. 
Gidiyoruz da.. Ve şimdi Bursa'mdaki protokol 
ve ağırlayacak ekip Ingiltere kraliçesi için 'asa 
let kuralları' dersleri alıyorlar... Öğle yemeğini 
Koza Han'da yiyecek olan Kraliçe Elizabeth ile 
aynı masaya oturacaklar. Erkekler beyaz kra
vat takacak, kadınlar beyaz eldiven giyecek.. 
Nedir bu rezalet ve komiklik?!... Tam Karagöz 

IvelHacIvatlık bir oyun seyreder gibi...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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"Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründeki Problemler" konulu toplantı yapıldı

I—M Mı İMİ Mili
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
düzenlenen 
"Zeytin ve Zeytinya 
ğı Sektöründeki 
Problemler" konulu 
toplantıda 4 ilçenin 
ürettiği Gemlik tipi 
zeytinin diğer bölge 
zeytininle aynı oran
da değerlendirilme
sine üretici koopera 
tifleri tarafından 
tepki gösterildi. 
Ticaret Borsa Salo 
nu’nda yapılan top 
lantıya CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Gemlik Ticaret Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu ile 
Yönetim Kurulu üye 
si İbrahim Aksoy, 
Zeytin Dost Derneği 
Başkanı Metin Ülken, 
Marmarabirlik Gem 
lik Kooperatifi Baş 
kanı Hüseyin Peker, 
Gemlik Ziraat Odası
Başkanı Ali Çelik, Or 
hangazi Ziraat Odası 
Başkanı Cevdet Al 
tın, Mudanya Ziraat 
Odası Başkanı Ziraat 
Odası Başkanı Raif 
Döner, Gemlik İlçe 
Tarım Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin, Orhan 
gazi İlçe Tarım Müdü 
rü Gürkan Kurtul, 
İznik İlçe Tarım Mü 
dürü Levent Kurta 
raner, Karacaali Ta 
rımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Mahmut Turan, Umur 
bey Tarımsal Kalkın 
ma Kooperatifi 
Başkanı Faruk Beşli, 
Küçük Kumla Tarım 
sal Kalkınma Koope 
ratifi Başkanı Faruk 
Biçer, ile AKP, CHP 
ve MHP ilçe yönetim
lerinin yanı sıra 
borsa üyeleri katıldı.

ZEYTİN F’JARI 
KURUL ',z 
Toplant ? 
konuşma yapan 
Gemlik Ticaret Bor 
sası Başkanı Meh

met Uiliioğiu, toplan
tının amacı hakkında 
bilgi verirken "Bölge 
deki zeytin ve zeytin 
yağı üreticilerinin 
sorunlarının Türkiye 
geneline yaydırıl- 
ması için 4 ilçenin 
katılımıyla Ticaret
Borsası alt Salonun 
da 1. Zeytin Hasat 
Şenliği ile Zeytin 
Fuan’nın açılması, 
bu fuarda Gemlik, 
Orhangazi, İznik ve 
Mudanya ilçelerinin 
sırayla birer gün ol 
mak üzere kendi 
ürünlerinin tanıtımı" 
başta olmak üzere 
sıkma zeytinyağı 
ihracı için de piya 
saya girme çalış
malarının başlatıl
masının yanı sıra 
Üretici Birliği kurul
ması için de karar 
alındığını söyledi. 
Toplantıda konuşan 
ilk konuşmacı 
Zeytin Dost Derneği 
Başkanı Metin Ülken, 
gıda sektöründe 
Türkiye'nin en önde 
gelen sorunlarından 
birinin zeytin sorunu 
olduğunu belirtirken, 
"Sektörün yıllardır 
ana sorunu zeytindir, 
bu da ortak akıl üre 
tilmediğinden kay
naklanıyor. Gemlik 
tipi zeytin fidanına 

zamanında verilen 
teşvikler, şimdi bü 
yük sıkıntı yaratma 
ya başladı. Bunun 
yanı sıra lisanslı de 
polama olmadığın
dan da pazarlamada 
sorunlar yaşanmak
tadır" dedi.

ZEYTİNİN TADINI 
GEMLİKTE 
ÖĞRENDİM
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül'de 
zeytin hakkında 
görüşlerini açık
larken, Gemlik'e 
gelene kadar sadece 
zeytin yediğini ancak 
geldikten sonra 
zeytinin tadını aldı 
ğını belirterek 
“Zeytinden anlamak 
için ağacınızın olma 
sı gerekmiyor. Bunu 
görerek ve yaşaya 
rak da öğrenebiliyor 
sunuz. İnşallah so 
runlar çözüme ka 
vuşur" dedi.
Gemlik Ticaret Odası 
Başkanı Kemâl Akıt, 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, Türkiye 
ve dünya piyasasın
da kalitesini ispat 
etmiş bir Gemlik 
zeytini olduğunun 
altını çizerken, 
"Biz Gemlik olarak 
bu ismi yeterince ta. 
şıyamıyoruz.

Bunu Marmarabir 
lik'in yapması lazım. 
T kooperatifin zey
tinini. bir araya ko 
yup Gemlik zeytini 
diye satmayın. Kal i 
teyi ön plana çıkar
alım. Gemlik zeytini
ni diğerleriyle aynı 
potaya koyma yalım. 
Hükümetin kurduğu 
zeytin kömisyonu 
bölge zeytinim 
ayrı tutmalıdır" 
dedi.

ZEYTİN DEYİNCE 
GEMLİK AKLA 
GELİR
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, her 
toplantıda sürekli 
ifade ettiği sözleri; 
yineleyerek 
"Gemlik deyince 
akla zeytin, zeytin 
deyince de Gemlik 
akla gelir. Dünya 
bunu böyle kabul 
etmiştir. Gelecekte 
zeytin üreticisi ürü 
nü para etmiyor 
diye zeytinciliği 
bırakmak zorunda 
kalır, bunun sonu
cunda ise bölgede 
zeytincilik yok olur. 
Üretici desteklen 
melidir" dedi.
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu, 
Birliğe yönelik 
eleştirilere 
yanıt verirken 
karşılıklı sözlü 
sataşmalar oldu. 
Gemlik Ticaret 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ile 
bazı kooperatif 
yöneticilerinin 
"İhraç tenekelerin 
içinde Gemlik 

zeytini mi konuyor" 
soruları salonda 
tansiyonu yükseltti. 
Birliğin kuruluşun
dan bu yana 
geçirdiği sıkıntılı 
dönemin artık 
yaşanmaması için 
üretici ortakların 
taşın altına 
elini sokması 
gerektiğinin geldiği
ni öne süren 
Taviloğlu, Yeniden 
Yapılanmaya giden 
Marmarabirlik 
ayakta duran 
birkaç kooperatiften 
biri olduğunu 
belirterek, "Gemlik 
tipi ismi artık 
ambalajlarda kul
lanılmıyor. İhraç 
ettiğimiz zeytinde 
sadece Marmarabir 
lik zeytini ibaresi 
kullanılıyor. Bazı 
koopera tiflerim izin 
ortakları 4 ilçenin 
dışında yer almakta 
ancak arazileri bir
birine bitişik, bu 
durumda orada 
yetişen zeytini nasıl 
ayıralım. Coğrafi 
işaret alınması bu 
yüzden endişe yara 
tıyor. Biz önceki 
yıllarda ne yapıldı 
ise onun aynısını 
yapıyoruz" dedi.

ÜLKEDE TARIM 
POLİTİKASI YOK 
TBMM Zeytin Korniş 
yonu üyesi CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel'de 
yaptığı konuşmada, 
sorunun hükümet
lerin tarım poli
tikasının bulun
mayışına bağlarken, 
"Benim görüşüme 
göre Tarım Bakanı 

tarlada olmalıdır. 
Bir ürünün çoluk 
çocuk ne şartlarla 
elde edildiği ancg 
bu şekilde anlaşılır. 
Yani üreticinin 
alın teri yakından 
görülmelidir" dedi. 
Kendisinin yöre 
insanı olarak 
zeytinle içli dışlı 
olduğunun da 
altını çizen Demirel, 
"Amaç üretimden 
üzüm yemektir. 
Sorunu çözmek için, 
sorunu yaşayanların 
mecliste söz hakkı 
elde etmeleri 
gerekir. Üretici 
emeğinin 
hakkıhı almalıdır. 
Zeytinyağı ihraç 
edelim diyoruz 
ama birbirimizle de 
uğraşıyoruz. 
Bu ülkenin ciddi 
tarım politikası 
maalesef yok. 
AB'nin bize 
dayattığı değil, 
bizim milli tarım 
politikamız olmalıdır. 
Marmarabirlik 
insanı zeytininin 
dünyada söz sahibi 
olduğunu biliyor 
ve bunun da 
karşılığını almak 
istiyor. Biz ne 
kadar konuşursak 
konuşalım sonunda 
kararı hükümetler 
veriyor" diye 
konuştu.
Toplantıda, Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
Borsa olarak 
zeytinyağına 
verilen prim 
desteğinin sofralık 
zeytine de verilmesi
ni talep ettiklerini 
söyledi.
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Marmarabirlik satamadığı 400- 
450 taneli zeytini yağlık olarak al 
maya başladı.

Üreticinin beklediği baş fiyatı 
vermedi.

Ödemeleri de Ağustos ayına 
kadar yayınca, ortakları zor du 
ruma düştü.

İşin bir de tüccar yönü var.
Köylüden zeytin alan tüccar 3- 

4 aylık çek veriyor.
Ama duyumlarımıza göre, bu 

ödemelerin çoğu zamanında 
yapılmayınca köylü yine dara 
düşüyor.

Geçtiğimiz gün Zeytin Hali’nde 
biraraya geldiğimiz gıda sektö 
rünü denetleyen bir kamu gö rev 
lisi, piyasaların bozukluğundan 
zeytin tüccarının çok zorda oldu 
ğunu, bu duruma kaç aya 
dayanacağını bilemediğini söyle
di.

Demek, zeytin üreticisinin 
sıkıntısının büyük olduğu kadar 
zeytini pazarlayan tüccar da 
sıkıntıda.

Tüccarın sıkıntısı doğrudan 
zeytin üreticisine yansır.

Altta kalan yine köylü olur.
Son yıllarda Ticaret Bor 

sası’nın çıkışlarının nedeni 
budur.

Zeytin tüccarı giderek batıyor.
Durumunu kurtarmaya çalışı 

yor.

Gemlik zeytininin sorunları

Güne Bakış
Kadri GÜLEER 

kadrl_guler@hotmail.com ■.

Gemlik zeytininin kalitesinin 
yüksek olmasına karşın, hak 
ettiği değeri bulamıyor.

Piyasada Gemlik adını her 
isteyen kullanabiliyor.

Bunun önünün alınması ge 
rekir.

İşin bu yönü bence de doğru.
Ancak, unutulmasın, Gemlik, 

piyasasına Aydın ve Akhisar tipi 
zeytini sofralık diye sokan Gem 
tikli zeytin tüccarları oldu.

Bir zamanlar bu yolla büyük 
paralar kazandılar.

Bunlar unutuluyor.
Aydınlı ve Akhisarlı zeytin 

üreticilerinin gözünü, Gemlikli 
köylü değil, tüccar açtı.

Eskiden Akhisar’dan, 
Aydın'dan kamyonlar dolusu 
dökme zeytin alınır, Gemlik’te 
havuzlara atılıp bekletildikten 
sonra satanlar bizim tücarları 
mızdı.

Bugün o yöre üreticisi kendi 
bölgesinde havuz yapıp, yağlık 

zeytinlerini veya yeşil olarak yen
mesi gereken zeytinleri sofralık 
zeytin olarak piyasaya sürüyor.

Hem de bizim zeytinimizden 
çok ucuza..

Demek Gemlikli tüccar ken 
dine bir rakip yarattı.

Bu madalyonun bir yüzü.
Diğer yüzünde olan ise Gem 

lik tipi fidancılığın yine bu bölge
den Anadolu’ya yayıldığı gerçe 
ğidir.

Bugün yalnız GAP Bölgesi n 
de 60 milyor zeytin ağacından 
söz ediliyor.

Gemlik zeytinine benzeyen, 
ancak bizim bölgemizin özelliği 
olan doğal lezzeti, yağ oranı fark
lı olan bir zeytin üretiliyor.

Bu fidanlardan yetişecek olan 
zeytinler aynı piyasaya, Gemlik 
Zeytin olarak sunulacak.

Gerçek Gemlik zeytininin 
piyasada yeri giderek daralıyor.

Gemlik zeytininin korunması 
gerekir.

Ticaret Borsası Coğrafi Bölge 
tescili aldı.

Ama uygulama yok.
Başta bunu Marmarabirlik uy 

gulamıyor.
Gemlik zeytininin ambalajına 

menşeini yazmıyor.
Her ambalajda mutlaka 

menşei yani üretildiği yer yazıl
malı.

Herkes bunları konuşuyor ama 
sonuç ortada yok.

Hükümet bu konuya önem ver 
miyor.

Çok basit bir iş yıllardır konu 
şuluyor ama sonuç alınamıyor. 
Herşey lafta kalıyor.

Çıkacak bir yasa ile ürünün 
ambalajında nerede üretildiği, ve 
tipi yazılması zorunlu hale getiril 
diğinde iş sonuçlanır.

Gemlik zeytini fidanı da bölge
den dışarıya çıkarılmazsa bu 
sorunda çözülür.

Ama hükümet fidancılığı 
teşvik ediyor.

Sıkıntı burada.
Yağ konusu eskiden hiç konu 

şulmazdı.
Zeytinci sıkıntıya düşünce 

Gemlikliler zeytinyağını da ko 
nuşuroldu.

Dünkü toplantıda da daha 
öncekiler gibi yanhz konuşul
muş.

Eskiden olduğu gibi..

İngiltere Mtel II. Mitli 
l8IIHrtW|8Stlll|ll

İıiftlIMııılııılıMıııı
İngiltere Kraliçesi II. 
Elizabeth, eşi Edin 
burg Dükü Prens 
Philip ile resmi 
ziyaret için 
13 Mayıs Sah günü 
Türkiye'ye geliyor. 
İngiltere Büyükelçili 
ği'nden alınan 
bilgiye göre, kral
içenin Türkiye ziya, 
reti Ankara, Bursa 
ve İstanbul'u kap
sayacak. Ziyaretin 
temel mesajı, 
Türkiye'nin AB'ye 
katılım sürecine 
İngiltere'nin verdiği 
desteğin vurgulan
ması olarak 
tanımlanıyor. 
Yetkililer, ziyaretin 
iki ülke ilişkilerinin 
ne kadar derin 
ve geniş olduğunu 
göstermesi açısın

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı 20 Mart 2008 tarihinde kaybettim. 

Hükümsüzdür. EMRULLAH KAKAN

“Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

dan da önem 
taşıdığını belirtiyor. 
Türkiye'nin günü 
müz dünyasındaki 
stratejik önemine 
vurgu yapması 
açısından da 
ziyaretin önemli 
olacağına 
dikkati çeken yetki 
liler, aynı zamanda 
Türkiye'nin İngilte 
re'nin en geniş ikili 
ilişkiye sahip oldu 
ğu ülkelerden biri 
olduğunun altını 
çiziyor. Kraliçenin 
Türkiye'ye bir devlet 
ziyareti yapmasının, 
Ingiltere'nin Türki 
ye'ye verdiği önemi 
gösterdiğine de 
işaret ediliyor. 
Türkiye'nin ekono 
mik olarak aynı za 
manda enerji 

güvenliği açısından 
önemli bir ülke 
olduğu vurgu
lanırken, Tür 
kiye'nin doğu ve 
batı arasında bir 
köprü olması açısın
dan da önemi 
dile getiriliyor. 
İngiltere Kraliçesi II. 
Elizabeth ve eşi 
Prens Philip'in ziya 
ret programları çer 
çevesinde hem 
modern Türkiye'yi 
hem de tarihsel 
dokusunu görmeyi 
istedikleri 
vurgulanıyor. 
Ankara'dan
16 Mayıs'ta ayrıla
cak Ingiltere Krali 
çesi ve eşi, Türki 
ye'yi en son 1971 
yılında ziyaret 
etmişti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Özel Aykent llköğ 
retim Okulu öğrenci
leri öğretmenleriyle 
birlikte ziyaret ettik
leri özürlüler Oku 
lun da Anneler 
Günü kutlama
larına katıldılar. 
Birinci sınıf 
öğrencileri öğret
menleri Neriman 
Gültekin ve Nihal 
Yavuzdoğan ile 
birlikte Anneler
Günü nedeniyle 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği'nin 
Ata Mahallesi’nde 
Eğitim ve Rehabi

litasyon hizmeti 
gördükleri okula 
yaptıkları ziyarette 
onlarla birlikte 
olup Anneler 
Günü’nü kutladılar.

Kendilerine 
yapılan ziyaretten 
sevinen özürlü 
çocuklar Anneler 
Gününü onlarla 
birlikte kutladılar.

mailto:kadrl_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Karşılıksız 
tek sevgi 
annenin 

çocuğuna duyduğu 
sevgidir.

Yarın Anneler Günü.,. 
Tüm annelerin

■Anneler Günü’kutlu 
olsun....

G. GÜZEL 
NAKLİYAT A.Ş.



jg'~'

W Öz.dilek
Çocukları güldüğünde gülen 

Ağladığında ağlayan 
Çocukları için yaşayan 

En büyük değerli varlıklarımız 
Şanslarımız, koruyucu meleklerimiz 

ANNELERİMİZ....

Yarın Anneler Günü...
Tüm annelerimizin 

Anneler Günü’kutlu olsun....

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol Ayrımı 
Tel: (0.224) 513 68 00 GEMLİK
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Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
yolda yürüyen 
vatandaşın yanına 
elindeki bıçakla 
gelerek 'cep telefo
nunu ver, yoksa 
seni keserim' 
diyerek gasp ettiği 
cep telefonunu 
bir telefoncuya 30 
YTL'ye sattığı belir
lenen gaspçı yaka

landı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kazımkarabe 
kir Mahallesi Sevinç 
Caddesi'nde yürü 
yen Ali Rıza Ozte 
mür'ün (18) yanına 
gelen bir kişi, Özte 
mür'le önce sohbet 
etti, ardından belin
den çıkardığı bıçakla 
'Cep telefonunu ver, 
yoksa seni keserim'

dedi. Bunun 
üzerine telefonunu 
gaspçıya veren 
Oztemür durumu 
hemen polise 
bildirdi. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, gasp 
edilen telefonun 
Santral Garaj'dâ 
faaliyet gösteren 
bir cep telefoncuya 
satıldığını

belirledi.
Polis, gasp edilen 
telefonu 30 YTL’ye 
satan Murat K.
(19) ve cep telefonu 
alım satımı yapan 
Sedat Ö.'yü 
gözaltına aldı. 
Telefon sahibine 
teslim edildi.
Polis, olayda kul
lanılan bıçağa da 
el koydu

Ma$Hım espri Muaası kanlı bitt
Bursa'da, iki arkada 
şın 'espri yapma' 
meselesinden çıkan 
kavgasında bıçakla 
yaralanan bir kişi 
hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Şükraniye 
Mahallesi Kurt

Sokak'ta meyda na 
gelen olayda arka 
daş olan Cumhur K.
(28) ve Ayhan K. (21) 
'espri yapma' nede 
niyle tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
kısa sürede kavgaya 
dönmesiyle Ayhan

K., arkadaşını 
sol bacağından 
bıçakla yaraladı. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne

kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Zanlı genç ise 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Jllııllü 3 lusi hesap ödemde Mrine Birii
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 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
i 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı R

< 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
3 yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli İt

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısrarkası yeni 2 Daire
Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler |f

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 g

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
birlikte alkol alan 
3 kişi, hesap 
ödeme 
meselesinden 
kavgaya tutuştu, 
yaralanan 2 kişi 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mollaarap 
Mahallesi 
Temenyeri 
Parkı'nda meydana 
gelen olayda 
birlikte alkol alan 
Mustafa S. (48), 
Ercan T. (38) ve 
Adem T. (35) 
hesap ödeme 
meşelesinden 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın 
kavgaya dönüşme; 
siyle Adem T., 
Mustafa S.'ı 
bacağından 
bıçakla yaralar 
ken Ercan T.'ı da 
darp ederek 
yaraladı. Yaralılar 
olay yerine gelen 
ambulansla hastan
eye kaldırılır ken 
şüpheli Adem T. 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Yapılan kontrolde 
zanlının 190 
promil, yaralanan 
Mustafa S.'nın 400 
promil ve Ercan 
T.'nın 220 promil 
alkollü oldu ğu 
tespit edildi.
Olayla ilgili başlatı 
lan soruşturma 
sürüyor,

Otomobil otobüs
durağına girdi 

3 kişi yaralandı
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde otobüs 
durağına giren oto
mobil, 3 kişinin 
yaralanmasına 
sebep oldu. 
Otomobil sürücüsü 
'kasten yaralama' 
suçundan 
gözaltına alındı. 
Hastaneye 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Emre Y. (21) 
idaresindeki 
16 EBK 61 plakalı

otomobil, Cumhu 
riyet Mahallesi'ndeki 
Uludağ Üniveristesi 
Mustafakemalpaşa 
Meslek 
Yüksekokulu'nun 
karşısındaki 
otobüs durağına 
girdi. Kazada 
duraktaki Hülya A. 
(19), Zeliha Y. (20) 
ve SAmet B. (20) 
yaralandı.
Yaralılar ilçe 
devlet hastanesinde 
dtedavi altına 
alınırken kazayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

Hırsızlar güvercinleri çaldı
Bursa'da bir evin 
terasına giren 
hırsızlar, çok 
değerli olan 4 adet 
Şebbap ve 12 
adet Mardin cinsi 
güvercini çatarak 
kayıplara karıştı. 
Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Ulus Mahallesi'nde 
Özgür Subaşı'nın

terasına giren 
hırsızlar, 
kümesteki 16 adet 
birbirinden değerli 
güvercini çaldı. 
Gece geç saatlerde 
olayı fark eden 32 
yaşındaki Subaşı, 
Yavuzselim Polis 
Merkezi'ne müracat 
etti. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Milli Eğilim Müdürlüğüne 
giren hırsızlar çanta paldı
Burşa'da Yıldırım 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
giren hırsızlar, 
bir görevlinin 
çantasını çaldı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım 
ilçesindeki 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne giren 
hırsızlar, görevli

Neryan Özdede'nin 
(35) masa üzerinde 
bıraktığı çantasını 
çaldı. İçinde 
kredi kartları, 250 
YTI ve nüfus cüz
danının bulunduğü 
çantası çalınan 
Ozdede polise 
müracat etti.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

K
A
YI
P Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

AHMET GÜLER

K
A
YI
P Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı 

2860289576 sicil nolu vergi lev
hamı kaybettim. Hükümsüzdür.

Ejdar DEMİRER

‘Gemlik Körfez’internette I
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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IMF'nin istediği, 
vergi denetiminde 
tek çatı düzenlemesi 
TBMM'ye sunuldu. 
Düzenleme ile Mali 
ye Müfettişi, Hesap 
Uzmanı ve Gelirler 
Kontrolörü unvan
ları kaldırılarak, bu 
unvanlarla görev 
yapan denetim ele
manlarının tümü 
“Maliye Denetçisi” 
unvanı altında bir
leştiriliyor.
Gelir İdaresi Baş 
kanlığının Teşkilat 
Ve Görevleri Hakkın 
da Kanun İle Maliye 
Bakanlığının Teşki 
lat Ve Görevleri 
Hakkında Kanun 
Hükmünde Karar 
namede Ve Bazı 
Kanunlarda Deği 
şiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 
TBMM Başkanlığı'na 
sunuldu. Tasarı ile 
Maliye Müfettişi, 
Hesap Uzmanı ve 
Gelirler Kontrolörü 
unvanları kaldırdı 
yor. Bu unvanlarla 
görev yapan dene
tim elemanlarının 
tümü “Maliye 
Denetçisi” unvanı 
altında birleştiriliyor. 
Vergi denetmen- 
lerinin ise halen 
olduğu gibi vergi 
dairesi başkanlıkları 
bünyesinde görev
lerini sürdürmeleri 
öngörüldü.
Mevcut denetim ele
manlarının halen 
görev yaptığı birim
ler olan Maliye Ba 
kanlığı bünyesindeki 
Maliye Teftiş Kurulu 
ve Hesap Uzmanları 
Kurulu ile Gelir İda

resi Başkanlığı bün 
yesindeki Gelirler 
Kontrolörleri Daire 
Başkanlığı kaldın 
larak, bunların ye 
rine Maliye Bakan 
lığı teşkilat yapısın
da doğrudan Baka , 
na bağlı “Vergi Dene 
tim Kurulu Başkanh 
ğı” birimi oluşturula
cak. Sözkonusu 
denetim elemanları 
bu birime 
bağlanacak.
-BÜYÜK 
MÜKELLEFLER 
İNCELENECEK- 
Mevcut sayısı 743 
olan bu merkez 
denetim elemanları 
(Maliye Denetçileri) 
ihtisaslarına uygun 
olarak öncelikle 
Türkiye genelinde 
büyük mükellefleri 
(holdingler, banka 
lar, sınai şirketler 
gibi) incelemekle 
görevli olacaklar. 
Mevcut sayıları 2779 
olan taşra teşkilatın
da görevli denetim 
elemanları (Vergi 
Denetmenleri) ise- 
halen olduğu gibi 
vergi dairesi 
başkanlıkları 
bünyesinde orta ve 
küçük ölçekli 
mükellefler ve işlet
meler ile serbest 
meslek erbabı ve 
diğer mükellefler 
nezdinde inceleme 
ve denetim görevini 
sürdürecekler.
Duyulan ihtiyaca 
binaen her yıl daha 
fazla yeni eleman 
alınarak, denetim 
elemanı sayısının 
artırılması 
sağlanacak.

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

•ruş- 
dı.

den

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

T IHA “SUYUNU BOŞA 
■ HARCAMA”

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

Şirketimiz bünyesinde 
çalışmak üzere 

TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 
AŞÇI aranıyor 

Müracatlar şahsen yapılmalıdır.
Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 

Azot Yolu Kocaçukur Mevki 
No:1 - GEMLİK

TEL: 0.224 524 75 00

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

rftll 
lev- 
dür.

ELEMAN ARANIYOR GEMÜK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ

tte 
:om

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Iel:5l333 2l)

CENGİZ HAN
MEVLANA CELALETTİN RUMİ

12.00-14.00-16.00-19.00- 21.00
14.15 -16.30- 19.İ5 • 21.I5

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Anneler Günü ülkemizde 1955 yılından beri kutlanıyor

Yarın Anneler İlini Mi iwi unutmanın
Anneler Günü 
kendini 1600'lü 
yıllarda İngilizler'in 
"Mothering Sunday" 
(Anneler Pazarı) 
kutlamalarında 
gösterdi.
Hıristiyanlığın 
Avrupa'ya yayılmasın
dan sonra "Anneler 
Pazarı" kutlamaları 
ruhani bir güç sayılan 
"Anneler Kilisesi"ni 
onurlandırmak 
amacıyla düzenlen . 
meye başlandı, 
doğurganlık ve inanç 
yine bir araya geldi. 
İçinde bulundukları 
dönemde zor koşullar 
altında yaşayan 
ve çoğu zaman 
çalıştıkları yerlerde 
barınan İngilizler 
bu özel günde izinli 
sayılırlar ve tüm 
günlerini evlerinde 

anneleri ile geçirirler? 
di. Hatta biraz da 
hıristiyan aleminin 
yortu geleneğinin 
etkisiyle olsa gerek 
"mothering cake" 
adını verdikleri bir tür 
pasta götürme adeti 
yerleşmişti.
Hıristiyanlığın Avru 
pa'da yaygınlaş
masından sonra bu 
kutlama, onlara hayat 
veren ve kötülükler
den koruyan ruhani 
bir güç sayılan 
"Anneler Kilisesi"ni 
onurlandırmak 
amacıyla değişti, 
Zamanla kilise festi
vali Anneler pazarı 
kutlamaları ile bir- 
leşerek, beraber kut
lanmaya başlandı. 
Anneler Günü resmi 
olarak ise ilk kez 
Amerika Birleşik

Devletlerinde 1872 
yılında kutlandı.
Şair Julia Ward Howe 
bundan böyle her 
Paskalya Yortusu'nun 
dördüncü Pazarı'na 
denk gelen tarihin 
kendi şehrinde 
Anneler Günü 

olarak kutlanacağını 
ilan etti.' 
Philedelphia'da 
yaşayan Ana Jarvis 
adındaki genç kız, 
annesinin ölüm 
yıldönümü olan Mayıs 
ayının ikinci 
Pazar'ının tüm 

eyalette "Anneler 
Günü" olarak 
kutlanmasını istedi. 
Politikacılara, 
bakanlara ve iş 
adamlarına kendisine 
yardımcı olmaları için 
mektup yazdı.
Jarvis'İn gösterdiği 
gayret 1911 yılında 
semeresini verdi ve 
her yıl Mayıs ayının 
ikinci Pazar gününün 
Amerika Birleşik 
Devletleri'nin 
tüm eyaletlerinde 
"Anneler Günü" 
kutlanması hükümet 
kararıyla kesinleşti. 
Böylece 
Mezopotamya ve 
Anadolu uygarlık
larının binlerce 
yıl önce başlattığı 
gelenek 20. 
yüzyılın başından 
itibaren dünya 

çapında kabul 
görmüş oldu. 
Ülkemizde ise 
1955 yılından beri 
mayıs ayının ikinci 
pazar gününde 
anneler günü 
kutlanıyor.
Türkiye, Danimarka, 
Finlandiya, İtalya, 
Avustralya ve 
Belçika'da da 
aynı tarih kabul 
edilmesine rağmen 
İngiltere'de ve 
diğer birçok ülkede 
Anneler Günü 
ulusça belirlenen 
değişik tarihlerde 
kutlanmaktadır.
Yarın 11 Mayıs 2008 
Pazar yani 
Anneler Günü. 
Siz de annenize 
bir demek çiçek 
sunup, yanaklarından 
öpmeyi unutmayın.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
inşaatı yüzde 70 
seviyesine ulaşan 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile 
Merinos Parkı 
hizmete açılmadan 
Türkiye çapında 
büyük ilgi gördü 
ğünü belirterek, 
“Merinos Kentsel 
Dönüşüm Projesi, 
hizmete açıldığında 
her Bursahnın gurur 
duyacağı bir abide 
olacak" dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Ata 
türk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile 
Merinos Parkı inşaâ 
tında incelemelerde 
bulundu. Başkan 
Şahin, yaklaşık 500 
işçinin çalıştığı Ata 
türk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile 
Merinos Parkı Proje 
si’nde yüzde 70 
seviyesine ulaşıl 
dığını bildirdi.
Projenin daha bitme 
den Kü1’ - vr Turizm 
Bakan! ur
sa’yı *k< *ent-
leri’ araş . aldığını 
söyleyen Şahin, yurt

içi ve dışından çok 
sayıda mimar, bele 
diye başkanı, turizm
ci ve konuyla alakalı 
sivil toplum kuru
luşlarının Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi ile Merinos 
Parkı’nı incelemek 
'için Bursa’ya geldi 
ğine dikkat çekerek, 
“Türkiye’de kongre 
turizminin doğa ile 
iç içe olduğu başka 
bir merkez yok. 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile 
Merinos Parkı’nın 
hizmete açıldığında 
her Bursahnın gurur 

duyacağı bir abide 
olacak” diye 
konuştu.
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile 
Bursa’nın, kültür ve 
sanat yelpazesine 
yeni renkler 
ekleneceğini ifade 
eden Şahin, 
“Komplekste 1800 
kişilik kongre ve 
konser salonu 800 
kişilik konsej* ve 
gösteri salonu ile 
yine 300 kişilik kon
ferans salonunun 
yanı sıra 11 adet 50 
ile 150 kişi arasında 
değişen çok amaçlı 

salonlar yer alıyor. 
Buralarda gerçek
leştirilecek organiza
syonlar, konser ve 
gösteriler ile 
Bursa’nın sanat 
yaşamı daha da 
hareketlenecek” 
dedi.

“Türkiye’nin ilk 
özgürlük kürsüsü 
Merinos’ta”

Başkan Şahin, 252 
bin 500 metrekare 
alan üzerinde proje
lendirilen Merinos 
Parkı’nın da kentin 
yeni oksijen deposu 
olacağını söyledi. 
Şahin, 
Kültü rpark’tan 
sonra Bursa’nın en 
büyük kent parkı 
olan Merinos 
Parkı’nda yıkılan 
binalar ile 41 bin 
500 metrekare 
daha yeni yeşil 
alan açıldığını, 
Türkiye’nin ilk 
özgürlük 
kürsüsünün de bu 
alana yapılacağını 
belirtti. Şahin, kültür 
merkezi binasının 
ağustos ayında 
biteceğini, burada 
konservatuar, 

senfoni, tekstil 
müzesi ve 
kütüphane gibi 
kültürel fonksiyon
ların yer alacağını 
vurguladı.
Tesis içindeki eski 
düğün salonunun 
yenilendiğini ve 
nikah salonu olarak 
hizmet vereceğini 
ifade eden Şahin, 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nin 
konumu, mimari 
özellikleri ve teknik 
altyapısıyla en 
geniş katılımlı 
kültürel, bilimsel ve 
sosyal etkinliklerin 
gerçekleştirileceği 
bir merkez olacağını 
belirtti. Şahin, 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nin 
ise 2009 yılı mart 
ayında faaliyete 
geçmesinin 
planlandığını 
bildirdi.

“Hedefimiz Bursa 
denince Türkiye’nin 
akla gelmesi” 
Yıllardır konuşulan 
projeleri bir bir 
hayata geçirerek, 
kentin makus 
talihini değiştirdik
lerini ve Bursa’nın 

artık Türkiye’nin 
parlayan yıldızı 
olduğunu vurgu
layan Şahin, 
“Bursa’yı görkemli 
tarihi ile geleceğe 
taşıyoruz. Artık 
dünyada ülkeler 
değil şehirler 
yaşıyor. New 
York, Paris, Berlin 
dendiğinde ülkeleri 
akla geliyor.
Bizim hedefimiz de 
marka bir dünya 
kenti haline 
getirerek, Bursa 
denildiğinde 
Türkiye’nin akla 
gelmesidir” dedi. 
Merinos Parkı ile 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi 
Projesi’nin de 
bu hedeften 
hareketle ortaya 
çıktığını anlatan 
Şahin, atıl 
vaziyette duran 
ve Türkiye ekono 
misine yük 
olmuş Merinos 
Fabrikası’nın 
bugün yalnızca 
Bursa’nın değil, 
Türkiye’nin presti
jine değer katacak 
bir yatırıma 
dönüştüğünü 
söyledi.
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fiiliz fcokusm gmormenin 7 yöntemi
Düşünün ki önemli 
bir ış görüşmesinin 
ortasındasınız; her 
adımı doğru attığı 
nızı ve işi aldığınızı 
düşünmeye 
başladınız.
Görüşmenin sonun
da kendinizden emin 
bir şekilde ayağa 
kalktınız el sıkıştınız 
ve “sizinle konuş
mak bir zevkti siz- . 
den haber bekliyo
rum” dediniz.
Bir anda 
görüştüğünüz 
kişinin ifadesinin 
değiştiğini dudak
larını buruştur
duğunu fark ettiniz, 
gülümsemesinde bir 
gerginlik oluştu ve 
sizde bir şeylerin 
yanlış gittiğini 
anladınız.
En kötüsü de bunun 
sizin kötü nefesiniz 
yüzünden olduğunu 
fark ettiniz. Bu 
bırakmak istediğiniz 
en son izlenimdi. 
Plusdent Diş 
Kliniği’nden Diş 
Hekimi Onur Öztürk 
kötü ağız kokusu 
sorunundan dolayı, 
birçok hastanın 
onları ziyaret ettiğini 
belirtti. Aslında 
birkaç küçük önlem
le kolayca kurtulabi- 
linecek bu problem 
yüzünden kişilerin 
zor durumlarda 
kaldıklarını, kendi
lerine olan güven
lerini yitirdiklerini ve

konuşmaktan 
çekindiklerini ya da 
kişilerin onlarla 
konuşmaktan 
kaçındıklarını belir- ‘ 
tiyor.
Böylece kendi içine 
dönen hastaların 
sosyal çevrelerinin 
kısıtlandığını ifade
sine ekliyor. Diş 
Hekimi olan Onur 
Öztürk bizlere bu 
durumda kalmamız 
ya da bu durumdan 
kurtulmamız için, 
ipuçları veriyor. İşte 
Diş Hekimi Onur 
Öztürk’ ten öneriler; 
7 PRATİK TAVSİYE 
• Eğer önemli bir 
görüşme ya da 
toplantının 
arifesindeyseniz 
baharatlı yiyecekler
den uzak durun. 
Yediğiniz şeyin mik
tarına bağlı olarak

Jfâdar dişinizi 
fırçalarsanız 
fırçalayın koku 
ağzınızda 24 saat - 
kalabilir. Soğan, 
sarımsak, acı biber, 
sarımsak, salam, 
sucuk, pastırmadan 
kaçının. Aynı 

zamanda bazı 
peynirlerden (rokfor 
gibi), bazı balıklar
dan hatta pizzanın 
üstündeki ançuez 
den bile uzak durun. 
• Kahve, bira yerine 
su veya meyva suyu 
için..
• Bir şeyler yedikten 
sonra hemen diş
lerinizi fırçalayın. Bu 
yediğiniz yemeklerle 
ılişkilendirilen koku
ları uzaklaştırır. Ağız 
kokusunun en 
önemli nedeni diş 
plağıdır. Ağzımızda 
50 trilyon kadar 
mikroskobik orga
nizmanın dolaştığı 
tahmin ediliyor. 
Bunlar yemekten 
her bir parça alışımı
zla beraber dudak
larımız arasından 
ağzımıza girerler ve 
köşelerde kalırlar ve 
kötü koku üretirler. 
Sonuç olarak bu 
kötü kokudan kur
tulmak için günde 2 
defa dişlerimizi 
fırçalamalı ve bu 
plağı dışarı 
atmalıyız. Eğer 
yanınızda diş 
fırçanız ve macu
nunuz yoksa en azı- 
dan suyla ağzınızı 
çaftâtaymız.
• Eğer 20 dakika 
ferah bir nefese 
ihtiyacınız varsa 
ağız gargarasıyla 
ağzınızı çalkalamak 
güzel bir fikir olabilir 
fakat bu

Cinderella’nın balka
bağı gibidir zaman 
geçip de yirmi daki
ka sona erdiğinde 
sihir de sona ermiş 
olacaktır ve siz yine 
ellerinizin arkasında 
konuşmaya başlaya- 
caksınızdır.
• Maydanoz yemeyi 
ihmal etmeyin. 
Maydanoz sadece 
şalatada kul
landığımız yeşillik 
değildir aynı zaman
da da bir nefes temi
zleyicidir. Maydanoz 
nefesinizi doğal 
olarak tazeler 
sadece tam olarak 
çiğnediğinizden 
emin olun. Aynı 
zagıanda mut
fağınızda bulunan 
bazı doğal otlar ve 
baharatlarda doğal 
nefes tazeleyicil
erdir. Kötü nefesinizi 
hissettiğiniz anda 
karanfil, zencefil 
ve anason 
çiğneyebilirsiniz.
•Dişlerinizle beraber 
dilinizi de fırçala
mayı ihmal etmeyin.
• Burnunuzdan 
nefes almaya 
çalışın. Ağızdan 
nefes almak kuru bir 
ağza neden olur ki 
bü köui köküyâ 
neden olan bakter
ilere zemin hazırlar. 
Diş Hekimi Onur 
Öztürk ağız kokusu 
na karşı alabile
ceğimiz pratik öne 
riler de bulundu

Tüm sebzeler 
besleyici ama 
özellikle beş tanesi 
diğerlerinden 
daha özel öneme 
sahip. İşte o beş 
muitivitamin 
kaynağı besinler... 
İster koyu yeşil 
olsun isterse 
kırmızı, isterse 
portakal rengi 
veya sarı, bütün 
sebzeler harika 
birer besleyici ve 
vücudumuzu 
hastalıklara 
karşı dirençli 
hale getiriyorlar. 
Herbirinin ayrı 
yararları olmakla 
birlikte, düzenli - 

olarak alındıklarında 
vücudumuz için 
en yararlı sebzeler 
şunlar: 
Ispanak, iyi bir 
folik asit kaynağı, 
kansere karşı 
koruyucu etkisi 
var, A vitamini ve 
kalsiyum içeriyor; 
havuç, mükemmel 
bir A vitamini 
kaynağı; tatlı 
patates, A ve 
C vitaminleri 
içeriyor; brokoli, 
A ve C vitaminleri 
ile folik asit 

içeriyor; sarımsak, 
kansere karşı 
etkili pitokimyasallar 
içeriyor.

mli 
je

GEREKLİ TELEFONLAR

in
leri

de

/e

ık

h/l

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

ULAŞIM
METRO.
Aydın Turizm 
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur
Kamil Koç

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51312 12
513 20 77
512 10 72

514 47 71
513 35 71

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 60 40

51310 51
51310 53
513 29 54
513 10 28

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

110
155
156

51310 55
51318 79
513 12 06

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 74
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 5.13 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23 
İDO İmam Aslan

51310 79
513 30 33
51314 25

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 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 51417 00

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
10 Mayıs 2008 Cumartesi 
YASEMİN ECZANESİ

II Mayıs 2008 Pazar 
VEZİROĞLU ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3053 

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 

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

(Dini bayram,Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



) Çocuktan için herçeye kottanım, 
Her zfliîtfln yontanndo otan, 

. A Değeri biçilemeyen 
en gM Ağmağımız 

VM'A'l milUİJlİZ,,.,'

Yarın Anneler Günü.,..
Herşeyimizi borçlu olduğumuz] 

ıu* annelerimizin günleri 
kutlu olsun....

Faruk GÜZEL
GÜZEL Nakliyat Ltd. Şti.



BEYHANLAR 
OTOMOTİV A Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLE 

ARAÇLAR KİRALANIR 

“Kiralayın, araca yatırını yapmayın ”G E M LIK»t N İ tKG O N L O K SIY A SI GAZ E t ESİ
12 Mayıs 2008 Pazartesi W5vw.gemlikk0rfezgazetesi.com 25 Ykr.

Şirin Plaza No: 7 GEMLİK
Tel: O 224 513 33 49 Fax : 513 33 50

Sınavı geçen öğrenciler, yetenek sınavlarına girecek

■Hlllllttili
II

S Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan 
Bilim ve Sanat Merkezlerine girebilmek için' 
dün öğrenciler sınavdan geçirildi. Özel Aykent 
ilköğretim Okulu, Gazi ve Cumhuriyet ilköğre
tim Okulları'ndan seçilen, öğrenciler, Bursa 
BTSO Sait Ete İlköğretim Okulu’nda ter dök
tüler. Sınavdan geçen öğrencilerin yetenek 
sınavlarına tabi tutulacağı bildirildi. Syf 3’de

Güne Bakış
f Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Sınav
Öğrencilerin bir dersten geçer not alma 

sı için bilgisinin ölçülmesi için yapılan 
yoklamanın adı sınavdır.
Eskiler buna “İmtihan” da derler. 
Hepimiz bir sınavdan geçmiştedir.

. Bu okulda olur, gerçek yaşamda olur. 
Okul bitirmek için sınava girersiniz, bir 

işe girmek için de sınava tabi tutulursu 
nuz.
Ehliyet alacaksınızdır, yine sınav yapı 

lir. Devam sayfa 5’de

FDLDA DAN TELELASTİK
YANİ TeLeFoN kAZANdlRAN lASTİk

Fulda’nın yepyeni kampanyası Telelastik ile 
Hhfet21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında

4 adet Fulda lastik alın, 
vâ anında Motorola Motofone F3 

cep telefonunun sahibi olun 
Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları 

I Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
I No: 13/14 Gemlik / BURSA

Tel : 524 74 01 
Fax: 524 74 02

W5vw.gemlikk0rfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA MMlM

II II

İbrahim Talan.... Seyfettin ŞEKERSÖZ

Suya atılan minicik bir taşın etkisi halka 
halka yayılarak genişler, pozitif veya nega 
tif etki yaratan sosyal davranışlar dalgalar 
halinde büyüyerek yaygınlaşır ve bizi bir 
şekilde etkiler.

Yaşadığımız dünyaya, çevremize karşı 
ne kadar duyarhysak, bu duyarlılık olumlu 
veya olumsuz olarak bize mutlaka geri 
döner

Bireyler bulundukları toplum için üretir
ler, emek harcarlarsa, yaşadıkları topluma 
aidiyet hissini yaşarlar ve kendilerin^, 
güvende hissederler.

Önemli olan insanın doğuşundan itiba 
ren içinde var olan duyarlılıklarını geliştire 
rek toplumsal yaşama katkı sunulabilmesi- 
ni sağlayan bir sosyal yapıyı oluşturmak 
ve sürekliliğini sağlayabilmektir.

Bugünlerde Gemlik'te bir isim aldığı 
teşekkür belgesi ve plaketlerle dikkat 
çekiyor..

Her gün bir başka törende çekilen fotoğ 
raflar gazete sayfalarından kamuoyuna 
yansıyor.

"Ben Gemlikliyim. Gemlik'te yaşayan 
herkesin kentine katkı sağması gerekir " 
diyen İbrahim Talan'dan söz ediyorum....

Talan; Gemlik spor'a yardım ediyor
1 spora katkı sağl'ıyor..

TEMA Vakfı'na ayni ürün desteği veri 
yor.. Çevreye olan duyarlılığını ortaya 
koyuyor..

Talan gerektiğinde odanın,gerektiğinde 
de kendisinin olanaklarını "toplum"la pay
laşmaktan çekinmiyor..

Daha da ötesi paylaşırken gurur duyu 
yor..

Ayrıca Talan'ın toplumsal destekleri 
sadece bunlarla sınırlı değil...

Bir de ve bence en önemlisi..
"Kayıt dışı ekonomi" ile ciddi anlamda 

savaşıyor..
Bunu yaparken..
Hem başkanlığını üstlendiği "esnafı"nı 

koruyor..
Hem de ülke ekonomisindeki "kaçak

lan" önlemeye çalışıyor..
Ekonominin gelişme dinamiklerini olum

suz olarak etkileyen en önemli etmenler
den biri kuşkusuz kayıt dışı ekonomi..

Kayıt dışı işlemler, kayıtlı üreticiye adeta 
yasalara uyduğu için rekabet dezavantajı 
yaratan bir mekanizmaya dönüşüyor.

Sadece ekonomik değil sosyal bir sorun 
olan kayıt dişiliğin engellenmesi konusun
da sivil toplum örgütlerine ve yurttaşlara 
ciddi görevler düşüyor.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele 
konusunda herkes kendisine düşen göre
vi yerine getirmeli.

Çünkü;
Kayıt dışı ekonomi konusunda alınacak 

önlemler ile sadece ekonomik sistemin 
iyileştirilmesi değil, çağdaş bir devlet 
olmanın da gereği yerine getirilmiş ola.cak.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan'ın sorumlu yurttaş ve bir 
kanaat önderi olarak gerçekleştirdiği 
davranışlar;

Yerel siy' flere güç veriyor..
Aynı da ..
Ülke tisinde "kanayan bir

yaranın <isi için etkili bir ilaç işlevi 
görüyor..

AKP Özürlüler 
Komisyonu tarafın
dan doğuştan 
ayakları sakat olan 
ve yürüyemeyen 
6 yaşındaki 
Metin Yılmaz'a 
tekerlekli özürlü 
sandalyesi verildi. 
Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde otu
ran Yılmaz ailesinin 
evine giden AKP 
Sosyal İşler Başkan 
lığına bağlı Özür
lüler Komisyonu 
başkanı Serap 
Uysal ile Kadın 
Kolları ve Gençlik 
Kollan üyeleri 
özürlü çocuk Metin 
Yılmaz ile Annesi 
Şengül'ü ziyaret 
ederek tekerlekli 
sandalyeyi monte 
ederek küçük 
çocuğu oturttular. 
Sandalyeye oturan 
küçük Metin'in

gözleri artık geze
bileceği bir başka 
ışıldarken anne 
Şengül Yılmaz 
teşekkür etti.
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları

Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri'nin girişim
leriyle temin 
edilen tekerlekli 
sandalye ile 
küçük Metin

OÎ»ıu.ıiııııııiHmııl;nıl 
baytaş* www.baytaslnsaat.com.tr

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+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

Yılmaz dedesi, 
havaların iyi olduğu 
zamanlarda 
torunuyla birlikte 
gezintiye 
çıkacaklarını 
söyledi.

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

Tel: 513 4221 Fax: 51317

http://www.baytaslnsaat.com.tr
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Sınavı geçen öğrenciler, yetenek sınavlarına girecek

Bilim ve sınai adamı
olmalı İçin teı döktüler
S Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Bilim ve Sanat Merkezlerine 
girebilmek için dün öğrenciler şınavdan geçirildi. Özel Aykent İlköğre
tim Okulu, Gazi ve Cumhuriyet İlköğretim Okullarından seçilen öğren
ciler, Bursa BTSO Sait Ete İlköğretim Okulu’nda ter döktüler. Sınavdan 
geçen öğrencilerin yetenek sınavlarına tabi tutulacağı bildirildi.
Mili Eğitim Bakanlığı 
tarafından açılan 
Bilim ve Sanat 
Merkezlerine 
öğrenci alımı için 
dün sınav yapıldı. 
Sınav katılan 
ilköğretim öğrenci
leri bir saat 
süreyle ter döktüler. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından yaptırılan 
Eğitim Vadisi’ndeki 
okullarda yapılan 
sınavlara İlköğretim 
Okulu 2. ve 3. sınıf 
öğrencileri katıldı. 
Dün saat 14.oo de 
başlayan sınavlar 
için öğrenci 
velileri erkan 
saatlerde Eğitim 
Vadisi’nde toplandı. 
Öğrenciler kadar 
heyecanlı olan 
veliler çocuklarını 
sınava soktuktan 
sonra okulun 
çıkış kapısından 
ayrılamadılar. 
BİLİM VE 
SANAT ADAMI 
YETİŞTİRİYOR 
Milli Eğitim Bakan 
lığı bilim ve 
sanata karşı

yeteneği olan öğren
cileri küçük yaşta 
belirleyerek özel 
eğitim için ayırıp 
onların geleceğin 
Türkiye’sinin 
sanatçısı ve bilim 
adamı olmasını 
sağlamak amacıyla 
uluslararası 
normlarda 
okullar kurdu. 
Bu okullar üstün

yetenekli 
çocukların alınarak 
yetiştirilmesi için 
de birkaç yıldır 
uygulama başlatıldı. 
Gemlik Cumhuriyet, 
Gazi ve Özel Aykent 
İlköğretim Okul 
larından okul 
yönetimlerince 
seçilmiş öğrenciler, 
dün sınava girerken, 
Bursa merkez ve

ilçelerinden de 
yüzlerce öğrenci, 
sınavda ter 
döktüler.
Sınav sonuçlarının 
15 Mayıs 2008 
gühü açıklanacağı 
belirtildi.
Birinci sınavı 
başaran öğrenciler 
daha sonra 
yetenek sınavına 
çağrılacaklar.

aDD’den gıda ve eşya kermesi
Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 
kermes düzenledi. 
Ahmet Dural 
Meydanı Yapı 
Kredi Bankası 
yanında bulunan 
işyerinde 13-14-15 
Mayıs 2008 gün
lerinde 9.00-17.00 
saatleri arasında 
açık kalacak 
olan kermeste 
elde edilecek

gelirler ile çeşiti 
üniversitelerde 
öğrenim gören 
yoksul öğrencilere 
destek olunacağını 
söyleyen ADD 
Gemlik Şube 
Başkanı Selim 
Şahin, tüm 
Gemliklilerin 
kermese destek 
vermesini 
beklediklerini 
söyledi.

Diş Hekimi?
Özcan VURAL

ozcanvurall933@hotrriail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

li/ı/TORl.tf

Ballı börek, buyur sende ye!
BU nasıl düzen, bu nasıl dalavere, anlamak 

zor!
Kamunun alacağı, kamudan sağlanan kredi 

lerle tahsil edildi!
Yani sol cepten sağ cebe aktarma gibi bir 

şey...
Halkım senin paranla birileri kendine mal 

aldı..
Baykal: "Sabah-ATV satışından iyi kokular 

gelmiyor" diyor..
CHP lideri, bu satış, olayının, geçmişte yaşa 

nan "Türkbank olayından" daha vahim oldu 
ğunu belirterek "Bu işin peşini bırakmaya
cağız!" diyor.

Doğrudur. Bu yapılmalıdır. Bu satış Meclise, 
getirilmelidir..

Biliyorsunuzdur daha önce Sabah-ATV’nin 
eski sahibi Dinç Bilgin’in tüm malları neden 
elinden alınmıştı. Bilmeyenler için yazıyorum..

Bütün bunlar, sahibi olduğu Etibanktan 
teminatsız kredi kullandı diye başına gelmişti..

Şimdi tki kamu bankası Halk Bank ve Vakıf 
lar Bankası, iktidar yanlısı olarak bilinen Çalık 
Grubu’na 750 milyon dolar kredi verdi.

Katarlı Arap ortak da 125 milyon dolar ekle
di, Ahmet Çalık cesur bir işadamı.

Hatırlı siyasi dostları da var.
Gözünü karartarak bu işe soyunmuş..
Ama para yok...
Sayın okurlar bu satışa daha pnce dünyaca 

tanınan şirketler, Sabah-ATV ye üçü yabancı 
olan birçok güçlü şirket talipti...

Sonra birdenbire bütün talipler yok oluver
di. Korkutulmuşlar..

Düşünün; çöpşüz üzüm oldu, Milyar dolarlık 
bu büyük ihale, tek aday, tek teklif ve tek satış 
haline getirildi...

Ve Çalık, o anda yeterli parası olmadığı 
halde "İstim arkadan gelsin" diyerek 1.1 milyar 
dolara ihaleyi aldı.

Ey Vicdansızlar söyleyin; Parasının olmadı 
ğını söyleyen bu şirket nereye güvenerek böyle 
büyük bir ihaleye girme cesaretini gösterebili.. 
yor ?

Kamu bankalarının kendisine kredi vereceği 
ni biliyor muydu?

İyi de... Paranın 750 milyon doları yine kamu 
bankalarından çıktı.

Krediyi veren devletti...
Para bir cepten öbür cebe aktarıldı.
Bu arada iktidar yanlısı Ahmet Çalık da 

medya patronu oldu.
Kamunun alacağı para, kamu Bankalarından 

sağlanan kredilerle sözüm ona tahsil edildi.
Kârlı çıkan, Başbakan’ın damadının genel 

müdür olduğu ticari bir grup oldu.
Şeriatla yönetilen bir Arap ülkesi olan Katar 

da, Türk medyasında önemli bir ortaklık elde 
etti..

Özel bankaların hiçbiri Çalık Grubu’na kredi 
vermedi.

Paralar iki kamu bankasından sağlandı.
Halk Bank ve Vakıflar bankası..

Hem de çok uygun şartlarla...
/ "İlk 3 yılı anapara ödemesiz, 10 yıl vadeli, 

4.85 faizle 750 milyon dölar."
Sormaya ne gerek, yenmez mi böyle ballı 

börek?
Yenmek ne demek. Yutulur, yutulur..

. Yapılan hesaplara göre; 3 yıl anapara öden
memesi bile Çalık Grubu’na 225 milyon dolarlık 
bir avantaj sağlıyor!

Ey bu bankanın müdürleri, yönetim kurulu 
üyeleri; Ben sanayici değilim, iş adamı değilim 
ama aptalda değilim, bana da bu şartlarla kü 
çükte olsa kredi verin “vallahi de billahi de” 
alırım, almak ne demek bu yaşta balıklama 
atlarım...

Oysa Bilgin bu olay nedeniyle ağır cezada 
yargılandı ve

14 yıl hapis cezasına çarptırıldı..
Sonuçta, iktidar memnun, TMSF memnun, 

medya sahibi olan Ahmet Çalık memnun.
Dinç Bilgin ise acılarıyla baş başa.
Bu büyük satış, iktidara, Çalık’a, Katar 

Şeyhi’ne, Başbakan’a ve Başbakanın damadına 
hayırlı olsun!

otrriail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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liitte Hanım fin aokulıı’îi da ııi m aösicıisl
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu'nun yıl 
sonu gösterisine 
veliler büyük 
ilgi gösterdi. 
Belediye Kültür 
Merkezinde yapılan 
gösteriye, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Ercümen ile 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, İl Genel 
Meclis Üyesi Oktay 
Kahveci, AKP Halkla 
İlişkiler Başkanı 
Gencay Yılmaz ile 
çok sayıda veli 
ve davetli katıldı. 
Saygı duruşu ve İs 
tiklal Marşı ile baş 
layan gecede konu 
şan Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürü 
Pervin Unurlu, 1999 
yılından bu yana
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OKtorfl Turuncumtla sertifllıa sevinci
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te faaliyet 
gösteren Oxford 
Turuncum Dil 
Merkezi'nin 
açtığı İngilizce 
kursunu başarıyla 
tamamlayan 
kursiyerlere 
Pre-int (orta derece) 
İngilizce bilir 
sertifika verildi. 
Akmanlar Pasajı 
üst katında bulunan 
Turuncum Dil 
Merkezinde 
düzenlenen törende 
8 öğrenci kurucu 
A. Muttalip Araş 
ile İngilizce 
Öğrştmv ve 
kurs M;

Gemlik'te faaliiyet 
gösteren Zübeyde 
Hanım Anaokulunun 
yaptığı etkinlik ve 
faaliyetlerden bah 
sederek katkıda bulu 
nan öğrenci velileri 
ile öğretmenler baş 
ta olmak üzere) her 
kese teşekkür etti. 
Anaokulu öğrenci
lerinin yaptığı gös
terilerde Melodiler 
sınıfı, Gülen yüzler 
sınıfı, Damlalar sınıfı, 
Gökkuşağı sınıfı.
Renkler sınıfı ile 
Böcekler sınıfı öğ , 
rencilerinin gösteri
leri velileri gülmek
ten kırdı geçirdi.
Kültür Merkezi’nde 
çocuklarının gösteri
lerini izlemeye gelen 
veliler.oturmak için 
yer bulamazken ço 
cuklarının fotoğ 
raflarım çekmek 
isteyen bazı veliler 
ise izdiham yarattı. 
Her sınıfın ayrı ayrı

Armağan Burcu'dan 
sertifikalarını, 
alarak ikinci 
lisan konuşabil- 
menin mutluluğunu 
yaşadılar.
5 ay önce

yaptığı gösteride ana 
sınıfı öğrencileri hü 
nerlerini gösterirken 
6 yaş grubu öğrenci
leri için kep giyme 
ve diploma töreni

yapıldı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından 
öğrencilere diploma
ları verilirken, Okul

başlayan kursta 
başarı gösteren 
8 kursiyere Milli 
Eğitim onaylı 
sertifika verilirken 
Oxford Turuncum 
Dil Merkezinde 

kur sistemi 
uygulanmayıp 
seviye 
sistemi ile eğitim 
verildiği bildirildi. 
Hafta içi yoğun 
program ile her 
seviyeyi 2 ayda 
tamamlayıp 
Advanced 
seviyesine ulaşıla
bileceği vurgu
lanırken, ayrıca 
eğitim sonunda 
Bursa'da ilk ve 
tek Oxford 
Langvade Centre 
sertifikasını alma 
imkanına sahip 
tek dil merkezinin 
Gemlik'te bulunan 
Oxford Turuncum 
olduğu öğrenildi.

Aile Birliği yönetici
lerine de katkıların
dan dolayı 
çiçek verildi.
Zübeyde Hanım Ana 
okulu'nun yıl sonu

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

gösterisi Vardar 
Ovası ve Onuncu 
Yıl Marşının 
hep birlikte 
seslendirilmesiyle 
son buldu.

‘GemnK Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sınav
Mesleğinde yükselmek için de 

sınava girersiniz.
Aslında yaşamın kendisi bir 

sınavdır.
Kişinin yaşarken ektiklerini 

biçtiğin büyük bir sınavdır dün 
yamız..

Onun için “Ne ekersen onu 
biçersin", “Sevgi tohumları 
ekiniz" sözlerini çok beğenirim.

Gemlik Ortaokulu’nu bitir 
diğimde Gemlik Lisesi o yıl açıl 
mıştı.

Birkaç aylığına ilk öğrenci
lerinden oldum.

Sonra birgün Heybeliada’da 
bulunan Deniz Lisesi sınavlarına 
katıldım.

O sınavımı hiç unutmam.
Birkaç sınıf arkadaşımla birlik

te Heybeli Adadaki sınava gitmiş
tim.

Başımda ne annem, ne babam, 
ne de bir başka büyüğüm vardı.

Sınav iki gün sürünce, geceyi 
nizamiye nöbetçi kulübesinde 
masa üzerinde yatarak geçirmiş
tim.

Bir başka sınavım ise, Öğret
men Okulu sınavları için Çanak 
kale’ye gitmemiz oldu.

O sınava da 15-16 yaşlarında 
yine yalnız katıldım.

Yaşadım heyecanları unuta
mam.

Deniz Lisesi sınavlarını başa

Güne Bakış
Kadri GÜLER ' 

kadri_guler@hotmail.com

ramamıştım.
Öğretmen Okulu sınavını ba 

şardım ve Çanakkale’den yeni 
açılan Manisa Demirci Öğretmen 
Okulu’na gönderildim.

Oradan mezun oldum.
Girdiğim sınavlar yaşamımı 

etkiledi.
7 yıl öğretmenlik yaptım.
Yaşamı bu sırada tanıdım.
Bugün farklı bir işteyim.
Ama, benim yaşantımda unuta 

madiğim bir başka sınav da Öğ 
retmen Okulu’nu bitirdikten son 
ra girdiğim Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim Bölümü 
sınavıdır.

Her yıl 60 öğrencinin alındığı 
resim bölümüne, benim katıldı 
ğım yıl 28 kişi alındı.

Bu sınavda da başarılı olama 
mıştım. O sınav sonunda büyük 
üzüntü yaşamıştım.

Ertesi yıl yeniden deneyecek
tim.

Ama o yıl Öğretmen boykotu

na katıldığım için Umurbeyli Milli 
Eğitim Müdürü Ertuğrul Seyhan 
tarafından sınava sokulmama 
vetosu yedim.

Yani sınav hakkım elimden 
alındı.

Bu konuyu görüşmek için Milli 
Eğitim Müdürünün makamına 
çıktığımda beni odasından kov 
du.

Boykota katılan öğretmen on 
larca “Komünist”ti!

Bunun üzerine Bursa Erkek 
Lisesi’nin fark derslerini vererek 
Üniversite sınavlarına hazır
landım.

Amacım, İstanbul Güzel Sanat 
lar Akademisi Grafik Bölümü’ne 
girmekti.

O da olmadı.
Onun için sınavlar herkes için 

önemlidir.
Dün, Barış’ı Bursa’da sınava 

götürürken yaşadığım sınavlar 
geldi aklıma.

Bursa’da Eğitim Vadisi’nde

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından yaptırılan okullardan 
birinde Bilim ve Sanat Eğitim 
Merkezi açılmış.

Eğitim Vadisi’ndeki okulların 
herbirine eskiden Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanlıklarını 
yapmış olanların adları verilmiş.

Bilim ve Sanat Merkezi, gele
ceğin bilim ve sanat adamlarını 
yetiştirmek için özel sınavla ilk 
öğretim çağındaki 2. sınıftan 
başlayarak öğrenciler alıp özel 
olarak yetiştirmek amacıyla ku 
rulmuş.

Gemlik’ten bu okula giden öğ 
renciler var.

Barış’ın resim yeteneği ve 
diğer derslerdeki başarısı nede 
niyle, okulu uygun gördüğü için 
bu sınavlara katıldı.

Bursa il ve ilçelerindeki özel 
seçilmiş 2. ve 3. sınıf öğrencileri 
bu sınava katıldılar.

Barış da sınav heyecanı hiç 
yoktu.

Ben, yıllar sonra kendimin gir 
mediği bir sınavın heyecanını ya 
şadım.

Veliler, sınav sonuna kadar 
çocuklarını çıkış kapısında bek
lediler.

İnsanlar, ileriki yıllarda, çocuk
larının girdiği sınavlarla heyecan
lanıyorlar.

Güzel olan bu değil mi?

t- ■■ •. ..i:--,. , . ' • •  —73— .f-

Sırası Geldikçe
İnan TAMER lifti mlilıre lataliı

Anneler ve Hemşireler Günü üzerine..
Anne...
En büyük varlık..
Şefkat ve merha 

metin timsali.
Onlar melektir.
Dünyanın en feda 

kar varlığıdır anne.
Dün Anneler 

Günüydü. Çok 
güzel bir tesadüf 
eseri Hemşireler 
Haftası’na rast 
geldi.

Hemşirelerde bir 
annedir. Titrerler 
hastalarının üstüne 
gerçek dostlardır 
hemşireler.

Sadece iyi gün 
dostları değildir 
hemşireler.

Onlar, ıstıraplı, 
acılı günlerin dost
ları...

Istırap ve dert 
dindirmek için 

TK"HlljEk “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

gece gündüz çır
pınıp dururlar.

Rahat uyutmak 
için uyumazlar, 
sıcacık elleri ile 
silerler ıstıraptan 
alınlarda biriken 
terleri.

Ateş alırlar, 
ilaçları enjekte 
ederler itina ile 
bekleyiş içindeki 
insana...

Güleç yüzleri, 
sevecen bakışları 
hastaya ilaçtan 
ziyade, ümittir. 
Güçsüz hastaya 
öylece güç verirler, 
titrerler hasta 
insanın üstüne..

Onların en büyük 
mutluluğu, sağlığa 
kavuşan insan
lardır.
Ayrılık zor gelir 

hastaya, hemşi 
reye..

hasta şifa bul
manın, hemşire 
hizmet etmenin 
huzur ve mutlu
luğunu duyar 
yüreğinde.

Hemşirelerde 
hizmet verdik
lerinin anneleri 
olarak her zaman 
sevgiye, saygıya 
layık insanlardır.

Şifa meleklerinin 
ve tüm annelerin, 
günlerini en iyi 
dileklerimle kut
larım.

Canım annemi, 
tüm bizden 
ayrılmış anneleri 
iyiliklerle anar, 
cümlesinin 
Allah’tan aflarını 
temenni ederim.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Sakatlar Haftası 
nedeniyle 
çeşitli nedenlerle 
özürlü konumuna 
gelen vatandaşlara 
AKP İlçe Kadın 
Kolları ile 
Gençlik Kolları 
tarafından 
kahvaltı verildi. 
İlçe binasında 
verilen kahvaltıya 
ilçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Kadın Kollan

Başkanı Ayşe 
Karagöz, Gençlik 
Kolları Başkanı 
Adnan Kırlak ile 
partinin Özürlüler 
Komisyonu 
üyeleri katıldı.
Çeşitli nedenlerle 
özürlü konumuna 
gelen insanları 
kesinlikle unut
madıklarının , 
altını çizen 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
"Hiçbir partide

bulunmayan 
Özürlüler 
Komisyonu bizim 
partimizde bu 
insanlarımıza 
yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. 
Sakatlar Haftası 
nedeniyle de 
bu insanlarımızı 
bir araya getirerek 
gönüllerini almak 
istedik. Onların 
her zaman yanın
dayız ve desteğimiz 
sürecektir" dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Huzurevl'ntle duygusal kutlama

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Liman-İş sendikası 
Gemlik Şubesi 
Anneler Günü 
nedeniyle üye 
çocuklarını 
anneleri ile 
birlikte Tiyatroya 
götürdü.
Annelerin ve 
çocuklarının 

katıldığı Bursa 
gezusinde özel 
olarak Ahmet 
Vefik Paşa 
Devlet Tiyatrosu’nda 
izlenime başlanan . 
"Dans eden eşek" 
isimli çocuk 
oyununa giden 
Liman-İş 
ailesini İskele

Meydanı’ndan 
yolcu eden Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Ertaç Öktem, 
Anneler Günü'nün 
özel bir gün 
olması nedeniyle 
geziyi ve tiyatro 
sevgisini çocuklara 
aşılamak istedikleri
ni söyledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Huzure 
vi’nde gerçekleştin 
len Anneler Günü 
kutlamasında huzur 
evi sakinleri duy
gusal anlar yaşadı. 
Anneler Günü sebe
biyle Büyükşehir 
Belediyesi Huzur 
evi’ni ziyaret eden 
AKP İl Teşkilatı 
Kadın Kolları ile 
Gençlik Kolları 
üyeleri ve belediye 
bürokratlarının 
eşleri, huzurevi 
sakinlerinin özel 
gününü kutladı. 
Yakınlarının da 
ziyaret ettiği 
yaşlılar, ziyaretler
den dolayı duygulu 
anlar yaşadı. 
Huzurevi’ndeki anne 
ler ile tek tek görüşe 
rek hatırlarını soran 
konuklar, yaşlılara 
çeşitli hediyeler ve 
rerek çiçek dağıttı. 
Misafirleriyle keyifle 
sohbet eden yaşlılar 
da yalnızca Anneler 
Günü’nde değil her

zaman hatırlanmak 
istediklerini ve bir 
kişinin ziyaretinin 
bile kendileri için 
çok önemli olduğu 
nu şöyledi. Yaşlıların 
da bir zamanlar 
genç olduğunu ifade 
eden AKP II Kadın 
Kolları Başkanı Tülin 

Kara, anne olmak 
çok özel bir duygu, 
anneye sahip olmak 
ise bulunmaz bir 
nimet. Büyüklerimizi 
yalnızca bir ğün 
değil her zaman 
ziyaret etmeli ve 
hatırlarını sor
malıyız” dedi.
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Gemlik Tuncelililer Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği yönetimi Anneler Günü’nü kutladı

toilt Hamili «si
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Tuncelililer 
Dayanışma 
Yardımlaşma ve 
Kültür Derneği 
yönetimi düzenlediği 
Anneler Günü 
kutlamasında 
Cemile Han'ı 
yılın annesi seçti. 
Dernek binasında 
yapılan kutlamada 
yılın annesi 
seçilen Cemile 
Han'a Dernek 
Başkanı Yusuf 
Topçu teşekkür 
plaketi verdi.
Derneğe gelen 
annelere genç 
kızlar tarafından 
karanfil verilirken 
müzik dinletişi ile 
bol bol eğlenildi.

Silil, IraTı liw M W
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Türkiye'nin 
parlayan yıldızı 
Bursa'yı el ele 
vererek, marka bir 
dünya kenti haline 
getirmekte kararlı 
olduklarını belirtti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Başkan 
Şahin, AKP Siyaset 
Akademisi 1 
Yerel Yönetimler 
Programı'nın 
birinci dönem 
sertifika töreninde 
yaptığı konuşmada, 
kabuğunu kıran 
Bursa'nın ulus
lararası alanda 
tanınan, başarı 
larıyla örnek olan 
bir kent olması 
hedefiyle çalıştık
larını söyledi.
Bu hedefte, bakan, 
milletvekilleri, 
ilçe, belde ve il 
teşkilatlarıyla 
birlikte hareket 
ederek başarıya 
ulaşmayı ilke 
edindiklerinin 
altını çizen Başkan 
Şahin, "Bursa 
bugün Türkiye'nin

Yapılan Özel 
çekilişle 80 kişiye 
çeşitli hediyeler

verilirken anneler 
özel programı 
içinde misafirlere

Tunceli yöresinin 
yemeklerinden 
ikram edildi.

parlayan yıldızı 
haline gelmiştir. 
Bunu nasıl 
başardıysak, 
marka bir dünya 
kenti hedefine 
de yine el ele 
vererek ulaşacağız. 
Herkes elini taşın 
altına koymalı. 
Başarı, bir takım 
işidir. İşte AKP 
Siyaset Akademisi 
de öğrencilere 
bu bilinci aşılıyor. 
Artık siyasetin de 
okulu var. AKP 
siyasetin de 
okulunu kurdu. 
Akademi sayesinde 
Türk siyaseti, daha 
bilgili, eğitimli ve 
heyecan dolu kadro
lara kavuşacak. Bu 
kadroların görev 

almasıyla, Türkiye 
ve Bursa bugün 
olduğu yerden 
çok daha ileride 
olacak" dedi. 
Sertifika töreninde 
konuşan AKP İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın, siyaset 
akademisinin 
Türk siyasetine 
nitelik kazandıra
cağını belirterek, 
teorik eğitimlerin 
yanı sıra tecrübeli 
yöneticilerden 
ders alan öğrenci
lerin, geleceğin 
eğitimli siyaset ve 
idarecileri olacak
larını söyledi.
AKP Bursa Milletve 
kili Mehmet Emin 
Tutan ise 2,5 aylık 
süreçte teorik 

eğitimlerini alan 
siyaset akademisi 
öğrencilerinin, bu 
bilgilerini 
pratikte kullanma 
zamanının 
geldiğini belirtti. 
AKP ile Türk 
siyasetine itibar 
geldiğini dile 
getiren Tutan, 
"Eğitimin önemi 
küçümsenemez. 
Ancak siyasetin 
büyük bir bölümü 
yaşanarak 
öğrenilir. Siyaset 
Akademisinde 
eğitim alan 
öğrenciler, 
bundan sonra 
aldıkları eğitimi 
siyasette hayata 
geçirecek" diye 
konuştu.
Ödül törenine, 
AKP Bursa 
Milletvekilleri 
Mehmet Ocaktan, 
Canan Candemir 
Çelik, Mehmet 
Tunçak, Altan 
Karapaşaoğlu, 
Hayrettin Çakmak 
ve Sedat Kızılcıktı 
ile Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin 
de katıldı.

Mali Müşavirlere 
'Tezsiz Yüksek

lisans' Müjdesi

Tez hazırlamadan 
yüksek lisans yap
mak isteyen mali, 
müşavirlere, Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran 
olumlu cevap verdi 
ve gerekli çalışma 
iarın yapılacağını 
söyledi.
Bursa Serbest Muha 
sebeci Mali Müşavir 
ler Odası (BSMM- 
MO) Başkanı Ebube 
kir Şimşek, UÜ Rek 
törü Prof. Dr. Mus 
tafa Yurtkuran'ı ma 
kamında ziyaret etti. 
Üniversite-sektör iş 
birliği protokolü 
sebebiyle Rektör 
Yurtkuran'a teşek 
kür eden Başkan 
Şimşek, projenin 
Türkiye'de bir ilk 
olduğunu ve 12 
yıldır artan bir ba 
şarıyla uygulandı 
ğını belirtti. Üst 
birlik olan 
TÜRMOB'un da pro- 
jeyi diğer odalara 

Bursa trafiğine acil 
çözüm önerileri 

dosyası hazırlandı
Türkiye'de nüfusa oranla en fazla araca 
sahip olan Bursa'da, tıkanan trafiğe çare 
olmak için Emniyet Müdürlüğü Trafik De 
netleme Şubesi, büyük kısmı büyükşehir 
belediyesi sorumluluğundaki düzenle 
melerin yapılması için 'Trafik sorunları ve 
çözüm önerileri' dosyası hazırladı.
Dosyada 12 temel tavsiye ile 11 bölgesel 
sıkıntıyla ilgili çözüm yolları somut bir 
şekilde ortaya konuldu. Bursa Büyükşehir 
sınırlarında 1.5 milyon nüfus kaydına 
karşılık 355 bin araç bulunduğuna dikkat 
çekildi. Bursa Valiliği ve Ulaşım Koordi 
nasyon Merkezi sekretaryasına ulaştırıldı.

örnek gösterdiğini 
hatırlatan Şimşek, 
oda üyelerinin tez 
hazırlamadan yük
sek lisans yapma 
isteğini çle dile 
getirdi. Seçimlerden 
sonra bu tür proje 
terdeki işbirliğini 
sürdüreceklerini 
de sözlerine ekleyen 
Ebubekir Şimşek, 
üniversite-sektör 
işbirliği kapsamında 
daha farklı projeleri 
hayata geçirecek
lerini vurguladı.
Rektör Yurtkuran 
ise isteği olumlu 
bularak, mali 
müşavirlerin 
tezsiz yüksek, lisans 
yapabileceklerinin 
müjdesini verdi.
Gerekli çalışmaları 
yapacaklarını ifade 
eden Yurtkuran, 
proje sayesinde 
Öğrencilerin 
bilgi birikimlerini 
üst seviyeye 
çıkarttıklarını 
anlattı.

Gemlik K"rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUTUN OKUYUN
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Anneleri gözlerinin önünde öldüriildii
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
kadın, 4 ay önce 
evlendiği ikinci eşi 
tarafından, kendisini 
terkederek ilk eşine 
döndüğü gerekçe
siyle çocuklarının 

| gözü önünde taban
cayla vuruldu. 4 ço 
cuk annesi kadın 
olay yerinde hayatını 

I kaybederken kaçan 
zanlı, geç saatlerde 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Çocuklar, olayın 
şokunu uzun süre 
üzerinden atamadı. 
Edinilen bilgiye gö 
re, 34 yıllık evli Mu 
rat Usta ve Nimet 
Usta çifti 8 ay önce - 
anlaşmalı olarak 
boşandı. 2 yıl önce 
Ölen annesinin emek 
li maaşını alabilmek 
içih eşinden anlaş
malı boşanan 4 ço 
cuk annesi Nimet Us 
ta, bundan 4 ay önce 
Karabüklü Haşan 
Küçükyılmaz ile 
evlendi.
Küçükyılmaz'ın ken
disini sürekli döve 
rek, baskı yaptığını 
öne süren Nimet

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |

Madde ÖZALP
13 24 74 Fax: 514 10 21

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

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa

Bodrum Yahkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa 
Bağ-Kur Sanayi. Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

yeni atarı makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire 

Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Tel

t

Küçükyılmaz (49), 2 
gün önce Beyazıt 
Mahallesi Orman So 
kak'ta ikamet eden 
eski eşi Murat Usta 
ve çocuklarının yanı
na döndü. Bunun 
üzerine otomobille 
eve gelen Haşan Kü 
çükyılmaz, eşi Ni 
met'e "Gel gidelim" 
dedi. Çocukları 
Şafak (14) ve Şirin 
Usta'nın da (18) evde 
bulunduğu bir sırada 
Nimet Küçükyılmaz, 
eşine gelemeyeceği
ni söyledi. Bunun 
üzerine belinden 
çıkardığı tabancayla 
Nimet Küçükyılmaz'a 
3 el ateş eden Haşan 
Küçükyılmaz, olay 
yerinden kaçtı. Olaya 
tanık olan ilköğretim 
okulu 7. sınıf öğren
cisi Şafak Usta ile 
ablası Şirin Usta 
şok yaşadı.
Evden çıkan sesler 
üzerine korpşular ■ 
112 Acil Servis 
Ambulansı ve polise 
haber verdi. Olay 
yerine gelen sağlık 
görevlileri Nimet 
Küçükyılmaz'ın başı
na isabet eden kur 

şun nedeniyle haya 
tını kaybettiğini 
belirledi. Polis, cina 
yet zanlısı Haşan 
Küçükyılmaz'ı yaka 
lamak için geniş çap 
lı soruşturma başlat
tı. Cinayete tanık 
olan Şafak Usta ise 
acısını babası Murat 
Usta ile paylaştı. 
Gazetecilere açıkla
malarda bulunan Mu 
rat Usta; "Ben Ni 
met'le 8 ay önce an 
laşmalı olarak bo 
şandım. Annesinin 
emekli maaşını ala
bilmek için anlaşmalı 
olarak boşandık. 
Ardından eşim bun
dan 4 ay önce Haşan 
Küçükyılmaz tarafın
dan kaçırılarak zorla 
evlendi. Bildiğim ka 
darıyla Haşan, eski 
eşime baskı yapıyor
muş. Nimet de bu 
nun üzerine 2 gün 
önce çocuklarımla 
birlikte kaldığım eve 
geldi. Birlikte yaşı 
yorduk, ancak Kara 
bük'ten gelen kam 
yoncu Haşan 
Küçükyılmaz, çocuk
larımın gözü önünde 
Nimet'i vurmuş" 

dedi. Annesinin ölü 
müne tanıklık eden 
Şafak Usta; "Eve 
geldi, anneme 'gel 
gidelim' dedi. Annem 
de 'Hayır gelmem' 
deyince belinden ta 
bancayı çıkardı ve 
annemi ablamın da 
gözü önünde vurdu. 
Annemi çok seviyor
dum" diyerek ağla
ması çevrede duygu
lu anların yaşan
masına neden oldu. 
Şirin Usta da, babası 
Murat Usta'nın omu
zlarına dayanarak, 
gözyaşlarına boğul
du. Öte yandan 
çevre sarkinlerinin 
verdiği bilgi üzerine 
hareke te geçen 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amir liği ekip
leri, geçmiş yıllarda 
Murat Usta nın 
yanında kamyon 
şoforü olarak çalışan 
cinayet zanlısı Ha 
san Küçükyılmaz'ı 
Gürsu Kamyon 
Garajı'n da yakala
mayı başardı.
Olayla ilgili 

başlatılan soruştur
ma sürüyor.

MMlıı 
sünheli öliimii

Bursa'da, 17 yaşın
daki annesinin evde 
dünyaya getirdiği 4 
günlük bebeğin ölü 
mü üzerine soruştur
ma başlatıldı.
Edinilen bilgiye gö 
re, merkez Yıldırım 
ilçesi, Ulus Mahallesi 
Uçar Sokak üzerin 
deki evde meydana 
gelen olayda, dini 
nikahlı eşinden olan 
ikinci çocuğunu 
evde dünyaya geti 
ren 17 yaşındaki 
Dilek T/nin minik 
bebeği, doğumdan 4 
gün sonra hayatını 
kaybetti. Eşiyle 2 yıl 
önce evlendiklerini, 
1 yaşında da bir er 
kek çocuklarının ol 
duğunu söyleyen 
genç anne Dilek T., 
"Bebeğim 7.5 aylık 
ken dünyaya geldi. 
Pamukla ağzına süt 
vererek besliyor
dum. Fakat sabah 
kalktığımda rengi 
solmuştu. Doktor 
ölümü şüpheli 
buldu" diye konuştu. 
Cumhuriyet savcısı 
evde incelemelerde 
bulunurken, ismi bile 
konmayan 4 günlük 
kız bebeğinin cesedi 
kesin ölüm sebe
binin belirlenmesi 
için otopsiye gön
derildi. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor

Liseli genç 
şofbenden 
zehirlendi

Bursa'nın Mustafake 
malpaşa ilçesinde 
lise öğrencisi, şof
benden sızan gaz
dan zehirlenerek 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
Mustafakemalpaşa 
Lisesi 2. sınıf .öğren
cisi Ertuğrul Güven 
(16) okul çıkışı eve 
gelerek duş almak 
istedi. Annesi Güler 
Güven'in mutfakta 
yemek yaptığı 
sırada banyoya 
giren liseli genç, 
sızan gazdan 
zehirlenerek duş 
kabininin kapısı 
üzerine düştü.
Gürültüye koşan 
anne Güler Güven, 
oğlunu baygın 
halde görünce 
komşulara

15 otomobilin lastiğini 
kesip kaçtılar

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, park 
halindeki 
15 otomobilin 
lastikleri kimliği 
belirsiz kişi veya 
kişilerce kesildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bahar 
Mahallesi Yardım 
Sokak'ta Ziya 
Aktaş'a ait 
16 AZ 393 plakalı 
otomobil, 
Muammer Çaylak'a 
ait 16 D 0997 
plakalı, Çiğdem 
Uygun'a ait 16 
FE 997 plakalı 
otomobil, Fahri 
Çimsöken'e ait 
16 FC 197 plakalı 
otomobil, Hatice 
Yılmaz'a ait 
16 HN 379 plakalı 
otomobil, Lütfi

haber verdi. 
Apartman sakin
lerinin haber 
vermesi üzerine 
112 Acil Servis 
ambulansıyla 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Ertuğrul 
Güven doktorların 
tüm müdahalesine 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Acı haberi duyan 
baba emekli öğret
men Hüseyin ve 
anne Güler Güven 
hastanede fenalık 
geçirdi. Haberin___
duyulması üzerine 
hastaneye koşan 
eğitim çalışanları 
Güven ailesini 
sakinleştirmeye 
çalıştı. Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Taşkıran'a ait 
16 BNE 65 plakalı 
otomobil Adnan 
Yeşilova'ya ait 
16 KK 748 plakalı 
otomobil ve İdris 
Ala'yâ ait 
16 FA 915 plakalı 
otomobilin lastiği 
kimliği belirsiz kişi 
veya kişilerce 
kesildi.
Yine Bahar 
Mahallesi Enes 
Sokak üzerindeki 
park halindeki 
7 otomobilin de 
lastikleri kesildi. 
Otomobil 
sahipleri Şehit 
Şerafettin Yılmaz 
Polis Merkezi'ne 
giderek 
müracaatta 
bulundu.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.
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Güneş enerjisi 
potansiyeli için 

düğmeye basıldı
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanı Güler, 
Türkiye'nin 
güneş enerjisi 
potansiyelinin 
yılda 380 milyar 
kilowat saat 
olduğunu açıkladı. 
Türkiye’nin güneş 
enerjisi haritalarını 
çıkardıklarını 
anlatan Güler, 
yatırımcılara çağrı
da bulunarak, 
"Yatırımcı bunları 
avucunun içi gibi 
bilecek, gelip 
yatırımını 
yapacak" dedi. 
Bakan Güler, 
Türkiye'nin güneş 
enerjisi potansiyeli 
konusunda 
yapılan çalışmalarla 
ilgili basın toplan

tısı düzenledi. 
Güler, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'nda 
düzenlediği 
toplantıda 
güneş enerjisi 
konusunda 
Türkiye'nin tek 
kelimeyle 
muhteşem bir 
zenginliği bulun
duğunu vurguladı. 
Göreve başlarken 
yerli kaynaklara 
ağırlık verecekleri
ni, alternatif 
kaynaklarla 
dışa bağımlılığı 
azaltacaklarını 
söylediklerini 
hatırlatan Güler, 
bu yöndeki 
adımlarını hız
landırdıklarını 
anlattı

KAYIP
AŞAĞIDA PLAKALARI BELİRTİLEN 

ARAÇLARA AİT K1 TAŞIT KARTLARI VE 
ULAŞTIRMA BÂKÂNLİĞİ TAŞIT BİLGESİ 
17/04/2008 TARİHÎNDE TC.ULAŞTIRMA 

BAKANLIĞI KARA ULAŞTIRMASI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ-BURSA ADRESİNDEN 
POSTAYA VERİLDİĞİ HALDE HALA 

ELİMİZE GEÇMEMİŞTİR.
1- 16ZU574 
2- 16ZU482 
3- 16ZU489 
4-16ZU485 
5- 16ZT647 

6-TAŞIT BELGESİ 
YUKARIDA BELİRTİLEN PLAKALARA 

AİT K1 TAŞIT KARTLARI VE TAŞIT 
BELGESİ KAYIP OLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR 
BATI NAKL. LOJ.-OTOM.- 

İNŞ.-TAAH. VE TİC. LTD.ŞTÎ

Endüstri Meslek Lisesinden 
aldığım diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. RIZA SUSAM

Endüstri Meslek Lisesinden 
aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür. Hüseyin SUSAM

ELEMAN ARANIYOR GEM1İK SİNEMA GÜN1D6Ü
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

ÇİZİYORUM
B/Ulş^Güler’jn kaleminden

8 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatlar şahsen yapılmalıdır. 

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

VEMUS SİNEMASI
Filmin Adı

CENGİZ HAN
MEVLANA CELALETTİN RUMİ

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.ŞTÎ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA - Tel S 513 47 39

(Rezervasyon 
lel :5I3332I)

12.00-14.00-16.00-19.00-21.00
14.15-16.30-19.15-21.15
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci amatör 
küme7.nci grupta 
oynanan maçta 
Gemlik temsilcisi 
Körfezspor, 
Samanlı karşısında 
3 puanın sahibi 

olurken kaleci 
Serkan kurtardığı 
2 penaltı ile maça 
damgasını vurdu. 
Maçın henüz 3.ncü 
dakikasında Onur 
Balaban'ın penaltı
dan attığı golle 
1-0 öne geçen 
Körfezspor, 6.ncı 
dakikada yine . 
Onur'un atığı golle 
durumu 2-0 yaptı. 
Altı dakikada 2-0 
yenik duruma 
düşen Samanhspor

12. dakikada 
Fatih'le kazandığı 
golle umutlandı 
ancak 41. dakikada 
Salih'in penaltı 
atışını kurtaran 
Körfezspor kalecisi 
Serkan ilk yarının 
skorunu tayin etti. 
İkinci yarıda

Körfezspor skoru 
muhafaza etmek 
isterken konuk ekip 
Samanl>spor ilk 
puanını kazan
abilmek için rakip 
kalede gol aradı. 
85.nci dakikada bir 
penaltı daha 
kazanan Samanlı

spor'da topun,başı
na bu kez Kerem 
geldi. Atışı yine 
kaleci Serkan 
kurtarırken maçın 
skorunu da 2-1 
olarak belirlerken 
90. dakikada Körfez 
spor'dan Sezgin 
ikinci sarıdan 

kırmızı kartla 
oyun dışı kaldı.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER :
Volkan Karabulut 6, 
Tuncer Kurt 4, 
Cihan Doğanay 5, 
KÖRFEZSPOR :
Serkan 7, Abes 5,

(Hasip 3) Mehmet 
Akbaba 5, Çağdaş 5, 
Sezgin 5, İbrahim 5, 
Ümit 4, (Ferdi 3) 
Onur Küçükakdere 
3, (Mehmet Özer 3) 
Metin 5, Onur 
Balaban 6, Erdem 6, 
SAMANLISPOR : 
Osman 5, Kenan 2, 
(Ömer 3) Recep 5, 
Serdar 5, Murat 3, 
(Mehmet 4) 
Yusuf 5, Kerem 5, 
Muhittin 5, 
Volkan 3, (Behçet 3) 
Sahil 5, Fatih 6, 
GOLLER : 3-6 Pen. 
Onur Balaban 
(Körfezspor) 
Dk. 12 Fatih 
(Samanhspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 90 Sezgin 
(Körfezspor)

İşte milli takını kadrosi
| 2008 Avrupa Şampi 
I yonası'nda müca 

dele edecek A Milli 
Takımımızın, 26 kişi
lik aday kadrosu 
Milli Takımlar So 
rumlusu Fatih Terim 
tarafından açıklandı. 
Aday kadroya dahil 
edilen futbolcular, 11 
Mayıs Pazar günü 
saat 13.00'te Antal 
ya'daki Gloria Golf 
Resört Hotel'de 
toplanacak.
KALECİ: 
Volkan D irel 
(Fenerba* ' ' *tü 
Reçber (• /.
Tolga Zen 
(TrabzonSf ,

L__—:------- --------

SAVUNMA: Gökhan 
Gönül (Fenerbahçe), 
Sabri Sarıoğlu 
(Galatasaray), 
Gökhan Zan 
(Beşiktaş), İbrahim 
Kaş (Beşiktaş), 
Servet Çetin 
(Galatasaray), 
Emre Aşık 
(Ankaraspor), Hakan 
Balta (Galatasaray) 
ORTASAHA: 
Uğur Boral 
(Fenerbahçe), 
Mehmet Aurelio, 
Mehmet Topal 
(Galatasaray), Emre 
Belözoğlu 
(Nevvcastle United), 
Tümer Metin

(Larissa), Yıldıray 
Baştürk (Stuttgart), 
Hamit Altıntop 
(Bayern Münich), 
Ayhan Akman 
(Galatasaray), Arda 
Turan (Galatasaray), 
Tuncay Şanlı 
(Middlesbrough), 
Kazım Kazım 
(Fenerbahçe), 
Gökdeniz Karadeniz 
(Rubin Kazan) 
FORVET; Nihat 
Kahveci (Villarreal), 
Halil Altıntop 
(Schalke), Semih 
Şentürk 
(Fenerbahçe), 
Mevlüt Erdinç 
(Sochaux)
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Çocukların hlneraktil olun 
olmadığım nasıl anlaşılır?

Yaşlanma tarihe 
karışacak

Çok sessiz, 
sakinler. Doktora 
götürüldüğünde, 
Bu çocukta 
hiperaktivite var' 
dense de inanılmıy
or. Hareketli değiller 
ama yoğun dikkat 
eksikliği yaşıyorlar. 
Bu çocuklarda 
hastalığın seyri yan
lış anlamalara 
yol açıyor. 
Bu sorun kız ve 
erkeklerde farklılık 
gösterir mi? 
Bilhassa kız çocuk
larında hiperaktiflik 
olmadan da dikkat 
eksikliği bozukluğu 
olabilir. Bu durumda 
tanıyı koymak zor
dur. Çünkü bu 
vakalar sessiz, içine 
kapanık bir kız 
görünümünde bir 
süre gizli kalabilir. 
Dikkat toparlamada 
çektikleri zorluk, 
dikkatlerinin çabuk 
dağılması zamanla 
göze çarpar. Çok 
kısa konsantrasyon 
süresi okulda sorun
lar yaratır, bu 
nedenle enternasy
onal sınıflandırmada 
hiperaktivite ile bir
likte olan bozukluk 
dışında bunun 
hiperaktivite 
olmayan türünden

de bahsedilmekte
dir. Erkeklerde daha 
sık görülür kız/erkek 
oranı 4/1 dir. 
Ülkelere göre 
görülme sıklığı 
nedir?
Türkiye'deki 
görülme sıklığı 
Kuzey Amerika ve 
İngiltere için 
bildirilen % 5-7
B.raJ.ıö.mdadır.
Almanya'da tedavi 
gören Türkiye 
kökenli çocukların 
Alman çocuklara 
göre daha ender 
tedavi gördükleri bil
inmektedir. Dikkat 
eksikliği olan çocuk- 

lar büyüdükçe bul
gularda bir düzelme 
olabilir. Bununla bir
likte ergenlik çağın
da sıklıkla okul 
sorunları devam 
eder.
Hastalığın teşhisin
deki sorunlar 
nelerdir?
En çok yaşanan 
sıkıntı, hastalığın 
seyrinden (dikkat 
eksikliği olanlarda) 
dolayı yanhş anla
malar olmasıdır. 
Mesela, bu çocuklar
da dalmalar oluyor. 
Çok sessiz, sakın 
görünüyor, fazla 
hareket etmiyor

dolayısıyla tembel 
sanılıyor. Doktora 
götürüldüğünde, 'Bu 
çocukta hıperak- 
tivite var' dense de 
inanılmıyor doğal 
olarak. Çünkü hiç 
hareketli değiller 
ama yoğun şekilde 
dikkat eksikliği 
yaşıyorlar.
En rahatsız oldukları 
davranışlar nelerdir? 
Aşırı hareketli 
çocuklar, serbestçe 
etrafta dolaştırılma- 
malarına tahammül’ 
edemezler.
Oturmaları söylen 
diğinde vücutlarını 

' eğip bükerler, sağa 
sola dönerler, yer
lerinde düzgünce 
oturmayıp kıvranıp 
dururlar. Bir işin 
başında uzun süre 
kalmazlar. Bu sınıfta 
sırada oturmalarını 
veya ev ödevlerini 
yapmalarını 
engeller. Dışarıdan 
gelen uyarıcılar/ 
örneğin önemsiz 
sesler, gürültü onları 
dana çok etkileye
bilir, hareketlendirir 
veya dağınık yapar. 
Görsel ve çoğu kez 
duyusal algılama 
bozuklukları diğer 
çocuklara göre daha 
sık bulunur.

Yeni buluşla 9O'lı 
yaşlarında dahi 30'lu 
yaşlarındaki bedene 
sahip olunabilecek. 
Araştırmacılar kemik 
yaşını gösteren yeni 
bir biyolojik belirteç 
geliştirdiler. Bu yeni 
belirteç kişilerin 
bedensel işlevlerinin 
durumunu ve ömür
lerini tahmin etmede 
kullanılabilecek.
Normalden hızlı yaş
landığı tespit edilen 
bir kişiye önerilen 
egzersizler ve vita
minlerle kişinin 9O'lı 
yaşlarında dahi 30'lu 
yaşlarındaki bedene 
sahip olmasının Önü 
açılacak.
Bilim ve Teknik 
Dergisi'nin Mayıs 
Sayısı'nda yer alan 
Tel Aviv Üniversite- 
si'nde yürütülen bir 
çalışma, kişilerin 
nasıl yaşlanacağının 
öngörülmeşinin 
onları daha uzun ve 
sağlıklı yaşamasını 
sağlayabileceğini 
ortaya koydu.
Araştırmacılar 400 
Rus ailesinden 18 
ile 89 yaşları arasın
daki 787 erkek ve 18 
ile 90 yaşları arasın
daki 723 kadının 
kemiklerini inceledi. 
Bu çalışmanın sonu
cunda erkeklerin ve 

kadınların farklı 
yaşlanma 
örüntüleri olduğu 
ortaya çıktı. 
Erkeklerin 
genlerinin işleyişi 
daha çok yaşlanma 
hızını etkilerken, 
kadınların gen
leriyse kemiklerdeki 
belirgin değişiklik
lerin hangi yaşlarda 
ortaya çıkacağını 
gösterdi. 
Araştırmacılar da 
geliştirdikleri' 
kemik yaşını 
gösteren yeni 
biyolojik belirteçle, 
genlerin bedensel 
yaşlanma üzerinde 
güçlü etkisi 
olduğunu gösterdi. 
OSS olarak 
adlandırılan 
bu yeni belirteç ile 
kişilerin bedensel 
işlevlerinin durumu 
ve ömürleri tahmin 
edilebilecek. Yani 
eğer bir doktor 
hastalarının 
normalde yaşlan
maları gerektiğinden 
daha hızlı yaş
landığını saptaya
bilirse, onlara önere
ceği vitamin desteği 
ya da egzersiz 
gibi bir takım 
önlemlerle bu süreci 
yavaşlatıp normale 
çekebilecek.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 2Ç66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5^4 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 .
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10-95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

.1

i
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51.2 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37.
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 99 9Q
Mer.Sağ.Ocağı 7a RR
Tomokay Tomografi «nJiUDo
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 46 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
İl Mayıs 1008 Pazartesi 
DEMİRİZ ECZANESİ

Demirsubaşı Mh. Ş,Cemal Sk 
Tel: 513 29 74 GEMLİK

GemlikKHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

. YIL : 35 SAYI : 3054 
FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorutnlu 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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Mobilya, Dekorasyon «e
Gelin Damat Fuarı sona erili

TÜYAP Bursa 
Fuarcılık tarafından 
hazırlanan Bursa 
Mobilya ve 
Dekorasyon Fuarı ve 
Gelin Damat Fuarı 
dün sona erdi. 
TÜYAP Bursa Fuar 
çılık Genel Müdürü 
İlhan Ersözlü ve 
Mobilya Dekorasyon 
Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği 
(MODSİAD) 
Başkanı Mustafa . 
Yedikardeş, geçen 
yıl 40 bin 698 kişinin 
ziyaret ettiği iki fuara 
bu sene 
daha çok ilgi 
gösterildiğini 
söyledi.
Ersözlü, "Bölge 
ekonomisine 
yararlı olacağına 
inandığımız 
fuarımıza bu yıl 
yurt içinden ve 
yurtdışından 112

firma katıldı. 
Sektörlerdeki 
dalgalanmalara 
rağmen fuarlar 
başarı ile gerçek
leşti. Bu yılkı fuar
ların katılımcı

sayısına baktığınızda 
sayının iyi 
olduğunu görü 
yoruz. Bursa'daki 
fuarlarımız 
Türkiye'deki en 
iyi fuarlardır" dedi.

Dün fuarın 
son günü olması 
nedeniyle binlerce 
Bursalı 
TÜYAP Fuarcılık 
Merkezi’ndeki 
mobilya ve gelin

damat fuarına 
akın ettiler.
Daha çok genç 
çiftlerin ilgi göster
diği fuarda, gelinlik
lere büyük ilgi vardı. 
Özel moda evleri 
tarafından yapılan 
birbirinden güzel 
gelinlikler, nişanhk- 
lar, damatlıklar 
fuarda 
görücüye çıktı. 
Bu arada,

düğün salon 
süsleme, nikah 
şekeri, havai fişek, ! 
nişan sepetleri, 
çeyizlikler 
sergilenirken, 
mobilya fuarında da 
koltuk takımları, 
masa, sandalye, 
aksesuarlar, yemek 
odaları, yatak odala 
rı, çocuk odaları ve 
ayrıca büro takımları 
sergilendi.

Hava sıcaklıkları anacak
Hava sıcaklıkları, 
hafta başından 
itibaren yurt 
genelinde 4 ila 
6 derece 
artarak, mevsim 
normallerinde 
seyredecek.. 
Meteoroloji İşleri 
Genel 
Müdürlüğünün 
açıklamasına göre, 

bugün İç 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusu, 
Orta ve Doğu 
Karadeniz ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve doğusu 
yağışlı, yurdun 
iç, güney ve 

batı bölgeleri 
parçalı ve az bulutlu 
geçecek.

Sah günü, yurdun 
kuzeydoğu 
kesimleri çok 
bulutlu, Rize, 
Artvin, Hopa, Kars, 
Ardahan, Ağrı ve 
İğdır çevreleri 
kısa süreli sağanak 
yağışlı, diğer 
bölgeler parçalı 
az bulutlu geçecek. 
Çarşamba ve

Perşembe günleri 
yurdun iç ve 
batı bölgelerinde 
bahar mevsimine 
uygun yağış 
geçişlerinin görüle
ceği tahmin 
ediliyor.
Hava sıcaklıkları, 
hafta başından 
itibaren yurt 
genelinde 4 ila

6 derece artarak, 
mevsim

normallerinde 
seyredecek.

‘Gemljk Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA A “SUYUNU BOŞA 
0 HARCAMA”

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yerel yönetimler erken seçime hazırlık yapıyorlar '"I

, SKiın saıulilııı leıilmıllır ■
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması isteminin ardından olası bir erken seçim için

hazırlıklara başlandı. Her an seçim olacakmış gibi seçimlere hazırlanan belde belediyeleri tarafın-
dan Arol Mobilya'ya sipariş edilen seçim sandıklarının yapımı sürüyor, j Haberi sayfa 5’de

Gemlik Körfez
G E M L tİt ’ IN İ LK GÜN t O K Sİ YÂ Sİ GAZ ETİ S i

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MÖDELLİ

ARAÇLAR KİRALANIR 

**Kiralayıh, araca yatırını yapmayın ”

13 Mayıs 2008 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: O 224 513 33 49 Fax: 51333 50

Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi Başhekim ve yöneticileri Hastane Kurma, Yaptırma ve Yaşatma Demeği Başkanı Mehmet Turgut'u ziyaret etti

îk 
la 
e 
an lulii lııniBliıt ı i bina uıılnılı'

Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi Başhekimi Mehmet Küçük 
keçe, Başhemşire Gülay Koruyucu ve 
hemşireler, Belediye Başkanı ve Has 
tane Kurma, Yaptırma ve Yaşatma Der 
neği Başkanı Mehmet Turgut’u maka 
mında ziyaret ettiler. Başhekim Küçük 
keçe, geleceği düşünerek şimdiden bü 
yüme çalışmalarına başlanılması gerek
tiğini belirterek, “Artık hedefimiz bölge 
hastanesi olmaktır. Hastanenin vakit 
geçirilmeden büyümesi için ek binaya 
ihtiyaç var” dedi. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Hastane ihtiyacı
Hemşireler Haftası ve Sakatlar Haftası kutla

maları başladı.
Her yıl olduğu gibi Gemlik Muammer Ağım 

Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hemşireler 
hafta kapsamında mülki amir leri ziyaret edi 
yorlar.

Bugün bizim gazetenin manşeti mevcut has
tanenin gelecekte ihtiyaca yetmeyeceğini, ön 
temlerin alınması konusunda Belediye Başka 
nı ve Hastane Yaptırma Yaşatma Derneği Baş 
kanı Mehmet Turgut'a iletildi.
KiLr/ Devamı sayfa 5’de

FULDA’DAN TELELASTİK
Yan i teLeFon UazancJiran LastîIc

Fulda'nın yepyeni kampanyası Telelastik ile 
21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Motofone F3 
cep telefonunun sahibi olun 

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları 
Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
No: 13/14 Gemlik / BURSA 
Tel : 524 74 01 
Fax: 524 74 02

R/JFULDA
Sürücünün akıllı tercihi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Umudun gerçekleşme üssü 
Özel türe...

Kriz,
Enflasyon,
İşsizlik,
Güvensizlik
Ülkemizi derinden etkilerken;
Emin adımlarla ilerleyen bir "adam' var..
O "adam"
Duyarsızlığın yaşam biçimine dönüşme 

ye başladığı bir evrede..
Bulunduğu çevreye katkı .çevresindeki 

insanlara enerji veriyor..
Bireysel anlamda taşıdığı sosyal sorum 

luluk duygusuyla çok önemli bir sosyal 
soruna neşteri vuruyoır.-.

Ve onun sevgi ve beceri dolu ellerindeki 
neşter "keski" niteliğimden çıkıp gelecek 
veren bir anahtara dönıüşüyor.

Özel Türe..
Gemlik'te yaşama açılan önemli bir 

kapı..
Anahtarı dâ Tamer Sivri öğretmenin 

elinde..
Zeki Zeybek ve diğer öğretmen ve 

yöneticilerle birlikte insanlığa "insanlığı" 
öğretiyorlar.

Kendi elinde olmayan nedenlerle yaşa
ma diğerlerinden dezavantajlı olarak 
başlayan ya da sonradan o konuma düşen

I insanlara olağanüstü "gayretleriyle" 
yaşam sevinci sağlıyorlar..

Daha da önemlisi..
Bireysel özgüveni geliştirerek "beceri" 

kazandırıyorlar ve o kazanımın topluma 
yansımasını sağlıyorlar..

Ata Mahallesi'ndeki okul..
Önüyle arkasıyla, içiyle dışıyla çevreye 

ışık saçıyor..
Oraya giden öğrenciye olanak veliye 

mutluluk veriyor..
Tamer Öğretmen'in yılmak bilmeyen 

azmi, diğer öğretmenlerin sabırlarıyla bu 
luştuğunda ortaya çıkan eser göz 
kamaştırıyor.

Devletin olanaklarıyla özel sektörün 
kaynaklarını harekete geçiren kararlılık, 
azim ve sabır..

Dört duvarı yaşam anıtına dönüştürü 
yor..

Eğitim..
Ama nasıl..
İnsana "mutluluk" veren her unsur ders 

aracı olarak değerlendiriliyor..
Binicilik..
Tarım
Sevgi
Güleryüz
Sabır
Hoşgörü eğitimin her noktasına 

nüksediyor..
Çok yakında oluşturulan kapalı havuzla 

öğrenciye "su terapisi"olanağı da 
sağlanacak..

Tamer Öğretmen ve takım arkadaşları 
yorulmak bilmiyor..

Sürekli olarak iyinin ve verimlinin peşin
den koşuyorlar..

Yakaladıkları anda da yeni bir hedef 
belirliyorlar..

Ve o ^efr haklanıyorlar..
Tam<* n bu satırları belki de

Ankara >plantı sırasında verilen
molada t -mizin web sitesinden okuya
cak..

Peu hayralı 19 Mayısta celıilecelı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
tanışma ziyaretinde 
bulunan Emekli 
Yerleşke müdürü 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu ile yeni 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr. Kemal 
Sulhi Gündoğdu, 
yerleşke içinde fab
rikadan kalma baca
da yapılan düzenle
menin ardından 
19 Mayıs 2008 
Pazartesi günü 
göndere Türk 
bayrağı çekileceğini 
söylediler.
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulları ile Yerleşke 
içinde 24 Mayıs 
2008 Cumartesi 
günü yapılacak olan 
Hukuk Fakültesi 
eğitim ve dekanlık 
binaları açılışı 
hakkında bilgi veren

yeni Yerleşke çalışmaların
Müdürü Gündoğdu, bitirildiğini söyledi.

baytas www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞESİN 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 Kafoglu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

Yerleşke içinde 
bulunan müdüriyet 
binasının olduğu’ 
yerde yapılacak 
olan poliklinik 
giderlerinin Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan üstlendiğini 
bir kez daha 
yineleyen Başkan 
Turgut, ihalenin 
yapıldığını ve 
önümüzdeki hafta 
içinde çalışmalara 
başlanılacağını 
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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Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi Başhekim ve yöneticileri Hastane Kurma, 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Turgut'u ziyaret etti

Diş Hekimi.
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

"Devlet Hastanesine
eli bina yapılmalı’
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet 

Küçükkeçe, Başhemşire Gülay Koruyucu ve hemşireler, Belediye 
Başkanı ve Hastane Kurma, Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı 
Mehmet Turgut’u makamında ziyaret ettiler. Başhekim Küçükkeçe, gele
ceği düşünerek şimdiden büyüme çalışmalarına başlanılması gerektiği
ni belirterek, “Artık hedefimiz bölge hastanesi olmaktır. Hastanenin 
vakit geçirilmeden büyümesi için ek binaya ihtiyaç var” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hemşireler Haftası 
nedeniyle Belediye 
Başkanı ve 
Hastane Kurma, 
Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u ziyaret 
eden Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekim ve 
yöneticileri

• geleceği düşünerek 
şimdiden büyüme 
çalışmalarına

? başlanılması gerek
tiğini söyleyerek 
destek istediler.
Başhekim Mehmet 
Küçükkeçe'nin 
yanı sıra hastane* 
Başhemşiresi 
Gülay Koruyucu 
ile hemşire yardım
cıları ve hemşireler 
Başkan Turgut'a 
hastane hakkında

bilgi verdiler. 
Hastane 
personeli olarak 
sağlık hizmetinde 
hiçbir zaman 
geriye gitmedikleri
ni, aksine tüm 
birimlerde en iyi 
ve en kaliteli 
sağlık hizmeti 
verdiklerinin 
altını çizen 
Başhekim Mehmet 
Küçükkeçe, 
"Gemlik Mammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi ilçe 
hastanesi konumun
dan çıkmıştır, 
artık hedefimiz 
bölge hastanesi 
olmaktır. Bunun 
için de hastanenin 
vakit geçirilmeden 
büyümesi için ek 
binaya ihtiyaç 
vardır. Yoğun bakım 
ünitemiz birinci 
kademe, ikinci 
kademe yoğun

bakım ünitesi 
yapılması 
gerekiyor, 
çünkü serbest 
bölgenin ve 
limanların 
genişlemesiyle 
hastanemize çevre 
sağlığı hizmeti 
için büyük görev 
düşmekte" 
diye konuştu. 
İlçe içinde 
yapılmakta olan 
sağlık ocaklarının 
açılmasıyla hasta
nenin daha rahat 
çalışma imkanına 
kavuşacağını 
söyleyen başkan 
Turgut, "Hastanenin 
üst kısmında 
bulunan otopark 
ile Manastır 
mevkiine doğru 
olan alanın istimlak 
edilerek ek bina 
yapılması gerekiyor. 
Çünkü yeni 
doğan çocuklar

için yoğun bakım 
ünitemiz yok ve 
çocukların özürlü 
büyümelerine 
engel olunamıyor. 
Hastanenin daha 
kapsamlı hizmet 
verebilmesi 
için mutlaka 
genişlemesi 
lazım, biz belediye 
olarak elimizden 
geleni yapmaya 
hazırız" diye 
konuştu.
Başkan Turgut, 
Başhekim ve 
hemşirelerin 
kadro talepleri 
ile kadın doğum 
ve yoğun bakım 
ünitesi için 
taleplerini gerekli 
yerlere ileteceğini 
belirtirken devlet 
hastanesine her 
zaman destek 
verdiklerini ve 
bu desteğin devam 
edeceğini söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Azgın tekeler!...
Ey benim dürüst, imanlı, insan gibi insan 

olan milletim.. Benim saf, temiz halkım...
Şöyle bir düşünün;-
Siz 78 yaşındasınız. eşiniz 25 yaşında. 
Birkaç yıl önce de sizin karınız oldu! 
İzninizle "Oha" demek istiyorum! 
Ekliyorum: Çüş! Aklım, hafızam almıyor. 
Biraz kaba oldu ,belki ayıp oldu ama, o 

kadar sıkıldım ki ağzımdan kendiliğinden 
çıkıverdi...

İnsanın kârısıyla arasında 50 yaş olabilir 
mi?

Bu, normal ve makul karşılanabilir mi?
Hüseyin Üzmez’in karısı ile arasında 50 

yaş olduğunu öğrenince
-Pardon 47’ymiş! - bir sürü duygu geçti 

içimden.
Sinirlendim. Üzüldüm.
Ama en çok acıdım, "Yazık!" dedim.
Çünkü bu tıp’ça sakat bir durum. 

Hastalıklı.
Sübyancılıktan öte bir şey.
"Peygamber efendimiz de 9 yaşındaki 

Ayşe Anamız"la evlendi diye, kılıfına sokup, 
falan filanla da açıklanamaz.

9 yaşındaki bir çocukla da evlenilemez, 
Yahu o daha çocuk, hiç utanmıyor 

musunuz...?
Bu yaştakilerle her hangi bir şey de 

yaşanamaz.
Yaşanır da tek taraflı yaşanır. Sapıkça 

yaşanır..
Ona da ilişki denmez.
Peki bu en son 14 yaşındaki kıza cinsel 

sarkıntılık ya da tecavüz hadisesine ne diyor
sunuz?

Ey “VAKİT” gazetesi, ey “ Zaman”, “ Milli 
gazete”, VSTAR” “Yeni ŞAFAK”. “BUGÜN” 
diye cek bir şey bulamıyorsunuz değil mi?

Gazetelerinizde tek satır yok...
Nerede basın ahlakı, nerede vicdan, doğru, 

konuşma , yazma..
Nasıl bir hastalıklı1 ruhtur ki bu, 78 yaşında 

olacaksın ve annesinin yardımıyla 14 yaşın
da bir kızla cinsellik yaşayacaksın.

Ya da yaşamaya yelteneceksin, seks 
yapacaksın.

Bu, fantezi bile değil.
Zavallılık.
Neresinden tutarsanız tutun, rezil bir 

hadise.
Gazetelerde yazan şeylerin bazıları gerçek 

olmayabilir.
Ama ne olursa olsun, bir gerçek var ki...
Ortada din adına, dindar görüntüsünü 

pazarlayarak, dini kullanarak kötü şeyler 
yapan bir takım adamlar var.

Kimi ihaleler alıyor, kimi özelleştirme adı 
altında milletin malını götürüyor, kimi 
bankalardan 3 yıl ödemesiz kredi alıyor, kimi 
beledi yelere kötü kaldırımlar döşüyor, 
kimide uçkuru elinde erkek -kız çocuklara 
saldırıyor.

Bazıları ortalığı geriyor, Cumhuriyete 
saldırıyor, kimi de kendini ve oğlunu mil
yarder yapmaya çalışıyor.:

Sonra ne oluyof, saf, böyle katakullilere 
aklı ermeyen halkım;

Utanmadan, sıkılmadan, din adına di 
yerek,

Bir de onlar dürüst insanlara ahlak dersi 
vermeye kalkıyorlar.

Allah kimseyi Hüseyin Üzmez’i utandırdığı 
kadar utandırmasın...!

(Ayşe Arman’dan alıntılar var)

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

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcili 
ğinin ilçemizdeki 
liseler arasında dü 
zenlediği "Siz Mimar 
Olsanız" konulu 
kompozisyon yarış
ması sonuçlandı. 
Odanın geleneksel 
hale getirdiği çalış
ma içinde yer alan 
kompozisyon yarış
masında Mimarlar 
Odası Temsilcisi 
Mimar Osman Turan 
ile yönetim kurulu 
üyesi Mimar 
Ayşegül Hamaloğ 
lu'nun da yer aldığı 
jüride İlçe Milli Eği 
tim Müdürü Mehmet 
Ercümen, Sponsor 
Firma yetkilisi Ka 
zım Güzel ile TSO 
Gazi İ.Ö.O. Türkçe 
öğretmeni Tuncay 
yaş ve Atatürk 
İ.Ö.O. Türkçe öğret
meni Canan Coşkun 
yer aldı. Kompozis 
yon yarışmasında 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 11/J öğrencisi 
Duygu Ballı 453 
puanla birinci olur 
ken, Ticaret ve Ana 
dolu Ticaret Meslek 
lisesi 10/A öğrencisi 
Firuze Ertürkan 441 
puanla ikinci ve Ce 

lal Bayar Anadolu 
Lisesi 11/K öğren
cisi Damla Tunca 
438 puanla üçüncü 
sırayı aldı. Yarış 
mada 1. Mansiyon 
ödülünü Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 11/F 
öğrencisi' Berk ıT 
kem Tekin 413 puan 
la alırken 2. Mansi 
yon ödülünü Gemlik 
Lisesi 10/C öğren
cisi Aslı Yeşilyurt 
402 puanla, 3. Mansi 
yon ödülünü Celal 
Bayar Anadolu Lise 
si 10/J öğrencisi 
Aslıhan Kırkgül 400 
puanla, 4. Mansiyon 
ödülünü Gemlik Li 
sesi 11/E örencisi 
Melike Yıldız 397 
puanla ve 5. Mansi 
yon ödülünü Ticaret 
ve Anadolu Ticaret 
Meslek lisesi 11/A 
öğrencisi Yeliz Kılıç 
390 puanla aldı. 
Yarışmada birinci 
geleh yarışmacıya 
300 YTL nakit, ikinci 
yarışmacıya 200 
YTL nakit ve üçün 
cü yarışmacıya da 
100 YTL nakit para 
ödülü verilecek. 
Ayrıca Mansiyon 
ödülüne layık görü 
len 5 öğrenciye de 
50'şer YTL nakit 
para ödülü verilir

ken ilk üç sırayı 
alan öğrencilerin 
okul aile birliklerine 
de 50'şer YTL 
nakit para ödülü 
verilecek.
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, 
yarışmayı kazanan 
öğrencilere 
19 Mayıs 2008 
Pazartesi günü 
saat 14.00 de TSO 
Salonu’nda protokol 
ve davetlilerinde 
hazır bulunduğu 
törenle ödüllerinin 
verileceğini 
duyurdu.
Yarışmayı kazanan 
öğrenciler ile aileleri 
başta olmak üzere 
okul yönetici ve öğ 
retmenlerine teşek 
kür eden Osman 
Turan, "Onları Pazar 
tesi günkü törenimi 
ze davet ediyoruz* 
Bu etkinliğimizde 
temsilciliğimize ver
miş öldukları destek 
ten dolayı Sayın 
Kaymakamımız Meh 
met Baygül'e, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
müz Mehmet Ercü 
men'e ve Sponsor 
Firma olan Gökhan 
Güzel Nakliyat AŞ. 
yetkililerine teşek 
kür ediyorum" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Lions 
Kulübü Derneği’nin 
Ticaret Meslek ve 
Anadolu Ticaret 
Lisesi işbirliğinde 
açtığı Bilgisayar 
Donanım Kursu 
sona erdi.
31 Mart 2008 
tarihinde başlayan 
ve 9 Mayıs 
2008 tarihinde 
sona eren 
Bilgisayar Donanım 
ve Kullanma 
kursuna
19 kursiyer katıldı. 
Kurs süresince 
toplam 60 saat 
bilgisayar üzerinde 
kurs gören 
kursiyerlere Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından 
sertifika verilecek. 
Okul bilgisayar 
laboratuvarında 
sona eren kursun 
bitmesi nedeniyle 
düzenlenen törene 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'un yanı sıra 
Gemlik Lions Külü 
bü Derneği Başkanı 
Serdar Özkaleli ve 
yönetimi, gelecek 
dönem Lions Külü 
bü Derneği başkan
lığını sütlenecek 
olan Saadet Çolak 
ile Ticaret Lisesi

Müdürü Nazım Özer 
ve öğretmenler ile 
kursiyerler katıldı. 
Dernek aracılığıyla 
açılan ilk kurs 
olan bilgisayar 
donanımı kursunun 
bitmesinin 
ardından yeni kurs 
hazırlıklarına başla 

yan Lions Kulübü 
Derneği yöneticileri, 
yapılan talepleri 
değerlendirerek . 
önümüzdeki gün
lerde 100 kişilik 
İthalat, İhracat ve 
Kambiyo işlemleri 
kursunun Jj^ıla- 
cağını bildirdiler.

M tin adet çiçek dikiliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaz aylarının 
yüzünü gösterme
siyle çevre 
düzenlemesine 
başlayan Belediye 
Park Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri 
çalışmalımı 
sürdün 
Başkan < 
Turgut, > <e 
çiçek dik—K 

çalışanlara 
destek verdi. 
Mevsimli olarak 
dikimi yapılan 
40 bin adet çiçeğin 
Yalova'dan 
alındığını söyleyen 
Başkan Turgut, 
iki kordonun yanı 
sıra eski Pazar 
Caddesi sonunda 
bulunan Ahmet 
Süren Meydanı, 
çevre yolu dahil 

ilçenin bir çok 
yerine mevsimlik 
çiçek dikilmeye . 
başlandığını 
bildirdi.
Güzel Gemlik'in 
çiçek ve ağaçlandır
malarla daha da 
güzel bir görüntüye 
bürüneceğini 
söyleyen Başkan 
Turgut, çalışmaların 
15 gün süreceğini 
bildirdi.
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Hastane ihtiyacı
Gemlik Muammer Ağım Hasta 

nesi’nin yapımı GEMPORT’ un 
eski patronu Muammer Ağım 
tarafından başlatıldı.

Zamanın ANAP’lı ilçe yönetici
lerin bu hastanenin yaptırılma 
sında büyük emekleri geçti.

Zaman içinde bunlar unutul
du.

Eğer Muammer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi yapılıp, Sağlık 
Bakanlığına devredilmeseydi, 
Gemlikliler çok yıllar orada buru
da uygunsuz binalarda sağlık hiz 
meti alırlardı.

Muammer Ağım bu işi severek 
yapmadı.

Birileri ona bu hastaneyi yap
tırmaya zorladı.

Ve ABD’den kredi alındı.
Krediyi de GEMPORT ödedi.
Muammer Ağırü’ın İş Banka 

sından aldığı krediler geriye ö 
denmeyince, banka GEMPORT’a 
el koydu.

Hastanenin borçlarını İş Ban 
kası döneminde tamamlandı.

Gemlik modern bir hastaneye 
kavuştu.

Şimdi, gelmiş geçmiş yönetici 
lerin gayretleri ile bakımlı, temiz 
örnek bir hastane durumunu . 
sürdürüyor.

Tek kişilik ve iki kişilik odaları 
olan kaç tane Devlet Hastanesi 
var.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Bu nedenle talihli sayılabiliriz. 
Geçtiğimiz yıl açılan ek bina ile 
poliklinik hizmetleri buraya alı
narak yatak kapasitesi yükseltil
di.

Ek binaya diyaliz ünetisi ek 
lendi.

Eksik kadrolar ve bölümler ya 
vaş yavaş tamamlanıyor.

Kısacası, Gemlik’te sağlık hiz 
metleri Türkiye normlarına göre 
yüksek.

Sahil Devlet Hastanesi’nin po 
liklinik, acil ve labratuvar hizmet 
leri dışında hizmet vermemesi ya 
tak kapasitesinin yetersiz 
kalmasına neden oluyor.

Bilindiği gibi bu bina, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum He Çocuk 
Bölümlerine çevrilecek.

Tabii gerekli ödenek gelip has
tanede onarım başlayabilirse.

Aylardır bu konuda bir geliş 
me olmadı.

Ben öyle biliyorum.
Zemin etüdü ve sağlamlık 

etüdleri yapıldı. Proje hazırlandı

iş parada.. i
Dün, Belediye Başkanı Meh 

met Turgut’u ziyarte gelen 
Muammer Ağım Devlet Hastanesi 
Baştabibi Dr. Mehmet Küçük 
keçe, Serbest Bölge’nin Gemlik’ 
te kurulmasıyla, hasta sayısında 
artışların olduğunu, gelecekte bu 
hastanenin yetmeyeceğini söy 
lemiş.

Kime söylenmiş, Belediye Baş 
kanı ve Hastane Yaptırma Yaşat 
ma Derneği Başkam’na..

Bugünden gerekli önlemlerin 
alınmasını istiyorlar.

Başkan da bu konuda çevrede 
istimlakların yapılması gerektiği
ni belirtiyor.

İyi güzel de hastanenin çevre 
sini niye konut alanına açtılar.

Bunu anlamak mümkün değil.
İmar planlarında Devlet Hasta 

nesinin çevresi Hastane gelişim 
alanı olarak bırakılmalıydı.

Şimdi uygun olmayan araziler 
de ek binalar yapımı için uğraşı 
lacak.

Zamanında Hastanenin üzeri 
ne Kaymakamlık lojmanı için yer 
ayrılarak da bir1* yanlış yapıldı.

Eğer buraya lojman yapılma 
saydı, Devlet Hastanesi için çok 
uygun büyüme alanları olurdu.

Yine de kaybedilmiş birşey 
yok.

Biran önce Dernek veya Bele 
diye, hastaneye ek binaların ya 
pılması için uygun yerler bul
malı.

Gemlik sürekli büyüyor.
Baştabip Küçükkeçe’nin belir 

ttiği gibi Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi Bölge Hastanesi olma 
ya adaydır.

Aslında Bölge Hastanesi göre 
vini şimdiden yapıyor.

Gemlik bir Üniversite şehri ol 
du.

Bunu da düşünmek gerekir.
Birkaç yıl sonra öğrenci sayışı 

artacak.
Büyümenin stratejisi bügün- 

den düşünülüp planlanmalı.
Gemlik’in böyle hastane ve 

personele sahip olması bir şans 
tır.

Dileğimiz daha iyi olması.
Bu güzellikte hastane hemşi 

relerininde etkisi büyük.
Unutmayalım. Hepimiz onlara 

muhtacız.
Varolsunlar ..
Haftalarını kutlarım.

Swim sanflıHlan nenilenlııor
Ercüment ESEN

AKP'nin kapatılma 
isteminin yanı sıra 
olası bir erken 
seçim için şimdiden 
hazırlıklar başladı. 
Her an seçim ola
cakmış gibi seçime 
hazırlanan belde 
belediyeleri tarafın
dan ilçemizdeki Arol 
Mobilya’ya sipariş 

ı edilen, seçim 
sandıklarının yapım 

I çalışmaları hızla 
devam ediyor. 
Belde belediyelerin 
önümüzdeki seçim
den sonra kapatıla 
rak Gemlik'e bağlan
masının kesinleşme 
sinden sonra belde 
belediyeleri bir 
zamanlar kendile 
rine zimmetlenen 
seçim sandıklarını 
yenileyerek 
teslim edecekler.
Yerel seçim rüzgar
larının esmesiyle 
belde belediyeleri 
seçim hazırlıklarına 
başlarken Arol 
Mobilya’ya sipariş 
edilen 90 adet 
seçim sandığından 
tamamlananlar

। parti parti sipariş 
ı veren belde

belediyelerine 
teslim edilmeye 
başlandı. Olası 
erken genel veya 
yerel seçim 
haberlerinin 
konuşulduğu şu 
günlerde belde 
belediyeleri tarafın
dan yaptırılan 
seçim sandıklarının

ELEMAN ARANIYOR

seçimlerde kul
lanılacağı açıklanır 
ken, önümüzdeki 
seçimlerde bu 
sandıklardan kimin 
çıkacağı ise ve 
hangi partinin 
adayına şans 
getireceği ayrıca 
merak konusu 
oldu.

Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır. 

KARADENİZ YAPI 
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ

Fabrikası Karşısı GEMLİK

TEL; 0.224 514 53 60
KAYIP —

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden alınan 
Ercan Seramik A.Ş.‘ye ait

EX 7648 23.02.2006 - EX 44101 15.09.2006 
EX. 25535 14.05.2007 ■ EX 21852 22.05.2007 

ve Mudanya Gümrük Müdürlüğü’nden alınan
EX 3738 31.052007 tarihli belgeler 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Ercan Seramik A.Ş. Vergi No: 3370056572

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden alınan 
EX 21104 11.05.2006 tarihli belge 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
BMS İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. V.No.1780072060

KAYIP

KAYIP
Gemlik Gümrük 

Müdürlüğünden alınan 
EX 8816 01.03.2006 

tarihli belge 
kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

HC İNŞAAT LTD.ŞTİ. ( 
Vergi No.4610329080 |

KAYIP
Gemlik Gümrük 

Müdürlüğünden alınan 
EX 27848 16.06.2008’ 

EX 27893 16.06.2008 
tarihli belge 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

SERİMPEX 

Vergi No. 7620197960

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Küçük Kumla Belediyesinden aldığım ruhsatımı 
kaybettim hükümsüzdür. EJDAR DEMİRER

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İWl II I» Mili il Silil Gençlik ve Spor Bayramı'nda 
cezaevlerinde açık görüş

İstanbul Deniz 
Otobüsleri. (İDO) 16- 
19 Mayıs tatilinden . 
dolayı Bandırma, 
Yenikapı, Bursa, > 
Yalova ve Pendik 
arasında hızlı feribot 
ve deniz otobüsü ek 
seferleri düzenledi. 
İDO'dan yapılan 
açıklamada, 19 
Mayıs Atatürk'ü ' 
Anma Gençlik ve ., 
Spor Bayramı tatilin
den dolayı hızliferi- 
bot ve deniz;otp- ’ 
büsü ek seferlerinin 
düzenlendiği bildiril
di. Açıklamada belir
tilen ek seferler., 
şöyle: "16 Mayış 
Cuma.günü saat 
23.00'te Yenikapı- 
Bursa, Bursa-.
Yenikapı, saat 
14.00'te Bapdırma- 
Yenikapı, saat

MO IftHMftCBN 513 95 45

17.00'de Yenikapı- 
Bandırma, 17 Mayıs 
Cumartesi günü, 
saat 10.30'da 
Yenikapı-Bursa ve 
Bursa-Yenikapı, 19 
Mayıs Pazartesi saat 
20.30'da Yenikapı- 
Bursa, Bursa- 
Yenikapı, saat
23.00’te Yenikapı- 
Bursa, Bursa- 
Yenikapı, saat 
14.30'da Bandırma- 
Yenikapı, 17.15'te 
Yenikapı-Bandırma, 
17.30'da Bandırma- 
Yenikapı denizöto- 
büsü seferi, 17.00'de 
Yalova-Yeni kapı 
denizotobüsü seferi, 
21.30'da Yenikapı-
Yalova, Yalova- 
Yenikapı, saat 
22.45'te Yalova- 
Pendik, Pendik- 
Yalova.

Açıklamada, 18 
Mayıs Pazar günü 
ise saat 21.30'da 
yapılması gereken 
Yenikapı-Yalova, 
Yalova-Yenikapı 
karşılıklı hızlı feribot 
seferleri ile saat 
22.45'teki Yalova- 
Pendik, Pendik- 
Yalova karşılıklı hızlı 
feribot seferlerinin 
iptal edildiği belirtil
di. Ayrıca, 19 Mayıs 
Pazartesi günü . 
yapılması gereken, 
saat 07.30'da 
Yenikapı-Bursa, 
Bursa-Yenikapı hızlı 
feribot seferleriyle 
saat 07.30'daki 
Bandırma-Yenikapı 
ve aynı saatteki 
Yalova-Yenikapı 
deniz otobüsü sefer
lerinin de iptal 
edildiği bildirildi.

Cezaevlerindeki 
tutuklu ve hüküm
lüler, 19 Mayıs Ata 
türk'ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı do 
layısıyla açık görüş 
yapabilecek. Kınarrça 
cezası dışında disi
plin cezası almış hü 
kümlü ve tutuktular 
da açık görüşten 
yararlanamayacak. 
Adalet Bakanı Meh 
met Ali Şahin imza
sıyla Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına, 
Ceza İnfaz Kurumlan 
ile tutukevlerine 19 
Mayıs Atatürk'ü An 
ma Gençlik ve Spor 
Bayramı dolayısıyla 
açık görüş yaptırıl
masına ilişkin genel 
ge gönderildi.
Hükümlü ve tutuktu
lar, belgelendirilmek 
suretiyle ana, baba, 
kardeş, eş, çocuk, 
torun, büyükanne, 
büyükbaba ve kar *, 
deşleriyle görüş 
türülecek. Hükümlü 
ve tutuktular ile 
görüşmek iste yen 
kişilerin, akraba lık . 

durumlarını nüfus 
idarelerinden veya 
ilgili konsolosluklar
dan verilen resmi 
belgeler ile ispatla
maları gerekli ola
cak; Hükümlü ve 
tutuklu sayısının ve 
rilen açık görüş gü 
nü sayısına bölün
mesi suretiyle görüş 
gününe kadar gru
plar oluşturulacak. 
Her grubun görüş 
günü ve saatleri 
ailelerine bildirilecek 
ve belirtilen gün ve 
saatler dışında gö 
rüş yapılamayacak. 
Adana, Ankara 1 ve 
2 No'lu L Tipi, Antal 
ya E ve L tipi, Aydın 
E Tipi, Bakırköy- 
Metris 1 No'lu T Tipi, 
Bayrampaşa Kapalı, 
Bursa E Tipi, Denizli 
D Tipi, Diyarbakır E 
Tipi, Gaziantep E 
Tipi, İstanbul H Tipi, 
İzmir-Buca Kapalı, 
Konya E Tipi, Mersin 
E Tipi ile Ümraniye 
E ve T Tipi Kapalı 
Cezaevi'nde kalan 
hükümlü ve tutuklu- 

lar, 17-24 Mayıs 2008 
târihleri arasında 8 
gün açık görüş 
yapacak. Diğer bü - 
tün ağır ceza merke 
zi ve müdürü bulu
nan bağlı ceza infaz 
kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutuktu
lar 17-23 Mayıs 2008 
tarihleri arasında 7 
gün, müdürü bulun
mayan bağlı ceza 
infaz kurumlarında 
kalan hükümlü ve 
tutuktular ise 17-22 
Mayıs 2008 tarihleri 
arasında 6 gün açık 
görüşten yararlana 
cak» Sayıları ve kon
umları değerlendiril 
mek suretiyle adli 
suçlardan hükümlü 
ve tutuklularla çete 
ve terör suçlarından 
tutuklu ve hükümlü 
bulunanlar için ayrı 
gruplar oluşturula
cak ve her grubun 
görüş günleri ve 
saatleri Cumhuriyet 
Başsavcılıkları ile 
cezaevi idareleri 
tarafından tespit 
edilecek.

sBSBaasK»»»®”

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR.M 

BİZİM

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

ad. Bora Sok, Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Engellilerin kalmadığı 

bir dünyada 
barış ve kardeşlik içinde 

yaşamak dileğimizle 
Sakatlar Haftası 'nı 

ayrıca, sağlığımız için 
gece gündüz demeden çalışan 

hemşirelerimizin de 
Hemşireler Günü’nü 

kutlarız.
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol Ayrımı 

Tel: (0.224) 513 68 00 GEMLİK
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Restaurant önünde siiplıeli illim
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir kişi restaurant 
önünde silahla vuru
larak hayatını kay
betti. Olayın cinayet 
mi, kaza kurşunu 
sonucu mu meydana 
geldiği balistik 
inceleme sonrasında 
ortaya çıkacak. 
Edinilen bilgiye 
göre, Selçukbey 
Mahallesi Prof. 
Tezok Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda Habib Zengin 
(51) yeğeni olduğu 
öğrenilen Metin K. 
(34) ile bir restau- 
rantta alkol aldı. 
Ardından ikinci bir 
restoranda giden 
dayı-yeğen burada 
da bir süre alkol 
aldıktan sonra 
dışarıya çıktı. Bir el 
silah sesi duyan

Buısa'da bozuk para cinayeli
sat*

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN |
■ - 1 □ atiPl11JI.'ıBV/.B <mL1>>LB _lt777K\J

ıı

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK »8 KİRALIMIZ İÇİN BİZİ ARATINIZ

İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 
20.000 - YTL

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
i 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g
3 Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa B 
| Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa g 
.jg- - - - - - - - - - - - - —. .  B

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik b-

>1 K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire
>3--------------------------------------------------------------------------------------------- g

Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler fe

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP
l Tel Oİ3 24 74 Fax:514 1O2lf

çevre sakinleri, 
kaldırımda bir kişinin 
kanlar içinde yat
tığını bir şahsın da 
Eğitim Caddeşi'ne 
doğru koşarak 
kaçtığını gördü.İhbar 
üzerine olay 
yerine gelen polis, 
Habib Zengin'in 
hayatını kaybettiğini 
tespit etti.
Soruşturmayı geniş 

leten polis, firar 
eden Metin K.'yi 
sabaha karşı ikamet 
ettiği İnegöl Yeni 
ce'de evinde gözaltı
na aldı. Metin K.'nin 
olayda kullanılan 
tabancayı evinin 
bahçesine gömdüğü 
belirlendi. Suç aleti 
tabanca çıkartılırken, 
zanlının sorgulan
masına başlandığı 

bildirildi. İfadesi alı
nan Metin K., dayı 
sının silahla oynadı 
ğını belirterek, 
"Silahla oynuyordu, 
onu uyardım. Beni 
dinlemedi. Ne oldu 
ğunu anlamadan 
dayımın elindeki 
silah patladı ve yere . 
düştü. Korkudan 
yere düşen silahı 
aldım ve İnegöl 
Yenice'deki evime 
kaçtım. Ama ikimiz 
de çok alkollüydük 
ne olduğunu tam 
hatırlamıyorum" 
dedi. 2 çocuk babası 
olan Habib Zengin'in 
suç kaydının bulun
duğu yeğeni Metin 
K.'nin baba olmayı 
beklediği öğrenildi. 
Habib Zengin'in cese 
di otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumuna kaldırıldı.

Bursa'da oto 
yıkamada çalışan 
bir işçi, kendisini 
müşterinin 
otomobilinden 
bozuk para 
çalmakla suçlayan 
iş arkadaşını 
bıçaklayarak 
öldürdü.
Edinilen bilgiye 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Odunluk 
Mahallesi’nde 
faaliyet gösteren 
bir oto yıkama fir
masında çalışan 
Arif Bayram (27) 
ile Göksel K (29) 
arasında, müşteri
lerin arabasında, 
bozuk para 
kaybolması 
nedeniyle tartışma 
çıktı. Göksel K. 
kendisini bozuk 
para çalmakla 
suçladığını iddia 
ettiği Arif Bayram'ı 
göğsünden 
bıçakladı.
Olay yerine gelen 
"112 Acil Servis" 
ekibince Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Bayram, 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Göksel K. 
olaydan kısa 
süre sonra suç 
aleti bıçakla 
birlikte yakalandı. 
Olayla ilgili soruştur
manın devam ettiği 
bildirildi.

Cep telefonu 
cinayetine 

5 ıııl 10 ay hapis

Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
yeni aldığı cep 
telefonunu yanlış 
kullandığı gerekçe
siyle kendisine 
yumruk atan 
arkadaşını bıçakla
yarak öldürdüğü 
iddiasıyla müebbet 
hapsi istenen genç^ 
5 yıl 10 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"kasten öldürmek" 
suçundan ağır
laştırılmış müebbet 
hapsi istenen K.G 
(16) son kez hakim 
karşısına çıktı. 
Keşlik Köyü'nde 
çobanlık yapan 
İslam Denizhan'ı 
(14) cep telefonunu 
yanlış kullandığı 
gerekçesiyle kendi
sine yumruk attığı 
için bıçaklayarak 
öldürmekle 
suçlanan köy 

GEMLİK
ÖZEL RYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 

2008 -2009 ÖĞRETİM YILI 
ÜCRETLERİDİR

2008-2009 eğitim ve öğretim yılında 
okulumuzda uygulanacak olan fiyat tarife
si aşağıdaki gibidir.

SINIFLAR FİYAT

4 - 5 YAŞ 3.900
ANA SINIFI 4.150
1. SINIF 5.000
2. SINIF 6.000
3. SINIF 6.000
4. SINIF 6.000
5. SINIF 6.000
6. SINIF 6.000
7. SINIF 6.000
8. SINIF 6.000
NOT : Bu ücrete EĞİTİM - ÖĞRETİM , 

YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

muhtarının oğlu 
K.G (16) son 
sözünde, "Hiç bir 
şey demiyorum. 
Cezamı almak 
istiyorum. Öldürmek 
istemedim.
Korkutmak 
amacıyla yap
mıştım" dedi. 
Mahkeme, genç 
sanığı "kasten 
öldürme" suçundan 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezasına çarptırdi. 
Ardından sanığın 
cezası, suçu haksız 
fiilin meydana 
getirdiği hiddet ve 
eylemin etkisi 
altında işlediği 
gerekçesiyle 
24 yıla indirildi. 
Yaşının küçük oluşu 
ve duruşmadaki iyi 
hali sebebiyle de 
indirim uygulanan 
sanık, 5 yıl 10 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı.
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

ENGELLİLER DÜNYASINA BAKIŞ
Bugün,10-16 Mayıs tarihleri arasında kut 

lanan Engelliler Haftasına istinaden değerli 
okuyucum ve ayni zamanda öğ rencim olan 
Sayın Mehmet AYDIN'ın anlamlı şiirini 
sizlerle paylaşmak istiyorum.

BENİM DÜNYAM

Ben gözümü dünyaya açtım, 
Engellere değil.
Yıkmayın beni, yıkmayın...
Bazen dolaşır, bazense düşünürüm 
O acımasız
O küçümser ve acayip 
Bakışlarınızı yakalarım. 
Unutmayın dostlarım ben de bir 

insanım.
Ben istemez miydim
Koşmak, gezmek, eğlenmek?..
Benim de bir kalbim var 
Paramparça...
İçimde mahvolmuş, yıkık hayallerim...
Hiç hissetmedim 
Hissedemedim ki 
İçten gülmeyi... 
Ama bilirim ağlamayı 
Her bakışınızda akan gözyaşlarımı... 
Yalnızlık nedir en iyi ben bilirim.
Bazen annem bile acır bana hissederim. 
Ama unutmayın Mevlâ'm yarattı beni de 
Ben de sizden biriyim.

Mehmet AYDIN

q_ Umurbey Celal Bayar Sağlık
Meslek Lisesi'nden aldığım diplo* 

«X mamı kaybettim. Hükümsüzdür.
MERYEM İLHAN

ELEMAN ARANIYOR
Bıçkı atölyesinde 

çalışacak tecrübeli 
ELEMAN aranıyor
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

DEMİRCİLER PALET
Orhangazi Cd. No: 115 GEMLİK

TEL: 0.224 513 13 02

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatlar şahsen yapılmalıdır. 

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

GBMIİK SİNEMA GÜNlÜöÜ
VENÜS SİNEM ASI
Filmin Adı

CENGİZ HAN
MEVLANA CELALETTİN RUMİ

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:5l3332l)

12.00 -14.00 -16.00 -19.00 - 21.00
14.15 ■ I6.30 ■ İ9.15 ■ 21.15

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Mı M MI» Bursa’da Kraliçe Seferherligl
Türkiye Büyük Mil 
let Meclisi (TBMM) 
Başkanı Koksal 
Toptan, Bursa’ya 
her gelişte ayrı bir 
güzellikle karşılaştı 
ğını belirterek, özel
likle tarihi ve kültü 
rel projelerden dola 
yı Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Hik 
met Şahin’i tebrik 
etti.
TBMM Başkanı Top 
tan, Milli Egemenlik 
Sempozyumu için 
geldiği Bursa’da Vali 
Şahabettin 
Harput’tan sonra 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Hik 
met Şahin’i Tarihi 
Belediye Binası’nda 
ziyaret etti.
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa’nın 
son bir hafta içinde 
tarihi önem taşıyan 
günler yaşadığını 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’den

। sonra bugün TBMM 
Başkanı Koksal 
Toptan’ı ağırladığını 
belirterek, “Bursa, 
çarşamba günü de 
Ingiltere Kraliçesi II. 
Elizabeth ve eşini 
ağırlayacak.

Kentimiz son yıllar
da Büyükşehir Bele 
diyesi’nin yatırım
larıyla büyük bir 
değişim ve gelişim 
içinde. Bursa’ya 
gösterilen ilgi de 
bunun bir yansı
ması” dedi.
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan da, 
Bursa’ya yer gelişte 
büyük bir heyecan 
duyduğunu ifade 
ederek, “Bursa, 
birçok kentin ayrı 
ayrı sahip olduğu 
özelliklerin tamamı 
nı içinde barındın 
yor. Bursa sıradan 
bir Avrupa kenti de 
ğil. Bursa sahip 
olduğu özelliklerinin 
yanı sıra son yıllar
da yapılan tarihi ve 

kültürel mirasın ya 
çatılması yönündeki 
çalışmalarla ayrı bir 
güzelliğe kavuştu. 
Bursa’da yaşanan 
güzellikleri şükranla 
takip ediyorum. Her 
gelişte de ayrı bir 
güzellikle karşılaşı 
yorum. Bundan dola 
yı Büyükşehir 
Belediye Başkanımı 
zı tebrik ediyorum” 
diye konuştu.
Ziyarete, Bursa mil
letvekillerinin yanı 
sıra Vali Şahabettin 
Harput da eşlik 
ederken, Toptan 
daha sonra Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen Milli 
Egemenlik 
Sempozyujmu’na 
katıldı.

Bursa’da İngiltere 
Kraliçesi Elizabeth'i 
ağırlamak için yo 
ğun bir çalışma 
yürütülüyor.
Kozahan ve Yeşil 
Cami ağırlıklı gezi 
kapsamında değişik 
aktivitelerde yer ala
cak. Çarşamba günü 
Orhangazi Parkı'nda 
Bursa protokolü ile 
selamlaşacak olan 
Kraliçe Elizabeth, 
daha sonra İpekçiler 
Çarşısı olarak bili
nen Kozahan'a gire
cek. Orhangazi 
Parkı'ndâki karşıla
ma TRT tarafından 
canlı olarak yayın
lanacak ve bütün 
televizyonlara dağı 
tılacak. Bursa Tica 
ret ve Sanayi Oda 
sı'nın "İş Dünyasın 
da Kadın Olmak" 
konulu Ulusal Gi 
rişimcilik kongre 
sinin bir parçası 
olarak Kozahan'da 
düzenlenen yemek 
ve defileye katılacak 
olan Kraliçe Eliza 
beth'e Ankara Olgun 
lâşma Enstitüsü 
tarafından hazırla 
nan eskiyi ve günü 
m'üzü yansıtan tasa 
rımların yer aldığı 
'Dünden Bugüne 
Yansımalar' defilesi 
sunulacak. Koza 
han'a Çarşamba 

günü dükkanı olan 
esnaf ve çalışan tez
gahtarların dışında 
kimse alınmayacak. 
Kozahan'da sadece 
önceden belirlenen 
basın mensupları 
görev yapıp görün
tüleri paylaşacak. 
Kraliçe'nin ziyareti 
için yerli ve yabancı 
700 civarında gaze 
teci akreditasyon 
yaptırdı. Zemin katta 
yenilecek yemek ve 
defile sırasında etraf 
tâki çiçekliklere kral
içenin çok sevdiği 
pembe ortancalar 
yerleştirildi. Tarihi 
gölge oyunu Hacivat 
ve Karagöz, hayali 
ustası Nevzat Çiftçi, 
tarafından Koza 
han'da kurulan per 
dede Türkçe olarak 
oynatılıp tercüme 
edilecek. Koza Han 
esnafı Krâliçe'ye 
özel tasarım bir ipek 
eşarp hediye ede
cek. Yeşil Cami 
ziyaretinde öncelikle 
tarihi cami içerisin
deki orjinal İznik 
Çinileri ve caminin 
mimarisi hakkında 
tarihçi Prof. Dr. fiber 
Ortaylı tarafından 
bilgi verilecek. Cami 
ziyaretinde müftülü 
ğün görevlendirdiği 
sesi güzel bir hafız 
tarafından Kur'an-ı

Kerim tilavet edile
cek. Ayeti kerimele 
rin İngilizce meali 
söylenecek.Bursa 
Müftüsü Mahmut 
Gündüz, Kraliçe 
Elizabeth'e Kur'an-ı 
Kerim hediye ede
cek. Cami içerisinde 
temizlik çalışmaları 
tamamlandı, halılar 
yıkandı. Vakıflar 
Bölge Müdürlü 
ğü'nün önümüzdeki 
günlerde silinmek 
üzere olan kubbede
ki kalem işlerini İha 
le edeceği caminin 
dış bakımı geçen yıl, 
cami derneğinin 
gayretleri ile 250 bin 
liraya yaptırılmıştı. 
Çami'deki orjinal 
İznik çinilerinin yanı 
sıra, cümle kapısı 
üzerinde Nakkaş Ali 
tarafından mermer 
üzerine yapılmış 
oymalar bulunuyor. 
Yeşil Türbe'de ise 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından 
desteklenen resto 
rasyon çalışmaları 
sürüyor. Kraliçe'nin 
bu tip tarihi eser 
restorasyonlarına 
karşı hassasiyeti 
sebebiyle dış cephe 
deki iskeleler giriş 
kısmından aktarıla
cak, tamamen 
sökülmeyecek.

Tiim engellerin kalktığı bir dünyada 
barış içinde elele yaşamak dileklerimle 

tüm engellilerin 10-16 Mayıs 
Sakatlar Haftası’nı kutlarım

Gelin engelleri hep beraber aşalım! 
Gelin engelleri hep birlikte ortadan kaldıralım!

Engelsiz yarınlarda buluşalım!
TAMER SİVRİ

BURSA ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARI 
KORUMA DERNEĞİ BAŞKANI
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Bahar yorgunluğundan 
Kurtulmanın 8 piit noktası
Bahar tüm 
ihtişamıyla uyanışı, 
arınmayı, coşkuyu, 
neşeyi ve sevgiyi 
müjdeliyor.
Transformal Nefes 
Türkiye Temsilcisi 
Nevşah Fidan'ın 
baharın doğal 
yenileme enerjisin
den faydalanarak 
bedenini, kafasını, 
ruhunu arındırmak 
isteyenler için 8 
önerisi var. 
ÇİĞ MEYVE VE 
SEBZE TÜKETİN
Çiğ sebze ve meyve 
ağırlıklı beslenin, 
unlu gıdalar, et ve 
süt ürünlerinden 
siyah çay ye kahve
den mümkün 
olduğunca uzak 
durun.
ARINMA 
SAATLERİNİ 
DİKKATE ALIN 
Çiğ sebze ve 
meyveleri ağırlıklı 
olarak bedenimizin 
doğal olarak bir 
arınma ve temizlen
me içerisinde 
olduğu akşam 8 ile 
öğlen 12 saatleri 
arasında yiyin. 
Böylelikle bedeniniz 
doğal olarak toksin 
atım prosesine 
girdiğinde ona 
destek olacak, ken

dini temizlemesine 
yardımcı olacak
sınız.
BOL BOL SU İÇİN 
İçtiğiniz suyun ph 
değerini kontrol 
edin, 6 ve üzerinde 
ph değeri olan suları 
tercih edin (bu da 
bedeninizin toksin 
atımına destek ola-

HAREKET EDİN VE 
DİNLENİN
Bol bol yürüyüş 
yapın; ormanda, 
deniz kenarında 
yürüyün ve lütfen 
yürüyüş yaparken 
aynı zaman konuş
maya çalışmayın.. 
Bana göre doğada 
yapılan bir yürüyüş 

hiç durmadan 
konuşuyor, sohbet 
ediyorsak nefesimiz 
doğal nefesten uza
klaştığı için yararlı 
olacağına zararlı bile 
olabilir!
NEFESİNİZE DİKKAT 
EDİN
Bedenin kendini 
yenilemesi, toksin 
atabilmesi için açık, 
doğal nefes gerekli. 
Copumuz nefes 
alma kapasitemizin 
sadece yüzde 
30'kunu kullanıy- . 
oruz. Bunu arttır
madığımız müdde
tçe ne yaparsak 
yapalım ihtiyacımız 
olan arınmayı ve 
yenilenmeyi 

sağlayamayabiliriz 
KENDİNİZİ İFADE 
EDİN
İnsanın ister sözel 
ister yazarak ifade 
etmesi en güzel 
arınma metodlârın- 
dan biridir. Şiir 
yazın, günlük yazın, 
hedeflerinizi, istek-' 
lerinizi yazın, resim 
yapın, şarkı söy
leyin, konuşun. 
Kendinizi ifade edin! 
GÜNEŞLENİN 
Her gün en az 1 saat 
güneşte kalmaya 
çalışın. Bahar ayları 
güneşin henüz 
rahatsız etmediği 
bir sıcaklıkta olduğu 
için bize güneşin 
en faydalı olduğu 
dönemdir.
Güneş ışığından 
bol bol faydalanın. 
SESSİZ KALIN 
Gün içerisinde 
en az bir saat yalnız 
kalın, gözlerinizi 
kapatın ve içinize 
dönün; dinlenin. 
Sessiz kalmak, 
Rendi içimize 
dönüp iç dünya 
mızda dinlenmek, 
rahatlamak bir 
kişinin sağlıklı 
olabilmesi ve 
kalabilmesi için 
en önemli 
unsurlardan biri.

'Cep, beyinde tümöre 
neden oluyor

İsveç'teki Umea 
Üniversitesi'nde 
çalışan Prof. Kjell 
Hansen Mild, cep 
telefonlarının 
beyinde tümöre 
neden olduğunu ve 
kansere yol açtığını 
ileri sürdü.
İsveç'in yüksek tira
jlı gazetelerinden 
Aftonbladet'te yer 
alan habere göre, 
Umea Üniversitesi 
profesörlerinden 
Mild, araştır
malarının cep tele
fonu kullanımının 
kansere yol açtığını 
ortaya koyduğunu 
söyledi.
Cep telefonlarının 
çok tehlikeli 
olduğunu, beyinde 
tümöre ve kansere 
sebep olduğunu 
iddia eden Mild, 

mecbur kalmadıkça, 
cep telefonu kul
lanılmaması 
uyarısında bulundu. 
Mild, cep telefonu 
satıcılarında riskin 
çok yüksek 
olduğunu belirtti. 
Prof. Mild, 10 yıl 
içinde devamlı cep 
telefonu kullanan
ların beyin kanser
ine yakalanma oran
larının, cep telefonu 
kullanmayanlara 
oranla 2 kat arttığını 
öne sürdü. Cep tele
fonlarında radyas 
yon oranlarının 
düşürülmesi gerek
tiğini vurgulayan 
Mild, vatandaşlara 
hiçbir zararı 
olmayan ev ve 
büro telefonlarını 
kullanılmalarını 
tavsiye etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513' 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. .513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd.-Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

OTOBÜS

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

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

TÜP DAĞITICILARI
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. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı R
Tomokay Tomografi 014 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122
BÜSKİ 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 613 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
13 Mayıs 2008 Salı 

SERİM ECZANESİ 
Demirsııbaşı Mi. Çeşme Sk. N»:l 
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Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3055 

FİYATI : 25 Ykr. (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 
Matbaaclik-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



GÜZELNaklivatLtd.S1i.
Kendilerini insanlığın 

sağlığına adamış, hastaları için 
gece gündüz demeden çalışan 

fedakar hemşirelerimizin 
Hemşireler Günü kutlu olsun. 
10-16 Mayıs Sakatlar Haftası 
nedeniyle de sakat ve özürlü 

^ kardeşlerime acil şifalar ve 
mutluluklar dilerim.

Faruk GÜZEL



İskele Meydam’ndan başlayan yürüyüş ilçe stadına

Gençlik ue Halli Yiiriiyiisii 
varın yanılacak

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gemlik Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü tarafından yapılan ''Yurtta birlik, dünyada barış için Atatürk’ü anma ve 
halk yürüyüşü” yarın saat 09.30'da İskele Meydam’ndan start alacak. Haberi syf 2'de

GEMLİ K’İ N İ LK GÜNLÛK SİYASİ GAZETE S I |
14 Mayıs 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com , 25 Ykr.

REYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR 

“Kiralayın, araca yatırını yapmayın ”
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: O 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Bankalara ye şahıslara borcu bununan Gemlik Konserve Fabrikası icra yoluyla satışa^ 
çıkarıldı. Satış öncesi kimliği bilinmeyen kişiler fabrikayı yağmalgdı^j : ;

İMİ M İli l|l MII | i I! II l (W li Ii'
Gemlik İcra Müdürlüğü’nün borçlarından 

dolayı satışa çıkardığı Gemlik Konserve Fabrika 
sı’nın imalat bölümü, kimliği belirsiz soyguncular 
tarafından harabeye çevrildi. Kapı, pencere, çatı 
ondolünleri, duvarlarındaki fayansları bile sökülen 
fabrikanın satışa çıkarılan makinaları ile vinci, kazan 
dairesi ne var ne yoksa tümü yağmalandı. İki bölüm
den oluşan Konserve Fabrikası, Gemlik İcra 
Müdürlüğünce 17 Haziran 2008 günü yapılacak bi 
rinci satışta alacaklı çıkmadığı takdirde 27 Haziran 
2008 günü muammen bedelin yüzde 40’ını verene 
satılacak. Kadri GÜLER’in haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Deprem
Deprem yine dünyanın gündeminde.
Uzak Doğu'da son aylarda yaşanan deprem

lerin en büyüğü Çin’de yaşandı.
ölü sayısı 10 binin üzerinde...
7.8 şiddetinde ve 2 dakika süren deprem her 

şeyi yerle bir etmiş.
Binlerce kişinin enkaz altından çıkarılamadı 

ğı bildiriliyor.
Bu filmi 1999 Yalova, Gölcük ve Adapazarı 

depreminde yaşamıştık.
Yaşadık ve unuttük. Devamı sayfa 5'de

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

Buluşma
Sezer de benim 

Cumhurbaşkanım...
Dün bir yerel gazetede okudum..
Orada birisi.yazmı.ş.Gül İçin İşte Benim

Cumhurbaşkanım diye.. ‘
Neden mi sokakta yürümüş de yurt- / • 

taşlarla tokalaşmış.. , ’
Yazar.,.,.;.... -
Normal..
Gül gerçekten öle onun cumhur- 

başkanı.. ,
Çünkü kendisi ÂKP deh milletvekili' . 

aday adayı olur da.
Bu kez şeçilememiştir ayrı köhû.; .. V>
Ama umudu vardır ve o, yazdıklarının. / . ( 

kendisini arzuladığı koltuğa taşıyacağımı ’ 11 
ummaktadır.. . .

O halde bana ve benim gibi yüzde54'ün 
arasında olanlara da . .

Benim Cumhurbaşkanım Ahme£ 
Necdet Sezer deme hakkı, doğmakfâcfc^..

Evet benim Cumhurbaşkanım Ahrnet; ; ..-
Necdet Sezer;;’ ‘

Çünkü; ’ : j ? :
Asla hiçbir devlet başkanı,ya da feo

dalizmin "şatafatlı vıcıklığından "kendisini’ 
kurtaramamış çağdışı sultanların otel • 
odasına gidip,poz yermediği için„ 

‘ Saat, . ■ ?-V-f \ '
Hah- ;

■'■Kilim,. ;...' '
Kalem^eti. ■ -
Gümüş tepsi. ' ç
Takı. .' ■' t
Şifoniyer.
Kaftan.
Vazo. ■ ....
Madalyon. ; '• . ,
Heykel.
Biblo.
Tâblodan oluşan 1243 .parça hediyenin,. 

1243Jünü de devlet hâzinesine bıraktığı
■ İçin. ' '

Kırmızı ışıkta durduğu için.,
94 parçâ gümüş, 22 vazo, 9 takı,' 27 

hatıra para, 4 tabanca, 83 parça değerli 
süs eşyası, 55 tablo, Ş6 porselen, 7; mada
lyon, 4 saati alıp evine götürmediği için..

Kendisine tahsis edilen ve Vînisiyatifihiz 
doğrultusunda ha.rcayinjz " denilen 46tril . 
yon liralık ödeneği mâliyeye geri verdiği ? 
için...

"Suyla çalışmıyor bunlar" deyip 14 . 
makam aracını geri verdiği için..

Oklûk’taki yazlık köşke -hiç gitmediği 
için .

Düşüp , bileğini kıran eşini; hastaneye 
sivil araçla götürüp röntgen çektirmek 
üzere kuyruğa girip, sıra beklediği İçin.

Resmi yemekler hariç, kimseye davet - 
yermediği için.

Yeminine sadık kaldığı için..
Hukuku üstün kıldığı için...

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

ü ABONE ÖLDÜNÜZ MU?
■ffHiı,. . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN''

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik
Kaymakamlığıile 
İlçe Gençlik Spor . 
Müdürlüğü 
tâfâfından gelenek
sel olarak yapılan 
Gençlik ve 
Halk Yürüyüşü 
yârıh Sabah-İskele 
ıpeydahındah - 
başlayacak. : 
Kaymakam;, 
Mehmet Bâyğül'ün 

, de katıldığı .
''Yurtta birlik-, 
dünyâda bârış 
için,Atatürk'ü 
anma ye halk 
yürüyüşü"; / 
yarın7 şabah;şaat 
09.30 da İskele 
Meydam’nda. 
başlatılacak.
Çeşitli siyil 
toplum Örgütleri 
ileöğrençilerin 
katılacağı yürüyüş . 
Emin Dalkıran ;
Kordonu

güzergahından 
Sahil Devlet 
Hastanesi yanı 
Karsak Deresi 
takip edilerek 
ilçe stadında 
son bulacak. 
İlçe stadında 
yapilacak saygı

duruşu Ve İstiklal 
marşının ardından 
her yıl yapılan 
öğretmenler ve 
öğrencilerin 
katıldığı halat 
çekme ile çeşitli 
atletizm yarışmaları 
yapılacak.

baytaş1 www.baytaslnsaat.com.tr
BAYTA? 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.
BÂYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MEfeKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1150m2 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

Sporu ve yürüyüşü 
sevenlerin 
katılımlarının 
yanı sıra Atatürk'ü 
Anma Gençlik 
ve Halk yürüyüşüne 
tüm halkımızın 
davetli olduğu 
bildirildi.

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

Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
bayta%25c5%259f1_www.baytaslnsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Bankalara ve şahıslara borcu bununan Gemlik Konserve Fabrikası icra yoluyla 
satışa çıkarıldı. Satış öncesi kimliği bilinmeyen kişiler fabrikayı yağmaladı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Yobaz! ...loca fahrifcayı soyup
soğana çevirdiler

İlçemizdeki faaliyeti 
bir süre önce dur
durulan Gemlik 
Konserve 
Fabrikası, kimliği 
bilinmeyen kişiler 
tarafından 
yağmalandı. 
Kurulduğunda yal
nız yurt dışına ürün 
ihraç eden konser 
ve fabrikası, yurt 
dışı bağlantılarının 
sona ermesinden 
sonra iç piyasaya 
meyve komposto
su, enginar kom
postosu, reçel ve 
meyva şekeri, 
turşu üretip sat
maya başladı. 
Ekonomik sıkıntıyla 

«düşen işletme, isim 
değiştirerek çalış
malarını sürdür 
meye başlamışsa 
da çeşitli bankalar
dan aldığı kredileri 
ve üreticilerden 
aldığı ürün para 
larını ödeyemeyin 
ce, üretime kapı 
larını kapadı. 
Umurbey Sanayi 
Bölgesi’nde bulu
nan iki bölümden 
oluşan fabrika, 
geçtiğimiz günlerde 
Gemlik İcra Müdür 
lüğü tarafından 
satışa çıkarıldı.

Şirket yönetim 
kurulu başkanının 
1772/2400 hissesi 
ana imalat bölümü 
içindeki ayıklama 
makinası, vinç, bu 
har kazanı, brülör 
yakıt deposu ve ya 
kıt tankı ile 15 ton
luk polietilen turşu 
depoları 615 bin 
357 YTL muammen 
bedel le satışa 
çıkarıldı. Fabrikanın 
idari bölümü ve 
deposunun bulun
duğu 2367,56 m2 
lik binanın ise, * 
712 bin 690 YTL 
muammen bedelle 
satışı istendi.
SATIŞ HAZİRAN 
AYINDA 
icra yoluyla satışa 
çıkarılan konserve 
fabrikası, bir süre 
ye kadar sağlam 
olarak dururken, 
son günlerde kim
liği belirsiz kişiler 
ce tepeden tırnağa 
yağmalandı. Pençe 
re PVC’Ieri, demir 
kapıları, tavan kap 
lama ondolünleri, 
duvar fayansları, 
lavaboları, makina 
ekipmanları 
sökülen konserve 
fabrikası, bir enkaz 
haline getirildi.

Gemlik Konserve Fabrikasının bir bolum nıssesr 
17 Haziran günü İcra yoluyla satışa çıkarıldı.
Ancak, yağmalanan fabrikada geriye enkaz kaldı.

Konserve Fabrikasının laboratuvar bölümündeki 
çeşmeler, fayanslar ve lavaboda çalınanlar arasında

2274 m2 lik fabrikanın kapıları ve pençe 
releri de sökülmüş. İçerideki makinalar, 
vinç ve brüler ortada yok.

Yobaz; bu mudur senin İslâmî mücadele 
anlayışın?

Abdest tamam... Namaz tamam... Hac 
tamam...

Peki ya terbiye? Nezaket? İnsanlık?
Bunlar nerede ?

İstersen kafanı secdeden kaldırma!
İstersen var git bin kez hacca..;
İstersen abdestsiz adımını atma...
Bana ne? Bunlar beni ne ilgilendirir?
Beni ilgilendiren senin secıyendir, ahlakın 

i dır.'terbiyendir, insanlığındır...
Ben senin adamlığına bakarım
Ben sana bakınca ne görüyorum biliyor 

musun
Yalan görüyorum... İftira görüyorum...
Ahlâksızlık görüyorum...
Gözlerindeki nefreti görüyorum...
Cepheleştirerek, ortalığı karıştırarak, hile, 

dalavere ile daha çok para kazanma gayretini 
görüyorum...

Bir de şunu görüyorum: Utanmaz yüzüne 
karşı söylüyeyim..

Elinden, dilinden asla emin olmadığım, 
olamayacağım kafasında bin dalavere dönen, 
şeytanlaşan bir yaratık..

Biliyorum, şimdi diyeceksin ki...
''Yahu bir ben miyim dolap çeviren?
İftira atan? Ahlâksızlık yapan?"
Tabii ki bir sen değilsin...
Senin gibi davrananlar çok...
Ama unutma ki sen bir iddia sahibisin...

Öyle söylüyorsun..
Ben Müslüman’ım, temizim, doğruyum, • 

| "Ben Müslümanların gür sesiyim..." diyor
sun...

Kendini bu şekilde tanıtmaya gayret gös
teriyorsun.

O zaman soralım; Bu nasıl ses böyle ..
Müslümanların sesi, senin sesin gibi kirli, 

adi ve pis midir?
Senin gibi olmayanlara kötü gözle bakıp, 

iftira ediyorsun, hakaret ediyorsun, çeşitli 
dalavereler çeviriyorsun..

İftira, hakaret, dalavere kutsal kitabımızın 
neresinde var ?..

Hadi söyle ...söyle...
Hile, desise, dolap için yalanlar buluyor, 

cahil halkımızı bu yalanlarla yanlış yönlere 
sevk ediyorsun..

"İslami terbiyesizlik" diye bir şey var da 
bizim mi haberimiz mi olmadı ?..

Aslında ben senin cüretinin kaynağını çok 
iyi biliyorum ..

Bu şekilde bazı çevrelere yaranıp, yaltak
lanarak buralardan cebini doldurmaya bakı 
yorsun..

iktidar çevreleri, seni ve adamlarını "Bun 
lar da bizim yaramaz çocuklarımız" diye 
arada sırada okşuyor,

Sîzlere dünya nimetlerinden bol kepçe ile 
dağıtıyor..

İslami camianın aklı başında insanları, 
hakiki müslümanlar sizin gibi adamların yap
tığı tahribat karşısında "Aman şunlara bulaş
mayalım" diyerek ses etmiyorlar..

Bazı gafiller de, yaptıkları yanlışı görme
den, "Bunlar küfrettikçe bizim yüreğimiz 
soğuyor" diyerek, senin gibi adamların yap
tığı aşağılık işlere alkış tutuyorlar.

Ağzından hiç düşürmediğin öbür dünyada 
eminim ki birbirimizi, senin o karanlık 
yüzünü göremeyeceğim.

Çünkü birimiz cennette, öbürümüz cehen
nem de olacak..

Sen gideceğin yeri biliyor musun ?
Ben biliyorum da..

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 
çeşitli üniversi 
telerde okuyan 
öğrencilere 
yardım için 
kermes düzenledi. 
Her yıl 10 adet 
yardıma ihtiyacı 
olan üniversite 
öğrencisine 
burs yardımında 
bulunan ADD 
Gemlik Şubesi 
yönetimi, bu

sayıyı artırabilmek 
için çeşitli gelir 
getirici etkinlikler 
düzenliyor.
Çarşı Meydanı 
Yapı Kredi Bankası

Bakanlar Kurulu'na 
ekonomiyle ilgili bir 
sunum yapan 
Merkez Bankası 
Başkanı Durmuş 
Yılmaz, küresel 
ekonomide yaşanan 
çalkantıların gelip 
geçici olmadığını 
vurgularken,. 
Türkiye'nin bundan 
az etkilenmesi 
için ekonomik 
programın kararlılık
la uygulanılası 
ve reformların 
hızlandırılması 
uyarısında bulundu. 
Durmuş Yılmaz, 
Bakanlar Kurulu'na 
yaptığı 107 
sayfalık sunumda, 
küresel finans 
sisteminde yaşanan 
dalgalanmanın bir 
analizini yaparak,

. bunun Türkiye 
ekonomisi üzerinde-, 
ki mevcut ve olası 
etkilerir 'eğer 
lendirdi 
tahmini 
gelişme. ı 
ülkelerin, anan 
finansal dalgalan

madan geçmiş 
dönemlere 
kıyasla daha az etk
ileneceği yönünde 
olduğunu belirten 
Yılmaz, gelişmekte 
olan ülkelerin 
makro ekonomik 
istikrar konusunda 
aldıkları mesafenin 
bu öngörüyü 
desteklediğini 
ifade etti.
Yılmaz ayrıca, 
kurumsal yapının 
güçlendirilmesine 
yönelik hayata 
geçirilen reform
ların, iyi yönetişim 
ilkelerinin benim

yanında açılan 
yiyecek ve eşya 
kermesi Perşembe 
günü akşamına 
kadar açık 
kalacak.

senmesi ve 
gelişmekte olan . 
ülkelerin kendi 
aralarında yaptıkları 
ticaret hacminin 
artmasının da diğer 
önemli etkenler 
olduğunu belirtti. 
Küresel sistemde 
yaşanan 
çalkantının basit 
bir likidite Sıkışık
lığından ibaret 
olmadığını ifade 
eden Yılmaz, 
etkilerinin daha 
geniş ve derin 
olmasının bek
lendiğini dile 
getirdi.

İngiltere Kraliçesi 2. 
Elizabeth ile eşi 
Edinburg Dükü 
Prens Philip'in 
bugün Bursa'ya 
yapacağı ziyaret 
öncesinde, hazırlık
lar tüm hızıyla 
sürdürüldü. > 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Kraliçe'nin ziyaret 
edeceği mekanları 
gezerek dün hazır
lıkları kontrol etti. 
Vali Harput, "BursalI 
vatandaşlarımız sa 
hırsızlıkla kraliçenin 
gelmesini beklemek
tedirler." dedi.
Bugün öğle saat
lerinde tarihi Koza 
Han'a gelmesi bek
lenen Kraliçe Eliza 
beth ve eşi, mehter 
takımının konseriyle 
karşılanacak.
Burada, belirlenen 
iki iş yerini ziyaret 
ederek alışveriş 
yapdcak olan 
kraliçe ve eşi, ebru 
gösterisi de izleye
cek. Kraliçe, 75'i 
İngiltere'nin Ankara 
Büyükelçiliğince, 
belirlenen 315 da 
vetlinin katılımıyla 
onurlarına verilecek 
yemeğe katıldıktan 
sonra, Ankara 
Olgunlaşma Enstitü 
sü tarafından hazır
lanan defileyi izleye
cek; Koza Han 
ziyaretinin ardından 
bir Karagöz göster
isini izleyecek olan 
Kraliçe, Yeşil Türbe 
ile Yeşil Camii'ni 
ziyaret edecek. 
Camide Kur'an-ı Ke 
rim dinleyecek olan 
Kraliçe'ye burada 
Kur'an hediye edile
cek. Kraliçe'nin 
restorasyonu devam 
eden Yeşil Türbe'de 
ise çalışmaları 
yerinde göreceği ve 
İznik Çinisi hakkın
da bilgi alacağı 
belirtildi.
Dün hazırlıkları ince 
leyen Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Türkiye ve Bursa 
için çok önemli 
olduğunu söylediği 
program için tüm 
hazırlıkların tamam
lanma aşamasına 
geldiğini söyledi. 
Kraliçe ile gelecek 
gazeteciler sayesin 
de Bursanın tarihi 
ve kültürel zengin
likleri, termal zengin 
ligi, Uludağ'ı ve yeşil 
dokusuyla kendini 
tanıtma imkanına 

kavuştuğunu vurgu
layan Vali Harput, 
şöyle konuştu: 
"Programın plan
landığı şekilde 
kusursuz gerçekleş- 
terilmesi için ilgi 
arkadaşlarım titiz bir 
çalışma içerisindel
er. Burşah vatan
daşlarımız da zaten 
her zaman göster
dikleri konuksever
liği en güzel şekilde 
burada sergileye
ceklerdir.
Arkadaşlarımız 
sabırsızlıkla kra 
İlçenin gelmesini 
beklemektedirler." 
Tarihi Koza Han'ın 
yanı sıra Yeşil Cami 
ve Yeşil Türbeleri 
de gezen Vali 

Harput, hazırlıklar 
hakkında bilgi aldı. 
Vali Har put, 
Kraliçe'nin 
Bursa'nın simgele 
rinden olan İznik 
Çinisi'ni ve İpek 
çalışmalar ile 
Ebru çalışmaları 
görmek istediğini, 
ayrıca kendisine 
Koza Han'da ipek 
bir hediye takdim 
edileceğini 
ifade etti.
Öte yandan, Koza 
Han'da sürdürülen 
hummalı çalış
maların benzeri de 
Yeşil Türbe ve 
Yeşil Cami'de sürdü 
rüldür. Türbenin 
devam eden resto 
rasyonu yanı sıra, 
çevre düzenlemesi 
de yapıldı. Yeşil

Cami'de bütün oda 
ların temizliği 
yapıldı. Işıkların 
tozu alındı ve kapı 
pencereler iyice 
silindi.

GENİŞ GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ ALINDI 
Bursa Koza Han 
İpekçiler Çarşısı'nı 
ziyaret etmesi bekle
nilen İngiltere Krali 
çesi II. Elizabeth için 
geniş güvenlik 
önlemleri alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, Koza 
Han'daki işyerlerini 
tek tek gezerek, 
bugün çarşıda 
görev yapan her dük 
kandan bir kişiye 
güvenlik kartı çıkart
tı. Güvenlik kartı 
olmayan esnaflar 
Koza Han'a gireme 
yecek. Sabah vatan
daş ziyaretine kapa 
tılacak olan Koza 
Han, Kraliçe Eliza 
beth'in ayrılmasının 
ardından akşam sa 
atlerinde vatandaş 
lara kapısını açacak. 
Kraliçe Elizabeth'in 
Koza Han ziyaretinin 
detayları sır gibi sak 
lanırken geniş gü 
venlik önlemleri 
alındı. Toplam 95 
işyerinin bulunduğu 
Koza Han'da Bursa , 
polisi, her işyerinde 
bir kişiye güvenlik 
kartı çıkarttı. Sabah 
tan itibaren çarşı 
vatandaşların 
ziyaretine kapana . 
cak.
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Deprem
Çin depremi bizi biraz olsun 

deprem gerçeğini yeniden 
anım sattı mı?

Sanmıyorum.
Çevreme baktığımda herkes 

kendi havasında..
Buna işinde gücünde de di 

yebilirsiniz.
Bizim depremci dediğimiz 

bilim adamlarımız da günlerdir 
“Marmara fokur fokur” diye de 
meçler veriyorlar.

Biz de basın olarak bu de 
meçleri önemseyip gazetemizin 
önemli sayfalarına koyuyoruz.

İnanın birçok kişiden tepki 
alıyoruz.

Neler mi söylemiyorlar.
Başta ev satışlarının durdu 

ğunu, kiralarının düştüğünü, 
Gemlik’e gelen giden yaban 
cinin azaldığını belirtiyorlar.

Bizi, “Felaket tellallığı” yap
makla suçluyorlar.

Sanki Marmara da deprem 
beklentisini söyleyen bizlermi 
şiz gibi suçlanan gazeteciler 
oluyor.

Kim ister çevresinde deprem 
olmasını..

Herşeyden önce biz de birer 
iş adamıyız.

Depremin olması bölge eko 
nomisini çökertir.

Ama bu depremin olmasını

önlemez.
Depremciler televizyonlarda 

birçok kez anlattılar.
Türkiye bir deprem kuşağın

da diye.
Milyonlarca yıldır bu toprak

larda depremler yaşanmış.
Hem de büyük depremler.
Kimi bir devleti yok etmiş.
Yeniden yaşanacak bir dep 

rem büyük zararlara yol açma
ması için önlem alınması iste 
niyor.

Tüm sorun burada.
Marmara da deprem araştır

masını yalnız bizimbilim adam 
x larımız yapmıyor.

Biliyorsuzu zaman zaman 
Fransızlar, Almanlar hatta Ja 
pon ve ABD’li bilim adamları 
birlikte deniz dibinde sismik 
araştırmalar yapıyorlar.

Bunların sonuçlarını kamuya 
duyurmak en doğru olanıdır.

Depremle ilgili bilgileri gizle
mek mi gerekir.

Bence hayır.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

İnsan yaşamını ilgilendiren 
bu kadar önemli bir konuda 
kamuoyu doğru bilgiyi almalı.

Bundan da gocunmamalı.
Deprem, bütün insanlık için 

bir gerçek.
Japonya depremden büyük 

kayıplar vermiş bir ülke.
Canları çok yandığı için ne 

bilme önem verip, yapılarını 
dep reme göre sağlamlaştır
mışlar.

Deprem ile ilgili bilgileri ço 
cuk larına bile öğretmişler.

Japonya dünyanın en hare 
ket li yerlerinden biri. .

Kısacası önlemlerini almış 
lar.

Ya biz?
Bizde işler tersine işliyor.
Bilim adamları deprem ola 

sili ğından söz ettiğinde onlara 
kızıyoruz.

Günlük çıkarırlarımızı düşü 
nü yoruz.

Gemlik birinci derece dep 
rem bölgesi olduğunu unutma

malıyız.
Depremden korkmadan, 

gerekli önlemleri alarak, dep 
remle yaşamayı öğrenmeliyiz.

Ancak, biz tedbirlerimizi 
unuttuk.

Hangimizin evinde deprem 
çantası var?

Sanarım çok azımızın eski
den hazırladığı çanta bir kenar
da duruyordur.

1999 depremi bize sağlıklı 
bina yapmayı öğretti.

Şimdi yapılan binalara bak
tığımda farkı görebiliyorum.

Depremsellik dikkate alına 
rak inşaatlar yapılıyor.

Herşeyden önce zemin etüd- 
leri dikkate alınarak binalar 
inşa ediliyor.

Beton kalitesi, demir...
Hepsi düzgün..
Denetim de doğru dürüst 

yapılıyorsa sorun yok demektir.
Biz ne müteahhitler gördük.
Toprağı 50 cm. kazıp attığı 

temel ile 4-5 katlı inşatlar çok 
yapıldı bu ilçede.

Deprem birden yok ediyor.
Büyük acılar ve sorunları 

ardından getiriyor.
Onun için önlem diyorum, 

önlemi unutmayalım.
Deprem her an gelebilir.
Bu bilinçle yaşayalım.

lıilMiiııliMiaııHııiııliiıfc
Ercüment ESEN

İlçemizin birçok 
sokağında ard arda 
patlayan kanalizas 
yon şebekesi, yolları 
lağıma dönüştürdü. 
Çevresine sağlık 
dağıtan 2 Nolu 
Sağlık Ocağı önün
den geçenler pis bir 
kanalizasyon koku 
suyla karşılaşıyor. 
Halk arasında eski 
itfaiye binsı olarak 
bilinen ve şimdi ise 
2 nolu Sağlık Ocağı 
olarak hizmet veren 
binanın önünde pat
layan kanalizasyon 
şebekesi,' çevre
sine mikrop saç
maya da devam 
ediyor.
Günlerce sokağa 
akan pis sulara bir 
türlü "dur” demeyen 
BUSKİ yetkilileri, 
vatandaşların 
sağlığının bozul
masına davetiye 
çıkarıyor.
Mahallelinin tepkisi
ni çeken bu durum 
karşısında 
BUSKİ’nin ilgisizliği 
şikayet konusu 
oluyor.
2 Nolu Sağlık 
Ocağına gitmek

2 nolu Sağlık Ocağı yanınc|Q patlayan 
kanalizasyon onarım bekliyor

isteyen vatandaşlar 
gece ve gündüz 
sokağa atan pis 
suların üstüne basa 
rak sağlık kurumu- 
na gidiyorlar.
Çevre sağlığını da 
etkiliyen bu durum 
karşısında kanaliza
syon patlaklarına 

erken müdahele 
etmeyen BUSKİ’ye 
mahalleli ateş püs 
kürürken, bir sağlık 
kurumunun yanında 
akan lağım suları 
arasında nasıl sağlık 
hizmeti verileceğine 
merak konusu olu 
yor,

Bursa'da Tarım 
İl Müdürlüğü 
Türkiye'de bir il 
ki gerçekleştire 
rek, kuracağı bir 
sistemle ilçeler 
deki tüm tarım 
alanlarını takip 
altına alacak. Yıl 
sonuna kadar 
uygulamaya 
konulacak proje 
sayesinde tüm 
veriler Bursa 
Tarım İl Müdürlü 
ğü'nün web site 
sinde yayınlanacak. 
Bursa Tarım İl 
Müdürlüğü oluştura
cağı kuracğı sistem
le Türkiye'de bir ilke 
imza atmayı planlı 
yor. Özel idare kay
naklarıyla 100 bin 
YTL'ye mal olacak 
'entegre envanter 
bilgi sistemi' projesi 
sayesinde Bursa ve 
ilçelerindeki tarım
sal alanları tüm 
özellikleriyle takip 
etmeyi hedefliyor. 
Projenin yıl sonuna 
kadar hayata geçir
ilmesini planladık
larını söyleyen Ta 
rım İl Müdürü Hüse 
yin Yıldızer, "Proje 
sayesinde tüm tarım 
alanlarını takip ede
bileceğiz. Kızıl ötesi

fotoğraflar, çiftçi ka 
yit sistemi, kadastro 
ve imar iskan verile 
ri bir sistemde top 
lanarak, her türlü 
bilgiye ulaşma im 
kanı bulacağız. Çek
ilecek kızıl ötesi 
fotoğraflar sayesin 
de tarladaki ürünler 
ve parseller belirgin 
olarak bilgisayar 
ortamında görülebi 
lecek. Sistem saye 
sinde ileri ki dönem
lerde, toprak analizi, 
ürün hastalığı ve 
yetişme çeşitliliği hu 
susunda verileride 
alacağız. Sistem 
hayata geçince web 
sitemizde vatandaş 
lar tarlasının parsel 
numarasını girerek, 
tarlasını ve ulaşmak 
istediği verileri bil

gisayardan göre
bilecek.
Gerçekleşmesi 
halinde Türki 
ye'de bir ilki orta 
ya çıkaracağımız 
proje ile ürün 
planlamasından 
rekolte tahminine, 
su kaynaklarının 
kullanımından top 
rak ıslahına kadar 
tarımsal üretimin 
birçok alanında 
kullanılabilecek" 

dedi.
FOTOĞRAFLAMAD 
A İLGİNÇ YÖNTEM 
Sistem için ilk ola 
rak Gürsu'da fotoğ 
raf çekimi yaptık
larını kaydeden Yıl 
dizer, "ABD uydu 
üzerinden Bursa'nın 
bir fotoğrafı için 200 
bin dolar istedi. Biz 
en az yılda 2 fotoğ 
raf isteyecektik. 
Maliyet çok yüksek 
olacağı için İzmir'de 
faaliyet gösteren bir 
firmaya cüzi bir raka 
ma Micro Light fo 
toğraflama yönte 
miyle fotoğraf çektir 
dik. Kızıl ötesi özel
liğine sahip fotoğraf 
makinesiyle Gürsu 
nun tarım alanlarının 
fotoğrafını çektik." 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çin'in Sichuan eya 
letinde meydana ge 
len 7.8 şiddetindeki 
depremde ölü sayısı 
artmaya devam edi 
yor. Depremde 10 
bin kişinin hayatını 
kaybettiği, binlerce 
kişinin ise hala en 
kaz altında olduğu 
belirtiliyor.
En büyük yıkımın 
olduğu Sichuan'ın 
başkenti Çengdu'da 
yaklaşık bin 300 kişi
lik arama kurtarma 
ekibi görev yapar 
ken, Mianzhu şehrin 
de enkaz altında ka 
tanların 10 bini bul
duğu ifade ediliyor 
Bu arada bölgede 
etkili olan yağışın 
kurtarma faaliyetleri
ni olumsuz etkilediği 
bildiriliyor. Depremin 
vurduğu Çengdu'yu 
ziyaret eden Başba 
kan Wen Jiabao, 
yağmurun önümüz 
deki birkaç gün daha 
devam edeceğini 
söyledi. Bu arada 
hükümet, orduya ait

birliklerin felaket 
bölgelerine gönde 
rilmesi talimatı verdi. 
Resmi haber ajansı 
Xinhua ilk etapta 
deprem bölgesine 16 
bin asker gönder
ildiğini, 34 bin takvi 
ye birliğin de böl 
geye hareket ettiğini 
duyurdu. Xinhua, 
Juyuan kasabasında 
üç katlı bir lise bina 
sının çökmesi sonu
cu 50 öğrencinin 
öldüğünü, 900 öğren 
cinin ise hala göçük 
altında bulunduğunu 
belirtti. Beichuan böl 
gesinde de yine lise 
binasının çökmesi 

sonucu hala bin ka 
dar öğrenci ve öğret
men enkaz altında 
bulunuyor. Xinhua, 
enkaz altında kalan 
öğrencilerin kendi 
imkanlarıyla kurtul
maya çalıştığını, en 
kaz altından bağı 
rışlar duyulduğunu 
belirtiyor. 85 bin 
kilometrekarelik ge 
niş bir alanı kapla 
yan Sichuan eyale
tinin başka kesim
lerinde de çok sayı
da okul ve hasta
nenin ya da bazı fab
rikaların çöktüğü 
yolunda haberler 
geliyor.

PKK terör örgütüne 
yönelik operasyon
larını aralıksız 
sürdüren 
Mehmetçik, önceki 
gece Şırnak'ta 
bir grup teröristin 
tespit edildiği 
Kato Dağı'na 
havan topu 
yağdırdı. 
Şırnak'ın 
Beytüşşebap 
ilçesine bağlı 
Mezra beldesinde 
bulunan Tabur 
Komutanlığı 
önceki gece 
saat 23.00 
sıralarında Kato 
Dağı'nı havan 
toplarıyla vurdu. 
Bir grup terör 
örgütü PKK 
mensubunu Kato 
Dağı'nda tespit 
eden İlçe Jandarma 
Taktik Alay 
Komutanlığı'nın 
verdiği koordinatlar 
doğrultusunda 
harekete geçen 
Mezra beldesindeki

Tabur Komutanlığı 
belirtilen koordinat
lara havan topu 
yağdırdı. 
İlçeye çok 
yakın olan

Kato Dağı'nda 
patlayan havan 
toplarının sesleri 
üç saat boyunca 
aralıksız devam 
etti.

W
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Bereketli Topraklar CİHATLI ve ŞAHİNYURDU Ersoy SOYDAN

Bu yazımızda Gemlik 
yakınlarındaki iki eski 
Ermeni köyünü; Cihatlı 
ve Şahinyurdu köyleri
ni gezeceğiz. 
Ermenilerden kalan 
kalıntıların izini sü 
rerken, Anadolu’nun 
zengin kültürünün 
renklerinden Pomak 
larla karşılaşacağız. 
Cihatlı ve Şahinyurdu 
köyleri çoğunluğunu 
Rumların oluşturduğu 
Gemlik’in Ermeni köy
leriydi. Komşu kaza 
Orhangazi’de ise çok 
sayıda Ermeni yaşıyor
du. 1914 Osmanh 
nüfus sayımına göre _ 
22726 Ermeni’nin yaşa 
dığı Orhangazi kaza
sında Ortaköy, Gürle, 
Sölöz, Sugören, Yeni 
köy ve Keramet gibi 
büyük Ermeni köyleri 
vardı. Ermenilerin 
Cihatlı ve Şahinyurdu 
köylerine 17.yüzyıl 
içinde Kemaliye (Eğin) 
civarından gelerek yer
leştiği kabul edilir. 
Köylerin geçmişinin 
daha da eskilere dayan 
dığını sanıyorum. 
Şahinyurdu köyünün 
içinde gördüğüm bir 
Roma steli ve köylüler
den çevrede kalıntılar 
olduğunu söylemesi 
bu tezimi destekliyor. 
Geçtiğimiz yüzyılın 
başında toplam 7000 
Ermeni’nin yaşadığı bu 
köyler 1915’lerden 
sonra terk edilmiş ve 
yerlerine mübadiller 
yerleştirilmiş. 1 
Bursa-İstanbul kara 
yolu üzerinden ayrılan 
asfalt bir yol önce Ci 
hatlı’ya, sonra da Şa 
hinyurdu’na ulaşıyor. 
Anayola 2 km uzaklık
taki Cihatlı köyü eski
den Aşağı Benli olarak 
adlandırılıyordu. Şimdi 
mübadillerin yaşadığı 
köyde evleri saymaz 
sak Ermenilerden kal 
ma fazla bir şey yok. 
Köyün meydanındaki 
Meryem Ana Kilisesi 
çoktan yıkılmış. Köylü 
(ere sorduğunuzda 
birkaç evi Ermeni’den 
kalma diye gösteriyor
lar. Köylüler aslında

daha zengin olan 
Yukarı Benli’lerin bura 
yı yazlık olarak kul
landıklarını anlatıyor. 
Zeytincilikle uğraştık
ları için Cihattılar nis- 
beten zenginler ve eski 
evlerini yıkıp betondan 
evler yapmışlar. 
Çepeçevre zeytinlik
lerin kuşattığı Cihatlı 
köyünün manzarası ola 
ğanüstü, Gemlik Körfe 
zi’nin en güzel görün 
düğü noktalardan biri. 
Bu köyden çıkıp Sa 
manii Dağı"nın kuytu 
bir yamacına kurulmuş 
Şahinyurdu’na 
doğru yol alıyoruz. 
Yükseklere doğru çık
tıkça zeytinliklerin 
yerini makiler alıyor. 
Oldukça virajlı yolu tır
manıp Şahinyurdu’na 
ulaşıyoruz.
GEMLİK’İNTEK 
POMAK KÖYÛ~ 
Şahinyurdu’nda Ana 

dolu’nun zengin kültü 
rünün bir başka rengi 
olan Pomaklar yaşıyor. 
Pomaklar aslında ana
vatanları Batı Trakya 
ve Makedonya olan bir 
halk. Osmanhlar Bal 
kanlara geldiğinde 
Müslümanlaşan Slav, 
lara yardımcı anlamına 
gelen Pomak adı veril 
miş. 93 Harbi olarak da 
bilinen Osmanh-Rus 
savaşları sırasında 
Anadolu’ya göç etm
eye başlamışlar. Şimdi 
Türkiye’de yaklaşık 
300.000 Pomağın 
yaşadığı sanılıyor. 
Şahinyurdu ise Gemlik 
civarındaki tek Pomak 
köyü. Eskiden Yukarı 
Benli olarak adlandın 
lan Şahinyurdu’nun 
Ermenilerin zamanında 
köyün 900 hane olduğu 
söyleniyor. Ermeniler 
yoğun bir şekilde ipek 
böceği yetiştirirmiş

burada, o sebeple nü 
fusu fazlaymış. Şimdi 
ipekböceği iyi gelir 
getirmiyor, köyün ara 
zisi de dağlık olduğu 
için çoğu göç etmiş ve 
köyde 130 hane kalmış. 
Bir o kadarı da Gem 
lik’te yaşıyormuş.
Dışarıdan gelenlere 
mülk satmadıkları için 
köyde yabancı 
yaşamıyor. Birkaç hane 
de Yörük yaşıyormuş 
burada. Samanlı Dağla 
rı"nın yüksek kesim
lerinde hâlâ göçebe 
Yörükler yaşıyor.
Köyde yaşayanların 
neredeyse tamamı 
Pomak ve aralarında 
Pomakça konuşmayı 
sürdürüyorlar. Slav 
kökenli bir dil olduğu 
bilinen Pomakça, 
Bulgarca’nın bir ağzı 
olarak kabul ediliyor. 
Şahinyurdu Pomakları 
mübadele yıllarında 

Batı Trakya’nın Drama 
kentinden gelmişler. 
Birkaç aile de Bulga 
rı'stan dan gelerek bura 
ya yerleşmiş. Ataları 
Drama yakınlarında 
Şahinyurdu’na çok 
benzeyen dağlık bir 
yörede yaşıyor, hay
vancılıkla geçimlerini 
kazanıyorlarmış. O 
yüzden bu dağlık köye 
yerleşmişler. Köy etra 
fında çok sayıda keçi 
ağılı var. Tıpkı ataları 
gibi keçi yetiştirmeyi 
sürdürüyorlar, köye 
giden yol defalarca 
keçilerce kesiliyor. 
Şahinyurdu’nda 
Ermenilerden kalma 
birçok kalıntı var. 
Ermenilerden kalma 
çok sayıda ev hâlâ 
kullanılıyor. Köyün 
meydanındaki Ermeni 
hamamı ise terk 
edilmiş ve çöplüğe 
dönmüş. Bir ara yık
maya kalkmışlar ama 
Allahtan tarihi eser 
diye izin vermemişler. 
Oysa küçük bir 
restorasyonla tekrar 
kullanılabilir.
Köyün diğer ucundaki 
Surp Hagop Mıntzpına 
Kilisesi ise yıkılmış ve 
artık tanınmayacak 
duruma gelmiş. Yıllar 
önce Bursa’nın yerel 
bir gazetesinde kilise 
nin korumaya alındığı 
nı okumuştum, korun
maya alınmasa ne ola
caktı acaba merak 
ediyorum. Bir iki 
duvarı dışında 
herhangi bir yazıtı yada 
süslemesi de kalmayan 
kilisenin içine çeşitli 
tarım aletleri konul

muş. Kilisenin 
yanıbaşında büyük bir 
çınar ağacı ve onun 
altında da gürül gürül 
akan bir pınar var. Köy 
su zengini adeta; 
herkes susuzluktan 
kırılırken burada çok 
sayıda pınar boşa akıy
or.
Burada dikkatimi çe 
ken bir başka şeyde . 
etrafta dolaşan cins av 
köpekleriydi. Köylüler 
bu köpeklerle domuz 
avına çıkıyorlarmış.
Köyde birkaç kahve ve 
bakkal var, kasabın 
yaptığı sucuklarında 
çok lezzetli olduğu 
söyleniyor, ancak 
şimdilik yemek yene 
cek bir tesis yok. 
Köyün üstündeki 
Şahintepe’de bir 
Amerikan radar 
üssü vardı, bölgenin 
en büyük tesisi olduğu 
söylenen üs geçtiğimiz 
yıllarda terk edildi. 
VİKİPEDİ.
DUMURU
Malum Vikipedi inter
netten bilgi arayanların 
en sık başvurduğu kay
naklardan. Herhalde 
yakında Vikipedi’yi de 
kendimize benzete
ceğiz. Şahinyurdulu 
olduğu anlaşılan bir 
kişi köy hakkında bil
giler vermiş ve sonra 
aynen şu ifadeyi 
kullanmış: 
“Şahinyurdu zeytin 
ve hayvancılıkla 
uğraşmaktadır ve 
adaş bu Ermenilerden 
kalan altınları 
aramakla meşguldür 
detaylar yazılı olarak 
aktarılacaktır.” 
NASIL GİDİLİR?
Bursa-İstanbul kara 
yolu üzerindeki 
Gemlik özel Aykent 
İlköğretim Okulu’nun 
bulunduğu noktadan 
ayrılan bir asfalt 
yol 2 km sonra Cihatlı 
köyü’ne ulaşıyor. 
Aynı yoldan 7 km 
daha devam edildiğin 
de Şahinyurdu köyüne 
varılıyor. Gemlik’ten 
Cihatlı ve Şahinyur 
du’na minibüsler 
çalışıyor.
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Çaldıkları altınları mezarlığa 
saklayan 3 hırsız yakalandı

Bursa'da, evlerden 
çaldıkları altınları 
mezarlığa sakladık
ları belirlenen 3 
hırsız, kiraladıkları 
otomobille trafikte 
kavğayâ karışınca 
yakayı ele verdi. 
Gözaltına alınan 
zanlılar^ âdliyeye 
sevkedildi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi Çamlıca 
Mahallesi'nde bir 
evde meydana gelen 
hırsızlık olayını 
araştıran Asayiş 
Şube Müdürülğü 
ekipleri, zanlıların 
kiralık bir otomobille 
kaçtığım belirledi. 
Otomobilleri arıza
lanan zanlılar, oto
mobili tâjrnlrciye 
bıraktı. :'
Otomobili incele 

meye âlân, polis,

Çamlıca 
Mahallesi'ndeki 
evden çalındığı belir
lenen altın küpeyi 
buldu. Soruşturmayı 
genişleten polis, 
zanlıların Nilüfer 
ilçesinde darp ve 
yaralama olayına

^karıştığını belirledi. 
*Soner Y, Şahin A.

ve Yener Y.'yi 
gözaltına alan polis, 
çalıntı olduğu tespit 
edilen malzemeleri 
zanlıların evlerinde 
ele geçirdi.
Bir adet dizistü

bilgisayar, 10 adet 
saat, 5 adet cep 
telefonu, 3 adet 
fotoğraf makinesi, 
çeşitli elektonik 
eşyaları ele geçirdi. 
Zanlıların çaldıkları 
altınları ise İhsaniye 
Mezarlığı'na göm 
düklerini belirleyen 
polis, mezarlıkta 
gömülen altınları ise 
çıkararak sahiplerine 
teslim etti.
Zanlılar, 3 ayrı evden 
hırsızlık olayı, 1 adet 
cep telefonu hırsız 
lığı, darp ve yarala
ma olayı ile ilgili 
düzenlenen 5 ayrı 
tahkikat evrakıyla 
adliyeye sevkedildi. 
Zanlılar, emniyet 
çıkışında kendilerini 
görüntülemek 
isteyen gazetecilere 
sözlü saldırıda 
bulundu.

İstedi nere götürmeyen dolmuş şoförünü yaraladı

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

İ
 Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
, ACİLSATlUKveKİmUKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ

S

İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 
20.000 - YTL

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. KuqıTâ‘^Şahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Dşıire

Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okülu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

i
Trafik, Kasko Dask, 

Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 
Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

S

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, 
müşteri bekleyen 
taksi-dolmuş 
sürücüsünü, 
istediği yere 
götürmeyince 
yaralayan bir kişi 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnönü 
Caddesi'nde 
müşteri bekleyen 
16 D 097 plakalı 
taksi-dolmuş 
sürücüsü Ekrem 
A.'nın (47) yanma 
gelen bir kişi 
"Beni Yeşilyayla'ya 
götür" dedi; 
Söylenilen adresin 
hat dışı olduğunu 
belirten dolmuş 
sürücüsü 
Ekrem A., şüpheli 
tarafından darp 
edilerek yaralandı. 
Sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenilen 
Ekrem A.'nın 
ifadesi doğrultusun
da poliş, olayın 
zanlısı İbrahim 
K.'yi gözaltına aldı. 
Olayla ilgili ’ 
soruşturma sürüyor.

i Madde ÖZALP ®
Tel Jİ3 2474 Fax: 51410 21 |

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 

' Genel Başkan Yardımcısı.

SAKATLAR HAFTASI
10-16 Mayıs Sakatlar Haftası nedeniyle 

basın bildirisini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Birleşmiş Milletlerin 1981 yılında aldığı ka 

rarla 10-16 Mayıs tarihlerparası Sakatlar Hafta 
sı olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletlere 
üye 156 ülkede'engellilerin toplumda karşı 
taştıkları sorunlarla ilgili*yetkili makamlar ve 
kamuoyu, hafta içerisinde düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle (konferans^ seminer, tören vb.) 
aydınlatılmaya ve bilinçlendirilmeye çalışılmak 
tadır. Engelli vatandaşların sorunlarını yeterin 
ce çözümleyememiş ülkelerde Sakatlar Haftası 
etkinlikleri günümüzde de sürdürülmektedir. 
Ülkemizde yaşayan engelli nüfusunun 9 milyo 
nu bulması, sorunlarının yeterince çözümlene- 
memiş olması haftanın önemini daha da artır
maktadır.

Günümüz dünyasında her alanda çok hızlı 
değişimler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu. 
değişimler ve gelişmeler sonrası birey öne çık
makta, tüm ülkelerde bu doğrultuda insana 
yönelik planlamalarını yeniden gözden geçir 
mektedir. Toplumları oluşturan bireylerin insan 
hak ve özgürlüklerinden eşit olarak yararlan
abilmesi ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belir
lenmesinde en önemli ölçülerden biridir. Günü 
müzde gelişmiş olarak nitelendirilen ülkeler; 
engelli, engelsiz tüm vatandaşlara eğitim, 
sağlık, ulaşım, iş ve sosyal haklar yönünden 
çağdaş yaşam olanağı sağlayabilen ülkelerdir.

İnsan haklarının her zamankinden daha çok 
önem arz ettiği günümüzde özürlülere sunulan 
bakım, eğitim, istihdam ve rehabilitasyon hiz 
metlerinin daha titizlikle takibi gerekirken bu 
hizmetler hala toplum için bir yük olarak görül 
mektedir. Özürlü ailesi hala bireysel çabalarıy
la özürlüsünü toplum içine katmaya çalışmak
tadır.

Özürlüler, uygun eğitimler sonrasında istih
dam edilerek iş dünyasında yerlerini almaları, 
hem onların özgüvenlerini geliştirecek, hem 
geleceğe güvenle, umutla bakmalarını kolay
laştıracak, hem de toplumun üzerinde yük 
olarak görülmelerinin önüne geçilmiş olacaktır.

Özürlülük çok önemli toplumsal sorun 
olmasına rağmen; gelişen teknolojinin yardı. 
mıyla da özürlerin önündeki engellerin en aza 
indirilmesi, karşılaştıkları ayrımcı uygulamala 
rın giderilebilmesi özürlülüğü bizzat yaşayan
ların söz ve karar sahibi olmaları, farklılıkları 
nın, yeteneklerinin, fırsat verildiğinde*her türlü 
başarıya imza atabileceklerinin düzenli olarak 
gerçekleştirilecek programlarla kamuoyuna 
yansıtılmasıyla başarılabilecektir.

Ayrıca özürlü kişilerin insan onuruna yakı 
şır bir yaşam sürmesi için geleneksel "acıma, 
koruma, yardım etme" politikasından uzak
laşarak "hak temelli" bir yaklaşım kültürünün 
hem devlet politikalarının hem sivil örgütlenme 
anlayışının temelini oluşturması gerekir. 
Bugün bu anlayışın geliştirilmesi için elimizde 
önemli bir araç bulunmaktadır.

"Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları 
Sözleşmesi" 21. yüzyılın ilk insan hakları bel
gesidir. 30 Mart 2007 tarihinde üye ülkelerin 
imzasına açılan bu sözleşme 01 Mayıs 2008 
tarihi itibariyle 128 ülke tarafından imzalanmış 
tır. İmzacı ülkelerden 25’i sözleşmeyi onayla 
mıştır ve sözleşme BM nezdinde 03 Mayıs 
2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Birleşmiş Milletler Uluslar arası Özürlü 
Kişilerin Hakları Sözleşmesi, ülkemiz tarafın
dan taraf devletlerin imzasına açıldığı gün olan 
30 Mart 2007 tarihinde imzalanmış olmasına 
rağmen, T.B.M.M. tarafından onaylanarak 
yürürlüğe girmemiş, ihtiyari protokol de henüz 
imzalanmamıştır. Özürlülerle ilgili birçok konu
da yasal ve idari düzenlemeleri gerçekleştiren 
Yüce Meclisimizden içinde bulunduğumuz 
yasama dönemi içerisinde "BİRLEŞMİŞ MİL 
LETLER ÖZÜRLÜ KİŞİLERİN HAKLARI SÖZ 
LEŞMESİNİN" onaylanarak, yürürlüğe girmesi, 
İhtiyari Protokolün de imzalanması için ilgi ve 
onaylarını talep etmekteyiz.

GELİN ENGELLERİ HEP BERABER AŞALIM 
GELİN ENGELLERİ HEP BİRLİKTE ORTADAN 
KALDIRALIM I >
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Suç gelirleri ve 
terörün finansman
ıyla daha etkin şek
ilde mücadele için 
yeni tedbirler uygu? 
lamaya konuluyor. 
Finans kuruluşları
na, bu amaçla risk 
yönetim sistemleri 
kurma ve uyum 
görevlileri atama 
zorunluluğu getir
ilirken, bildirimi * 
zorunlu şüpheli 
işlem sayısı da 
20'den 83'e 
çıkartılıyor.
Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının ve 
Terörün Finansma 
nının Önlenmesine 
Dair Kanunun ardın
dan, düzenlemeye 
ilişkin ikincil mevzu
atla ilgili çalışmalar 
devam ediyor.
Söz konusu 
Kanunun Uygulama 

.Yönetmeliğiyle 
Basitleştirilmiş 
Tedbirleri uygula
maya koyan Mali 
Suçları Araştırma 
Kurumu (MASAK), 
şimdi de Risk 
“ronenmı ve Uyum 
Görevlileri Yönet 
meliğini yayımla
maya hazırlanıyor. 
Bankalar Birliği ile 
yürütülen çalış
malarda, finans 
kuruluşlarının suç 
gelirlerinin aklan-

masrve terörün 
finansmanıyla 
mücadele için kura
cakları Risk 
Yönetiminin neleri 
kapsayacağına açık
lık getirilecek. Aynı 
şekilde finans kuru
luşlarında MASAK'ın 
muhatabı durumun
da görev yapacak 
Uyum Görevlilerinin 
de nasıl çalışacağı 
belirlenecek.MASAK 
'ın merkezde üst 
düzey personel 
olmasını istediği 
Uyum Görevlisinin, 
ayrı bir departman 
şeklinde mi, yoksa, 
belirli alt sayıdaki 
personelle mi çalışa
cağı Bankalar Birliği 
ile yapılacak 
görüşmelerin ardın
dan netleşecek.
Yeni düzenlemelerle 
birlikte, yükümlü
lerin MASAK'a 
bildirmek zorunda 
oldukları şüpheli 
işlem sayısı da art
tırılıyor. Çıkarılacak 
bir tebliğle hayata 
geçirilecek bu 
düzenlemeyle de, 
halen 20 olan 
şüpheli işlem sayısı 
83'e yükseltilecek. 
Yetkililer, uygulama
da bulunan Tebliğde 
20 şüpheli işleme 
yer verildiğine 
dikkat çekildi

ELEMAN ARANIYOR
Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır. 

KARADENİZ YAPI 
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ

Fabrikası Karşısı GEMLİK
[TEL; 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel ; (0.224) 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYORELEMANllW0R
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracotlar şahsen yapılmalıdır.

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

GEM1İK SİNEMA GÜNlÜöÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

CENGİZ HAN
MEVLANA CELALETTİN RUMİ 

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
Iel:5l3 33 2l)

12.00-14.00-16.00-19.00-21.00
14.15-16.30-19.15-21.15
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İıMıMMlıııfc
Üniversiteye giriş 
sisteminde düşünü 
len İngiliz modeline 
rektörler “sorun 
yaratır” diye tepki 
gösterdi. Üniver
sitelerden ve eğitim 
kurulularından 
görüş alınmadan 
açıklanan sistemin, 
sorun yaratacağını 
belirten rektörler, 
“sistemin değiştir
ilmesi ülkemizde 
sorun yaratır” 
mesajı verdi. 
YQK Başkan Prof. 
Dr. Yusuf Ziya 
Özcan'ın açıkladığı 
üniversiteye giriş 
sistemi üniversitel
erden tepki aldı. 
Özcan'ın İngiliz 
Modeli olarak açık
ladığı sistem ile tek 
sınav dönemi bite
cek ve öğrenciler 
yılda birkaç kez ve 
istediği zaman sına
va girebilecekler. 
Öğrenciler bir ay 
matematik, diğer ay 
coğrafya sınavına 
girebilecek ve notu 
düşük olan sınavı 
yenileyebilecek. 
Seçtikleri branşlar
da imtihan olacak 
olan adaylar için 
puan sınırını üniver
siteler belirleyecek. 
Sistemin asıl yapıl
ma sebebi olarak 
gösterilen durumda 
katsayının kalkacak 
olması.
-ODTÜ REKTÖRÜ 
AKBULUT: 
“SİSTEMİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ 
ÜLKEDE ÖNEMLİ

Ek ten ucrMi braına teıki
Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, 
öğretmenlerin ek 
ders ücretiyle ilgili 
Bakanlar Kurulu 
kararına yönelik, 
"Bu uygulama 
değişikliği ile öğret
menlerle açıkça alay 
edilmekte ve öğret
menlerin kazanılmış 
hakları ellerinden 
alınmaktadır" 
görüşünü savundu. 
Koncuk. '*’Zilı az k- 
lamasınc Mil' 
Eğitim B i
(MEB), b 
geyle öğı <®rin
ek ders ve . .aaş

SORUNLARA YOL 
AÇAR”-
ODTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Ural Akbulut, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de uygu
lanan üniversiteye, 
giriş sisteminin yak
laşık 65 yıldır uygu
landığını, oturmuş 
ve güvenilir bir 
sistem olduğunu 
söyledi. Sistemin 
kimseyi şaibe altın
da bırakmadığını ve 
tüm toplumun 
güvenini kazanmış 
bir üniversite giriş 
sistemi olduğunu 
belirten Akbulut, 
“Bu sistemin her
hangi bir şekilde 
değiştirilmesi, 
ülkemizde önemli 
sorunlara neden 
olur. Çünkü bir 
buçuk milyon 
aileyi doğrudan 
ilgilendiriyor; 
Kararların üniver 
site ve fakültelere 

. bırakılması hem 
üniversite yönetici
lerini şaibe altında 
bırakır hem de 
toplumda da güven

karşılığı derslerinin 
hesaplama şeklini 
değiştirdiğini anım
sattı. Koncuk, "Bu 
düzenleme öncesin
deki uygulamada, 
öğretmenler hangi 
derslerinin ücretli, 
hangi derslerinin 
maaş karşılığı 
olduğunu biliyor
lardı. Öğretmenlerin 
sadece şevkli, izinli 
olduğu günlere 
denk gelen ücretli 
dersleri kesilmek
teydi. Bu konuda , 
hiçbir sorun yoktu" 
dedi.
MEB'in daha sonra 
bu uygulamayı da 

sizlik yaratır” dedi. 
Yapılacak değişik
liğin hiçbir sorunu 
çözmeyeceğini 
savunan Akbulut, 
asıl sorunun bir 
buçuk milyon 
öğrenciden sadece 
yüzde 10'unun 
fakülteye girebilme
si olduğuna dikkat 
çekti. Üniversitel
erde kalitenin 
sağlanması gerek
tiğini ve öğretim 
görevlisi sayısının 
artırılması durumun
da olduklarını kayd
eden Akbulut, 
“Taraflarla hiçbir 
diyalog kurulmadan 
bu sistemin gün
deme getirilmesi . 
şu anda iyi olmadı. 
Üniversitelerle 
görüşülüp daha 
sonra her hangi 
bir noktaya gelince 
paylaşılmalıydı. 
İlgili kurumlarla 
konsensüs 
sağlanmadan 
paylaşılması 
toplumda huzur 
suzluk yaratır” 
diye konuştu.

değiştirdiğini 
belirten Koncuk, ’ 
değişiklikle tatil, izin 
ya da şevkli günlere 
yansıyan tüm ders
lerin ek ders olarak 
kabul edildiğini 
ifade etti. ■ 
"Bakanlığın, ek ders 
ücreti alabilmek için 
maaş karşılığı olan 
dersleri doldurmayı 
bir mecburiyet hali 
ne getirdiğini ileri 
süren Koncuk, bun
dan dolayı öğret
menlerce Nisan 
2007'de ülke gene 
linde iş bırakma 
eylemi gerçekleşti 
rildiğini hatırlattı.

Evliya Çelebi 
tarafından 
Su Şehri' diye 
anılan Burşa'nın 
tarihi çeşmeleri 
onarılarak halkın 
hizmetine sunuldu. 
Bursa merkez 
Yıldırım Belediyesi 
tarafından 
yürütülen çalışma 
ile ilçenin muhtelif 
yerlerindeki tarihi 
çeşmeler gün 
yüzene çıkartıldı. 
Büyük bir ihtiyacı 
karşılaşan 
çeşmeler, yerli ve 
yabancı turistlerin 
ilgisini çekiyor. 
Tarihi mekanların 
önlerinde, park ve 
bahçelerde bulunan 
çeşmeler, tarihi 
değerlere farklı bir 
değer katıyor. 
Tarihi çeşmelerin 
tarihe ışık tuttuğunu 
vurgulayan Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, 
yapılan çalışmalarla 
ilgili şunları

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.

Gemlik K"rfez ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

söyledi: 
"Osmanh'yâ 
başkentlik 
yapmış olan 
Bursa, tarihimizde 
önemli bir yere 
sahip, Bizde bu 
önemin bilincinde 
olarak tarihi 
kültürel mirasımızı 
canlandırırken , 
böylesi tarihi 
çeşmeler de

yaparak lokal 
güzellikler sağlı 
yoruz. Hedefimiz 
olan tarihi 
güzelliklerin can 
bulması, Yıldırım 
da ayağa kaldır 
dığımız Balabanbey 
Kalesi, Molla 
Yegane Kültür 
Merkezi, Çumalı 
kızık evleri ile 
ortaya koyduk1'
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Bilgisayar kullanırken 
gözünüzden olmayın

Bel fıtığı uyarısı

Bilgisayar ekran
larının sürekli 
titreşen yapıda 
olmaları ve saniyede 
40-80 kez yanıp 
sönüyor olmasının, 
bilgisayar başında 
fazla kalınması 
halinde görme 
güçlüğüne, göz 
yorgunluğuna ve 
göz kurumasına 
neden olabiliyor. 
Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Ümit Kamış, bilgisa
yar ekranlarının 
sürekli titreşen yapı
da olmaları ve sani 
yede 40-80 kez 
yanıp sönüyor 
olmasının, bilgisa
yar başında fazla 
kalınması halinde 
görme güçlüğüne, 
göz yorgunluğuna 
ve göz kurumasına 
neden olabildiğini 
söyledi.
Doç. Dr. Kamış, yap
tığı açıklamada, tele
vizyon ve bilgisa
yarların yaygınlaş
masıyla gözle ilgili 
rahatsızlıkların ciddi 
oranda artış göster
diğini söyledi. 
Yüzyılın en yaygın 
meslek hastalıkların
dan biri olan

"Bilgisayara bakma 
sendromu"nun her 
geçen gün 
yayıldığını ifade 
eden Doç. Dr. 
Kamış, gözlerde 
ağrı, yorgunluk, 
rahatsızlık, kızarık
lık, bulanık görme, 
çift görme gibi belir
tileri olan hastalığın 
bilgisayar kul
lanıcıları arasında 
yaygınlığının yüzde 
88,5 olduğu belirtti. 
Doç. Dr. Kamış, bil
gisayara bakma 
sendromunun mod
ern dünyanın yarat
tığı yem* bir durum 
olduğunu vurgula
yarak, şunları kay
detti:
"Yani bilgisayara 
bakma sendromu, 
halk arasındaki 
ifadeyle gözü boz
maz. Ancak genellik

lâtp ■■

. maşım önleyen 
Amekânijİı^a^i; » 
yavaşlatiT."-^ . ;

. Büro gibi kliynah.
' o rta mTa rda dpz.y aşı ■ 

. buharlaşmanızının 
artması ve ortam

Ayaş'ı;

nemihiri azalmasının 
j^a göz yüzeyinin 
kurumasım artırıcı 

■ diğer bir faktöç * ' 
olduğunu belirten.. 
Doç. Dr. Kamış, bil
gisayar kul- • ;

le 60-80 santimetre 
mesafeden ekrana 
bakılıyor olması ve 
saatlerce çalışılıyor 
olması, baz.en kırib 
ma kusurlarının Ken< 
dini hissettirmesine". 
neden olur. Bunun 
dışında bilgisayar 
ekranlarınınsürekli 
titreşen yapıda 
olmaları ve saniyede 
40-80 kez yanıp 
sönüyor olmaşı, 
görme güçlüğüne, 
bu da dikkatle izle
mekte olan kişilerde 
göz yorgunluğuna 
ve göz kurumasına 
neden olur.
Normalde 12-16 defa 
olan dakikadaki göz 
kırpma sayısının 
dikkatli bakış 
sırasında 5-6 defaya 
kadar düşmesi, kırp
ma yoluyla 
gözümüzün kuru-

tanıcılarının göz 
yorgunluğu ve göz 

. kürü ması nı önlemek 
; için ekran, başında;

uzun süre durma
ması gerektiğini 
bildirgu V. >■ '
DÖÇ. Dr?JÜ.hiît, • 
Kamış, uzun sure 
ekran, başında 
kalmak zorunda . 
olanların da bilğisâ-, 
yar ekranının üşt 
seviyesiriin, göz 
seviyesini aşma- . 
masına özen göster
mesi ifade ederek, . 
şuhları söytadi:

. "Bu sayedç gözü 
müz çalışma şırasın- 
dah afifçe aşağı 
pakar pozisyonda 
olacak, bu durum 
kapak aralığının bir 
miktat dar kalması 
yoluyla göz yaşının 
buharlaşabileceği, 
göz yüzeyini azalta
caktır." dedi.

Özel Tam-Möd Has 
tanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı 
Opr. Dr. Servet ka 
ya, bel ağrısından 
yakınan'hastalarda, 
boşanma, alkolizm, 
baş ağrısı ve ülser 
sorunlarına sıklıkla 
rastlandığını söyle
di. Kaya, Türkiye 
rıüfüsunun yüzde 
80'lik. bölümünün, 
hayatlarının bir 
döneminde bel 
ağrışrile karşılaştık
larını, tâehrtti. Bel 
ağrısından yakınan 
hastaların işlerinde . 
mutsuz plduklarını 
kaydçden Kaya, 
‘'Bu hastalarda ayrı
ca, genel ortala
madan daha yüksek 
boşanma, alkolizm, 
baş ağrısı ve gas- 
trointestinal ülser 
sıklığı görülmekte
dir. Bel ağrısı en 
fazla 34-35 yaşları 
arasındaki kişilerde 
görülmektedir. Her 
yaşta görülebilen 
bel fıtığı hastalığın
da, tütün kullanımı, 
pasif hayat tarzı ve 
taşıt kullanımı, risk 
faktörleri arasında 
yer almaktadır. Bel 
fıtığı olan hastaların 
yüzde 40'ında, ağrı 
bacağa doğru yayılır 
ve bu siyatik ağrısı 
olarak bilinir.
Hastaların yaklaşık 
yüzde 50’si ilaç 
tedavisi, yatak istira
hat!, fizik tedavi gibi 
ameliyatsız yöntem
lerle bir ayda

iyileşirler. Yüzde
96 sı ise, 6 ay içinde 
normal işlevsel- 
seviyelerine döner- ' 
ler. Bel fıtığı olan 
hastalarda temel 
sorun bel ağrısıdır. 
Bunun yanı sıra, 
bacağa vuran ağrı 
ve uyuşma olabilir. 
Hastalarda öne 
eğilme zorlaşır, 
öksürme, hapşırma, 
uzun süreli oturmak
la ağrı artar" şek
linde konuştu. 
Bel fıtığında, tedavi 
nin ana amacının, 
hastayı en kışa za 
manda normal etkin
lik düzeyine döndür 
mek olduğunu ifade 
eden Kaya, gereksiz 
cerrahiden kaçınıl- * 
maşı gerektiğini 
söyledi. Kaya, 
"2 gün yatak istira
hat! sonrası, iyi bir 
fizik tedavi ile 2 ile 3 
haftada semptomlar
da ciddi düzelme 
beklenebilir.
Tedaviye ayrıca ağrı 
kesiciler ve kas •> 
gevşeticiler 
eklenebilir. Bel fıtığı 
otan hastaların yak
laşık yüzde 10'unda 
cerrahi müdahale 
gerekecektir.
Ağrısı çok şiddetli 
otan, 1 aydan 
uzun sûredir 
devam eden veya 
sinir arazı otan 
hasta tarda 
(bacakta incelme, 
idrar tutamama) cer-, 
rahi yöntem öne 
rilmelidir.” dedi.
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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.Öavcıhğı 51310 53

Ç.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 £47 nnO I / UU

613 23 29Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 513 10 68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER,

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

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45,03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313.08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 .86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 .77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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 ı 513 23 25
Muhasebe Md: 513 45 21 «1'82
Yazı İşi. Md. . 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185-

Bursa 
Mudanya. 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(2*12)' 516 12 12

Dinlenme Tes. • 513.23 94

(226) 811 13 23 
İDO İmam Aslan

513 10 79
513 30 33
513 14 25

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular - (226) 363 43 19
Eskih.isar (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
Habaş,gaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
14 Mayıs 2008 Çarşamba 

ÖZER ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 5682 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3056 

FİYATI 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz).
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Cemil Ipekci'ıleıı Kraliçe
Ege Üniversitesİ’n- 
den bilimadamları, 
,'e-atıklar'ın geri 
dönüşümü ile ilgili, 
saygın bilim dergisi 
Amerikan Chemical. 
Society’de de yayın
lanan önemli bir 
çalışmaya imza attı, 
’e-atık' olarak isim
lendirilen öski elek
tronik eşyalar çevre 
için her geçen gün 
artan boyutta tehdit 
oluşturuyor. Eski bil
gisayar, televizyon, 
buzdolabı ve cep 
telefonları gibi elek
tronik eşyalar çevre 
için büyük bir tehdit 
oluştururken aynı 
zamanda da yeni bir 
sektörün doğuşuna 
da işaret ediyor, 
’e-atık'ların değer
lendirilmesiyle ilgili 
çığır açacak bir 
çalışmaya da Ege 
Üniversitesinden 
Türk bilimadamları 
imza attı.
Ege Üniversitesin
den Kimya Bölüm 
Başkanı Prof. Jale 
Yanık ve Öğretim

Görevlisi Tamer 
Karayıldırım’ın 
Romanya’daki mes 
lektaşlarıyla yaptığı 
çalışma American 
Chemical Society’de 
yayınlandı. Çalışma
da, bilgisayarlardaki 
elektronik deyrele 
rin, yakıt, plastik ya 
da daha az zararlı ve 
kullanışlı malzemele 
re dönüşümü için 
etkin ve uygulan
abilir bir çözüm 
geliştirildi.
Sağlıklı bilgi yok 
Bu çözümde

i”

bilgisayarlardan 
sökülen elektronik 
devreler^ yüksek 
sıcaklık, kataliz 
ye kimyasal 
filtrelemeden 
geçirilerek içerdiği 
toksinlerden 
arındırılıyor. Elde 
edilen yağ, yakıt 
ya da çeşitlifürünler 
için hammadde 
olarak kullanılabile
cek. 100 birim 
bilgisayar parçasın
dan 20 birim 
kadar yakıt elde 
edilebilecek.

YouTulıewe kapatıldı
Milyonlarca kul
lanıcının vide pay
laşımında bulun* 
duğu Google'ın 
video servisi 
YouTube bir kez 
daha kapatıldı. 
Alınan kararla ' 
internet sitesine 
erişim durduruldu. 
Site üzerindeki 
paylaşımlardan 
çok, adını erişimin 
engellenmesiyle 
daha fazla duymaya 
başladığımız 
video paylaşım 
sitesi YouTube 
önceki geceden 
itibaren bir kez daha 
Türk yetkililer

DiMîMnkılı»
Ünlü Modacı-' 
Tasarımcı Cemil 
İpekçi, bugün 
Bursa'ya gelmösi 
beklenen Ingiltere 
Kraljçeşi 2. 
Elizabeth'e, üzerinde 
Osmahlı sanatı 
motifi çintemani 
bulunan safir 
yakut ve pırlantadan 
oluşan bilezik ile 
OsmanlI usulü 
kaftana benzer 
ceket-palto hediye 
edeceğini söyledi. 
Bursa'da bir firma 
için tasarladığı 
takıların tanıtımını 
yapan İpekçi, 
çalışmalarında 
kendi kültürünü, 
kendi değerlerini 
ön planda tuttuğunu 
dile getirdi. . 
Tasarımlarında 
Anadolu ve OsmanlI 
kültürünü kul
landığını aktaran 
İpekçi, taklit ürün
lerin dünyanın 
her yerinde yapıla 
bildiğim, önemli - 
olanın özgün, kendi 
kültürünü yansıtan 
tasarımların üretil 
mesi olduğunu ifade 
etti. Marka olmanın 
da bu yolla mümkün 
olacağına dikkat 
çeken İpekçi, 
kendisinin 30 yıldır 
kullandığı OsmanlI 
değerlerini, diğer 
insanlarında yeni 
yeni kullanmaya 
başlamasından 
mutluluk duyduğunu 
belirtti.

■

İpekçi, bugün 
Bursa'ya gelmesi 
beklenen Kraliçe II. 
Elizabeth ile, Koza 
Han'daki yemekte 
bir araya gelecek
lerini belirterek, 
Kraliçe için hazır
ladığı özel hediyeleri 
takdim edeceğini 
kaydetti.
İpekçi, hazırladığı 
hediyelerle ilgili de 
şu bilgileri verdi: 
"Kraliçe'ye, 
kendimin tasarladığı 
iki hediye vere
ceğim. Birincisi bir 
bilezik; ortasında 3 
tane çintemani 
halkası var, yanında 
da bizim OsmanlI ay

yıldızımız var, sonra 
yine küçük çinte- 
maniler var. Safir, 
yakut pırlantadan 
oluşan bir bilezik.
Bir ae eı ookusu “ 
kaşmirin üzerinde 
Osmanlı ayları olan 
altın varakla 
basılmış bir kaftana 
benzeyen ama bir 
gece elbisesi üzer-' : 
ine giyilebilecek bir 
ceket-palto hazır- 1 
ladım. Kendi ■ ,
özümüzden bir şey
leri sunmak istedim. 
Ayrıca hediyeler
imde neyin ne 
olduğunu da yazdım 
ve kendisine 
ileteceğim*"

tarafından 
engellendi. 
Daha önce de 
defalarca Atatürk'e 
hakaret edildiği 
gerekçeleriyle

Türkiye den 
erişimi engellenen 
site, ilgili videoların 
kaldırılmasının 
ardından 
kullanıma açılmıştı.

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA
» SAATTE TESLİM EDİLİR

MATu.aACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

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



Kraliçe’nin Bursa’ya gelmesi nedeniyle en işlek caddeler trafiğe kapatıldı

Bursa Kraliçe Methi ağuladı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Edin bu rg Dükü Prens Philip'le 

birlikte, özel uçakla Bursa’ya geldi. Kraliçe Elizabeth'in isteği üzeri 
ne, kendisini protokol karşılamadı. Kraliçe ve yanındakiler hava 
alanından, Bursa gezisinin ilk durağı olan Kozahan'a karayoluyla 
hareket etti. Dün geniş güvenlik önlemleri alındı. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İNİLKGÛNLÛK SİYASİ GA Z E T E SI
15 Mayıs 2008 Perşembe .www.genilikkorfezgazetcsi.com 25 Ykr.

REYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın ’
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel b 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği'nin tespit ettiği 10 engelli çocuk sevindirildi

Rektör Yurtkuran dan özürlü 

T

çocuklara tekerlekli sandalye
Bursa Zihinsel Engelli 

Çocukları Koruma Derneği 
Başkanı Tamer Sivri'nin gi 
çişim teriyle yürüme engel li 
10 çocuğa UÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Yurtkuran tara 
tından tekerlekli sandalye 
hediye edildi. Dün aileleri 
ile birlikte Üniversite 
Kampüsüne giden özürlü 
çocukları Rektör Yurtkuran 
karşıladı. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadrLguler@hotmail.com

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’ı bölgemizde ta 

nımayan yoktur.
Bir 90’a yakın boyu, iri cüssesi, yere sağlam 

basan yürüyüşü, yüzünden hiç eksilmeyen gü 
lüşü ile sevilen bir bilim adamımız Prof. Dr.
Mustafa Yurtkuran..

Yurtkuran Hoca’nın fiziksel özellikleri bir ya 
na, O, bir Cumhuriyet çocuğu...
Atatürk devrim ve ilkeleri ile büyümüş, eğiti

mini bu ışık çizgisinde almış, yurt sevgisi üs 
tün, insan sevgisi sonsuz, ulusunu ve ülkesi
ni seven bir aydın. Devamı sayfa 5’de

http://www.genilikkorfezgazetcsi.com
mailto:kadrLguler@hotmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Demokrat Parti'nin 
60 kuruluş 
yıldönümü 
kutlanırken İlçe 
Yönetimi Celal 
Bayar'ın anıtını 
ziyaret ederek 
dua okuyup 
mezarına çiçek 
bıraktılar.
14 Mayıs 1948

tarihinde Celal 
Bayar'ın da 
kurucuları arasında 
bulunduğu 
Demokrat
Parti'nin 60. kuruluş 
yıldönümü için 
Umurbey'e giden 
DP İl yönetim 
kurulu üyesi 
Hil.mi Sancar ile 
İlçe Başkanı

Yıldırım Akıncı 
ve yönetim kurulu 
üyeleri Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'i 
de ziyaret ettiler. 
Hep birlikte 
Ceİal Bayar'ın 
anıt mezarına 
gelen DP'liler 
burada dua 
okuyup

mezara çiçek ■ 
bıraktılar.
Önceki yıllarda 
adeta gövde 
gösterisi halinde 
kutlanan DP'nin 
kuruluş 
yıldönümleri bu 
yıl ilçe yönetiminin 
yeni oluşması 
nedeniyle kalabalık 
olmadı.

Ol BH-İIIIİltalI İRIİIİ
B&YTAŞ www.baytaslnsaat.com.tr

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

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Derşhanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoglu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

Bursa'da Açık 
Öğretim Lisesi 2. 
Dönem Sınavı' ve 
'Açık İlköğretim 
Okulu Not Yükselt 
me Sınavı* 17-18 
Mayıs 2008 Cumar 
tesi-Pazar günleri 
merkez Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer 
ilçelerinde 
yapılacak.
Sınavlar, merkezi 
sistemle saat 10:00 
ve 14:00'te dört otu
rumda toplam 38 
okulda gerçekleştir
ilecek. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açık
lamada; "Açık 
Öğretim Lisesi 2.

Dönem Sınavı1 ve 
'Açık İlköğretim 
Okulu Not 
Yükseltme Sınavı* 
Merkezi sistemle 
17-18 Mayıs 
2008 Cumartesi- 
Pazar günü saat 
10:00'da ve 
14:00'de dört otu
rumda Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, 
Gürsu, Gemlik, 
Karacabey, 
Kestel, İnegöl, 
Mustafakemalpaşa, 
Mudanya, Orhan 
gazi ve Yenişehir 
İlçelerine bağlı 
toplam 38 okulda 
yapılacak." 
denildi.

KnŞ€D€ B6KICM6K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK |

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 1 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95 1

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez

ooaıo» atvaal «Mirıai

http://www.baytaslnsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği'nin tespit ettiği 10 engelli çocuk sevindirildi

Rektör Yurtkuran dan
özürlü çocuklara 

tekerlekli sandalye

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri'nin girişim
leriyle yürüme 
engelli 10 çocuğa 
UÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa 
Yurtkuran 
tarafından 
tekerlekli sandalye 
hediye edildi.
Gemlik 
Belediyesi’nin 
tahsis ettiği 
otobüsle dün 
sabah Bursa'ya 
hareket eden 
özürlü çocuklar ile 
ailelerini Üniversite 
kampüsü içinde 
Rektör Mustafa

Yurtkuran 
karşıladı.
Uludağ Üniversitesi 
Sualtı Topluluğu'nun 
(USAT) yapmış 
olduğu Tiyatro 
etkinliği sonucu 
topladıkları 
paralarla alınan 
tekerlekli sandal

yeler UÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran tarafından 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği'nin 
tespit ettiği 10 
ihtiyaç sahibi 
engelli çocuğa 
verildi.

Engelli çocuklarla 
yakından ilgilenen 
Rektör Yurtkuran'ın 
yanı sıra 
USAT üyeleri 
engelli çocukları 
kampus içinde 
gezdirerek keyifli 
bir gün geçirmelerini 
sağladılar.

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/bl6g/özcan vural

Bu flimi gördüm!....
Ben kontrolden çıkmış öfkelerden korka 

rım.
En büyük hatalar o ruh halinde yapılır, 

mantık hataları da...
Başbakan türban kararını eleştirenlerin 

"Menfaatleri tehlikede olduğu için" 
yazıldığını söylüyor.

Biliniyor ki Gazeteler sadece menfaatlerini 
düşünüyor olsa, iktidarların yanında yer alır
lardı. Yalakası,şakşakçısı olurdu.

Eğer cemaat gazetesi değilseniz, parti 
veya biat medyası değilseniz, ideolojik takın
tınız yoksa böyle yaparsınız.

Hele hele karşınızda demokrasiyi, kontrol
süz çoğunluk olarak gören bir iktidar varsa 
korkmanız normaldir. AKP iktidarı gibi...

Bir Başbakana yakışan, bildiği ne varsa 
gereğini yapmasıdır.

Ama hukuki yoldan.
Öyle kendisini eleştirenlere hançeresini 

patlatırcasına korku veren bir şiddet ile 
değil. Sinirleri gerilmiş, yorgun

Günlerdir tartıştığımız konu çok ciddidir.
Bir rejim meselesidir. .

Tartışmanın sancılı olmaşı, sert geçmesi 
da normaldir.

Hele hele bu konuyu bir Meclis oldu bitli
sine getirme politikası güdüyorsanız, bunlara 
da katlanacaksınız.

Tartışanlar kimlerdir?
Ülkenin sivil siyasetçileri, aydınlar ve 

medyası.
Herkes istediğini söylüyor.
Öyleyse bu şiddet niye...
Sonunda kimse kimseyi korkutup sindire

meyeceğine ve böyle bir şeyi de asla düşün
memesi gerektiğine göre.

Şimdi biraz nostalji yapayım...
Ben bu filimi seneler önce gördüm. Yalnız 

görmedim sayın okurlarım figüran olarak bu 
filimde oynadım.

28 Nisanda İstanbul üniversitesi içi ve 
dışındaki olayları yaşadım, bu filimin artist
lerinin çoğunu da tanıdım..

O filimde ki baş artiste büyük oynuyordu, 
etrafındaki yalakaları ve şakşakçılarıyla.

Astığı astık, kestiği kestik idi..
Tahkikat komisyonları kuruyor, yayın 

yasakları getiriyor, “Üniversitenin bacasına 
ot tıkarım” "Ben orduyu yedek subaylarla 
idare ederim”

Rektörlere “kara insanlar” diyor, tokat 
attırıyordu.

“Odunu listeye koysam seçtiririm” diye 
de alay ediyordu..

Yeni oynanan ayni filmin kopyasındaki 
bu yeni baş aktörden daha çok sevenleri 
vardı. Adeta padişah olmuştu.

Bu filimin sonunun ne olduğunu bilmeyen 
gençler 50 sene önce oynayan bu filimin 
acıklı sonunu soruyorlar..

Filmlerin sonu seyredenlere söylenmez, 
tadı kaçar.

Sabırla bekleyin, sonunu kendileri 
görsünler..

“Tarih bir tekerrürden (tekrardan) ibaret
tir” derler.

Sonrada ilave ederler, tabiidir ki ders 
almayanlar için..

insanlar yaşadıkça çok şeyler görüyorlar. 
Kendini dev aynasında görenler bir bakıyor
lar ki yok olmuşlar, isimleri dahi unutuluyor.

Şimdi ki gençlere sorun bakalım kaç tane
si “Adnan Menderes " adını ve idamla biten 
sonunü bilecek...

Gün ola harman ola....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/bl6g/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbir
liğinde düzenlenen 
"Çocuk Hakları 
Bildirgesi" 
konulu-tanıtım 
toplantısı yapıldı. 
Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu'nda yapılan 
toplantıya ilçede 
bulunan tüm 
ilköğretim 
okullarından 
gruplar halinde 
öğrenciler ile öğret
menleri katıldı. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Dr. 
Mehmet Küçükke 
çe'nin de takip ettiği 
toplantıda Çocuk 
Doktoru Ömer 
Artar, öğrencilere 
çocuk hakları 
konusunda aydın
latıcı bilgiler verdi. 
Dünya çocukları 
için 10 bildirgenin 
yasalaştığım 
belirten Dr. Artar, 
çocukların en fazla 
fiziksel ve duygusal 
jstismara maruz 
kaldıklarını belirtti.

Çocukların 
üzerinden para 
kazanma yolüna 
gidilerek ekonomik 
istismar yapıldığını 
da belirten 
Artar, çocukların 
aşağılanma, yalnız 
bırakılma, korkutul
ma ve yıldırma 
gibi duygusal 
istismara uğratıldık
larını söyleyen 
Dr. Artar, ocuğa 
bakmakla yükümlü 
kişilerin yüküm
lülüklerini yerine 
getirmeyerek 
ihmal istismarı da 
yaptıklarını bildirdi. 
Devletlerin, 
çocukların haklarına 
eksiksiz biçimde 
saygı gösterilmesini 
sağlayacak önlem

leri almakla yüküm-' 
lü olduklarını bildi 
ren Artar, "Çocuk
ların erişkinden 
farklı fiziksel, 
fizyolojik, davranış 
ve psikolojik 
özellikleri olduğu, 
sürekli büyüme ve 
gelişme gösterdiği 
bilincinin yerleşme
si, çocukların bakı 
minin bir toplum 
sorunu olduğu ve 
bilimsel yaklaşım
larla herdesin bu 
sorumluluğu yük
lenmesi gerektiği 
düşüncesi 20 Kasım 
1959'da Birleşmiş 
Milletler Genel 
Kurulu'nda
"Çocuk Hakları 
Bildirgesi" ile kabul 
edilmiştir" dedi..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Milli Eğitim Bakan 
lığı’nın yurt 
genelinde uygu
ladığı ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü'nün ilköğretim 
okulları arasında 
başlattığı "Okullarda 
şiddetin önlenmesi 
ve azaltılması" 
konulu münazara 
finali Belediye 
kültür Merkezi’nde 
yapıldı.
Finale kalan iki 
okuldan Atatürk 
İlköğretim Okulu 
Tuğçe Bıyıklı, 
Filiz Ece Oktay 
ve İmran Buse 
Marmara'dan oluşan 
ekibiyle "Planlı ve 
düzenli çalışarak 
başarılı olunur" 
tezine karşılık Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu Sinem Kübra 
Torun, Nazlıçan 
Büyük ve Büşra 
Aydınlı'dan oluşan 
ekibi ise "Risk 
alarak ve hayattaki 
şansları değer
lendirerek başarılı 
olunur" tezini 
‘savundular.
Jüriden 1130 
puan alan Atatürk 
İlköğretim okuluna 
karşılık 1167 puan 
alan Namık Kemal 
İlköğretim okulu 
münazara yarış
masının birinci oldu. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümerı ile Şube 
Müdürü Akif Alanlar
ile okul müdürleri ve 
öğrencilerin takip 
ettiği yarışma 
finalinin Jüri üyeliği
ni ihl VE Anadoli 
İHL Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni. 
Sergül Temir, Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni 
Neriman Erdem ile 
Anadolu Teknik ve 
EML Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni

Eşref Turan yaptı.
18 İlköğretim okulu
nun katılımıyla 
başlayan münazara 
yarışmasının 4 etabı 
sonunda finale 
kalan Atatürk ve 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulları 
5. etap final yarış
masında iki ekip tez
lerini kabul ettirmek 
için görüşlerini açık
ladılar. Jürinin 
değerlendirmesi 
sırasında Namık 
Kemal İlköğretim 
okulundan Arda 
Araş Keman resitali 
ile arkadaşlarını 
eğlendirdi. Jürinin 
değerlendirmesinde 
ikinci olan Atatürk 

^İlköğretim Okulu II 
Müdürü Mustafa 
Koreyhan'a Şube 
Müdürü Akif Alanlar 
tarafından ikincilik 
kupası verilirken 
öğrencilere ise 
birer küçük altın 
ödül olarak 
Verildi.
Münazara yarış
masının finalinde 
birinci plan Namık 
Kemâl İlköğretim 
okulu Müdürü Ercan 
Akbaş'a birincilik 
kupasını veren İlçe ,-^ı 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
öğrencilerin de 
yakasına ödülleri, 
olan küçük altınları j 
taktı.
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Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran
Yurtkuran iki dönemdir Uludağ 

Üniversitesi Rektörlüğü görevini 
yürütüyor.

Bu yıl Ağustos ayında yaş ne 
deniyle emekli olacak.

Görevini son gününe değin ilk 
günkü gibi sürdüreceğine emi
nim.

Yurtukuran, çok yönlü bir 
insan.

Bildiğim kadarıyla iyi bir 
denizci..

Denizci olunca dalgıç olma
mak veya balıktan anlamamak 
olur mu?

O bir deniz kurdu.
Bir gün kendisine yaptığımız 

bir ziyarette, Büyük Kumla Köyü 
sınırlarında bulunan Acar Site’ 
sindeki yazlığından, Sunğipek 
Fabrikasına kadar yüzdüğünü 
anlatmıştı.

Bunu kaç kişi başarabilir.
Bizim çocukluğumuz deniz 

kenarında ve denizde geçti. Ama 
ben kıyıdan 200 metre uzağa git
meye korkarım.

Yurtkuran Hoca, mesleğinde 
de başarılı bir kişi olduğu kadar 
iyi bir yönetici..

Sanırım emekliliğinden sonra 
kendinden uzun süre söz ettire
cek.

Mustafa Yurtkuran, bir eğitim 
gönüllüsü..

Ülkenin eğitimle çağdaş

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

dünya ile yarışabileceğini inanan 
bir eğitimci.

Uludağ Üniversitesi’ni Avrupa 
Üniversiteleri düzeyine getiren 
dönem, o’nun rektörlük dönemi 
dir.

Yurtkuran’ın bir özelliği de 
Yüksek Okul ve Üniversite kur
mak.

Balıkesir Üniversitesi Uludağ 
Üniversitesi desteğiyle kuruldu.

Şimdi ise Yalova Üniversitesi 
kuruluyor.

Gemlik’te Üniversite7nin bir 
ayağının açılması için Sunğipek 
Fabrikası için verilen mücade
lenin baş aktörüdür Yurtkuran 
Hoca...

Bu mücadele Gemlik için isten 
diği gibi bitti.

Şimdi, Gemlik’te birbirinden 
güzel yüksek okullar ve Fa kül 
teler ard arda açılıyor.

Gemlik Üniversitesine doğru 
yol alıyoruz.

Uludağ Üniversitesi 
bünyesinde oluşacak üçüncü

üniversite, Gemlik Üniversitesi 
olacak.

Bu konuda aceleci olmayın 
diyen Yurtkuran, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası Üniversitesi’nin 
kurulmasının askıya alınmasın
dan sonra, Gemlik Üniversitesi 
Bursanın ikinci ünversitesi ola
cağını Olay Tv. de geçtiğim gün
lerde açıkladı.

Öğrendiğime göre de bu ko 
nuda girişimler başladı.

Kurulması yasallaşan Deniz 
cilik Yüksek Okulu içini ise kay
nak arayışı sürüyor.
• Bursa Milletvekili hemşehrimiz 
Altan Karapaşaoğlu’nun bu 
fakülte için çıkarılan yasada, 
okulun adının önüne Necati 
Kurtuluş adınıkoydurması 
Gemlik Yerleşkesi’nin tamamını 
yaptıran Asım Kocabıyık’a karşı 
bir ayıp teşkil etti.

Şimdi, bu isim kalkmadan 
Kocabıyık’tan nasıl yardım 
istenebilecek bilmem.

Bu isim başka bir yasa ile 

kaldırılmalı ve Denizcilik Yüksek 
Okulunun yapımının önü açıl
malı.

Yurtkuran Hocamız, bir eğitim 
gönüllüsü demiştik.

Gemlikliler ilçemize kazan 
dırdığı bu Üniversite için kendisi
ni unutmayacaktır.

Kampüs içinde onun adı bir 
okula verilmelidir.

Hatta emeği geçen diğer 
hocaların da.

Yurtkuran hoca Üniversite 
bünyesinde oluşturulan tiyatro 
kolunun oyunlardan elde ettiği 
gelirler ile Gemlikli 10 özürlüye 
sakat sandalyesi armağan etmiş.

Bu haberi okuyunca, bu yazıyı 
yazma gereğini duydum.

Sağolasın Yurtkuran Hocam.
Sağlıklı insanları eğitim ışı 

ğıyla donatırken, özürlüleri de 
unutmamanız bir kadirşinaslık 
örneği.

Emekliliğinizde Hukuk Fakül 
tesinde ders vereceğiniz duy
duğumda çok sevindim.

Bizimle olmayı sürdürecek 
siniz.

Dileğim, yerinize sizin gibi 
Atatürkçü, devrimci, aydınlıkçı, 
çağdaş bir kişinin rektör olarak 
seçilmesi.

Bu neden bir Gemlikli 
olmasın:

Neden!

Eski Gemlik yolumla 
kaza: 1 ölü 12 yaralı
Bursa'da işçileri 
taşıyan minibüsün 
karıştığı kazada 1 
kişi öldü, 12 işçi 
yaralandı. 4 aracın 
karıştığı kazanın 
ardından can 
pazarı yaşanırken, 
kızının öldüğünü 
zanneden bir 
kadın olay yerinde 
bulduğu genç kıza 
sarılıp sinir 
krizi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, 
eski Gemlik 
Yolu Doğanevler 
Mahallesi 
yakınlarındaki 
köprü üzerinde 
sabah 08.00 
sıralarında meydana 
gelen kazaya, bir 
halı yıkama fab
rikasında çalışan 
bayan işçileri 
taşıyan Mehmet K.Ç. 
idaresindeki 16 DU 
153 minibüs, Yusuf

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ç.'nin kullandığı 16 
II 6838 otomobil, 
Ahmet T.'nin kul
landığı 16 BAZ 73 
plakalı minibüs ve 
Yıldıray A.'nin kul
landığı 16 AE 550 
plakalı otomobil 
karıştı. Halı yıkama 
fabrikasındaki işçi
leri taşıyan minibüs 
kazanın ardından bir 

direğe çarparak 
durabildi. Minibüste 
bulunan 18 yaşında
ki Ebru Kazi, önce 
araçtan fırladı, sonra 
da aracın altında 
kalarak hayatını kay
betti. Fabrikada 
çalışan çoğunluğu 
bayan 12 kişi ise 
yaralandı. Yaralılara 
ilk müdahaleyi 

vatandaşlar ve polis 
ekipleri yaptı. Olay 
yerine gelen 112 
acil servis ekip
lerinin müdahalesi 
nin ardından yaralı 
lar Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi, 
Çekirge Devlet 
Hastanesi, Bursa 
Devlet Hastanesi ve 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne kaldırıl 
dı. Kazayı hafif yaralı 
olarak atlatan işçi 
kızlar, ölen arkadaş 
larına gözyaşı 
döktü. Öte yandan 
kızının kaza 
yaptığını öğrenen 
bir anne ise öldüğü 
ya da yaralandığı 
endişesiyle geldiği 
olay yerinde kızını 
bulunca sinir krizi 
geçirip bayıldı. Polis 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturmasını 
sürdürüyor.

Engellilere temsili 
asker uğurlama

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Engel 
liler Meclisi tarafın
dan Engelliler Haf 
tası' etkinlikleri kap
samında düzenle
nen temsili asker 
uğurlama töreni 
renkli görüntülere 
sahne oldu.
Kent Meydanı'nda 
yapılan temsili as 
ker uğurlama töreni, 
vatandaşlara neşeli 
anlar yaşattı. 
Görme, ortopedik, 
zihinsel ve spastik 
engelli vatandaşla 
rın askerlik özlemini 
bir nebze de olsa 
gidermek adına ger 
çekleştirilen etkin
lik, 70 erin ellerine 
kına yakılmasıyla 
başladı. AKP İl Baş 
kanı Sedat Yalçın ile 

Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Muam 
mer Subaşı'nın 
askerlere kına yak
tığı programda, 
Engelliler Meclisi 
Türk Halk Müziği 
Korosu da usta 
sanatçı Kemal Ka 
malı'nın şefliğinde 
keyifli bir konser 
verdi. Askerliğin 
vatan borcu oldu 
ğunu söyleyen en 
gelli gençler, "Bizler 
askere gidemiyoruz 
ama gönüllerimiz 
askere giden kar 
deşlerimizle bir atı 
yor"di yerek asker 
selamı verdiler.
Arkadaşları tarafın
dan havaya da atı 
lan askerler, Vatan 
sana canım feda' 
sloganı da attılar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kayıt başvuruları 
ilköğretim 
okullarında 
1 Haziranda, 
ortaöğretimde 
15 Ağustosta 
başlayacak. 
İlköğretimde ve 
ortaöğretimde 
kayıtlar internet 
üzerinden 
gerçekleştirilecek. 
Ortaöğretimde 
geçen yıl 16 ilde 
pilot başlatılan 
e-kayıt uygulaması 

bu yıl Türkiye 
geneline yaygın
laştırılacak.
E-kayıt uygulaması 
ilköğretimde 2006 
yılında başlamıştı. 
Ortaöğretimde 
sınavla öğrenci 
alan fen ve anadolu 
liseleri dışındaki 
liselere kayıtlar 
15 Ağustostan 
sonra okulların 
kontenjanlarına 
göre yapılacak. 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı

(OKS) sonuçlarına 
göre öğrenci alan 
liseler ise Milli 
Eğitim Bakanlığının 
belirleyeceği 
takvime göre 
kayıt yapacak. 
İnternet üzerinden 
kayıt uygulaması, 
adrese dayalı 
nüfus kayıt 
sistemine göre 
öğrencilerin, 
velilerin ikametlerine 
en yakın ortaöğretim 
kurumlarına yer
leştirilmesini 

esas alıyor. 
Bu çerçevede 
veliler, internet 
aracılığıyla 
Milli Eğitim 
Bakanlığının 
web sitesinden 
form doldurarak 
kayıt başvurusu 
yapıyor.
Başvurular değer
lendirilerek, 
öğrenci ikametine 
en yakın okula 
yerleştiriliyor ve 
buna ilişkin listeler 
ilan ediliyor.

lııiiMılliıMıiıılııiıaıif
Bursa'da, 35 ilköğre
tim okulundan 462 
öğrenci, ‘Birleşmiş 
Milletler Bin Yıl 
Kalkınma Hedefleri’ 
kapsaminda, ‘Barış’ 
adını taşıyacak 
ilköğretim okulunun 
yapımı için elele 
verdi. Gönüllü. 
öğrenciler, çeşitli? 
etkinliklerle projeye 
1000'er Euro’luk 
bağış toplamaya 
çalışacak.
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Nilüfer 
Belediye Başkanlığı, 
Nilüfer Vakfı, Nilüfer 
Yerel Gündem 21 
ve UNICEF Bursa 
Gönüllüleri arasında 
geçen yıl imzalan 
protpkoİ çerçeve 
sinde 23 Nisan'da 
temeli atılacak 
okulun inşaatı 
bir yıl içinde 
tamamlanacak. 
Okulİnşaatına 
destek olmak için 
harekete geçen 35 

ilköğretim okulu, 
ambalaj atıklarını 
toplayarak, gelirini 
okul inşaatına 
bağışlayacak. 462 
gönüllü öğrenci de, 
çeşitli etkinliklerle 
projeye 1000'er 
Euro’luk bağış topla
maya çalışacak. 
Okulun duvarların
da, gönüllü öğrenci
lerin seramik 
plakalar içinde isim 
ve fotoğraflarının 
yer.alacağı anı 
duvarı oluşturula
cak. Anı duvarında 
okulların adları da 
yer alacak.
UNICEF Gönüllüleri 
Bursa Temsilcisi 
Sabahat Temizara 
bacı, Barış İlköğre
tim Okulu adını 
taşıyacak okulun 
projesinin hazır 
olduğunu belirtere, 
“Temel atma aşa
masına geldiğimiz 
için mutluyuz. 
Gönüllü öğrencile 

rimiz bir yıl içinde * 
çeşitli faaliyetlerde 
bulunarak biner 
Euro’luk katkıyı 
toplamaya çalıştı. 
Okullar da 
ambalaj atıklarını 
toplayarak gelirini 
bağışlayacak. 
Okullarda ve 
alışveriş merkez
lerinde kurulan 
UNICEF standların- 
da satılan ürünler
den elde edilecek 
gelirin yüzde 30’u 
projeye aktarılacak. 
UNICEF standların- 
da gönüllü öğrenci 
ler görev aldı” 
dedi.
Bursa Carrefoursa 
Alışveriş Merkezi’n 
de UNICEF Standı’n 
da görev alan Gaye 
Temizarabacı, 
İlayda Temizarabacı 
ve İlayda Toprak, 
alışveriş merkezine 
gelenlere proje 
hakkında bilgi
‘verdiler.
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Bursa Kraliçe Elizabeth i ağırladı
İNGİLTERE Kraliçesi 
II. Eiizabeth, eşi 
Edinburg Dükü 
Prens Phillp'le 
birlikte, özel uçakla 
Bursa'ya geldi. _ 
Kraliçe II. Eiizabeth 
ve eşi Prens Phlip'i 
taşıyan British 
Airways'e ait özel 
uçak Ankara Esen 
boğa Havalimanı'n 
dan kalkarak, saat 
11.40'ta Bursa 
Yenişehir Havaala 
nı'na indi. Kraliçeye, 
Türkiye'nin Londra 
Büyükelçisi Yiğit 
Alpogan ve bir 
heyet de eşlik etti. 
Kraliçe Elizabeth'in 
isteği üzerine, ken
disini protokol 
karşılamadı. Kraliçe 
ve yanındakiler hava 
alanından, Bursa 
gezisinin ilk durağı 
olan Kozahan'a ka 
rayoluyla hareket 
etti.
Bu arada Cumhür 
başkanı Abdullah 
Gül'ün eşi Hayrün 
nisa Gül ile Dışişleri 
Bakanı ve Başmüza 
kereci Ali Baba 
can'ın eşi Zeynep 
Babacan da ‘GAP’ 
ile Kraliçe'den yak
laşık yarım saat 
önce Bursa'ya geldi. 
Hayrünnisa Gül, 
Kraliçe II. Elizabeth'e 
Bursa gezisinde 
eşlik ediyor.

GENİŞ GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ 
Ingiltere Kraliçesi II. 
Eiizabeth ve eşi 
Edinburgh Dükü 
Prens Philip, Yeni 
şehir Havaalam'ndan 
karayoluyla Bursa 
kent merkezine 
hareket etti. Hareket 
öncesi konvoydaki 
tüm araçlar, özel 
eğitim almış köpek 
ler eşliğinde kontrol 
edildi. Kraliçe'nih 
özel aracına, cep 
telefonu sinyallerini 
etkisiz halegetiren 
araç ile çok sayıda 
korumanın bulun
duğu araçlar esko

rttuk yaptı. Araç 
konvoyunun 80 
kilometre hızla iler
lerken, Kraliçe II. 
Eiizabeth ve eşi 
Prens Philip'i, tarla
da ve bahçede 
çalışanlar yol 
kenarına gelerek 
selamladı. Bu sırada 
jandarma ekipleri de 
yol boyunca önlem 
aldı ve yüksek tepe 
lere keskin nişancı 
lar yerleştirildi.

TRAFİK KESİLDİ 
Ingiltere Kraliçesi II. 
Eiizabeth ve eşinin 
ilk durağı olan 
Kozahan çevresinde 
önlem alan polisler, 
kentin en işlek sem
tini araç trafiğine 
kapattı. Yayalara ise 
etten duvar oluştu
ran polislerin arasın
dan geçiş izni veril
di. Ekipler, görevli 
olmayan polisleri 
bile bölgeden uzak
laştırdı.
Bursa ziyaretinde be 
yaz kıyafetler giyen 
Kraliçe II. Eiizabeth, 
saat 12.27’de Koza 
han'a geldi. Buradâ, 
Mehter Takımı'nın 
‘Ceddin deden’ mar 
şıyla karşılanan 
Kraliçe II. Elizabeth'i, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün eşi 
Hayrünnisa Gül, 
Dışişleri Bakanı 
Ali Babacan'ın eşi 
Zeynep Babacan ile 
Bursa protokolü 
karşıladı.

İPEK KUMAŞ ALDI, 
EŞARP HEDİYE 
EDİLDİ
Ingiltere Kraliçesi II. 
Eiizabeth ve eşi 
Prens Philip, Koza 
han'ın girişinde 
Bursa Valisi Şaha 
betttin Harput, Cum 
hurbaşkanı Abdullah 
Gül'ün eşi 
Hayrünnisa Gül, 
Dışişleri Bakanı 
Ali Babacan'ın eşi 
Zeynep Babacan, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şa hin ile 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Başkanı 
Celal Sönmez’in eşi 
Ümran Sönmez 
karşıladı. 2 çocuk 
tarafından çiçek ver
ilen Kraliçe'ye ayrıca 
bir yeniçeri heykeli 
hediye edildi. Kra 
liçe ve eşi, daha 
sonra tarihi yapıyı 
gezdi.
Kozahan'da ilk 
olarak ipek ürünler 
satan işyerlerini 
gezdi, ipek kumaş 
satın aldı. Kraliçe'ye, 
‘Moda İpek’ adlı iş 
yerinde eşarplar 
hakkında bilgi veril
di. Eşarpları çok 
beğenen Kraliçe II. 
Elizabeth'e, işyeri 
sahibi Bilseç 
Çetinmez tarafından 
kah verengi ve 
üzerinde OsmanlI 
Tuğrası ve motifleri 
bulunan eşarp 
hediye edildi.

EBRU GÖSTERİSİNİ 
İZLEDİ
Kraliçe Eiizabeth ve 
eşi Prens Philip, 
daha sonra Bursa 
Olgunlaşma Ensitü 
sü'nderi ebru sanat 
çısı Nuray Yıldız'ın 
ebru yapmasını izle
di. İlgiyle izlediği 
ebru sanatıyla ilgili 
Kraliçe Elizabeth'e 
bilgi verildi.

KOZAHAN'DA 
OGLEN YEMEĞİ 
Yaklaşık yarım 
saat süreyle Koza 
han'daki işyerlerini 
gezen Kraliçe Eliza 
beth, daha sonra eşi 
Edinburgh Dükü 
Prens Philip'le öğle 
yemeği için Koza 
han'ın Şadırvan 
bölümüne geçti. 
Kraliçe gelmeden 
önce, davetliler 
ayağa kalkmamaları, 
sigara içmemeleri 
konusunda uyarıldı. 
Kraliçe ve. eşi Prens 
Philip, ayrı ayrı 
masalarda oturdu. 
Kraliçe'nin masasın
da Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün eşi 
Hayrünnisa Gül, 
Shell Türkiye Genel 
Müdürü Canan 
Edipoğlu, modacı 
Rıfat Özbek, Aynur 
Bektaş, Bev Hurley, 
Demet Sabancı, 
Coraline Buid, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, TOBB Baş 
kanı Rifat Hisarcık 
hoğlu, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Celal Sön 
mez ve Gülay

Aslantepe bulunur 
ken, Prens Philip'in 
masasında ise Dev 
let Bakanı Mehmet 
Aydın, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Zafer 
Çağlayan ile Oya 
Coşkunöz, Jan 
Ward, Ayşegül Do 
nat, Semra Aşçıgil, 
Beyhan Bağış, İmre 
Barmenbek, Ilhan 
Parseker, Emine 
Kamışlı ile Ümran 
Sönmez oturdu.

HER YEMEĞİN 
GRAMAJI ELÇİLİĞE 
BİLDİRİLDİ 
Bursa'nın meşhur 
İskender Kebabı'm 
istemeyen İngiltere 
Kraliçesi II. Eliza 
beth'e, gümüş tabak 
larda zeytinyağlı 
enginar, bakla fava, 
yaprak sarma, pata 
tes yatağı üzerine 
kuzu budu, kuşkon
maz gratine, kızar 
mış hellim peyniri, 
asaparazguz eşliğin
den dondurmalı 
kazandibi ile kristal 
bardakta alkolsüz 
hazırlanan içecekler 
ikram edildi.
Bursa'daki 5 yıldızlı 
bir otelin hazırladığı 
yemekler, Kraliçe 
Elizabeth'in sağlığı 
düşünülerek, özel 
olarak hazırlandı. 
Ayrıca Kraliçe'nin 
öğle yemeğinde 
yiyeceği her yeme 
ğin gramajı İngiliz 
Büyükelçiliğine 
bildirildi. Yemekte 
servis personelinin 
kıyafetinden masa 
düzeninde yer 

alacak peçetenin 
rengine kadar her 
ayrıntı özel olarak 
hazırlandı.

EŞARPLARLA 
İLGİLENDİ 
Ingiltere Kraliçesi II, 
Elizabeth'in Bur 
sa'da Kozahan'da 
gittiği ‘Moda İpek’in 
sahibi Bilseç Çetin
mez, Kraliçe gelme
den önce kendilerine 
gelen görevlilerin 
özellikle doğal olma 
larını istediklerini 
söyledi. Bilseç Çet
inmez, “İşyerime 
gelince kendisine 
İngilizce 'Hoşgeldi 
niz’ dedim. Başıyla 
selamı aldı. Daha 
sonra Bursa ve ipek 
işlerinden ürünleri 
önüne serdim. İpek
ten yapılan, kahve 
rengi olan ve üze 
rinde OsmanlI Tuğ 
rası ve motifleri 
bulunan, İznik Çinisi 
desenli eşarp ile çok 
ilgilendi. Ben de 100 
YTL'ye sattığımız bu 
eşarbı kendisine 
hediye ettim” dedi.

YEREL GAZETE 
İNGİLİZCE VE 
TÜRKÇE İLANLAR 
Bu arada İngiltere 
Kraliçesi Elizabeth'in 
Bursa gezi nedeniy 
le, aralarında Büyük 
şehir Belediyesi, Ke 
bapçı Yavuz İs ken 
deroğlu, çok sayıda 
holding ve şirketler 
yerel gaze telere 
sayfalarca İngilizce 
ve Türkçe yazılı ‘Hoş 
geldiniz’ ilanları 
yerdi. Bu ilanlarda 
‘İngil tere Kraliçesi 
II. Eiizabeth, sizi ara 
mızda görmekten 
gurur duyuyoruz’, 
‘Ingiltere Kraliçesi 
II. Eiizabeth, kenti 
mize hoş geldiniz, 
şeref verdiniz’, 
‘Ingiltere Kraliçesi 
II. Eliza beth, ipek 
yolundan geçerken 
size eşlik etmekten 
onur duyarız’ 
yazıları dikkati çekti.

K AŞ€D€ B€KL€Nİ€K 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 : (0.224) 513 35 95

SATILIK DAİRE
Denize yakın. 3 yatak odalı 

135 m2 iki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

Tel: 513 18 99 GSM: 0.533 356 4439
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Çin'de ölii sayısı 20 hini aştı
Çin'in Sichuan 
eyaletinde meydana 
gelen 7,9 büyük
lüğündeki depremde 
ölü sayısının 20 
bini aştığı, en az 
bu kadar kişinin 
de kayıp ya da 
enkaz altında olduğu 
bildirildi. Sadece 
3 kentteki ölü sayı 
sının 18 bini aştığı 
belirtildi.
Depremin merkezi 
Vançuan ilçesine 
komşu Mianyang 
şehrinde ölenlerin 
sayısı 5 bin 430’a 
ulaştı. Şİnhua 
haber ajansı, 
şehirde 1396 kişinin 
kayıp olduğunu, 
18 bin 486 kişinin 
enkaz altında 
bulunduğunu 
duyurdu.
Sichuan eyaletinin 
Yingxiu kentinde ise 
7 bin 700 kişinin 
öldüğü bildirildi.
Yerel yetkililer, depre 
min merkez üssüne 
yakın olan ve 10 bin 
kadar kişinin yaşa . 
dığı kentte sadece 
2 bin 300 kişinin

I___________

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I1------- g
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

I ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
İznik Göllüce’de zeytinlik arsa B

> , / , ~ 20.000 -YTL____________________ g
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE

(S 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı jfe - - - - - - - - - - - - - - - - - - — p > 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa

Bodrum Yahkavak’ta özeLhavuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa ||
1 ’ * '

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
1---------------------------------------- ---------------------------------------------- W

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire
-.4 ■ ' "“B

Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler K

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Madde ÖZALP
1 Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 211:

hayatta kaldığını 
duyurdu.
Bu arada Çin Başba 
kanı Ven Ciaoba 
o'nun 3-5 bin arasın
da kişinin öldüğü ve 
10 bin kişinin yara
landığı Beyçuan'da 
kurtarma çalışmala 
rını yönettiği bildiril
di. Öte yandan ordu 
nun Sichuan eyale 
tindeki VVenchuan 
bölgesinde deprem 
zedelere havadan 

yardım atmaya 
başladığı bildirildi. 
Polis kaynakları, 
depremin merkez 
üssüne yakın kentler 
de adeta "taş 
üstünde taş 
kalmadığını", 
bütün binaların 
yıkıldığını belirtiyor. 
Deprem nedepiyle 
Sichuan'daki bara
jların yıkılma’tehlike- 
si altında olduğu, 
depremin yol açtığı 

toprak kayması 
yüzünden Jialing 
ırmağının akışının 
kesildiği bildirildi. 
Toprak kaymasının 
ırmağın önünde 6 
metre yüksekliğinde, 
100 metre genişliğin 
de bir doğal duvar 
oluşturduğu, oluşan 
100 metre uzun
luğundaki 
doğal barajda 
600 bin metreküp 
su toplandığı 
belirtildi.
Bu arada ilk askeri 
birliğin, depremin 
merkez üssünün 
bulunduğu 
bölgeye paraşütle 
indiği bildirildi. 
Juyuan Ortaokulu 
depremin değil 
ama acının merkezi 
oldu. Dersteyken 
enkaz altında 
kalan çocukların 
aileleri olay yerjnde 
sinir krizleri geçirdi. 
Sabah elleriyle 
okula gönderdikleri 
çocuklarının 
cesetlerini gören 
anneler saatlerce 
ağladı.

Öğrenci 
seruisi kazası: 
2 cacuk ölflii
Bodrum Gündoğan 
beldesinde servis 
münibüsü 
kontrolden çıkıp 
ağaçlara çarptı. 
2 öğrenci 
hayatını kaybetti, 5 
öğrenci yaralandı. 
Kaza, dün sabah 
07.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Yağışlı hava ve 
kaygan yol 
nedeniyle direksiyon 
hakimiyeti kay
bolduğu sanılan 
48 UP 451 plakalı 
servis minibüsü 
kontrolden çıkıp 
devrildi. Araçta 
bulunan ilköğretim 
okulu öğrencisi 
2 kişi öldü, 5 kişi 
yaralandı. Olayla 
ilgili incelemeye 
başlandı.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Asker uğurlama 
konvoyunda facia
BURSA’da Fatih 
Yazıcı (19), asker 
uğurlamak için 
16 KT 529 plakalı 
otomobiliyle 
terminale giderken, 
Beşyol Kavşağı 
yan yolda önüne 
başka bir araç 
çıkınca direksiyon 
hakimiyetini

Barca viiriinden
İntihar etti

Yalova'nın Çiftlikköy 
ilçesine bağlı 
İlyasköy muhtarının, 
oğlu, borcu yüzün
den silahla intihar 
etti. İlyasköy'de 
Muhtar Raşit Kor 
tarlı'nın oğlu Ömer 
Kortarh, borç yüzün
den tek kurşunla 
canına kıydı. Feci 
oıay tüm köyü üzün
tüye boğdu.
Edinilen bilgiye 
göre, otobüs işlet
meciliği yaptığı 
öğrenilen 28 yaşın
daki Ömer Kortarh, 
son dönemde artan 
borçları nedeniyle 
büyük üzüntü yaşa
maya başladı. Aşırı 
borçlarını ödemekte 
zorlandığı öğrenilen 
Kortarh, llyaskoy'de- 
ki evinde kendisine 
ait tabancayla 
kafasına tek kurşun 
sıkarak intihar etti. 
Sabah saatlerinde 
meydana gelen 
olayda genç adam 
olay yerinde ha

Toprak altında 
kalan işçi kurtarıldı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Nilüfer 
köyünde bir villanın 
kanalizasyon 
inşaatında çalışan 
bir işçi, toprak 
çökmesi sonuçu 
toprak altında kaldı. 
Kardeşini kurtarmak 
isteyen işçi ise 
meydana gelne 
ikinci toprak 
çökmesi sonucu 
kendini zorlukla 
dışarıya atabildi.. 
Tam 10 dakika 
toprak altında kalan 
işçi önce iş makine

kaybetti. Savrulan 
ve bariyerlere 
çarparak takla 
atan otomobildeki 
kuzen Mehmet 
Yazıcr(18) yaşamını 
yitirdi. Fatih 
Yazıcı’nın de yaralı 
kurtulduğu kaza ile 
ilgili soruşturma 
sürüyor 

yatını kaybetti. 
Ömer Kortarh'nın, 
eşi ve kız kardeşleri 
sinir krizi geçirdi. 
Otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
götürülen 
Kortarh'nın cenazesi 
öğle namazının 
ardından kılınan 
cenaze namazıyla 
köyünde toprağa 
yerildi.
İlyasköy'deki 
cenaze törenine ' 
yaklaşık bin kişi 
katıldı. Aralarında 
Çiftlikköy Belediye 
Başkanı Metin Dağ, 
Taşköprü Belediye 
Başkanı Şaban 
Ertan, AKP Yalova 
İl Başkanı 
Şinasi Bayrak, 
çok sayıda siyasi 
parti temsilcisi, 
çeşitli oda başkan- J 
lan, sivil toplum 
örgütü temsilci
lerinin bulunduğu 
kalabalık, acıh baba 
Raşit Kortarh'ya 
taziyelerini iletti.

si ardından Sivil 
Savunma ekipleri 
nin müdahelesiyle 
kurtarıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Nilüfer köyün 
de bir villanın kanal
izasyon inşaatında 
çalışan işçi Nedim 
Arslan (42), toprak 
çökmesi sonucu 
toprak altında kaldı.
Arslan'ın kardeşi, 
abisini kurtarmak 
için sefreber 
olurken meydana 
gelen ikinci toprak 
çökmesi sonucu 
zor anlar yaşadı.
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h " Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

BARIŞ CAN GÜLER’E DAİR...
Düşünsellik kişiye doğuştan Allah tara 

fından verilmiş bir nimettir. Bunu yoğun 
olarak yaşayan insanlardan bir tanesi de 
gazetemiz çizeri Barış Can Güler. Profil 
olarak ciddi duruşlu, bir o kadar da afacan 
olan Barış, henüz yedi yaşında...

Ancak O, bu yaşa öyle güzel eserler 
sığdırıyor ki, onu alkışlamamak mümkün 
değil.

Bundan iki yıl önce üniversitede okur 
ken aynı evi paylaştığım A.Ü. Güzel 
Sanatlar Fakültesi mezünu değerli dostum 
Ressam Aslı PEHLİVAN ilçemize 
geldiğinde gazete büromuza uğrama fır
satı buldu. Rastlantı eseri o gün, Barış'ı 
resim yaparken gördü. Mesleği gereği 
değerlendirdiği çizimini; çok beğendiğini 
ve afacan çizerimizin gelecek vaat ettiğini, 
mutlaka bu çocuğun işlenmesi gerektiğini 
söyledi.

Gerçekten de Barış yaşının küçük olma 
sına rağmen aldığı eğitim, içinde barındır 
dığı yetenek ve ailesinin sonsuz deste 
ğiyle ödüllere doymuyor. Elbette ki bunun 
devamı gelecektir diye düşünüyorum.

Birçok okurumuz tarafından da olumlu 
bir şekilde yorumlanan Barış için bu da 
farklı bir itici güç...

Barış'ın en belirgin özelliği resim
lerindeki gerçekçi taraf... Resim yapmak 
içsel bir duygudur. Her şeyi birebir yansıt
mak ifadeyi körükler. İşte asıl sanat 
Barış'ın yaptığı gibi yaratıcılıktır.

Daha küçük bir ressam olduğu için naif, 
renkli ve ifadesi çok kuvvetli. İçindeki coş 
kuyu, fırtınayı belki de sıkıntılarını anlat
maya çalıştığı için ekspresyonist (İç 
dünyayı anlatan, dışavurumcu).

Unutmamak gerekir ki, resim yapmak 
bir süreçtir ve O da bunun içerisinde.

İmgesel boyutunu resimlerine ellerinde
ki yetenekle ve yüreğindeki sevgiyle aktar
mayı başaran Barış Can Güler, Allah nasip 
ederse ilerleyen zamanlarda çok iyi bir 
yere gelecek.

Daha nice ödüllere, yolun açık olsun 
güzel oğlum...

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatlar şahsen yapılmalıdır.

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

GEM1İK SİNEMA GÜN1C0Ü
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

ELEMAN ARANIYOIT
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:5l3332l)

GEMUK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

CENGİZ HAN
MEVLANA CELALETTİN RUMİ

12.00-14.00-16.00-19.00 -21.00
14.15-16.30-19.15-21.15

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Gemlikli Olgunlar
3 puanı kaptı

Almanya'dan Kardeş olıul heM Bııısa
Milli Eğilim Müdürü Giilsar'ı ziyaret etti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ünlü spor adamı 
Gündüz Tekin 
Onay anısına 
düzenlenen 
22. Bursa Olgunlar 
Futbol
Turnuvasında 
Gemlik'i temsil 
eden Şahinoğulları 
takımı önceki 
akşam Merinos'ta 
oynadığı maçta 
Bursa Barosu 
takımını 2-1 
yenerek gruptan 
çıkmak için . 
çok önemli 
3 puanı aldı

T MA “SUYUNU BOŞA 
' HARCAMA”

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

Maça Özcan, 
Erdal, Mustafa, 
Hüseyin, Ekrem, 
Veyis, Sedat, 
Memduh, Nahit, 
Serkan ve Ufuk 
on biriyle çıkan 
Şahinoğulları 
Orman Ürünleri 
sahibi Ali Şahin'in 
sponsorluk 
yaptığı olgunlar 
takımı istediği 3 
puanı alarak grup 
birinciliği için iddialı 
olduğunu gösterdi. 
İlk yarısı golsüz 
kapanan maçın 
ikinci yarısına 
fırtına gibi giren

Şahinoğulları takımı 
45'inci dakikada 
Ufuk'la 1-0 öne 
geçti. Ataklarını 
sıklaştıran 
Gemlikli olgunlar 
55 dakikada 
Memduh'la 

DUiaüğü göıîte 
durumu 2-0 yaptı. 
Maçın bu skorla 
bitmesi beklenirken 
Bursa Barosu 
takımı attığı golle 
umutlanmasına 
rağmen maç 
Şahinoğulları 
takımının 2-1 
galibiyetiyle 
bitti.

UNESCO Kardeş 
Okullar Protokolü 
çerçevesinde 
Tophane Endüstri 
Meslek Lisesi ile 
kardeş okul olan 
Almanya'nın 
Kulmbach Şehri 
Hans-VVilsdorf- 
Berufs Schule okulu 
öğretmen ve öğren
cileri İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar'ı ziyaret etti. 
23 yıl önce imza
lanan protokolle 
kardeş okul ilan 
edilen okulların 
mensupları, her yıl 
karşılıklı olarak 
ziyaretler gerçek
leştiriyorlar. Şimdiye

lııını !■ Hnı liftimi
Orta Öğretim Ku 
rumları Öğrencr 
Seçme ve Yerleştir 
me Sınavının yapıla

cağı tarihe kadar iyi 
bir planlama yapıl
malı. Yeşilyurt, yap
tığı yazılı açıklama
da, sınava sayılı 
günler kala öğren
cilerdeki kaygı 
düzeyinin giderek 
arttığını belirterek, 
kaygıları azaltmak 
üzere bazı öneri 
lerde bulundu. 
“Öğrenciler, sınavın 
yapılacağı 8 Hazi 
rana kadar iyi bir 
planlama yapmalı” 
diyen Yeşilyurt, 
şunları kaydetti: 
“Örneğin elinizdeki

kadar 500'den fazla 
öğrencinin tanıştığı 
ziyaretlerin 2008 
yılındaki bölümün 
de, 8 öğrenci ve 3 
öğretmen, İstanbul, 
Alanya ve Side 
gezisi yaptılar.

tüm kaynakları 
bitirmek isteyebilir 
siniz. Ancak kalan 
zamanda tüm soru
ları bitirecek vakti 
niz olmayabilir. 
Zamanınızı, eksik 
olduğunuz konular
da sorular çözme 
yönünde planlaya
bilirsiniz. Elinizdeki 
çözmek istediğiniz 
soruları belirleyin. 
Deneme sınavlarının 
sonuçlarını abart
mayın. Bu Sonuçlar, 
sizin eksik olduğu 
nuz konuları tespit 
edebilmek için yapıl 
maktadır. Mümkün 
olduğunca deneme 
sınavlarını kaçır
mayın. Bu sınavlar 

Öğrencilerin işlet
melerde 5 günlük 
staj da yaptığı 
ziya ret programı 
bugün öğrenci 
ve öğretmenlerin 
uğurlanması ile 
sona erecek.

sadece soru çöz 
menize değil, sınav 
ortamına fizyolojik 
ve psikolojik olarak 
da hazırlanmanıza 
yardımcı olur. Evde 
test çözerken mutla
ka zaman tutmaya 
özen gösterin. 
Psikolojik dayanık
lılığınızı artırın. Ken 
dinizi başka öğren
cilerle kıyaslamayın. 
Çevrenizdeki öğren
cilerin çözdüğü so 
ru sayılarını öğrenip 
kendinizi kıyasla
maya çalışmayın. 
Çünkü bu kıyasla
malar genellikle 
aldatıcı olmaktadır. 
Başarılarınızı ödül
lendirin.”

ELEMAN ARANIYOR
Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Miiracatldr şahsen yapılacaktır.

KARADENİZ YAPI
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ 

Fabrikası Karşısı GEMLİK
TEL: 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR
Bıçkı atölyesinde 

çalışacak tecrübeli 
ELEMAN aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

DEMİRCİLER PALET 
Orhangazi Cd. No: 115 GEMLİK 

TEL: 0.224 513 13 02

KAYIP
EKS ECZACIBAŞI KARO 
SERAMİK SÂN. TİC. A.Ş.

G.G beyannamelerine ait menkul kıymet alındı 
makbuzları kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

IM016266/02.10.2003 - IM016572-07.10.2003 - 
IM017473-20.10.2003 - IM017530-21.10.2003 ■ 
IM018827-10.11.2003 * IM018830-10.11.2003 - 
IM019784-28.11.2003 - IM020006-02.12.2003 - 
IM020561 -08.12.2003 - IM020614-09.12.2003- 
IM021522-22.12.2003 - IM021530-22.12.2003- 
IM021683-23.12.2003 - IM022144-31.12.2003- 
IM022150-31.12.2003 - IM000317-07.01.2004- 
IM001908-05.02.2004 - IM001911 -05.02.2004- 
IM002894-18.02.2004 - IM003693-01.03.2004- 
IM004132-05.03.2004-1M005709-29.03.2004- 
İM005822-30.03.2004- IM005827-30.03.2004- 
IM006089-01.04.2004- IM006744-12.04.2004- 
IM006805-12.04.2004- IM006812-12.04.2004- 
IM007231-16.04.2004- IM007232-16.04.2004- 
IM007İJ31-19.04.2004- IM007755-26.04.2004 
VİTRA KARO SERAMİK SAN. TİC. A.Ş.
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"Gümle en m 1 tez m yıkanmalı"
Yeteri kadar yıkanmayan ellerin, her türlü 

mikrobun bulaşmasında araç olduğu bildirildi.
Selçuk Üniversitesi 
(SÛ) Meram Tıp 
Fakültesi 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Bülent Baysal, 
yeteri kadar yıkan
mayan ellerin, 
her türlü tnjlkrobun 
bulaşmasında 
araç olduğunu 
söyledi.
Prof. Dr. Baysal, 
Meram Tıp 
Fakültesi 
Hastanesinde 
görevli hemşirelerin, 
vatandaşları el 
yıkama konusunda 
bilinçlendirmek 
için, üzerinde 
"El Yıkamak Hayat 
Kurtarır" yazılı, 
yakalara iğne- 
lenebilen küçük 
kağıtlar bastırıp 
dağıttıklarını 
söyledi."El yıkamak 
hayat kurtarır" 
sloganının herkes 
için önemli 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. Baysal, 
ellerin yıkanmasına 
gerekli önemin 
verilmemesinin, 
ciddi sağlık 
sorunlarına yol 
açabileceği 
uyarısında bulundu. 
Türk adetlerinde

yemekten önce 
ve sonra el 
yıkandığını, ayrıca 
tuvaletten sonra da 
ellerin mutlaka 
yıkanması gerektiği
ni belirten Prof. 
Dr. Baysal, 
"Günde ortalama 
8 defa ellerin 
yıkanması lazım, 
ancak yıkıyor 
muyuz? Hayır 
pek çoğumuz 
yıkamıyoruz.
Oysa tüberkülozdan 
sarılığa kadar, el 
üzerindeki mikrop 
lardan bulaşan 

pek çok hastalık 
var" dedi.
-Hastane 
enfeksiyonlarına 
karşı el 
yıkama-
Tıbbi personelin 
her girişimden

önce ve sonra elleri
ni yıkaması gerek
tiğini bildjren 
Prof Dr. Bülent 
Baysal, şunları 
kaydetti: 
"Tıbbi personel 
normal vatandaştan 
daha sıklıkla el 
yıkamalıdır.
Hastane 

personelinin 
günde 15-20 
defa el yıkanması 
lazlrn. Ancak bu 
öylesine el yıkama 
şeklinde değil, 
sabunla, bazı 
zamanlarda da 
antiseptikli 
malzemelerle 
ellerin yıkanması 
lazım. Bu 
alışkanlık, 
hastane enfeksiyon
larının önlenmesine 
ciddi katkı sağlaya
caktır. El yıkandığı, 
takdirde hiçbir 
hastalık 
olmayacaktır.
Yoksa sağlık per
soneli birbirine 
bu mikropları 
bulaştırır." 
Yıkanmayan 
ellerin, her türlü 
mikrobun bulaş
masında araç 
olduğunu vurgu
layan Prof. 
Dr. Baysal, 
merdiven 
korkulukları, 
telefon ankesörleri 
gibi ortak 
kullanılan yerleri 
ve bilgisayar 
klavyeleri ve 
mouselarda çok 
miktarda 
mikroorganizma 
olduğunu söyledi.

Makarna «e 
bulgur ohezite 

riskini azaltıyor
Diyetisyen Prof. Dr. 
Ayşe Baysal, makar
na ve bulgurun, kan 
şeker düzeyini olum 
lu yönde etkilerken, 
diğer yandan besin 
alimini azaltarak 
obezite riskini düşür 
düğünü belirtti. 
Prof. Dr. Baysal, 
Türkiye Makarna 
Sanayicileri Deme 
ğinin, Türkiye Diye 
tisyenler Derneği ile 
birlikte hazırlayıp 
yayınladığı "Bilimsel 
Yönleriyle Makarna" 
adlı kitabında yer 
alan makalesinde, 
makarnanın beşlen
me ve sağlık açısın
dan yararını anlattı. 
Makalede, sağlıklı 
beslenmede büyük 
önem taşıyan kom
pleks karbonhidrat
ların kaynağının 
tahıllar ve kuru bak
lagiller olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. 
Baysal, makarnanın 
ise kompleks kar
bonhidratların en 
zengin kaynağı ol 
duğunu bildirdi.
Makarnanın, B12 
dışında bütün B vi 
taminleri ve mine 
railerini içerdiğini 
belirten Prof. Dr. 
Baysal, ancak tam 

durum buğdayı 
irmiğinden üretilen 
makarnalardaki vita
min ve mineral 
oranının, kepeği ve 
özü ayrılmış irmik
ten yapılan makar
nalardan daha yük
sek olduğunu, tam 
buğday irmiğinden 
üretilen makar
naların diyet lifi için 
de en iyi kaynaklar
dan biri olduğunu 
bildirdi.
Prof. Dr. Baysal, 
makarnanın çok az 
yağ içerdiğini, pey 
nir yerine 2-3 kaşık 
önceden pişmiş 
mercimek ve biraz 
soğan kullanılması 
durumunda, makar
nadaki diyet lif 
oranının artacağını 
vurguladı.
Makarnanın hayvan 
sal kaynaklı peynir, 
yumurta ve kıyma 
gibi besinlerle 
hazırlanması ya 
da bunlarla yapılan 
soslarla birlikte 
tüketilmesi 
halinde bitkisel 
besinlerde bulun
mayan B12 vita
mininin karşılan
masına katkıda 
bulunacağı 
belirtildi

NÖBETÇİ ECZANERESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

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. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 51314 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 1Û 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
Aydin Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Artıtur 514 4771
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 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
Sahil Dev. Hast. 5^ j 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi Ö',J lu 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

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

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

15 Maviş 2008 Perşembe 
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istiklal Caddesi 
Tel: 513 73 94 GEMLİK

Gemlik Kartez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3057 

FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
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Körfez

MIMMMtMial Sağanak yaflıs uyarısı
Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu, kadehle 
içki satışının yasak 
olduğuna yönelik 
yorumların doğru 
olmadığı bildirdi.
Ancak yetki belgesi 
olmayanlar açık içki 
satışı veya sunumu 
yapamayacak. Buna 
göre, bakkal veya 
büfenin önüne- 
arkasına tabure atıp 
açık içki satmak da 
yasak...
Yapılan bir kanun 
değişikliği, kimi 
çevrelerce lokanta, 
bar ve gece kulüp
lerinde 'açık içki' 
satışının yasak
landığı şeklinde 
yorumlandı. Bu 
yorumlar üzerine 
Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu bir 
açıklama yaptı. 
Kurum Başkanı 
Kazım Çalışkan, 
içkinin açık olarak 
kadehte satışına

Türk Balesinin 6O.Yılı Kutlanıyor
Türk balesinin 60. yıl 
dönümü dolayısıyla 
Hacettepe Üniver
sitesi Ankara Devlet 
Konservatuvarı, 17 
Mayıs'ta özel bir tem 
sil gerçekleştirecek. 
İstanbul'da, İngiliz 
balesinin de kuru
cusu olan Dame 
Ninette de Valoiş'nın 
önderliğinde, 1948 
yılında Yeşilköy 
Pansiyonlu İlkoku
lunda başlatılan bale 
eğitiminin 60. kuru
luş yıl dönümü 
dolayısıyla özel bir 
kutlama programı 
hazırlandı.
Hacettepe Üniver
sitesi Ankara Devlet 
Konservatuvarı Bale 
Ana Sanat Dalı

yasak geldiği yönün
deki haberlerin 
doğru olmadığını 
bildirdi.
Şimdi olduğu gibi 
bundan sonra da 
isteyen duble,

şeklinde içki sata
bilecek. Tabii bunun 
için işletmenin 
yetki belgeli olması > 
gerekiyor.
Yasaklama sadece, 
işletme ruhsatı 
bulunmayan mahalle 
bakkalı ve

Başkanı Yrd. Doç; 
Müride Aksan, yap
tığı açıklamada, 
Şubat.ayından bu 
yana atölye çalış
maları gerçekleştir 
diklerini söyledi. 
Etkinlikte, eğitime 
katkıda bulunan 
Türk ve yabancı tüm 
eğitimciler ile 
balenin ustalarına 

büfeleri kapsıyor. 
Artık Bakkal veya 
büfenin önüne- 
arkasına sandalye 
veya tabure atıp 
içki servisi yapıla
mayacak.
Dorcomho riııni'ı I C*ı yuı.M

başlayacak uygula
ma ile yetki belgesi 
olmadan açık içki ; 
satan ya da içkileri 
ambalajlarını 
bozarak bölmek 
suretiyle satanlara; 
"bin ile 10 bin YTL 
ceza verilebilecek.

teşekkür amacıyla 
plaket sunacaklarını 
bildiren Müride 
Aksan, Yeşilköy 
Pansiyonlu 
İlkokulunda 
eğitime başlayan ilk 
öğrencilerin de 
geceye katılacak 
olmasından mutluluk 
duyduklarını 
ifade etti.

Ankara'nın güney ve 
batısında gelişen 
bulut kütlelerinin, 
akşam ve gece 
saatlerinde 
Ankara genelinde 
aralıklarla yağışlara 
neden olacağının 
tahmin edildiği 
bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan “meteorolo
jik uyan”da, son 
uydu ve radar 
görüntülerine göre, 
Ankara'nın güney ve 
batısında gelişen 
bulut kütlelerinin, 
önümüzdeki 
1 saat içinde batı 
çevrelerinden 
(Beypazarı, Polatlı)

lııi« İm t i ıi Sıııııı Mi
Eurovision 2008 
Şarkı yarışması için 
geri sayım başladı. 
Sırbistan'ın başkenti 
Belgrad'da yapılacak 
yarışmada Türkiye'yi 
temsil edecek Mor 
ve Ötesi Grubu ilk 
provalarını gerçek- . 
leştirdi.
Belgrâd arenadaki 
ilk provada Mor ve 
Ötesi Grubu başarılı 
bir sahne perfor
mansı sergiledi. 
Provanın ardından 
basın toplantısı için 
medya mensu
plarının karşısına 
çıkan grup üyelerine 
gazetecilerin ilgisi 
büyüktü.
Mor ve Ötesi Grubu 
22 Mayıs'ta,yarı final 
elemelerine katıla

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

başlayarak, 
akşam ve gece 
saatlerinde Ankara 
il genelinde aralık
larla yağışlara 
neden olacağının 
tahmin edildiği 
belirtildi.

cak. Eurovision 2008 
şarkı yarışmasında 
final 24 Mayıs'ta 
gerçekleştirilecek. 
Bu arada, Mor ve 
Ötesi grubunun 
"Deli" şarkısı, inter
net sitelerinde en iyi 
yideo klibi olarak 
birinciliğini koruyor. 
Ezel Akay yöneti
minde hazırlanan

Oluşabilecek 
olumsuz şartlara 
karşı (kuvvetli 
rüzgar, su baskını, 
yıldırım) ilgililerin 
ve vatandaşların j 
tedbirli olmaları s 
istendi.

www.dehriiim.fm 
adlı web sitesinde 
"Deli" parçasının 
klibihin her gün 
çok sayıda hayran 
ve meraklı tarafın
dan izlenerek birin
ciliğini koruduğu 
grubun menajeri 
Can Sertoğlu 
tarafından 
açıklandı.

KAŞ€D€ BEKLEMEK 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 : (0.224) 513 35 95

http://www.dehriiim.fm


Hükümet, yeni bir prim affı için duğmeyeh bas*

SSK ve Bağ-Kur horclusuna ıeni hir al
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur prim borçluları için yeni bir düzenleme getirilerek prim 

borçları yeniden yapılandırılıyor. Yapılması düşünülen düzenleme ile SSK primi borcu bulunan 
borçluların 9 milyar YTL, Bağ-Kur borçlularının ise 33,1 milyar YTL'lik prim borcu yeniden yapı
landırılacak. Belediye çalışanlarının af kapsamı dışında tutulacağı belirtildi. Haberi sayfa 7’de
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GEMLİK’İN İLKGÜNLÜK SİYÂSİ GAZETESİ

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR 

“Kiralayın, anıca yatırını yapmayın ’
Şirin Plaza No: T GEMLİK 

Tel: 0 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

“Yurtta Birlik, Dünya’da Barış İçin Atatürk’ü Anma ve Halk Yürüyüşü” yapıldı

Kanal Türk’ün satılması
Kanal Türk adlı Tv.’yi tanımayanımız yoktur.
Show Tv.'nin eski Genel Müdürü Tuncay 

Özkan, görevinden ayrılırken aldığı ikramiye 
ile Kanal Türk’ü kurdu.
Bu kuruluş şekli medyada hep tartışıldı.
Zaman içinde Kanal Türk, AKP hükümetine 

muhalefet ile gündemde birinci sıradan yerini 
aldı.

Ulusalcı bir çizgi izleyen bu kanal, adeta mu 
halefet partisi gibi görev yapmaya başladı.
AKP'nin icraatlarını büyük mercek altına al 

\,dı.Devamı sayfa 5'de

FULDA’DAN TELELASTİK
Yani teLeFon kAZANdiRAN İASTİk |

Fulda’nın yepyeni kampanyası Telelastik İle 
21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Motofone F3 
cep telefonunun sahibi olun 

Tevfik Şolaksubaşı ve Oğulları 
Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
No: 13/14 Gemlik / BURSA 
Tel : 524 74 01 
Fax: 524 74 02 -

http://www.gemlikk0rfezgazetesi.c9m
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İiıtMftıiîMM
İngiltere Kraliçesi....

Türkiye'nin son üç gününe İngiltere Kra li 
çesi II. Ek’zabeth'in gelişi damgasını vurdu.. 
Ülkenin tüm enerjisi kraliçe ve kocası Edin 
burg Dükü Prens Philip'in ziyaretlerine odak
landı..

Petrol zamları..
Geçim sıkıntısı..
Laik, demokrat, Atatürk ilke ve devrimler- 

ine bağlı (!) olarak yayın yapan Kanal türk'ün 
patronları Kerimcin pardon Kerim can Ka 
mal ve Tuncay Özkan tarafından Fettullah 
Gülen'in iki numaralı adamı Akın İpek'e satı 
lı şı..

Sabah-ATV'nin bir işadamına "finansma 
m" yaratılarak verilişi..

Unutuldu.. Unutturuldu..
Bu arada bir şey daha es geçildi..
Bayram değil seyran değil Kraliçe 

Türkiye'ye neden geldi ?
Turistik bir ziyaret mi?
Yoksa altında başka nedenler mi yatı yor..
Petrol... Musul. .. Kerkük..
İnsanın aklında "paranoyak" çağrışımlar 

yaptırıyor..
Çünkü çok bilinen bir sözdür "Ingilizlerin 

dostları yoktur, düşmanları da yoktur. İngiliz
lerin sadece menfaatleri vardır!"

Ve bu söz İngiliz parlamentosunun girişin 
de yazar..

Tam da bu aşamada dostum Cemal'den 
gelen bir "cin hikayesi" yazının ardına "cuk" 
oturacak...

Kapı vurulur ve bir erkek kapıyı açar.
Kadın: 'iyi günler az önce camınız kırıldı

I ve bunu yapan benim çocuğum, lütfen özrü 
mü kabul edin ne kadar masrafı varsa öde
mek istiyorum' der.

Adam: 'hiç sorun değil çocuğunuz camı 
kırdı ve içeri giren top değerli bir vazoya 
çarptı ve o da kırıldı."

Kadın daha fazla üzülür ve içeri girdiğin 
de gerçekten,bir vazoyu kırılmış görür.

'Çok üzgünüm bununda masrafını öde
mek istiyorum' der.

Adam:' hiç önemli değil aslında çok bü 
yük bir iyilik yaptınız bana'

Kadın merakla: 'ama camınız ve değerli 
bir vazonuz kırıldı nasıl olur* der

Adam: 'hanfendi ben bir cinim ve 100 bin 
yıldır o vazoda hapis kalmıştım, çocuğunuz 
sayesinde özgürlüğüme kavuştum, dileyin 
benden ne dilerseniz' der.

Kadın sevinçle: 'Ayy ne desem güzel bir 
malikane istiyorum hem de Paris'te.'

Adam bir kısa telefon konuşması yapar 
ve: 'tamam hanfendi isteğiniz oldu, dile diği 

, niz zaman gidebilirsiniz yeni evinize' der ve;
'Ya ikinci dileğiniz?' diye sorar...
'Çok lüks kıyafetler istiyorum' der kadın.
Adam kısa bir telefon konuşması yapar 

ve: 'Armani, Versace ve Dkny'de kıyafetleri 
niz hazır alabilirsiniz' der ve üçüncü isteği 
sorar.

Kadın: 'en değerli mücevherleri istiyorum' 
der..

Adam bir telefon konuşmasrsonrası: 'ok. 
Bulgari ve Tiffany'den dilediğiniz mücevher
leri alabilirsiniz' der.

Kadın havalara uçmuştur. /
Ve adam: 'yalnız ben de bir şey rica et 

sem sakıncası olur mu?' diye sorar.
Kadın merakla: 'nedir?'
Adam: 'biliyorsunuz 100 bin. yıldır bu vazo 

dayım. Kaç zamandır bir kadın yüzü görme 
dim acaba bir gece benimle olur musunuz?' 
diye sorar..

Kadın biraz düşündükten sonra: 'neden 
olmasın?' der ve sabaha kadar birlikte 
olurlar...

Sabah uyandıklarında adam: 'güzel han
fendi acaba kaç yaşında?' diye sorar,

Kadın: '32' der.
Adam da:" Vay be bu yaşta hala cinlere 

inanıyor musunuz?"

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İngiltere Kraliçesi 
Elizabeth ile birlikte 
Bursa 'ya gelen CHP 
Genel Başkan Yar 
dımcısı ve Bursa 
Milletvekili Onur 
Öymen Bursa'dan 
İstanbul'a geçerken 
Gemlik'e uğrayarak 
Cem Güler başkan
lığındaki CHP Gem 
lik İlçe Yönetimi'ni 
ziyaret etti.
Ziyarette Gemlik'in 
sorunları hakkında 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler'den bilgi 
alan Öymen, Cem 
Güler başkanlığın
daki CHP Gemlik 
İlçe Yönetimi'ne ba 
şından beri güven 
diklerini, başarılı 
olacak ve Gemlik'te 
yerel seçimleri kaza 
nacak çalışmaları 
yapacaklarından 
emin olduklarını 
söyledi. 22 Temmuz 
2007 seçimlerinde 
42 milyon seçmenin

seçmen kütüklerin 
de kaydı olduğunu 
ancak TÜİK tarafın
dan yapılan açıkla
mada Türkiye'de 18 
yaş üstü seçmen sa 
yısının 48 milyonun 
üzerinde olduğunu, 
dolayısıyla yaklaşık 
5,5 milyon seçmenin 
ne olduğunu hükü 
mete sorduklarını 
ama hala yanıtını 
alamadıkları için 
önümüzdeki yerel 
seçimlerde CHP 
Gemlik İlçe Yöneti 
mi'ne, sandıklara

sahip çıkmalarını 
öğütleyen Öymen, 
partilerine son dö 
nemde Türkiye'nin 
her yerinden yoğun 
bir ilgi ve katılım 
olduğunu, şimdiye 
kadar sağ partilere 
oy atmış pek çok 
seçmenin önümüz 
deki yerel seçimler 
de CHP ve adayları
na oy atacağın! ken 
dilerine söylediğini 
belirtti.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
de zeytincilik başta

I II I I I

bayta! www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI | MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

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 Dershariesi’ne 

yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoglu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı

150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

olmak üzere, esnafın 
sorunları, Büyük 
şehir Yasası’nın 
Gemlik'e olumsuz 
yansımaları, sanayi 
kenti olmasına kar 
şın gençlerin işsizlik 
problemi ve yerel 
yönetimin beceriksiz 
liği gibi konularda 
Onur Öymen'i bil
gilendirdi. Bir vatan
daşın Tuncay Öz 
kan'ın Kanaltürk'ü 
hükümete yakın çev 
relerden bir guruba 
satışı ile ilgili olarak 
"Tuncay Özkan'a 
çok güvenmiştik 
ama hayal kırıklığına 
uğradık" demesi 
üzerine "bundan 
böyle sadece 
Atatürk'ün partisi 
CHP'ye güvenin" 
diyen Onur Öymen 
Gemlik'e bundan 
sonra daha sık 
geleceğini, ve 
seçim çalışmalarına 
katılacağını 
belirterek 
Gemlik'ten ayrıldı.

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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“Yurtta Birlik, Dünya’da Barış İçin Atatürk’ü Anma ve Halk Yürüyüşü” yapıldı

Gençlik yürüyüşünde Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotman.com 
www.milliyet/blog/özcanvural

YaaYORUM

Halimiz bu!

halli yine yoktu
! Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gençlik Haftası 
etkinliklerinde 
Kaymakamlık ve İlçe 
Gençlik ve Şpor 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
"Yurtta Birlik, 
Dünya’da Bârış için 
Atatürk'ü Anma ve 
Halk Yürüyüşü"ne 
hafta içi olması 
nedeniyle halktan 
yine katılan olmadı. 
İskele Meydanı’nda 
toplanan okul öğren
cilerinin yürüyüşüne 
protokol olarak 
katılan Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Şahin toplantıları 
olduğundan bir 
süre yürüdükten 
sonra ayrıldılar.
19 Mayıs gösterileri 
nin provaları nede 
niyle okulların katilı 
mıyla başlayan yürü 
yüş Emin Dalkıran 
Kordonu üzerinden 
Orhangazi Caddesi 
takip edilerek İlçe 
stadına gelindi.

kızlar yarışmasında 
1- Deniz Tutum 
2- Tuğba Özdemir 
3- Zelal Taşdemir, 
100 metre 
erkeklerde
1- Orhan Pamuk
2- Tunahan Yıldız 
3- Emre Zadeoğlu, 
200 metre kızlarda
1- Çağla Özmen, 
2- Deniz Tutum, 
3- Gizem Bozan, 
200 metre 
erkeklerde
1- Cebrail Tatlı,
2- Serkan Çukur,
3- Mehmet Çağın, 
Öğretmenlerde ise

üstü yarışmasına tek 
başına katılan TEMA 
Vakfı Gemlik Şubesi 
Başkan yardımcısı 
79 yaşındaki İbrahim 
Karaaslanoğlü oldu. 
Yarışmalarda derece

Belediye başkan 
Yardımcısı Menderes 
Bingül ile İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Akif Alanlar 
tarafından verildi.

Bu günlerde dünyada ki Faşizmin tarihini 
okuyorum.

İster alınsın, ister kızsın ama bazı iktidar
da ki siyasetçilerin o gücü, iktidar gücünü 
elinde bulunduruyorum anlayışında...

Naziler de yüzde 40‘la iktidara gelmişler
di..

Nazilerin yönetime demokratik yoldan gel 
dikten, seçimlerle geldikten sonraki kurum
lan değiştirme çabaları arasında bu günde 
büyük benzerlik görüyorum. ■

Bunun için herkesin Başbakanı olmak 
önemli.

O noktayı bulmak ve o noktada bulunmak 
önemli,

Bugün ülkemizde ki duruma bir bakınız...
Benzeri işler oluyor..

.. Size nasıl güvensinler ?
Ülkemizde İktidar şimdi mahkemede yap

tıkları nedeniyle yargılanma noktasında...
Çıkıp savunma vermek yârine yine Anaya 

sa'yı delmeyi Anayasa'da değişiklik yaparak 
bunu yırtmayı düşünüyorlar..

Bu nasıl bir demokrasi, nasıl bir namus 
anlayışı?

Türk yargısının şu ana kadar hiçbir dö 
nem de olmadığı kadar büyük bir baskı altın
da tutuluyor..

Halk bunu görüyor ve üzülüyor, gergin- •' 
leşiyor..

Milletvekillerini de 'Parmak Çocuklar' 
oldular...

"Solda-sağda liderler böyle olduğu sürece 
milletvekilleri parmak çocuk olacaklardır.

Böyle liderler oldukça, bu seçim yasası 
oldukça, dokunulmazlıklar kaldırılmadıkça 
parmak çocuklar olacaktır..

Bak AKP'nin bir önceki döneminde ses 
çıkaran eli yüzü düzgün hangi adam parla
mentoda şu ânda?

Bir Turan Çömez, Abdülldtif Şener Yok, 
hiçbirisini almadılar.

Çünkü sorun oluşturuyorlar.
Dalavereleri açıklıyorlar..
Yerine parmak çocuk aldılar..
Piyonlar, el kaldırıcılar..
Cumhuriyet Halk Partisi de böyle yaptı..

Onlarda da Parmak çocuklar çoğunlukta...
Deniz Baykaİ’ın tahta askerleri..

Türkiye'de bazı siyasetçiler kendisinin 
bile inanmadığı şeyleri sırf milletvekili kal 
fnak, lidere yaranmak için söylüyor,.

Kendisinin de inanmadığı şeyi; sırf oya 
tahvil etmek adına yapılan bir takım namus
suzluklara göz yumuyorlar..

Bunun zaten kinrolduğu nasıl yapıldığı 
meydanda.

Onlar görmemezliğe getiriyorlar ama hal 
kın çoğunluğu bu dalavereleri görüyor, fısıltı 
gazetesi konuşuyor..

En kolay yapıldığı alan Din-inanç üzerin 
den yapılanıdır..

Çünkü ülkemde insanların inançları çok 
önemli..

Ben kararsızım ya da hiç benim bu konu
da çizgim yok diyenler büyük namussuzluk 
yapıyor.

Ben buna inanıyorum.
Çizgin olur beğenmesem de karşıda 

durursun ona da saygım var.
Ama bir çizgin ve tutarlılığın olur..
Elbette ki değişimi önemsiyorum, ama 

değişimin de dönme olduğu düşünmüyo
rum..

Kırk senelik sosyal demokrat bir gecede 
AKP de bakan oluyor.

Yüzü kızarmadan, gülücükler yapıyor, 
elini havalara kaldırıyor..

Halkım bu değer kaybına üzülerek, biraz
da acıyarak bakıyor.

mailto:ozcanvural1933@hotman.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcanvural
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fenerhalıceliler Derneği'nıleıı eğitime flestek

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Fenerbah 
çeliler Derneği 
Yönetim Kurulu 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
yaptığı işbirliği 
sonucu bilgisayar 
ihtiyacı duyulan 
iki İlköğretim okulu
na tam donanımlı 
ve renkli yazıcı ile 
bilgisayar

hediye etti.
Çınar İlköğretim 
Okulu Müdürü İsmail 
Uzun ile Engürücük 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Hüseyin 
Kaftan'a 
bilgisayarları 
Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı 
Avukat Tolga 
Gemicioğlu ile yöne
tim kurulu üyeleri 
tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube . 
Müdürü Ali Osman 
Cura'nın da hazır 
bulunduğu teslim 
töreninde konuşan 
Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı 
Tolga Gemicioğlu, 
"Biz sadece kulüp 
taraftan değiliz, 
ilçede eğitim veren 
tüm okullarımıza 

elimizden gelen des 
teği vermek amacıy
la çalışmalarımız 
sürüyor. Bunun yanı 
sıra Fenerbahçe 
Spor Kulübü’nün 
başlattığı 101'nci 
yılda 101 bin kitap 
kampanyasına des 
tek vermek isteyen 
vatandaşlarımız 
derneğimize müra
caat ederek ellerin 
deki kitap ve araç 

gereçlerini bağışla 
yabilirler" dedi. 
Çınar İlköğretim 
Okulu Müdürü İsmail 
Uzun'da, okullarına 
yapılan bilgisayar 
desteğinden öğren
ciler adına memnun
luk duyduğunu 
belirtti.
Taşımalı sistemle 
çevre köylerine de 
eğitim veren 
Engürücük İlköğre

tim Okulu Müdürü 
Hüseyin Kaftan, 
okullarının bilgisayar 
ihtiyacının bulun 
duğuna dikkat çe 
kerek, "Fenerbahçe 
liler Derneği başka 
nı ve yönetim kuru- 
Juna teşekkür ediyo
rum. Öğrencilerimiz 
onların hediye ettik
leri bilgisayar ile 
daha iyi eğitim yapa 
bilecekler" dedi.

ISO Gazi İlköğretim Okulıı’nıla 
Tarih ue Numistik Sergisi

üniversite adaylarına müjde

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
öğretmen ve 
öğrencilerinin 
uzun uğraşlar 
sonucu elde ettikleri 
çeşitli tarihleri 

yansıtan ve Numis 
tik (Eski paralar) 
sergisi açıldı.
Okul giriş salonun
da sergilenen 
eserler TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Sosyal Bilgiler 
öğretmenleri İsmail 
Gazi, Ali Kan ye 

Yusuf Topal 
tarafından hazır
lanan sergide 
eski tarihli 
gazeteler, kore 
gazi madalyası ile 
tarihi çok eskilere 
dayanan paralar ile 
giyim eşyaları 
yer alıyor.

YÖK üniversite 
adaylarına müjde 
verdi. Üniversite 
kontenjanlarını 
yüzde 25 artırma 
kararı, öğrencileri 
sevindirdi.
YÖK Başkanı 
Yusuf Ziya Özcan 
açıkladı. Üniversite 
kontenjanları yüzde 
25 artırılacak.
30 ila 40 bin arasın
da yeni kontenjan 
haberi, öğrenciler 
arasında bayram 
havası estirdi. 
Sevincin sebebi 
üniversiteye girme 
şansının artması. 
Yaklaşık 2 milyon 
kişinin girdiği 
ÖSS'de halen 200 
bin öğrenci örgün 
eğitim programları
na yerleştiriliyor. 
Bu da Açık öğre
timin dışında kalan 
1 milyona yakın 
kişinin açıkta kal 
ması demek. Hal

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

böyle olunca, ek 
kontenjan haberi 
bu yıl sınava gire
ceklerin yüzünü 
güldürdü.
YÖK Başkanı Kararlı 
Düzenlemenin bu 
yıla yansıması 
için yoğun çaba 
harcıyor.
Tercih kılavuzları 

basılmadan 
kontenjanların 
belirlenmesi 
için değişiklik 
teklifi 22 Mayış'ta 
yapılacak YOK 
Genel Kurulu'na 
yetiştirilecek. 
Bazı rektörlerse 
kontenjan artırımına 
sıcak bakmıyor.
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Kanal Türk’ün satışı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin yap

madığı muhalefeti KanalTürk yapı 
yordu.

Cumhuriyet mitingleri organizas
yonundan, “Biz Bir Milyon Kişiyiz" 
kampanyalarına kadar bir dizi giri 
şimlerde hep önde olan kişi Tuncay 
Özkan oldu.

Tuncay Özkan adeta bir siyasi 
parti lideri havasına girdi.

Söyledikleri, yayınları doğruydu 
ancak, yayıncılık ilkelerine tersti.

Özkan AKP’ye muhalefeti öylesi 
büyüttü ki hükümet üzerine yürü 
meye başladı.

Tuncay Özkan, televizyon 
kanalını bana göre tehdit aracı veya 
silah olarak kullanmaya kalktı.

Meydanlarda kendini dinleyen 
milyonları görünce coştu da coştu.

Muhalefet Partilerinin yapa
madığını yapma cesaretini buldu 
kendinde ve kanalında.

Hükümet maliye ile üzerine 
gelince de meydan okumadan dur
madı.

Hiç açığı yokmuş gibi kitleleri 
inandırdı ve iktidara karşı adeta 
kışkırttı.

İktidara muhalef ederken tek 
başına meydanlarda mitingler 
düzenlemeye başladı. 22 Temmuz 
2007 seçimlerinde bunu devam ettir
di.

Baykal’a rakip yeni bir lider 
doğuyor imajı gelişti toplumda.

Ateş gibi adam dedirtiyordu 
kendinden.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Bizde hergün bu kanalın mü - 
davimlerinden olduk.

En ciddi tartışma programları 
KanalTürk’de düzenleniyordu.

İktidarın açıklarını bu kanal 
sayesinde öğreniyordu toplum.

Bizim de bir kanalımız var 
dedirten bir yayıncılıktı bu..

Magazine bulaşmayan, saçma 
sapan Türk filmleri ve dizileri 
olmayan, adam gibi bir kanal diyor
du o görüşte olanlar.

İktidar kadar, İslamcı kesime ve 
bilhassa tarikatlar ile Gülen 
Cemaatine veryansın ediliyordu 
sürekli.

Bunların ipliğini pazara çıkaran 
tek kanaldı adeta..

Ama birkaç gün önce ne olduysa 
oldu bu kanal Fettullahçı olarak bili
nen Koza grubuna satıldı.

Bugün gelinen noktada kanal 
Türk izleyicileri şokta.

Nasıl şokta olmasınlar.
Bir yandan Kemalist geçi 

neceksin, bir yandan meydanlarda 
ve yayınlarında AKP’ye veryansın 
edeceksin, sonra kanalı hükümete 
yakınlığıyla bilinen bir cemaat

grubuna satacaksın.
Bizler gzetecilik yanında mat

baacılıkta yapan insanlarız.
Koza Davetiyeleri sektörün 

önemlilerinden biri.
Matbaacılığa başladığımız 1970’li 

yıllarda Koza yoktu.
İpek Davetiyeleri vardı.
Zamanla iki kardeş İpek içinde 

anlaşamayınca, Ali İpek İstanbul’dan 
koptu Ankara’ya yerleşti.

Burada Koza adıyla davetiye 
çıkarmaya başladı.

Ali İpek o yıllarda Karacaali 
Köyü’nde yazlığa gelir aylarca bura
da kalırdı.

İpek Davetiyeleri battı.
Koza yoluna devam etti.
Kaliteli davetiye yaptığı için de 

tutuldu.
Ali İpek ufak tefek bir adamdı.
Zaman zaman Karacaali Köyün 

deki yazlığına geldiğinde bizim mat
baaya da uğrar sohbet ederdik.

Şimdi sağ mı öldü mü bilmiyorum 
ama çocukları büyüdü ve işlerini 
devraldı.

Çocukları dışarıda eğitim aldılar..
Koza davetiyeleri büyümeyi

sürdürdü.
Borsada hisse senetleri alınıp 

satılır oldu.
2002 seçimlerinden sonra iktidara 

AKP seçilince, Koza grubu daha da 
büyümeye başladı.

Türkiye'de en çok konuşulan iki 
yabancı firmadan biri olan Bergama 
Altın madenlerini satın aldı.

Ardından Bugün diye bir ga 
zeteyi..

Bu gazete havalanlarında ve met 
rolarda ücretsiz dağıtılıyor. Milyon 
adet gazete bedava dağıtılıyor. Özel
liği ise AKP’yi desteklemek.

Koza grubunun sahibi, Vatan 
Gazetesinde Fettullah Gülen.Hoca’yı 
sevdiğini yazdı.

Yani bu grubun arkasındaki 
gücün kim olduğu ortaya çıktı.

İktidar ATV ve Sabah gazetesini 
de kendine yakın bir sermaye 
grubuna aldırdı. Şimdi de Kanal 
Türk Gülen cemaatinin desteklediği 
bir gruba satıldı.

. Gelin bu satışı onaylayın.
Tuncay Özkan, hükümetin baskı 

sından yakınıyor. Mali durumunun 
zorda olduğunu söylüyor.

Ne derse desin, yaptıklarıyla, 
düşünceleriyle büyük bir kitleyi 
hayal kırıklığına uğratmıştır.

Silahını düşmanına teslim etmiş 
tir.

Televizyon kanallarında gözyaşı 
dökmesi onun bitişinin kanıtıdır.

Bunu bunca inananına yapma
malıydı.

Barış ve İlil'e taşarı helgesi Yerleske’de 
kayrak direği 
ye Bilgisayar 
Laboratııuarı 

açılıyor

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
2/B sınıfı öğrencisi 
ve gazetemiz 
‘Çiziyorum’ köşesi 
çizeri Barış Can 
Güler ile 1/A sınıfı 
öğrencisi İdil Tekin 
‘Başarı Belgesi 
ile ödüllendirildi. 
Barış Can Güler, 
Hürriyet Gazete 
si’nin 60. yıldönümü 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

nedeniyle 
düzenlenen ‘İnsan 
Hakları’ konulu 
resim yarışmasına 
katılarak, ‘Başarı 
Belgesi’ ile ödül
lendirilirken, İdil 
Tekin ise Mopak 
tarafından düzenle
nen “11. Defter 
Kapağı Dizayn 
yarışmasına 
katılarak,

Başarı Belgesi ile 
ödüllendirildi. 
Ayrıca, İdil Tekin’in 
yaptığı resim 
Türkiye genelinde 
yarışmaya katılan 
10 bin 300 eser 
arasından sergilen
meye değer bulu
nacak, İzmir Resim 
Heykel Müzesi’nde 
izlenime açıldı. 
Barış Can Güler 

ve İdil Tekin’e 
belgeleri önceki gün 
okulda düzenlenen 
törende, Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler 
tarafından verildi. 
İşler, törende 
yaptığı konuşmada, 
Görsel Sanatlar 
Öğretmeni 
Burçak Uslu ve 
öğrencileri kutladı.

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek- 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde 
bulunan tarihi 
fabrika bacası 
bayrak direğine 
dönüştürüldü.
Dev bayrak direği 
19 Mayıs 2008 
Pazartesi günü 
saat 14.30’da 
törenle hizmete 
açılacak.
Bayrak direği 
açılış töreninden 
sonra, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 
yaptırılan 
‘Bilgisayar Uygu 
lama ve Araştırma 
Laboratuvarı’nda 
saat 16.30’da 
hizmete açılacak. 
Önümüzdeki yıl 
Yerleşke Yüksek 
Okullarına ilave 
edilmesi kararı 
alınan bilgisayar

program ve 
donanım yüksek 
okulunun temelini 
teşkil edecek 
olan laboratuvara 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
40 adet bilgisayar 
alınarak bir labo- 
ratuvar oluşturuldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÜIIÜİMIIIİSİİİIİIİİIIIIIİMI
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, AKP 
tarafından organize 
edilen ve Bursa'da 
ikinci dönemine baş 
lanan Siyaset Aka 
demişi ile Türk siya 
setine kalite gele
ceğini söyledi. 
Başkan Şahin, Adile 
Naşit Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirilen 
Siyaset Akademisi 
Yerel Yönetimler 
Programı’nın ikinci 
dönem açılışında 
yaptığı konuşmada, 
akademiye öğrenci 
olanların, ülke yöne
timinde taşın altına 
elini koyma cesareti
ni gösterdiğine dik 
kati çekti. AKP’nin 
açtığı siyaset okulu 
ile Türk siyasetine 
de artık kalite gele
ceğini dile getiren 
Başkan Şahin, “Aka 
demi öğrencileri gele 
ceğin meclis üyeleri, 
belediye başkanları 
olmak iştiyorlar. 
Siyasette varız diyor-

la r. Bu okuldan 
mezun olanlar ileride 
üllke siyasetinde rol 
allacaklar. Aldıkları, 
biilgile'ri, yönetimler 
gösterecekler” dedi. 
Siyaset akademisi 
nin Bursa’ya da katkı 
sağlayacağını dile 
getiren Başkan Şa 
hin, akademideki 
deırslerde. öğrenci
lerin, yerel yöneticil
er, ve akademisyen
lerle fikir yapacakları 
paylaşımlarının yanı 
sıra şehircilikteki 
gelişmeler hakkında 
bilgi sahibi olma fır

satını da bulacak
larının altını çizdi. 
AKP Bursa il 
Başkanı Sedat Yalçın 
ise siyaset akademi 
sinin, Türk siyasetin 
de birkalite arayışın
dan ortaya çıktığını 
belirtti. Türkiye’de 
geçmişte yaşanan 
kaoslara, siyasetteki 
tıkanıklıklara bakıl 
dığında hepsinin 
temelinde bilgi ek 
sikliğinin tespit edil 
diğine işaret eden 
Yalçın, “Siyaset 
akademisi ile bu bil 
gi eksikliğini ortadan 
kaldırmayı hedefliyo 
rUz. Siyasetin bilgi 
ve şeffaflıkla yapıl
madığı yerlerde bir 
çok sorun da bera 
berinde geliyor. 
Ülkemiz AB süre 
cinde Önemli 
reformlara imza 
atıyor. Bu reform
ların birçoğu yerel 
yönetimlerin yetki 
Ve sorumluluklarını 
arttırıyor.” şeklinde 
konuştu.

"Trafikte,'Benim Başıma 
Gelmez'Anlayışı Değişmeli’’
Trafik kazalarında 
en önemli eksiklik
lerinden birinin 
de insanların benim 
başıma gelmez 
anlayışı ile araç 
kullanmaları 
olduğunu söyleyen 
yetkililer, kazaların 
her an herkesin 
başına gelebileceği 
uyarısında 
bulunuyor.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü II 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ile 
Bursa Şoförler ve 
Otomobilciler 
Odası'nın ortaklaşa 
düzenlenen 200 
dolmuş şoförünün 
katıldığı seminerde 
konuşan polis 
memuru Recep 
Kişioğlu, geçtiğimiz 
yıl Bursa'da 
kazalardan

AIİ|lAHMACIIN 513 95 45

119 kişinin yaşamını 
yitirdiğini söyledi. 
Trafikte çok 
dikkatli olunması 
gerektiğini vurgu
layan Kişioğlu, 
"Ülkemizdeki kaza • 
oranlarını göz 
önüne aldığımızda 
trafik kazalarına 
karışma olasılığımız 
çok fazla. 'Benim. 
başıma gelmez' 
düşüncesi yanlış, 
herkesin her an 
başına gelebilir" 
dedi. Kişioğlu, 
trafiğe bakış açısını 
değiştirmek gerek
tiğini belirterek, 
şöyle konuştu: 
"Sîzler her ne kadar 
bu işi,profesyonel 
olarak yapıyor 
olsanız da öncelikle 
kendi canınızı sonra 
da artık aileniz gibi 
olan yolcularınızın 

canını taşıyorsunuz. 
Bunun bilinciyle 
her zamankinden 
daha dikkatli olur
sanız sonuçları 
çok ağır olan 
trafik kazalarına 
karışma riskiniz 
azalır."
Bursa Şoförler 
ve. Otomobilciler 
Odası Başkanı 
Haşan Topçu 
İse, her kaza 
haberinde yürek
lerinin sızladığını 
söyleyerek, 
"Bizler mesleğin । 
profesyonelleri 
olarak, her fırsatta - 
bilgi birikimimizi 
ve yeterliliklerimizi 
arttırarak topluma 
örnek olmalıyız. 
Sizlere yoğun 
katılımınız dolayısıy 
la teşekkür ederim" 
diye'konuştu.
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SSK »e Bağ-Kur borçlusuna yeni bir al
Hükümet, yeni bir 
prim affı için 
düğmeye bastı. 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ-Kur 
prim borçluları için 
yeni bir düzenleme 
getirilerek prim 
borçları yeniden 
yapılandırılıyor. 
Son dönemde 
harcama politikası 
nedeniyle oldukça 
eleştirilen ve IMF'ye 
gönderilen Niyet 
Mektuplarında bir 
daha af getirilmeye
ceğine yönelik 
yazılı taahhüdü 
bulunan hükümet, 
tersi yönde adım 
atmış olacak.
Yapılması düşünülen 
düzenleme ile SSK 
primi borcu bulunan 
borçluların 9 milyar 
YTL, Bağ-Kur borçlu 
larının ise 33,1 mil
yar YTL'lik prim 
borcu yeniden 
yapılandırılacak.

Sadece belediye 
çalışanlarının af 
kapsamı dışında 
tutulacağı 
ifade ediliyor. 
Böylelikle toplamda 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun 
42 milyar YTL'lik 
prim alacağı yeniden 
yapılandırılmış 
olacak.
Geçmiş uygula

malarda hükümet 
prim borçlularının 
faiz borcunu silerek 
ana para borcu 
üzerinden aylık tak- 
sitlendirme yoluyla, 
af yoluna gitmeyi 
tercih etmişti. Yeni 
uygulamanın da 
yine bu şekilde 
gerçekleştirilmesi 
bekleniyor. Bu 
düzenleme, ÂKP 

hükümetinin 2003 v*> 
2006 yılların da getir 
diği afların ardından 
üçüncü kez af ola
cak. Borçlular açısın 
dan avantaj getir 
mek le birlikte, affın 
eleştirilen bir çok 
yönü şözkonu su. 
Borçlarını zamanın
da ödeyen kesim ile 
ödemeyenler arasın
daki eşitlik ilkesinin 
ödemeyen lehine 
bozulması, kamuo 
yunda büyük tepki 
topluyor. Türkiye'nin 
2007 yılındaki sosyal 
güvenlik açığının 24 
milyar YTL düzeyin 
de olduğu dikkate 
alındığında, bunun 
yaklaşık iki katı, bir 
başka deyişle ülke 
nin iki yıllık açığı 
kadar alacağından 
vazgeçilmiş olacak. 
Bu yeniden yapı- ' 
(andırmanın ardın
dan sağlanması bek
lenen kısa vadeli 

finansmanın, bütçe 
nin bu yılki dengele 
rine olumlu etki yap
masına rağmen 
uzun vadede alacak
tan vazgeçilmesi 
ne deniyle sorun 
yaratabileceği 
konuşuluyor.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, SSK ve 
BAĞ-KUR prim atfıy
la ilgili hazırlanmış 
bir tasarı olmadığını 
belirterek, konuyu 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ile görüşeceklerini 
söyledi. Unakıtan, 
TBMM'ye gelişinde 
gazetecilerin, SSK 
ve BAĞ-KUR prim 
affına ilişkin soru
larını yanıtladı. Bir 
gazetecinin, “42 mil
yar YTL'ye ulaşan 
prim borçlarının 
affedilmesiyle ilgili 
düzenlenmenin 
Mecliste bir tasarıya 
ekleneceği şeklinde 

haberler var. Hükü 
metin bu yönde aldı 
ğı bir karar var mı?” 
sorusuna karşılık , 
Unakıtan, “Maliye 
Bakanlığı olarak ben 
konuşursam:.. Çalış
ma Bakanlığı ile otu
rup yeniden bu konu 
yu konuşmamız icap 
ediyor. Daha önce 
kendisiyle, sözlü ola 
rak çok kısa görüş 
tük. Öyle hazırlan
mış bir tasarıyı ben 
görmedim' dedi. 
Bir gazetecinin “Af 
mı, taksitlendirme 
mi?” soruşu üzerine 
Unakıtan, “Onu 
Çalışma Bakanına 
sorun. Bana tasarı 
gelmemiş diyorum” 
karşılığını verirken, 
“Prensip olarak 
buna karşı mısınız?” 
sorusu üzerine ise 
“Çalışma Bakanı ile 
görüşüp ondan sora 
konuşabilirim” diye 
konuştu.

Yolsuzluğa kam açılıyor
Belarus Dışişleri 
Bakan Yardımcısı 
Valery Voronetsky, 
Türkiye ile her alan
da ilişkilerini geliştir 
mek istediklerini 
belirterek, iş birliği 
çağrısında bulundu. 
Belarus'un Ankara 
Büyükelçisi Natalia 
Zhylevich ile Bela 
rus Fahri Konsolos 
luğu'nun açılışına 
katılmak üzere Bur 
sa'ya gelen Dışişleri 
Bakan Yardımcısı 
Valery Voronetsky, 
Vali Şahabettin Har 
put'u makamında 
ziyaret etti. 
Belarus'un sahip 
olduğu sosyo-eko 
nomik özellikler hak 
kında bilgi veren 
Voronetsky, "Türki 
ye ile Belarus arasın 
daki dostluk ilişkisi
ni geliştirmek içirt 
Bursa’da iki gündür

temaslarda bulunu 
yoruz. Türkiye ile 
her alanda ilişkile 
rimizi geliştirmek 
istiyoruz. Belarus ile 
Türk işletmeleri 
arasında iş birliği 
kurmak, turizmin 
geliştirilmesi için 
Bursa’da yönetici ve 
iş adamlarıyla 
görüşeceğim" dedi. 
Vali Şahabettin

Harput da 
Bursa'nın 
Türkiye için 
önemine işaret 
ederek, ziyaretin 
iki ülke arasındaki 
ilişkileri güçlendire
ceğini belirtti. 
Ziyaret sonunda 
Vali Harput, Bakan 
Yardımcısı Valery 
Voronetsky'ye çini 
tabak hediye etti.

Hükümetin ihaleler
önünde engel olarak 
gördüğü Kamu İhale 
Kanunu bir kez da 
ha değiştiriliyor.
Yeni düzenleme ile 
önde gelen yolsuz 
luk yöntemlerinden 
olan ihale iptalleri 
Kamu İhale Kurumu 
(KİK) tarafından 
incelenemeyecek. 
İhaleye itiraz etmek 
için 10 bin YTL'ye 
kadar ücret ödenme 
si gerekecek. 
TOKİ'nin uygulama 
lan nedeniyle tartış
ma konusu olan ya 
pim ihalelerinin so 
nuçları gizli tutula
bilecek. Belirli şir
ketler arasında ihale 
yapılmasına izin ve 
ren kapalı ihale usul 
lerinde kapsam ge 
nişleyecek. Sağlık 
kuruluşlarının kendi 
aralarında yapacak
ları atımlar kanun 
kapsamı dışına____

Çıkarılacak. Kamu 
İhale Kanunu İle 
Kamu İhale Sözleş 

■ meleri Kanununda
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarısı TBMM Baş 
kanlığı'na sunuldu. 
Belirlenen tutarlar 
üzerindeki ihalelerin 
Sonuçlarının Resmi 
Gazete'de yayımlan
ma zorunluluğu de 
ğiştirilen yeni düzen 
leme göre, sonuçlar
dan Kanun kapsa 
mındaki ihalelere 
ilişkin olanlar Ku 
rum tarafından

Kamu İhale Bülte 
ninde yayımlanacak. 
Sonuç bildirimlerin 
de yer verilecek bil
giler ile savünma, 
güvenlik ve istih
barat alanlarında 
görev yapan idare 
lerin Kanun kap
samında yaptıkları 
mal ve hizmet alım- 
ları ile yapım işler
ine ilişkin ihale so 
nuçlarından hangi
lerinin yayımlana 
cağı ilgili idarenin 
görüşü alınarak 
Kurum tarafından 
belirlenecek.

KnŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA
1 SAATTE TESLİM EDİLİR

•r SATILIK DAİRE

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

Denize yakın, 3 yatak odalı 
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2 balkonlu bahçeli otoparklı 
lüks yazlık daire SATILIK
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 
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Yakalanan tefeciler senem ödeyemeyen 
vatandaşın kalçasına ’K' damgası Hasmış

Etflilik konuşurken 
lıirbirini bıçakladılar

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen 'Damga' kod adlı 
planlı operasyonda, 
kurdukları örgütle 
senet karşılığında 
yüksek faizle para 
verdikleri kişilere 
işkence ettikleri 
iddia edilen 3 kişi 
yakalandı.
Örgüt liderinin, sene
di ödeyemeyen bir 
kişinin kalçasına 
piknik tüpünde ısıt
tığı demirden yapılan 
isminin baş harfi 
olan ’K' damgası 
bastığı ortaya çıktı. 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla Müca 
dele Şube Müdürlü 
ğü'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
Organize Büro Amir 
ligi ekipleri kurduk- 

. lan paravan şirket 
aracılığıyla gazete 
ilanlarından bulduk
ları satılık tekstil

makine sahiplerini 
dolandırdıkları belir
lenen Kenan Y. (27), 
Metin A. (39) ve 
Haşan Hüseyin K.'yi 
(27) takibe aldı.
Yapılan incelemede 
Metin A.'nın tekstil 
makinelerini senet 
karşılığı aldığını ve 
parayı ödemediği, 
devreye giren Kenan 
Y.'nin ise makine sa 
hibine giderek "Se 
nin makineler bende. 
40 bin YTL'lik maki 
neyi bana 80 bin 
YTL'ye sattılar. 40 
bin lira ver makineler 
senin olsun" diyerek 
bedelsiz aldıkları 
makineleri sattığı 
belirlendi.
Operasyonu genişle 
ten polis, tefecilik, 
hırsızlık, gasp, sahte 
cilik suçlarından 
sakıbah olan Kenan 
Y., Metin A. ve Haşan 
Hüseyin K.'nin, se 
net karşılığında yük
sek faizle para ver 
dikleri küçük ölçekli 
esnaflara dağa

kaldırarak işkence 
yaptıklarını tespit 
etti. Hazırlıkların 
ardından 'Damga 
Operasyonu' için 
harekete geçen polis 
3 zanlıyı da yakaladı. 
'Suç işlemek amacıy
la örgüt kurmak, ku 
rulan örgüt kapsa 
mında kişiyi hürriye 
tinden yoksun bırak
mak, nitelikli yağma, 
eziyet etmek, ölümle 
tehdit, tefecilik ve 
sahtecilik yapmak'la 
suçlanan zanlıların, 
senetleri ödeyefme 
yen vatandaşların 
ağız ye ellerini bant- 
Iayarak tenha bir 
alana götürüp işken 
ce yaptıkları belirlen
di. Örgüt lideri 
olduğu öne şürülen 
Kenan Y.'nin, senedi 
ödeyemeyen ismi 
açıklanmayan bir 
kişiyi dağa kaldıra 
rak, isminin baş harfi 
olan demirden yapı 
lan 'K' harfini piknik 
tüpünde ısıtarak 
kalçasına damga

olarak vurduğu belir
lendi. Kalçasında 'K' 
damgası basılan kişi, 
korkudan Bursa'daki 
işlerini bırakarak 
İstanbul'a kaçtı. 
Soruşturmayı geniş 
leten polis, çiftçilik 
yaptığı öğrenilen kişi 
yi İstanbul'da bula 
rak ifadesine başvur
du. Kişinin zanlılara 
8 bin YTL'lik senet 
borcu olduğu öğre
nildi. Yüksek faizle 
para verdikleri yak
laşık 20 kişiye eziyet 
ettikleri belirlenen 
zanlılarla birlikte 200 
bin YTL değerinde 
senet ele geçirildi. 
Zanlıların ev ve işyer 
lerinde yapılan ara
malarda ise 'Yıldız' 
tabir edilen kesici 
aletlerler ele geçiril
di. Örgüt lideri Ke 
nan Y.'nin, kalçasına 
damga vurduğu kişi 
ye "Parayı ödemez 
sen soyadımın baş 
harfi olan (Y) damga 
sini da vururum" 
dediği öğrenildi.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde 'evlilik' 
meselesinden çıkan 
tartışmada 2 genç 
birbirini bıçakladı. 
Hastaneye 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ahmetpaşa 
Mahallesi Fahri 
Korutürk Caddesi'n 
de meydana gelen 
olayda Baki O.

(26), kardeşiyle 
evlenmek istediği 
Mehmet Ö. (22) 
ile konuşmak 
istedi.
İkili arasında 
çıkan tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüşünce gençler 
birlirini bıçakladı. 
El avuç kısımdan 
yaralanan 
gençler, hastaneye 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Cep telefonu 
için arkadaşını

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

GemlikK-rfez

ABONE
ZM

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

ACİL SATILIK te KİRALIMIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 

20.000 - YTL

Düzce'nin Akçakoca 
İlçesi'nde lise 
öğrencisi 16 yaşın
daki O.Ş., öğretmen 
evinde staj yaptığı 
sınıf arkadaşı 16 
yaşındaki Yılmaz 
Birinci'yi cep telefo
nunu karıştırması 
nedeniyle bıçakla
yarak öldürdü. 
Olay önceki gün 
Akçakoca Öğretmen 
Evi'nde meydana 
geldi. Lokalde çıkan 
tartışmada O.Ş. eli 
ne geçirdiği 
ekmek bıçağı ile 
Yılmaz Birinci'yi

göğsünden 
bıçakladı. Olayın 
ardından AlapTı 
İlçesi'nde yaşayan 
ailesinin yanına 
kaçan O.Ş. 
gözaltına alındı. 
Okuldaki öğretmen
ler olayın ardından 
“Ölen öğrenci çok 
başarılıydı. Diğer 
öğrenci ise agresif 
ve kabadayı bir 
öğrenci. Arkadaşları 
ile anlaşamıyordu. 
Cep telefonu 
yüzünden bıçak
lamış. Üzgünüz” 
dediler.

İ Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
1 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
a .. . . —,. . —a
| Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa i&

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

1 Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler £<■

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

1
Madde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

Cinli gelin dehşeti
Temel İçgüdü filmi 
n in bir benzeri de 
Ankara'da yaşandı. 
Çinli kadın Türk ko 
casını Sevgililer Gü 
nü gecesi, 18 yerin 
den bıçakladı.
Talihsiz adam boşan 
mak isterken eşi 
“Kocamı çok seviyo
rum, onu asla bırak
mam" dedi.Film gibi 
olay, Ankara 3. Aile 
Mahkemesi'nde gö 
rülen bir boşanma 
davasında ortaya 
çıktı. İddiaya göre, 
turizm rehberliği 
yapan Türk koca 
Müfit C.Ö, “Sevgili 
İer Günü" gecesi, 
Çinli eşi Yuying Su 
O. tarafından 18 
yerinden bıçaklandı. 
Savcılık Çinli eş 
“öldürmeye teşeb-

büs" suçlamasıyla 
yargılanırken, ölüm
den dönen koca, 1 
çocuk annesi eşine 
boşanma davası 
açtı. Önceki gün ya 
pılan duruşmaya bı 
çaklanan davacı ko 
ca Müfit Can Ö.
Çin'de bulunduğu 
için katılmazken, 
onun yerine ailesi ve 
avukatı hazır bulun
du. Duruşmaya, 
Türkçe bilmeyen 
Yuying Su Ö. ile bir 
tercüman katıldı.
Davacı Türk kocanın 
avukatı, dilekçelerini 
tekrarlayarak, “Mü 
vekkilim defalarca 
bıçaklanmış ve ölüm 
den dönmüştür.
Bunu yapan bir eşle 
evlilik birliğinin 
yürümesi mümkün

değildir" dedi. 
Avukat, boşanma 
kararının yanı sıra, 
küçük çocuklarının 
velayetinin de, Çinli 
anneye değil, baba 
sına verilmesini 
talep etti. Çinli eş 
ise, birlikteliklerin • 
den bir çocukları 
olduğunu belirterek, 
"Kocamı hâlâ çok 
seviyorum. Kesinlik 
le boşanmak istemi 
yorum. Onsuz yapa
mam" dedi.
Ankara 3. Aile Mah 
kemesi, dosyadaki 
eksikliklerin gideril 
mesi için duruşmayı, 
ileri bir tarihe ertele
di. Bıçaklanan koca 
Arif Demir karısın
dan şikayetçi 
olmamış kısa süre 
cezaevinde kaldık
tan sonra tahliye 
edilen karısı ve 
kızıyla yaşamaya 
devam etmişti.
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ELEMAN ARANIYOR
Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müraccıtlctr  şahsen yapılacaktır.

KARADENİZ YAPI
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ 

Fabrikası Karşısı GEMLİK 
[TEL: 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR

Temizlik işlerinde 
görev yapmak üzere

Müracatlar şahsen yapılmalıdır.

UMURBEYBEL£DİYEDÛĞÛNSALONLAR( 
l^tefsinsüren

*n5 Zeytindik Gıda Tur. San. ve tic. Itd. Şti.

TEL: 0.224 525 17 00

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Bar/ş Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM
8 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
* Müracatlar şahsen yapılmalıdır. 

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti.
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

ELEMAN ARANIYORT
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

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı, 

Bursa Trafik Şube Müdürlüğü’nden 
aldığım ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Yusuf DAMAR

GEM1İK SİNEMA GÜN10Ğ0
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Teh5l3332l)

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

CENGİZ HAN
MEVLANA CELALETTİN RUMİ

12.00 ■ 14,00 ■ 16.00 ■ 19.00 ■ 21.00
14.15-16.30-19.15- 21.15
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Doğa yürüyüşlerine ilgi artıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kısa süre önce 
kurulan ve her 
geçen gün büyük 
ilgi toplayan Gemlik 
Yaşam Atölyesi 
Derneği üyeleri 
Gemlik ve 
çevresine ait 
doğal güzellikleri 
yürüyerek keşfet 
meye devam ediyor. 
Son yapılan yürüyü 
şü Annelere adayan 
36 doğa sporları 
atölyesi üyesi, 
Gemlik'e bağlı 
Hamidiye ve Fevziye 
köylerine ait doğal 
güzellikleri yürü 
yüşle gözlemledi!. 
Gazi İlköğretim 
Okulu Öğretmeni 
Celal Çalışkan'ın 
mihmandarlığında 
yürünen parkur 
yeşilin her türlü 
tonuyla beraber 
geçildi.
Sabah saat 08.30) da 
İskele Meydanı’nda 
bir araya gelen 
doğa severler 
araçlar ile 
Hamidiye Köyüne 
vardılar. Sabah 
09.20 de Hamidiye 
KÖyü’nden 
başlayan yürüyüşün 
ardından Fevziye 
köyüne varıldı.

Köy kahvesinde 
verilen kısa aradan 
sonra doğanın 
derinliklerine olan 
yürüyüş başladı. 
F-8 km Tık yürüyüş 
ten sonra yeşilin 
ve buz gibi akan 
suların bulunduğu 
Soğuksu Fındıklı’da 
yemek molası . 
verildi.

Yemek molasının 
ardından doğa 
severler Karagöl'e 
doğru yürüyüşe . 
Uludağ’ın ve 
Samanıi aagTarının 
manzarası ile 
devam ettiler.
Karagöle varıldığın
da onları sadece 
Bolu Abant Gölü’nde 
bulünan nilüfer

çiçekleri ile kaplı 
ve adı Karagöl 
olan küçük bir 
göl bekliyordu. 
Orada da verilen 
moladan sonra, 
küçük gavur ovası 
ve ardından yeniden 
Fevziye Köyüne 
farklı bir yönden 
yürünüldü.
Fevziye köyünün 
yeşilliklerin arasın
dan dağların üstün
den görülen man
zarası bütün dönüş 
yorgunluğuna 
değmişti. 17:30 da 
varılan Fevziye köy 

kahvesinde berrak 
sular ile yapılmış 
çaylar doğa sever
lerin her zaman ki 
ödülü olmuştu. Bir 
kez daha ne kadar 
güzel bir coğrafya 
da yaşadığımıza 
doğa severler şahit 
oldular. Fevziye ve 
Hamidiye Köylerinin 
güzel insanlarını 
tanışmak, ilginç mi 
mari özelliklere 
sahip evlerini gör 
mek, tertemiz bir 
doğada yürümek, 
bütün bunlar yürü 
yuşçülere vaat 

edilen güzellikler 
di ve onlar bu 
güzellikleri gördüler. 
Kısa sürede düzen
lenen doğa yürüyüş
leri ile özellikle 
bayanlar arasında 
büyük ilgi toplayan 
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği'ne 
ulaşmak ve 
faaliyetleri 
hakkında bilgi 
almak isteyenler 
http://yasamatolye- 
si.blogspot.com/ 
sitesinden 
arayabilecekler.

Basketftolda yarı final 
Heyecanı bunün haşlıyor

Beko Basketbol 
Ligi'nde Beşiktaş 
Cola Turka ile Türk 
Telekom arasındaki 
play-off yarı final 
serisinde ilk maç 
bugün İstanbul'da 
yapılacak.
Beşiktaş Cola 
Turka Arena'daki 
karşılaşma 
saat 20.00'de 
başlayacak. 
Türk Telekom, 
normal sezonda 
yaptığı 2 maçı 
da kazandığı için 
seriye 1-0 önde 
başlayacak. 
Toplamda 3 
galibiyete ulaşacak

takımın finale 19 Mayıs Pazartesi
yükseleceği serinin günü Ankara'da
ikinci maçı yapılacak.

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

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.

http://yasamatolye-si.blogspot.com/
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Gizli düşman hipertansiyon
Türkiye'de, her üç 
kişiden biri yüksek 
tansiyon hastası. 
Ama bir çok hasta 
durumunun farkında 
bile değil.
Türk Hipertansiyon 
ve Böbrek Hastalık 
lan Derneği, bu 
duruma dikkat çek
mek için "Türki 
ye'nin tansiyonunu 
ölçüyoruz" adıyla 
kampanya başlattı. 
Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğretim 
üyesi Dr. Ünver

Fındık kalbin dostu
Haftada bir kez fin 
dik tüketenlerin kalp 
damar hastalığına 
yakalanma riskinin 
yüzde 8.3, haftada 4 
gün.tüketenlerin ise 
yüzde 35-40 oranın
da azaldığı belirtildi. 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi Biyo 
kimya Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Asım Örem, 
uzun zamandır fin 
dik üzerinde çalış
malar yaptıklarını ve 
bu çalışmalar sonu
cunda birçok bilim
sel veri elde ettik
lerini söyledi.

Derice: "Her üç' 
kişiden bir kişi 
Türkiye'de maalesef 
hipertansif. Bu 
hipertansiflerinde 
yaklaşık yarıya 
yakını maalesef 
hipertansif olduğu
nun farkında değil." 
"Hipertansiyon tın" 
ile yola çıkan sağlık 
ekipleri, il il dolaşa 
rak vatandaşları, 
yüksek tansiyon ve 
yolaçtığı ciddi sağlık 
sorunları konusun
da uyarıyor.

Fındığın yanında ce 
viz, badem ve fıstık 
gibi ürünleri de 
incelediklerini ifade

eden Prof. Dr. Örem, 
elde edilen sonuçla 
rı, Bodrum'da 
gerçekleştirilen 8.

Klinik Biyokimya 
Kongresı'nde de 
sunduklarını bildirdi. 
Prof. Dr. Örem, 
fındık ya da genellik
le bu ürünün yerine 
yenilen ceviz, ba 
dem ve fıstığın, 
tüketim şekli kadar 
tüketilecek miktarın 
da önemli olduğunu 
vurgulayarak, şun
ları kaydetti: 
''bu ürünler, aparafı'f 
olarak, öğle ve ak 
sam yemeklerinden 
1.5-2 saat önce alın
malı ve akşam 
yemeklerinden 
sonra mümkünse 
alınmamalı.”

Uzmanlardan 
magnezyum 

uyarısı
Harran Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kardi 
yoloji Anabilim Dalı 
uzmanları, insan 
vücudu için hayati 
önem taşıyan 11 
mineralden biri olan 
ve enerji gerektiren 
tüm metabolik olay
ların yürütülmesinde 
başrolü oynayan 
magnezyumun ek 
sikliğinin birçok has 
talığa davetiye çı 
kardığını söylediler. 
Uzmanlar, mag
nezyum ihtiyacının 
özellikle hamile 
kadınlar ve emziren 
annelerde iki katına 
çıktığını belirttiler. 
Bu eksikliğin yüksek 
seviyeye çıkmasının 
ölümle dahi sonuçla 
nabileceğini kayde
den uzmanlar, 
"Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'n 
de her geçen gün 
daha düşük seviyel
erde magnezyum 
eksikliği görülüyor. 
Günlük hayatta, 
şikayet edilen birçok 
rahatsızlık ve bir
birinden farklı pek 
çok hastalık vücutta 
magnezyum eksik
liğinden kay
naklanıyor. Doğal 
yollarla bu eksikliği 
gidermek gün geç 
tikçe zorlaşıyor. 
Vücudun gereken 

magnezyumu gün
lük besin ve içilen 
suyla karşılaması 
gerekirken, tarımda 
hormon kullanımının 
yaygınlaşması, fast 
food tarzı beslenme 
alışkanlığı ve içme 
suyu olarak sert 
suların tercih edil 
memesi alınan mag
nezyum miktarının 
gün geçtikçe azal
masına yol açıyor. 
Günlük bir kişinin 
300 miligram mag
nezyum tüketmesi 
gerekmektedir" 
dediler.
Vücudun kendisi.bu 
minerali üretmediği 
için magnezyumun 
besililer yoluyla 
alınması gerektiğini 
aktaran, Harran 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji 
Anabilim Dalı 
uzmanları, "Magnez 
yum özellikle strese 
ve migrene karşı et 
kilidir ve kalbi korur. 
Astım ve alerjik nez
leyi hafifletir. Ayrıca 
cildi düzgünleştirir, 
saçı güzelleştirir, tır
nakları kuvvetlendi 
rir. 300 enzimi 
çalıştırarak, metabo
lizmayı etkilemiş 
olur. Magnezyum 
içeren yiyecekler 
doğada yaygın ola 
rak bulunur.” dedi

iI
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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. Korjı. 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 74
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 8.4
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

I

I

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

■ ,
K OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz . 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 5^7 34 00
®ahJLDe^HaSt’ 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tortıokay Tomografi bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

16 Mayıs 2008 Cuma 
Sevinç Saral Eczanesi 

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. 
Tel 5132973 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3058 

FİYATI : 25 Ykr. (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 
MatbaacIık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bursa Özel Nilüfer 
Eğitim Kurumlan 
tarafından bu yıl 
2.si düzenlenen 
Bursa Nilüfer 
İlköğretim 
Matematik Olimpi 
yatı'nın (BUNİMO) 
Ödül Töreninin Özel 
Nilüfer Yıldırım 
İlköğretim Okulu 
Konferans Salonu'n 
da yapılmasından 
sonra dün de 
başarı kazanan 

öğrencilerin okulla 
rında törenler yardı. 
Dün, dereceye giren 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu ve Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
okul idareleri tarafın
dan ödüllendirildiler. 
3 Mayıs tarihinde 
Nilüfer Fen Lisesi 
tarafından yapılan 
ve İlköğretim 5.6.7 
ve 8 sınıf öğrenci
lerini kapsayan 

matematik olimpiyat
larında 11 Eylül 
İlköğretim Okulü 
öğrencileri 2 altın 
ve 1 bronz 
madalya aldılar. 
Okul yönetimi Bur 
sa'nın en seçkin 
öğrencilerinin katıl 
dığı olimpiyatlarda 
dereceye giren 
öğrencileriyle gurur 
duyduklarını, başta 
öğretmenleri, velileri 
olmak üzere tüm

11 Eylül İlköğretim 
Okulu camiasına 
teşekkür ederek 
öğrencilerinin önü 
müzdeki yıllarda 
daha büyük başarı 
lara imza atacak
larını belirttiler. 
Öte yandan derece 
ye girerek 2 altın 
madalya kazanan Ali 
Çalışkan ile Enes 
Aldemir ile 1 bronz 
madalya alan Haşan 
Yıldız adlı öğrencile 

re okul idaresi tara 
tından çeşitli hediye 
ve ödüller verildi.

AYKENT’TE 2 
GÜMÜŞ MADALYA 
Yarışmaya katılan 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’ndan 
Mustafa Yıldız ile 
Taha Furkan Şahin 
gümüş madalya 
kazandılar. Bu 
öğrenciler de 
dün sabah okul 

açılış töreninde 
Aykent yönetimince 
ödüllendirildiler.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu’ndan ise 
Musa Çiçek, Recep 
Taha Beki, Ceren 
Tangil gümüş 
madalya, Sedanur 
Özdemir, Onur 
Akdemir ve A. 
Kamil Ahmet 
Besioğlu'da 
bronz madalya 
kazandılar.

I

11 MI Mreiim Okulu ndan velilere dayanışma cam

Geleneksel hale 
getirilen Ve okula 
katkı sağlamanın 
yanında velileri de 
kaynaştırarak yılın 
stresini atma amaCı

taşıyan 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Okul Aile Birliği 
dayanışma çayı 
bayanların yoğun 
katılımıyla yapıldı.

Bütünler Düğün 
Salonu’nu dolduran 
öğrenci anneleri," 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’ndan mezun 
olan ve Gem|ik'in

sesi olarak bilinen 
ses sanatçısı 
Mehmet Çevik ile 
birlikte hem 
söylediler hem 
de bol bol eğlendiler.

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

FİYATLARLA
1 SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

Yıl içinde elde 
ettikleri başarılarla 
istedikleri hedefi 
yakaladıklarını 
söyleyen Okul 
Aile Birliği yönetimi

düzenlenen 
çaydan elde edilen | 
gelirle okulun 
çeşitli ihtiyaçlarını 
karşılayacaklarını j 
belirttiler.

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



Gemlik/Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı üyelere müjde

Is Bankası ndan esnafa yeni M imkanı
•Z' Türkiye İş Bankası Gemlik Şubesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında protokol imzalandı. Esnaf ve Sanat 
karlar Odası'na kayıtlı üyeler özel koşullarda nakdi kredi kullanma imkanı bulacak. Dün Esnaf Odası’nda İş 
Bankası Müdürü Şeref Şahin, Bireysel Satış Direktörü Semra Devletkuşu, Koordinatör Semi Derinler, İkinci 
Müdür Ayşe İleri ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan protokolü imzaladılar. Haberi sayfa 4'de
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REYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ

ARAÇLAR KİRALANIR 

"Kiralayın, araca yatırını yapmayın ’

Tütünle Mücadele İlçe Denetleme Kurulu ilk toplantısını dün yaptı

Şirin Plaza No:7 GEMLİK 
Tel :0 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

v Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya 
başlayacak olan sigara yasakları nedeniyle alı
nacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı dün 
Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapıldı. 
Kamu hizmet binalarının oda ve koridorlarında 
kesinlikle içilmesi yasak olan sigara birden 
fazla insanın bulunduğu özel mekanlarda da 
yasak kapsamına girerken, tütün ile bağlantılı 
nargile, pipo, puro, sigara gibi içeceklerin 
kapalı alanlarda içilmesi ve 18 yaşın altındaki 
lere sigara satışı yapan kişilere ise 6 ay hapis 
cezası geliyor. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Sigaramın dumanı

Toplu yerlerde sigara içilmesine yasak geli 
yor.

Dün, Hükümet Konağı’nda herkes bu konuyu 
konuşuyordu.

Sigara içen o kadar çok insan var ki.
Hepsi ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

Kimisi ise yasa çıksa ne olur, uygulaması 
önemli diyor.

Yine de tedirginler.
। Ben, sigara içmediğim için bu yasanın çıkarıl
masından memnun olanlar tarafındanım.
,Devamı sayfa 5'de

Kaymakam Mehmet Baygül başkanlığında dün toplanan daire

FULDA’DAN TELELASTIK
Yan i teIeFon kAZANd i ran İASTİk

Fulda’nın yepyeni kampanyası Telelastik ile 
t 21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Motofone F3 

cep telefonunun sahihi olun 

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları

Tel : 524 74 01
Fax: 524 74 02

Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
No: 13/14 Gemlik / BURSA KZAFULDA

Pürçek alman reXN(M.OJ/S/|

Sürücünün akıllı tercihi

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

1

Fıkralarla siyaset....
Bir Cumartesi yazısını fıkralarla "hoş" 

hale getireceğiz..
Günlük kaygıların bir nebze de olsa dışına 

çıkarak "beynimizi" oksijenle besleyelim..
Ulus ve yurttaş o denli yoğun bir kuşatma 

altındaki..
Göremez, düşünemez, duyamaz hale 

düşürüldü..
Onun için bir gün beynimizi yenilemek ve 

ruhumuzu rahatlatmak için "gülelim".
Ağlayarak çözüm üretilmiyor..
Kaldı ki bizi sürekli "olumsuz ve kirli bilgi 

" bombardımanına tutmak isteyenlerin 
ekmeklerine de bir kez ya da bir gün olsun 
"yağ"sürmeyelim.

Temel hastalanmış, doktora gitmiş.
Doktor Temel'i muayene ettikten spnra, yeni 
doğum yapmış bir kadının memesinden süt 
emerse hastalığının iyi olacağını söylemiş.

Temel kara kara düşünerek doktorun 
yanından çıkmış.

Nerden bulacağını kimden isteyeceğini 
düşünürken aklına arkadaşı Dursun'un karısı 
Fadime gelmiş. 'O yeni doğum yapmıştı, rica 
ederim* demiş ve kapıya dayanmış.

Kapıyı Fadime açmış. Temel 'Dursun evde 
mi?' diye sormuş Fadime'ye. 'Evde yok' 
yanıtını alınca Temel utana sıkıla derdini 
açmış.«

Fadime de ’N'olacak ula altı üstü bir kaç 
damla süt; hem sevaptır gır içen‘demiş. 
Fadime memesini açmış Temel'in ağzına ver
miş.’

Temel memeyi emmeye başlamış.
Temel emdikçe Fadime tahrik olmuş.

Dayanamaz duruma gelmiş. Temel'e 'Ula 
Temel başka bir şey de ister misin?' diye 
sormuş.

Temel; 'Ayıp olmaz mı?' diye yanıtlamış., 
Fadime ihtiraslı bir şekilde 'Niye ayıp olsun?' 
diye cevap vermiş.

Temel:
-İyi öyleyse; bir iki tane de bisküvi ver 

bari, içim ezildi!..
*********

-Yarın 30. evlilik yıldönümümüz, bunu kut
lamak için kazı kesebiliriz."

-Niçin? diye sorar eşi. "Onun suçu değil 
ki....."

********
Adam yanında oturan kadına fısıldar: 
- Şampanya sizi güzelleştiriyor 
- Bir kadeh dahi içmedim.
- Ama ben onuncu kadehimdeyim....

I

I
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********
Koca eve zil zurna sarhoş girer ve karısı

na bakarak:
-Ne kadar çirkin olduğunu biliyor 

mıj^un?
-Sen de pis ve sarhoşsun, diye cevap 

verir karısı.
-İyi de benimki sabaha geçecek !...

*****
Başarılı yurttaş nasıl olunur..
Hükümetin dayattığı yasalara boyun 

eğerek..
Başarılı ücretli kimdir?
Hükümetin verdiğinden daha çoğunu har

cayarak ayın sonunu denk getiren yurt- 
taşdır.

Başarılı hükümet nasıl olunur?
Yurttaşı yerden yere vurduğu,onları yok

sulluğa mahkurh ettiği,vatan topraklarını 
yurttaşın gözünün içine baka baka sattığı 
halde yüzde 47 oranında öy alma başarısını 
gösteren siyasal partidir.

Karsak Deresi lemizleniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kış aylarında yoğun 
yağışlar nedeniyle 
taşma tehlikesi 
yaratan Karsak Dere 
si’nde temizleme ve 
genişletme çalış
maları başlatıldı.
BUSKİ Genel Müdür 
lüğü'nün başlattığı . 
çalışmalarda özellik
le dere üstündeki 
köprülerin altından 
geçen*ve daralmaya 
neden olan büyük 
su hatları da 
yukarılara çekiliyor. 
BUSKİ Gemlik 
İşletme Müdürü 
Haşan Türe'nin 
nezaretinde bâşla 
tılan dere temizleme 
ve genişletme çalış
malarında karayol
larına ait çevre yolu 
ve zeytin hali yanın
daki ulaşım köprü 
sünün altı dere 
yatağına iş makinesi 
indirilerek temiz 
lenip genişletiliyor. 
Çalışmalarda 
Ozdilek'e bağlanan 
köprü ile Terminal

terme kaplıca mev 
kiine kadar temiz 
leneceği öğrenildi.

si’nin çevre yolu 
girişinde bulunan 
köprüden itibaren

alanı içine girecek* ■ 
olan köprünün dere 
yatağı genişletme 
çalışmaları yapılıyor. 
Yaz aylarında dere 
yatağından az su 
gelmesi ve çevrede 
bulunan sanayi 
kuruluşlarından 
bırakılan atıklar 
nedeniyle pislenerek 
çevreye pis koku 
salan Karsak Dere

î^aıı.ıiııııııiııniııl|i!B
baytaş www.baytasinsaat.tom.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Bahkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve sû 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+İ 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 İŞYERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 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

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.tom.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Tütünle Mücadele İlçe Denetleme Kurulu ilk toplantısını dün yaptı

Sigara »aşağı
19 Mayıs ta haşlıyor Adaylar!

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kaymakam Mehmet 
Baygül başkanlığın
da oluşturulan 
Tütünle Mücadele 
İlçe Denetleme 
Kurulu ilk toplan
tısını yaptı. 
5727 sayılı kanun 
ile revize edilen 
4207 sayılı kanun 
hükümlerinin 
ilçemizde etkin 
bir şekilde uygula
narak kişileri ve 
gelecek nesilleri 
tütün ürünlerinin 
zararlarından 
korumak, sigara 
alışkanlıklarını 
özendirici reklam, 
tanıtım, teşvik 
kampanyalarından 
koruyucu tertip 
ve tedbirleri almak 
ve herkesin temiz 
hava soluması 
yönünde düzen
lemeler yapmak 
amacıyla Kaymakam 
Mehmet Baygül 
başkanlığındaki 
İlçe Denetleme 
Kurulu’nda Belediye 
Başkan vekili 
Menderes Bingül, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
İlçe Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Besim

Türkiye Gençlik 
Birliği'nin, 19 Ma 
yıs'ta Ankara'da 
Anıtkabir ziyareti ile 
sona erecek "Ba 
ğımsızlık için Ana 
dolu'ya Geçiyoruz" 
başlıklı gençlik yü 
rüyüşü Yıldız Tenkil 
Üniversitesi'nde 
gerçekleştirilen 
çahştayla başladı. 
Türkiye Gençlik 
Birliği önderliğinde 
yürüyüşe katılmak 
için değişik illerden 
gelen üniversite ve 
lise gençliği sabahın 
erken saatlerinde 
İstanbul'da buluştu. 
"Bağımsızlık için

YazıYORUM
Diş Hekimi

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

Çavuşoğlu yer ah 
yor. Pazartesi 
gününden itibaren 
uygulanmaya 
başlayacak olan 
sigara yasakları 
nedeniyle alınacak 
tedbirlerin görüşül 
düğü toplantının 
her yapılması ve 
sonraki toplantılara 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı ile Bel 
de Belediyelerinden 
de katılım olması 
kararlaştırıldı. 
18 YAŞIN 
ALTINDAKİLERE 
SİGARA SATISI 
YASAK 
Tütünle bağlantılı 
nargile, pipo, puro, 
sigara gibi içecek
lerin kapalı 
alanlarda içilmesinin 
yasaklanacağı 
Pazartesi gününden 
itibaren 18 yaşın

Anadolu'ya geçiyo 
ruz" sloganıyla bir 
araya gelen gençler, 
yürüyüşe geçmeden 
önce Yıldız Teknik 
Üniversitesi'nde 
düzenledikleri 
çalıştayda bu 
yürüyüşün fikirsel 
temelim tartıştılar. 
Çalıştayın ilk konuş
masını Türkiye 
Gençlik Birliği 
Genel Başkanı 
Osman Yılmaz yaptı. 
Yılmaz "Bu gün 
ülkemiz emper 
yalistler ve onun 
işbirlikçileri tarafın
dan bölünmek 
istenmekte. 

altındakilere sigara 
satışı yapan kişilere 
ise 6 ay hapis 
cezası geliyor.
Denetleme Kurulu 
ilk toplantısında 
el ilanları ve hopar
lörler ile vatandaşla 
ra uyarıcı yayınlar 
yapılmasını karar
laştırdı.
Kamu hizmet binala 
rının oda ve koridor
larında kesinlikle 
içilmesi yasak olan 
sigara birden fazla 
insanın bulunduğu 
özel mekanlarda da 
yasak kapsamına 
giriyor. Kurul aldığı 
başka bir kararda 
yeni sigara yasa 
ğının kültür merkezi 
ile okul salonlarında 
düzenlenecek top 
lantılarla halka ve 
öğrencilere sigara 
mn zararları ve

İşte bu koşullarda 
tarihin sahnesine 
yeniden Türk 
gençliği çıkmıştır. 
Gençlik bu gün 
milletimizi bu 
karanlık günlerden 
kurtulmasını sağla 
yacak iradeye sahip
tir. İşte bu iradeyi 
bu büyük yürüyüşle 
milletimize göstere
ceğiz" diye konuştu. 
Gazeteci Yazar Banu 
Avar ise konuşma 
sında, bugün Türk 
gençliğinin belli 
merkezler tarafından 
bölünmek istendiği
ni ancak TGB 
önderliğinde 

yasakları 
konusunda 
bilgiler verilecek. 
İnsanların girdikleri 
ve bulundukları her 
türlü özel ve resmi 
kamu alanlarında 
Pazartesi 
gününden itibaren 
başlayacak 
olan yasakların 
kahvehane ve içkili 
mekanlarda ise 
yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten 
18 ay sonra 
başlayacak. 
Öte yandan açık 
havada sigara 
içen ve izmariti 
ile paketini yere 
atanlara polis 
tarafından Kabahat 
ler Kanunu Yasası 
uygulanarak 
ceza kesileceği 
öğrenildi.

örgütlenen gençliğin 
buna dur diyeceğine 
emin olduğunu 
söyledi. Avar 
sözlerine, günün 
görevinin direnmek 
ve mücadele et mek 
olduğunu ekledi. 
Ulusal Sivil Top lum 
Kuruluşları Bir liği 
Dönem Sözcüsü 
Aydeniz Alisbah 
Tuskan, 68 dönemini 
görmüş geçirmiş 
biri olarak gençlere 
bu dönemden 
dersler çıkarmalarını 
ve artık onların 
bayra ğını taşıyan 
bir gençlik 
olduğunu ifade etti.

Siyasete girip de isteyerek bırakanı görme 
dim.

Varsa da mutlaka bir nedeni oluşmuştur.
Ya zorunlu olarak nokta koymuştur ya da 

saf dışı kalmıştır.
Zorünlu olarak bırakmış olsa bile yine içi 

siyaset için kıpır kıpır atmıştır.
İlk fırsatta da yeniden sahneye çıkmıştır. 

Öyle ki;
Bir siyasinin dediği gibi, Siyasetin sadece 

bir kapışı var, o da giriş kapısı.
Yani, çıkış kapısının bulunmadığı bir sistem

den söz ediyoruz.
Aslında günümüzde karşılaştığımız bu sıkıcı 

örnekler de bunu açıkça doğruluyor.
Biz de siyasete giren gidebildiği yere kadar 

gidiyor.
Gitmek istiyor Çabalıyor. Her kalıba giri 

yor, Bir koltukla yetinilmiyor.
Nitekim; Faydalı olup olamayacaklarına da 

bakmıyorlar.
Tek dert koltuklarından kalkmamak , oraya 

yapışmak..
Tıpkı, iki ya da daha fazla dönemdir mil

letvekilliği yapıp da ‘yeter' diyemeyenler 
çoğunlukta.

Milletvekilliği meslekleri olmuş..
Ya da aynı şekilde iki veya daha fazla 

dönem Belediye başkanlığı yaptıktan sonra 
aynı göreve yeniden talip olanları çok gördük..

İsim vermeme gerek yoktur herhalde. 
Mesela;

Şöyle Gemlik’ de ki siyasilere bir göz 
atsanız, rahatça görebilirsiniz kimlerden bah
settiğimi.

Millet vekilliği içinde de benzer durum 
geçerli.

Her ne kadar 22 Temmuz da Başbakan 
Erdoğan yeni kişilere şans verse de 2-3 
dönemdir milletvekilliği yapanları görüyoruz..

Bir de uzatmalı milletvekillerinin TBMM 
öncesi siyasi geçmişlerini unutmayalım tabii. •

Nereden nereye..
Yaşları yetmiş civarında olanlar bu beylerin 

ne olduğunu, mazisini iyi bilirler..
Kuruşu olmayanların şimdi lüks arabalarla 

gezdiklerini, 8 -10 dairelerinin oluşunu, çocuk
larını yurt dışında okuttuklarını bunları da 
rahatlıkla yüzleri kızarmadan yaptıklarını çok 
gördük..

Her seçim döneminde/bir kez daha' di 
yerek siyasetten kopamayan bu siyasetçilerin 
ne zaman ‘yeter' diyeceklerini beklemeyin..

Şimdilerde ise yerel seçimler yaklaşırken 
aynı tartışmalara tanıklık etmekteyiz.

Yaklaşık bir yıl sonra yapılacak yerel Seçim
lerde, çeşitli il ve ilçeler de uzatmalı belediye 
başkanlarının yeniden aday olacaklarını duyu 
yoruz.

Aynanın karşısına geçip de ‘Ben faydalı ola
biliyor muyum,' diye sorgulamadan.

Sanki, Belediye başkanlığı bir meslekmiş 
gibi..

İlçe belediye başkanlığına soyunanlar 
hedef büyütseler lafım yok.

Ama, 2-3 dönem aynı Belediye başkanlığım 
yaparak ve hiçbir iş yapmadan ne hedefliyor
lar, anlayabilmiş değilim.

Aslında biliyorum; Mevki ve mevkinin 
getirdiği çil çil paralar..

Böyle bir durumda halka fayda sağlama 
yacakları gibi, kendi başarı grafiklerini de 
olumsuz etkileyeceklerini farkına varmalılar.

Bu kadar lafın özü;
İster milletvekili olsun, isterse mahalli • 

idareler yöneticisi.
Belirli bir zaman sonunda ‘tamam' demeli.
Hele bir de hedef büyütemiyorsa, iki kez 

tamam demeli.
Yalandan ısrarlara da kulak asmamalı.
Sayın adaylar Haksız mıyım?
İsterseniz, bir düşünün.
Biraz zor olacak ama..... ............... ................

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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s Bankası ndan esnala p M mkanı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İş Bankası Gemlik 
Şübesi ile Esnaf 
Odasına kayıtlı 
üyelerin kullanacak* 
lan özel koşullarla 
nakdi kredi 
kullanma protokolü 
imzalandı.
Türkiye İş Bankası 
A.Ş. Gemlik Şubesi 
Müdürü Şeref 
Şahin, İş Bankası 
Bireysel Satış Direk 
törü Semra Devlet 
kuşUj Koordinatör 
Sema Derinler ve 
Şube ikinci Müdürü 
Ayşe İleri ile 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası

Başkanı İbrahim 
Talan, düzenlenen 
protokole birlikte 
imza attılar.
Türkiye İş bankası, 
ülke ekonomisine 
desteğini;
Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
ile imzaladığı kredi 
kullandınnaya 
ilişkin protokol 
ile esnafa yönelik 
girişimlerini 
sürdürerek oda 
ile üyelik sözleşmesi 
olan ortaklara 
özel koşullarda 
kredi kullandırma 
imkanı yarattılar. 
Üyelerin muhtelif

finansman ve 
nakit yönetimi 
ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla 
imzalanan pro
tokolde, üyelere, 
"Küçük işletmeler 
YTL kredileri, 
küçük işletmeler 
faturalı alışveriş 
kredisi, İşyeri 
kredisi, Taşıt kredisi, 
Kredili ticari mevdu
at hesabı, POS, 
Otomatik ödeme 
talimatı, Düzenli 
ödeme sistemi, 
Muhasebe yönetimi 
(SAP uygulaması) 
Elektronik ekstre 
gönderimi" 
bulunuyor.

Özürlü gençlerin asfcerlik gururu

______________ _
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türk Silahlı kuvvetle 
ri'nin engelli vatan
daşların ve aileleri 
nin kısa sürede olsa 
kışla ortamını tanı
malarına imkan sağ 
layan uygulamasın
dan faydalanmak 
isteyen Gemlik'li 10 
engelli genç, Işıklar 
Askeri Lisesi Komu 
tanlığı'nda silah altı
na alınarak 1 günde 
olsa askerlik yap
manın gurur ve

sevincini yaşadılar. 
Bursa Zihinsel Engel 
li Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Temer Sivri'nin 
organize ettiği ve 
Gemlik Belediyesinin 
otobüs tahsis ettiği 
10 engel li genç 
sabah erken saat-\\ 
lerinde Bursa Işıklah 
Askeri Lisesi 
Komutanlığı'na gide 
rek silah altına alın 
dılar. Kışlada eğitim 
elbisesi giyen engel 
liler, tören alanında

düzen eğitimi alarak 
askerlik yapma 
zevkini yaşadılar. 
Eğitimin ardından 
engelli gençler, aile

ve yakınlarının 
katıldığı törenle 
yemin etti. Yemin 
merasiminin ardın
dan engellilere

tezkere ve plaketleri 
verildi. Törene 
Bursa Garnizon 
Komutanı 
Tümgeneral Ali

Erdinç, Kurmay 
Başkanı Kurmay 
Albay Ata uz ve 
çok sayıda askeri 
personel katıldı.

TM A “SUYUNU BOŞA 
£JWM || HARCAMA”

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

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
m»..... .. ABONE OLUN OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette wwgemlikkorfezgazetesi.com
W Uk.v T ‘ . H

wwgemlikkorfezgazetesi.com
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Sigaramın dumanı
19 Mayıs günü başlayacak olan 

sigara içme yasağı gerçekten uygu
lanabilecek mi?

Ben kuşkuluyum.
Şikayet olmadığı sürece yasal ■ 

işlem başlatılması zor olacak.
Tiryakilik zordur.
Tiryakilik alışkanlıktık.
Bağımlılıktır.
Sigara içmek de bir bağımlılıktır.
Bu alışkanlığı bırakmak oldukça 

zor.
Bizim gazete bürosu 20 metre 

kare bir alan.
Ben sigara içmiyorum. Ama 

etrafımdakiler içiyor. Bozuluyorum 
ancak bir şey yapamıyorum.

İçmeyin diye diye dilimde tüy 
bitti.

Dinletemedim bugüne kadar.
Bir de müşteriler bu ekibe dahil 

olduğunda, bizim odada duman altı 
oluyorum.

Bu yasa uygulanırsa en çok ben 
sevineceğim.

Bir de küçükler...
Yıllar önce ABD’den gelen bir 

dostum, sigara ve içki satışlarına bu 
ülkede belirli yaş sınırı getirilmiş.

Hiçbir sigara bayii yaş sınırından 
küçük bir çocuğa sigara ve içki 
verme cesaretini gösteremeyeceğini 
söylemişlerdi.

Geçtiğimiz yıl Amerika’ya giden 
bir grup gazeteci, arasında bizim 
gazeteden yetişen Bursa Hakimiyet 
Gazetesi’nden İhsan Bölük’de vardı. 
İhsan dönüşte Amerika gezisini

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guter@hotmail.corn

günlerce gazetesinde dizi yazı 
yaparak anlattı.

Bir konuşmamızda, “Abi Amerika 
da sigara için kişiye 5. sınıf vatan
daş gözüyle bakıyorlar. ” dedi.

Sokaklarda bile sigara içilmesi 
yasaklanmış.

Sigara içmek isteyenler ancak 
özel salonlarda sigaralarını içebili 
yorlarmış.

Biliyorsunuz bizde özelleştirme 
ler olmadan önce sigara imalatı ve 
ithalatı ve satışları devlet teke
lindeydi.

Tekel İdaresi denen bu kuruluş, 
sigara, rakı, şarap, konyak, likör, 
bira gibi sıvı içecekler üretir ve sa 
tardı.

Sigaranın ham maddesi tütün ise 
ülkenin büyük bir bölümünün gelir 
kaynağıydı.

Devlet içki ve sigara satışların
dan büyük karlar elde ediyordu.

1970 li yıllarda ise sigara konu 
sunda sıkıntılı günler yaşandı.

Kaliteli sigara üretimi 
düşürülünce karaborsa hortlatıldı.

Sigara kuyruklarını yaşadık bir

dönem.
Derken yabancı sigara kumpan 

yalarına izin verilince yabancı 
sigara üretimi ve ithalatı 
serbestleşti.

Bu serbestlik yabancı sigaraların 
iç piyasada yerli sigara sektörünü 
öldürdü.

AKP iktidarı döneminde ise içki 
ler de özelleştirildi.

Artık sigara ve içki sektörü 
devletin elinde değil.

Yerli ve yabancı özel sektörün 
elinde.

Devlet içki ve sigara satışların
dan büyük vergiler alıyor.

Sigara islamiyete göre haram 
sayılmadığı için içki konusunda 
hükümet daha sert vergiler 
getirterek, içkiyi adeta yasak etti.

Sigara ise daha vahim bir olay 
yaşanıyor.

Her sigara paketinin üzerine 
‘‘Sigara içmek size ve çevrenizdeki 
ler ciddi zararlar verir. ” diye koca 
yazılar yazdırdılar.

Devlet sigarayı yıllarca üretti 
insanları zehirledi, bağımlı yaptı, 

hastalanmalarına, ölümlerine neden 
oldu ama sonra üzerlerine yazılar 
yazarak sigara içmenin zararlı 
olduğunu hatırlatmaya başladı.

“Bu ne perhiz, bu ne lahana 
turşusu” diye bir halk sözü vardır.

Bizim devlet sigara konusunda 
bunu yaptı.

Yapmaya devam ediyor.
Evet sevgili okurlarım 19 Mayıs 

2008 pazartesi gününden itibaren 
kapalı mekanlarda sigara içmek 
yasak.

Küçük çocuklara sigara satmak 
yasak.

Satanlara hapis cezaları konmuş.
Satanlara değil, o çocuğu bayiiye 

gönderen büyüklere de ceza veril 
m el i.

Çağdaş toplumlar sigara içenlere 
artık iyi gözle bakmıyor.

Amerika örneğinde olduğu gibi
4.5. sınıf vatandaş gözüyle bakıyor.

Batılı toplumlar bu yasakları 
uygulamaya koydu ve yasaklara 
uyuyorlar.

Dileğim benim ülkemde de 
yasaklara uyulması.

Bilhassa sigara içmeyenlerin ya 
nında sigara içilmesinin önlenmesi..

Küçük çocukların yanında sigara 
içerek kötü örnek olunmasının da 
önlenmesi...

Oh be! Artık benim büroda da 
puf ur puf ur sigara içemeyecekler.

İçenlere kapıyı göstereceğim. 
Nasıl olsa bizi destekleyen bir 

yasamız var.

Memur adayları Meri yanacak
İlk defa atanacak 
memur adayları 
tercihlerini 28 
Mayıs'tan itibaren 
yapabilecek.
Tercih yapacakların, 
2004-KPSS, 2006- 
KPSS/1 veya 2006- 
KPSS/2 sınavların

Orman yangınlarına Moheseli çözüm
Ormanlar mobese 
kameralarıyla 
gözetlenecek. Bu 
sayede yangınlara 
anında müdahale 
edilebilecek. 
Her yıl binlerce 
hektar orman alanı 
yanıyor. Bunun 
en büyük sebebi 
ise ihmal. 
Orman Genel 
Müdürlüğü yangın
ları en aza indirmek 
ve zamanında 
müdahale için 
yeni çalışma 
başlattı. Amaç 
ormanları saniye 
saniye izlemek. 
Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

dan en az birinden 
yeterli puanı 
almış olmaları 
gerekiyor.
Kılavuzda ortaöğre
tim, önlisans ve 
lisans mezunları için 
ayrı kadro ve 
sözleşmeli pozis

Eroğlu konuyla 
ilgili, "Biz

Türkiye’de hatta 
dünyada çoğrafi 
bölgelere müda
halede anında 

yonlar bulunuyor. 
"KPSS 2008'e 3 
Tercih Kılavuzu", 
28 Mayıs‘Çarşamba 
gününden itibaren 
OSYM'nin internet 
sitesinden yayın
lanacak.
Tercihler de 3 

müdahale edecek 
sisteme sahibiz, 
katmanlar 
sayesinde nerede 
hangi tesis var, 
ne tür ağaç var

Haziran Sah 
gününe kadar 
internet üzerinden 
yapabilecek.
Posta yoluyla 
gönderilen veya 
elden verilen 
tercihler geçerli 
sayılmayacak.

bilgisayar sistemi 
sayesinde bilecek 
noktaya geldik." 
diye konuştu. 
Ormanlara 
yerleştirilecek 
mobese cihazının 
ilk denemesi de 
Çevre ve Orman 
Bakanhğı'nda 
yapıldı.
Orman yangınlarının 
bir başka sebebi 
de sigara.
Eroğlu bu konuda 
da basın mensup 
larına seslenerek, 
"Bütün basınınımız 
haydi sigarayı 
bırakalım. Güzel 
işler yapalım." 
dedi.

1,5 yasındaki 
çocuğunun 

boğazını kesti
Samsun'da ruhsal 
tedavi gören bir ka 
din, 1.5 yaşındaki 
oğlunu boğazını ek 
mek bıçağıyla kese 
rek öldürdüğü iddi
asıyla gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye gö 
re, Gaziosmanpaşa 
Mahallesi Hekimoğ 
lu Ali Paşa Sokak'ta 
dün saat 11.00 sıra 
larında meydana 
gelen olayda, ruhsal 
tedavi gören 4 ço 
cuk annesi E.K.(34), 
evlerinin koridorun
da 1.5 yaşındaki 
oğlu R.K.'nin boğa 
zını ekmek bıçağıyla 
keserek öldürdü. 
Annesinin bakkala 
gönderdiği 11 yaşın
daki O.K., eve geldi 
ğinde korkunç man
zara karşısında ne 
yapacağını şaşıra 
rak komşulardan 
yardım istedi.
Olayın polise haber 
verilmesi üzerine 
eve giden polis ekip 
leri, koridorda 1.5 
yaşındaki R.K.'nin 

cesediyle karşılaştı. 
E.K., Samsun 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdür 
lüğü Cinayet Büro 
su ekipleri tarafın
dan yakalanarak 
gözaltına alındı. 3 
katlı bir evin zemin 
katında 120 YTL ki 
ra ödeyerek oturan 
ailenin geçim sıkın
tısı içinde oldukları, 
E.K.'nin de babası 
öldükten sonra ruh
sal bunalıma girdiği 
ve uzun süredir te 
davi gördüğü öğre
nildi. R.K.'nin cese
di, otopsi yapılmak 
üzere Samsun Ondo 
kuz Mayıs Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Annesi 
gözaltına alınan ve 
babası da ifadesine * 
başvurulmak üzere - 
Samsun Emniyet 
Müdürlüğü'ne götü 
rülen 3 yaşındaki 
O.K.'ye komşuları 
sahip çıktı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kiiltürflark nefes alacak
Bursa'nın kent 
merkebindeki en 
büyük dinlence ve 
eğlence yeri Kültür 
park'a 19 Mayıs 
Pazartesi gününden 
itibaren giriş kapı 
larındaki otopark
ların dışında araç 
girişi yapılmayacak. 
Bursa Büyükşşhir 
Belediyesi, yıllardır 
çarpık yapılaşmanın 
kurbanı olan Kültür 
park'ın BursalIlara 
gerçek kimliği ile 
hizmet etmesi ama 
cıyla başlattığı sağlık 
taştırma çalışması 
nın ardından parka 
nefes aldıracak bir 
karar daha aldı. 19 
Mayıs Pazartesi 
gününden itibaren 
Kültürpark'ın içine 
araç alınmayacak. 
Kültürpark'a 
araçlarıyla gelenler, 
5 giriş kapısında yer 
alan otoparklara 
park edecekler.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin,

Kültürpark'ın tüm 
BursalIların ortak 
kullanım alanı 
olduğunu bundan 
dolayı herkesin bu 
mirasa sahip çık
ması gerektiğini 
söyledi.
Sağlıklaştırma çalış
masıyla altyapısı yer 
altına alınan, gölü 
yenilenen, yeni 
yürüyüş yolları ve 
çocuk oyun parkları 
ile kullanım alanı 
artan Kültürpark'ın 
ikinci baharını 
yaşadığını ifade 
eden Şahin, 
"Kültürpark'ın içine 
araç girmesinden 
dolayı halkımız yolda 

rahatça yürüyemiyor, 
çocuklarını kendi 
başlarına bırakamı 
yordu. Bu uygulama 
ile Kültürpark'ta, 
Kültürpark'a gelen 
konuklarımızda rahat 
edecek" dedi.
Şahin, Kültürpark'a 
bir yıl içinde 400 bin 
aracın girdiğine 
dikkat çekerek, yeni 
uygulama ile vatan
daşların artık araç 
larını Gaziak demir, 
Beşikçiler, Kükürtlü, 
Altıncey lan, Çakal 
dere ve Stadyum gi 
rişlerin deki otopark
lara park ederek 
Kültür park'a gire- 
bileceklerini^söyledi.

Mart slM milim
Kraliçe Elizabeth'in 
ziyaretiyle dünya 
gündemine gelen 
Kozahan'ın çevrele 
yen binalar birer 
birer yıkılıyor.
Osmangazi Belediye 
si'nin Hanlar 
Bölge si'nin ortaya 
çıkartılmasına 
yönelik çalışmaları 
çerçeve sinde 
Ticaret Borsası'nın 
üst katlarının yıkıl-, 
masına başlandı. 
Bir hafta sürecek ' 
çalışmanın ardından 
borsanın 3 ve / 
4.katları yıkılacak. 
Osmangazi 
Belediyesi'nin 
Ticaret Borsası 
ile anlaşmasıyla 
yıkıma başlandı. 
Boşaltılan binaya 
gelen yıkım 
ekipleri, önce çatıyı 
sökmeye başladı. 
Yaklaşık 1 hafta

mo LAHMaCUN 513 95 45

sürecek çalışmaların 
ardından borsa 
binasının 3 ve 4. 
katlarının yıkılacağı, 
Cumhuriyet 
Caddesi'nden 
hanlar bölgesi 
ve Ulucami'nin 
daha belirgin 
görüleceği bildirildi. 
Yıkımın ardından 
borsa binasının 
seviyesi Geyve 
Han'ın seviyesine 

indirilecek ve 
Kozahan'ın 
Taç Kapısı ile 
Kapalıçarşı'nın 
Uzuçarşı çıkışına 
bakan kuzey cep 
hesi görünmeye 
başlayacak.
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa için 
hayırlı bir işe daha 
imza attıklarını 
söyledi

ferda

Erdem

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

Körfez Ofset

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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İslere hain pusul sebil, 2 asitr oralı
Hakkari'nin Çukurca 
ilçesi kırsalında 
PKK terör örgütü 
nün daha önce ara 
ziye döşediği mayı 
nın askerlerin geçişi 
sırasında patlama 
sıyla 1 asker şehit 
oldu, 2 asker yara
landı. Alınan bil
gilere göre, Çukur- 
ca'nın Kavuşak 
köyü yakınlarında, 
PKK terör örgütü 

- üyelerinin araziye 
daha önce döşediği 
mayın patladı. Pat 
lamada 1 asker şehit 
olurken, yaralanan 
2 asker ise Hakkari 
Askeri Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Patlamanın ardında 
bölgede geniş 
çaplı operasyon 
başlatıldı.
TERÖRİSTLER 
KISTIRILDI

- Türk Silahlı Kuvvet 
leri (TSK) tarafından 
Şırnak'ın Beytüş

şebap ilçesinin kır
sal kesiminde terör 
örgütü PKK üyeleri
ni etkisiz hale getir 
mek için geniş kap
samlı operasyon 
başlatıldı.
Beytüşşebap'ta bir 
grup teröristin ey 
lem hazırlığında 
olduğu istihbaratını 
alan güvenlik güç
leri başta Kato Dağı, 
Kelereş ve Hisarkapı 
alanları olmak üzere

Cin de ölü sayısı
21 hin 500’ii aştı

Çin'in güneybatısın 
da meydana gelen 
7.9 üyüklüğündeki 
depremde ölenlerin 
sayısı resmi rakam
lara göre 21 bin 
500'ü geçti.
Depremin en etkili 
olduğu Sichuan eya 
letinin Vali Yardım 
cısı Li Chengyun, 
son 10 yılda 
Çin'de meydana

gelen en yıkıcı 
depremde 
ölenlerin sayısının 
21 bin 500'ü 
geçtiğini söyledi. 
Sichuan eyalet 
hükümeti 
yetkilileri, 
depremde ölenlerin 
sayısının 50 
bini aşmasından 
endişe edildiğini 
de kaydetti.

Kamu kurumlarına 
bu ay içinde 4 bin 
263 yeni memur 
alınacak. Devlet 
Bakanı Murat 
Başesgi oğlu, 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştir me 
Merkezi (ÖSYM) 
Başkanlığına 
gönderdiği yazıyla, 
yeni memur 
alım sürecini 
resmen başlattı. 
Yazıda, Kamu 
Görevlerine ilk 
Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik 
uyarınca, Kamu 
Personel Seçme 
Sınavını yapma 
ve yerleştirme 
işlemlerinin 
ÖSYM'ye

K AŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA
1 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

grup teröristin ey 
lem hazırlığında 
olduğu belirlendi. 
Eylem hazırlığında 
olduğu belirlenen 
teröristlerin etkisiz 
hale getirilmesi için 
söz konusu bölgede 
hava destekli yeni 
bir operasyon baş 
latıldı. Belirlenen kır
sal kesimlere kon
voylar halinde özel 
eğitimli komandolar 
sevk edilirken, bir 
taraftan da askerler 

kırsal bölgede 
operasyon başlattı. 
Operasyonlarla bir
likte helikopterler de 
keşif uçuşlarını sür 
dürüyor. Kelereş, 
Hisarkapı alanları, 
Bestler Dereler böl
gesi ve Kato ile Kü 
peli dağlarında terör 
örgütü PKK'ya yöne
lik operasyon sü 
rerken, Beytüşşe 
bap'taki Kato Dağı 
ve çevresinde bir

ve geçici köy koru
cuları dedektörlerle 
çevre karayolunda 
mayın taraması 
yapıyor. 
Beytüşşebap kır
salında komandolar, 
PKKİı teröristlerin 
kaçış güzergahları 
ve stratejik alanları 
tamamen kontrol 
altında tutarken, 
helikopterler ise 
sürekli keşif uçuşu 
yapıyor

Kamuya 4 hin 
263 yeni memur

verildiği, açıktan 
atama kadroları için 
yüksek öğretim 
kurumlarının 
YÖK'e, ma halli 
idarelerin İçişleri 
Bakanlığına, diğer 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
da Devlet Personel 
Başkanlığına 
baş vurmalarının 
ön görüldüğü , 
hatırlatıldı. 
Kamu kuru
luşlarının, boş 
kad ro ve 
pozisyonlara 
ilişkin taleplerini 
Devlet Personel 
Başkanlığına 
ilettikleri, Başkanlı 
ğın da buna ilişkin 
değerlendirmelerini 
tamamladığı 
bildirildi.

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

Yaşamdan
Çizgiler

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com

Güvenmek İnanmaktır
Güvenmek, bir kişiye inanmak ve şüp 

he etmemektir. Ondan emin olmak ve bu 
nu gerektiğinde uygulamaya koymaktır. 
Bir insanın tanınması, düşüncelerin ve 
yargıların derlenip toplanmasıdır. Bir inşa 
na yanlış yapmamaktır. Aynanın bizim ta 
rafımızdaki kısmı ve bir iyi niyet gösterge
sidir.

Tırmanılan ağaçta rastlanılan sağlam 
dal, sudan geçerken basılan sallanmayan 
taştır. Sevgiyle hep beraber giden ve 
dostluğun boynuna geçirilen bir çelenktir.

Bazısı için ise bir güç, beraberinde ha 
yatın içersinde başarılı olmak için insanın 
kendisiyle bir bütün olması ve var oldu 
ğuna inanmasıdır. Herkes sırtını döndü 
ğünde sana, onun sırtını dönmeyeceğini J 
bilebilmektir. Bir öğretmenin öğrencilerine 
öğrettiği konuyu yapar demesi, insanın 
başarılı olmasıdır. Rahatlatan bir duygu 
ve beklentidir.

Güvendiğin dağlara kar yağdığında 
karlı yollardan ılıman bir limana gitmek 
zorunda hissedersin kendini, oysa kar 
doğallığı, huzuru ve saflığı beraberinde 
getirir.

İnsanoğlu güvenmek ister çünkü doğa 
sında vardır.

Bir insana nasıl güvenilir?
Açık sözlü olmasını, ihtiyacımız 

olduğunda yanımızda olmasını isteriz. 
Karşılaştığımız güvensiz ya da güven- 
emediğimiz insanlar, belki de kendilerine 
güvenleri olmayanlardır.

Nasıl güven ver sinler ki. Bir o kadar 
da zordur yeni insanlara kapılarımızı 
açmak. İnsanlar birbirine güvenmek ister. 
oysa güveninin kaybedil meşinde yalan 
ve samimiyetsizlik bulunmaktadır.

Eğer insan verdiği sözlerin arkasında 
durmuyorsa orda güvensizlik baş lar. 
Unutmamalıdır ki güven insanın içinden 
gelir. İdeal olan da herkesin birbirine 
güvenmesidir.

Hayatın her alanında güvenmenin rolü 
vardır: Yazar kalemine, mühendis hesabı- 
na, şoför frenine, piyanist parmaklarına... 
Güvenmek zorundadır.

Tarihsel süreç göstermiştir ki, anamalcı 
sistemin yapısından kaynaklanan istikrar 
sizlik, eşitsizlik, daha çok kazanma hırşı 
ve kafa karışıklığı sorunları nedeniyle kişi 
nin kendini tek başına güvende hissetme 
si mümkün değildir..

yönetim anlayışına bakarsak, borçla 
yiğitlik yapmaya dönük, başkalarının akıl
larına güvenen, üretim anlayışını ben
imsemeyen bir yapı tarafından 
yönetilmektedir. İnsanlarımızın huzurlu bir 
şekilde yaşaması, yaşamlarının güvence 
altına alınması ile mümkündür.

Yönetici kadroların ülkeyi dürüst bir 
şekilde yönetmesi güveni beraberinde 
getirir.

Türkiye'nin aydınlanması, Türkiye'nin 
bağımsız, saygın bir ülke olarak yaşa
masının güvencesidir.

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Ceiaevleıinae acık röıiiş tugiin baslıycr
Tutuklu ve hüküm
lüler, 19 Mayıs Ata 
türk'ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı 
nedeniyle bugünden- 
itibaren açık görüş 
yapacaklar. 
Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin 
tarafından Cumhuri 
yet Başsavcılıklarına 
gönderilen genel 
geye göre, Adana, 
Ankara 1 ve 2 nolu L 
Tipi, Antalya E ve L 
Tipi, Aydın E Tipi, 
Bakırköy-Metris 1 
Nolu T Tipi, Bayram 
paşa Kapalı, Bursa E 
Tipi, Denizli D Tipi, 
Diyarbakır E Tipi, 
Gaziantep E Tipi, 
İstanbul H Tipi, 
İzmir-Buca Kapalı, 
Konya E Tipi, Mersin 
E Tipi ile Ümraniye E 
ye T Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz kurumlarında 
kalan hükümlü ve 
tutuklular, 17-18-19- 
20-21-22-23-24 Mayıs 
günlerinde olmak 
üzere 8 gün açık gö 
rüşten yararlandırıla
cak. Diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 
müdürü bulunan 

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeş^İt Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

| ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 

20.000 - YTL
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa 

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa

İM

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.

’hlc.

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

sm

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

bağlı ceza infaz 
kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu
lar 17-18-19-20-21- 
22-23 Mayıs tarihleri 
olmak üzere 7 
gün açık görüşten 
yararlanacak.
Müdürü bulunmayan 
bağlı ceza infaz 
kurumlarında kalan 
hükümlü ve 
tutuklulara ise 
17-18-19-20-21-22 
Mayıs tarihlerinde 
olmak üzere 6 gün 
açık görüş 
yaptırılacak.
Sayıları ve konumları 
değerlendirilmek 
suretiyle, adli suçlar
dan hükümlü ve 
tutuklular ile örgütlü 
suçlardan hükümlü 
ve tutuklular için ayrı 
gruplar oluşturula
cak, her grubun gö 
rüş günleri ve saat
leri Cumhuriyet baş 
savcılıkları ile cezae
vi idareleri tarafın
dan tespit edilecek. 
Bu grupların, aynı 
zamanda ve aynı 
görüş mahallinde 
birlikte bulundurul- , 
maması sağlanacak.

______________ ■__________________ .________________

Kınama cezası dışın
da disiplin cezası 
şlan ve cezaları 
kaldırılmayan 
hükümlü ve 
tutuklular açık 
görüşten yarar
landırılmayacak. 
-TORUN VE 
BÜYÜKANNELERLE 
DE 
GÖRÜŞÜLEBİLECEK 
Hükümlü ve tutuklu
lar, belgelendirilmek 
suretiyle sadece 
anne, baba, eş, 
çocuk, torun, büyük 
anne, büyükbaba 
ve kardeşleriyle 
görüştürülecek. 
Hükümlü ve tutuklu
lar ile görüşmek 
isteyen kişilerin, 
akrabalık durum
larını nüfus 
idarelerinden veya 
ilgili konsolosluklar
dan verilen resmi 
belgeler ile ispatla-: 
maları gerekli ola
cak. Ancak; anne, 
baba, eş, çocuk, 
torun, büyükanne, 
büyükbaba ve 
kardeşi olmayan 
hükümlü ve 
tutukluların, 

i

&

üçüncü dereceye 
kadar olan akra
balarından en çok 
üç kişiyle, önceden 
haber verilmesi ve 
belgelendirilmesi 
kaydıyla görüşme 
yapmaları 
sağlanacak. 
Bu fıkra hükmü, 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis ceza
sına hükümlüler 
hakkında 
uygulanmayacak. 
Hükümlü ve tutuklu 
sayısının, verilen 
açık görüş günü 
sayısına bölünmesi 
suretiyle görüş 
gününe kadar gru
plar oluşturulacak. 
Her grubun görüş 
günü ile saatleri, 
ailelerine bildirilmek 
üzere hükümlü ve 
tutuklularatebliğ 
edilecek. Hazırlanan 
program, ayrıca 
koğuşlara ve ziya 
retçilerin görebile
ceği uygun yerlere 
asılmak suretiyle her 
ziyaretçinin, ziyaret 
gününde cezaevine 
gelmesi sağlanarak 
izdiham Önlenecek.

3. kattan 
inmek için 

elektrik 
direğini 

kullanınca 
hayatından

oldu
Bursa'da, kendisine 
ait inşaatın 3. katın
dan inmek için biti 
şikteki elektirik dire 
ğini kullanan şahıs, 
düşerek hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye gö 
re, olay merkez Os 
mangazi ilçesi Hamit 
ler Mahallesi yeni 
Bağlar mevkii İller 
Sokak üzerinde mey
dana geldi. Sadık Sa 
karya (64) isimli şa 
his, kendisine ait in 
şaatın 3. katında ça 
lıştıktan sonra, aşağı 
inmek için bitişikteki 
elektrik direğini 
kullanmak istedi.
Elektrik direğine 
tutunarak aşağıya 
inmek isterken den
gesini kaybederek 
zemine düşen şahıs, 
ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Sadık Sakarya, 
hastanede tüm 
müdahalelere.rağ- 
men kurtarılamadı.

Bursa'da silahınla
pastane basan 

zanlıya İD «il 6 hapis
Bursa'da silahla 
bastığı pastanenin 
sahibi tarafından 
biber gazı sıkılması
na rağmen kaçmayı 
başaran ve bir süre 
sonra polis ekiple 
rince yakalanan zan 
lı, 10 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
5. Ağır Ceza Mah 
kemesi'nde, "silahlı 
saldırı, genel güven 
liği tehlikeye sok
mak, 6136 sayılı 
Ateşli Silahlar 
Kanunu'na muhale
fet ve mala zarar 
vermek" suçundan 
15'er yıla kadar 
hapisleri talep 
edilen N.Ş. (33) ile 
olaya karıştığı iddia 
edilen M.E. (27) son 
kez hakim karşısına 
çıktı. 2 ay önce ken
disine haraç ver
mediğini gerekçe
siyle silahla bastığı 
Hürriyet 
Mahallesi'ndeki 
pastanenin sahi 
binin biber gazı sık
masına rağmen 
kaçmayı başaran 
ve polisin kısa

'Metrosapık' Alarmı

Bursa'da şehir içi 
metro hattında çok 
sayıda bayanı elle 
taciz ettiği iddia 
edilen zanlı, polis 
tarafından sabahçı 
kahvesinde yaka
landı. Tutuklanan 
24 yaşındaki zanlı, 
"Bir anda şeytana 
uyup yaptım" dedi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Şehreküstü 
ile Küçük Sanayi ve 
Organize Sanayi 
arasında çalışan 
metro hattında bir 
çok bayanın tacize 
uğradığı ihbarını 
alan Osmangazi 
Emniyet Müdürlüğü 
Araştırma Büro 
Amirliği ekipleri, 
olayla alakalı soruş
turma başlattı.
Bayanların verdiği 
ifadeler doğrul
tusunda şahsın 
eşkalini belirleyen 
polis, kimliği belirsiz 
şahsın robot resmini 

bir süre sonra 
Mudanya ilçesinde 
yakaladığı N.Ş. 
hakkındaki iddiaları 
yalanladı. Soygun 
anı işyerinin güven
lik kameraları 
tarafından saniye 
saniye görün
tülenirken, tutuksuz 
sanık M.E. ise olay
la hiç bir ilgisinin 
olmadığını belirtip, 
beraatini talep etti. 
Pastanesi basılan 
B.Ş. (40) ile işçisi 
K.B. (37) ise sanık
ların cezalandırıl
masını istedi. 
Mahkeme sanıklar
dan M.E.'nin beraa- 
tine karar verdi. 
B.Ş. ile K.B.'ye 
silahlı saldırı 
suçundan toplam
6 yıl hapis cezası 

verilen sanığa, 
ayrıca "mala 
zarar vermek, 
genel güvenliği 
tehlikeye sokmak, 
ve Ateşli Silahlar 
Kanunu'na muhale
fet" suçlarından da 
4 yıl 6 ay hapis 
cezası verildi. ' 

çıkardı. 2 gün önce 
bir bayanın Osman 
gazi Metro İstasyo 
nu'ndan inerken bir 
şahsın tacizine uğra 
dığı ihbarı üzerine 
ekipler, Santral 
Garaj bölgesinde 
çalışmalarını arttırdı. 
Polisin gece geç 
saatlerde Santral 
Garaj Mahallesi'n 
deki bir sabahçı 
kahvesinde yaptığı 
aramada eşkale 
uygun bir kişi 
gözaltına alındı. Bir 
restoranda garson 
olarak çalıştığı 
tespit edilen H.Y.'nin 
(24) emniyette 
verdiği ifadesinde 
suçunu kabul ettiği, 
bir anda şeytana 
uyup yaptığını 
söylediği öğrenildi. 
Zanlı sorgula
masının ardından 
sevk edildiği 
mahkemece 
tutuklandı.



Mayıs 2008 Cumartesi İGemlikKİaram

ELEMAN ARANIYOR
Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

KARADENİZ YAPI
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ 

Fabrikası Karşısı GEMLİK
TEL: 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR

Temizlik işlerinde 
görev yapmak üzere 
ÛHVHN flfMUN flflflNIVOll

Müracatlar şahsen yapılmalıdır, 

UMURBEYBHfDİYE DÜĞÜN SALONDUR 
@fe^fsînsüreh

■' < beytindik Gıda Tur. Son. ve tic. Ltd. Şti.

TEL: 0.224 525 17 00

ELEMAN ARANIYOR
Bıçkı atölyesinde 

çalışacak tecrübeli 
ELEMAN aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır, 

DEMİRCİLER PALET 
Orhangazi Cd. No: 115 GEMLİK 

TEL; 0.224 5131302

’g® ABONE OLDUNİM
■nn™ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÇİZİYORUM
8 YAŞ

Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatlar şahsen yapılmalıdır, 

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 OO

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

CENGİZ HAN
MEVLANA CELALETTİN RUMİ

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.

VERÖNA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik/bursa-Tel : 513 47 39

(Rezervasyon
Tel:5l3J32l)

12.00 ■ 14.00 -16.00-19.00 -21.00
14.15-16.30-19.15-21.15
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Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB), 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanu nu'nun bazı 
maddelerinde yapı 
lan değişiklik 
nedeniyle sözleşme 
li personelin izinleri
ni de kapsayacak 
şekilde "MEB Perso 
neli İzin Yönergesi 
Taslağı" hazırladı. 
Bakanlığın hazır
ladığı taslak, hem 
kadrolu personelin 
hem de sözleşmeli 
ve geçici sözleşmeli 
olarak istihdam 
edilen personelin 
izinlerini düzenliyor. 
Bakanlık yetkilileri, 
konuya .ilişkin yap
tıkları açıklamada, 
kalabalık bir kitle 
olan sözleşmeli 
öğretmenlerin izin
lerine yönelik böyle 
bir mevzuata ihtiyaç 
duyulduğunu belirt
ti. Yapılacak düzen
leme ile bürokrasi 
nin azaltılacağı, 
uygulamanın öğret
menlerin lehine ola
cağı ve uygulamada 
meydana gelen karı 
şıklıklara açıklık geti 
rileceği ifade edildi. 
"iVfEB Personeli İzin 
Yönergesi Taslağı 
na" göre, personelin 
kullandığı izinlere 
ilişkin bilgiler, izin 
takip ve kullanma

<4,

DAİRE

II

SATILIK

Ormanlarımıza sahip çıkmak içrn topladığımız imzalar bir milyonu geçti. 
Şimdi amacımız ormanlarımızı sattırmamak. Geleceğimize sahip çıkmak. 
TEMA, 2t Mart Dünya Ormancılık Günü'nü, ülkesinin geleceğine 
imza atan, topraklarına el koyan destekçileriyle kutluyor.

kartı yerine, "İLSİS 
veri tabanTna işle 
necek ve izin kul
lanımı buradan 
takip edilecek.
-DOĞUM İZNİ- 
"Verilmesi zorunlu 
olan mazeret izin
lerinin düzenlendi 
ği taslak, doğum iz 
nine ilişkin daha kap 
samlı açıklamalar 
getiriyor. Buna göre, 
8 haftalık doğum 
öncesi izine ayrılan 
memur, bujznini 
kullanmakta iken do 
ğum yapması halin 
de kullanmadığı sü 
reler doğum sonrası 
mazeret iznine eklen 
meyecek. Doğumun 
gecikmesi halinde 
geciken süre doğum 
sonrası mazeret 
izninden düşülme 
yecek. Öğretmen
lerin süt izinlerinde 
eğitim-öğretimin 
aksatılmamasına

dikkat edilecek. 
Okul öncesi ve 
sınıf öğretmen
lerinin öğretmen
lerin görevli 
olduğu eğitim 
kurumunda ikili 
öğretim yapılması 
hâlinde, öğretmenin 
sınıflarını hangi 
dönemde istediği. 
göz önünde bulun
durulacak. Tekli 
öğretimlerde ise 
mümkünse öğle 
arası, sınıf öğret
menleri bakımından 
bunun mümkün 
olmaması halinde 
müzik, din kültürü 
ve ahlak bilgisi, 
beden eğitimi ve 
İngilizce gibi diğer 
alan öğretmen
lerinin sınıfa girdiği 
zamanlarda süt izni 
kullandırılacak. Aynı 
hüküm sözleşmeli 
öğretmenler için de 
geçerli olacak.

T MA

Bahkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 Kat kaloriferli 
daire sahibinden satılıktır
Tel : (0.224) 517 26 42

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

tiiitliMMİlllllİIIIIIIİII
Çelik, kız öğrenci
lerin ise "şeffaf 
olmayan, vücut 
hatlarını belli 
etmeyen, badi, 
streç gibi darlıkla 

kıyafet olmayacak 
şekilde, öğrenciye 
yakışır, sadece kollu 
veya yarım kollu 
gömlek veya tişört" 
giyebileceğini 
bildirdi.
İlk ve ortaöğretim 
okulları 
görevlilerinin ve 
öğrencilerinin 
kılık kıyafetinde 
yaz dönemi uygula
ması başlatıldı. Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
genelgesiyle, yaz* 
mevsiminin başla
ması ve hava sıcak
lıklarının artması 
sebebiyle öğrenci
lerin bundan olum
suz etkilenmemeşi 
için bölgelerin iklim 
şartları dikkate alı
narak, şu kurallara 
uyulması istendi: 
"-Erkek öğrenciler
imizin ceket giyme 
ve kravat takma 
zorunluluğunun 
kaldırılması, öğren
ciye yakışır, sade, 
kollu/yarım kollu 
gömlek ve tişört 
giymeleri,
-Kız öğrencilerimizin 
şeffaf olmayan, 
vücut hatlarını belli 
etmeyen, badi, streç

limısMı laita Mitti
YÖK, internet 
üzerinden uzaktan 
eğitim modeli 
üzerinde çalışıyor. 
Yeni modele göre, 
üniversitelerde 
örgün eğitimin 
yanı sıra, internet 
üzerinden de 
dersler takip 
edilebilecek.
Bu yöntemle

ve benzeri darlıkta 
kıyafet olmayacak 
şekilde, öğrenciye 
yakışır, sade, 
kollu/yarım kollu 
gömlek veya tişört 
giymeleri, 
-Kıyafetlerin 
pedagojik esaslara 
uygun olmasına 
özen gösterilmesi, 
kot, streç, tayt vb. 
pantolonlar ile okul
ca belirlenenlerin 
dışında simge, sem
bol, şekil ve 
yazıların yer alacağı, 
vücut hatlarını belli 
eden darlık ye türde 
yakasız, kolsuz 
kıyafetleri 
giymemeleri." 
Genelgede, uygula
manın yeni öğretim 
yılına kadar devam 
ettirileceği belirtildi. 
Bakan Çelik 

dersler internette 
verilecek, üniversite 
kapılarında yığılan 
1 milyon 200 bin 
gence daha 
fazla imkân 
sunulabilecek.
Henüz taslak 
aşamasındaki pro
jede, ders kitap 
larının içeriği 
çevrimiçi bir öğren- 

ayrıca, okullarda 
düzenlenen 
mezuniyet etkinlik
lerinin, velilere 
ekonomik yük 
getirmeyecek şek
ilde düzenlenmesi 
talimatı verdi.
Genelgede, okullar
da düzenlenen 
mezuniyet etkinlik
lerinin, "velilere 
ekonomik yük 
getirmeyecek şek
ilde, veli, öğretmen 
ve yöneticilerin 
katılımının 
sağlanacağı, 
başka mekanlar 
yerine eğitim' 
kurumlarında, 
daha anlamlı ve 
coşkulu bir şekilde 
ilgili genelgede 
belirtilen esaslara 
göre düzenlenmesi" 
istendi.

me portalında 
yayınlanacak. 
Bu eğitim etkileşimli 
video derslerle 
tamamlanacak. 
Öğrencilerin diğer 
öğrenciler, öğretim 
üyeleri ve danış
manlarla iletişimi de 
yine internet üzerin 
den sohbetlerle 
sağlanacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Beynindeki tümörü endoskopi 
ile kumundan cıkarddar

Liman memuru ola 
rak görev yapan 32 

•yaşındaki Ah Yavuz
Fındık, 3 yıldır her 
iki gözündeki gör
menin azaldığından 
şikayet ederek has
taneye başvurdu. Bu 
şikayeti nedeniyle 
'yüksek göz tansi 
yonu" tanısıyla teda 
vi edilen Ali Yavuz 
Fındık'a görmesin
deki azalmanın sür 
mesi üzerine daha 
ileri incelemeler 
yapıldı. "Hipofiz 
adenomu" (hipofiz 
bezinde iyi huylu 
tümör) saptanan Ali 
Yavuz Fındık'a, 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi'nde 
"Endoskopik Hipofiz 
Cerrahisi" uygu
landı. Işık sağlayıcı 
özel aletlerle burun 
içinden girilerek 
hipofiz bezindeki 
tümör çıkarıldı. 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz Hasta 
lıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Levent Erişen, 
hastayı beyin sinir 
ye omurilik cerrahisi 
bölümü ile birlikte 
değerlendirerek, 
"endoskopik hipofiz 
cerrahisi" uygulan
masına karar verdik
lerini açıkladı. Ali 
Yavuz Fındık'ın iki 

ay önce ameliyat 
edildiğini belirten 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Beyin ve 
Sinir Cerrahisi 
Uzmanı ve Başhe 
kimi Prof. Dr. Kaya 
Aksoy, yaptıkları 
kontrollerde has
tanın sağlık duru
munu çok iyi bul
duklarını söyledi. 
HİPOFİZ BEZİNDE 
SIK GÖRÜLEN BİR 
TÜMÖR
Hipofiz bezi, burnun 
arka-üst kısmında 
yerleşmiş, hava 
boşluğunun üstün 
de, kafa tabanının 
ortasında bulunan 
bir salgı bezi. Bu 
bezin en sık görülen 
hastalıklarından biri 
de salgılarla (hor
monlarla) ilgili so 
runlara neden olan 
iyi huylu tümör. Bu 
tümör tıp dilinde 
"Hipofiz Adenomu" 
olarak adlandırılıyor. 
Hipofiz Adenomu 
saptandığında teda
vide çoğunlukla, 
tümör cerrahi yolla 
çıkarılıyor.
HASTA DAHA 
KISA SÜREDE 
İYİLEŞİYOR 
Tıbbın tüm alanların
daki tedavilerde gi 
derek hastaya daha 
az sıkıntı veren, so 
run çıkarma riski

daha az ve hastane 
de yatışı kısaltan 
yöntemler ağırlık 
kazanıyor. "Minimal 
İnvaziv Cerrahi" 
olarak tanımlanan 
bu girişimler, hipofiz 
bezindeki tümörlerin 
çıkarılmasında da 
kullanılıyor. Güncel 
ve çağdaş tıpta, 
bazı özel hastalıklar 
artık tek bir uzman 
tarafından tedavi 
edilmiyor. Konuyla 
ilgili birkaç uzmanlık 
dalı bir araya 
geliyor, tanı, tedavi 
ve takipler bu 
eıup iararinaân 
yürütülüyor. 
Prof. Dr. Levent 
Erişen ve Prof. 
Dr. Kaya Aksoy, 
endos kopik cer
rahinin hipofiz 

bezindeki tümörün 
çıkarılmasındaki 
avantajlarını 
şöyle sıralı 
yor:
- Operasyonda 
normal anatomik 
yapılara çok az 
zarar verilmesi 
- Endoskopik 
girişim sırasında 
görülmesi güç 
bölgelerin 
daha rahat 
görülebilmesi 
- Ameliyattan 
sonra burun 
yapılarının iyileşme 
süresinin daha 
kısa olması 
- Hastanın daha 
kısa sürede 
günlük yaşamına 
dönebilmesi 
Daha Fazla Bilgi 
İçin: 0 224 513 91 22

Tatlıya 
düşkünlüğün 
nedeni CLUT2 

geni

Bazı kişilerin şekerli 
gıdalara fazla 
düşkün olmasının 
"boğaza düşkünlük
ten" değil, bir gen
den kaynaklanabile
ceği bildirildi. 
Kanada'daki Toronto 
Üniversitesi Beslen 
me Bilimi Bölümün 
den araştırmacılar, 
hücrelere glikozun 
alimim denetleyen 
GLUT2 geninin bazı 
kişilerin şekerli 
gıdalara diğer
lerinden daha fazla 
düşkün olmasına 
neden olabileceğini 
belirtti. Biri obezite 
belirtileri gösteren 
orta yaşlılardan, 
diğeri obezite 

belirtileri göster
meyen erişkin 
gençlerden oluşan 
2 gruptan kan 
örneği alındı ve bu 
kişilerin DNA'ları 
incelendi.
Araştırmacılar, 2 
grubun genetik 
yapısını ve beslen
me alışkanlıklarını 
da karşılaştırdı. 
Sonuç olarak, şeker
li gıdalara daha 
düşkün olan kişil
erde, kilosu ne olur
sa olsun, GLUT2 
geninin değişime 
uğramış olduğu 
görüldü.Araştırma, 
"Physiological Geno 
mics" dergisinde 
yayımlandı.

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.Bpl.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 l)/ld. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

TAKSİLER

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

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 
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Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
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lon Balo llals «e ZeWin galası Bursala yapıl W
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
vefatından 8 ay önce 
Bursa'da katıldığı 
baloda vals dansını 
yarıda kestirerek 
yaptığı zeybek oyu
nunu günümüze 
taşıyan ‘Son Balo 
Vals ve Zeybek’ 
belgeselinin galası, . 
17 Mayıs Cumartesi 
günü saat 20.00’de 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
yapılacaktır.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, belgeselin’ 
çekimlerinin 
yapıldığı tarihi 
belediye binasında,

saat 19.00’da kok
teylle başlayacak 
program ile ilgili 
olarak yaptığı 
açıklamada, 
belgeselin önemine 
değindi.
Başkan Şahin,

“Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 1938 
yılında Bursa’da 
tarihi belediye binası 
meclis salonunda 
katıldığı balo ve 
oynadığı zeybek 
oyunu, Bursa

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla belgesel 
haline getirildi. 
Bugün de Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
belgeselin ilk 
gösterimi yapılacak.

‘Son Balo Vals ve- 
Zeybek’ belgeseli, 
galadan sonrg 
Türkiye genelinde 
de gösterilecek” 
diye konuştu.
‘Son Balo Vals 
ve Zeybek’ belge

selinin çekimleri tari- 
hi belediye binasın
da 3 günde tamam-1 
lanmıştı. Mustafa I 
Kemal Atatürk'ü, 
ünlü türkücü 
Sümer Ezgü’nün | 
canlandırdığı belge- ■ 
selde Atatürk'ün .9 
manevi kızı Ülkü 3 
Adatepe de rol 
alıyor. Senaryosunu! 
Ömer Lütfi Mete'nin 
yazdığı belgeseli, j 
Biray Dalkıran 
yönetti. Belgesel, 1 
tarihte iz bırakan 1 
balo sahnelerinin 1 
gelecek nesillere 
aktarılması amacıyla 
önemli bir belge 
olma özelliği taşıyor.

Ma sıcakları leliııor
Hava sıcaklığı Pazar 
günü Marmara ve 
Ege bölgelerinde 
30 dereceye yak
laşırken, pazartesi 
gününden itibaren 
daha büyük artış 
yaşanacak. Afrika . 
üzerinden gelecek 
dalgayla birlikte 
sıcaklık Marmara, 
Ege ve Akdeniz’de 
35 dereceye 
yaklaşacak.
Hafta başından 
itibaren lodos yönlü 
rüzgarla birlikte 
Sah ve Çarşamba 
günü İç Anadolu 
ve güneyde de 
sıcaklıklar 30 dere
ceyi geçecek;
Pazar gününden 
itibaren sıcaklıklar' 
Mayıs ayı ortalama 
değerinin yaklaşık 
8-10 derece üzerine 
çıkmış olacak.
Mayıs ayı en yüksek 
sıcaklık ortalaması 
21.3 derece olan

İstanbul’da şimdiye 
kadar Mayıs 
ayında sıcaklık 
en fazla 33 derece 
ölçüldü.
1994,yılının 19 
Mayıs tarihinde 
ölçülen bu rekor, 
bu hafta başında 
kırılabilir. Batı ke 
simlerdeki başka 
yerlerde de rekor 
kırılması bekleniyor. 
Türkiye genelinde 
hafta sonu hava 
güneşli, olacak.

Sadece Doğu 
Anadolu ile Rize- 
Artvin çevrelerinde * 
bahar yağmurları 
bekleniyor.
19 Mayıs günü 
Türkiye genelinde 
sıcaklık çok yüksek 
ve hava açık olacak. 
Salı günü ise lodo 
sUn Libya üzerinden 
taşıyacağı çöl 
tozları Marmara 
ve Ege bölgelerinde 
puslu bir havaya 
neden olabilir.

ASLA PES 
ETME- NEVER 
BACK DOWN 
İ0 milyonlarca 
dolar değerinde 
malikâneleriyle 
Orlando kenfif^ 
lowa kökenli Ja 
ke için hayalle 
riyle ve anılarıyla 
başbaşa kala
cağı bir yer mi 
olacaktır yoksa 
büyük zorluklar-*, 
la büyük deği 
şimler geçireceği 
bir ikinci hayat 
mı?
BENİ ORADA 
ARAMA- l'M NOT 
THERE: Yönetmen, 
müzik dünyasının 
en esrarengiz 
sanatçılarından biri 
olan.Bob Dylan'ın , 
hayatını, onun şarkı 
sözü yazarlığındaki 
şiirsel anlatı üslubu 
gibi sıra dışı yön
temlerle anlatıyor. 
HEP SENİ ARADIM-

VVICKER PARK: 
Matthevv ve Lisa bir
birlerine aşık olurlar 
ve kader ağlarını 
örmeye başlar... Bir 
gün Matthevv eve 
geri döndüğünde 
Lisa'yı bulamaz... 
Lisa Adeta yok 
olmuştur.
O... ÇOCUKLARI: 
YIL 1981... Türkiye, 
askeri rejıTnin . 

yönetimi altın
dadır. Hayat 
kadınlarının 
çocuklarına 
bakıcılık yapan 
emanetçi annenin,! 
evinin ekseninde < 
inanılmaz olaylar. 
gelişecektir.
UÇ HAYDUT - 
THREE ROBBERS: 
Ünlü sanatçı 
Tomi Ungerer'in 
2 milyondan fazla ] 
satan ve 18 farklı j 
dile çevrilen res- 4 
imli çocuk kitabı, 
sinemaya 

uyarlândı.
ŞANTAJ r. 
DECEPTİON: 
Borsa simsarların- 1 
dan Jonathan'ın, 3 
son derece çekici | 
ve gizemli bir 
kadınla girdiği 
ilişki, onu hayal bile 
edemeyeceği birli 
ihanet ve cinayet 1 
dünyasının içine 
sokar.



2007 yılı vergilendirme dönemi birincisi Karataş Demir Çelik Sân.Ltd.Şti.

! Kurumlar Vergisi relıortmenleri helli olılM
iri.

Gemlik Vergi Dairesi’nden yapılan açıklamada, Kurumlar Vergisi rekortmeni Karatş Demir Çelik 
Sanayi 542 bin 119 YTL olurken, ikinci Türkar Demir Çelik Sanayi 445 bin 492 YTL, Tasfiye Halindeki 
Gemlik Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi 369 bin 198 YTL ile üçüncü oldu. Haberi sayfa 3’de
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BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA
YÜKSEK MODELLİ

ARAÇLAR KİRALANIR 

“Kiralayın, araca yatırını yapmayın ’
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: O 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 89. yıldönümü törenlerle kutlanıyor

Gençlik Bayramı nı 
coşkuyla kutluyoruz
5^ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 89. yıldönümü 
bugün tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve dış temsilcilikleri 
mizde düzenlenecek olan törenlerle kutlanacak İlçemizdeki törenlere Atatürk 
Anıtı önünde saat O9.oo’da, Atatürk Stadındaki törenlere ise saat lO.oo’da 
başlayacak. Stadyumdaki törenlerde halkın yanı sıra, liselerdeki öğrenciler
den gösterilere katılanlar yer alacak. Günün anlam ve önemini belirten konuş
malar ile başlayacak olan program, gençlerin gösterileri ile son bulacak. 
Bugün ayrıca Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek-Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde bulunan tarihi fabrika bacasının onarılarak bayrak direğine 
dönüştürülmesi nedeniyle, saat 16.oo’da açılış töreni yapılacak. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

19 Mayıs...
19 Mayıs 1919, Türk ulusunun yeniden doğu 

şunun başladığı günün adıdır.
19 Mayıs 1919, İstanbul’dan köhne bir gemiy 

le Anadçlu yoluna çıkan bir avuç yiğit insanın, 
esaret altındaki ulusun bağımsızlığını kazanma 
sı için ilk adımı attığı gündür.

19 Mayıs 1919, vatanın kurtuluşu uğruna can
larını verebileceklerin kutsal adıdır.

19 Mayıs 1919, teslimiyetçiliğe başkaldırıştır.
il 19 Mayıs 1919, azmin, ülkünün, cesaretin, kut 
[sal mücadelenin de adıdır. Devamı sayfa 5’de

Yan i teLîeFIin kAZANdiRAN Iastİ^
HUDA'DAN TELELAST1K

F7ZFULDA
tercihi

Fulda'mn yepyeni kampanyası Telelastik ile 
21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Motofone F3 
cep telefonunun sahibi olun

No: 13/14 Gemlik / BURSA
Tel : 524 74 01
Fax: 524 74 02^j 
flUBnDBWRMflHİI

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

Çağdaş ya da sömürge olmak..
Atatürk'ü anarken;
Türkiye'nin içine düşürülmek istenen 

"kimliksizleştirme ateş"ini ve ılımlı İslam biçi 
minde adlandırılan "geriletme" girişimlerini 
görmezden gelemeyiz..

Ulusların ince çizgisidir..
Çağdaş olup sürekli gelişim ve devinim 

rçinde uaşamak..
Ya da sömürgeliği tercih edip güdüleme 

ve etki altında karaktersiz bir yaşam sür 
meık..

Etilime ulaşan yolun ışığı kütüphaneler..
Sanatla buluşma noktası tiyatrolar..
Aydınlanmanın kalesi olan eğitim kurum

lan..
Yurttaşın habere ulaşma kanalı olan 

medya ..
Ortaçağın karanlığından medet umanların 

akıl dışı uygulamalarıyla
Ya eksiliyor ya da başkalaşıyor..
Dolayışıyla ..
Toplum yobazlıkla, mistisizmle, miskinlik

le ve zırvalıkla kuşatılıyor..
Emperyalist güçler..
İslâmî çeşitli biçimlerde adlandırarak, üret 

meyen tüketen bir Müslüman kitlesi oluştur
mak istiyorlar.

Tarihsel geçmişlerinden gelen sömürgeci
lik iştahalan bij türlü doymuyor., '

Yâni Avrupa ve ABD çağdaş..
Özellikle güney yarım kürede yer âlân 

İslam ülkeleri sömürge..
Amerika dünya jandarmalığına soyunarak 

tüm yer altı kaynaklârına sahip olmayı amaç 
larken, Avrupalı'da, emperyalizmin kuşat
malarda kullandığı akıllı bir silah olan yaban 
ulaştırma girişimleriyle öne çıkıyor..

Yabancılaştırma çok planlı eylemlerle 
sömürgeleştirme için atılan ve sinsice uygu
lanan bir yöntem ve oldukça etkili..

Beyinleri, zihinleri etki ve kontrol altına 
alan yöntem kendi zararlarını 'fayda' diyerek 
algılanmasını sağlar ve toplumun kendisine 
karşı bir güç birliği içine girmesini önler. 
Kuşattığı topraklardaki insanlar, milli duygu
lardan uzaklaşır, bu duyguları unutur.

En sonunda da kendine ait hiçbir değeri 
kalmayan ülkeleri ve insanları kendisine ' 
mecbur ve mahkûm eder..

Yoksulluğun, cehaletin, sosyal Örgütlen
me kısırlığının, bilime ve sanata uzak duru 
şun "baskın" olduğu İslam ülkelerinde din 
önemli bir güdüleme ve etkisizleştirme 
aracıdır ve AvrupalI bunu çok iyi bilir./ 

Papanın dedikleriyle yaşamını yönlendir 
meyen. ve sürekli atılım yapan AvrupalI; ras 
yonalizmle irrasyonalizmi aynı anda yaşa 
tırken İslam ülkelerine enjekte edilen şırın
gaların içinde sadece mistisizm bulunmak
tadır..

Ki..
Bu aydınlanmanın, teknolojik gelişimin, 

bilimin önünü kesmek demektir..
• İşte başta Türkiye olmak üzere..
. Ortadoğu ve güney yarım küre de konuş 

lanan İslam ülkeleri kendileri için düşünülen 
senaryoyu feodalizmden hızla uzaklaşmak 
için çaba göstererek geçersiz kılmak zorun
dadır..

En önce de "laiklik" ilkesini anayasalarına 
kalın puntolarla yazmak ve ödün vermeden 
uygulamak zorundadırlar..

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kızılay Gemlik Şube 
si ile Gemlik Lions 
Kulübü Derneği'nin 
ortaklaşa temin ettik 
leri kullanılmış an 
cak temiz giyim eş 
yaları ihtiyaç sahip
lerine dağıtılıyor. 
"Kızılay-Lions el ele 
kıyafet yardımı" slo
ganıyla başlanılan 
yardımda toplanan 
giyim eşyaları Kızı 
lây'ın Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
bulunan yerinde 
halka dağıtılıyor.
Kızılar Gemlik Şube 
şi Başkanı Gökhan 
Özler ile Gemlik 
Lions Kulübü 
Derneği Dönem 
Başkanı Serdar 
Özkaleli ve gelecek 
Dönem Başkanı 
Saadet Çolak ile 
yönetim kurulu üye 
lerinin de bulun
duğu yardım 
dağıtımında özellikle 
kadınlar kendileri, 
eşleri ve çocukları 
için kullanabilecek

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIRCA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 

3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmam’nda. muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı 
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

leri giyim eşyalarını 
seçerek alıyorlar. 
Hayırsever ailelerin 
kullanmadıkları gi 
yim eşyalarını Kızı 
lay'a ve Lions Külü 
bü Derneği'ne ve 
rerek katkıda bulun
dukları kıyafet yardı 
minin her Cumartesi 
günü aynı yerde ihti 
yaç sahiplerine dağı 
tılacağı bildirildi.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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2007 yılı vergilendirme dönemi birincisi Karataş Demir Çelik San.Ltd.Şti.

Kurumlar yergisi 
rekortmenleri belli oldu

Gemlik Vergi Dairesi’nden yapılan açıklamada, Kurumlar Vergisi 
rekortmeni Karatş Demir Çelik Sanayi 542 bin 119 YTL olurken, ikinci 
Türkar Demir Çelik Sanayi 445 bin 492 YTL, Tasfiye Halindeki Gemlik 
Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi 369 bin 198 YTL ile üçüncü oldu.
Gemlik Vergi 
Dairesi’ne bağlı 
Kurumlar1 Vergisi 
mükelleflerinin 
2007 yılı dönemine 
ait ödeyecekleri 
kurumlar vergisi 
miktarları açıklandı. 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’ndeh 
yapılan açıklamada, 
kurumlar vergisi 
2007 yılı vergi 
rekortmeni 542 bin 
119 YTL ile Karataş 
Demir Çelik Sanayi

Ticaret Limited Şirke 
ti öldüğü bildirildi. 
Açıklamada, toptan 
demir satış ticareti 
ile uğraşan Türkar 
Demir Çelik Plastik 
Tekstil Sanayi 445 
bin 492 YTL ile 
kurumlar vergisi: 
Gemlik İkincisi 
olurken,tasfiye 
halinde Gemlik 
Sahil Sitesi Konut 
Yapı Kooperatifi ise 
396 bin 398 YTL ile 
kurumlar vergisi

üçüncüsü oldu.
100 kurumlar vergisi 
rekortmeninin 
açıklandığı listede, 
100 bin YTL’nin 
üzerinde kurumlar 
vergisi ödeyen 8 
kurumun olduğu 
belirlendi.
Geçen yılın kurumlar 
vergisi rekortmeni 
GEMPORT’un bu yıl 
bir yargılama sonun
da mâliyeye ödediği 
yüksek miktarda 
ceza nedeniyle

listeye giremediği 
öğrenildi. 
İlk üçten sonra 
sıralamada, Erçim 
Makina Sanayi, 
Ozan Kimya Sanayi, 
Gemlik Doğalgaz 
A.Ş., Onur Petrol 
Taşımacılık, 
Erdoğan Usta 
Tersanecilik., Teskon 
Makine Hırdavat 
Teknik, Beyza 
Petrol, Baktat 
Gıda Sanayi 
geliyor.

2007 KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ İLK 100

LU 
Q

NO ÜNVANI HESAPLANAN VERGİ
1 KARATAŞ DEMİR ÇELİK SAN. VE LTD.ŞTİ. 542.119,45
2 TÜRKAR DEMİR ÇELİK PLASTİK TEKS.DAY. 445.492,41
3 TASF. HAL. GEMLİK SAHİL SİTESİ KONUT YAPI KOOP. 396.198,46
4 ER-ÇİM MAKİNE SANAYİ VE PAZAR. LTD. 303.782,57
5 OZAN KİMYA SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. 183.991,44
6 GEMLİK DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. 147.375,79
7 ONUR PETROL TAŞ. TURZ. OTO. GIDA K; YÜK. TAŞ. •118.700,26
8 ERDOĞAN USTA TERSANECİLİK TURİZM LTD. 105.264,94
9 TESKON MAKİNA HIRDAVAT TEKNİK VE MAKİNA İM. 98.369,52

10 BEYZA PETROL NAK. OTOM. GIDA PAZ. 94.952,45
11 BAKTAT GIDA SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. 85.482,02
12 ESELİNA TEKSTİL SAN. VE TİÇ. A.Ş. 84.646,70
13 COŞKUNLAR 3 İLETİŞİM TEKS CEP TEL. SATIŞ 84.638,50
14 ÖZÖREN ELEKTROMEKANİK NAK METAL EL. TAM. 84.611,23
15 BAYTAŞ İNŞ. TAAH. TİC. TURİZM VE SAN. 79.762.93
16 KAFOĞLU YAĞ SABUN SANAYİ VE TİC. 70,964,06
17 AVRUPALI NAMLI GIDA SAN VE TİC LTD.ŞTİ; 67.524,44
18 AYDINLAR MADENCİLİK TAŞ SAN VE TİC. 53.355,89
19 DURSUNBEY AĞAÇ SAN. LTD.ŞTİ. 52.533,22
20 ÖZBİR ZEYTİNCİLİK GIDA VE KONS. SAN. PAZ. 52.335,93
21 MERSAN MERMER ŞAN. ŞTİ 47.953,94
22 ÖZBERK MADENCİLİK MERMER MAK. 47.523,98
23 DESKA ORMAN ÜRÜNLERİ DIŞ. TİC. LTD.ŞTİ. 46.495,90
24 SARIALİOĞLU AŞAR MAD. NAK. İNŞ. 44.097,08
25 GÖNGÖR ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞ.NAK.AMB. 43.645,78
26 YILDIZ PETROL TUR. İNŞ. SAN VE TİC. 43.577,52
27 ATIL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE HİZMETLER 39.065.63
28 AS-KA TEKSTİL NAK. PET. GIDA İNŞ. TURZ. 38.508,85
29 BUÇUKOĞLU GIDA PAZARLAMA LTD.ŞTj;' , 37.887,25
30 DORUK LİMAN TAHMİL VE TAHL. HİZ. TİC. 37.674,08

YazıYORVM
„ Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Belediye başkanlar)!...
Türkiye’nin hemen hemen her yerinde 

parti ayrımı olmaksızın birçok Belediye 
başkanının sözde yaptığı hizmetleri, fakir 
fukaranın parası ile büyük kaideler, bill- 
board, bez afiş ve diğer bazı görsellerle 
reklamını yapılıyorlar.

Peki buna gerek var mı? Bence yok.
Çünkü bu tür gösterilerde yaptıkları 

sözde hizmet aslında belediyelerin yap
mak zorunda oldukları asli görevleridir.

Ancak onlar bunu sanki halka bir jest 
yapmış gibi gösterip belediyenin bütçesin
den kişisel reklama dönüştürüyorlar.

Belediye başkanları en gözde meydan 
ve caddelerde kendi isimlerini ve hatta 
büyük posterlerini teşhir etmek için bu 
yönteme başvuruyor.

Bazıları öyle abartıyorlar ki, insanın 
isyan etmesi gerekiyor.

Kaldırımları bile yenilerken koydukları 
tabelada belediye başkanının ismi ve resmi 
yer alıyor.

Kardeşim ben seni bu hizmeti yapmak 
için seçtim.

Üstelik buna harcadığın para benim 
beledi yeye çeşitli adlar altında verdiğim 
para.

Benim param ile bana kendi reklamını 
neden yapıyorsun.

Belediye başkanlarınin reklamı için 
hazırlanan bu işler için belediye bütçesin
den fakir fukaranın parası ile dünya kadar 
para harcanmış.

O bölge insanı için o paralar altyapı 
veya diğer hizmetlere harcansa daha iyi 
olmaz mıydı?

Arkadaş kimin parası ile kendi reklamını 
yapıyorsun?

Bu resmen görevini kötüye kullanmak
tır.

Hem vatandaşın parası ile kendi 
reklamını yapıyorsun, hem de o işi bir yan
daşına yaptırıp ona kazanç sağlıyorsun.

Bu yapılan yüzsüzlük, arsızlık ve ahlak
sızlık tır.

Yetkililer göreve bu uygulaması doğru 
mu?

B^şkan’ın reklamı kokan bu uygulaması 
için ne kadar para harcanmış?

Bu işlere gelinceye kadar bölgenin daha 
acil ihtiyacı yok mu?

Bu belediyenin ne kadarıborcu var?
Bu uygulama görevi kötüye kullanma 

değil de nedir.
Belediyelerin bu tür uygulamalarına 
İçişleri Bakanlığı sessiz mi kalacak? 
Halka bunun cevabını vermek 

demokrasinin gereği -değil mi?

KAŞCbC B€KL€M€K VOK
KALİTELİ K.AŞEL.ER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 89. yıldönümü törenlerle kutlanıyor

Gençlik Bayramı nı coşkuyla kutluyoruz
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 89. 
yıldönümü bugün 
tüm yurtta, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhu 
riyeti’nde ve dış 
tem silçiliklerimizde 
dü zenlenecek tören
lerle kutlanacak. 
İlçemizdeki törenlere 
sabah saat 9.oo da 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk konması ve 
saygı duruşunda 
bulunulmasıyla 
başlanacak. Daha 
sonra bayrak töreni 
yapılarak İstiklal 
Marşı okunacak. 
Bu sırada Atatürk 
stadında yapılacak 
olan gösteriler 
için Öğrenciler 
statyumda yerlerini 
alaçaklar. Stadyum 
daki törenler saat 
10.oo başlayacak. 
Bayramın kutlan
masından sonra 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı oku
nacak. Kaymakam 
Mehmet Baygül’e 
gençler çiçek ve 
bayrak sunduktan 
sonra günün anlamı 
nı belirten konuşma 

yapılacak. Daha 
sonra Gençlik 
adına bir konuşma 
gerçekleştirilecek. 
Ardından Atatürk’ün 
Gençliğe Söylevi, 
Gençliğin Atasına 
Andı birlikte seslen
di rilecek. Şiirlerin 
okunmasından 
sonra Şeref Çağrısı 
yapılacak.
Gençlik Marşı’nın 
okunmasından 
sonra ise Atatürk 
ve Gençlik Haftası 
nedeniyle düzenle
nen etkinliklerde 
dereceye girenlere 
ödülleri verilecek. 
Daha sonra geçit 
töreni yapılacak 
ve ardından genç
lerin gösterileri 
sergilenecek. 
BAYRAM 
KUTLAMALARI 
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma ve Gençlik 
Spor Bayramı nede 
niyle siyasi partiler, 
kurum ve kuruluşlar 
demeçler yayınla
yarak Bayramı 
kutladılar.
ATATÜRK TÜRK 
GENÇLİĞİNE ÇOK 
GÜVENİYORDU

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
yapılan açıklamada, 
Atatürk'ün Türk 
gençliğine çok 
güven -diğini, bu 
nedenle Laik Türkiye 
Cumhuriyetini ve 
Devrimlerini koruma 
ve kollama görevini 
de gençliğe verdiğini 
söyledi.
Atatürk'ün milli 
mücadele sırasında 
Türk milletini ileriye 
götürecek ve köhne- 
miş fikirlere karşı 
gelecek olanların 
genç fikirler olduğu 
nu gördüğünü belir 
ten Selim Şahin, 
açıklamasında; "Bu 
nedenle 'gençlik' 
kavramı Atatürk için 
ayrı bir önem taşı
maktadır. Atatürk 
gençlerden sık sık 
bahsederken, yaş 
sınırı dışında fikri 
olarak gençliği yani, 
fikirlerde yeniliği 
ifade etmiştir.” dedi. 
Şahin, Türkiye 
Cumhuriyetinin 
kurulmasında 
yaşanan zorlukları 
her zaman göz önün 

de tutarak Atatürk 
ün emanetine sahip 
çıkarak kutlamalıyız. 
Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduğundan bu 
yana iç ve dış tehdit 
altındadır. Bu tehdit 
ler son yıllarda daha 
da artmıştır. Türk 
gençliği ve Atatürk 
çü düşünceyi benim
seyen Türk halkı her 
zaman olduğu gibi 
bu tehditleri de boşa 
çıkaracaktır. Laik 
Demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti 
daima payidar kala
caktır" diyerek, tüm 
gençlerin, genç fikir 
lilerin ve tüm Gemlik 
halkının Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı 
kutladıklarını sözle 
rine ekledi.
MHP’DEN KUTLAMA 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Suat Laçinok ise 
yaptığı açıklamada, 
Atatürk’ün 19 Mayıs 
1919 günüzSam 
sun’da Anadolu top 
raklarına ayak basa 
rak milli mücadeleyi 
başlattıklarını, 
amaçlarının bağım

sız yeni bir Türk 
Devleti kurmak 
olduğunu, bunun da 
kendi yazdığı 
nutkunda dile 
getirdiğini belirterek, 
Samsun’dan yola 
çıkış parolası “Ya 
İstiklal ya ölüm” ol 
duğunu vurgulaya 
rak, Atatürk’ün 
bağımsızlık konu 
sunda önemli sözler 
söylediğini belirte 
rek, şu görüşlere yer 
verdi. “İçinde yaşad 
iğimiz siyasi geliş 
melere ve AKD ikti
darının icraatlarına 
baktığımızda Atatürk 
Türkiyesi’nde mi yok 
sa Osmanh devle ti 
nin son zamanların
da mı yaşıyoruz- 
sorusunu sormak 
gereğini duyuyoruz. 
AKP’nin iktidarının 
ilk 5 yıllık dönemin 
de AB ile imzaladığı 
müzakere çerçeve 
sinde egemenliğimiz 
AB’ye teslim edil 
miş, milli tesisleri 
mizi yok pahasına 
özelleştirme bahane
siyle yabancılara 
satılmış, tam bir 
teslimiyet batağına 

şaplanmış AB ve 
ABD’nin ner isteğini 
milli çıkarlarımıza 
aykıra olmasına rağ
men yerine getirmiş, 
bunun karşılığında 
da 22 Temmuz 
seçimlerinde ABD ve 
AB’nin AKP’ye her 
türlü desteği verme
si sağlamış, böylece 
yabancı ülkelerin 
desteği ile iktidarda 
kalmıştır. AKP iktida 
rının mutlak teslimi 
yetçiliği artık tescil
lidir. AKP’nin Ata 
türk’ün kurduğu Tür 
kiye Cumhuriyetinin 
felsefesinden ve 
O’nun izinden ne 
kadar uzak olduğu, 
adeta bu felsefeyi 
inkar ettiği gün gibi 
ortadadır. Bu icraat
lar dahi tek başına 
Anayasanın 68/4 ve 
69. ncu maddeleri 
kapsamında kapatıl
ma sebebidir. Genç 
terimize ve milleti 
mize güvenimiz tam 
dır. 19 Mayıs Ata 
türk’ü Anma Genç 
lik ve Spor Bayramı , 
gençliğimize ve 
milletimizi kutlu 
olsun. ”

"Gençler!
Cesaretimizi takviye ve idame eden sîzlersiniz. Siz, almakta 
olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan 
sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. 
Yükselen yeni nesil, istikbal sîzsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, 
onu yükseltecek ve yaşatacak olan sîzlersiniz."

Sevgili ATAM!
Kurduğun Cumhuriyet’i emanet ettiğin gençler 
olarak; onu sonsuza kadar yaşatmaya and içeriz!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı Kutlu Olsun....

|ÇHPJ CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Gemlik İlçe Başkanı Cem GÜLER
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Mustafa Kemal, Nutku’nda 
(Söylev) o günleri şöyle anlatır:
“1919 yılı Mayısının 19'uncu gü 

nü Samsun'a çıktım. Ülkenin ge 
nel durumu ve görünüşü şöyledir:

OsmanlI Devleti'riin içinde bu 
lunduğu grup, I. Dünya Savaşı'nda 
(1) yenilmiş, OsmanlI ordusu her 
tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir 
ateşkes anlaşması imzalanmış. 
Büyük Savaş'ın uzun yılları 
boyunca millet yorgun ve fakir bir 
durumda. Milleti vğ memleketi I. 
Dünya Savaşı'na sürükleyenler, 
kendi hayatlarını kurtarma kaygısı
na düşerek memleketten kaçmış 
lar. Saltanat ve hilâfet makamında 
oturan Vahdettin soysuzlaşmış, 
şahsını ve bir de tahtını koruya
bileceğini hayal ettiği al çakça ted
birler araştırmakta. Damat Ferit Pa 
şa'nın başkanlığındaki hükümet 
âciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız 
padişahın iradesine boyun eğmek
te ve onunla birlikte kendilerini 
koruyabilecekleri herhangi bir 
durumarazı.

Ordunun elinden silâhları ve cep 
hanesi alınmış ve alınmakta...

İtilâf Devletleri, ateşkes anlaş
masının hükümlerine uymayı 
gerekli bulmuyorlar. Birer bahane 
ile İtilâf donanmaları ve askerleri 
İstanbul'da. Adana ili Fransızlar; 
Urfa, Maraş, Ayıntap (Gaziantep) 
İngilizler tarafından işgal edilmiş. 
Antalya ve Konya'da İtalyan aske 
ri birlikleri, Merzifon ve

Samsun'da İngiliz askerleri bulunu 
yor. Her tarafta yabancı subay ve 
memurlar ile özel ajanlar faali 
yette. Nihayet, konuşmamıza baş 
langıç olarak aldığımız tarihten 
dört gün önce, 15 Mayıs 1919'da, 
İtilâf Devletleri'nin uygun bulması 
ile Yunan ordusu da İzmir'e çıkar 
tıhyor. Efendiler, bu durum karşı 
sında bir tek karar vardı. O da milli 
hâkimiyete dayanan, kayıtsız şart
sız, bağımsız yeni bir Türk devleti 
kurmak!

İşte, daha İstanbul'dan çıkma 
dan önce düşündüğümüz ve Sam 
sun'da Anadolu topraklarına ayak 
basar basmaz uygulanmasına 
başladığımız karar, bu karar 
olmuştur.”

Bandırma gemisiyle İstanbul’
dan ayrılırken, Boğazdaki İngiliz 
gemilerine bakarak “Geldikleri gibi 
birgün gidecekler” der.

19 Mayıs 1919 Türk’ün yeniden 
tarihle girdiği bir sınavdır. Bu sı 
navı başarmak veya kaybetmek 
vardır.

Ülke zaten işgal altındadır. İstan

19 Mayıs

Güne Bakış î
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

bul daki saltanat ve hükümet iş 
galcilere boyun eğmiş, silahlarını 
teslim etmiş bitkin ve biçaredir.

Mustafa Kemal ve arkadaşları 
Samsun’a çıkmadan önce yeni bir 
Türk Devleti kurmanın planlarını 
yaparak Kurtuluş Savaşı’nın 19 
Mayıs 1919 da ateşledi.

Bu mücadele Erzurum, Sivas 
kongrelerinden sonra Ankara da 
TBMM kurulmasıyla devam etti. 22 
Temmuz 1922 de Büyük Taar ruz 
ve 30 Ağustos Zaferi ile düşman 
yurttan kovulduktan sonra Tükiye 
Cumhuriyeti Devleti kuruludu. 
Bugün yaşadığımız bu topraklarda 
yeni Türkiye Cumhuriyetini kuran
lar tarihe kanları ve canlarıyla bir 
destan yazdılar.

Mustafa Kemal, kurduğu çağdaş 
devletin ve Cumhuriyetini yaşayabil 
mesi için O’nu gençliğe emanet etti.

Nutkunda bunu şöyle ifade eder: 
“Bu tarihe mal olmuş bir devrin 

öyküsüdür. Burada ulusum için 
yarınki çocuklarımız için dikkat ve 
uyanıklık sağlayabilecek kimi nok
taları belirtebilmişsem, kendimi 

mutlu sayacağım. Bu söylevimle, 
ulusal varlığı sona ermiş sayılan 
büyük ulusun, bağımsızlığını nasıl 
kazandığını, bilim ve tekniğin en 
son ilkelerine daya nan ulusal ve 
çağdaş bir devletin nasıl kurul
duğunu anlatmaya çalıştım. 
Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıl
lardan beri çekilen ulusal yıkım
ların yarattığı uyanıklığın ve bu 
sevgili yurdun her köşesini 
sulayan kanların karşılığıdır.

Bu sonucu Türk gençliğine 
armağan ediyorum.”

Bugün içinde bulunduğumuz 
nokta vahimdir.

Türkiye Cumhuriyeti giderek bir 
İslam devletine dönüştürülmek 
isteniyor.

Yeni mandacılar iktidarda kala
bilmek uğruna AB ve ABD man
dacılığında yurdu yabancılara 
peşkeş çektiler.

Bunun için Atatürk "Ey Türk 
gençliği! Birinci vazifen Türk 
bağımsızlığını, Türk Cumhuriye 
tini sonsuzluğa değin korumak ve 
savunmaktır" demiştir.

Atatürk’ün Samsun’a çıkmasın
daki amaç tam bağımsız bir Türki 
ye içindi. Bunu sağladılar.

Bugün ise gelinen nokta düşün 
dürücüdür.

Gençlik Ya Mustafa Kemal’in 
gençliği olacak eserine sahip çıka 
cak, yahut yeni mandacılara tes
lim olacaktır.

Gençlerin Bay ramı ’nı kutlarım.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tanış; "Tek alternatif SP"

Bursa Birey Dersha 
nesinin Bursa mer 
kez ve ilçelerinde 
yaptığı BBS (Birey 
Bursluluk) sınavında 
Gemlik'li Birey 
Şubesi öğrencileri 
arasında Sayısal ve 
Eşit Ağırlık alanla 
rında ilk üç dereceyi 
paylaşan öğren
cilere ödül verildi. 
Orhangazi Caddesin 
de bulunan Damlâ 
Düğün Salonunda 
yapılan törende ko 
nuşan dershane ku 
rucu temsilcisi Ha 
san Çetin, öğrenci
lerin başarılarının 
kendilerini mutlu 
etmekte olduğunu 
belirterek, "öğrenci
lerimizin başarıları 
devam ettiği sürece 

bizim de ödüllerimiz 
devam edecektir" 
dedi. Birey Dersha 
nesi Müdürü Mümin 
Torlak'ta yaptığı ko 
nuşmada, "Başarılı 
olan öğrencilerimiz 
bu sözün ışığında 
daha da başarılı 
olmaktadırlar" dedi. 
Öğrenci ve ailele 
rinin hazır bulun
duğu ödül töreninde 
ÖSS sayısal alanın
da birinci olan Fey 
za Duran'a diz üstü 
bilgisayar, ikinci 
olan Rıfat Kahra 
man'a ise Mp4 hedi 
ye edildi. ÖSS eşit 
ağırlık alanında bi 
linçi olan Mine Yağ 
cı'ya da bir adet diz 
üstü bilgisayar ve 
rilen törende ayrıca 
lise ikinci sınıf öğ 
rencileri arasında 

birinci olan Umut 
Kılık'a bilgisayar, 
ikinci olan Sena 
Boncuk'a cep tele
fonu ve üçüncü olan 
İrem Canus'a Mp4 
ödül olarak verilir 
ken Lise birinci sınıf 
öğrencileri arasında 
birinci olan Ömür 
Kaçar'a cep telefo 
nu, ikinci olan 
Özge Akdemir ile 
üçüncü olan Ekin 
Soygun'a da Mp4 
ödül olarak verildi. 
Ödüllerin ver
ilmesinin ardından 
bu yılın ve gelecek 
yılda uygulana cak 
sistemi anlatan 
rehber öğretmen 
Hüsnü Ekin, prog 
ramlar hakkında 
öğrenciler ile 
velileri bilgilen
dirdi.

Saadet Partisi Ma 
yıs ayı ilçe divan 
toplantısı parti loka 
linde yapıldı.
Toplantıya SP Bursa 
İl Başkanı Hilmi Ta 
niş başta olmak üze 
re, il yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe başkanı 
Recep Aygün, ilçe 
yönetim kurulu üye 
leri, kadın ve genç
lik kolları yönetim
leri, mahalle, köy ve 
belde temsilcileri ile 
çok sayıda partili 
üye iştirak etti.
Toplantıda ilk olarak 
ilçe yönetim kurulu 
birim başkanlıkları 
raporları okunurken 
daha sonra sırası ile 
gençlik ve kadın kol 
lan raporları okun
du. SP Gemlik ilçe 
Başkanı Recep Ay 
gün SP Gemlik ilçe 
teşkilatının çalışma 
larını başarı ile sür 
dürdüğü söyledi. 
Aygün yerel seçim
lere yarın yapılacak
mış gibi hazırlandık
larını ifade ederken; 
"Gayretimiz Gem 
lik'te yerel yönetim 
de iktidara gelerek 
Gemlik halkına hiz 
met etmektir. Gem 
lik'te yaşayan inşa 
nımız gerçek bele

diyecilik ile inşallah 
tanışacaktır. Gem 
likliler artık komşu 
ilçelere bakarak iç 
çekmeyecek, layık 
oldukları hizmete 
bizim iktidarımızda 
kavuşacaklardır" 
şeklinoe konuştu. 
SP İl Başkanı Hilmi . 
Tanış ise genel siya 
si konulara değindi. 
Yerelde ve genelde 
iktidarın tek alterna 
tifinin Saadet Partisi 
ve Milli Görüş kad 
roları olduğunu 
söyleyen Tanış;
"Bu ikti dar artık 
medya ve bir takım 
çevrelerin şişirmesi 
ile arkasına aldığı 
rüzgârı kay bet- 
miştir. Vatandaş 
cebini yakan zam ve 
mücadele etmek zo 
runda kaldığı hayat 
pahalılığı ile cebel 

/eşmektedir. Medya 
gazı ile dayatılan 
pembe rüya artık 
halk için kâbusa 
dönüşmüştür. İkti
darın alternatifsiz 
olduğu nu 
söyleyenlere tek 
cevabımız; Saadet 
Partisi'dir. Biz Milli 
Görüş kadroları 
olarak varız. Halkı 
miza hizmet için 
deneyimli ve azim
liyiz. Memleketimize 
efsanevi hizmetler 
yapan kadrolar 
bizim kadroları 
m izdir. Geçmişte 
olduğu gibi önü 
müzde ki süreçte de 
mutlaka Milli Görüş 
üzerine düşen tarihi 
misyonu yeniden 
üstlenerek halkı 
mızın hakkı olan bir 
dünya için kolları 
sıvayacaktır" dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Cesaretimizi güçlendiren 
ve sürdüren sîzlersiniz. 
Siz, almakta olduğunuz 
terbiye ye kültür ile, insanlık 
değerinin, vatan sevgisinin 
en değerli örneği olacaksınız. 
Ey yükselen yeni nesil, 
gelecek sizindir. Cumhuriyeti 
biz kürdük; onu yükseltecek 
ye sürdürecek sîzsiniz. ”

Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramınız 

Kutlu Olsun....

ÖztliMc
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol Ayrımı 

Tel : (0.224) 513 68 00 GEMLİK
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Giih'fienclik geleceklif
‘Cumhurbaşkanı 19 Mayıs ruhunun dünya 

için örnek oluşturduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Tür 
kiye'nin, gençlerin 
den, ülkenin büyük 
potansiyelini parlak 
ve müreffeh bir 
geleceğe dönüştür 
meşini beklediğihi 
bildirdi. 
"Gençlik, gelecek
tir." diyen Gül, 19 
Mayıs ruhunun tüm 
dünya için örnek 
oluşturduğunu da 
vurguladı.
Cumhurbaşkanı Gül, 
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı dola 
yısıyla yayınladığı 
mesajda, Büyük 
Önder Atatürk'ün 
İstiklal Savaşı'm 
başlatmak amacıyla 
Samsun'a çıkışının, 
Türk milletinin kâde 
rini değiştiren, 
tarihi ve stratejik bir 
girişim öldüğünü 
hatırlattı.
Abdullah Gül, "19 
Mayıs, Türk milleti 
nin en menfi şartlar 
altında dahi. çıkıŞ 
yolunu bulabildiği

nin güzel bir 
örneğidir." dedi. 
Gül, Türkiye'nin, 
Atatürk'ün "çağdaş 
uygarlık düzeyine 
ulaşmak" olarak 
özetlediği hedefi 
yakalama yolunda 
bugüne kadar önem 
li mesafeler katet- 
tiğini de belirtti. 
Cumhurbaşkanı Gül, 
mesajında gençlere 
şu sözlerle seslen
di: "Dışa açık, hoş 
ğörüîü, çevrenize 
saygılı, milletinize 
sadık, gelenek ve

göreneklerinize bağ 
lı, modernleşmenin 
ancak demokrasiyle 
mümkün olduğu şu 
uruna sahip, çalış 
kan insanlar olmalı 
siniz. Bu büyük 
potansiyeli, parlak 
ve müreffeh bir 
geleceğe dönüştür 
mek sizin elinizde 
dir. Atalarımızın, 
şehitlerimizin, 
gazilerimizin ye 
yetişme nize katkısı 
olan herkesin 
güvenine layık ola
cağınıza eminim."

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alımj Satım ve Kiralama Hizmetleri l

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ t
İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 - YTL

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m' SATILIK DAİRE
| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı L 
I Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa' g 

| Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa B

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, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP
3 24 74 Fax:514 10 2l|

“Sizin gibi gençlere malik bulundukça, 
bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde 
etmeyi başardığı zaferlerin üstüne çok 
daha büyük zaferler koyabileceğine 
şüphe etmiyorum. ”

Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramımız 

Kutlu Olsun....

G. GÜZEL NAKLİYAT A.Ş.
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ELEMAN ARANIYOR
Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

KARADENİZ YAPI
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ

Fabrikası Karşısı GEMLİK
TEL: 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR
Temizlik işlerinde 

görev yapmak üzere 
»»»M

Müracatiar şahsen yapılmalıdır. 
UMURBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI 
®srsînsüren

İnş. Zeytindik Gıda Tur. San. ve tic. Ud. Şti.

TELrO.224 525 17 00
Sh Emekli Sandığı sağlık karnemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
NESRİN DEMİRKIRAN

NÖBETÇİ ECZANE
19 Mayıs 2008 AHSEN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 113 
Tel: 513 01 33 GEMLİK

Gemlik Körfez

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatiar şahsen yapılmalıdır. 

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3060 

FİYATI : 25 Ykr. (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-YaVıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEMUK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı

CENGİZ HAN
MEVLANA CELALETTİN RUMİ

(Rezervasyon
Tel:5l3332l)

12.00 -14.00 -16.00 • 19.00 - 21.00
14.15-16.30-19.15-21.15



Gençlik her millet için Önemli bir kuvvettir.
Bilinçli ve sorumlıılıık'sahibi bir gençlik, o milletin 

umududur, geleceğinin güvencelerindendir.

Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramınız 

Kutlu Olsun

Faruk GÜZEL 
GÜZEL Nakliyat Ltd. şti.
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İr “Vatanın bütün 
ümidi ve geleceği 

i size, genç 
nesillerin anlayış 
ve enerjisine 
bağlanmıştır”

Atatürk 
Gençlik ve Sp

Kutlu ı

SSJ
i 7 M0T0
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GEMLİK M

YÖNETİM KURUL 
İbrahim
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■ü Anma 
or Bayramınız 
Olsun,,.
145 NOLU 

BEMÜKTRAYLER 
RLU TAŞIYICILAR 
KOOPERATİFİ
U ADINA BAŞKAN 
ONSEKİZ



“Milletin bağrından 
temiz bir nesil yetişiyor. 
Bu eseri (Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti) 
ona bırakacağım ve gözüm 
arkamda olmayacak.”

Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramınız 

Kutlu Olsun...

66 NOLU
S.S. GEMLİK MOTORLO 

TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN 

Yaşar TUTAR
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ümurspor Cakırlıspor un ipini çekti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör küme 
S.nci grupta orta 
sıralarda mücadele 
eden Gemlik temsil
cisi Ümurspor, 
son sırada düşmeme 
maçına çıkan 
Orhangazi Çakırlı 
spor'u 3-0 yenerek 
kümede kalma 
umutlarını bitirdi. 
Birinci amatör 
kümeden düşmemek 
için mutlak galibiyet 
için sahaya çıkan 
Orhangazi temsilcisi 
Çakırlıspor önünde

Ümurspor 22 dakika- hemen başında yine 
Murat'la durumu 2-0da Murat'ın attığı 

golle 1-0 öne 
jeçti ve ilk yarı 
ju skorla bitti, 
kinci yarının

yapan Ümurspor 
karşısında umut
larını tüketen Çakır- 
lıspor, 81 dakikada

Mesut'un ayağından 
yediği golle sahadan 
3-0 yenik ayrılarak 
kümede kalma 
şansını yok etti. 
SAHA :

Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Rüştü Baykal 7, 
Demircan Şerbetçi 7, 
Selim Küçükoğlu 7, 
UMURSPOR:

Deniz Kum 5, Burak 
3, (Caner 4) Zafer 5, 
Emrullah 5,.Gökmen 
6, Yavuz 5, İsa 5, 
Memduh 5, (Mesut 4) 
Deniz Kahraman 5, 
Halil 5, (Muham-med 
4) Murat 6, 
ORH. ÇAKIRLISPOR 
Abdullah Alben 3, 
Muzaffer 3, Erman 3, 
Cavit 4, Murat 4, 
Şeref 5, Burak 3, 
Ergun 4, Haşan 3, 
Ebdullah Akbu 
dak 4, Ali 3, 
GOLLER : Dk. 22-47 

’ Murat, Dk. 81 Mesut
(Ümurspor)

Kumla Belediyespor kentlini ateşe altı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör 
kümede düşmeme 
mücadelesi veren 
Gemlik temsilcisi 
Kumla Belediyespor, 
evinde oynadığı 
kurtulma maçında 
K. B. Başakspor'a 
3-0 yenilerek 
kendini ateşe attı. 
Maça 3 puan için 
çıkan Kumla Beledi 
yespor, 19 dakikada 
Aptullah ve 45+1'de 
Rıdvan'ın ayağından 
yediği gollerle 
ilk yarıyı 2-0 
yenik kapadı.
İkinci yarıda rakip 
kalede yakaladığı

attığı üçüncü gollepozisyonları
cömertçe harcayan

farkı kapatamazken 
80 dakikada ilk golü
atan Aptullah'ın

cömertçe harcayan 3 puan umutlarını , 
Kumla Belediyespor yok etti. Kalan

dakikalarda taraflar 
gol atamayınca 
Kumla Belediyespor

galibiyet için çıktığı 
önemli maçtan 
3-0 yenik ayrıldı. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:

İhsan Topsakal 7, 
Selim Küçükoğlu 7, 
Demircan Şerbetçi 7, 
KUMLA 
BELEDİYESPOR : 
Ömer 3, (Murat 4)

Kaan 3, Alper 2, 
(Serdar 3) Fatih 4, 
(Aziz 4> İbrahim 
Kurtoğlu 3, 
Fatih 3, Emreh 3, 
Cüneyt 3, İbrahim 
İlgin 3, Hakan 4, 
Alpaslan 3, 
K.B. BAŞAKSPOR : 
Arif 4, Tacettin 5, 
Günay 3, (Kubilay 4) 
Onur 5, Engin 5, 
Burak 6, Muhammed 
Turan 5, (Süleyman 
2) Ekrem 5, 
(Yücel 4) Aptullah 
6, Rıdvan 6, 
Turgut 5, 
GOLLER :
Dk. 19-80 Aptullah 
Dk. 45+1 Rıdvan 
(K.B. Başakspör)
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ye Spor Bayramı törenlerle kutlandı

89. yıl coşkusu
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 

Bayramı’nın 89. ncu yıldönümü nedeniyle dün 
Atatürk Anıtı’nda başlayan törenler ilçe stadyu
munda devam etti. Günün anlam ve önemini 
belirten konuşmaların ardından Gençlik Haftası 
nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece
ye girenlere ödülleri verildi. Geçit töreni ve 

öğrencilerin sergilemiş olduğu gösteriler halk 
tarafından beğeni ile izlendi. Haberi sayfa 3’de

REYHANLAR 
OTOMOTİV A Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL.ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ

ARAÇLAR KİRALANIR 

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın ”

Sunğipek Yerleşkesi’nde bulunan bacaya konan bayrak direği ile bilgisayar laboratuvarı açıldı

Rektör Yu rtkurandan
üniversite müjdesi

Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Asım 
Kocabıyık Yerleşkesi’nde dün bacaya dikilen 
bayrak direğinin ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafın
dan yaptırılan Bilgisayar Laboratuvarı’nın açılış 
töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, Bursa’nın ikinci üniversitesinin Gem 
lik’te kurulacağını müjdeledi. Laboratuvarın açılı 
şında konuşan ISO Başkanı Kemal Akıt ise, 110 yıl
lık odanın eğitime karşılıksız katkı vermesinden 
mutluluk duyduklarını söyledi. Haberi sayfa 4’de

Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 
Tel: 0 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Güne Bakış HUDA'DAN TELELASTIK
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Anlamlı tören

Yan i teLeFon Icazan<1iran IastiU

Dün Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık Yerleşkesi’nde iki anlamlı töre 
ne tanık olduk.

1 Şubat 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından hizmete açılan ve uzun yıllar Gemlik 
ile yurt ekonomisine katkılar sağlayan, binlerce 
aileye geçim kaynağı olan Sunğipek Fabrikası, 
57. Hükümet zamanında özelleştirme aşamasın 
dayken, Uludağ Üniversltesi'ne bırakıldı.

Yerleşke'ye hükümet sahip çıkmazken, işada 
mı Asım Kocabıyık sahip çıktı. Dev. sayfa 5'de

Fulda’nın yepyeni kampanyası Telelastik ile 
21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Motofone F3
cep te|eîonı,,,ı,n sah|bi °|un 

t i JjBO Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları 
İarSlIrrlW Küçük Sanayi Sitesi B Blok

■r ‘İM 13/14 n^miik / r* ,r*° ANo: 13/14 Gemlik
Tel : 524 74 01
Fax: 524 74 02 Sürücünün akıllı tercihi

TCKHOLOJİSİ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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19 Mayıs....
"Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Cum huri 

yeti sonsuza kadar korumak ve savunmaktır!"
Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı ve 

Milli Mücadele ışığını yaktığı tarih olan 19 
Mayıs 1919'dan 89 yıl sonra dün; Ulusumuzun 
üzerinde parlayan pırıl pırıl bir güneş Gemlik'i 
coşkuyla aydınlatıyordu.

Gösterilerde çakan şimşekler gençlerin 
Atasının öğüdünü tuttuğunu ortaya koyuyor
du. Bağımsızlık meşalesinin aydınlattığı öğren
ciler,öğretmenler ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ü anarken "bayram" yapıyorlardı..

"Bağımsızlığına ve cumhuriyetine kıymak 
isteyecek düşmanlar, bütün dünyada benzeri 
görülmedik bir galibiyetin temsilcisi olabilirler."

Hiç önemli değil.. ' ; _
Çünkü sözden öze yansıyan duygular, dü 

şünceler, eylemler.. Geleceğe ışık tutuyordu..
"Cebren ve hile ile yurdun bütün kaleleri 

zapt edilmiş, bütün tersaneleri ele geçirilmiş, 
- bütün orduları dağıtılmış, yurdun her köşesi .

işgal edilmiş olabilir."
Bugün olduğu gibi..
Ancak.. Ne var ki;
İlçe Milli Eğitim Müdürü..
Müdür yardımcıları,
İlçedeki tüm okulların yöneticileri..
Öğretmenler, Öğrenciler..
Gemlik Lisesi..
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi..
Kız Meslek Lisesi..
Celal Bayar Anadolu Lisesi..
İmafh Hatip Lisesi'nin öğrencileri
Bağımsızlık ve özgürlük tutkularını göster

ilere yürekleriyle yansıtmış'ıaraT..
********

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi'nde 
dün çok önemli bir tören vardı..

1938'de açılışı Mustafa Kemal Atatürk tara 
fından yapılan SUNĞİ PEK Fabrikası'nın eğitim 
üssüne dönüştürülen yerleşkesinde;

Çıkardığı dumanla kent insanına "güven", 
ülke ekonomisine "katkı" sağlayan bacada şim 
di Türk bayrağı dalgalanıyor..

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran'ın girişimleri, 
Prof. Dr. Müfit Parlak ve Prof. Dr. Haşan Bat 
maz'ın olağanüstü destekleri, kent dinamikleri 
nin her türlü engellemeye karşın gösterdikleri 
direnç ve Prof. Dr. Abdürrahim Korukçu'nun 
üstün gayret ve çabalarıyla gerçekleşen "Ulu 
dağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi kente, ulu 
sa ve dünyaya ışık saçacak, yol gösterecek..

Törende bir ara sevgili dostum Mimarlar 
Odası Bursa Temsilcisi Mimar Osman Turan'la 
sohbet ettik.. Ayaküstü söylediği şu sözler be 
nim düşüncelerimi de pekiştiriyordu;

"Gençler... Hepsi birer ışık.. Hiç merak 
etme... Onlar laik, demokratik Türkiye Cumhuri 
yeti'nin güvencesi.."

Dün Gemlik'te gerçekleşen 19 Mayıs Ata 
türk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tören
lerinde gözlediğim genç bakışlardaki kararlılık 
da Osman'ın düşüncelerini doğruluyordu..

"Memleketin başında bulunanlar gaflet, de 
halet ve hatta ihanet içinde bulunabilirler."

Bulunuyorlar da...
Ancak..
Sen rahat uyu... Atam..
Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değil..
Genciyle.. Yaşlısıyla..
Profesörüyle Öğretmeniyle..
Askeriyle.. Polisiyle..
Bir bütün..
Bugün yaşananlar ve gözlenenler..
Tarihin tozlu yapraklarında birer utanç say

fası olarak yer alacak...
Bu ülkenin dinamikleri hainlerin "hakkın

dan" gelecek kudret ve kabiliyette....

Can Meriduenin piKanro tellilisi yanılt
Can Meridyen 
Alışveriş Merkezi 
tarafından 
düzenlenen eşya 
piyangosu 
çekilişi yapıldı.
15 Mart 2008 günü 
Can Meridyen Alış 
veriş Merkezi’nde

başlayan ve her 10 
YTL.lik alışverişte 
verilen bir eşya 
piyangosu bileti 
alanlar arasında 
yapılan çekilişte 
kazananlar belli 
oldu.
17 Mayıs 2008

Cumartesi günü 
saat 14.oo de 
Gemlik 2. Noteri 
huzurunda yapılan 
eşya piyangosunun 
en büyük ödülü 
olan 106 ekran 
LCD televizyon 
3154 numaralı bilet

sahibi Deniz 
Çakır’a çıktı. 
Toplam 26 hediyenin' 
dağıtıldığı çekilişte | 
kazanan şanslı 
müşteriler hediye ; 
lerini Can Alışveriş 1 
Merkezi’nden ala
bilecekler.

Şengör: 'Depremin eli Kulağında
Prof. Celal Şengör, 
beklenen İstanbul 
depremiyle ilgili 
sorularını yanıtladı. 
Şengör, İstanbul'da 
ne zaman, ne büyük
lükte bir deprem bek 
lendiğini, bu depre 
min şiddetinin ne 
olacağını, şehrin ne 
relerinin sağlam, ne 
relerinin tehlikeli ol 
duğunu anlattı.
Yakın bir zamanda 
İstanbul'da deprem 
beklediğini belirten 
Şengör, "Ama istati- 
ki olarak İstanbul 
depremi İzmit depre
minden sonraki ilk 
30-50 yıl arasındaki 
bir tarihte bekleni

yor" dedi. İstan
bul'un Çin'deki gibi 
7.9'luk bir depreme 
dayanamayacağını 
kaydeden Prof. Şen 
gör, böyle bir dep 
remde ölü sayısı ve 
yıkımın çok büyük 
olacağını ifade etti. 
Şengör'e göre İstan
bul'daki depremin 
şiddeti maksimum 
7.6 olacak, 50-10 bin 
arasında insan öle
cek ve 40 bin bina 
da dümdüz olacak. 
İSTANBUL'UN 
EN TEHLİKELİ 
YERLERİ 
İstanbul'da olması 
beklenen deprem 
için modellemeler

yapıldığını söyleyen 
Şengör, bu mod- 
ellemelere göre 
depremin şiddetinin 
sadece bir yerde 
10'a çıktığını dile 
getirdi. Modellemele 
re göre İstanbul'da 
olacak depremi Yeşil 
köy ve civarında 
yaşayanlar 10 şid
detinde hissedecek. 
Diğer sahillerde ise 
9 ve 8'e düşecek. 
Prof. Celal Şengör, 
İstanbul'un en 
riskli yerlerini de 
açıkladı. Şengör'e 
göre dep remde en 
fazla tehlike 
arz eden yerler; 
Anadolu yakasında

Moda, Fenerbahçe 
ve Üsküdar Avrupa | 
yakasında ise Ha 
liç'in güneyi, klasik i 
İstanbul, Eminönü, i 
Yeşilköy ve civarı. 11 
Şengör'ün en ilginç I 
tespiti ise Lazlarla 
ilgili. Şengör'e göre 
genelde İstanbul'un j 
Karadeniz tarafına 
yakın kesimlerinde 
yaşayan Lazlar 
depremden en az S 
etkilenecek. "İstan- ; 
bul Lazlar'a kalacak" | 
diyen Şengör, 
"Buralarda sağlam 
evlere bir şey 
olmayacak, sadece 
sallanacaklar" 
şeklinde konuştu. 1

rjTsnu.ılıııııııilııi)ilııifiıel|Hil 
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 dublexı 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 - -y;
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durakla, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÖMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler. ------------——
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmam’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞLKÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı 
150m2-3+l normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 11 CLm2_, asma katlı işyeri

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

http://www.baytasmsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

YaaYORUM

89. yıl coşkusu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 89. 
yıl kutlamaları tüm 
yurtta olduğu gibi 
ilçemizde de düzen
lenen törenlerle 
kutlandı.
İlk tören Atatürk 
Anıtı’na çelenk sun 
ma, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın 
ardından ilçe stadın
da kutlama ve gös
terilerle devam etti. 
Burada Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
JârnıZon Komutanı 
Popçu Kurmay 
Mbay Ömer Cüneyt 
\kyol ve Belediye 
3aşkanı Mehmet 
lurgut'un halkın ve 
»grencilerin hayra
nını kutlamasının
ardından saygı duru 
şu ve İstiklal Mar 
şı’nın okunmasıyla 
başlayan törenlerde 
bir grup öğrenci 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'e Türk Bay 
rağı ile protokole 
çiçek verdi. 
Kaymakam Baygül, 
öğrencilerin verdiği 
Türk Bayrağını 3 kez 
öperek aldı. Açış 
Konuşmasını Tıçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in
yaptığı kutlama töre 
ni etkinliklerinde bir 
öğrenci gençlik adı 
na konuşma yaptı. 
Atatürk'ün Gençliğe 
Hitabesi ve Türk 
Gençliği andının 
okunmasının ardın
dan öğrenciler şiirler 
okudu. 19 Mayıs 
Gençlik Haftası nede 
niyle düzenlenen 
çeşitli yarışmalarda 
derece alan sporcu
lara madalyalarının 
verilmesinin ardın
dan bayrak ve fla
malar eşliğinde gös
teri yapacak öğren
ciler geçit töreni 
yaptı.Okulların yap
tığı birbirinden güzel 
gösteriler kutlamala 
rı izleyenler tarafın
dan alkışlarla 
destek bulurken 
tören gösterileri 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin 
yaptığı kule 
gösterisi sona erdi.

Televizyondaki ayıbımız!....
Gençlik bunalımda, orta yaş kitlesi menopoz 

da diyorlar;..
Peki bizim saygı duyduğumuz yaşlılarımıza 

ne oldu?
Bunlar mı bizim ak saçlı tonton dedelerimiz, 

ellerini öptüğümüz, akça pakça nur yüzlü 
nenelerimiz?

Bu azgın tekeler mi, bu menfaat düşkü nü 
koca budalaları mı?

Bir ayakları çukurda, çenelerine vurmuş 
moruklar, titrek nineler ‘halkın önünde' kendi
lerini, pazarlıyorlar... Bu yaşlılar, dini imanı para 
olmuş Televizyon ağalarının niye oyuncağı 
olurlar?

Televizyoncularda bu fırsatı kaçırmadan, 
insanlık, meslek ahlakı bir tarafa bu yaşlı beden
lerle, acizlerle eğleniyor, işlerini konu yapıyor
lar..

Ne oldu öğündüğümüz pamuk dedelere, yüz
lerinden nur akan nenelere...

Zaman mı kötü, sistem mi bu hale getirdi 
yoksa zaten azgındılar, ahlak sorunları vardı da, 
Dizler bunun farkında değildik...

Bunlar mı yetiştirdi ana babalarımızı, bizieri, 
çocuklarımızı, bunlar mı bize masal okudu, 
dizinin dibinde oturttu ?

Batıdan yalnız ahlaksızlık aldık diyen Başba 
kan Tayyip Erdoğan bu dedeleri -nineleri tele
vizyonda görüyordur..

Batıdan ahlaksızlık almaya ne hacet sayın 
Başbakan; bizde ki dedeler-nineler bize yetiyor 
da artıyor bile..

Bir kez, sadece bir kez izleyin, Desti İzdi 
vaç'ı.... İzdivaçı...

Her gün sabah akşam, her televizyon kanalın
da sıra sıra dedeler, nineler vitrinde kendilerini 
alacak müşteri bekliyorlar..

Türkiye nin gerçeğini bir kez de buradan 
görün...

Ayaktayım diye yedi ceddini rüsva eden; 
kaşının kılı ağarmış eli ayağı titreyen kart zam
paraları görün..

Komşu torunlara hırka öreceğine sigortadan 
emekli, evi olan dinç koca peşine düşmüş ak 
saçlı neneleri görün..

Unu elemiş elek asmaya mecalsiz ama son 
barutla final atışı peşinde koşan, yıllara yenik, 
insan eskileri....

Ağzında dişi, dizinde dermanı yok, ama kam
era karşısında göbek atan 70 likler, 80 likler..

"Züğürt ağa11 filminde gördüğümüz, gülerek 
seyrettiğimiz, ‘Karı isterem' diyen geçkin ağanın 
dev re arkadaşları, hepsi ekranlarda..

Çocuksuz eş, çöpsüz üzüm arıyorlar...
Ekran ekran geziyorlar, sazlar çalıyor, oynu 

yorlar, göbek atıyorlar..
Hatta bazıları hurda satışını yöneten çöpça 

tan kıza ‘yaşına hürmeten yakın durmasından is 
tifade ederek, resmen sarkan dedeler görüyoruz.

Tek bahaneleri yalnızlık, tamam yalnızlık zor 
iş. Tamam...

Ama çare ekranlara düşmek, soytarı olmak 
mı ?

Yaptıkları kepazelikleri görmüyor, Hac'a git
tiğinden namazından niyazından mahallesinde ki 
saygı dan bahsedip şartlarını sıralıyor...

Kapalı olsun, ama mümkün mertebe genç 
olsun cilveli olsun namaz niyazında olsun, ama 
yanıma da yakışsın...

Bu kart zamparanın istediğini ben size ter
cüme edeyim;

Maneviyat önemli yani, ama yatakta da oynak 
olsun, diyor...

Sözde nene, başını örtüyor, kıkırdama -fıkır
dama ile Tapu istiyor, emekli maaşı, banka cüz
danını soruyor, dairen, tarla bahçe var mı diyor

Daha ne yüz kızartan pazarlıklar, yakası açıl
madık talepler, vaatler...

Ben 74 yaşında iken utanıyorum.
Ayıplıyorum.
Bu Kudurukların ailesi, çocukları, torunları 

kim bilir nasıl utanç içinde, konu komşularından 
kaçıyorlardır...

Sirk soytarılığını kabul ederek ekrana çıkan 
bu zavallılara acıyorum..

mailto:ozcanvurall933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Sunğipek Yerleşkesi’nde bulunan bacaya konan bayrak direği ile bilgisayar laboratuvarı açıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet dönemi
nin simgesel kuru
luşlarından biri iken 
özelleştirme kapsa 
mına alınan, ancak 
yapılan girişimler 
sonucu Uludağ 
Üniversitesi’ne 
devredilen eski 
Gemlik Sunğipek 
Fabrikası'nın dev 
bacası boyanıp 
ışıklandırılarak dev 
Türk bayrağı çekildi. 
Düzenlenen törende 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
Bursa'ya ikinci bir 
devlet üniversitesi 
nin gerektiğine deği 
nerek, "İkinci üniver
site için en güzel yer 
Gemlik olacaktır" 
diyerek, Gemlik'e üni 
versite mesajı verdi. 
Yaklaşık 10 yıl önce
sine kadar üretim 
yapılırken dumanı 
tüten Sunğipek'in 
bacası, özelleştirme 
kapsamına sokulunca 
işlevini kaybetti. 
Zamana ve devletçilik 
anlayışını demode 
bulanlara karşı ayakta 
kalma mücadelesi 
veren beton bacaya 
şimdi Uludağ Üniver- 
sitesi’nin adı yazıla 
rak bayrak direği 
haline getirildi. 
Dün, Yerleşke’deki 
törene Uludağ Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Yurtkuran 
ile üniversite senato 
üyeleri ve fakülte 
dekanları, CHP Bursa 
Milletvekilleri Ali 
Nihat Irkörücü ve 
Abdullah Özer'in 
yânı sıra, Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut,

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler,CHP İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan ve çok 
sayıda davetli katıldı.

GEMLİK'İN HAYALİ 
GERÇEK OLUYOR 
Gemlik'in hayali olan 
üniversitenin yavaş 
yavaş gerçekleşme 
ye başladığının altını 
çizen Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
yaptığı konuşmada 
"Hepimiz çok mut
luyuz, Türkiye'nin en 
güzel üniversitelerin 
den biri Gemlik'te 
kampüsünde kurula
cak. Atatürk'ün fab
rikasından yükselen 
bu bayrak Türki 
ye'nin ve üniversi 
tenin varlığının sim
gesi olacaktır" dedi.

ÜNİVERSİTE BİR 
ISIM ÖNEMLİ 
OLAN İÇERİK 
Üniversitenin 19 
Mayıs'ta şanlı bayra 
ğımızı göndere 
çekerek, gençlik 
bayramına katkı sağla 
dığını vurgulayan 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
"Burası Atatürk'ün 
gösterdiği yolda 
gençler yetiştiren 
üniversiteye verildi. 
Üniversite bir isimdir.

Önemli olan içeriktir. 
İçinde olan okullardır, 
ikinci bir üniversite 
çok yakın" dedi.

BURSA'DA 
İKİNCİ DEVLET 
ÜNİVERSİTESİ 
Zamanında ipek üret
miş, sanayiye katkıda 
bulunmuş bir fab
rikanın şimdi Atatürk 
ilke ve devrimlerini 
savunan gençleri 
yetiştiren bir üniver
siteye dönüştüğünü 
söyleyen Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, bayrak 
çekme törenini 
özellikle 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma ve 
Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın olduğu 
günde yaptıklarının 
belirterek, "Bursa'ya

ikinci bir devlet-um — 
versitesi ihtiyacı için 
Ankara'ya gerekli 
bilgileri gönderdik. 
Bundan sonra sade 
ce buranın içini yete 
rince doldurmak 
olacaktır. Denizcilik 
Fakültesi'ninde ku 
rulmasından sonra bu 
isteğimiz daha çabuk 
gerçekleşecektir. En 
güzel üniversite kam- 
püsü Gemlik olacak
tır, bunu açıklıkla ifa 
de ediyorum. İkinci 
bir devlet üniversitesi 
nin gerekli olduğunu 
artık bilincindeyiz ve 
bunu resmen istedik. 
İkinci üniversitenin 
kurulmasıyla Gemlik 
caddelerinde 16 AA 
002 plakalı araçlar 
dolaşacaktır" 
diye konuştu.
Saygı duruşunun 

ardından yaklaşık 80 
metre yüksekliğinde 
olan dev bacaya İstik
lal Marşı okunarak 
6x9 metre büyük
lüğün de Türk 
bayrağı çekildi.

İNTERAKTİF 
EĞİTİMLİ 
LABORATUAR 
Ote yandan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 
İnteraktif eğitim vere 
cek olan bilgisayar 
laboratuarı konukların 
katılımıyla açıldı. 
Gemlik TSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt'ın katkılarıyla 
40 adet bilgisayar— 
hediye edilen üniver
site laboratuvarında 
öğrenciler daha 
iyi eğitim

görebilecekler.
Yapılan bilgisayar 
desteği nedeniyle 
Kemal Akıt'a Rektör 
Mustafa Yurtkuran 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi. Akıt, 
yaptığı teşekkür ko 
nuşmasında 
"Atamızın gençliğe 
emanet ettiği bu 
anlamlı günde 110 yıl
lık başarılı mazisi 
olan odamızın da üni 
versiteye katkı sağla
ması beni ve oda 
üyelerimi mutlu.etti. 
Odamızın başarı 
larına bir sayfa 
daha ekliyoruz. 
Gururluyuz, 
iftihar ediyoruz.
Göndere çekilen 
bu bayrak ülkemizin 
büyüklüğünün 
sembolüdür" 
dedi.
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Anlamlı tören
Asım Kocabıyık tarafından yap

tırılan Yüksek Okul binası ve 
Hukuk Fakültesi binası ile eski 
Müdüriyet binaları tamamlandı.

Yüksek okullar ilk mezunlarını 
geçen yıl verdi.

Hukuk Fakültesi 2008 eğitim ve 
öğretim yılında 20 öğrenci ile kapı 
larını Bursa Kampüsünde eğitime 
açtı.
İkinci yıl Gemlik Asım Kocabıyık 

Gemlik Kampüsü'nde Hukuk Fakül 
tesi öğrencileri öğrenim görecek
ler.

Tüm hazırlıklar tamamlandı.
24 Mayıs 2008 günü eski Cumhur 

başkanı Süleyman Demirel tarafın
dan hizmete açılacak.

Dün, Atatürk’ün hizmete açıp ülke 
ekonomisine uzun yıllar hizmet ve 
ren Sunğipek Fabrikasından geriye 
kalan tek tük eski yapılar arasında 
dimdik ayakta kalan bacaya konan 
bayrak direğinin ve Ticaret Sanayi 
Odası’nın yaptırdığı Bilgisayar 
Laboratuvan’nın açılış törenleri 
vardı.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Yurtkuran, bayrak 
direğine bayrak çekme töreninde 
yaptığı konuşmada “Sunğipek 
Fabrikası’nda Atatürk’ten geriye 
kalan hatıra olarak bacayı muha 
faza etme kararı aldık.

Üzerine de bayrak direği diktik. 
Birkaç gün sonra Hukuk Fakül

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

tesini de hizmete açacağız. Burada 
Atatürk ilke ve devri m terini özüm
semiş gençler yetiştireceğiz.

Ardından Denizcilik Yüksek Oku 
luna çok acele başlayacağız. Ama 
önce isim sorununu aşmamız 
gerekecek. ” dedi.

Prof. Yurtkuran, daha önce Olay 
Tv. de yaptığı açıklamayı bir kez de 
bu açılış töreninde yineledi.

Yurtkuran, “Bursa ikinci bir dev 
let üniversitesi açılacaksa bu Gem 
lik’te olacaktır.

Türkiye’nin en güzel kampüsü 
Gemlik’te kurulacak. Önemli olan 
Üniversite ismi değil. Üniversitenin 
içini doldurmaktır. İçi yavaş yavaş 
doluyor. Konuyu TBMM Başkanı’na 
da bildirdim.

Bundan sonrası siyasilerin ve 
Maliye Bakam’nın işidir.

Gemlik Üniversitesi 2009-2010 öğ 
retim yılında açılır.” müjdesini ver 
di.

BİLGİSAYAR LABORATUVARI
Dün açılışı yapılan bir başka yer 

ise Yüksek Okul binası içinde Bil 

gisayar Labaratuvarı oldu. 
.Bilgisayar laboratuvarında 41 

adet bilgisayar teknolojisine göre 
dersliğe yerleştirilmiş.

Bu bilgisayarların ve masaları ile 
diğer donatımını Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yaptırdı.

Bilgisayar Laboratuvarı Gemlikli 
işadamlarının Üniversiteye katkısı.

Laboratuvarın açılışında konuşan 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 110 yıllık Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın ilçedeki eğitim 
veren bir üniversiteye karşılıksız 
katkıda bulunmaktan tüm oda üye 
lerinin büyük mutluluk ve onur 
duyduğunu söyledi.

Akıt, desteklerini sürdüreceklerini 
vurguladı.

Gelecek yil Yerleşke'de iki yıllık 
bilgisayar bölümü bu laboratuvar- 
da hizmet verecek.

Gemlik Üniversitesi giderek 
olgunlaşıyor.

Bağımsız bir üniversiteye giden 
yol görünmeye başladı.

Denizcilik Fakültesi için de düğ

meye basıldı.
Rektöre göre, bundan sonra iş si 

yasilerde.
Ve de Maliye Bakanı’nda.
Mali Bakanı Üniversite için bütçe 

ye ödenek koydurmak zorunda.
Bir de Denizcilik Fakültesi’nin . 

önüne yasayla eklenen Necati Kur 
tuluş adının kaldırılması konusu 
var.

Bunun da ele alınması gerekir.
Dünkü açılışta hükümeti temsilen 

AKP İlçe Başkanı ve yönetim kuru
lundan bazı üyeler vardı.

İktidara mensup biri tek millet 
vekili açılışlara katılmamıştı.

AKP’nin Gemlik Yerleşkesi’ne 
mesafeli duruşunu nasıl yorumla
mak bilmiyorum.

CHP Bursa milletvekillerinden Ab 
dullah Özer ve Ali Nihat Irkörücü 
törenlere katıldı.

CHP İl Başkanı ve İlçe Başkanı da 
törenlerdeydi.

Dileriz, AKP’nin Gemlik’e mesafe
li duruşu değişir:

Yurdun dört bir köşesinde içi boş 
birçok üniversite açtılar.

Gemlik’te açılan okullara devlet 
beş kuruş katkıda bulunmadı.

Asım Kocabıyık, tüm gücüyle 
Gemlik Üniversitesi’ni kuruyor.

Hiç olmazsa bundan sonra siya
silere düşen görevleri yerine getir
sinler.

İki açılışta Gemlik’e hayırlı olsun.

2007 yılı vergilendirme döhemi birincisi Kârataş DöYnir Çelik San.Ltd.Şti. f

Mı M retartmeıieri itli »Mil
2007 KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ İLK 100 (DÜNDEN DEVAM)
NO KURUM HESAPLANAN VERGİ
31 MELİKE METİN TUR. ACE GAYR. Ö. GÜV. 37.629,32
32 YILDIRIM TUZ SAN. TİC 36.777,90
33 AYHAS MİMARLIK MÜHEN.İNŞ. TAAH. NAK. 36.735,33
34 MARPET MARMARA PETROL TURZ. İNŞ. 34.598,75
35 A Z DENİZCİLİK VE GEMİ ACENTALIĞI 34.484,82
36 ETEM DURAN OTOMOTİV VE PAZ. SAN. 31.491,68
37 ÖZERLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ İN. 31.434,41
38 ARŞEN ELEKTRİK İNŞ. TAAH. SAN VE TİC. 30.754,32
39 ALİ RIZA YALDIZ LPG GIDA NAK. TİC. 30.412,57
40 GÖKHAN GÜZEL NAKLİYAT TAHM. TAHL. 30.323,55
41 GÜNDOĞDU TURİZM TAŞIMACILIK 29.286,06
42 GENÇ AL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 28.972,71
43 EKOL LPG GAZETE YAYIN DAĞITIM İNŞ. 27.889,09
44 KÖRFEZ TAHMİL TAHLİYE NAKLİYE 27.221,01
45 DİABAS MERMERCİLİK VE MADENCİLİK 25.763,50
46 UZMAN MÜHENDİSLİK İNŞ. TAAH. 25.572,84
47 ŞAFAK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. 25.329,33
48 ÇİMTAŞ BORU İMALATLARI VE TİC. LTD. ŞTİ. 25.203,80
49 GİRGİN ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞ. İTH. İHR. 25.121,85
50 FARUK AĞD.EMİR TAHMİL TAHLİYE 24.929,97
51 MEGA MED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ 24.731,00
52 ONSEKİZ KUM ÇAKIL HAFRİYAT TAHM. 23.726,47
53 TURFAN GIDA TİC. VE SAN. LTD, ŞTİ. 22.938,31 2
54 GEMLİK EKMEK UNLU MAMÜLLERİ SAN. 22.667,40 g
55 ATAMER TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş. 20.140,73 <
56 GES TEKSTİL DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş. 20.139,04 _
57 GEMTRANS GEMLİK ULAŞTIRMA PAZ. 20.122,89 Ş
58 GEMLİK MOTOR TAŞ. KOOP. 19.608,33 §
59 NE-TOL MİMARLIK İNŞ. TAAH. TİC. SAN. 18.408,71 S
60 ANADOLU KÖRFEZ SİGORTA ARACILIK HİZM. 17.790,76

KONGRE İLANI
HİSAR MAHALLESİ NİYAZİBEY CAMİ 
YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul toplan

tısı 8 Haziran 2008 Pazar günü saat 14.oo' 
de Hisar Mahallesi Akça Caddesi Niyazi 
bey Cami altında bulunan dernek lokalinde 
yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde 
genel kurul toplantısı aynı yer ve saatte 15 
Haziran 2008 günü yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin genel kurul toplan
tısına iştirakleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1 - Yoklama, açılış ve divan seçimi
2- Saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu faşliyet raporu ve 

Denetleme Kurulu raporlarının okunması
4- Raporlar üzerinde müzakere
5- Yönetim ve Denetleme Kurulu rapor

larının ibrası
6- Yönetim ve Denetleme kurulu asil ve 

yedek üyelerin seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış

I ELEMAN ABANIYOR |

Endüstri Meslek lisesi veya 
Meslek Yüksek Okulu 

elektrik bölümü mezunu 
ELEMANLAR ARANIYOR

Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. Kn) Gemlik /BURSA 

TEL 0.224 514 00 60

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa’da 19 Mayıs coşkusu
Ulu Öneler Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
Türk gençlerine 
armağan ettiği 19 
Mayıs Atatürk’ü 
Anma ve Gençlik ve 
Spor Bayramı, 
Bursa’da renkli 
törenlerle kutlandı. 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, Garni 
zon Komutanı Tüm 
general Ali Erdinç ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in Hey 
kel’deki Atatürk Anı 
tı'na çelenk koyma 
sının ardından 
Atatürk Stadyumu’n 
dâ tören yapıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Şahin, Vali 
Harput ve Garnizon 
Komutanı Erdinç ile 
birlikte tören araba 
sına binerek genç-: 
lerin ve töreni izle 
yen halkın bayramını 
kutladı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardın
dan, törende konu

şan Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma ve 
Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın gençlere 
armağan edilen özel 
bir gün olduğunu 
söyledi. Gülsar, 
“Gençlerimiz, gele
ceğimizin teminatıdır. 
Gençler, milli değer
lerimize sahip çıka
cak ve ülkemizi daha 
ileriye götürecektir. 
Vicdanı hür, insan 
sevgisine sahip olan 
bir milletin başara
mayacağı hiçbir şey 
yoktur. Atatürk,

diye konuştu. 
COŞKULU 
GÖSTERİLER 
Konuşmaların ardın
dan Bursah izciler, 
Işıklar Askeri Lisesi, 
Uludağ Üniversitesi

gençliğe olan 
güvenini ve geleceğe 
duyduğu inancı her 
fırsatta dile getir
miştir. Bizler de 
gençlerimize yürek
ten güveniyoruz”

Beden Eğitimi Spor 
Bölümü ve gösteri 
gruplarına katılan 
lise ve dengi 
okulların öğrencileri 
tören yürüyüşünü 
gerçekleştirdi. Türk 
Hava Kurumu 
Paraşüt ekibinin 
Atatürk Stadyumu’na 
paraşütle inişi ise 
renkli görüntüler 
oluşturdu. İniş 
sırasında Atatürk 
resmi ile Türk 
Bayrağı’nı taşıyan 
paraşütçüler, vatan
daşlar tarafından 
alkış yağmuruna 
tutuldu. Gösterinin

ardından Vali 
Şahabettin Harput’a 
Türk Bayrağı’nı 
teslim eden V 
paraşütçülere, Vali 
Harput da plaket 
takdim etti.
Törende, Işıklar 
Askeri Lisesi öğren
cilerinin akrobasi 
gösterisi, Uludağ 
Üniversitesi Beden 
Eğitimi Spor Bölümü 
öğrencilerinin bas
ketbol şovu ve 
öğrencilerin gerçek
leştirdiği vals 
izleyenlere neşeli 
saatler yaşattı. 
Törenin sonunda 
coşkulu görüntülerin 
mimarı olan tören 
komitesini tebrik 
eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı. 
Hikmet Şahin, 
yüreklerinde vatan 
sevgisini taşıyan 
Türk gençlerinin 
ülkeye her zaman 
önemli başarılar 
getireceğine 
inandığını söyledi.

CAN HALK PAZARI İŞLETMECİLİĞİ EMLAKÇİLİK TİCARET LIMITED ŞİRKETİ 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğümden alınan 06/03/2008 tarih ve B.07.1 MPİ. 0.13.00.02-401.02. 

99-477-2025 sayılı izinle düzenlenen piyangoya 8000 iştirakçi katılmıştır. 17/05/2008 tarihinde yapılan 
çekilişte ikramiye kazanan asil/yedek talihlilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

ASİL ASİL YEDEK YEDEK
ADET İKRAMİYE ADI KUPON NO AD SOYAD KUPON NO AD SOYADI
1 LCDTVBEKOF106-511BS2HD 3154 Deniz ÇAKIR 6415 Şaban AVERİ
1 LCDTVBEKOF82-501BSHD 6295 Emine YANAR 5140 Hülya GÖKBUĞA
1 DİZÜSTÜBİLGİSAYARHP530 2300 Aynur OĞRAL 5128 Birsen ÖZTOPRAK
1 BUZDOLABI BEKO D 8451SM 191 Dilek YANAR 2325 Ümit YILMAZ
1 MASAÜST.BİLG.BEKOPC943 2291 Şeyma KESKİN 4316 Tolga BÜYÜKKESER
1 KLİMA BEKO LG/BKE-6600 1087 Emrah ÖZER 628 Aytap OGRAL
1 ÇAMAŞ.MAKİNESİ BEKOD5081B 5398 Hasret BOZKURT 1415 Nermin ÖZCAN
1 FOTOĞRAF MAKİNESİ SONY T5 3029 Emre KAHRAMAN 7298 Fatma TÜFEKÇİ
1 BUZDOLABI BEKO D 8280 SM 5918 Kemal DAVA 2510 Hatice HEZER
1 ELEKTRİKLİ FIRIN BEKO 6330 7844 Huriye ÇAKMAK 3592 Göksel KANATÇI
1 BULAŞ.MAKİNESİ BEKOD13001 4427 Gülhan KARAPINAR 5728 Aysun KÖSE
1 TENCERESETİMERT 25 parça 943 Ayşe Nihal ERDOĞAN 6865 Gül TEPE
1 EV SİN.SİSTEMİBEKOESS1300 2511 Ayşe ÖZÇELİK 3124 Osman ER
1 MÜZİK SETİ BEKO MD 6630 4830 Hatice BAYRAK 4895 Gülay ONUR
1 ELEK.SÜPÜRGE BEKO9555 2031 Meral GÜNER 6965 İsmet ÇİNKURT
1 ÜTÜ PHILIPS 4440 AZUR 3986 Leyla ERHAN 6453 Erol SÖNMEZ
1 ÜTÜ TEFAL 400 1117 Ülkü ÖZCAN 4031 Nazan Bağcı
1 MİNİ FIRIN BEKO MF-6 4616 A.Baki OKTAY 5498 Sevgi ÖZDİNÇ
1 HALIYIKAMAMAKİNEAURA 5358 Elif GÜNER 4199 Mehmet Akif GÜL
1 YEMEKTAKIMSHAFER 86 Parça 5740 Aysun KÖSE 6325 Şevket DİZDAR
1 MİKRODALGAFIRINMEDİON 6978 Gökhan KARA 5335 Nermin YÜKSEL
1 ÇAT.BIÇ.SETİ SHAFER 90 parça 609 Fethiye ŞENTÜRK 6170 Emine ÇEMİÇER
1
1

MUTFAKROBOTUAURA
ÇAYDANLIK SERAMİK MERT

4418 Tülay BAYRAM 
6045 Yeşim AKSOY

4680
283

İhsan ARKUN 
Vedat SARI

1 ÇAT.BIÇ.TAKIMIMERT 24 parça 4773 Osman TURAN 5450 Emine ASLAN
1 AYAKLI BARBEKÜAURAOAU037 3855 Danem KAYGISIZ 3719 Gönül GÜNAY

İkramiye Kazanan Asil talihlilerin 06 Haziran 2008 tarihine kadar, yedek talihlilerin 21 Haziran 2008 tarihine kadar 
Hamidiye Mahallesi Gazhane Caddesi Şükrü Meral Sokak No:4A Can Meridyen Alışveriş Merkezi İrtibat bürosuna 

veya 0 224 513 10 80 nolu telefona başvurmaları gerekmektedir.
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Mimarlar Odası tarafından düzenlenen ‘Siz Mimar Olsanız' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllerine kavuştu

Geleceğin mimarları öıliillerini altlı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliği’nin 
Gemlik'teki lise 
öğrencilerine 
yönelik açtığı "Siz 
Mimar Olsanız" 
konulu kompozisyon 
yarışmasında derece 
alan öğrencilere 
ödülleri düzenlenen 
törenle verildi. 
Bü yıl üçüncüşü 
düzenlenen kom
pozisyon yarışması
na sponsor olan 
Gökhan Güzel 
Nakliyat adına Kazım 
Güzel'in de hazır 
bulunduğu ödül 
töreni Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Toplantı Salonu’nda 
yapıldı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı İbrahim Hakan 
Tosun, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr. Sulhi Gün 
doğdu ile siyasi 
parti başkan ve tem
silcilerinin yanı sıra 
derece alan öğren
ciler ile okul müdür
leri ve veliler katıldı. 
Yarışmaya sponsor 
firma olan Gökhan

Güzel Nakliyat adına 
görüşlerini aktaran 
Kazım Güzel, eğiti 
me olan katkılarının 
devam edeceğini 
belirterek, "Türki
ye'nin geleceği olan 
gençlere ve eğitime 
yönelik rier tunu 
girişimde elimizden 
geldiğince sponsor 
olarak katkı 
vermeye devam 
edeceğiz" dedi. 
Üçüncüsünü 
gerçekleştirdikleri 
kompozisyon yarış
masına desteği olan 
başta Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen'in yanı sıra 
yarışmaya sponsor 
olan ve Gökhan 
Güzel Nakliyata 
teşekkür eden 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Mimar Osman 
turan yarışmaları 
geleneksel hale 
getirdiklerini her 
yıl düzenleyecekleri
ni söyledi.

ÖDÜLLER 
SAHİPLERİNİ 
BULDU
Yarışmada birinci 
olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Duygu 
Ballı, ödülü olan

300 YTL'lik zarfı 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile geçen ikj 
yılın birincisi 
Özlem Aris'ten aldı. 
İkinci olan Ticaret 
ve Anadolu Ticaret 
Mbslek Lisesi 

öğrencisi Firuze 
Ertürkan'a 200 
YTL'lik ödül zarfını 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Ömer Cüneyt 
Akyol verdi. 
Üçüncü olan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Damla Tunca'ya ise 
100 YTL'lik ödül 
zarfını Belediye 
Başkanı Mehmet .

Turgut verdi.

5 ÖĞRENCİYE 
MANSİYON ÖDÜLÜ 
Kompozisyon, 
yarışmasında derece 
alan öğrencilerin 
hepsine 50'şer YTL 
ödül.verilirken 
birinci Mansiyona 
layık görülen Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Berk İlkem Tekin'e 
ödülünü Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, 
ikinci olan Gemlik 
Lisesi öğrencisi Aslı 
Yeşilyurt'a ödülünü, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen, üçüncü 
olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi 
Aslıhan Kırkgül'e 
ödülünü AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, dördüncü 
Ğemlik Lisesi 
öğrencisi Melike 
Yıldız'a 
ödülünü CHP 
İlçe Başkanı Cem 
Güler, beşinci 
Ticaret ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi öğrencisi 
Yeliz Kılıç'a da 
ödülünü Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt verdi.

Kaymakam Mehmet Baygül- Duygu 
Ballı- özlem Aris- Osman Turan

Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol - Firuze Ertürkan.

Damla Tunca - Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut

Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun - Berk İlkem Tekin

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

35 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95
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'Basbafcan'ı İstiyorum' Mı intihar 
etmek istedi. 4 saatte zor ikna omu
Bursa'da, Ahmet 
Taner Kışlalı 
Parkı'nda anfi 
tiyatro tribünlerinin 
beton direğine 
çıkan Orhan Ş., 
eviniç önüne 
yapılan kaçak 
bina yıkılmadığı 
gerekçesiyle 
intihar girişiminde 
bulundu.
"Başbakan 
Erdoğan'la 
görüşmek istiyo
rum" diyen adam, 
polis ve itfaiye 
görevlilerinin tam 
4 saat süren 
ikna çabaları ve 
sıcağın etkisini 
göstermesiyle 
güçlükle aşağıya 
indirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Arabayatağı Mahal 
lesi'nde ikamet eden 
Orhan Ş. isimli kişi, 
evinin önündeki

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

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

ftCİLSATILIKveKİRAUKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ I
| İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 - YTL 

g Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m! SATILIK DAİRE 
j 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev(Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
8 Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa 
1 Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa

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, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

arsaya ruhsatsız 
bina yapan 
komşularıyla 
tartıştı. Girişimlerine 
rağmen kaçak 
binanın yıkılmadığını 
gerekçe gösteren 
Orhan Ş., dün sabah 
09.30 sıralarında 
Yıldırım Belediyesi 
önündeki Ahmet 
Taner Parkı Anfi 
Tiyatrosu'nun 
yaklaşık 10 metre 
yüksekliğindeki 
kolon direğine 
çıktı. Sıcaktan 
etkilenmemek için 
kafasına poşet 
bağlayan Orhan Ş., 
kendisini ikna 
etmeye çalışan 
polis ve itfaiye 
görevlerini üzerine 
tiner dökerek 
tehdit etti. Hemen 
olay yerine/ambu- 
lans çağrıldı. 
Evinin önündeki 
kaçak binanın 
yıkılmadığnı, 

Madde ÖZALP 1
513 24 74 Fax: 514 10 21 K

hakkının gasp 
edildiğini, can 
güvenliğinin olma 
eliğini öne süren 
Orhan Ş., tam 4 saat 
süren ikna çalış
malarında inmeye 
razı olmadı. Yıldırım 
Polis Merkezi Amiri 
Emniyet Amiri Yücel 
Boy ile itfaiye görev 
lisinin tüm çabaları
na rağmen direkten 
inmeyen Orhan Ş. 
gazetecileri yanına 
çağırarak, açıklama 
yaptıktan sonra 
ineceğini söyledi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'la 
da görüşmek iste
diğini belirten 
Orhan Ş., Emniyet 
Amiri Yücel Boy'un 
tüm girişimlerine 
rağmen ikna olmadı. 
Cep telefonuyla 
belediye yetkililerini 
arayan Orhan 
Ş.,bütün bunlara 
rağmen inmeyince.

I® O i 

devreye merdivenli 
itfaiye aracı girdi. 
Aşağıya da şişme 
branda çekildi. 
İki itfaiye görevlisi 
merdivenle Orhan 
Ş.'nin yanına gitti. 
Uzun süren konuş
maların ardından 
sıcağın da etkisiyle 
Orhan Ş. tam saat 
13.30'da razı oldu 
ve aşağıya indi. 
Ambulansa 
konulan Orhan Ş. 
tedavisinin ardından 
ifade vermek üzere 
polis merkezine 
götürüldü, 
pte yandan olay 
yerine gelen ve 
şizofreni hastası 
olduğu öğrenilen 
bir kişi 'Bırakın 
beni onu indirmesini 
biliyorum.
Bir tane vurdum 
mu, nasıl aşağıya 
iner' demesi gülüş 
melere neden 
oldu

Bahçe 
kazarken 

50 metrelik 
uçuruma 

yuvarlandı
Bursa'de evinin 
bahçesiyle uğraşır 
ken, bir anlık dalgın
lık sonucu 50 metre
lik uçurumdan yuvar 
lanan kadın, sağlık 
ve itfaiye ekiplerinin 
45 dakikalık uğraş 
lan sonucu kur
tarıldı. Edinilen bil
giye göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Mahallesi Seydinasır 
Caddesi'nde ikamet 
eden Safile Kaya 
(50), akşam saat
lerinde bâhçesinde 
çalışmaya başladı. 
Bir anlık dalgınlık 
sonucu 50 metrelik 
uçurumdan yuvar
lanan kadın, dallara 
takılarak durabildi. 
Uçurumun karşı tara 
fında oturanlar vatan 
daşlar, kadının düştü 
ğünü görüp hemen 
112 acil ve polis ekip 
lerine haber verdi. 
Kısa sürede olay 
yerine gelen sağlık, 
itfaiye ve polis ekip
lerinin kadına ulaşa
bilmesi için vatan
daşları küreklerle 
otları koparıp yol aç 
tı. Uzun uğraş sonu
cu ulaşılabilen ka 
din, urganla sedyeye 
bağlanarak düştüğü 
yerden kurtarıldı.

Börek yetiiMen 
sonra rahatsızlanan 

lıi$i İMİİ
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde 
arkadaşlarıyla bir
likte börek yiyen bir 
kişi, rahatsızlanarak 
kaldırılıdğı has
tanede hayatını 
kaybetti.
Cumhuriyet savcısı 
ölümü 'şüpheli' 
bularak soruşturma 
başlattı.
Edinilen bilgiye 
göre, Recep 
Çalışkan, arkadaşı 
Halil D. ve Selim 
D. ile birlikte 
Güzelyalı

400 promil alkollü 
kişiyi vurup kaçtı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
4ûû promil alkollü 
olduğu belirlenen 
kişi, 'Tito' lakaplı 
kimliği belirsiz bir 
kişi tarafından 
tabancayla 
vuruldu.
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım 
Mahallesi Kurtuluş 
Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda Güven A. 
(35), tabancayla 
vuruldu.

Istanhul'de kenealarmı
Sıcak havayı fırsat 
bilerek, hafta sonu 
tatillerini piknik 
alanlarında değer
lendiren İstanbullu
ları, keneler rahat 
bırakmadı. Sarıyer 
Belgrat Ormanları, 
Arnavutköy ve Çek- 
meköy mesirelinde 
piknik yaparken, 
kenelerin ısırıkları
na maruz kalan 
İstanbullular, solu 
ğu hastanelerde 
aldı. Haseki Hasta 
nesi'ne sevk edilen 
100'den fazla kişi, 
vücutlarındaki ke 
nelerin çıkarılması 
için uzun süre sıra

beldesinde börek 
yedi. Ardından 
beldede gezmeye 
başlayan Recep 
Çalışkan, Halil 
D.'ye 'Nefes alamı 
yorum, su ver' dedi. 
Mudanya İlçe 
Devlet Hastane 
si'ne kaldırılan 
Recep Çalışkan 
yapılan müda
halelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet savcısı, 
Çalışkan'ın ölümü 
nü şüpheli bularak 
soruşturma başlattı.

Yaralanan 
Güven A., 
olay yerine gelen 
ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 400 
promil alkollü 
olduğu belirlenen 
Güven A., 
polise verdiği 
ifadesinde 
kendisini 'Tito' 
lakaplı kişinin 
vurduğunu 
söyledi. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürerken yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.

da bekledi. Tedir 
ginlik içinde sıranın 
kendilerine gelmesi
ni bekleyen vatan
daşlar, öfkelerini 
dile getirdi. Kene 
lerin saldırısına ma 
ruz kalan Ayla 
Aydın isimli bir 
vatandaş, "Pikniğe 
gitmiştik. Eve 
döndü ğümüzde, 
kolumda bir acı 
hissettim.
Keneninolduğunu 
fark ettim. Direkt 
hastaneye geldik. . 
Vücuduma 
yapışan kene, 
doktorlar tarafından 
çıkarıldı" dedi.
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ELEMAN ARANIYOR
Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

KARADENİZ YAPI
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ

Fabrikası Karşısı GEMLİK
TEL: 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR

Temizlik işlerinde 
görev yapmak üzere

Müracatlar şahsen yapılmalıdır.
UMURBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI 

tersînsüren
İn;. Zeytincilik Gıda Tur. San. vetiç. ltd. Şti.

TEL: 0.224 525 17 OO

ELEMAN ARANIYOR
Bıçkı atölyesinde 

çalışacak tecrübeli
ELEMAN aranıyor
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

DEMİRCİLER PALET
Orhangazi Cd. No: 115 GEMLİK
TEL: 0.224 513 13 02

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

[Gemlik KHrfezl

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

Mi»

ra

ELEMAN ARANIYORELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatlar şahsen yapılmalıdır.

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 ■ GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 OO

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı

CENGİZ HAN
MEVLANA CELALETTİN RUMİ

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

I (Rezervasyon 
Td 151333 21)

12.00-14.00 ■ 16.00 ■ 19.00 ■ 21.00
14.15-16.30-19.15-21.15
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Kucuk karetecilerden buyuk hasarı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Bölge 
şampiyonasına 
katılan Gemlik 
Dojo Karate Spor 
Kulübü'nün başarılı 
sporcuları aldıkları 
93 madalya ile 
yüzleri güldürdü. 
Bursa merkez ve 
çeşitli ilçelerinde 
yapılan Dojo Karate 
Bursa Bölge 
şampiyonalarında 
Gemlik'i temsil eden 
30 küçük sporcum
uzun aldığı büyük 
başarı bu türde 
sporun Gemlik'te 
sevildiğini ve 
çok iyi yapıldığını 
gösteriyor.
Dojo Karate antre 
nörü Gökhan Özler, 
aynı şampiyonanın 
Haziran ayında 

Gemlik Kâpali 
Spor salonunda 
tertip edilmesi 
için girişimlerinin 
sürdüğünü ve spori-, 
sor arayışı içinde 
olduklarını söyledi. 
30 sporcunun Kata 
ve Kumite dallarında 
toplam 93 madalya 
ile başarı gösterip 
ilçemizi onur
landırdıklarını belir
tirken bu sporcuların 
yakında yapılacak 
Türkiye şampiy
onasında da başarılı 
olacaklarına 
inandığını söyledi. 
Göktay Özler, Sefa 
Özdemin Haşan Mert 
Paker, Hazel Kıran, 
Halil Topçu, Ozan

Gazi Arslan, Serhad 
Ünal Özel, Gamze 
Uygan, Ece 
Kandiyar, Beste 
Kandiyar, Edanur 
Yıldız, Burak 
Işıktan, Müzeyyen 
Kıhçarslan, Hacı 
Ömer Kargın, 
Saadet Ulay, 
Merve Güleç, Esma 
Oğuz, Yasin Çağrı 
Eker, Batuhan 
Bayraktar, Haşan 
Ulay, Elif Yılmaz, 
Fatma Tuanna Şen, 
Orhan Ağırman, 
Mert Kara, Sena 
Kara, Gökhan 
Uyan, Cihan Uyan, 
Mustafa Uyan, 
sonkan Şen ve Aysu , 
Güneş'ten oluşan

SATILIK DAİRE
Denize yakın, 3 yatak odalı 

135 m2 iki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

Tel: 513 18 99 GSM: 0.533 356 44 39

i
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Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü şimdi 
sponsor bulunduğu 
taktirde Gemlik'te 
yapılması planlanan 
Bursa Bölge 
Şampiyonası için 
çalışmalarını aralık
sız sürdürüyorlar. 
Antrenpr 
Gökhan Özler, 
bu tür şampiyo 
naların mutlaka 
sponsor bulunması 
halinde 
yapılabildiğine 
dikkat çekerek 
Madalya, Yemek 
ve Hakem 
harcamaları için 
yaklaşık 
3 bin YTL tutacak 
harcamalar için

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

SATILIK 
DAİRE

Bahkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 Kat kaloriferli 
daire sahibinden satılıktır

Tel: (0.224) 517 26 42

küçük sporculara 
sponsor 
olmal$ .isteyen

hayırsever kişi ve 
kuruluşların
0.532.3610322 nolu

telefonla kendisini 
arayabileceklerini 
duyurdu.

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.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gölıelı iıölgesi neden yağlanır?
Son dönemlerde 
göbek bölgesi 
yağlanması kalça- 
basen bölgesi 
yağlanmasından 
daha büyük bir 
sorun haline geldi. 
Lokal yani bölgesel 
olarak tabir edilen 
bu tür yağlanmalar 
zayıf kadınlarda bile 
görülen sorunun 
nedenleri arasında 
ise, yüksek şekerli 
yiyecek aliminin 
fazla olması, 
hareketsizlik (otu
rarak çalışma) ve 
insülin dengesizliği 
başta geliyor. 
Suadiye Memorial 
Tıp Merkezi 
Beslenme ve Diyet 
Bölümü’nden Dyt. 
Oya Yüksek, 
“Göbek bölgesi 
yağlanması” hakkın
da bilgi verdi. 
İnsülin dengesizliği 
neden göbek yapar? 
Kandaki şekeri kon
trol eden bu hormo
nun kandaki seviye
si çok önemli. 
İnsülin metaboliz
ması bozulduğu 
zaman kan şekeri 
seviyelerinde ve 
bununla birlikte 
diğer kan değer
lerinde bozulmalar 
ve özellikle bel-karın 
bölgesinde yağlan
malar oluşur. 
Bununla birlikte alı
nan yüksek karbon
hidrat da bu rahatsız

lığı tetikler. 
Yağlanmamak için 
kalori mi içerik 
mi önemli?
2007 yılında Diyabet 
Merkezi’nin yaptığı 
bir çalışmada her 
ikisinin de önemli 
olduğu kanıtlandı. 
Araştırma kapsamın
da; aynı kaloriye 
fakat farklı besin 
öğelerine sahip üç 
beslenme programı 
hazırlanmış, 62 yaş 
civarında ailesinde 
diyabet geçmişi olan 
ve vücutlarında 
insülin direnci 
gelişmiş 11 obez 
katılımcıya uygulan
mış. Bu katıhcîlar 28 
gün boyunca 1600 
kalorilik ve dört 
öğüne bölünmüş 
(öğün başına 400 
kal) bir program 
uygulamışlardır.
Sonuç olarak; kilo 

ve yağ değişimleri 
olmamış fakat yük
sek karbonhidrat 
alındığı zaman vücut 
yağlarının göbek böl 
gesine doğru birik
tiği gözlemlenmiştir. 
Diğer bir iddia ise; 
yüksek karbonhidrat 
ile birlikte alınan tek 
li doymamış yağla 
rın insülin metabo
lizmasını düzelttiği 
için göbek bölgesi 
yağlanmasını yavaş 
tattığı ve korudu 
ğudur. Bu çalışmada 
tekli doymamış be 
sin kaynağı olarak; 
avokado, ceviz, zey 
tinyağı, zeytin; çekir 
dek ve bitter çikola
ta kullanılmıştır. 
Bununla birlikte 
birçok çalışma tekli 
doymamış yağların 
insülin metaboliz
ması üzerinde olum
lu etkilerinin 

olduğunu 
savunmaktadır. 
Göbek bölgenizi 
nasıl kontrol 
altında 
tutarsınız?
1. SIKILAŞTIRMA: 
Vücut kaslarını 
korumak için 
sıkılaştırma 
(kuvvetlendirme) 
hareketlerinin 
yapılması.
2. EGZERSİZ: 
Yağ yakımı için 
aerobik egzersiz 
3. DİYET: Kalp 
sağlığını koruyan 
doymamış yağların 
çok, doymuş 
yağların az olduğu 
Akdeniz Tipi 
beslenme 
programı ve 
kilo yönetimi 
için gün başına 
alınan enerjiden 
100 kal/gün 
kısıtlamak.
1. Yüksek karbon
hidrat yerine daha 
düzenli dağılmış 
öğünleri tercih 
etmek ve karbon
hidrat atımında 
ise karışık karbon
hidrat diye tanım
lanan esmer tahıl 
ürünlerinin 
ılİkeıneDii'ır.
2. Salata ve yemek
lerde zeytinyağı 
veya kanola yağı 
kullanılabilir.
3. Öğün aralarında 
fındık veya ceviz 
tüketilebilir.

Bacak uyuşmasını 
halife almayın

Bel omurları arasın
da bulunan ve disk 
adı verilen yapının 
fıtıklaşarak kalça ve 
bacağa giden sinir 
köklerine bası yap
masıdır.
Tedavisinde istira
hata ve kas gevşeti- 
ci ilaçlara rağmen 
hastanın şikayetleri 
devam ediyorsa 
fizik tedavi uygulan
malıdır. Fizik teda 
viye rağmen has
tanın ağrıları devam 
ediyorsa veya ger
iletilmeyen bir güç 
kaybı, bacakta in 
çelme, dayanılmaz 
ağrılar varsa veya 
çekilen tomografi 
veya MR filmlerinde 
diskten bir parça 
koptuğu tespit 
edilirse çözüm cer
rahi müdahaledir. 
Ameliyatla omurilik
ten çıkan sinirlere 
olan mekanik bası 
giderilmelidir. Eğer 
cerrahi müdahale 
yapılmaz ve sinire 
bası devam ederse 
hastada idrarını 
tutamama, cinse! 
gücün kaybı, ayak
larda felç gibi 
sorunlar gelişebilir. 
Omurilik kanal da 
ralması: (yüzde 10) 
Kanal darlığı 
omuriliği 

çevreleyen kemik 
ve bağ dokusu 
kireçlenmesiyle 
omuriliğe bası 
oluşması olayıdır. 
Bu bası sonucu 
her iki bacakta ağrı 
yanma karıncalan
ma ve yürüme 
güçlüğü gibi belirti 
ler gözü kür. Kişi 
kısa bir mesafe 
yürümeye çalışsa 
bile sık sık durup 
dinlenme ihtiyacı 
hisseder. Otururken 
vücudu nu öne 
doğru eğer, ancak 
böyle rahatlar. 
Hastalık ilerler se 
bacaklarındaki 
uyuşukluk ve yan
malar gece hastayı 
'uyandırır, uyandı ' 
ğında bacaklarını 
bir kütük gibi hisse 
der, bacaklarını ne 
reye koyacağını 
bilemez. Hastalığın 
ilerlediğini gösteren 
diğer bir belirti de 
bacaklara sık sık 
kramp girmesidir. 
En ileri safhada ise 
cinset güç kaybolur, 
hasta idrar kaçır
maya başlar. 
Sadece uyuşmanın 
veya yanmaların 
olduğu dönemde 
hastaya fizik tedavi, 
yüzme ve ekser 
sizler önerilir.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

t

1VI 1

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

JJmanBa»--------- 5T3 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
itfaiye ’ 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

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

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası . 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

1
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Kaymakamlık 51310 51^
C.Savcılığı 513 TÖ53
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
Kantteroğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi t>io ıu oo
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 5İ3 24 67

Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz ~ 51312 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni 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

—I II

NÖBETÇİ ECZANE20 Mayıs 2008 Salı İNCİ ECZANESİ İstiklal Cad. No: 5 Tel :513 Ol 64 GEMLİK
Gemlik KHrfez

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3061 

FİYATI : 25 Ykr. (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-Yayıricılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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SSK 
BAĞKUR 

DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA 

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ.
Adres: İstiklal Cd. Gemlik/BURSA

TEL: 0.224 513 60 40



Özdilek Gemlik Mağazası’ bir kişi BMV’nin sahibi olacak

MüftîllhıftıâM
Hizmete açılışının 37.nci yılında eşya piyangosu düzenleyen Özdilek Mağaza 

lar Zinciri 75 YTL ve üzeri alışveriş yapan müşterilerine vereceği kuponlarla hediye 
dağıtıyor. 15 Mayıs -15 Haziran tarihleri arasında sürecek olan kupon dağıtımı 
sonunda yapılacak olan çekilişte bir adet 2008 model BMV 320d, televizyon, diz 
üstü bilgisayar, cep telefonu, Playstation gibi hediyeler verilecek. Haberi sayfa 5’de

REYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

► TRAFİK > KASKO ► -KAYIT TESCİL 
► DEVİR ► PLAKA ► NAKİL ► YOL BELGESİ 

► TEMİZ KAĞIDI ► MUAYENE 
TÜM TRAFİK VE SİGORTA İŞLEMLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: 0 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

İlköğretim ve lise bahçelerine konacak olan çevreci kutular teslim edildi

lılıiıı'lıııiıllın w liıijiı lıiısı
Belediyece satın alınan 30 adet 4 

çeşit ürünün atıldığı geri dönüşüm kutu
larına 36 bin YTL ödendi. Okul müdürleri 
ve öğrencilerin katıldığı törenle kutular 
okullara götürülmek üzere teslim edildi. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, okul 
larını birincilikle bitiren 11 öğrenciyi Ro 
manya’daki kardeş şehir Navodari’ye gö 
türeceğini söyledi. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

A Gensoru
Demokratik toplumlarda işleyen parlemento- 

larda iktidara karşı muhalefetin kullandığı en 
etkin araç Gensoru Önergesi’dir.

Gensoru genel görüşme açılması demektir. 
Bu muhalefetin sık sık kullandığı bir silahtır.
Silahtır da mecliste salt çoğunluğu elinde 

bulunduran iktidar, bu gensoruların gündeme 
bile alınmasına izin vermez.

Muhalefet ise gensoru görüşmelerinde iktida 
ra yüklenebildiği kadar yüklenir.

Devamı sayfa 5'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Eğitim ... Üretim....
Ulusal çıkış noktası..
Eğitim ve üretim...
Bunu başarabilen toplumlar yaşamın 

"ince noktasını" kavrayabilmiş olan
lardır..

Eğitim için de ..
Üretim için de yapılacak olan belli.
Çalışmak., çalışmak., çalışmak..
Ancak çalışan toplumlar..
Gelişiyorlar., kalkınıyorlar..
Ulusal Bağımsızlık savaşı'ndan çıkan 

ve 1923'te cumhuriyeti ilan eden
Türkiye; 1938 yılına kadar Aydınlanma 

devrimlerini gerçekleştirdi..
Ulusal sanayi atılımları yaptı..
Osmanh'nın borçlarını ödedi..
İnandı..
Çalıştı..
Üretti..
Başardı..
Bugün de..
Ulus çepeçevre kuşatma altında..
Bağımsızlık ne yazık ki "tartışılır" 

durumda..
Ekonomiye IMF ,Dünya Bankası ve 

önemli oranda hisseleri devralan yabancı 
bankalar yön veriyor..

Siyasal yapıya ise ABD ile AB müda
hale ediyor..

| Bu durum..
Yüreğinde ulusçuluk "kanı" dolaşan 

yurtseverleri rahatsız ediyor..
Ülke ekonomisinin lokomotifleri..
Dirayetsiz ve basiretsiz "çıkarcı 

yöneticiler" tarafından;
Özelleştirme safsatasının akıl almaz 

uygulamalarıyla elden ve gözden 
çıkarılarak

Sümerbank, PETKİM, TELEKOM,Demir 
Çelik, TÜGSAŞ, SEKA yabancıların dene
timine geçirildi..

Oysa;
Altın yumurtlayan tavuklar ekonominin 

yanı sıra ulusun üretim kültürüne ve 
sosyal yapısına önemli ölçüde katkı 
yapıyorlardı..

ABD'den korkusuna ve dahi siyasal 
çıkarları uğruna toprak reformunu yapa
mayan Türkiye, dışarıdan dayatmalar ve 
içerideki işbirlikçilerle ''terör" belasına 
bulaştırılarak ekonomik açıdan güçsü
zleştik İdi..

Siyasal açıdan ise toplumşal barış 
dinamitlendi..

Güçlü ve ulussever siyasal 
otoritelerin bilinerek ve istenerek işbaşı
na getirilmemesi yüzünden yurttaşın 
eğitim düzeyi düşük bırakıldı..

Sosyo-psikolojisi bozuldu..
Borçlanmaya dayandırılan " ekonomik 

yapı" yüzünden ise "kolaycılık ve 
üretmeden tüketme anlayışı " sistemin 
özünü oluşturdu..

Türk insanı "bireysel" çabalarıyla^hızla 
bu durumdan sıyrılmak zorunda..

Akıl..
Zeka..
Emek..
Çaba..
Özveriyle çalışarak,üreterek sorunları 

aşabilir..
Türk insanı daha önce başardı..
Yine başarır...

Mil, I ■llill 1 llftMl
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
4 minibüse 1 
otobüs vermeye 
kararlı olduklarını 
söyledi.
Bursa'da Bursaray 
B etabının faaliyete 
geçmesine 
rağmen şehrin 
doğusuna 
çalışan minibüsleri 
kaldırılması 
konusunda 
yapılan çalışmalarda 
bir sonuca 
varılamadı.
Minibüsçüler 
Odası ile Büyük 
şehir Belediyesi 
Ulaşım Daire 
Başkanlığı arasında 
görüşmeler

devam ediyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Hikmet Şahin, 
4 minibüse 1 otobüs 
verme yönündeki

t^yai'iiniıııliDiiııljHiıl 
baytaş www.baytaslnsaat.com.tr

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ zq^|R(jT siTEşj Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

kararlarında 
ısrarcı olduklarını 
belirterek, 
Minibüsçüler 
Odası'nın 3'e 1 
kararıyla ilgili 
görüşmediklerini 
ifade etti.
Başkan Şahin 
meseleyi bir an 
önce çözmek 
istediklerini 
belirtti.
Minibüsçüler Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mürsel 
Çubukçu ise 3'e 1 
konusunda çalış
malarının devam 
ettiğini birkaç gün 
içinde belediye 
yetkilileri yeniden. 
masaya oturacak
larını ifade etti.

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.baytaslnsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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ilköğretim ve Iis6 bahçelerine konacak olan çevreci kutular teslim edildi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUMBeletlive'den okullara 
geri dönüşüm kutusu
S Belediyece satın alınan 30 adet 4 çeşit ürünün atıldığı geri 
dönüşüm kutularına 36 bin YTL ödendi. Okul müdürleri ve öğrencilerin 
katıldığı törenle kutular okullara götürülmek üzere teslim edildi. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, okullarını birincilikle bitiren 11 öğren
ciyi Romanya’daki kardeş şehir Navodari’ya götüreceğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından okullara 
verilmek üzere 
Belediyece satın alı
nan dönüşüm kutu
ları dün dağıtıldı. 
Çeşitli okullardan 
Başkan Turgut'a 
ziyarete gelen 
öğrencilerin 
okul bahçelerine 
konulmak üzere 
istekte bulundukları 
geri dönüşüm 
kutuları, okul

* müdürleri ve 
öğrenciler 
tarafından

■1 Başkan Mehmet 
Turgut'tan 
teslim alındı.
Bir süre önce 
Kayseri'den 
getirilen Metal, 
Kağıt, Cam 
ve Plastik ürün
lerinin atılacağı 
4 gözlü 30 adet 
geri dönüşüm 
kutularının toplam 
maliyeti ise 
36 bin YTL.
İlçe merkez belde 
ve köylerinde

bulunan tüm 
Lise ve İlköğretim 
okullarına dağıtılan 
geri dönüşüm 
kutuları, okul bahçe 
lerine konulmak 
üzere belediye araç 
lan okullara teslim 
edilecek.
Dün, okul müdürleri 
ile makamında 
görüşme yapan 
Başkan Mehmet

Turgut, ayrıca 
Haziran ayı 
sonunda gidilecek 
Romanya gezisi 
hakkında bilgi 
verdi.
Okullarını 
birincilikle bitiren 
lise 11. sınıf ile 
İlköğretim 7. sınıf 
öğrencileri, bir 
sonraki yıl içinde 
okulda arkadaşlarına

Romanya gezisini 
anlatmaları 
istenecek.
Okulların ihtiyacı 
olan oturma 
gruplarından da 
dağıtan Başkan 
Turgut, okulların 
başka ihtiyaçlarını 
da not ederek 
yardımda 
bulunacaklarını 
söyledi.

Defileler de onları gördüm!...
Siyasal İslam’ın yaygınlaşmasının, Dö 

nüm noktası 1994 yerel seçimleridir..
Eşi tesettürlü olan, kendisi çember sa 

kal bırakmasa bile mutlaka gümüş yüzük 
takan..

Mütedeyyin, muhafazakâr grup ilk kez 
büyük kentlerde yerel yönetimleri 
devraldı..

Birbirlerine bağlıydılar..
Aynı tastan su içiyorlardı..
Hızla yayılmak, kendileri gibi düşünen

leri, kendileri gibi yaşayanları ülke gene 
linde iş başına getirmekti..

Yerel belediyelerle birlikte, ihaleler 
onlara verildi

Eski Refah particiler, büyük müteah
hitler oldular..

Müteahhit olunca çok paralar kazan 
dılar..

Para kazanınca yurt sathında örgüt 
lendiler, seçimler de iktidarı devraldılar..

İktidarı devralınca kendi iş adamlarını, 
kendi sermayelerini, kendi medyalarını, 
kendi kültürlerini yarattılar..

Yaygınlaştılar..
Birden ortaya çıktılar..
İşte onlara basın da Yeşil Türkler 

deniliyor..
Bu ad takıldı...
Bol para onların da sosyetesini oluştur

du..
Lüks konutlar, pahalı cipler onları bek

liyordu.. I
Büyük kentlerin en lüks yerlerinde 

kendi lokantalarını da açtılar..
Kadınların hepsi türbanlıydı, hepsi 

tesettürlüydü ama türbandan türbana da 
fark vardı..

Türbanın da..
Tesettürün de modası vardı..
Albenisi olmalıydı..
İşte bir dini firmanın düzenlediği defile 

bu kesime hitap etti..
Yeşil sosyeteye..
Televizyonda onları gördüm.
Gerçi defile düzenlemek bir gavurlara 

ait bir adetti ama bizim sakallılar, yerini 
dolduracak bir şey bulamamışlardı..

Laik Türkler gibi podyumun iki tarafına 
oturdular..

Çember sakallı erkekler ellerine dondür- 
ma kâselerini alarak, ellerinde tespihleri 
ile ön sıralara yerleştiler..

Ünlü mankenler, yabancı mankenler 
sundu defileyi..

Yabancı mankenler, o boylu boslu avrat
lar... (çember sakallıların deyimi idi) 
Podyumda boy gösterdi..

Önce dualar okundu.. Allah kabul etsin..
Sonra kıyafetler sergilendi..
Tesettürlü gece kıyafetleri, gündüz 

kıyafetleri, tanıtıldı..
Herkes defile düzenleyecek, mayo 

defileleri yapacak ta, Devlet ihalelerini 
-Belediye ihalelerini alanlar, köşe başlarını 
tutanların tesettür defilesi düzenleme 
hakkı yok mu?

Diyeceksiniz ...Var tabii.. En doğal hak
ları..

Benim söylediğim farklı.. Bu defilenin 
dinle falan ilgisi yok.. Para kazanma yolu. 
Zaten para için dini hep kullandılar..

Paranın kokusu gelince görüyorsunuz, 
ne din kalıyor, ne iman. Koltuklara 
sıralanıyor, ellerinde tespihleri, Hacılarda, 
hocalarda yabancı avrat seyrediyor..

Bu firmanın sahibi “Evet üç karım var., 
kime ne” diyor..

Başlarına taşlar yağar mı, ne dersiniz?

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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ELEMAN ARANIYOR
Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır. 

KARADENİZ YAPI 
Yalova Yolu 2. Km. Nlina Yağ

Fabrikası Karşısı GEMLİK
TEL: 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR

Temizlik işlerinde 
görev yapmak üzere 
MNtaıııııiMiı

Müracatlar şahsen yapılmalıdır.

UMURBEY BELEDİYE DÜĞÜN SALONLARI

^^ersin süren
\'nY Zeytincilik Gıda Tur. Son. ve tic. Itd. Şti.

TEL: 0.224 525 17 00

ELEMAN ARANIYOR

Bıçkı atölyesinde 
çalışacak tecrübeli
ELEMAN aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır»

DEMİRCİLER PALET
Orhangazi Cd. No: 115 GEMLİK
TEL: 0.224 513 13 02

T MA “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Bo’şa Harcama” f i 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın E -

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatlar şahsen yapılmalıdır.

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

I ELEMAN ABANIYOR I
Endüstri Meslek Lisesi veyp 

Meslek Yüksek Okulu 
elektrik bölümü mezunu 

ELEMANLAR ARANIYOR
Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. Km Gemlik /BURSA 

TEL 0.22+ 514 00.60

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 noiu telefona 
CV fakslanması gerekmektedir.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA Tel : 513 47 39

fLEMAN 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

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gensoru
Cumhuriyet Halk Partisi, Atv. 

Sabah medya grubunun satışıyla 
ilgili olarak iktidar yanlısı olduğu 
bilinen ve de Başbakanın dama 
dinin bir süre önce Çalık 
Grubu’nun Genel Müdürlüğü’ne 
getirildiği, Çahk’ın satışa yalnız 
girmesini sağladığı gerekçesiyle 
bu gensoruyu verdi.

Ben yazımı yazarken CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal konuşmasını 
bitirmişti.

Gensoru görüşmeleri devam 
ediyordu ama sonuç belliydi. Red 
edileceği başından belli olan bir 
gensoruydu.

Baykal gensoruyu verdiğinde ve 
TBMM yaptığı konuşmasında Atv. 
Sabah Grubu’nun satışına 3 fir
manın yeterlilik belgesi almasına 
karşın yalnız Çalık grubunun ihale 
ye katılma yeterlilik belgesi alarak 
ihaleye kaldığının altını çiziyor.

Baykal, sert konuşmasında 
Başbakan Prag’a giderken Ankara 
da VlP Salonunda hangi işadamıy- 
la konuştuğunu soruyor.

Ardından devam ediyor:
“Telekom ihalesinde Turkcell 

tek firma diye iptal edildi; Tekel 
Likör Fabrikası ihalesine Kiler 
gurubu tek firma olarak alındığın
dan kamu vicdanı razı olmaz 
denilip iptal edildi. Neden bu 
ihale iptal edilmedi, Sayın 
Başbakan?...

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

İhale, tek kişiye kararlaştırıl 
diktan sonra, kredi sorunu çıktı. 
İlgili Çalık Grubu kredi için 
yabancılarla ilişki kurdu mu, kur
madı mı? Bu ilişkiden ihale için 
gerekli bedeli elde edebildi mi, 
edilemedi mi?Çahk grubu yerli 
bankalarla görüşüp kredi bulmuş 
mudur, bulamamış mıdır?”

Baykal devamla:
“Çalık Grubu’na, sadece kamu 

bankaları kredi vermiştir. Yıllarca 
faaliyet gösteren bir TV ve 
gazetenin kredisi nasıl bir proje 
kredisi olarak adlandırılır Sayın 
Arkadaşlar? Sabah bildiğimiz 
Sabah, ATV bildiğimiz ATV bunun 
neresi projeKamu bankaları 
tarafından Sabah-ATV teminatı 
için; satışın % 70'i... Neden? 
Çünkü % 30'u Katarh... Hangi 
banka teminatın bedelini kredi 
bedeliyle eşdeğer kabul eder 
sayın arkadaşlar? Çalık Gurubu 
bu bankalardan daha önce kredi 
aldı mı almadı mı ? Sabah ve 
ATV'nin satışı öncesinde aldığı 

kredilerle verdiği teminatlar aynı 
mı değil mi?

Bu iş mâli teamüllere uygun 
değildir! Uluslararası kredi dere
celendirme kuruşlarından bir 
tanesi geçenlerde Çalık 
Grubu’nun kredibilitesini kırdı. 
Aslında kırılması gereken not 
Çahk’ın değil kamu bankaları ve- 
bunlara onu yaptıranlarındır.” 
diyor.

Bu soruların karşılığı iktidar 
tarafından verilmeliydi.

Bankaların 750 milyon dolar 
gibi büyük bir krediyi bir medya 
kuruluşunun alınması için kredi 
olarak vermesi görülmüş bir olay 
değil.

Bu kadar krediyi bir başka hol 
ding isteseydi devlet bankaları 
kredi verir miydi.

Çalık Grubu Devletten büyük 
ihaleler alan ve AKP iktidarıyla da 
büyüyen bir holding.

1.1 milyon dolara alınan 
medya gurubu karlılığı yüksek bir 
kuruluş da değil. Yani kısacası 

bu alışverişin ana parası kredi 
olarak devletten sağlanıyor. Bir 
de Devletin başı Katarh ortak 
buluyor bu şirkete.

Ne güzel değil mi?
Bu işin altı kurcalanmaz mı?
Bu işin altında “çapanoğlu” 

aranmaz mı?
Demokratik parlementer 

düzenlerde aranır.
CHP gerçeklerin açığa çıkması 

için konuyu meclise getirip 
Başbakan hakkında gensoru ver
mesinin nedeni bu.

Damadının genel müdürü 
olduğu bir holding, sırtını iktidara 
dayamış bir holding medya sek
törüne girerek, iktidara hizmet 
edecek.

Bu ayan beyan ortada..
Ben yazımı tamamlarken, gen- 

sonu önergesi oylanması tamam
landı.

425 oy kullanılmış, 134 par
lementer kabul oyu verirken, 
AKP’liler 318 kişiyle red oyu vere 
rek Başbakan için açılması iste
nen gensoru önergesini 
engelemişlerdir.

Çalık grubuna verilen bu hak
sız kredi AKP’nin başını daha 
çok ağrıtacak.

Aynı, türbanın ağrıttığı gibi...
Gensorudan kurtulabilirsiniz 

ama kamu vicdanında yargılan
maktan kurtulamazsınız.

fiH------------------------------------- ------------ - ------------

WIWMıılıli|
Hizmete girişinin 
37. yılına kavuşan 
Özdilek Mağazalar 
Zinciri 15 Mayıs - 
15 Haziran 2008 
tarihleri arasında 
alışveriş merkezi 
mağaza, market, 
cafe, restaoran 
bölümlerinde 
tek seferde 
yapılacak her 75 
YTL ve üzerinde 
alışverişleri 
çekiliş kuponu 
verecek.
Birbirinden cazip 
hediyeleri çekilişe 
sunan Özdilek 
Mağazaları, 
kazanan talihlileri 
10 Temmuz 2008 
tarihinde Akşam 
Gazetesi’nde 
ilan edecek.

ÖZDİLEK’İN 
37.YIL ARMAĞANI 
BİR BMV 
Özdilek talihlile 
rinden bir kişi 
2008 model BMV

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

TİPİMİ M ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

320d sahibi olacak. 
Öte yandan 37 
adet Philips 
42 “LCD VVidescreen 
Fiat televizyon, 
37 adet Nokaı 
M73 cep telefonu, 
37 adet HP C765 
SET diz üstü 
bilgisayar, 37 adet 
Philips MTS 3357 
ev sinema sistemi 
ile 37 adet Sony 
Playstation 
armağan edecek. 
Özdilek Gemlik

Mağazası’ndan 
yapılan 
açıklamada, 
kampanyaya 
katılan her müş
teriye özel tasarım 
Özdilek anahtarlığı 
armağan edileceği 
belirtilirken, 
kampanyanın 
Milli Piyango * 
İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nden 
alınan izinle 
düzenlendiği 
belirtildi.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, T.C. 
kimlik numarası 
bulunmayan sürücü 
belgelerinin belli 
bir süre içinde 
değiştirilme zorunlu
luğu bulunmadığını 
bildirdi. Vatandaşlar 
mevcut sürücü 
belgelerini 
değiştirmeden 
kullanabilecek 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Basın 
ve Halkla ilişkiler 
Şube Müdürlüğü’n 
den yapılan yazılı 
açıklamada, son 
günlerde bazı 
internet sitelerinde, 
2009 yılı sonuna 
kadar sürücü 
belgeleri üzerinde 
T.C. kimlik numarası 
olmasının zorunlu 
olduğu, bu nedenle 
2009 yılı sonuna 
kadar tüm sürücü 
belgelerinin 
zorunlu olarak 
değiştirileceği 
yönünde haberlerin 
yer aldığı belirtildi. 
Ayrıca, maddi 
hasarlı trafik 
kazaları ile ilgili 
1 Nisan 2008

tarihinde başlanılan 
yeni uygulama 
için de üzerinde 
T.C. kimlik numarası 
bulunan yeni 
sürücü belgelerinin 
gerektiği yönünde 
iddiaların bulunduğu 
da kaydedildi. 
Düzenlenen sürücü 
belgeleri üzerine 
belge sahibinin 
T.C. kimlik 
numarasının 
yazılması uygula
masına 15 Şubat 
2007 tarihinden 
itibaren başlanıldığı 
hatırlatılan açıklama
da, ayrıca, zayi 
ve yıpranma gibi 
nedenlerle sürücü 
belgesini değiştirme 
durumunda olan 
vatandaşlara, 
üzerinde T.C. 

kimlik numarası 
bulunan sürücü 
belgesi verildiği 
belirtildi.
Açıklamada, 
“İddia edildiği 
gibi T.C. kimlik 
numarası 
bulunmayan 
sürücü belgele
rinin belli bir 
süre içinde 
değiştirilme 
zorunluluğu 
bulunmamakta 
olup gerek trafik 
denetimlerinde, 
gerekse diğer 
trafik işlemlerinde 
(trafik kazaları 
gibi) vatandaşlarımız 
mevcut sürücü 
belgelerini 
değiştirmeksizin 
kullanabilecek
lerdir” denildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Nilüfer Vadisi Gün Sayıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, şehrin 
yeni cazibe merkezi 
olacağını düşündük
leri projeyi, kasım 
ayında tamamlamayı 
planladıklarını 
söyledi.
Abdal Köprüsü'nde 
incelemelere başla 
yan Başkan Şahin, 
çalışmaları yakından 
inceledi. İnceleme 
sonrası çalışmalar 
hakkında bilgi veren 
Başkan Şahin, "Nilü 
fer Vadisi, rekreas. 
yon çalışmaları 
sonucunda Bur 
sa'nın yeni cazibe 
merkezlerinden biri 
olacak. Bu proje, ina 
nıyorum ki Bursa'nın 
vizyonunu değiştire
cek. 5.5 kilometrelik 
bir alanda yapılan 
rekreasyon çalış
maları sonucu bisik
let yolu, seyir platfor
mu, ahşap köprüler, 
çocuk oyun alanları, 
dinlenme alanları, 
otopark, yaya

yürüme yolları, kır 
kahveleri, su oyun
ları havuzu ve yeşil
lendirme çalışmaları 
ile Bursa'nın 
görünüşüne can 
verecektir. Bu proje 
5,5 kilometre boyun
ca 240 bin metrekare 
yeşil alan, 70 bin 
metrekare dere 
yatağı, 40 bin 
metrekare yürüyüş 
ve bisiklet yolların
dan oluşuyor. Dere 
yatağının 3,5 kilome
trelik bölümünde 
yatak kenarları, 
büyük kayalar ile 
desteklenerek 
derenin menderes 

oluşumunun engel
lenmesi sağlanıyor" 
dedi.
Dere yatağının her iki 
bölümüme proje 
gereği yapılması 
öngörülen mini tren 
.yolu, yaya yolu ve 
koşuyollarının alt 
yapıları tamamla
narak, beton dökme 
ve kaplama aşaması
na gelindiğini açık
layan Başkan Şahin, 
Abdal köprü 
çevresindeki tüm 
alanların elden geçir
ildiğini, tarihi 
köprünün temi-, 
zlenerek, orjinal hale 
getirildiğini anlattı.

Köprü yaklaşım 
duvarlarının tekrar 
düzenlenerek, tarihi 
dokuyla bütünleşen 
derzli taş duvarlarla 
tamamlandığını da 
ifade eden Şahin, 
"Abdal Köprüsü'nün, 
Hürriyet Mahallesi 
çıkışı yeniden proje
lendirilerek, Nilüfer 
Vadisi ile bütünleştir
ildi. Köprünün 
belediye birimleriyle 
olan, bağlantı böl
gesinde, yeni oluşan 
yaya yolları, çevre 
düzenlemeleri ve 
engelli çıkış plat
formları tamamlandı, 
Nilüfer Vadisi'nde 
proje gereği dikimi 
tasarlanan 2 bin 800 
ağacın dikimi 
tamamlandı. Projede 
belirtilen 8 adet 
ahşap köprünün 3 
adedinin profil kon- 
srüksiyonları tamam
landı. Sosyal 
tesislerden 2 adet kır 
kahvesi, 9 adet 
çocuk oyun alanının 
5 adedi, 3 adet bas

ketbol, 2 adet voley
bol sahası, 1 adet 
kay kay pisti sulama 
için gerekli olan 3 
adet yer altı su depo
su ve sulama 
tesisatının ana hat
ları tamamlandı. 
Vadinin çevre yolu 
ile olan ilişkileri 
gereği yapılması 
gereken 5 adet yaya 
alt geçidinin 3 adedi 
bitirilerek 4. alt 
geçidin yapımına 
başlandı. Kalan son 
2 kilometrelik 
bölümde, dere yatağı 
düzenlemesi, yeşil 
alan ve sosyal tesis
lerin yapımına 
devam edilecektir. 
Yüzde 60'lık bölümü 
bitirilen projenin 
Botanik Park girişine 
kadar olan 2.5 kilo
metrelik bölümü 
ağustos, tamamının 
ise kasım ayında 
tamamlanması plan
lıyoruz. Projenin 
tamamı 15 milyon 
YTL'ye mal olacak" 
diye konuştu.

Yapılan çalışmalarla 
Bursa'nın kimliğine 
işleyen "yeşil" 
özelliğinin yeniden 
hayât bulduğunu 
ifade eden 
Başkan Şahin, 
"Büyükşehir 
Belediyesi 
sorumluluğundaki 
yeşil alan miktarı 
2004'te 2 milyon 
600 bin metreka 
reydi. Bugün ise 4 
milyon metrekare 
oldu. İlçeler dahil 
büyükşehir 
sınırlarındaki 
toplam yeşil alan 
16 milyon metrekare. 
Büyükşehir 
nüfusunun 1 
milyon 800 bin 
olduğundan hareke
tle kişi başına 9 
metrekare yeşil alan 
düşmekte" şeklinde 
konuştu.
Başkan Şahin ve 
Genel Sekreter 
Hüseyin Konçak, 
5.5 kilometrelik vadi 
boyunca çalışmaları 
inceledi.
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Anayasa 
Mahkemesi 
Başkanı Haşim 
Kılıç, başörtüsünün 
üniversitelerde 
serbest bırakıl
masını öngören 
anayasa değişik
liğinin iptali 
istemiyle açılan 
davayı, mahkeme 
üyelerinin 
düşüncelerini 
aldıktan sonra 
gündeme koya
cağını söyledi. 
Haşim Kılıç,

Genç patronlara vergi müjdesi
Vergi Konseyi'nin 
uzun süredir üzerin 
de çalıştığı ve Mali 
ye Bakanlığı'nda da 
olumlu karşılanan 
vergi çalışmasına 
göre, kendi işini 
kuracak genç işsi-* 
zlerden 5 yıl boyun
ca hiç vergi alın
mayacak. Bu sayede 
çok sayıda girişimci 
gencin kendi işyeri
ni açması, hatta gi 
rişimci olmayan mil 
yonlarca işsize de 
yeni iş kapısı yaratıl
ması hedefleniyor, 
Vergi Konseyi'nin

iıwittofciiwıiitııtm
Deprem uyarışı 
gelince, dijital 
saatin çevresi 
değişik renklerde 
yanıp sönüyor, 
saat ve tarihin 
yazdığı LCD 
ekranında bu 
kez depreme kaç 
saniye kaldığı ve 
deprem büyük
lüğünün ne olacağı 
yazıyor. Bütün 
bunlara sesli 
mesaj eşlik ediyor. 
Japon Meteoroloji 
Kurumunun 
geliştirdiği erken 
uyarı sistemi, 
deprem riskini 
Tv'ler ve radyolar 
başta olmak

Yüksek Mahkeme'ye lerin sorularını 
gelişinde gazeteci- cevapladı.

uzun süredir üzerin 
de çalıştığı ve çok 
gizli tutulan Gelir 
Vergisi taslak metin 
lerine ulaştı. Yeni 
vergi kanunlarının 
oluşturulmasında 
Mâliye Bakanlığı'na 
istişari nitelikte des 
tek olan ve yasaların 
ön hazırlık çalışma 
sim yapan Konsey, 
Gelir Vergisi Kanu 
nu ile ilgili oldukça 
radikal değişiklikler 
üzerinde çalışıyor. 
Bu değişiklikler 
arasında yer alan ve 
işsiz gençlere vergi 

üzere çeşitli vasıta- geliştiren şirket,
larla insanlara bu uyarıyı radyo
iletiyor. Saati sinyaliyle saate

teşviki getiren 
düzenleme şöyle 
kurgulanıyor: 
VERGİ KREDİSİ 
Yeni vergi teşviki, 
genç işsizlerin iş 
bulması değil "iş 
kurması" esası üze 
rine oturtuldu. Buna 
göre, işsiz gençler 
ilk defa işyeri açtık
ları ya da şirket kur
dukları taktirde, faali 
yetleri sonucu elde 
edecekleri tüm gelir
lerine 5 yıl boyunca 
vergi muafiyeti 
uygulanacak. Buna 
göre, genç patronlar

Başörtüsünü 
üniversitelerde 
serbest bırakan 
anayasa değişik
liğinin iptali 
istemiyle açılan, 
davanın ne zaman 
gündeme alı
nacağının 
sorulması 
üzerine Kılıç, 
"Arkadaşlarımın 
düşüncelerini alıp 
gündeme öyle 
koyacağım" 
diye konuştu.

Serbest Kürsü
Duygu BALLI

Celal Bayar Anadolu Lisesi 11 J 
‘Siz Mimar Olsanız’ konulu kompozisyon 

yarışmasında Birinci gelen yazı

Gelir Vergisi ve 
Kurumlar Vergisi 
mükellefi olmakla 
birlikte büyük 
paralar kazansalar 
dahi Mâliye'ye vergi 
ödemek zorunda 
kalmayacaklar. 
Böylece, normalde 
Mâliye'ye ödeme leri 
gereken kazanç 
larının Önemli bir 
bölümünü işlerini 
daha da büyütmek 
için kullanabilecek
ler. Maliye yetkilileri 
bu teşviki, "vergi 
kredisi" olarak 
tanımladılar. .

gönderiyor. 
Başlangıçta 
sadece hassas 
bölgelere ve kuru
luşlara verilen 
alaftn, 2007 eki
minde bütün 
kamuoyuyla 
paylaşılmaya 
başladı. 
Alarm sadece 
büyük sarsıntı 
riski belirince 
veriliyor.
Bir şirket yetkilisi, 
"Saatimiz prototip 
aşamasında.
Piyasaya * 
süreceğimiz 
tarihi henüz 
belirlerhedik" 
dedi.

Gemlik Karfez ABOISIE OLDUMUZ IVICJ? 
ABONE OLUN OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

NARİN BİR NAKIŞ MİSALİ
Ağaçlar yanımdan bir film şeridi gibi 

hızlıca geçiyordu. Yeşillikler ise desenli 
kumaş misali uçuşuyordu otobüs camının 
ardından. İlerledikçe baktım bu yeşillikler 
kendilerini zeytin ağaçlarına bıraktı derken 
işte o an; gökyüzünün mavisini kendisine 
çeken denizi \gördüm. Gemlik.... Sana geli 
yordum!

Parlayan güneş bana ‘Hoşgeldin’ diyor
du. Öylece göz attım, hoş yerdi doğrusu. 
Neden sonra bir ses duydum. Gemlik 
insanlara küsmüş bir ses tonuyla burada 
olmamın nedenini soruyordu. Sonuçta 
yabancıydım onun için. ‘‘Bir süreliğine de . 
olsa senin insanınım artık, bazı çalışmlar ■ 
yapmak için buradayım. Ben bir mimarım” 
dedim gözlerimle ve ekledim; “Bedenime 
oturmayan yolları düzeltmeye, seni daraltıp 
nefesini zorlayan havayı engellemek adına 
çiçekler sunmaya, üzerine boy gelip her ye 
rinden sarkan binaları sana yakışır hale 
getirmeye geldim” Sevindim olacak ki bir 
zeytin dalı uzattı, denizinin üzerinde kayan 
gemileri selam verdi, gülümseyerek 
uçuşan martıları...

Hissetmiştim buranın sıcak bir yuva ol 
duğunu ancak bir şeyler yapılmalıydı. 
Mucize gerekmeyen çalışmalarla insanlara 
kü,smüş olan Gemlik’in kalbini yumuşat
maya kendi kendime söz vermiştim.

Biraz dolaştım. Burayı tanımam gereki 
yordu ne de olsa... Genel hatlarını çizdim. 
Bazı taslakları oluşturdum kafamda. Artık 
derinlemesine düşünüp çizim yapmanın 
vakti gelmişti. Çizim takımlar hazırdı. Tek 
yapmam gereken düşündüklerini aktarmak 
tı. Zaman geçtikçe bir şeyler oluşmaya 
başladı mesleğime özel kağıtlarımda. Key 
fim yerindeydi... Aradan günler, haftalar 
geçti. Projem artk tamamlanmıştı. 
'Oluşturduğum yeni Gemlik maketi güzel 
görünüyordu. Sıra projemi Gemlik’in kula 
ğına fısıldamaya gelmişti. Deniz beni din
leme için çırpınmaktaydı. Derin bir nefes 
aldım ve başladım anlatmaya....

“Manastır’dan Gemlik’e doğru en uygun 
sahil yolu oluşturulup çam ağaçları ile 
zenginleştirilecekti. Böylece camın o güze
lim kokusu bu yolda yürüyen.insanlara 
eşlik edecekti. Şimdiden neşe dolu kahka
haları duyar gibiydim. İki ağacın kendi 
aralarında konuştuğunu hissedebiliyor
dum. Doğa için güzel bir kazanımdı sonuç
ta.

O yolun bitimine ekilecek olan leylaklar 
arasına kamelyara yerleştirilecekti. Burada 
oturup denizin eşşiz güzelliğini seyreden 
insanlar kendilerini ne kadar da şanslı 
hissedecekti.

Gemlik halkından biri olan Sakız Hanım, 
Haşmet Bey’e torununun doğum günü için 
ördüğü kazağı gösteriyordu. İçlerine dolan 
leylak kokularının keyfiyle..

Çay bahçelerini öylece bıraktım. Eğlen 
celi bir görüntü oluşturuyordu bence. 
Zaten Ayşen teyze buradan pek bir mem
nunmuş. Garsonlar hep güleryüzlüymüş 
söylediğine göre... İskele bana biraz 
bakımsız göründüğünden narin bir nakışı 
işler gibi zemin döşedim buraya. Şirin ve 
ilgi çekici bir havası vardı artık. Geminin 
halatını çeken İhsan amca yorgundu.

Belki biraz olsun dinlenmiş olurdu güzel 
renklerin görünümüyle. Devamı var....

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kız larılesine lal atan şahsı hıcatlam
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde gençlerin 
'laf atma' kavgası 
kanlı bitti. Bir genç, 
kız kardeşine 
laf attığı gerekçe
siyle bir şahsı

lımııııiiı tıııiıiı jilııs lı ıııtım Mitli
Bursa'da kamyo
netin çarpmasıyla 
ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırılan 
şahıs, hayatını 
kaybederken 
kamyonet sürücüsü 
ise gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 16 GY 510 
plakalı kapalı kasa

Gölet 3 öğrenciyi yuttu
19 Mayıs tatili nede 
niyle Burdur'da bir 
gölete balık tutmaya 

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

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

| ACİLSATILIKveKİRAUKLARINIZ İÇİHBİZİARAYINIZ | 
|| İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 ■ YTL p 
|| Kayhan Mahallesi'nde denizi, gören 3 oda 65 m; SATILIK DAİRE jj* 

|İ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı g 
M Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa B

...... ......... ............................. .—B
|| Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa p

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
S--------------------------------—----------------------------------i

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, 
He,r Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP fc
İ Tel: 513 24 74 Fax:514 10 21|

bıçakladı.
Edinilen bilgiye - 
göre, Küçükbahklı 
Mahallesi Koza 
Sokak üzerinde 
oturan İbrahim A. 

(25) ve Hüseyin 
G.'nin (21) yanına 

kamyonetiyle, Ulus 
Mahallesi Yentürk 
Sokak üzerinde 
seyir halinde olan 
Hamit Ç.(46), bir 
kişiye çarptı. Kaza 
yaptığını fark eden 
Hamit Ç., yolun 
diğer tarafından 
gitmek için geri 
manevra yaptı ve 

giden 8 öğrenciden 
3'ü boğuldu. 
Evlerinden bugün 

gelen Enes T. (18), 
"Kız kardeşimize 
neden laf attınız?" 
diyerek tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
kavgaya dönmesiyle 
Enes T., İbrahim 
A.'yı bıçakla yaral

bu sırada arkadan 
gelen bağrışma 
sesleri üzerine 
kamyonetten indi. 
Kazada yaralanan 
Rıza Özdemir (68), 
çevre şakirtleri 
tarafından başka 
bir araçla Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne

"Pikniğe gidiyoruz' 
diyerek ayrılan ve 
merkeze 4 km. 

adı. Yaralı genç 
hastaneye 
kaldırılırken, 
Enes T. polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruş, 
turma sürüyor.

kaldırıldı.
Rıza Özdemir, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü 
Hamit Ç., polis 
tarafından 
gözaltına alınırken 
olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

mesafedeki Askeriye 
köyünün sulama gö 
letine giden Burdur 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden Halil 
Kara (16), Çağlar 
Ocak (16), Emre 
Unsal (16), Uğur 
Elagöz (16), Ali Can 
Ayko (16), Bayram 
Bozkurt (16), Hüse 
yin Emre Pak (16) ve 
Sercan Özçelik (16) 
balık tutmak amacıy
la elbiselerini çıkar 
diktan sonra göletih 
çevresine dağıldılar. 
Saat 10:15 sıraların
da, 8 arkadaştan 
Çağlar Oçak'ın gölet 
çevresindeki bataklık 
bölgede boğulmakta 
olduğunu gören 
arkadaşları Ocak'ı 
kurtarmak için suya 
girdiler. Ancak batak
lık bölgede Çağlar 
Ocak'la birlikte 
Halil Kara ve 
Emre Unsal da 
sulara gömüldü. 
Arkadaşlarının 
durumunu gören 
ve suya girmediği 
için dışarıda olan 
Uğur Ela göz'ün 
haber vermesi sonu
cu; suyun içerisinde 
bir ağaca tutunarak 
boğulmaktan 
kurtulan diğer 
4 öğrenci köylüler 
tarafından kurtarıldı. 
Olayın haber 
ahnmasrile 
Burdur Belediyesi 
AKUT, Sivil Savunma 
ve itfaiye ekipleri 
olay yerine gelip 
çalışmalara başladı. 
Halil Kara'nın 
cansız vücudu soğuk 
sudan çıkarıldı

Çaldığı telefonları
satmakisterken

yakalandı
Bursa'da bir beyaz 
eşya mağazasından 
çaldığı cep telefon
larını pazarda sat
mak isteyen zanlı, 
polis tarafından 
kıskıvrak yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 13 gün önce 
camı kırılarak 
içeriye girilen 
Fomara Caddesi 
üzerindeki bir 
mağazadan 83 adet 
cep telefonu, 32 
adet çek, 2 adet 
fotoğraf makinesi 
ve 7 adet digital 
kamera çalın
masının ardından 
polis harekete 
geçti. Dün öğle 
saatlerinde elindeki 
5 adet cep telefo
nunu Merkez 
Osmângazi

MillMMl
Bursa Atatürk 
Stadyumu'nda 
yapılan 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor 
Bayramı kutla
malarını izlemeye 
giden yaşlı adam, 
içerisinde 450 
YTL'lik emekli 
maaşının da bulun
duğu cüzdanını 
yankesicilere 
kaptırdı.
Edinilen bilgiye 
göre, Atatürk 
Stadyumu'nda 
düzenlenen 19 
Mayıs kutlamalarını 
izleyen Ekrem

Salmcalı ipiyle Iniilıar
Kahramanmaraş'ın 
Türkoğlu ilçesinde 
bunalıma giren 
bir kişi, bebeğinin 
salıncak ipiyle 
kendini asarak 
intihar etti.
Edinilen bilgiye 
göre, ilçeye bağlı 
Kızılimmiş köyünde 
yaşayan evli 2 
çocuk babası 
Durdu Demirdöven 
(27) önceki akşam 
"uykum var" diye 
rek odasına çekildi. 
Bir süre sonra eşi 

İlçesine bağlı 
Tahtakale pazarında 
satmak isteyen 
Müslüm A.(30), 
Güven Timleri'nin 
gözüne takıldı.
Gözaltına alınıp 
Hırsızlık Büro 
Amirliği"nde 
sorgulanan Müslüm 
A. suçunu itiraf 
edince olay 
aydınlatıldı.
Müslüm A.'nın 
kaldığı evde arama 
yapan polis, hırsız 
lık mallarını ele 
geçirip sahibine 
teslim etti.
Emniyetteki 
sorgusu tamam
lanan zanlı 
Müslüm A., iş , 
yerinden hırsızlık 
suçundan adliyeye 
sevk edildi

Yanar (71), pro
gramın bitmesiyle 
dışarı çıktı. 
Pantolonunun 
arka cebini 
kontrol eden Yanar, 
İçerisiride 450 
YTL'lik emekli 
maaşı, nüfus 
cüzdanı ve banka
matik kartının 
bulunduğu cüz
danın olmadığını 
fark etti. Yanar'ın 
müracaatı üzerine 
olayla ilgili soruş
turma başlatan 
polis, yankesicilerin 
peşine düştü.

Zeliha Demirdöven 
kapıyı açmaya 
çalıştı. Kapı kilitli 
olduğu için Zeliha 
Demirdö ven babası 
Ökkeş Demirdöven'i 
çağır dı. Kapıyı 
balta ile açan 
Ökkeş Demir döven 
içeri girdiğin de 
Durdu Demir 
döven'i bebeğinin , 
salıncak ipiyle ken
disini asarak intihar 
ettiğini görünce 
durumu güvenlik 
güçlerine bildirdi.

ı
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2007 yılı vergilendirme dönemi birincisi Karataş Demir Çelik San.Ltd.Şti.
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KURUM
AKMANLAR YAPI M'ALZ. İNŞ. VE OTOM.
use*r gümrük müşavirliği ltd. ştI.

HESAPLANAN VERGİ

DENİZ BIO KIMŞA ISI YALITIM NAKL. 
GEMLİK BİRLİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
U-G ULUSLARARASI NAKLİYAT ACEN. İTH. VE İHR. 
DENİZ ZEYİNCİLİK SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. 
LİDERSAN GIDA İNŞ. TA. BİLG. BİLİŞİM HİZ. 
ROBOSET OTOMASYON ELEKTÎRİK MAKİNE 
GEMLİK DIŞ TİC^ DEPOLAMA NAKL. 
KARAKAŞ SAÇ BORU TURZ. SAN. DIŞ. 
NOKTA HEDEF GIDA AMB. HAYV. MEDİK. EĞT. 
MAKİNE KAYNAK MERKEZ ÇELİK KONST. 
ÜNLÜ ZEYTİNLERİ DİLLİOĞLÜ GIDA,SAN.
İMREN EKMEK V<UNULUIMAMÜLLERİ GIDA 
SİRAY SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ 
DURANBEY ZEYT. TAR. GIDA ÜRT. TEKSİL. İNŞ. 
CAMCIOĞLU MÜ. İNŞ. SAN; VE TİC. LTD. ŞTİ. 
YILDIZ FIRINCILIK ZAHİRECİİK İNŞ. TA. 
GEMLİK UMUT SİGORTA ARACILIK HİZM. 
ORDA OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC.
GÜREL İNŞ. MÜH. TAAH. İNŞ. 
KÖRFEZİM TUR. NAK. GIDA MAD. SAN. 
GRANİT MAK-SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
SERTASLANLAR KUYUMCUUK MÜC. 
YAĞPINARI GIDA MADDE VE FİDAN ÜRT. 
ÇELİKLER YAPI PVCİNŞ MOB.
BOZDEMİRLER İN§. TAAH. TİC.
SAMA ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA İNŞ. İTH. İHR. 
GEMLİK GOLDSTAR REST VE LOK. HİZM. İNŞ. 
ALİ EGE ZEYTİNCİLİK GIDA SAN. VE TİC. 
GEMAR ZEYTİNCİLİK SAN. VE'TİC. LTD. 
ERAKSOY SERVİS TAŞ. VE GIDA 
CAN SİPAHİOĞLU NAK. VE İNŞ. HAYV. GIDA 
BEYÇELİK OTOMOTİV SAN.
TATCAN GIDA İHT. MADDELERİ LTD. 
N.H HAKSAN KAPALI KASA KAROSERİ 
OZAN ELEK. MALZ. GIDA İNŞ. TAAH. 
HAKAN NAKLİYE OTOMOT İN. HAF. TAAH. 
DAĞ KARDEŞLER KERESTEVE AMB. 
ANTİK ROYAL TRAVERTE MERMER

17.699,68 
17.361,90 
17.061,39 
16.715,01 
16.272,14 
15.673,37 
15.652,71 
14.989,41
14.822,34 
14.644,01 
14.609,11 
14.234,79 
14.045,20 
13.715,08 
12.848,28 
12.584,84 
12.220,22 
11.855,52 
11.613,85 
11.611,42 
11.367,51 
11.099,45 
11.076,70 
10.652,86 
10.244,66 
10.224,47
9.745,61 
9.379,46 
9.008,94 
9.001,53 
8.997,62 
8.744,61 
8.475,81 
8.091,74

0,000 
8.069,36 
8.052,06 
7.943,73 
7.873,81 
7.685,24

anlamlı ziyaret

Atatürk İlköğretim 
Okulu Celal Bayar 
Oymağı İzcileri ile 
5/A sınıfı öğrenci
lerinin huzurevi 
ziyaretinde duygulu 
anlar yaşandı.
İzci ve öğrencilerin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
ait huzurevi 
ziyaretinde okul 
müdür yardımcıları 
Mustafa. Kemal 
Yılmaz, İzci liderleri 
Fatma Aşnaz ve 
5/A sınıfı öğretmeni 
Hatice Sıvacı'da 
bulundu.
20 izci ile 27 5. sınıf 
öğrencisi olmak 
üzere toplam 47 
öğrencinin 
katıldığı huzurevi 
ziyaretinde yaşlılara 
çiçekler ile 
hediyeler verildi. 
Huzurevi yetkilileri

tarafından verilen 
bilgileri büyük 
bir dikkatle ve 
merakla dinleyip 
sordukları soruların 
cevaplarını aldılar. 
Huzurevi'nin çeşitli 
birimlerini, odalarını 
gezen öğrenciler 
ve izciler nine ve 
dedeleriyle 
sohbet ettiler.
Sosyal 
sorumluluklarının 
bilincinde olmanın 
ve yaşlılarımıza 
gereken 
ilgi ve alakayı 
göstermenin 
haklı huzuru ile 
okullarına dönen 
öğrenciler 
arkadaşlarına 
huzurevinde 
büyükleriyle 
yaşadıkları güzel 
anılarını anlatma 
olanağı buldular.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

DALGALAN ŞANLI BAYRAĞIM
Gemlik Sunğipek 

Fabrikasının üre
nme tamamen kap
atılması üzerine; 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde yayın
ladığım yazının 
başlığı "Yıllarca 
Bacasından Zehir 
Tüttü, Bundan 
Sonra ilim Tütsün" 
idi.
Kısa bir süre 

tütün ve alkol 
koksa da çok şükür 
artık ilim tütüyor.
Uludağ Üniversite

si Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Sayın Prof. Dr 
Müfit Parlak ve\ 
Veteriner Fakültesi 
Dekanı Sayın Prof.- 
Dr. Hasari Batmaz' 
ın)büyük çabaları, 
vatansever iş .. 
adarrh Sayın A'şıpı 
Kocapı^jk'ın büyük 
maddi katkıları ve 
Uludağ Üniversite- 
si’nin senato üyele 
rinin destek ve ka 

bulü ile üç yıl önce 
on bir programlı 
yüksek okul 
hizmete başladı. İlk 

ı mezunlarını verdi. 
\ Hukuk Fakültesi 
\bu yıl eğitime 
başlıyor.

(TYüksek Denizcilik 
ökqju için gerekli 
ça^şmalar gerçek- 
leşmek\üzere.
Yerleşke bugün 

bir cennet/bahçe- 
sine dönüşmüş 
durumda. Prof.Dr. 
Abdurrahim

Korukçu' nun 
büyük emekleri, 
uğraşları ile 
bugünkü durumuna 

'\gejdi /yeKİeşke. 
'sx -GWı|(K^alkı 

kendilerine 
müteşekkirdir.

Geml!iky~19Mayıs 
Atatürk' ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramının 
yıldönümünde tari
hi ve unutulmaz bir 
gün yaşadı.

Sunğipek 
bacasının gönde 

rine şanlı 
bayrağımız çekildi. 
Şanla, şerefle dal
galanıyor.

O baca, Mustafa 
Kemal Atatürk' ün 
hatırası.

O baca, yüce 
ulusun yaratıcı 
gücü,

O baca, sanayi 
leşme simgesi,

O baca, yoksun
luk içinde yaratıl 
mış bir esere duyu
lan vefa,
Onun içindir ki ’ t 

yıkılmayıp,/ 
bırakıldı.

O bacada şanlı V 
ayyıldızlı bayrağın 
şerefle dalgalan
ması, bu eğitim 
yuvasında yetişe- . 
cek yeni Nesillerin 
büyük Atatürk' e 
bağlılığını, O'nun 
ilke ve devrim- 

lerinin korunup 
yaşatılmasının sim
gesi.

O bayrak, hür ve 
bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti' nin 
nişanesi.

O şanlı bayrak, , 
onbinlerce vatan 
evladının vatanı 
uğruna döktüğü 
kanın, verdiği canın 
bedeli.

Selam sana bir 
kez daha şanlı 
bayrağım/!

i Hiçbir güç seni bu 
vatan semalarında 
dalgalanmaktan 
alıkoyamayacak.
i Dalgalan şanlı 
bayrağım dalgalan!

Şanla şerefle dal
galan yurdumun 
üstünde.

Sen dalgalandıkça 
Atamız Anıtkabir' 
de rahat uyuyor.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'i profesyonel 
ligde temsil 
etmek için aylar 
öncesinden çalış* 
malara başlayan

Öz Karadenizspor 
Voleybol takımı 
Üçüncü lige 
yükselebilmek 
için aralıksız 
çalışıyor.
Yalova grubunda 

İstanbul birincisi 
ile Tekirdağ ye 
Edirne takımlarıyla 
eşleşen Öz 
Karadenizspor 
Voleybol takımı 
iki takımın üçüncü 

lige çıkacağı 
grupta başarılı 
olmak için 
mücadele verecek. 
25-26-27 Haziran 
2008 tarihlerinde 
oynanacak olan

final grubundan 
ilk iki takım arasına 
girerek Gemlik'i 
Profesyonel 
üçüncü voleybol 
liginde temsil etmek 
isteyen Öz

Karadenizspor 
takımı voleybol 
coşkusunu 
taraftarına 
yaşatmak için 
gün sayıyor.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

Orhangazi fabrikamızda 
çalışacak bıçkı ustaları ve 
vasıfsız işçiler alınacaktır.

Ö$ ORMAN, ÜRÜNLERİ
Akharem köyü Mevki İznik Yolu ■ Orhangazi 
0.2245877645-0.5337262765

Fenerbahçe 
he kez 
doğruladı

Fenerbahçe 
Kulübü, Vestel 
Manisasporlu 
Burak Yılmaz'ı 
transfer etmek için 
Kulübüyle görüşmelere 
başladığını açıkladı. 
Fenerbahçe 
Kulübü'nün resmi 
internet 
sitesinde konuyla 
ilgili şü açıklama 

yapıldı: "Bazı 
gazetelerde Vestel 
Manisasporlu oyuncu 
Burak ile birebir 
görüşme yapıldığı ve 
kendisinden de

transfer konusunda 
söz alındığı şeklinde 
iddialar ortaya 
atılmaktadır.
Söz konusu 
iddialar yalandır. 
Kulübümüz bu 
oyuncunun kulübü 
ile görüşme 
yürütmektedir ve 
anlaşma 
sağlandığı takdirde 
transferini gerçek
leştirecektir.
Futbolcunun kendisi 
ile herhangi bir 
temasımız kesinlikle 
yoktur.

SATILIK DAİRE
Denize yakın, 3 yatak odalı 

135 m2 iki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

Tel: 51318 99 GSNI: 0.533 356 44 39

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 Kat kaloriferli 
daire sahibinden satılıktır 
Tel: (0.224) 517 26 42

Ormanlarımıza sahip çıkmak İçin 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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I IİİMIİ Mliji İİB İM IIİlim
Meme kanseri 
teşhisi koyulduğun
da D vitamini 
eksikliği olan 
kadınların ölme 
riskinin diğerlerine 
göre daha fazla 
olduğu bildirildi. 
KanadalI araştır 
macılar, D vitamini 
eksikliği olan ve 
meme kanseri 
teşhisi konulan 
kadınlarda, 
metastaz riskinin 
D vitamini seviyesi 
normal olanlara 
göre yüzde 94, bu 
hastaların meme 
kanserinden ölme 
riskininse yüzde 
73 fazla olduğunu 
belirtti. Bu verilerin 
D vitamini ve 
meme kanserinin 
gelişimi arasında 
bağ olduğunu 
gösterdiğini, 
ancak neden-sonuç 
ilişkisi olduğunu 
söylemenin bu 
aşamada mümkün 
olmadığını ifade 
eden Toronto 
Üniversitesinden . 
Pamela Goodvvin, 
araştırmanın 
başka klinik 
deneylerle de 
doğrulanması 
gerektiğini belirtti. 
Goodvvin, meme 
kanserine 
yakalananlarda

D vitamini eksik
liğine bu kadar 
sık rastlanmasının, 
hastalığın gelişimi 
ve sonunda bu 
kadar olumsuz 
etkhyaratması n ın 
endişe verici 
olduğunu da 
söyledi. Araştırma, 
meme kanseri 
teşhisi konan ve 
Toronto Üniversite
sine ait 3 hastanede 
1989-1995’te tedavi 
gören ortalama 50 
yaşındaki 512 kadın 
üzerinde yapıldı. 
Hastalar 2006'ya 
kadar izlendi. 
Teşhis sırasında, 
bu Kadınların yalnız

ca yüzde 24'ünün 
vücudundaki 
D vitamini seviyesi 
yeterli düzeyde 
çıktı.
D vitamininin 
normal seviyesinin 
80-120 nanomol 
litre olduğunu 
belirten Goodvvin, 
vücudunda yeterli 
oranda D vitamini 
olan hastaların 
yüzde 83'ünde 
metastaz 
görülmediğini 
veya hastalığın 
tekrarlamadığını, 
yüzde 85'inin 
halen hayatta 
olduğunu vurguladı. 
Goodvvin, D 

vitamini eksikliği 
olan kadınlarınsa 
sadece yüzde 
69'unda metastaz 
olmadığını ve 
yüzde 74'ünün 
hayatta kalmayı 
başardığına 
dikkati çekti. 
Araştırmada 
ayrıca, D vitamini 
eksikliği olan 
bazı hastaların 
menopoza girmeden 
önce meme 
kanserine yakalan
ma olasılığının 
daha fazla olduğu 
ortaya çıktı. Bu Kişi
lerin aşırı kilolu 
olduğu gözlenirken, 
vücutlarındaki 
ensülin seviyesinin 
yüksek ve tümörün 
daha "saldırgan" 
olduğu da rapor 
edildi.
"American
Society of Clinical 
Oricology" der
gisinde yayımlanan 
araştırmaya imza 
atan bilim 
adamaları, meme 
kanseri ve bu 
kanserden ölme 
riskini azaltmak 
için D vitamini 
desteği alınmasını 
önermeden önce 
başka klinik deney
lerin yapılması 
gerektiğini de 
vurguladı.

Harran Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kardi 
yoloji Anabilim Dalı 
uzmanları, insan 
vücudu için hayati 
önem taşıyan 11 
mineralden biri plan 
ve enerji gerektiren 
tüm metabolik olay
ların yürütülme 
sinde başrolü 
oynayan magnezyu
mun eksikliğinin 
birçok hastalığa 
davetiye çıkardığını 
söylediler.
Uzmanlar, mag
nezyum ihtiyacının 
özellikle hamile 
kadınlar ve emziren 
annelerde iki katına 
çıktığını belirttiler. 
Bu eksikliğin yük
sek seviyeye çık
masının ölümle 
dahi sonuçlanabile
ceğini kaydeden 
uzmanlar, 
"Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi'nde her 
geçen gün daha 
düşük seviyelerde 
magnezyum eksik
liği görülüyor. 
Günlük hayatta, 
şikayet edilen 
birçok rahatsızlık ve 
birbirinden farklı 
pek çok hastalık 
vücutta magnezyum 
eksikliğinden kay
naklanıyor. Doğal 
yollarla bu eksikliği 
gidermek gün 
geçtikçe zorlaşıyor. 
Vücudun geröken 

magnezyumu gün
lük besin;ve içilen 
suyla karşılaması 
gerekirken, tarımda 
hormor^kul- 
lanımının yaygınlaş
ması, fast food tarzı 
beslenme alışkan
lığı ve içme suyu 
olarak sert suların 
tercih edilmemesi 
alınan magnezyum 
miktarının gün 
geçtikçe azalması
na yol açıyor. 
Günlük bir kişinin 
300 miligram mag
nezyum tüketmesi 
gerekmektedir" 
dediler.
Vücudun kendisi bu 
minerali üretmediği 
için magnezyumun 
besinler yoluyla 
alınması gerektiğini 
aktaran, Harran 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kardi 
yoloji Anabilim 
Dalı uzmanları, 
"Magnezyum 
özellikle strese ve 
migrene karşı etki
lidir ve kalbi korur. 
Astım ve alerjik 
nezleyi hafifletir. 
Ayrıca cildi düzgün
leştirir, saçı 
güzelleştirir, tır
nakları kuvvetlen 
dirir. 300 enzimi 
çalıştırarak, meta 
bolizmayı etkilemiş 
olur. Magnezyum 
içeren yiyecekler 
doğada yaygın 
olarak bulunur.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 5^3 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

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 6-55 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

1
K

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

E

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

B
HASTANELER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı ln
Totnokay Tomografi 01J 1U 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
21 Mayıs 2008 Çarşamba 

KAHRAMAN ECZANESİ 
İstiklal Cad. Tel: 5131913 

GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3062 

FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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& Â UZMANLAR TIPMERKEZI
SSK

BAĞKUR |l
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI 11

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ ||

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEyİZ.

Adres: İstiklal Cd. Gemlik.'BURSA 1
TEL: 0.224 513 60 40 İl



8.nci özürlüler Şenliği 31 Mayıs 2008 tarlhlnde başhyor

Özürlüler Seniiği’ne 
Hüner Coşkuner geliyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Özürlüler Şenliği 31 Mayıs-5 Haziran tar
ihleri arasında yapılacak. Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, şenliğe 40 ilden yaklaşık 600 özürlü çocuğun katılacağını söyledi. Sivri, 
1 Haziran 2008 tarihinde Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner’in de ilçemize 
gelerek İskele Meydanı’n da konser vereceğini müjdeledi. Haberi sayfa 3’de

REYHANLAR 
OTOMOTİV A Ş.

1 TRAFİK ► KASKO ► KAYIT TESCİL 
► DEVİR ► PLAKA ► NAKİL ►YOLBELGESİ 

► TEMİZ KAĞIDI ► MUAYENE 
TÜM TRAFİK VE SİGORTA İŞLEMLERİ 

İTİNA İLE YAPILIRGEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
22 Mayıs 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetcsi.com 25 Ykr.

M|Şirln Piaza No: 7 GEMLİK 
Tel: O 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ibrahirn Talan’ın girişimîerİ ile har^İâr^ârİ^îrıya îndi ^

liİliııiiMıiıııMUıılHli
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi’nde ruhsat harç fiyatlarının yüksek olması 

nedeniyle yaşanan sıkıntı giderildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan, AKPİlçe Başkanlığı’na yazı ile müracaat ederek konunun 
Belediye Meclisi’ne taşınmasını sağladı. Belediye Meclisi’nde görüşülerek 
kabul edilen önergenin, Belediye Encümeninde de kabul edilerek 
yasalaştığı öğrenildi. Buna göre, mobilya üretim ve imali, kereste-bıçkı- 
marangoz, kaynak işleri-torna tesfiye, tarım makineleri tamiri, otogaz mon
taj tamiri, araç bakım tamiri, hurdacılar, mermer işleme dükkanları için 800 
YTL, diğerleri için ise bin 500 YTL ruhsatı harcı ödenecek. Haberi syf 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Küçük Sanayi Sitesi

FULDA’DAN TELELASTİK

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları

YANİ TeLeFöN kAZANdlRAN LaSTİİC

Geçtiğimiz günlerde Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesi Yönetimi’nin Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’u ziyaret ederek, işyeri ruhsat harçları 
nın indirilmesi konusunda girişimlerini haber 
yapmıştık.

Bugün ise, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baş 
kanı İbrahim Talan'ın aynı konuda gazetemize 
yaptığı bir açıklama var.

Talan, harçlar konusunu çözümlediklerini 
söylüyor. Devamı sayfa 5’de

Fulda’nın yepyeni kampanyası Telelastik ile 
21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Motofone F3 
cep telefonunun sahibi olun

http://www.gemlikkorfezgazetcsi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IzirliileılkuluMakameralısisîeıııegecilıli
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları x 
Koruma Derneği'nin 
Ata Mahallesinde 
bulunan Rehabilitas 
yon Merkezi’nde 
kameralı izleme 
sisteme geçildi. 
Sistem hakkında 
bilgi veren Dernek 
Başkanı Tamer 
Sivri, merkezin 
tüm odaları ve 
mutfak dahil 
koridorlarında 
merkezi izleme 
sistemine dahil 
edilerek ailelerin 
evlerinden internet
aracılığıyla çocuk
larının gördü ğü 
rehabilite seans 
larını izleme 
olanağı bulduklarını 
söyledi.

Yaklaşık 3 bin 
YTL'ye mal olan 
kameralı izleme 
sisteminin devreye 
sokulmasının 
ardından okulun

bahçe sinde kapalı 
olarak yapılacak 
havuz için girişim
lere başladıklarını 
bildiren Tamer 
Sivri, "50 metre

karelik yapacağımız 
havuzda spastik 
engelli çocukları 
miza su ile tedavi 
olanağı sağlaya
cağız" dedi.

baytaş www.baytaslnsaat.com.tr

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Emin Dalkıran 
Kordonu Kumsal 
Sokak’ta bulunan 
Alemdar ailesine 
ait arsanın çitleri 
belediye tarafından 
sökülmeye 
başlandı.
Yol ile kordon ara 
sında kalan ve 
sahipli olduğu için 
çitle çevrilen 
arsa uzun süredir 
atıl durumda 
bekletiliyordu. 
Belediye tarafından

başlatılan istimlak 
girişimleri ile 
bedeli ödenen 
arsanın 
çitleri dün belediye 
ekipleri tarafından 
kesilerek kaldırıldı. 
Burada dar olan 
yolun eskisi gibi 
genişletileceği 
öğrenilirken ayni 
ailenin mülkü olan 
üniversite girişinde
ki arsanın da 
belediye tarafından 
istimlak edilerek__
arsayı çeviren 
çitler kaldırıldı.

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

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

laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durakla, Muhteşem deniz manzaralı,
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Mânastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

ADALET BAKANLIĞI NDAN
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin J 

Esas: 2006/805, Karar No: 2008/79 sayılı ] 
dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 
4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap 
veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan 
Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu 
dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
Hükümleri gereğince işlem yapılmasına 
karar verildiği ilan olunur.

http://www.baytaslnsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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8.nci Özürlüler genliği 31 Mayıs 2008 tarihinde başlıyor

Özürlüler Şenliği ne
Hüner Coskuner geliyor
^5ler yıl geleneksel olarak düzen
lenen Özürlüler Şenliği 31 Mayıs-5 
Haziran tarihleri arasında yapılacak. 
Bursa Zihinsel Engelli Çocukları 
Koruma Derneği Başkanı Tamer Sivri, 
şenliğe 40 ilden yaklaşık 600 özürlü 
çocuğun katılacağını söyledi. Sivri, 1 
Haziran 2008 tarihinde Türk Sanat 
Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner’in 
de ilçemize gelerek İskele Meydanı’n 
da konser vereceğini müjdeledi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Birinin ahi tutuyor!...

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Her yıl geleneksel 
olarak yapılan ve bu 
yıl 8.nci yapılacak 
olan Özürlüler 
Şenliği etkinliklerine 
Türk Sanat Müziği 
Sanatçısı Hüner 
Coşkuner'in ilçemize 
gelerek konser

vereceği açıklandı. 
Şenliği düzenleyen 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer Sivri, 
bu yıl şenliğin 
31 Mayıs-5 Haziran 
2008 tarihleri 
arasında yapıla
cağını duyurdu.

Tamer Sivri’, ayrıca 
Türk Sanat Müziği 
Sanatçısı Hüner 
Coşkuner'in de 
şenliğe katılarak 
1 Haziran 2008 
Pazar günü akşamı 
iskele Meydam’nda 
konser vereceğini 
müjdeledi.
40 ilden yaklaşık

ouu özünü çocuk 
ile konuğun gelmesi 
ve şenliğe yurt 
dışından da 
katılımların olması 
bekleniyor.
Özellikle deniz 
kenarından uzakta 
bulunan devlete 
ait özürlü merkezi 
çocuklarının davet 
edildiklerini 
belirten Tamer Sivri, 
çocukların İskele 
Meydam’nda 
yapacakları şenlik 
gösterileri için 
çalışmalarını sürdür 
düklerini söyledi. 
Gemlik'in çeşitli 
yerlerinde misafir 
edilecek olan 
özürlü çocyklar ile 
yetkilileri için kala
cak yerlerin belir
lendiğini söyleyen 
Sivri, "Derneğimize 
katkıda bulunan 
.başta Türkiye
Yazaki olmak üzere 
çeşitli kişi ve kuru
luşlara teşekkür 
ediyorum. 5 gün 
süreyle yapacağımız 
Özürlüler Şenliği 
için destek bekli 
yoruz" dedi.
8.nci Gemlik özür
lüler Şenliği’nde, 
yurdun çeşitli yö 
relerinden gelen 
özürlü çocukların 
yapacağı gösteriler 
ve kendi aralarında 
yapacakları yarış
malarda ilgiyle 
izlenecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi savunmasın
da diyor ki;

İddianame meşru değil..
Dava millet iradesine açıldı..
Bizim hiçbir kusurumuz yok..
Sütten çıkmış ak kaşığım..
Burada asıl sorun, Erdoğan AKP kapa 

tılsa bile Erbakan’ın durumuna düşmek 
istemiyor..

Yani Erbakan korkusu yaşıyor..
Korkuyor... Yapabileceklerini şöyle 

hesaplıyor...
Meclis grubunu tutmak, teşkilatını kay

betmemek, kendisine oy veren, kendisini 
destekleyen, büyümesi için emek har
cayan Anadolu sermayesini üzmemek..

Ekonomik sıkıntıya sokacak söz, davra 
niş ve eylemlerden kaçınmak..

Kapanma olayını yol kazası olarak 
göstermek.. Olayı büyütmemek..

Bu yüzden ‘yola devam ederiz merak 
etmeyin, kaygı duymayın, çok da önemse
meyin’ havası yayıyor..

Dik durmaya çalışıyor..
Hatırlayın.. Refah Partisi kapatılınca 

fatura Erbakan’a kesildi..
Ardından Fazilet partisi kuruldu..
Onun hakkında da kapatma davası 

açılınca..
Tayyip Erdoğan ve arkadaşları..
Adları O günün yenilikçi idi..
Erdoğan, Şener, Gül, Arınç, yeter artık 

dediler..
Bunlarla olmuyor, ikide bir arabayı 

deviriyorlar..
Biz yolumuza gidelim..
Daha ılımlı bir politika izleyerek kitle 

partisi olalım..
Haklarını yemeyelim..
Başardılar da.. Ama sonrası!....
Başarılarını seçim sonucuyla belgele 

dikleri gün bu kez Erdoğan tıpkı Erbakan 
gibi viraja çok sert girdi..

Fren yerine gaza bastı..
Üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi 

yazan araç hâlâ virajda..
Ya dönecek..
Ya da devrilecek..
Devrilirse AKP’liler patron bu nasıl 

araba kullanmak demezler mi?.
Ya derlerse..
Erdoğan ve etrafının Erbakan’a dediği 

gibi..
Daha iyi götüreceğine inandıkları bir 

şoför bulurlarsa..
Ya AKP’ye her türlü desteği veren 

Anadolu sermayesi, bunların da öncekiler
den farkı yokmuş, bunlarda kof çıktı, yeni
sine bakalım derse..

Erdoğan en çok bundan korkuyor..
Ya dün kendisinin Necmettin Erbakan’a 

yaptığını bugün başkaları kendisine yapar 
sal.

Erbakan’ın ahi tuttu..
AKP’nin en güçlü olduğu dönemde sün 

güsünü düşüren yine o partinin patronu 
Tayyip Erdoğan oldu..

Kendi yöneticileri türban yüzde 2’nin 
sorunu, karıştırmayalım,

Türkiye’nin öncelikli meselesi değil 
derken Erdoğan, beş yıldır sabrettik dedi, 
velev ki diye düğmeye bastı..

Herkes biliyor ki türbanı dayatmasaydı 
dava açılmayacaktı!

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

Küçük Sanayi 
Sitesi’nde yaşanan 
ruhsat harçlarının 
yüksek olması 
sıkıntısı Esnaf ve 
Sanat karlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan'ın girişim
leriyle yarı 
yarıya düşürüldü. 
Geçtiğimiz günlerde 
de Sanayi Sitesi 
Yönetim Kurulu’nun 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
yaptıkları ziyarette 
gündeme getirilen 

'ruhsat harçlarının 
yüksek olması soru
nunu çözen Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, "Üç aydan bu 
yana esnafın yüksek 
olan GSM harçlarını 
1.500 YTL'den 800 
YTL'ye düşmesini 
sağladık. Sanayi 
Sitesi Yönetim Kuru 
fuTıun şimdi mi aklı
na gelmiş de beledi 
ye başkanına duru
mu iletmişler. Daha 
önce akılları nere 
deymiş” diyerek 
eleştiride bulundu.

Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi’nde 
işyerleri bulunan 
esnafın odaya yap
tıkları müracaatların
da GSM harçlarının 
çok yüksek olduğu 
nu belirterek, şika 
yetlerini dile getir 
melerinden sonra 
harekete geçen Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan, AKP İlçe 
Baş kanlığı’na yazı 
ile müracaat ederek 
konunun Belediye 
Meclisine taşın
masını istedi.

RUHSAT 
ÜCRETLERİ 
AYRIMCILIK 
YARATIYOR 
Talan, yazısında

”60 metrekare bir 
işyeri nin ruhsat 
harcı 2 bin YTL. 
tutmaktadır. 1500- 
2000 metre kare olan 
ve yanında 50-60 kişi 
çalıştıran işyerinde 
ödenen harç miktarı 
aynıdır. Bu da büyük 
bir haksızlık yarat
maktadır. Başka bir 
örnek ve recek olur
sak Özdi lek gibi 
büyük ve bir çok 
çalışanı bulunan bir 
firma da aynı ruh sat 
harcını ödemektedir. 
Zaten iş sıkıntısı 
çeken esnafımız zor 
durumdadır, bir 
çoğunun bu ücretleri 
ödeyecek durumları 
yoktur. Bir sonraki 
grup toplantınızda

GSM harçlarının 
incelenmesini talep 
ediyoruz. GSM 
harçlarının işyerleri 
nin küçükten büyü 
ğe ve çalışma kapa
sitelerine göre azdan 
çoğa doğru kademe 
li olarak hesaplan
masının, esnafları 
mızın mağduriyetinin 
önlenmesinde önem
li olacaktır” dedi.

AKILLARI 
BAŞLARINA 
SİMDİ Mİ GELDİ 
Belediye Meclisi’nde 
görüşülerek kabul 
edilen önergenin 
Belediye Encüme 
ninde de kabul edi 
lerek yasallaştığını 
belirten Talan, .
"Seçime 10 gün kala 
akılları başlarına gel 
di ve ruhsat harçları 
nin yüksek olduğu 
nu söyleyerek duru
mu kurtarmak isti 
yortar. Biz 3 aydan 
bu yana esnafımızın 
mağduriyetini önle
mek için çaba gös
teriyoruz, onların ise 
bir şeyden haberleri 
yok. Biz her zaman 
esnafımızın yanında 

olduk ve olmaya da 
devam edeceğiz" 
diye konuştu. 
Sanayi Sitesi’nin 
kurucularından 
olduğunu hatırlatan 
Talan, ancak mevcut 
sanayi yönetiminin 
toplantılara oda 
olarak davet 
edilmediklerini öne 
sürerek, "Şahsi işleri 
resmi kurumlara 
taşımasınlar, bizden 
destek isteseler 
bir çözüm 
buluruz" dedi.

SANAYİ ÇIKIŞI 
AÇILSIN 
Öte yanda alt 
geçidin yapılmasın
dan sonra ana yola 
olan çıkışın kapatıl
masıyla esnafın iş 
yapamaz duruma 
geldiğini söyleyen 
Talan, vakit 
geçirilmeden 
buranın açılması 
gerektiğini savundu. 
Başta Karayolları 
olmak üzere 
nereye gidilecekse 
yardımcı olacaklarını 
da belirten Talan, 
"Alt geçidin 
yapılmasında 

destek veren başka 
Milletvekilimiz 
Altan Karapaşaoğlu, 
Belediye Başka 
nımız Mehmet 
Turgut ve AKP 
İlçe Başkanı > 
Enver şahin olmak 
üzere tüm siyasile 
rimize teşekkür 
ediyorum ancak 
ana yol çıkışının 
mutlaka açılması 
gerekiyor, çünkü 
esnafımız burada 
hapis gibi kaldı 
ve iş yapamıyor" 
şeklinde konuştu. 
İbrahim Talan, 
belediye Encüme 
ninde karar altına 
alınarak onaylanan 
ruhsat harçlarında 
mobilya üretim ve 
imali, kereste 
bıçkı marangoz, 
kaynak işleri torna 
tefsiye, tarım 
makineleri tamiri, 
otogaz montaj 
tamiri, araç 
bakım-tamiri, 
hurdacılar, mermer 
işleme dükkanları 
için 800 YTL. 
diğerleri içinde 
1500 YTL olarak 
belirlendi.

3 bin yeni ev «e işyeri n e içme suyu şebekesi bağlan mor
Bursa'da 3 bin yeni 
ev ve işyerine içme 
suyu şebekesi 
döşeme ve harita 
ölçüm çalışmaları 
sürüyor.
Bursa'da 3 bin yeni 
ev ve işyerine içme 
suyu bağlantısı yap
mak için başlatılan 
evsel bağlantı imalat 
ölçüm çalışmaları 
devam ediyor. Yeni 
yapılan ev ve işyer 
erinin içme suyu 
şebekesi hattı su 
bağlantıları yapılıyor 
Bursa Su ve Kanali 

zasyon İdaresi 
(BUSKİ) ve yüklenici 
firmalar tarafından 
ortak yürütülen 
çalışmada bu yıl 3 
bin ev ve işyerine 
yeni içme suyu 
şebekesi bağlana 
câk. Çalışma kap
samında gelecekte 
yaşanacak sıkıntı ve 
çalışmalarda doğru 
tespitlerin yapıla
bilmesi için yeni 
bağlanan içme suyu 
şebekelerinin harita 
ölçümleride yapılı 
yor. Bursa Kent Bilgi 

Sistemine kaydedile
cek ve altlık oluştu
racak olan harita öl 
çümleri ilerleyen 
dönemlerde yürü 
tütecek çalışmalarda 
kullanılacak.
BUSKİ Harita 
Kontrol Ekibi ve 
Doğay Mühendislik 
ekipleri tarafından 
yürütülen çalışmalar 
kapsamında başta 
Yalova yolu olmak 
üzere kentin değişik 
yerlerinde yeni 
bağlantılar yapılıyor. 
Doğay Mühendislik 

Şantiye Sorumlusu 
Ersel Öztürk, çalış
maların yoğun bir 
şekilde devam 
ettiğini belirterek, 
BUSKİ'den aldıkları 
ihale ile Bursa'da 
yaklaşık 3 bin dola 
yında yeni yapılmış 
ev ve işyerine içme 
suyu bağlantısı 
yapacaklarını 
belirtti. İçme suyu 
şebekesi bağlan
tısının yani sıra aynı 
zamanda harita 
ölçümlerini de yap
tıklarını anlatan

Öztürk, bu bilgilerin rehber özelliği taşı
gelecekte kent bilgi 
sistemi yöntemiyle

yacağım sözlerine 
ekledi.

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

o SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif 
yönetiminin Esnaf ve Sanatkarlar 
Kooperatifi’nin girişiminden haber
siz olduğu anlaşılıyor.

Talan, Kooperatif yöneticilerinin 
Esnaf ve Sanatkarların sorunları 
ile ilgilenen Oda’yla iletişime 
girme melerini eleştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Küçük 
Sanayi Sitesi konusunda yine bir 
yazı yazmıştım.

Gemlik esnaf ve sanatkarına bir 
sanayi sitesi kurulması için yıllar 
önce biz de çaba harcadık.
Destekçilerinden olduk.
Matbaa ağabeyimin üzerine kayıt 

lı olduğu için o’nun adına 120 met 
rekarelik bir yere ortak olduk.
İnşaatlar bittiğinde 37 nolu işyeri 

kurada bize çıktı.
Ancak, sonra aramızdaki anlaş

mazlık nedeniyle ağabeyim o güzel 
yeri bana sormadan sattı.

Bu, içimde bu yara olarak hep 
kaldı.

O günlerde bu kooperatifin kurul
masını çok istiyorduk.
Kendimize ait bir mekanımız ola

caktı.
Hem de şehrin dışında, gece gün 

düz çalışabileceğimiz...
Böylece kiradan da kurtulacaktık.
Sanayi Bakanlığı, Küçük Sanayi 

Sitelerinin kurulması için Koope 
ratif ortaklarınına inşaat maliyeti-

Küçük Sanayi Sitesi

yor.
Küçük Sanayi Sitelerin kurulma 

sının amacı, kent içinde yoğunla 
şan gürültülü işyerlerinin boşaltıl
ması, sanatkarların bir çatı altında, 
sosyal imkanları olan sağlıklı iş 
yerlerine kavuşarak kira derdinden 
kurtulmaları, ayrıca sağlıklı mekan 
larda iş yaparak üretime katkı sağ 
lamalarıydı.

Bunun için Sanayi Sitelerinin 
belli bir plan dahilinde yapılması 
zorunluluğu vardı.

İşyerleri, meslek gruplarına göre 
düzenlenmişti.

Tornacılar bir yanda, matbaacılar 
bir yanda, marangozlar, demirciler, 
oto tamirhaneleri hepsi belirlenen 
plana göre yerleştirilmişti.

Kooperatif ortakları ana sözleşe 
meye göre ortaklık paylarını dev 
retmek istediklerinde yalnız kendi 
mesleğinden birine devredebili 
yordu.

Veya yurt dışından bir Türk işçi
sine..

Gemlik küçük Sanayi Sitesi’nin 

kurulması 10 yıl sürdü.
Site’nin kurulmasında ilk yönetim 

kurulunun üstün gayretleri oldu.
Küçük Sanayi Sitesi 

Kooperatifine ortak bulmakta bir 
süre sıkıntı çekildiğini anımısıyo- 
rum.

Bu nedenle bazı paralı kişileri de 
ortak yazdılar.

Yaptıklarrbir sanatkarık veya ima 
lafçılık olmamasına karşın üye ya 
zıldılar.

İş kitabına uyduruldu.
Gerçekte sanatkar olupta ilçe için 

de işyerleri bulunan ortaklar, Site 
hizmete açıldığında işyerlerini ka 
patmadılar.

Küçük Sanayi Sitesi’ndeki işyer
lerine taşınmadılar.

Burasını rant kapısı yaptılar.
İşyerlerini kiraya vererek gelir el 

de ettiler.
Bu durum anasözleşmeye uyum

suzluktu.
Kimse bunlar ses çıkarmadı.
Durum, bugün de aynen devam 

ediyor.

Yönetim Kurulunda olup da işye 
rini kapamayan ortaklar var!

Yani bugünkü yönetim içinde ana 
sözleşmeye uymayan kişiler Siteyi 
yönetiyor.

Küçük Sanayi Sitesi kurulduğu 
gündeki gibi değil artık.

Bakanlıkça onanan plan bir kena 
ra itildi.

İsteyen istediği yere bir işyeri 
açabiliyor.

Her yer neredeyse TIR tamirhane
sine dönüştü.

İşyerlerinin önleri keyfe göre 
kapatılıyor.

İşin ilginç tarafı, sanatkarlıkla 
veya imalatçılıkla ilgisi olmayan 
kişiler, Sanayi Sitesi’ni depo 
olarak kullanıyor.

Su satıcıları depoları, bir zaman
lar Cola’cılara depo, hurdacılara 
depo oldu Site..

Sosyal alan dışında malzeme sa 
fıçıları hep Sitenin içinde ya yer 
kiraladılar, ya da satın aldılar.

İşyerlerinin önlerindeki yeşillikler 
rezil bir durumda.

Büyük araçlar gelişigüzel park 
yapıp iç düzeni bozuyorlar.

Vel hasıl, bir zamanlar bizim de 
içinde olmayı çok istediğimiz Kü . 
çük Sanayi Sitesi bence başıbozuk 
bir durunda.. Yakında yönetim 
seçimleri olacakmış, dilerim ortak
lar bu söylediklerimi okurlar.

Mıftı man

Meteoroloji 
İstanbul Bölge 
Müdürü Mustafa 
Yıldırım, kentte 
mevsim normal
lerinin 8-10 
derece üzerinde 
seyreden sıcaklık
ların bugün 2-3 
derece azalacağını 
bildirdi.
Yıldırım, yaptığı 
açıklamada, İstan
bul'da bugün 
hava sıcaklıklarının 
Anadolu Yakası'nda 
33, Avrupa 
Yakası'nda 31 ve 
kentin kuzey kesim
lerinde ise 27 
derece gerçek

ABONE OLDUNUZ MU?
■»■»■»ilin...»HM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

leştiğini belirtti. 
Mevsim normal
lerinin 8-10 
derece üzerinde 
seyreden 
sıcaklıkların 
bugün 2-3 derece 
azalacağını 
bildiren Yıldırım, 
hafta sonuna 
kadar ve hafta 
sonu kentte yağış 
beklenmediğini 
kaydetti.
Yıldırım, sıcaklık
ların, hafta sonu 
27-30 derece 
aralığında 
gerçekleşmesinin 
beklendiğini 
ifade etti.

ImMMi

Bürokratik işlem
lerde kırtasiyeciliği 
ortadan kaldıracak 
önlemler hayata 
geçiyor.
Artık kamu kurum 
ve kuruluşlarında 
yaptırılacak iş ve 
işlemlerde adres 
belgesi ile nüfus. 
kayıt örneği isten
meyecek.
Adres Kayıt 
Sisteminin uygulan
masına yönelik 
Başbakanlık Genel 
gesi, Resmi Gazete' 
de yayımlandı. 
Kamu kurum ve 
kuruluşları yaptık
ları işlemlerde 
MERNİS veri 
tabanında yer alan 
ve Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik 

numarası ile iliş 
kilendirilmiş bulu
nan "Kimlik 
Paylaşımı 
Sistemi"nden 
elde edecekleri 
yerleşim yeri ve 
diğer adres bilgi
lerini esas alacak. 
Henüz bu sisteme 
bağlanmayan kamu 
kurum ve kuru
luşları ise hazırlık
larını en kısa süre 
de tamamlayacak. 
Ulusal Adres Veri 
Tabanı güncel tutu
lacak, mahalle, 
cadde, sokak adı 
gibi adres bilgi
lerinde meydana 
gelen değişiklikler, 
en kısa sürede 
kamuoyuna 
duyurulacak.

YÖK Genel Kurulu 
bugün toplanacak

Toplantıda, 
Şüleyman Demirel 
Üniversitesinde 
seçimle belirlenen 
rektör adayları, 
yapacakları 
çalışmaları anlata
caklar. YÖK 
Genel Kurulu da 
rektör adayları 
arasından 
Cumhurbaşkam'na 

T IHA u “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

'Gemlik KoıW internette «Mw.gemlikkotfezgazetesi.com

sunulacak 3 
isimi belirleyecek. 
Üniversitelerin 
kontenjanlarının 
arttırılması 
konusunun da 
görüşüleceği 
toplantıda, 
ayrıca bazı 
komisyonların 
raporları da ele 
alınacak.

Mw.gemlikkotfezgazetesi.com
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Yamıtay’dan sert açıklama
Yargıtay Başkanlar 
Kurulu, 'son gün
lerde yaşanan geliş 
meler yargının ba 
ğımsızlığının haz 
medilemediğini gös
teriyor' diyerek sert 
bir açıklama yaptı 
Yargıtay Başkanlar 
Kurulu'nun bildirisin 
de, son günlerde 
yaşanan gelişme 
lerin, “ısrarlı bir 
biçimde ve sistemli 
olarak yargı erkinin 
bağımsızlığının 
hazmedilemediğinin, 
tarafsızlığı sağlama 
adı ve aldatmasıyla 
yürütmeye yandaş, 
onu koruyup kol
layan ve onun tara, 
fından denetlenen bir 
yargının oluşturul
masını amaç
landığını belgelem
eye yettiği” ifade 
edilerek, 
“Hedeflenen budur, 
ancak asla unutul
mamalıdır ki, insan
lık tarihi böylesi 
güdümlü yargı ile 
varlığını sürdüre

bilen, bireyini güven
li ve mutlu edebilen 
ve uygarlık yarışında 
başarılı olabilen 
hiçbir millet ve 
devlete tanıklık 
etmemiştir” denildi. 
Bildiride, “bir yıla 
yakın süreçte ve 
özellikle son zaman
larda; giderek artan 
bir biçimde yargı 
erkine yönelik ve hu 
kuk devleti olma 
ilkesiyle bağdaş
mayan sistemli 
saldırıların 
Cumhuriyetin temel 

ilkelerini zedeler 
hal aldığı” değer
lendir meşinde 
bulunuldu. Bildiride, 
“Süreklilik gösteren 
bu davranış lar, 
toplumun, çözüm 
bekleyen sorun
larının ve gerçek 
gündeminin ötelen
mesine, gelişimine 
harcanması gereken 
zamanın gereksiz 
biçimde yitirilmesine 
neden olur hale 
dönüşmüştür” ifade
sine yer verildi.
Yargıtay Başkanlar

Kurulu bildirisinde,’ 
“Anayasa'nın kimi 4 
hükümlerinin yeni 
lenmesi konusunda 
oluşan genel kabul 
den yararlanılmak 
suretiyle bir siyasi 
görüşün istek 
ve direktifi doğrul
tusunda bütünü 
değiştiren bir taslak 
hazırlattırılarak 
'en doğru ve en 
çağdaş Anayasa' 
tanımlamasıyla ka 
muoyuna sunuldu 
ğu” ifade edildi. 
Anayasaların en 
geniş toplumsal 
mutabakatla, tartış
ma ve uzlaşma ve 
sahiplenmelerle 
hazırlanması 
gerekeceğinin 
“göz ardı edildiği” 
görü şüne yer 
verilen bildiride, 
“Böylece ilk ciddi 
gerilim, beklenmedik 
bir zamanda ve hiç 
de gerekli ol mayan 
yöntemle gün 
deme yerleştiril 
miştir” denildi.

Yangında lifaiMedeB 
fayda beklemeyin

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Grup Başkanlığı 2 
milyon nüuslu 
şehre 108 itfaiyeci 
ile hizmet verirken, 
yetersiz kadro sebe 
biyle yaz aylarında 
gün aşırı tam gün 
mesaisine geçilince 
çalışanlar işi bırak
maya hazırlanıyor. 
Bursa'da Ekrem 
Barışık'ın belediye 
başkanlığı yaptığı 
1984 yılında 225 
kişi, olan Büyükşe 
hir İtfaiye Müdürlü 
ğü çalışanları, 
Gemlik, Mudanya, 
Kestel ve Gürsu 
ilçeleri de büyükşe- 
hıre dahil olunca 24 
yılda nüfusun 5 kat 
artmasına rağmen 
108 kişi kaldılar.. 
Şu anda itfaiye 
gruplarında 50'den 
fazla araç olmasına 
rağmen 108 kişilik 

kadroda araç 
sayısı kadar sürücü 
bulunmadığına 
dikkat çeken itfaiye 
çalışanları, 24 saat 
çalışıp 24 saat isti
rahat uygulaması 
nın, kaldırılması 
güç bir çalışma 
şekli olduğunu 
söylediler.
Bursa'da 112 acil 
servisinde çalışan
ların 24 saat çalışıp 
48 saat istirahatli, 
polis ekiplerindeki- 
İerin 12 saat çalışıp 
24 saat izinli, arama 
kurtarma birliğinde 
nöbet tutanların 24 
saat görev başında 
olup 72 saat istira
hatli olduklarına 
dikkat çeken 
itfaiyeciler, zaten 
çok yetersiz olan 
personelin, bu 
uygulama ile işin
den bezer hale 
geldiğini belirttiler.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN
ÖZEL TASARIMLAR... ^9 A : «
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35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
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II V

15 milim öğrenci naz tatiline lıaarlannir
Yeni düzenlemeler 
ile 10 Eylül 2007 
Pazartesi günü 
başlayan 2007-2008 
eğitim-öğretim yılın 
3 hafta sonra 13 
Haziran'da sona 
eriyor. Milyonlarca 
öğrencinin kaderini 
de belirleyecek 
SBS, OKS ve ÖSS 
sınavları da Haziran 
ayında yapılacak. 
2008-2009 eğitim- 
öğretim dönemi, 
ise 15 Eylül 2008 
Pazartesi günü 
başlayacak.
Milli Eğitim Bakan 
lığı'nın (MEB) eği 
tim-öğretimin kalite 
sini artırma çalış
maları çerçevesinde 
yaptığı yeni düzen
lemeler ile başlayan 
2007-2008 eğitim 
öğretim yılında sona 
yaklaşılırken milyon
larca öğrenciyi Hazi 
ran ayında üç önem
li sınav bekliyor. 
2007-2008 eğitim 
döneminde birçok 
önemli değişiklik de 
yapıldı. MEB'in, 
ortaöğretimde ge 
çen yıl başlattığı 
100'lük not sistemi 
bu dönem ilköğretim 
okullarına da uygu
lanmaya başlandı. 
Yapılan yeni bir dü 
zenlemeyle, ilköğre
timde sınavlara 
standart getirildi.
Geçen yıl 5 ilde pilot 
uygulaması yapılan 
'Medya Okuryazar 
lığı' dersi de bu yıl 
6, 7 ve 8'inci sınıflar
da seçmeli ders 
olarak okutulmaya 
başlandı. İlköğretim 
öğrencilerinin başarı 
durumunu izleye
bilmesi amacıyla bu 
yıl başlatılan uygu

lama ile dördüncü 
sınıfından başlamak 
üzere karnelerde, 
öğrencilerin önceki 
sınıflardaki notları 
mn yılsonu ortalama 
sı görülürken, bu yıl 
ilk defa e-karne uy 
gulamasına geçildi. 
-SBS VE OKS'YE 3 
MİLYONA YAKIN 
ÖĞRENCİ GİRECEK- 
Yeni dönemde en 
önemli değişiklikler
den biri OKS siste
minde yaşandı. 
İlköğretim 6 ve 7. 
sınıflar için ilk kez 
21-22 Haziran 
2008'de yapılacak 
oîan seviye belir
leme sınavının 
(SBS) denemesi de 
27 Aralık 2007 tari
hinde uygulandı. 
Ankara, Bursa, De 
nizli, Diyarbakır, 
Hatay, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Malat 
ya, Samsun, Trab 
zon ve Van'da ger 
çekleştirilen sınava, 
resmi ve özel okul 
lar arasından seçi 
ien 250 ilköğretim 
okulundan yaklaşık 
50 bin öğrenci katıl 
dı. SBS'ye ilköğre
tim 6. sınıflardan 
981 bin 37, 7. sınıf 
lardan da 982 bin 
378 aday katılacak. 
Bu yıl son defa 

yapılacak olar 
OKS'ye ise yaklaşık 
915 bin aday başvur 
du. Resmi ve özel 
fen liseleri, sosyal 
bilimler liseleri, Ana 
dolu liseleri, Anado 
lu öğretmen liseleri, 
Anadolu meslek 
liseleri, Anadolu 
teknik liseleri, Ana 
dolu imam hatip 
liseleri ve sağlık 
meslek liselerinde 
okumak isteyen 
öğrenciler, 8 Haziran 
2008 Pazar günü 
OKS'ye girecek. 
-ORTAÖĞRETİMDE 
200 BİN ÖĞRENCİ 
ÖSS'YE GİRECEK- 
Bu yılın en önemli 
özelliklerinden biri . 
de; MEB'in 2004 
yılında genel lisele 
rin eğitiminin 4 yıla 
çıkarması nedeniyle 
genel liselerin me 
zun vermeyecek 
olması. Bu yıl sade 
ce Anadolu Liseleri, 
Fen Liseleri, Anado 
lu Teknik Liseleri, 
Güzel Sanatlar 
Liseleri ve Anadolu 
Öğretmen Liseleri 
mezun verecek. Bu 
nedenle Öğrenci 
Seçme Sınavı'na 
(ÖSS) katılımda bir 
miktar düşüş 
yaşandı,. 15 Hazi 
ran'da Öğrenci Seç 

me Sınavı, Yabancı 
Dil Sınavı ve meslek 
yüksekokullarına 
sınavsız geçiş için 1 
milyon 643 bin 
öğrenci başvuruda 
bulundu. ÖSS'ye 
son sınıf düzeyinde 
katılan aday sayısı 
2006 yılında 720 bin 
kişiyken, bu sayı 
2007'de 801 bin 
olmuştu. Bu yıl ise 
son sınıf düzeyinde 
katılan öğrenci 
sayısı 200 binin 
altında oldu.
-ÖĞRENCİLER İÇİN 
İKİNCİ DÖNEM 
SINAV DÖNEMİ 
OLDU- 
2007-2008 Eğitim 
döneminde 11 
Şubat'ta başlayan 
ikinci dönem ise 
öğrenciler için sına
va hazırlık dönemi 
oldu. 2 milyon 
öğrenci okulların 
kapanmasının bir 
hafta sonra 21-22 
Haziran tarihlerinde 
SBS'ye gireceği için 
hazırlıklarını bu 
sınavlara göre 
yapıyor. OKS ise 
okulların kapan
masından bir hafta 
önce 8 Haziran'da 
yapılacak. Bu yıl 
mezun olacak 200 
bin öğrenci de 
13 Haziran'da 
yapılacak ÖSS'ye 
hazırlıklarını 
sürdürüyor. 6 ve 
7. sınıfların katıla
cağı DPY-B sınavı 
da SBS ile beraber 
21-22 Haziran tarih
lerinde yapılacak 
5, 9, 10 ve 11. 
sınıflarında okuyan 
öğrencilerin 
katıldığı DPY-A 
sınavı ise 4 Mayıs 
2008'de yapılmıştı.

Serbest Kürsü
Duygu BALLI

Celal Bayar Anadolu Lisesi 11 J 
‘Siz Mimar Olsanız’ konulu kompozisyon 

yarışmasında Birinci gelen yazı

NARİN BİR NAKIŞ MİSALİ
Dünden devam ...
Deniz sırtımı döndüğünde karşımda 

bulunan lokantalar dağınık gözüktü bana. 
Kafamda aniden bir fikir oluştu. Gidip 
lokanta sahipleriyle konuştum hemen. O 
alana döner bir restaurant kurmak için 
anlaştık. Böylece hepsi bir yerde toplana 
çaktı. Gelen müşteriler yemeklerini yerken 
belirli aralıklarla dönen restauranttan 
Gemlik’i her yönden izleyebileceklerdi.

İstiklal Caddesi’ndeki binaların tamamı 
üç katla sabitlendirilip aynı renge boya 
nacaktı. Bu sayede bir site havası verilmiş 
olunacaktı.

Yeni sahildeki kafeleri beğenmiştim doğ 
rusu. Oradaki şelale havası veren bölge 
ilgimi çekmişti. Sonra birden Gemlik’te 
bisiklet yolunun olmadığını farkettim. 
Hemen buradan kordon boyunca ölçü aldı 
rıp bisiklet yolu inşa ettim. Bisiklete binen 
iki çocuk bir önceki günkü maçı konuşu 
ylorlardı sanki...

Dere boyundaki kaldırmışız yolu da 
unutmadım tabi. Baklava dilimli taşlarla o 
kadar güzel gözüküyordu ki... Sonra dikka
timi artık kapatılmış olan eski bir hastane 
çekti. Üniversitenin yakınlarında olduğun
dan buranın bir kütüphane olması gerek
tiğini düşündüm. Alan büyüktü. Binlerce 
kitapla dolu bu kütüphaneden öğrenciler 
dilediğince yararlanabilecekti. Manastır’ı 
dolaşırken kültür merkezini farkettim. 
Yalnız büyütülmesinde fayda vardı. Bunu 
da projeme dahil ettim.

Balıkpazan’na giden yolda müzik eğitimi 
veren insanların olduğunu duymuştum. 
Peki ya tiyatro? Tiyatro eğitimi almak 
isteyecek kişilerin olabileceğine inandığım
dan lisenin karşısındaki boş alanlarda bir 
mekan ayarladım. Projem böylece bitti”

Gözucuyla baktım, Gemlik gülüyordu, 
sanırım sevmişti bu tasarıyı. “Barıştık mı?” 
dedim. Beyaz bir güvercin kondu omuzu
ma. Tam gidiyordum ki Gemlik “Kal” dedi. 
Gülümsedim.... Şimdi bakıyorum da aradan 
otuz yıl geçmiş,.. Ben de bir Sakız hanım 
olmuş doğacak torunuma kaşkol örüyor
dum kamelyada. İçime dolan leylak koku
larının keyfiyle...

Çalışanların maaşı artacak
Gelir Vergisi'ni sil 
baştan değiştirecek 
taslak çalışmadan 
ücretlilere de 
müjde geliyor 
Çalışanların ödeye
ceği verginin yüzde 
35'ten yüzde 30'a 
düşürülmesi üzerin 
de duruluyor. Bir 
süre önce Kurumlar 
Vergisi'ni 10 puan 
düşürerek yüzde 
20’ye çeken hükü 
met, şimdi de ücret 
lilere vergi müjdesi 
vermeye hazırlanı 
yor. Vergi Konse 
yi'nin Gelir Vergisi

Kanunu'nu sil baş
tan yenilemeye 
yönelik çalışmasında 
sona yaklaşıldı, 
önceki hafta kanun 
taslağı üzerindeki 
çalışmaların son 
halini Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan ve 
bürokratlara anlatan 
Konsey'in günde
minde vergi indirim
inin de bulunduğu 
öğrenildi.
Edinilen bilgilere 
göre Vergi Konseyi, 
Gelir Vergisi'nde 
halen gelir artışına 
bağlı olarak uygu

lanan yüzde 15-20- 
27 ve 35 şeklinde 
artan oranlı verginin 
yüzde 10-15-20 ve 25 
aralığına çekilmesi 
yönünde bir metin 
hazırladı. Bu taslak 
çalışma, Gelir Vergi 
si alt diliminde 5 
puan, üst diliminde 
ise 10 puanlık indi 
rim öngörüyor. 
Konsey'in bu çalış
ması kabul gördüğü 
takdirde, ücretliler 
ile bireysel geliri 
olan milyonlarca 
vatandaşın kazancı 
yüzde 15 yerine yüz 

de 10'dan başlaya 
rak vergilendirilecek. 
Bilgi veren kaynak 
lar, Vergi Konseyi 
nin hazırladığı taslak 
metnin istişari nite
likte olması nedeniy 
le bağlayıcı olmadı 
ğı, son kararı Mali 
ye'nin vereceğini 
belirtirlerken, "Mali 
ye 5 ve 10 puanlık 
indirim yerine, 5'er 
puanlık indirimle alt 
dilimi yüzde 15'ten 
yüzde 10'a, üst dilimi 
de yüzde 30'a çeke
bilir" dediler.
Vergi Konseyi'nin, 

önümüzdeki gün
lerde taslak metni 
Maliye'ye teslim 
edeceği öğrenildi. 
Maliye,, bu metni 
esas alarak tasarı 
taslağına son şeklini 
verecek. Maliye'nin 
vergi gelirlerini ciddi 
ölçüde azaltabilecek 
böyle bir indirime 
yanaşıp yanaşmaya
cağı bilinmiyor. 
Ancak, vergi oran
larındaki indirimin 
kayıtdışını azaltabile
ceği, bu yolla uğranı 
lan kaybın önemli 
kısmının telafi edile 
bileceği de ifâde 
ediliyor. 2008 yılı 
bütçe gelir hedefleri 
ne göre, bu yıl 
Maliye toplam 38.1 

milyar YTL tutarında 
Gelir Vergisi tahsilatı 
yapmayı hedefliyor. 
Hesaba göre, söz 
konusu verginin 35.1 
milyar YTL'si ücret 
lilerden kaynaktan 
kesinti yoluyla ahna 
cak. Vergi oranların
da yapılacak indirim, 
otomatik olarak üc 
retlilerin gelirlerinde 
artış sağlayacak.
Gelir Vergisi'nin hem 
alt hem üst dilimle 
rinde indirime gidil 
mesi halinde indirim 
den düşük ücretlile 
rin yanısıra yüksek 
gelir grubu na sahip 
şirket ortak larıyla 
gayrimenkul ve ben
zeri gelir elde eden
ler de yararlanacak.
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fil II

lişMilaişiincIıaııııinliıiiııesiııilınılılMlı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir genç, 
nişanlısını işten 
çıkaran bayan 
kuaförün eşini 
bıçakladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Başaran

Mahallesi Badem 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda, açık 
kimliği henüz 
tespit edilemeyen 
Süleyman isimli 
bir kişi, nişanlısının 
işten çıkarıldığı 
bayan kuaförünün

eşi Rasim D. (32) 
ile tartışmaya 
başladı. Nişanlısının 
neden işten 
çıkarıldığını soran 
öfkeli genç, Rasim 
D.'yi kalçasından 
bıçaklayıp kaçtı. 
Yaralı genç olay

yerine gelen 
ambulansla hastan
eye kaldırılırken 
zanlının aranmasına 
devam ediliyor. 
Yaralının sağlık 
durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.

W ııermeme kavgasında kan attı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
trafikteki yol ver
meme kavgasında 
bir kişi bıçaklanarak 
ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Anadolu 
Mahallesi 
Tütüncüoğlu 
Çiftliği'nde 
meydana gelen 
olayda, Gökhan B.

(20) idaresindeki 
16 B 8638 plakalı 
otomobil ile 
Kemal E. (34) 
yönetimindeki 
16 EE 976 plakalı 
otomobil 
seyirhalindeyken 
sürücüler 'yol 
vermeme' mese
lesinden birbirlerine 
el kol hareketi 
yaptı. Sürücüler

ve otomobildeki 
arkadaşları arasında 
çıkan tartışma 
kısa sürede kavgaya 
döndü. Bu sırada 
olay yerine yakın 
bir hemşehri 
derneğinden 
kalabılığın çıktığını 
gören Gökhan B., 
elindeki bıçağı 
kendisini korumak 
amacıyla sallarken

Kemal E.'i 
baldırından bıçak
ladı. Yaralanan 
genç 'hayati 
tehlike' kaydıyla 
hastaneye kaldırıldı. 
Zanlı Gökhan B. 
ve 2 arkadaşı 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Cami imıaletiniı temsin taMılat
«m

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
i

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri i

1

I ı

ELEMAN ARANIYOR
Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

KARADENİZ YAPI
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ 

Fabrikası Karşısı GEMLİK 
TEL: 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR

Temizlik işlerinde 
görev yapmak üzere
■■■I

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

ACİLSATlUKveKİRALIKLARINIZ İCİKBİZİARAYINIZ

İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 - YTL

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 otan krediye uygun villa
Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa

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, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ÖZALP 
Fax: 514 10 21

i

t
£I

Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
bir cami tuvaletinin 
kapışı çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre, 13-14 
yaşlarında bir 
çocuğun kapıyı 
yerinden çıkartıp 
götürdüğünü 
fark eden 
cemaatin 
müdahalesi sorYucu 
çocuk kapıyı 
bırakarak kaçtı. 
Bunun üzerine 
kapıyı yerine takan 
cemaat ikindi 
namazını kılmak 
için tekrar camiye 
geldiğinde, bu 
kez kapının 
çalındığını fark 
ederek durumu 
polise bildirdi. 
Olay yerine gelen 
polis parmak 
izi alırken, sivil 
ekipler kısa sürede 
çalınan kapıyı buldu. 
13-14 yaşlarında 
bir çocuğun 
kapıyı parçalayarak 
hurdacıya sattığını 
tespit eden polisin 
olayla ilgili 
soruşturması devam 
ediyor.

Miiracatlar şahsen yapılmalıdır.

UMURBEYBHfDİYE DÜĞÜN SALONU»

inş. Zeytindik Gıda Tur. Son. ve tk. Itd. Şti.
rsın suren

TEL: 0.224 525 17 00

ELEMAN ARANIYOR
Bıçkı atölyesinde 

çalışacak tecrübeli 
ELEMAN aranıyor
Müracatlar şahsen yapılacaktır. 

DEMİRCİLER PALET 
Orhangazi Cd. No: 115 GEMLİK 
TEL: 0.224 513 13 02

TEMAtMUB^U'
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Kadınlar için 
8 ilde sığınma 

eri inşa edilecek 8 YAŞ

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu’nun tek 
nik desteği, İçişleri 
Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Mü 
dürlüğü’nün koordi
nasyonu ve Avrupa 
Birliği’nin mali 
katkılarıyla 8 ilde 
sığınma evi inşasını 
İçeren projenin açılı 
şı bugün yapılacak. 
Ankara, Ântaiya, 
Bursa, Eskişehir, 
Gaziantep, İstanbul, 
İzmir ve Samsun 
illerinde birer kadın 
sığınma evinin inşa 
sini, şiddet mağdu
ru kadınlara hizmet 
sunanların eğitimini 
ve kamuoyunun du 
yarhlığının artırıl
masını içeren “Ka 
dm Sığınma Evleri 
Projesi”nin açılış 
töreni saat 10:00’da 
Ankara Svvisso 
tel’de yapılacak. 
Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu’nun 
teknik desteği, İçiş
leri Bakanlığı Mahal 
li İdareler Genel 
Müdürlüğü’nün

koordinasyonu ve 
Avrupa Birliği’nin 
mali katkılarıyla 8 
ilde sığınmaevi 
inşasını içeren pro
jenin açılışı İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay 
tarafından 
yapılacak.
PROJENİN AMACI 
Kadın Sığınmaevleri 
Projesi, Türkiye’de 
kadınların İnsan 
haklarının korun
masına katkıda 
bulunmak ve şid
dete uğrayan kadın
lara yeterli düzeyde 
koruma sağlamak 
Üzere, belediyelere 
kadın sığınma evi. 
kurup işletme 
konusunda destek 
vermeyi amaçlıyor. 
Proje, özellikle 
Belediyeler Kanu 
nu’nun 50 binden 
fazla nüfusu olan 
belediyelere verdi 
ği kadın sığınma evi 
açma ve işletme 
görevinin yerine 
getirilmesine 
destek olmayı 
hedefliyor.

ELEMAN ARANIYOR
Endüstri Meslek lisesi veya 

Meslek Yüksek Okulu 
elektrik bölümü mezunu

ELEMANLAR ARANIYOR -
Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. Kn> Gemlik /BURSA

TEL 0.224 514 00 60

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

Şirketimiz bünyesinde 
çalışmak üzere 

TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 
AŞÇI aranıyor

Mü raca t!ar şahsen yapılmalıdır.
Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 

Azot Yolu Kocaçukur Mevki 
No:1 - GEMLİK

TEL: 0.224 524 75 00

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GŞM(MŞty 222 07 72

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mi İli* ttldii Mitlim

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bu yıl merhum spor 
adamı Gündüz Tekin 
Onay anısına düzen
lenen 22. Bursa 
Olgunlar Futbol 
Turnuvasına Gemlik 
adına katılan ve

Şahinoğulları 
Orman Ürünleri 
sahibi Ali 
Şahinoğlu'nun 
katkılarıyla oluşturu
lan Şahinoğulları 
takımı üçüncü 
maçında rakibini 
yenerek çeyrek 

finale adını yazdırdı. 
Bur a Merinos 
stadında oynanan 
maçta Şahinoğulları 
takımı rakibi Borelli 
Tekstil'i her iki yarıda 
bulduğu gollerle 
2-1 yenmeyi başardı. 
Maça henüz 5.nci 

dakikada yediği şok 
bir golle 1-0 yenik 
başlayan Gemlikli 
olgunların oluştur
duğu Şahinoğulları 
takımı, 28 dakikada 
Ufuk'la bulduğu 
golle ilk yarıyı 1-1 
berabere kapadı.

İkinci yarının 
hemen başında 
kazanılan penaltıyı 
gole çeviren 
Memduh durumu 
2-1 yaptı.

Zaman zaman 
sert hareketlerin 
yaşandığı maçta 

1 beraberlik ve bir 
galibiyetle 4 puanı 
bulunan Şahinoğul 
lan takımı üçüncü 
maçında aldığı 3 
puanla puanını 7'ye 
çıkararak sekiz takım 
arasına girmeyi 
başardı.

ACİL ELEMAN ARANIYOR
Orhangazi fabrikamızda 

çalışacak bıçkı ustaları ve 
vasıfsız işçiler alınacaktır.

ÖSORNIANÜRÜNLERİ
Akharem köyü Mevki İznik Yolu ■ Orhangazi
0.2245877645-0.5337262765

KAYIP
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi'nden aldığım 

tastiknamemi 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
TURAN YAVUZ 'M

SATILIK DAİRE
Denize yakın, 3 yatak odalı 

135 m2 iki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi

Tel: 51318 99 GSM: 0.533 356 44 39

SOYADI 
DEĞİŞİKLİĞİ
2008/168 Esas, 
2008/282 karar 

nosu ile
CAİZE GÜNEŞ 
ÇAKMAK olan 

soyadlının
ÇAKMAK olarak 
değiştirilmesine 
karar verilmiştir. 
İLAN OLUNUR

j İli
ili itftif 

geleceğimİzİMaltina WnN™ imz4 attik.

SATILIK 
DAİRE

Bahkpazarı 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.

TEMA

KAVI D 16 ZR 530 Plakalı aracımın Trafik Belgesini 
T 11 kaybettim. Hükümsüzdür. Ergin KİRACI
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Öpüşmek aleniyi aıaltıyor
Zonguldak Karael 
mas Üniversitesi 
(ZKÜ) Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcısı ve 
kulak burun boğaz 
(KBB) doktoru Fikret 
Çınar, son yıllarda 
toplumlarda alerjik 
hastalıkların giderek 
daha sık görülmekte 
olduğunu ve bunlar
dan kurtulmak için 
öpüşmenin yararlı 
olduğunu söyledi. 
Artan alerjik hasta 
tıklar içinde en önde 
alerjik rinit (alerjik 
nezle) geldiğini 
söyleyen Çınar, 
şunları söyledi: 
"Hastalığa kişilerin 
yüzde 30'unda rast- 
lanmaktadır. Alerji 
farklı tepki vermek 
anlamında bir keli 
medir ve alerjik kişil
er zararsız mad
delere karşı 
herkeste görülme 
yen farklı ve aşırı 
reaksiyon gösterir. 
Bu cevap burun 
akıntısı, burun 
tıkanıklığı, hapşırma, 
aksırma nöbetleri, 
göz yaşarması, 
öksürük şeklinde 
görülebilir. Yani aler
jik rinitli bir hastanın 
bu belirtilerle birlikte 
yaşam kalitesi son 
derece kötüleşir. 
Uykusu bozulan, iş 
ve okul performansı 
azalan, günlük aktivi 
telerini yapamayan 
bir kişi olarak ortaya

çıkar " 
HASTALIK YAYGIN
LAŞMAKTADIR 
Bugüne kadar 20 
bine kadar alerjinin 
tanımlandığını anla
tan Çınar, hastalığın 
yaygınlaşmasında 4 
ana etmenin etkili 
olduğunu söyledi. 
Hastalığın bu derece 
yaygınlaşmasındaki 
dört ana etmenin, 
çevre kirliliği, kapalı 
ortamlarda yaşama 
süresinin uzaması, 
alerji yapıcı etmen
lerin ortaya çıkması 
ve stres olduğunu 
anlatan Çınar, şöyle 
konuştu: "Bugüne 
kadar 20 bine kadar 
alerjen tanımlan
mıştır. Egzost 
gazları ve sülfür par- 
tıkülleri polenlerin 
alerjenik etkisini 
artırmakta evde 
kalış süresinin uza

ması ev böcekleriyle 
teması dolayısıyla 
böcek alenisini artır
makta, katkı mad
delerinin yoğun kul
lanılması yeni aler- 
jenlerin ortaya çık
masına yol açmak
tadır."
Son dönemde 
stresin alerji 
üzerindeki etkisiyle 
ilgili çalışmaların 
yoğunlaştığını anla
tan Çınar, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Stresli yaşamın 
alerji üzerindeki etk
isi kabul edilmekte
dir. Ancak bağışıklık 
sisteminin işleyişin
deki bozuklukla 
stres arasındaki 
mekanizma tam 
anlaşılamamıştır. 
Eldiven alerjisi olan 
kişilerde Mozart din
lemenin bağışıklık 
yanıtı hücrelerini

(İGE) azalttığı yani 
derideki alerjiye 
bağlı kabartıları, 
den yanıtını 
azalttığı buna 
karşın aynı 
sonucun 
Beethoven dinle
mekle alınmadığı 
gösterilmiş tir. Aynı 
durumun gözyaşı 
döktüren Kramer 
Kramere karşı gibi 
duygusal film seyre
denlerde de 
görüldüğü duy gula- 
narak gözyaşı dök
menin alerjik yanıt
ları azalttığı dahası 
alerjik has tahkların 
tedavisinde kul
lanılabileceği ileri 
sürülmüştür." 
ÖPÜŞMEK 
ALERJİYİ 
AZALTIYOR 
Son olarak Çınar, 
stresin alerjik deri 
yanıtını ve alerjene 
özgü ige yapımını 
artırdığı ancak 
çocukta gevşemeye 
neden olan anne 
öpücüğünün ve eş 
ya da sevgili öpücü 
günün alerjene özgü 
ige yapımını azal
tarak alerji belirtileri
ni ortadan kaldıra
bileceğini bildirdi. 
Çınar, sanılanın 
aksine alerjinin 
doğru teşhis ve 
tedaviyle çözüm- 
lenebilecek bir 
sorun olduğunu 
söyledi.

Çayın azı yarar, 
çoğu zarar veriyor
Uzmanlar çayın, tir 
yakileri için 5 duyu 
organına hitap etti 
ğini belirtiyor ve 
rengiyle göze, 
kokusuyla burna, 
şekerini karıştı 
rırken kulağa, sıcak 
lığıyla tene, tadıyla 
ise dile iyi geldiğini 
ileri sürüyor 
Çeşitli kaynaklar
dan derlenen bil
gilere göre, çayın 
faydaları şöyle 
sıralanıyor: 
'Saçı şampuanla 
yıkadıktan sonra, 
son su olarak bir 
çaydanlık ılık çayla 
durulayın. Ayağınız 
kokuyorsa, ılık çay 
dolu bir leğene 
ayaklarınızı daldırın 
ve her akşam yat
madan önce 10 
dakika tutun. 10 
günde koku diye bir 
şey kalmayacaktır. 
Boğaz ağrılarında 
posaları süzülüp 
soğuyan dem bo 
ğaz ağrılarında gar
gara olarak kulla 
mhr. Cildiniz yağlıy 
sa banyodan çık
madan son su ola 
rak bir çaydanlık 
çay ile teninizi ovuş 
turun, balsam vaz
ifesi görür. Deriniz 
deki yaraların temiz 

lenmesi için çayı, 
derinizdeki yarala 
rın temizlenmesi ve 
antibiyotik etkisi 
göstermesi için 
pamukla tatbik ede 
rek kullanabilirsiniz. 
Eliniz balık ya da 
soğan kokuyorsa, 
elinizi demli çayla 
yıkayın. Gözünüz 
çapak yapıyorsa, 
kaynamış çayı bir 
tasa koyup buharı 
gözünüze gelecek 
biçimde başınızın 
üstüne koyun. Ye 
mek yerken dilinizi 
ısırdıysannız yine 
ilacı demlikteki çay
dır. Ağzınızı günde 
üç defa çalkalayın, 
diliniz 9 yerine 3 
günde iyileşecektir. 
Buzdolabınız koku 
yapıyorsa demlikte 
kalmış çay pos
alarını kurutup bir 
kap içinde buzdola 
binin orta rafına 
yerleştirin, kokudan 
eser kalmayacaktır.' 
Uzmanlar, çay 
haddinden fazla 
içilecek olursa, 
'Çarpıntı, göğüs 
anjini, sinir bozuk
luğu, baş ağrısı, 
sıkıntı, mide bulan
tısı, el titremesi ve 
uykusuzluğa sebep 
verir" denildi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

İtfaiye 1İ.0
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEKİşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 1 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Artıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

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

B
HASTANELER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 2g
Mer.Sağ.Ocağı ®*
Tomokay Tomografi Ö1<> 1U bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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SSK 
BAĞKUR 

DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE 
* GENEL CERRAHİ 

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ 

Adres: istiklal Cd. Gemlik/ BURSA 
TEL: 0.224 513 60 40



REYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

► TRAFİK ► KASKO ► KAYIT TESCİL 
DEVİR ► PLAKA ► NAKİL ► YOL BELGESİ

► TEMİZ KAĞIDI ► MUAYENE 
TÜM TRAFİK VE SİGORTA İŞLEMLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR

llmurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, istifa dilekçesini verdi

Fatih Mehmet Güler, 
ANAP’tan istifa eni

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, dün ani olarak 
Anavatan Partisi’nden istifa etti. Kulislerde Cumhuriyet Halk Partisi’ne
geçeceği uzun süredir konuşulan Güler’in İlçe Başkanlığı’na gönderdiği 
istifa dilekçesinde, ‘Anavatan felsefesine uygun olarak bundan sonra böl-istifa dilekçesinde, ‘Anavatan felsefesine uygun olarak bundan sonra böl
geme ve ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim” dedi. Haberi sayfa 2’de

IJIIJIIUU

GemlıkKTrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: 0 224 513 33 49 Fax: 513 33 5023 Mayıs 2008 Cuma

İM liMMilM llltil
Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Asım Koca 

bıyık Yerleşkesi içinde Asım Kocabıyık Eğitim ve 
Kültür Vakfı’nın yaptırdığı üç katlı modern Hukuk 
Fakültesi yarın saat 11.30 da hizmete açılacak.

Hukuk Fakültesinin açılışının 9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel ile birlikte Bursa Valisi Şaha nettin 
Harput, Borusan Holding Onursal Başkanı Asım 
Kocabıyık ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran’ın yapması bekleniyor. Sayfa 3’de

Güne Bakış FULDADAN TELELAST1K
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güler’in istifası
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 

Güler, Anavatan Partisi’nden istifa etti.
Güler, Umurbey’de iki dönemdir Belediye 

Başkanlığı görevini yürütüyor.
Bu göreve ANAP’tan seçildi.
ANAP'ın görkemli döneminde Belediye Başkan 

lığı yaptı.
özal rüzgarlarının estiği yıllardı o yıllar..
57. hükümetin dağılmasından sonra ANAP 

siyaset potasında eridi, içi boş bir parti konumu- 
| na geldi. Devamı sayfa 5’de

Yan i teLeFon Icazancİi ran IastİIc

Fulda’nın yepyeni kampanyası Telelastik ile 
21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Motofone F3 
cep telefonunun sahibi olun

Tevfik Solaksubaşı ve Oğullan

YÜKSEK ALMAN TEKNOLOJİSİ 

Sürücünün akıllı tercihi

Tel: 524 74 01
Fax: 524 74 02

Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
No: 13/14 Gemlik / BURSA

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

uluşma Fatilı Mehmet Biiler, munın isiila etti
Bir denge adamı Demirel....

Güvenilir kaynaklardan aldığım duyu
ma göre;

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakül 
tesi'nin açılışını "üçe üç" nidalarıyla mec 
lis koridorlarında Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan, Hüseyin Inan'ın idamlarının onay 
lanması gerektiğini haykırarak ne denli 
"adaletçi" olduğunu kanıtlamış olan 9. 
Cumhurbaşkanı Süleyman D'emirel 
yapacakmış..

Çok mutluyuz..
Pek şanlıyız..
Hey benim anlı şanlı ulusum sen ne 

günler görmeye gebeymişsin..
"Bana sağcılar adam öldürdü dedirte

mezsiniz" diyerek böbür böbür ortalıkda 
gezen dönemin başbakanı hukuka olan 
inancını bir kez daha gözümüzün içine 
sokacak..

Atatürk'ün kurduğu Sunğipek Fabri 
kasında..

Eylem ve söylemleriyle Atatürkçü ol 
duğunu kanıtlamış olan Uludağ Üniver
sitesi Gemlik yerleşkesi'nin kurucusu 
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran'ın davetiyle..

"Kırmızı kurdele" kesecek..
Onurluyuz..
Gururluyuz..
Demirel...
Türkiye'de "kayırmacılığı" siyaset are

nasında "verdimse ben verdim" diyerek 
tescil ettiren kişi..

Demirel..
Demokrasi'nin erdemini "yollar yürü 

mekle aşınmaz " diyerek dikte eden kişi..
Demirel..
Ahde vefanın yüceliğini kendisine dar 

gününde el uzatanlara sunduğu devlet 
olanaklarıyla kanıtlayan kişi..

Demirel..
Milliyetçi Cephe hükümetlerini kurarak 

"koltuğun korunması için her şey mü 
bahtır" anlayışını siyaset sahnesine 
taşıyan kişi..

Evet..
Bu kişi..
Şimdi de Uludağ Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi'nin açılışını yapıyor..
Demokrasi..
Sen nelere kadirsin..
Demirel..
Sen neymişsin be abi..
80 yaşının sınırlarında dipdiri gezinen 

bir siyaset ve düşün adamının bugün
lerde "kurtar bizi baba" duyumlarını, 
alması ve kendilerine "ellerini yıkaması.’’ • 
için fırsatlar sunulması o zatın ne denli 
muhterem olduğunun da bir göstergesi.. '

Allah ömürler versiri; "baba"... Î1S 
Bizi bırakma... •

internette w.gemlikl(orfezgazetesi.com

Ct- C9048257 nolu Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nden aldığım sağlık 

< karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.
NESRİN DEMİRKIRAN

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
dün aldığı ani 
bir karar ile 
Anavatan 
Partisi’nden 
istifa etti. 
Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanhğı'na 
yazılı olarak 
müracaatta 
bulunan Umurbey 
Belediye Başkanı 
Güler, istifa 
gerekçesinde 
"Türk siyasi 
hayatına damgasını 
vuran, içinde 
olmaktan gurur 
duyduğum, bir çok 
kalıcı dostluklar 
kurduğum Anavatan 

Partisi'nden
ayrılıyorum.
Anavatan felsefe-

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında. Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik kafoğlu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı^ asansörlü,. 
3+1 150m2 normal daire 
ifiRAlIK bAİRELER ve İS YERLERİ
BÂYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

kaloriferli'

www.baytasinsaat.com.tr 

sine uygun olarak 
bundan sonra 
bölgeme ve ülkeme 
bütün gücümle 
hizmet etmeye 
devam edeceğimi 
ifade ederek 
istifamın kabulünü 
arzederim” 
dedi.
Öte yandan konu 
hakkında şimdilik 
bir açıklama 
yapmayacağını 
söyleyen 
Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, 
Fatih Mehmet 
Güler'in istifasını 
doğrulayarak 
önümüzdeki 
günlerde istifa 
hakkında açıklama 
yapacağını 
söyledi. &

_J._____ ______

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

Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

orfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Türkiye’nin gözbebeği fakülte hizmete giriyor

Hukuk Fakültesi ni Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
wwyv.rhilliyeVblog/özcan vural

YazıYORUM

Oemirel açacak
Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık Yerleş 

keşi içinde Asım Kocabıyık Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yaptırdığı üç 
katlı modern Hukuk Fakültesi yarın saat 11.30 da hizmete açılacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Uludağ Üniversite 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nde Asım 
Kocabıyık Kültür 
Eğitim Vakfı tarafın
dan yaptırılan Hukuk 
Fakültesi, yarın 
9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'in 
de katılımıyla 
hizmete açılacak. 
Türkiye'nin duruşma 
salonu olan tek 
Hukuk Fakültesi 
olacak binanın 
açılışına Vakıf 
Başkanı Asım 
Kocabıyık, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Uludağ 
Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Yurtkuran, 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Genç ile 
Prof. Dr. Süheyl 
Batum'da hazır 
bulunacak.
Eski tütün deposun
da yapılan onarımla 
üç katlı modern 
bir bina durumuna 
getirilen Hukuk 
Fakültesi’nin birinci 
katında kafeterya, 
kütüphane, duruşma 
salonu bulunuyor, 
ikinci katında ders
liklerin bulunduğu 
Fakülte binasının, 
üçüncü katında yine 
derslikler ve öğretim 
görevlilerinin 
odaları yer alıyor.

Sayın Rektör Yurtkuran....
Gemlik’te Uludağ Üniversitesi Asım 

Kocabıyık kampüşünü, daha sonra da 
Gemlik Üniversitesi’ni yaratılmasının 
mimarı sizsiniz..

Yükseklerde dalgalanan bayrağı, gece 
ilçeye gönderdiği Atatürkçü ışıkları ile bu 
eseri gururla seyrediyoruz.

Bizler, yani Sunğipek kalıntılarından 
bir kampüs çıkarmak için uğraş verenler, 
Üniversite Dayanışma Derneği Başkanı ve 
üyeleri, Gemlik’te bu işe gönül koyanlar, 
Körfez Gazetesi yazarları içimiz buruk, 
sizin safınızda efrıek verenler unutulduk..

Sayın Rektör Yurtkuran iyi niyetlerimle 
size sesleniyorum;

Bizler unutulmaya, törenlere davet 
edilmemeye, başarabildiğimiz işlere baş 
katarının sahip çıkmasına değil, dün 
üniversiteye karşı olanların bugün yanı 
nızdan ayrılmaması ve ön planda gözük 
meşinden rahatsızlık duyuyorum.

Bir hayır sever insan Sayın İbrahim 
beyin annesi adına kız yurdu yapılmasını 
isteyerek verdiği 500 milyar liranın halen 
neticelendirilmediği, neticelenmesinin is 
tenmediği dedikodusu, bazı makam sahibi 
veya ayrılmış kişilerin bu işte liderlik yap
tıkları, tarikat esintilerinin Bu Atatürkçü 
yuvaya sızmaya başladığının konuşul
duğunu bilmem biliyor musunuz.?...

Bu gün bizler, Gemlik’te bir öğrenci 
yurdu yapılması için para toplamaya çalış 
sak, inanın yüz bin lirayı zor toplarız.

Realite bu iken bir hayırseverin verdiği 
500 bin lira ile arsası da var iken bir yurt 
binasının yapılamasını hiçbir sebeple 
makul kabul edip kabullenmiyoruz..

Sayın Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. 
Müfit Parlak ve Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof Dr. Haşan Batmaz sizlerin de 
bu eşorin yaratılmasında büyük hizmet
leriniz oldu, bu seslenişim sizlere de.

Ne olur bir şeyler söyleyin ki biz sizin 
yolunuzda gidenler rahatlayalım.

Bizler törenlerde olmayalım, o hazıra 
konan, içleri fesat dolu, akıllarından şey
tanlıklar geçenler, bu eserden menfaatlen- 
meye çalışanlar bu törenlere dolsunlar, 
bizler için mühim olan bayrağın dalgalan
ması ve olası tehlikeleri sizlere bütün açık 
lığı ve iyi niyetimizle iletmektir.

İşin aslı budur..
Bütün bu üzücü yazımdan sonra Sayın 

Asım Kocabıyık ve sizleri büyük eserin 
yaratıcı olarak saygı ile selamlarım.

ESKİ MÜDÜRİYET 
DEKANLIK 
BİNASI OLDU 
Sunğipek 
Fabrikası’nın 
kuruluşunda 
Müdüriyet binası 
olarak kullanılan 
yapı aslına 
uygun yeniden 
onarılarak, 
Hukuk

Fakültesi Dekanlığı 
olarak hizmet vere
cek. Gemlik Hukuk 
Fakültesi’nin 
hizmete açılışı 
yarın saat 11.30 da 
gerçekleştirilecek. 
Hukuk Fakültesi’ni 
bu öğretim yılı 
20 öğrenci alındı. 
Bu öğrenciler 
gelecek öğretim 
yılı Gemlik 
ana binasında 
öğrenim görecekler.

KnŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN Fİ YATLARLA

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

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Manastır Sahili yesiHeniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yeni dolgusu 
yapılan Manastır 
Kayıkhane 
sahil şeridinde 
ağaçlandırma 
çalışması başladı. 
İlçenin çeşitli 
yerlerine dikilen 
binlerce ağaç ve 
çiçeklerle başlatılan 
yeşillendirme 
çalışmaları içinde 
her yer yeşil
lendiriliyor. 
Atatürk Kordonu’na 
elleriyle çiçekler 
eken Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, manastır 
sahil şeridine 
de elleriyle ağaç 
dikerek sahilde 
düzenleme 
çalışması 
başlattı.
Manastır’dan 
itibaren Kayıkhane 
semtine kadar 
yapılan 1200 
metrelik sahil 
dolgusuna Çınar, 
Amerikan Dişbudak 
ve Ihlamur'dan 
oluşan toplam 
110 ağaç dikildi. 
Balıkesir'den 
getirilen hazır 
yetiştirilmiş 
fidanların dikimin- 
den sonra dolgu 
boyunca beton 
dökme çalışmaları 
başlayacak. 
Öte yândan uzun 
yıllar koku ve 
pislik yayan 
kayıkhane girişi 
Moda sokak önünde 
yapılan deniz

|llillllllllllİMWlllllMIW
Bursa'nın 700 yıllık 
hanlarının yer aldığı 
Tarihi Çarşı ve Han 
lar Bölgesi, şehrin 
merkezi yerlerinde 
açılan AVM'lere karşı 
ayakta kalabilmek 
için yeniden yapılan
ma sürecine giriyor. 
Bu amaçla bir plat
form kurarak bir ara 
ya gelen 30'a yakın 
çarşı yöneticisi, 
başta çarşı ekono 
misinin canlandırıl
ması olmak üzere, 
tarihi ve kültürel 
yapının korunması, 
esnafın eğitilmesi 
gibi konularda çalış
malara başladı.

dolgu alanına 
beton dökülmeye 
başlandı.
Yapılan çalışmalar 
ile kanalizasyonun 
alt yapısının 
tamamlanmasıyla 
koku ve pislikten 
kurtulan çevrede 
şimdi düzenleme 
çalışmaları 
başlatıldı.
Çalışmaları 
denetleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
alanın beton ile 
kaplanmasından 
sonra yapılacak 
çevre düzen
lemesinin 
ardından buranın 
çay bahçesi 
olarak düşünüle
ceğini söyledi. ,

Tarihi Emir Han'da 
basın toplantısı 
düzenleyen platform 
üyeleri, yapılacak 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Bursa

Tarihi Çarşı ve Han 
lar Bölgesi Platfor 
mu Başkanı Doğan 
Alakoç, bölgenin ta 
rihi yapısı ve 
kültürel zenginlikleri 
ile bir cazibe merke 
zi olduğuna dikkat 
çekti. Yanlış kulla 
mm, cehalet ve biri 
ken sorunlar karşı 
sındaki duyarsızlık 
nedeniyle, bölgenin 
eski işlerliğini kay
bettiğini hatırlatan 
Alakoç, sorunların 
ortadan kaldırılması 
için güç birliğinin 
şart olduğuna kana 
at getirdiklerini ve 
bu amaçla 30'a ya 

kın çarşı yöneticisi 
olarak harekete 
geçtiklerini kaydetti. 
Çarşıda, ekonominin 
canlandırılması ve 
tarihi dokunun 
korunarak ortaya 
çıkartılması konu
larının öncelikle he 
def olduğunu vurgu
layan Alakoç, tabela 
ların, çarşı giriş çı 
kışlarının, işaret lev
halarının, çevre dü 
zenlemelerinin yapıl
masının yanı sıra, 
tuvaletler, otopark 
ve esnafın eğitilmesi 
konularının çözüme 
kavuşturulacağını . 
ifade etti

SP'ılen Filistin'i 
yatdım eli II

Saadet Partisi 
Gemlik Kadın 
kolları üyesi 
bayanlar Filistin 
yararına kermes 
düzenlediler. 
Açtıkları yardım 
kermesinde evde 
hazırladıkları kek, 
pasta, börek ve 
tatlı gibi gıda 
maddelerinin yanı 
sıra el işi göz 
nuru birbirinden 
güzel el işlerini 
kermeslerinde

Sağlılı talısanları
eylem tazırlısınıla
Türk Sağlık-Sen 
üyeleri Sağlık 
Bakanhğı'mn söz 
leşmeli personelin 
sıkıntılarını görmez
den geldiğini 
belirterek, 24 Ma 
yıs'ta Ankara'da 
eylem yapacak. 
Türk Sağlık-Sen 
Bursa Şubesi 
Başkanı Mustafa 
Köse, konuyla 
ilgili basın toplan
tısı düzenledi.
Sağlık 
Bakanhğı'nda 2003 
yılında uygulamaya 
konulan farklı istih
dam modelleri 
ile birlikte bugün 
yaklaşık 60 bin 
sözleşmeli person
elin hizmet verdiği
ni ifade eden 
Mustafa Köse, 
"Sağlık Bakanlığı 
ne yazık ki 
sözleşmeli 
personelin sıkın
tılarını görmezden 
geliyor. Sözleşmeli 
personel bugün eş 
durumu tayini ve 
becayiş hakkı 
verilmemesi sebe
biyle işi ile ailesi 
arasında tercihe 
zorlanmaktadır. 
Sendika olarak

satışa sunan 
Saadet
Partili bayanlar, 
yüklü biryardımı 
toplamayı 
başardılar.
Toplanılan 
yardımı düzenlenen 
bir törenle 
Filistinlilere 
ulaştıracak olan 
Cansuyu Yardım 
Derneği Bursa 
İl Temsilcisi 
Abdil Akgün'e 
teslim edildi.

sözleşmeli perso 
nelin meselelerini 
her alanda dile 
getireceğiz. Bu 
sebeble Türk 
Sağlık-Sen olarak 
artık 'Söz bitti 
sıra eylemde' 
diyerek 24 Mayıs'ta 
Ankara'da 
Sağlık Bakanlığı 
önünde bir 
eylem yapacağız. 
Bu eylemi mağdur 
edilen sözleşmeli 
personelin sıkın
tılarını duyurmak 
için yapıyoruz. 
Gelin 24 Mayıs'ta 
birlikte olalım 
ve güçlü bir 
şekilde sesimizi 
duyurarak sorun
lara çözüm isteye
lim. Ankara'da 
bulunmak isteyen
ler bizimle irtibata 
geçsin. Birlikte 
sözleşmeli 
personelin gücünü 
gösterelim" .’j 
dedi.
Köse, Bursa'da 
9 bin sağlık 
çalışanı bulun
duğunu belirterek, 
bunların 2 bininin 
sözleşmeli 
personel olduğunu 
sözlerine ekledi.
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Güler’in istifası
Umurbey Demokrat Parti’nin 

kurulmasından sonra merkez sağ 
siyasetin hep kalesi oldu.

Merhum Celal Bayar’ın Demokrat 
Partiyi kurması, 1950 yılında 3. 
Cumhurbaşkanı seçilmesinden 
sonra bu özelliğini kaybetmedi.

Uzun süre Celal Bayar ağırlıklı 
siyaset yapıldı.

Umurbey’de diğer partilere yok 
denecek kadar az oylar çıktı.

Umurbeyliler 1950-1960 yıllarında 
Demokrat Partiye, 1962-1980 yılları 
arasında Adalet Partisi’ne, sonraki 
yıllarda DYP’ye ve ANAP’a oy ver 
di.

Celal Bayar’ın son dönemleri ve 
ölümü üzerine Umurbey’de merkez 
sağ da ikiye bölündü.

Süleyman Demirel, Turgut Özal, 
Tansu Çiller, Mesut Yılmaz parti
lerinin genel başkanı olduğu yıllar
da Umurbey’e uğramadan Gemlik’ 
ten geçip gitmediler.

Fatih Mehmet Güler, Bursa BUS- 
TAŞ firmasında genel müdürlük 
yaparken, ANAP’tan Belediye Baş 
kanı seçildi. Yıl 1999..

Umurbey’in gelmiş geçmiş 
Belediye Başkanları arasında bu 
görevi en iyi yapanlardan biri oldu.

Anavatan Partisi’nin DSP ve MHP 
ile kurduğu 57. hükümetin erken 
seçime gitmesi sonucu, seçim
lerde sandığa gömüldü.

Barajı bile aşamayan ANAP bu 
seçimlerden sonra bir türlü belini 
doğrultamadı.

Ecevit Hükümetinin uyguladığı 
ekonomik politikalara karşı halk bu 
üç partiyi de iktidarın gerilerine itti.

Mesut Yılmaz, ANAP’ın başından 
ayrıldı.

ANAP’ın başına bu kez eski 
ANAP’h, AKP’nin Kültür Bakanı 
Erkan Mumcu getirildi.

Mumcu, 2007 erken genel seçim
lerinde DYP ile merkez sağı bir
leştirmeyi başaramadı.

Partisini seçimlere de sokamadı.
Özal’dan Erkan Mumcu’ya uza 

nan yolda ANAP siyasal yaşamının 
en zor günlerini yaşıyor.

Yeniden dirilmesi bana göre çok 
zor. ler’in kardeşi Cem Güler’in CHP 

ANAP’ın bu halini gören siyasetçi Gemlik İlçe, Başkanlığına seçilme
ler kendilerine yeni yerler arıyor.

Umurbey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 2004 yerel seçim
lerinde AKP’den Gemlik Belediye 
Başkanlığına adaylığı konuşuldu.

Bu konuda garanti istediği, ancak 

ve sağlanamayınca yine ANAP’tan 
Umurbey Belediye Başkanhğı’na 
aday oldu. Seçimleri kazandı.

ANAP’ın zor günleri giderek yö 
ğunlaşırken, bu kez Fatih Güler’in 
CHP ile flörtünden söz edildi.

CHP Bursa Milletvekili Kemal De 
mirel bir ziyaretinde Güler’i CHP 
saflarına davet etmiş.

O gündür, bugündür Fatih Meh 
met Güler’in CHP Gemlik Belediye 
Başkanlığına aday gösterileceği ko 
nuşuluyor.

ANAP’hlar Güler’in bu tavırların
dan hoşnut değiller.

Bunu her yerde söylüyorlar ve 
yollarının bir gün ayrılacağını bili 
yorlardı.

Geçtiğimiz yaz Fatih Mehmet Gü 

sinden sonra bu konuşmalar artın
ca birgün kendisine “CHP’den 
aday olmayı düşünüyor musun?’’: 
diye sordum.

Ne hayır dedi, ne evet.
Bugün gelinen noktada Güler’in

CHP'ye sıcak baktığını sanıyorum.
Yazımın bu bölümünü yazarken, 

Güler’i telefonla arayıp istifa neden 
lerini sordum.

İstifa gerekçelerinin çok olduğu 
nu, kendisinin özel değerlendir . 
melerini bulunduğunu ancak zor 
da olsa, ANAP’tan ayrılma kararı 
verdiğini belirtti.

Fatih Güler, Anayasa Mahke 
meşinin kapatılan belediyelerle 
ilgili yasayı bozacağını ve 
önümüzdeki seçimlerde 
Umurbey de Kurşunlu da seçim
lerin yapılacağını, ancak ken
disinin olmayacağını net bir, şe 
kilde söyledi.

Fatih Güler’e göre artık yeni bir 
süreç başlamış durumda.

Siyasetten kopmadığını, kendisi 
ne bir sorumluluk verilirse bunun 
gereğini yerine getireceğini söyle
di bana.

Bu şu demek.
“CHP beni aralarına çağırır ve 

Belediye Başkanlığı için aday veya 
aday adayı olmamı isterse, Gem 
lik’ten aday olurum” demek.

Anladığım kadarıyla da CHP İl 
yönetimi ve Ankara, Güler’in aday 
lığına sıcak bakıyor.

Bundan sonraki süreç Güler için 
CHP’de sürecek gibi geliyor bana.

Siyaset bir hastalıktır, bırakmak 
istesen de bırakamazsın.

Öğrencilere ulusal egemenlik anlatını
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürkçü Düşünce 
Demeği Bursa 
Şubesi tarafından 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencilerine 
ulusal egemenlik 
konusunda 
konferans verildi. 
Okul toplantı salo
nundaki konferansa 
konuşmacı olarak 
Uludağ Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi öğre
tim Görevlisi Cema 
lettin Geyik ile ADD 
Bursa Şubesi Gertç 
lik Kolları Başkan! 
Yusuf Demirtaş ile 
Gençlik Kolları Üyesi 
Fulden Turhan 
katıldı. Bir ülkenin 

| vatandaşı olan her

kesin geçmişini de 
çok iyi bilmesi 
gerektiğini belirten 
konuşmacılardan 
öğretim görevlisi 
Cemalettin Geyik, 
"Geçmişini 
bilmeyen toplumun 
geleceğini aydınlık

düşünmesi
. mümkün değildir" 
dedi.
Öğrencilere ulusal 
egemenlik konuların
da aydınlatıcı bilgiler 
veren Cemalettin Ge 
yik, toplumların bir 
arada yaşamalarının

koşulları olduğuna 
değinerek, "Bunun 
için de bir güce 
ihtiyaç vardır ve 
bu nedenle devlet 
adı verilen siyasi 
otorite meydana 
getirilmiştir" 
diyerek Mondoros

mütarekesinin aley
himize gelişmesi 
durumunda ulusal 
egemenliğimizin 
olmayacağını ve 
ülkenin bir çok ulus 
tarafından bölünmüş 
olacağını söyleyerek 
"Atatürk’ün, sîzlere 

emanet ettiği ulusal 
egemenlik konusunu 
çok geniş düşünerek 
bilmeniz gerekir" 
dedi. Konuşmacılar, 
öğrencilere ulusal 
egemenlik konuların
da'çeşitli aydınlatıcı 
bilgiler verdiler.

Hic okula 
gitmeyenlere 
hirsans
ttmmacak BF

Milli Eğitim Bakanlı 
ğı (MEB), 10-14 yaş 
arasındaki hiç okula 
gitmemiş veya okul
dan ayrılmış çocuk
lara "okula gitmele 
ri" için bir defalığına 
ftans tanıyacak.
Iköğretim Genel
Müdürlüğünce "Yetiş

Proje, 10-14 yaş 
arasındaki hiç okula 
gitmemiş veya okul
dan ayrılmış çocuk
lara hızlandırılmış 
eğitim verilerek 
yaşlarına uygun 
sınıflara yerleştir
ilmesini, böylece 
çocukların örgün 
öğretime devam 
etmelerine fırsat 
tanınmasını

öngörüyor.
Projeye göre, okur 
yazâr durumdaki 
çocuklarla okuma- 
yazma bilmeyen ço 
cuklar ayrı ayrı hız
landırılmış eğitime 
tabi tutulacak.
Hızlandırılmış eğitim 
programları tamam
landıktan sonra 10- 
11 yaş grubundaki 
Çocuklar ilköğretim 

4. sınıflara, 12-13-14 
yaş grubundaki 
çocuklar ilköğretim 
6. sınıflara kaydedi 
lecek. 14 yaş gru 
bundaki çocuklar
dan ilköğretim 5. 
sınıfı bitirdikten son 
ra okula gitmeyenler 
ilköğretim 8. sınıfla 
ra devam edebile
cekler. 2008-2009 
eğitim-öğretim yılın

da uygulamaya 
konulması hedefle
nen projeyle 10-14 
yaş grubu arasında
ki çocuklara okula 
dönme şansının bir 
defalığına verilmesi 
planlanıyor. Proje 
kapsamında, bu 
durumdaki çocuklar 
adrese dayalı nüfus 
kayıt sisteminden 
tespit edilecek.
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İstanbul’da yasavan Gemlikliif
6. toplantılarını 
Gemlik’te yapan 
eski Gemlikliler 
nostalji dolu iki 
gün yaşadılar. 
Geçtiğimiz hafta 
sonu Atamer 
Hotel'de biraraya 
gelen İstanbul’a 
yerleşmiş eski 
Gemlikliler, Gemlik 
ve Bursa’daki 
eski dostlarıyla 
buluştular.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ye eşi Nuriye 
Turgut’un ev 
sahipliğini yaptığı 
eski Gemlikliler 
Gecesi’nde 
komedyen Balansı 
Ahmet Ayşener 
gecenin sürpriz 
konuğu oldu.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak, Uludağ . 
Üniversitesi

Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi eski 
kurucu Müdürü 
Prof. Dr. Abdüırrâ 
him Korukçu, Ulus 
lararası Ticaret 
Odaları Yönetim 
Kurulu üyesi 
Tevfik Solaksubaşı, 
Börusan Holding 
Danışmanı Bülent 
Kurt gecede aynı 
masayı paylaştılar. 
Nostalji dolu 
gecede konuşan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
eski arkadaşlarını, 
komşularını ve 
öğretmeninjn 
kızını yıllar sonra 
görmekten 
büyük mutluluk 
duyduğunu 
belirterek, duygusal 
bir konuşma yaptı. 
İlkokul öğretmeni 
Mediha Ortaç ile 
ilgili anılarını 
anlatan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, “Bugün 
belirli bir mevkilere 
gelebilmişsek

Mediha Hanım 
gibi çok değerli, 
öğretmenlerim izin 
olmasındandır. 
Ben hala öğret
menimi unuta
mıyorum.” dedi. 
Bu sırada Başkanın 
konuşmasını 
dinleyen Mediha 
Ortaç’ın kızı Ümran 
Onur gözyaşlarını 
tutamadı.
1960 ve 1970 Ii 
yılların ünlü 
müzikal komedyeni 
Balansı Ahmet 
Ayşenerise konuş
masında, babasının 
Gem I i k Kay maka mı 
olduğunu, Gemlik’i 
hiçbir zaman 
unutamadığını, 
en güzel günlerini 
Gemlik’te yaşadı 
ğinı anlattıktan 
sonra eskilerin 
ünlü “Kfsas kisas” 
parçasını 
salondakilerle 
birlikte söyledi. 
Gefcenin en yaşlısı 
olan Nevin Atasoy 
ise duygu dolu 

bir konuşma yaptı. 
Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Müfit Parlak ise 
konuşmasında 
Gemlikli olmaktan 
mutluluk duyduğu 
nu, çocukluk ve 
gençlik yıllarının ; 
Gemlik’te geçtiğini 
bir süre önce 
kaybettiğimiz 
emekli Tarih 
Öğretmeni Refet 
Ökter’in son 
günlerinde 
sürekli Gemlik’i 
anlattığını belirte 
rek, “Bu topluluk 
arasında bulun 
rpaktan büyük 
mutluluk duyuyo
rum.” dedi.

NİKAH 
TAZELEDİLER 
Duygunun ve 
sevincin birlikte 
yaşandığı gecede, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 57 
evlilik yıllarını kut
layan Ümran ve 
Ali Onur çiftinin 

şahitler huzurunda 
nikahlarını tazeledi. 
Geç saatlere kadar 
süren geceye eski 
Gemliklilerden Dr. 
Aydemir Serbest, 
Bülent Kurt, Halit 
Selçuk, Taylan 
Şahin, Atillâ 
Tayanç, Ferruh 
Onur, Ali Onur, 
Erdal Bekçe, Fikri 
Bekçe, İsmail Uysal 
ve eşleri, Zeren 
Dinçer, Hayat Marş, 
Sevgi Bengi 
Çorum, Sacide 
Sevinç de katıldılar.

SUNĞİPEK GEZİLDİ 
Uzun yıllar sonra 
Gemlikteki yemeğe 
katılan eski Gemlik 
liler Pazar günü ise 
Prof. Dr. Abdurra 
him Korukçu’nun 
daveti üzerine Yük 
sek Okullar ve Hu 
kuk Fakültesini 
gezdiler.
Gençliklerinin 
Sunğipek Fabrika 
sı’nda gezerler 
huzun dolu anlar 

yaşadılar. 
Yaşadıkları 
mekânın bugün 
bir eğitim yuvasına 
dönmesinden ise 
mutluluk duydular. 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’ne 
ziyaret anısına 
çam ağaçları 
diktiler.
Daha sonra Narh’da 
buluşan eski 
Gemlikliler, 
Yakamoz Restau 
rant’ta Necati 
Aydın’ın 
konuğu oldular. 
Balık yiyerek 
geç saatlere 
kadar sohbet 
eden eski 
Gemlikler 
nostalji turunu 
tamamladılar. 
Gemlikliler 
Gecesi’nin 
bundan sonraki 
yapılacak 
yemeğinde daha 
geniş kitleye 
ulaşılması istendL.
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"üvusiurpcuva Karşı el ile" toplantısı yapıldı
Bursa'da düzenle
nen uyuşturucuya 
karşı el ele toplan
tısında konuşan 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık Şube 
Müdürü Yesari Vu 
rai, aile içi diyalo 
ğun iyi olması gerek 
tiğini belirterek, "Ço 
cuklar evdeki diya
log eksikliğini dışa 
rıda ararlar. Bu da 
başta uyuşturucu 
olmak üzere diğer 
kötü alışkanlıkları 
beraberinde getirir" 
dedi.
Namık Kemal Halk 
Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü Derne 
ği (NAKEM) ile 
Osmangazi Belediye 
si Yerel Gündem 21 
(OSYEG21) tarafın
dan düzenlenen 
toplantıda, Kaçakçı 
hk Şube Müdürü 
Yesari Vural ile NA 
KEM Başkan Yardım 
cısı Taner Ödemiş, 
gençlere uyuşturu
cudan korunma yol
ları hakkında bilgiler 
verdi. Yesari Vural, 
uyuşturucuya genç
lerin çoğunlukla 
çevr.e ve kötü

arkadaşlar yüzün
den başladığını belir 
terek, ailellerin bu 
konuda çok dikkatli 
olmaları, çocuklarını 
sıkmadan ancak 
dikkatli bir şekilde 
izlemeleri gerektiğini 
söyledi. Aile içindeki 
diyaloğun iyi olması 
halinde çocukların 
dışarıda yaşadıkla 
rını rahatlıkla anlata
bileceğini belirten 
Vural, "Çocuklar ev 
deki diyalog eksik
liğini dışarıda arar
lar. Bu da başta 
uyuşturucu olmak 
üzere diğer kötü 
alışkanlıkları bera 
berinde getirir. O 
yüzden aileler çocuk

larıyla arkadaş gibi 
olmalı" dedi.
Dr. Taner Ödemiş de 
uyuşturucu ve alko 
lün insan vücudun
da yaptığı tahribatı 
anlattı. Ödemiş, bil
hassa uyuşturucu
nun insanları çok 
genç yaşta ölüme 
sürüklediğini, insan 
vücudunda tedavisi 
mümkün olmayan 
rahatsızlıklar oluş
turduğunu belirte 
rek, "Uyuşturucu 
başta olmak diğer 
kötü alışkanlıklar si 
gara ve alkol insan
ları yavaş ölüme 
götürür. Gençler 
uyuşturucu ve diğer 
kötü alışkanlıklardan

uzak durmalı.
Çünkü başlaması 
kolay ancak 
bırakması zordur. 
En iyisi hiç başla 
mamaktır. Ancak, 
başlamış olanlar da 
ümidini yitirmesin. 
İnsan iradesi, iste
diği zaman her türlü 
zorluğun üzerinden 
gelebilir" diye 
konuştu.
NAKEM Başkanı 
Hüseyin Özkan 
ise kültürel ve 
sportif faaliyetlerin 
gençlerin kötü 
alışkanlıklardan 
uzak kalmasında 
önemli rol oyna 
dığını bildirdi. 
Derneklerinde 
halk oyunları 
eğitimi alan 
gençlerle sadece 
çalışmalar sırasında 
ilgilenmediklerini, 
"Derneğimizde 
kütüphane, sohbet 
odaları gençlerin 
satranç ve benzeri 
zeka oyunlarını oy 
nayabiîeceği loka 
limiz var. Yol gös
terici olmaya 
çalışıyoruz" 
dedi.

&

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
fi?

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİlSATILIKveKİRALIKLARINIZ İCİH BİZİARAYINIZ

I

£

İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 -YTL

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 ulgun villa

£

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

«S
KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

t

başkasına ait 
kavakları sattı
Bursa'nın İznik ilçe 
sinde başkasına ait 
kavak ağaçlarını 16 
bin 500 YTL'ye pa 
zarlık yaparaK satan 
üç kişi polis tarafın
dan gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mustafakemal 
pasa Mahallesi Ata 
türk Caddesi'nde 
işyeri çalıştıran Halil 
İbrahim A. yı cep 
telefonundan arayan 
Özer Ö., kavak ağaç 
lan olduğunu, alıp 
almayacağını sordu. 
Bunun üzerine 16 
bin 500 YTL'ye an la 
şılınca Halil İbrahim 
A., kapora olarak 
500 YTL verdi. Bir sü 
re sonra Halil İbra 
him A., alacağı ka 
yaklar için Özer 
O.'nün gönderdiği 
İsmail E. ve Ahmet 
S. isimli kişilere 5 
bin YTL nakit ve 10 
bin 500 YTL .de çek 
verdi. Özer Ö. isimli 
kişi, Halil İbrahim 
A. yı arayarak, elinde 
başka bir kavak tar
lası olduğunu, almak 
isteyip istemediğini 
sordu. Bunun üzeri

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

ne şüphelenen Halil 
İbrahim A. polise 
müracaat etti.Yapılan 
incelemede şüpheli& incelemede şüpheli

£ - lerin 16 bin 50Ö
> YTL'ye sattığı kavak-
I ların başkasına ait

çıktı.

ELEMAN ARANIYOR

Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır. 

KARADENİZ YAPI 
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ 

Fabrikası Karşısı GEMLİK

TEL: 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR

Bıçkı atölyesinde 
çalışacak tecrübeli 
ELEMAN aranıyor
Müracatlar şahsen yapılacaktır. 

DEMİRCİLER PALET 
Orhangazi Cd. No: 115 GEMLİK 
TEL: 0.224 513 13 02

[ELEMAN ARANIYOR

(ndüstri Meslek lisesi veya 
i Meslek Yüksek Okulu 

elektrik bölümü mezunu
^ELEMANLARARANIYOR
M

AYDIN MADENCİLİK 
Yeni Yalova Yola 3. Km Gemlik /BURSA 

TEL 0.224 514 0060

T*IA<‘S™"ŞA
HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 'Suyunu Soya Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de kaldın
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

, e-mail: yeldabykz@gmail.com

GEMLİK'TE İKİ GÜNLÜK YAŞANAN 
NOSTALJİ...

Geçtiğimiz günlerde 'İstanbul'da Esen 
Gemlik Rüzgarı' adlı yazımda dile getirdi 
ğim, Gemliklilerin birlikteliklerinin devamı 
için yaptıkları yemeklerin biri de ilçemizde 
gerçekleşti.

17 Mayıs Cumartesi akşamı, Sayın Bü 
lent - Emel Kurt'un davetlisi ve bir Gemlik 
li olarak ben de oradaydım.

Anıların hafızalarda birebir canlandığı 
bu güzel ortamda, gözyaşları hiçbir cimri 
lige uğramadan cömertçe harcandı. Doğal 
lığın, yaşanmışlığın ve eski dostluğun her 
türlü yönünü orada gördüm.

Coşkun bir şekilde aktardıkları olaylar
dan, ilçemizin zamanında doyulmaz bir 
kaliteye ve dayanışmaya sahip olduğunu 
hayalimde canlandırdım. Ve bir ara, keşke 
o günlerde yaşasaydım da gönülden bağlı 
olduğum memleketimin nostaljisine tanık
lık etseydim diye hayıflanmadım da değil 
hani.

Yaşamımla özdeşleşen bu yerin, ne ka 
dar değerli ve medeni bir geçmişi olduğu 
nu anlatılanlardan çok daha iyi anladım.

Özellikle, dünyaca ünlü Gemlikli armo 
nika ustası.ve fahtezist Sayın Balansı 
Ahmet ve Ümran Onur ile tanışmaktan çok 
büyük bir keyif aldım.

Bir gün sonra da orada bulunan herke 
sin en az iki- üç hatırası olduğu eski Sü 
merbank, şimdiki üniversiteye gidilmesi 
beraberliği daha etkin kıldı. Basılan her 
toprakta hayatlarıyla bağdaşmış kareleri 
birbirlerine anlatarak, hüzün ile gülümse
meyi harmanladılar.

Her ne kadar Atatürk'ün kurmuş olduğu 
böyle bir kompleksin yok olmasına üzül 
sefer de, üniversite gibi bilim yuvasına 
dönüştürülmesine bir o kadar da sevindi 
ler. Prof Dr. Abdurrahim Korukçu'nun 
anlattığı üniversitemizin geçirdiği evreler, 
dinlenilmeye değerdi. Gerçekten de, 
Gemlik'e yakışır bir oluşumu kazandıran 
Sayın Asım Kocabıyık'ın katkıları unutul
mamalıdır.

Yıllardır babam ve annemden (Tunay - 
Reyhan BAYKIZ) dinlediğim geçmişin 
izlerindeki kişileri, karşımda görmekten ve 
birebir tanımaktan onur duyduğumu 
söyleyebilirim.

Geçirdiğim iki günü, hayatımın en güzel 
sayfafarına ekledim. Ve bir kez daha 
Gemlikli olmaktan, burada yaşamaktan 
gurur duydum

Değerli büyüklerim Ferruh - Nilgün 
Erçek çifti bu organizasyon için çok büyük 
bir emek sarf etti. Ayrıca Sayın Necati 
Aydın ve oğlu Sayın Ceyhan Aydın'ın da 
Narlı Yakamoz Restauranttaki jestini asla 
göz ardı etmemek gerek. Sayın Belediye 
Başkan imiz ve Eşi yemeğe renk kattılar, 
ilçemizin yetiştirdiği değerli bilim adamı 
Sayın Müfit Parlak'ta onca yoğunluğuna 
rağmen oradaydı.

Ve en önemlisi Kaymakamımız Sayın 
Mehmet Baygul'ün sanki bir Gemlikli 
edasıyla sergilediği duruş beni çok etkile
di. Gönül birlikteliği bu olsa gerek?

Emeği geçen ve katılan herkese bir 
Gemlikli olarak sonsuz teşekkür ederim.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

8 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracadar şahsen yapılmalıdır.

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GŞM; (0.536) 222 07 12

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3IB 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör Küme 
3. Grupta şampiyon
luğu büyük ölçüde 
garantileyen lider 
Gemlikspor, deplas
manda orta şıralarda 
bulunan Yeni Kara 
manspor'a 2-1 yenil
erek ilk mağlubiyeti
ni aldı. Rakibi karşı 
sında beklenenin ak 
sine oldukça tutuk 
bir futbol sergileyen 
kırmızı Beyazlılar, 35. 
dakikada Okan'ın go 
lüne engel olamayın
ca devreyi 1-0 yenik 
kapadı. İkinci yarıya 
hızlı başlayan Gem 
likspor, ani geliştin 
diği atakta Ahmet'in 
golüyle durumu 1-1 
yaptı. Ancak 67. 
dakikada Yeni Kara 
manspor, oyuna son

radan giren Eyüp'ün 
golüyle 2-1 öne 
geçti. Kalan dakika 
larda ise Kırmızı- 
Beyazlilar beraberlik 
için büyük çaba sarf 
etmesine rağmen 
aradığı golü bir türlü 
bulamayınca 2-Tlik 

skorla ilk mağlu
biyetini tatmış oldu. 
SAHA ; Hipodrom 2 
HAKEMLER: 
Muhsin Çakır 7, 
Musa Topaloğlu 7, 
Savaş Ahmetoğlu 7, 
YENİ KARAMAN : 
Talat 6, Mert 7,

Türker 6* (Dk. 46 
Caner) Selami 7,. 
Recep 7, Saffet 7, 
Orhan 7, Yusuf 6, 
Serkan 6, (Dk. 79 
Şahin) Mehmet 6, 
(Dk. 54 Eyüp 7,) 
Okan 8, 
GEMLİKSPOR : 
Servet 5, Sinan 5, 
Fatih 4, Emre 4, 
İsmail 5, Adnan 4,

(Dk. 64 
Sercan 3) 
Berkan 4, (Dk. 46 
Gökhan 4) Veda 4, 
(Dk. 62 Mehmet 4) 
Ahmet 7, Soner 5, 
Muharrem 5, 
GOLLER : Dk. 35 
Okan, Dk, 67 
Eyüp (Y. Karaman) 
Dk. 51 Ahmet 
(Gemlikspor)

ÂCİL ELEMAN ARANIYOR

Orhangazi fabrikamızda 
çalışacak bıçkı ustaları ve 
vasıfsız işçiler alınacaktır.

ÖS ORMAN ÜRÜNLERİ 
Akharem köyü Mevki İznik Yolu • Orhangazi 
0.224 587 76 45 ■0.533726 27 65

SATILIK DAİRE
Denize yakın, 3 yatak odalı 

135 m2 iki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

Tel: 51318 99 GSM: 0.533 356 44 39

KAYIP
Haşan Cemil 
PEKŞEN’e ait 
Askeri sağlık 
muayene fişi 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ 
internette 

mpliWezgazelesi,M
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MlİMIIİltllIlilİllllMIl?
Uzmanlar, obezite 
nin görülme sıklığın
daki artışın, egzersiz 
yapma alışkanlıkları 
ve günlük hareke 
tlerdeki azalmadan 
kaynaklandığını 
belirterek, "Büroda 
çalışanlar daha 
kolay kilo alıyor, 
çalışırken fazla kilo
lardan kurtulmak 
mümkün" dedi. 
Diyetisyen Seçil 
Kenar, teknolojinin 
gelişimi ile özellikle 
iş yerlerinde masa 
başında geçirilen 
sürenin arttığını 
ifade ederek, "Özel
likle uzun çalışma 
saatlerini masa 
başında geçiren 
ofis çalışanlarında 
obezite görülme sık
lığı her geçen gün 
artıyor. Ofis çalışan
larında obezite gö 
rülme sıklığının artış 
nedenleri arasında 
başta uzun zun süre 
hareketsiz masa 
başında oturmanın 
yanı sıra, özellikle 
toplu çalışma alan
larında aralarda 
atıştırılan abur-cu 
bur besinlerin bir
birine ikramları, 
öğle yemeğini 
masada fast food 
tarzı yağlı ve kalorili 
besinlerden oluşan 
bir mönüyle yapma, 
masada su yerine 
sürekli çay, kahve,

meşrubat tarzı 
besinleri tüketme, 
ofis içerisinde ara 
öğün bulundurma
ma, toplantıların sık 
ve uzun saatler al 
ması sonucunda ara 
veya ana öğünleri 
atlama gibi birçok 
neden sayılabilir. Bu 
belirtilen konularda 
ofis çalışanlarının 
önlem alması gerek
lidir" dedi.
Diyetisyen Seçil 
Kenar, öğle yemeği
ni yemek için yakın 
bir restorana git
meyi tavsiye ederek, 
"Öğle yemeğinde 
ofis dışına çıkamı 
yorsanız telefonda 
vereceğimiz yemek 
siparişinde yemek
lerin yüksek yağ ve 
kalori içermemesine 
dikkat edin. Kepekli 
sandviç, ton balıklı 

salata, ızgara köfte 
salata, kepekli tost 
ayran tarzında mö 
nüler tercih ediniz, 
pizza, hamburger 
tarzı yemekler hem 
yüksek kalorilidir 
hem de öğleden 
sonra iş veriminizi 
düşürür. Her 15 
dakikada bir omuz, 
kol ve bacaklarınızı 
hareket ettiriniz, 
mümkünse ofiste 
yapılabilecek egzer
sizleri gün içerisin 
de birkaç kez uygu
layınız. Çay, kahve, 
meşrubat tarzı içe
cekleri tüketmek 
yerine masanıza şık 
bir sürahi alınız ve 
bol bol su tüketiniz. 
Çay ve kahve yerine 
ise bitki çaylarını 
tercih ediniz. Özel
likle stresi azalttığı 
için rezene ve bağı 

şıklık sisteminiz için 
adaçayı, ıhlamur ter
cih ediniz. Evrak ve 
ya başka bir şey ge 
rekli olduğunda ma 
sadan kalkarak siz 
alınız, telefonla hal 
■edeceğiniz şeyleri 
masadan kalkarak 
kendiniz arkada X 
şınıza söyleyiniz. Bu 
tarz davranışlar gün 
içerisinde harcadığı 
nız enerjinin artma 
sına sebep olacaktır. 
İş yerine gelip-gider 
ken varsa özel aracı 
nızı değil servisi kul
lanınız ve servisten 
evinize 2-3 durak 
önce inip-bininiz, bu 
tür 15-20 dakika 
yürüyüşler günlük 
egzersizimizin art
masına sebep ola
caktır. Çekmecenize 
kuru kayısı, incir, 
kepekli bisküvi, ce 
viz, fındık tarzı bo 
zulmayan ve koku 
yapmayan gıdalar 
koyunuz.
Metabolizma 
hızının hızlanması 
ve çok acıkıp bir 
sonra ki ana 
öğünde fazla miktar
da yememizi 
engelleyen ara 
öğünlerdir, bu 
yüzden bu tür 
besinler elinizin 
altında olsun ve 3-4 
saatte bir bu tür 
besinleri atıştırınız" 
diye konuştu.

llğrı ile asın 
yorguluk bağlantılı
Yapılan araştır
malar, ağrıyla aşırı 
yorgunluk arasında 
biyolojik bağlantı 
olduğunu ortaya 
koydu.
Bilim ve Teknik 
Dergisi'nin Mayls 
sayısında yer alan 
lowa Üniversite- 
si'nde yapılan bir 
çalışmada ağrıyla 
aşırı yorgunluk 
arasında, bir 
bağlantı oldpğu 
belirlendi. Bu geliş
menin ayrıca, kro
nik aşırı yorgunluk 
sendromü gibi, kro
nik ağrıyla aşırı 
yorgunluktan 
şikayetçi olanların, 
neden erkeklerden 
çok kadınlarda, 
üstelik, fazla sayıda 
teşhis edildiğinin 
açığa kavuşturul
masına da yardımcı 
olması bekleniyor. 
Araştırmada krönik 
ağrı ve aşırı 
yorgunluğun sık sık 
birlikte ortaya çık
tığı belirtildi. Kas-. 
iskelet sisteminde, 
kronik ve yaygın 
ağrılı dört hastadan 
üçünün aşırı 
yorgunluk 
bildirirken, kronik 
aşırı yorgunluk 
sendromlu hasta

ların yüzde 94'ünün 
ise kas ağrılarından 
yakındığı, bu 
durumdaki hasta
larınsa büyük 
çoğunluğunu 
kadınlar oluştur
duğu ifade edildi. 
YORGUNLUK 
DÜZEYİNDE 
CİNSİYET ETKİLİ 
Farelerle çalışan 
araştırmacılar, kas 
ağrılarından korun
mada, erkeklik 
hormonu testes- 
teronla, bir
leştiğinde etkin
leşen kas 
ağrısıyla ilişkili 
ASIC3 adlı bir 
protein buldular. 
Ağrıyla yorgunluk 
arasındaki bağlan
tıyı ve cinsiyetin 
bunlar üzerindeki 
etkisini derinleme
sine araştıran ekip, 
ASIC3 yerilmiş ve 
verilmemiş, dişi ve 
erkek farelerde, 
egzersize bağlı 
kas yorgunluğunu 
karşılaştırdılar. 
Birer saatlik 
sürelerle üç adet 
yapılan bir yük
lemede, farklı fare 
gruplarında farklı 
düzeylerde yorgun
luk üretildiği 
saptandı.

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. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş,, . 513 1133
Mal Müd. J 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. ; ||j15(f

Tapu Sicl. Müd,.; 513 14 14
Müftülük «JöâJâMö
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlceSeç. 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 5131051

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Eİhniyet^lüi^ 5131028

İl OTOBÜS

Şehirlerarası^ | £61 54 00
Otobüs Terminali .. (18 Hat ).

TÜP DAĞITICILARI

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

Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 37
Mogaz $ A 513 75 58
Ergaz o 1
İpragaz Ö O 3 22 59'

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 5136500
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz ’ '• 5'14 ODÖ

HASTANJ=LI=^
Devlet Hastanesi W 517 34 00 
Sahil Dev. Hast. » cni ti «io Mer.Sağ.Ocağı J"3
Tomokay Tomografi 1513/10'68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE;
Santral $ 5134521 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta A ^513^2» 
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 j 

| 5-14 57 96
;ftfaiye t | 513 23 25 !

Muhasebe Md. 513 45 21 -182 1
Yazı İşi. Md. 513 45 21 <111
Su Arıza Yalnız 185

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

AKCAN PETROL 513 1Ö 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY

NÖBETÇİ ECZANE
23 Mayıs 2008 Cuma 
GEMİÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 48 

1^51340 52 GEM0K

Gemlik Körfez
YERElgSÜgELİ YAYIN

i y,l : 35 Myi : 3064SI FİYATI :| 25 Ykr. (KD V Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı jsleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
■ Cad. Bora Sok. No:3/B
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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel açılışını yapacak

Hukuk fakültesi 
için büyük türen 
S Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi içinde yapılan Türkiye’nin en modern Hukuk 
Fakültesi bugün saat 11.30’da 9. Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in de katılacağı görkemli bir törenle açılacak.

Manastır’da yaşanan okul krizi eğitimciler ile okul aile birliklerini düşündürüyor

Manastır ın okul 
ihtiyacı giderek artıyor 
S Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u dün maka 
mında ziyaret eden Cumhuriyet İlköğretim Okulu 
yöneticileri, Manastır Bölgesi’nin sürekli göç 
alması nedeniyle mevcut okulun öğrenci ihtiyacına 
cevap veremediğini söylediler. Haberi sayfa 2’de
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BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

> TRAFİK I KASKO I KAYIT TESCİL 
► DEVİR ► PLAKA ► NAKİL ►YOLBELGESİ 

► TEMİZ KAĞIDI ► MUAYENE 
TÜM TRAFİK VE SİGORTA İŞLEMLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: O 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

73 Nolu Güzel Gemlik Minibüscüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yöneticileri Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret etti t

IMMftlI ISM İSlimuit'
V* 73 Nolu Güzel Gemlik Minibüscüler ve Otobüsçüler Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi yöneticileri, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut'u makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Otobüs 
İşletmesi'nin diğer otobüs kooperatiflerinden yüzde 8 komisyon 
alırken, kendilerinden yüzde 21.5 komisyon almasının eşitsizlik 
olduğunu söyleyerek, kendilerine destek olunmasını istedi. 
Büyükşehir Belediyesi'nin Gemlikli otobüsçülere üvey evlat 
muamelesi yaptığını söyleyen Kooperatif Başkanı Fatih Keke, 
“Büyükşehir bizi iflasın eşiğine getirdi" dedi. Haberi sayfa 2 'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

FULDADAN TEIELASTIK
Yani teLeFon Kazan d i ran LastİK

Üniversiteye doğru...
Bugün Gemlik için önemli bir gün.
Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Asım 

Kocabıyık Yerleşkesi'hde Türkiye’nin en modern 
Hukuk Fakültelerinden birinin açılış töreni var.

Gemliklilerin, unutmaması gereken tarihi gün
lerinden biri bugün.

AB müktesebatına uygun hukuk derslerinin 
verileceği, içinde uygulamalı mahkeme salonu 
nun bulunduğu, İngilizce eğitim verilecek ilk 
Hukuk Fakültesi Gemlik Hukuk Fakültesi...

Devamı sayfa 5'de

Fulda'nın yepyeni kampanyası Telelastlk İle 
Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Motofone F3 
cep telefonunun sahibi olun

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları
Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
No: 13/14 Gemlik / BURSA
Tel: 524 74 01
Fax: 524 74

kofulda
YÛf(S£K ALMAN TEKNOLOJİSİ

Sürücünün akıllı tercihi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bize eğri gelen ele doğru geliyor..
AKR.
Türkiye Cumhuriyeti'nin son beş yılına dam 

gasını vuran siyasal parti..
Neresini tutsanız elinizde kalıyor diyeceğim 

ama şimdi kocaman bir kurumu yargılamanın 
da anlamı yok..

Kurumu yaydan çıkaran da... İstim üzerinde 
hareket ettirenler de insanlar.. Yani yönetenler..

Onun için "yönetim modelini" değerlendir 
mek gerek..

Ancak..
Nasıl bir "tarz"dır bilinmez ama
AKP;
İktidara geldiği günden itibaren hep "gerili 

min" yanında yer aldı..
Kökü dışarı uzanan teorisyenlerinden aldığı , 

"akıTlarla olsa gerek sürekli "kavga" içinde..
Bence.. AKP'nin uyguladığı "kavga" siyaseti 

prim yapıyor..
Yapmasa..
İkinci dönemde de hem de azımsanmayacak 

bir çoğunlukla iktidara gelir miydi?
Yurttaşıyla..
Yüksek öğretim kurumlarıyla..
Askeriyle kavga eden bir parti..
Şimdi yüzde 47'nin getirdiği aşırı özgüvenle

"yargı"yla dalaşmaya başladı..
Yargıtay..
Danıştay..
İki önemli ve değerli yargı kurumu..
Sırası ve zamanı geldiğinde iktidarın başın

dan ve gövdesinden nasibini aldı..
Kuvvetler ayrılığı ilkesinin varlığından haber

siz olan siyasal otorite kuvveti sadece yâsâmâ 
ve yürütme olarak algılayınca "kaotik" bir duru
mun ilk adımlarını atıyor..

Hukuk'un olmadığı yerde dirlik, düzenlik ola
bilir mi?

Olmaz ama..
Oy artıyor..
İşin ilginci dış destek de etkisini daha da 

hissettiriyor..
Sürekli yanlış olduğunu vurgulayan bizim 

göremediğimiz bir "doğru" var ama ne?
İyimser bir tahminle bu doğru bize eğri gelse 

de "elin doğrusu"..
Sözü daha fazla uzatmadan fıkrayla bitire

lim..
Fıkra dan amacımız ders vermek ya da bir 

yere dikkat çekmek değil, yurttaşı haftanın 
stresinden uzaklaştırmak..

Ama siyaset kanımıza işlediği için fıkra da 
siyasal içerikli oluyor doğal olarak..

Adam her gün papağanını camın önüne 
bırakır işe öyle gidermiş.

Papağan da akşama kadar yoldan geçenleri 
izler, söylediklerini dinlermiş.

Bir gün gene papağan camın kenarında 
dururken aşağıda eylem yapan gençler 'Tek Yol 
Devrim' diye bağırıyorlarmış..

Ertesi gün sağcı gençler eylem yaparken 
Papağan 'Tek Yol Devrim'diye bağırmaya 
başlamış..

Sağcılar da evi taslamışlar... yakıp yıkmışlar.. 
Adam eve dönünce çok şaşırmış ve olanları 
komşulardan öğrenmiş.

Papağana aynı şeyi bir daha yapmamasını 
söylemiş.

Bir sonraki gün solcular eylem yaparken 
papağan sağcılardan duyduğu 'Milliyetçi 
Hareket Engellenemez' sloganını söylemeye 
başlamış...

Bu sefer solcular evi taşlamışlar..
Adam eve döndüğü zaman bu sefer dayana

mamış, papağanı kümese hapsetmiş....
Kümeste Tavuklar: Ne oldu lan artiz?
Bütün gün öyle orda camda durup etrafa 

bakmayı biliyordun..
Papağan: Hadi ordan be..
Ben sizin gibi fuhuştan yatmıyorum..
Düşünce suçundan yatıyorum.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son yıllarda 
Gemlik'in en fazla 
göç alan semt
lerinden olan 
manastır bölgesinde 
yaşanan okul krizi 
eğitimcilerle okul 
aile birliklerini 
düşündürüyor. 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Müdür 
Baş Yardımcısı 
Tuncay Özkan ile 
birlikte Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Binnaz Akıncı ve 
Yardımcısı Mehmet 
Aydemir, Denetleme 
Kolu Başkanı Nil 
Avcı Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a yaptıkları 
ziyarette konuyu 
açarak destek 
istediler.
Mevcut okulun 
öğrenci ihtiyacına 
cevap veremediği 
anlatılan ziyarette, 
ek dersliğinde 
söz verildiği halde 
yapılmadığını 
ifade eden okul aile

birliği yöneticileri 
Başkan Turgut'tan 
okulun bahçesinin 
asfalt ile kaplanıp 
spor aletleri yapımı 
için destek istediler. 
Kültür Merkezi’nin 
altında bulunan ve 
baş olan bölümleri 
okulun ana sınıfı 
için isteyen okul 
yöneticilerine Baş 
kan Turgut, orada 
yapmayı düşündüğü 
etüt merkezi nede 
niyle olumlu.cevap 
vermedi. Başkan 
Turgut "Ben oraya

ilköğretim okulu 
öğrencileri için etüd 
merkezi kuracağım. 
Evlerinde yeteri 
kadar çalışamayan 
öğrenciler orada 
öğretmen nezare 
tinde daha rahat 
çalışacaklar" 
deyince bu kez 
okul yöneticileri 
destek verdi.
Üç yıldan bu 
yana Manastır 
bölgesinde okul 
yapılması için 
çalıştıklarını ifade 
eden okul yönetici

^■i'iiıuııiııkifi»l;m 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 

3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www,baytasinsaat,com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94 J

leri arsa tahsis^ 
edilmesine rağmen 
okulun nedense 
yapılmadığını 
belirterek 
Başkan Turgut'a 
"Bizi ancak siz 
kurtarırsınız, bize , 
yol gösterin 
onu yapalım" 
diyerek yardım 
talebinde 
bulundular. 
Eski huzur evi 
yerini okul için 
tahsis ettiklerini 
hatırlatan Başkan 
Turgut, nedense 
buranın benimsen- 
meyerek inşaatın 
yapılmadığını 
söyledi.
Okul bahçesinin 
belediye imkan 
larıyla asfalt 
yapılmasına 
olumlu bakan 
Başkan Turgut, 
ikinci bir okul 
yeri için de Vali 
ile İl Milli Eğitim 
Müdüründen rande
vu alacağını ve 
konuyu kendisinin 
anlatacağını söyledi.

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
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73 Nolu Güzel Gemlik Minibüscüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 
yöneticileri Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret etti

Diş Hekimi 
Özcan VURAL 

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

YazıYORUM

“Büyiiksejıir’den 
eşitlik istiyoruz”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Bursa arası 
ve şehir içi yolcu 
taşımacılığı yapan 
73 Nolu Güzel 
Gemlik Minibüscüler 
ve Otobüsçüler 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi yönetici
leri Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u ziyaret 
ederek, yardım 
talebinde 
bulundular.
Kooperatif Başkanı 
Fatih Keke, 
Başkan Turgut'a 
"Büyükşehir diğer 
otobüs kooperatif 
terinden yüzde 8 
komisyon atıyor 
bizden ise bu oran 
yüzde 21.5 olarak 
alınıyor, otobüsçü 
esnafımız batmak 
üzere bize yardımcı 
olun, biz Büyükşe 
hir'den eşitlik 
istiyoruz" dedi. 
Ziyarette, mazotun 
her geçen gün zam- 
landığına dikkat 
çeken otobüsçüler 
"Fiyatlar aynı, zarar 
eden biz oluyoruz, 
bu nedenle de 
yolcuya daha iyi 
hizmet veremiyoruz, 
Bursa'da ödenen 
komisyona indirilme 
m izi istiyoruz" 
dediler.

BENİ KİMSE 
DİNLEMEDİ 
Zamanında 
Büyükşehir'e 
«girilmesinin doğru 
olmadığını anlat
masına rağmen 
kimsenin kendisini 
dinlemediğini 
hatırlatan Başkan 
Turgut, "Sizin 
derdinizi ancak 
ben bilirim, biz 
Gemlikliler biliriz. 
Büyükşehir Başkanı 
bilemez. Ben önce 
Gemlik halkını düşü 
nürüm. Ama firma 
nın da zarar 
etmesini İstemem.

73 Nolu Güzel Gemlik Minibüscüler ve Otobüsçüler Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri Başkan Turgut’tan destek istedi

Zarar ederse bun 
dan halkta, ilçede, 
çalışanlarda zarar 
görür. Bir Belediye 
Başkanı hiçbir 
zaman halkını 
ve çalışanı ile esnafı
na zarar vermez" 
diyerek otobüsçü
lerin haklı istek
lerinde yanlarında 
olduğunu belirtti.

BİZE ÜVEY EVLAT 
MUAMELESİ" 
YAPILIYOR
Gemlikli otobüsçü 
lere Büyükşehir’den 
üvey evlat muame 
leşi yapıldığını ve 
bunun da en büyük 
örneğinin alınan 
yüksek komisyon 
olduğunu ifade 
eden Kooperatif 
Başkanı Fatih Keke, 
"Biz Gemlik Beledi 
yesi ile daha önce 
çok iyi anlaşıyor 
ve çalışıyorduk. 
Büyükşehir bizi 
iflasın eşiğine getir
di. Birçok arkadaşı 
mız evini ya ipotek 
etti ya da sattı. 
Zeytini olan zeytin
liğiyle birlikte satı 
yor. 18-20 aydır 
otobüsçüler sıkıntı 
İçinde, sizden 
yardım bekliyoruz, 
bize ancak siz yar 
dımcı olursunuz. 
Sözleşmemiz 10 
yıllık, otobüsleri 
büyütün dediler 

büyüttük ancak 
yüksek komisyon 
nedeniyle bankaya 
olan borcumuzu 
ödeyemez 
duruma geldik. 
Otobüslerimiz 
elimizden alınır, 
biz Büyükşehirden 
eşitlik istiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Otobüsçülerin 
ziyaretinde konuyu 
Hisar Mahallesi 
ilçe girişinde yap
mak istediği ancak 
engellendiğini öne 
sürdüğü alt geçit 
konusuna getiren 
Başkan Turgut, 
buradan en fazla 
geçenlerin ve 
tehlike yaşayanların 
otobüs esnafı 
olduğunu belirterek, 
"Sizlerden neden 
bir ses çıkmıyor 
anlayamıyorum. 
Ben oraya alt geçit 
yaptıracaktım 
engellediler. Sizden 
ses çıkmamasına 
hayret ediyorum. 
Projem hazır, 
bankada param var 
ancak yaptırmadılar" 
diyerek otobüsçüleri 
kendisine destek 
vermedikleri 
için eleştirdi.
Komisyon ücret
lerinin aşağıya 
çekilmesini ve 
Bursa'da alınan 
seviyeye getiril 
meşinin haklı

olduğunu söyleyen 
Başkan Turgut, 
"Arkadaşlarımız 
haklı, mazot zam- 
lanıyor. Ya ücretlere 
zam yapılacak 
ya da komisyon üc 
retleri aşağıya çe 
kilmeli ancak sıkıntı 
halka yansıtılmamalı, 
bunu araştıralım 
iyileştirilme yapıl
ması için Büyükşe 
hir Belediye başka 
nından randevu alıp 
sizin isteğinizi ken
disine iletirim. Şayet 
komisyon ücretleri 
aşağıya çekilip zam 
yapılmazsa bu halk 
için daha iyi olur.. 
Arkasında durulması 
gereken bir talebin 
her zaman yanında 
ve destekçisi olu
rum. Otobüsler 
büyüdü ancak 
sıkıntılar devam 
ediyor yardımcı 
olmaya çalışırım" 
diye konuştu, 
öte yandan 
Büyükşehir tarafın
dan yapılmakta 
olan Gemlik Otobüs 
Terminali içinde 
yer alacak düzen
lemeler için Otobüs 
cüler Kooperatifi 
ile Gemlik Belediye 
Başkanlığımdan 
istenen görüşün 
ortak yapılacak 
toplantı ile 
belirlenmesine 
karar verildi.

Halkım bizi kandırıyorlar!....
GÖSTERGELERİN tırmandığını görenler, 

"Enflasyon iki rakama çıktı mı?" diye 
soruyor.

Evlerin mutfakları alev alev...
Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın 

Sinan Aygün, fiyatları yüzde yüzün üstün 
de artan gıda maddelerini göstererek tele
vizyonda haykırıyordu:

"Uydurma enflasyon rakamlarıyla halkı 
aldatıyorlar!"

Sayın okurlarım; Bende bu açıklamaya 
katılıyorum..

Kıyıda köşede ne varsa satarak, elin ya 
bancısına avuç açarak, gırtlağımıza kadar 
borca batarak durumu 5 yıl idare ettik, enf 
lasyonu düşmüş gibi gösterdik. Halkı uyut
tuk, aldattık..

Fakat artık deniz bitti, enflasyon cana 
varı tekrar uyandı.. AKP’nin kendi yandaş 
larına yarattığı "saadet zinciri" kopuyor!

Seçimde üç torba bedava kömüre, bir 
kaç kilo kuru fasulye ve pirimçe bir-iki 
paket makarnaya tav olan dar gelirli vatan
daşları şimdi daha büyük acılar bekliyor.

İlk dalgaları görülen ekonomik sıkın
tıların faturasını, daha çok onlar ödeyecek! 
Bunları okuyorsan bunu iyi bil.

Gelen zamlar karşısında en çok sen 
ezileceksin..

"Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir 
düz ovada yolunu şaşırır" diye bir atasö 
zümüz vardır ya...

Bu da öyle bir şey işte!
Akpartinin Uyguladığı ekonomik pro

gramın özeti şuydu:
"Ekonominin tamamını ucuz ithalata 

bağla, dünyanın en yüksek faizini ver, . 
döviz kurunu aşağı bastır, enflasyon ve fa 
izler düşsün."

Ekonomistler böyle söylüyor...
Bu tür uygulamalarla "saadet zinciri" 

birkaç yıl devam eder, ekonomi düzelmiş 
gibi görünür ya da böyle görüntüsü verilir, 
halkımızın yüzde 46.7’si de işlerin iyi git
tiğine inanır, oylar toplanır.

Ya sonra ne olur biliyor musunuz hal 
kim? Saadet zinciri kopar, iki ucundan zin
cire asılanlar yerle bir olur! Ezilir..

Ekonomiden anlayanlar gerçek enflas 
yon rakamlarının, açıklanandan çok daha 
yüksek olduğunu belirtiyor ...

Doğru yazan, halkını seven Köşe yazar 
larına göre, "Türkiye içeriden ve dışarıdan 
yanlış bilgilerle kuşatılıyor, halk sindi 
rilmek isteniyor, örtülü faşizm yavaş yavaş 
ortaya çıkıyor!"

Ülkenin akıllı insanları, iktidardaki 
muhteremleri hep uyarıyor ama bunlara 
öğüt vermek, ölüye ilaç vermeye benziyor.

Hiç, ama hiç etkili olmuyor!
Sen ezilecek olanlar, yarını düşünmü 

yorsun, çocuklarım bu asra uygun okuya
bilecek mi, bir meslek ve iş sahibi olabile
cek mi, sen akşamları evine ekmek götüre 
bilecek misin düşünmüyorsun.

Kapının önüne konan sadakalar seni 
uyuşturuyor.. Kahvehane müdavimleri 
(iskambilciler) iyi bilirler, "Başarılı olmak, 
iyi bir ele sa hip olmak değil, kötü bir eli 
akıllıca oynamaktır." Şunu iyi bilin ki; bu 
gün yönetimde olanlar kötü eli iyiye çevir 
mek şöyle dursun, kuvvetli kartları bile 
oynanamıyorlar. Ben iyi bir satranç oyuncu 
suyum, bir de ondan bir benzetme yapa 
yım. Şimdi kendilerini çok güçlü görenler 
unutmasınlar ki, "Oyun bitince, şah da, 
vezir de, piyonlar da aynı kutuya konur!"

Kutuda hepsi eşittir.
Güçsüz bir tahta parçadır..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Atatürk İlköğretim Okulu
miniklerinden Okuma Bayramı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kurtlar Hadisi nin Babus 
M Gemlik'e seldi

Atatürk İlköğretim 
Okulu birinci sınıf 
öğrencilerinin 
öğretmenleri 
rehberliğinde

Kız Meslek Lisesi 
Salonunda düzen
lemiş oldukları. 
"Okuma Bayramı" 
etkinlikleri büyük 
bir coşkuyla 
ıziendi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen Şube 
Müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Hüseyin Zan'ın 
yanı sıra okul 
müdürleri ve 
öğrenci velilerinin 
katılımı ile gerçek
leşen etkinlikte 
açış konuşmasını 
yapan Okul 
Müdürü Mustafa 
Koreyhan, her yıl 
aynı mutluluğu 
zevkle tattıklarını 
belirterek küçük 
öğrencilerin 
okuma 
bayramındaki 
heyecanlarına 
ortak olmaktan 
mutluluk duyduk
larını söyleyerek

I sıhıf öğretmenleri 
Nurşen Kargın 
ve Gül Türk 
ile Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Meral Efe'ye 
katkılarından 
dolayı 
çiçek verdi. 
Okumayı öğrenen 
birinci sınıf,

Gıda firmamızda çalışmak üzere 
Endüstri Meslek Lisesi veya 

Meslek Yüksek Okulu mezunu sanayi 
tecrübesi olan ELEKTRİKÇİ alınacaktır. 

Müracaatlar şahsen yapılacaaktır. 

BAKTAT GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Yalova Yolu Derince Mevkii 2. Km. P.K. 4 No: 19 

Telefon : (0.224) 513 13 58 GEMLİK

öğrencileri şiirler 
ve piyes oyunuyla 
zenginleştirilen 
etkinlik havai 
fişek ve konfetilerle 
desteklenerek 
sergilenen okuma 
bayramı büyük

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Üç yıldan bu yana 
televizyonların en 
çok izlenilen 
dizilerinden biri 
olan Kurtlar 
Vadisi'nde 
oynayan "Babuş" 
lakaplı Nevzat 
Yakışırboy önceki 
gün geldiği 
Gemlik'te arkadaş 
larıyla birlikte 
hasret giderdi. 
Ünü, özellikle İstan
bul'da yayılan 
Boksör Restau 
rant'a arkadaşı 
Gemlik'ti genç iş 
adamlarından 
Serdar Özaydın'la 
birlikte gelen, ko 
nuşmalarında 
sürekli "Babuş" 
sözcüğünü 
kullanan Nevzat 
Yakışirboy'un 
ilk sözleri "Ben 
Gemlik'in bu kadar 
güzel ve büyük 
bir ilçe olduğunu 
bilmiyordum, bir 
de İstanbul'da bazı 
arkadaşlarımın 
söylediği Boksör

beğeni İle izlendi. 
Misafirlere 
ayrıca okuma 
bayramı etkinliği 
nedeniyle 
tavuktu pilav 
ve ayran ikram 
edildi.

ÜZEL TURUNCUM Y. DİL VE BİLGİSAYAR KURSU 
2008-2009 ÖĞRETİM YILI ÜCRET İLANI 

KDV DAHİL
SIRA NO PROGRAMIN ADI BİR DERS SAATİ ÜCRETİ

1 BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK 1.00-YTL
2 İNGİLİZCE İ.35-YTL
3 MUHASEBE-İKTİSAT 1.00 - YTL
4 İŞLETME-MATEMATİK 1.00 - YTL

- - - - - - - - - - - - - ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  ./g 1

T MA “SUYUNU BOŞA
JJSsVI HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” luhgsfeL 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın 1

Restaurant'ı 
görmek istedim" 
oldu.
Daha önce aynı 
dizide oynayan 
Seyfo Dayı lakaplı 
Nihat Nikerel'i de 
Gemlik'te misafir 
eden Kurtlar
Vadisi sanatçılarının 
yakın dostu 
Serdar Özaydın, 
sanatçı arkadaş 
larını Gemlik'e 
davet ederek ilçeyi 
tanımalarını sağla
maktan mutlu 
olduğunu belirterek, 
"Birçok dizide 
oynayan sanatçı 
dostum var, onları 

da fırsat 
buldukça davet ede
ceğim" dedi. 
Bursa'yâ çok 
kez geçtiğini 
ancak Gemlik'in 
içine ilk kez 
geldiğini söyleyen 
Kurtlar Vadisi'nde 
Polat Alemdar'ın 
adamlarından biri 
rolünü başarıyla 
üstlenen Nevzat 
Yakışırboy, 
arkadaşlarına 
Gemlik'in 
dışarıdan 
görüldüğünden 
daha da güzel 
olduğunu anlata
cağını söyledi.
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önceki gece televizyonda haber
leri izlerken, hükümetin yeni üni 
versiteler kurulması konusunda 
yasa tasarısı hazırladığını duydum.

Uludağ Üniversitesi tarafından j 

kurulan Yalova Üniversitesi de 
bunlardan bir olacak.

Uludağ Üniversitesi daha önce 
Balıkesir lli’ne de Üniversite kur
muş, daha sonra bu üniversite 
Uludağ Üniversitesi’nden ayrılarak 
bağımsız bir üniversite haline 
gelmişti.

19 Mayıs günü Yereleşkede 
bayrak direğinin açılış törenlerinde 
konuşan Uludağ Üniversitesi 
Rektörü sayın Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, Bursanın ikinci ünver- 
sitesinin Gemlik’te açılacağını 
duyurdu.

Yurkuran Gemlik Üniversitesi 
sözüne başında hep mesafeli 
duruyordu.
Ancak, Bursa’ya Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından kurulacak 
ikinci Bursa üniversitesi gerçek
leşmeyince, Rektör Yurtkuran, 
Bursanın ikinci üniversitesinin
Gemlik Üniversitesi olacağını 
duyurdu ve arkadaşlarından bu 
konuda çalışmaları hızlandır
malarını istedi.

Gemlik Ünivesitesi’nin ana fakül-

Üniversiteye doğru..

tesTolan Hukuk Fakültesi bugün 9. 
Cutnhurbaşkanı Süleyman Demirel 
tarafından açılacak.

Bağımsız bir Üniversite kurul
ması için 4 fakültenin bulunması 
gerikiyor.

Yerleşkedeki Yüksek Okullar 
binasını, Hukuk Fakültesini ve 
Hukuk'Fakültesi Dekanlık binasını 
Borusan Kültür ve Eğitim Vakfı 
yaptırdı.

Yani, bu Vakfın kurucusu Asım 
Koca bıyık yaptırdı.

Sırada Kocabıyık’ın yapacağı 
Denizcilik Fakültesi var.

Bugün sanırıni bunun da müjdesi 
verilecek.

Asım bey, ilerleyen aşına karşın, 
eğitime katkısını en üst düzeyde 
sürdürüyor.

Kadim dostu Süleyman Demirel’i 
bugünkü açılışa davet eden o..

Süleyman Demirel’in katılacağı 
açılışa hükümet kanadından kimle 
rin geleceğini bugün göreceğiz.

En azından Gemlikli AKP mil- 
letveki Altan Karapaşaoğlu bu 
açılışta bulunmalı.

Bir tane daha fakülteye ihtiyaç 
var.. Bununda zaman içinde açı la
yığını sanıyorum.

Aslında içim, Mudanya’ya kaçır 
dığımiz Güzel Sanatlar Fakültesine 
yanıyor.

Müfit Parlak Hocamızla bir konuş 
mamızda, Sunğipek’in Üniversite 
ye devri engellenmemiş olsaydı, 
Güzel Sanatlar Fakültesinin de 
Gemlik’te açılacağını söylemişti.

Bunlar da aşılacak.
2010 yılına kadar Gemlik Üniver- 

setisin kurulacağını söylüyor Rek 
tör Yurtkuran.

Gemlik artık bir Üniversete kenti 
olacak.

Serbest Bölgesiyle, limanlarıyla, 
eğitim kurumlarıyla, zeytiniyle fark
lı bir Gemlik’e doğru gidiyoruz.

Çevre ilçeler bu zenginliği kıs 
kanabilir.

Onun için üniversitemize sahip 
çıkalım.

Önündeki engelleri kaldıralım.
Gemlikliler olarak katkılarımızla 

destek olalım.
Üniversite öğrencisi o yerin zen 

ginliğidir.
Gemlik Üniversitesi gelecekte 

Gemliklilere ekonomik bir kaynak 
olacaktır.

Çok insan, üniversite sayesinde 
zenginleşecek.

Üniversite bir yandan kültürel 
zenginliğimizi arttıracak, bir yan
dan da ekonomimiz büyütecek.

Gemlikliler bugün büyük bir günü 
yaşayacak.

Fakültelerin en prestijlisi olan 
Hukuk Fakültemizin açılışı, Gem 
lik’in kötü olan imajının bir parça
da olsa silinmesine de katkı 
sağlayacak.

Bugün Gemlik’in tarihinde altın 
harflarle yazılmış yepyeni bir sayfa 
açılacak.

Atatürk’ün ulus ekonomisine ve 
Gemlik ekonomisine katkı için kur
duğu Sunğipek yıkıldı ama yerine 
yurda aydınlık saçacak bir eğitim 
yuvası kuruldu.

Gemlik Hukuk Fakültesi Gemlik 
lilere kutlu olsun.

Burhan flrıkan Gemlik’e «eıla elti
Gemlik İmam Hatip Lisesi’nden 

aldığım tastiknamemi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

AYŞE SUNAR

Seyfettin ŞEKERSÖZ

1993 yılından bu 
yana İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü olarak 
görevini sürdüren 
Burhan Arıkan, Bursa 
Kestel ilçesine tayin 
olması nedeniyle 
Gemlik'ten ayrıldı. 
Arıkan, yaptığı 
veda açıklamasında 

. "Gemlik’teki 15 yıllık 
çalışma hayatımda 
birlikte çalıştığım 
Kaymakamım Meh 
met Baygül’e, Garni 
zon Komutanım 
Ömer Cüneyt Akyol’a, 
Cumhuriyet Başsav 
cima, Emniyet 
Müdürüm ile Jandar 
'ma Komutanıma, 
resmi daire müdürleri 
ve arkadaşlarıma, 
kamu kurum ve kuru
luşları ile fabrika mü 
dürterine, belde bele 
diye başkanlarına, 
mesai arkadaşlarına, 
sporcu kardeşlerime 
ve spor sever Gemlik 
halkına, basın men
subu arkadaşlarıma 
ve basın kuruluşları
na, spor salonu İle 
stadyumdaki 
İhtiyaçların karşılan
masında emeği ge 
çen herkese teşekkür 
ediyorum" dedi.

Gemlik'te görev 
yaptığı 15 yılda bin 
500 seyircili stadyum 
ile çim yüzeyli futbol 
sahası ve yine 2007 
yılında hizmete giren 
kapalı spor salonun
da yaptıkları çalış
malar ile mesai arka 
daşlarıyla gece gün 
düz birlikte hizmet 
verdiklerini belirten 
Arıkan, Türkiye'de 
örnek bir spor salonu 
düzenlediklerini de 
belirten açıklamasın
da "İçinde kondisyon 
merkezi, kurs ve 
toplantı salonu, eği 
tim salonu, Vip salo 
nu ve şeref tribünü, 
güreş salonu ve İdari 
bölümler ile bilgisa
yar ve yazıcıları ile 
faksı dahil diğerdü

zenlemeleri ile 200 
milyarlık yardımı 
karşılıklı iyi diyalog 
lar sonrasında fab
rikalardan temin ettik 
ve Gemlik halkının 
hizmetine sundum. 
Hatasız kul olmaz, 
benim de hatalarım 
ve eksiklerim olmuş
tur fakat çalışma 
hayatım boyunca 
namussuzluk ve yüz 
kızartıcı olacak hiçbir 
hareketim olmamıştır. 
Görevimi kötüye kul
lanmadım, kimseyle 
kanunsuz bir iş yap
madım. 2008 yılının 
Temmuz ayında emek 
II olacağımı söyle
meme rağmen Şubat 
ve mayıs avında tayi
ni mln eski görev ye 
rim plan Kestel İlçe

sine çıkarılmasına ve 
bu kadar ısrarla 
tekrar tayin edilmemi 
sağlayanları vicdan
larıyla baş başa 
bırakıyorum, benim 
vicdanım çok 
rahat, şerefle ve 
gururla yürüttüğüm 
bu görevi ülkemin 
her yerinde yapmaya 
hazırım. 28 yıllık 
meslek hayatımın 
en verimli yıllarımı 
Gemlik'te geçirdim. 
15 yıldır açtığımız 
yaz spor okullarında 
binlerce sporcu 
öğrenci eğittik, 
yetiştirdik ve bununla 
gurur duyuyorum. 
Yaz spor okullarında 
çalışan öğretmenlere 
ve öğrencilerle bize 
inanan ve güvenen 
velilerime ve herkese 
bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Her 
zaman ve her yerde 
gönüllerde beraber 
olmak üzere daha 
nice mutlu ve 
başarılı çalışmalarda 
beraber olduğum 
ve isimlerini yaza
madığım dostlarıma 
haklarını helal 
etmelerini diliyor, 
Burhan Arıkan olarak 
saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum" dedi.

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğü’nden aldığım ehliyetimi 

ve 16 ZT 228 plakalı aracımın 
ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür. 

Dursun Ali OKUMUŞ

KAYIP

KAYIP

KAYIP

KAYIP

Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

BAKİYE ÖZDEMİR

Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Raif BAYRAKTAR

Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Naide GÜLER

Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Remziye BOZKURT

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesLcom
İM ABONE OLDUN»?

ıııdrlı kı ılıılı Mıııııııl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
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Esıafa müJie lferai ııaliKii ıHivor
Ayakkabı tamircisi, 
berber gibi küçük 
esnaf vergi yerine 
harç ödeyecek. Harç 
miktarı asgari ücrete 
göre belirlenecek ve 
nüfusu az olan 
illerde düşük tutula
cak, büyükşehirlerde 
yüksek olacak.
Berber, ayakkabı 
tamircisi gibi küçük 
esnafa vergi mua 
fiyeti geliyor. Basit 
usulde vergilemeye 
tabi yaklaşık 800 bin 
esnaf bölgelerinin 
nüfus kriterlerine 
göre kademelendiri 
lecek. Vergi öde
meyecek olan esnaf 
kademelerine göre 
belli bir miktar harç 
ödeyecek. Böylece 
Ankara'daki esnafla 
Adana'daki esnafın 
harç miktarı aynı 
olmayacak.* Harç 
miktarlarının belir
lenmesinde de as 
gari ücret esas alı
nacak. Ayrıca "belge 
teşviki" adı verilen 
sistemle -

tedarikçisinden fiş 
alan esnaf bu harca
maların yüzde 2 ya 
da 3,'ünü harçtan 
düşecek.
Edinilen bilgiyegöre 
Vergi Konseyi'nin 
yaklaşık 2 yıldır 
üzerinde çalıştığı 
Gelir Vergisi refor
munun rapor çalış
ması.tamamlandı, 
maddelerin yazımına 
geçildi. Taslak, 
Maliye Bakanlığı'na 
ay sonunda gönde 
rilecek. Bakanlık 
öneriler üzerinde 

tekrar bir değer
lendirme yapacak. 
Reformun yasalaşma 
sürecinin 2009 yılını 
bulması bekleniyor. 
Bu çerçevede getir
ilen önerilerden biri 
yaklaşık 800 bin 
mükellefi ilgilendiren 
basit usule tabi 
esnafın vergileme 
sistemini değiştin 
yor. Buna göre önce
likle küçük esnaf 
sınıflandırılacak.
Oturduğu bölgenin 
nüfus kriterine göre 
bir kademelendirme 

yapılacak. Bu 
kademelendirmenin 
daha çok Maliye 
Bakanlığı'nda 
şekillendi rilmesi 
bekleniyor.
İlk öneriye göre 2 
binin altındaki 
nüfusa sahip 
yerlerde küçük 
esnafa vergi 
muafiyeti getirilecek. 
Burada alış ve 
satışına göre de 
bir kıstas belir- 1 
denebileceği belir
tiliyor. Küçük esnaf 
vergi vermeyecek 
ama yıllık olarak bir 
harç ödeyecek. Bu 
harcın yansı da bu 
bölgelerde alınmaya
cak. Yani ör neğin 
200 YTL'lik bir harç 
belirlenecekse 
bunun 100 YTL'si de 
bu bölgelerde alın
mayacak. Ama irt
ibatın kesilmemesi 
için, yılın belli bir 
ayında gelip vergi 
dairesine "ben 
faaliyetteyim" diye 
beyanda bulunacak.

Üniversitelerarası 
Kuruldan varsıva destek
Üniversitelerarası 
Kurul toplantısı 
sona erdi. Toplan 
tının ardından bir 
açıklama yapan 
Üniversitelerarası 
Kurul Başkanı Prof. 
Mustafa Akaydın, 
yargının bağımsız 
lığına müdahale 
edilmesine karşı 
olduklarını belirte 
rek, "Türk yargısını 
yurtiçi ve yurtdışın- 
dan müdahaleye 
karşıyız " dedi. 
Toplantıda üç konu 
üzerinde ortak karar 
alındığını belirten 
Akaydın, üniversite 
kontenjanlarının 
artırılması ve kat
sayıların kaldırıl
ması konusunda 
üniversitelerin 
görüşünün alınma
masını üniversite 
terin bağımsızlığına 
müdahale saydık
larını kaydetti.
Akaydın, kontenjan
ların artırılmasını 
eğitimin kalitesini 
bozacağı endişe

siyle tasvip etme 
diklerini, bu tür ka 
radarın rektörlerin 
ve üniversitelerin 
görüşü alınmadan 
gündeme getir
ilmesini de üniver
sitelerin bağımsı
zlığına bir müda
hale olarak gördük
lerini açıkladı. 
Katsayının kaldırıl
ması gibi değişiklik
leri de sakıncalı 
bulduklarını ifade 
etti. Akaydın 
rektör seçimleri 
konusunda ise 
23 üniversitede 
rektör seçimlerinin 
tamamlandığını geri 
kalan 22'sinde ise 
önümüzdeki ay 
seçimlerin tamam
lanacağını bildirdi. 
Akaydın, rektör 
adaylarının YÖK'e 
davet edilip mülakat 
yapıldığını ve bu 
tür bir değerlendir
menin yapılmasını 
etik ve doğru 
bulmadığını 
açıkladı.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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W'IİIWIWIWKİ»W Serbest Kürsü
Merkez Bankası 
(MB) eski Başkanı 
Süreyya 
Serdengeçti, 
Türkiye'nin son 7 yıl 
içinde ekonomide 
yakaladığı başarı ve 
hızlı büyümenin 
halen çok konuşul
duğunu dile getirdi. 
Serdengeçti, 
Türkiye'nin, 7 yıllık 
süreçteki hızlı 
büyümesini devam 
ettirmesi gerektiğini 
anlatarak, "Türkiye, 
artık 2001 yılı pro
gramını bir kenara 
koyup, yeni bir 
ekonomi programı 
ele almalıdır" dedi. 
Türkiye-Avusturya 
İş Formu Toplantı 
sı'na konuşmacı 
olarak katılan İstik 
rar Enstitüsü Direk 
törü Süreyya Serden 
geçti, Türkiye 
ekonomisindeki 
güncel gelişmeler, 
işbirliği ve yatırımlar 
konusunda bilgi 
verdi. Konuşmasına, 
Türkiye'de yasama 
organının 30 yıllık 
mahcubiyetini 
2062 yılında 
sona erdirdiğini 
belirterek, başlayan 
Serdengeçti, bunu 
Merkez Bankası'nın 
bağımsız olması 
olarak gösterdi. 
Süreyya Serden 
geçti, 2001 yılından 
sonra Türkiye'de 
yaşanan büyüme 
nin, ekonomideki 
gelişmelerin dikkatle

“Kredikartındafaizindirimiyetmez”
Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Başka 
nı Sinan Aygün, 
kredi kartı faiz
lerinin aylık mevd
uat faiz oranının iki 
katını geçemeye
ceğine ilişkin 
kanun teklifinin 
TBMM'ye sunul
masının çok olum
lu bir gelişme 
olduğunu kaydetti. 
Aygün, “Kredi 
kartında faiz indiri
mini alkışlıyoruz. 
Ancak faiz indirimi 
tek başına kanayan 
yarayı durduramaz, 
birikmiş borçlar için 
de ödeme kolaylığı 
getirilmeli” dedi. 
ATO Başkanı Aygün 
yaptığı açıklamada, 
kredi kartlarına 
uygulanan faizin 
yüksekliğiyle bileşik

ve şaşkınlıkla izlen 
diğini vurguladı. 
'Türk parası sürekli 
olarak değer kaybet
ti' diyen Serden 
geçti, zaman zaman 
dünyanın en bol 
sıfırlı parası olarak 
Guiness Rekorlar 
Kitabı'na girdiğini 
hatırlatarak, "Bütün 
bu süreç sona erdi. 
Türk parası tekrar
dan değer kazandı" 
diye konuştu.
"Çok tartışılan bir 
könu idi. Madem 
Türk parası bu 
kadar değer kazan 
dı, ihracat perfor
mansı bu dönemde 
nasıl seyretti' düşün 
cesıni'n bu süreçte 
çok tartışılan bir 
konu olduğunu 
ifade eden Serden 
geçti, konuşmasını 
şöyle devam ettirdi: 
"Bir noktanın altını 
çizmek gerekir. Tür 
kiye'nin ihracatının 
yüzde 94'ü sanayi 
ürünlerinden oluş
maktadır. Yüzde 
56'sı Avrupa Birliği 

faiz konusunu 
sürekli gündeme 
getirdiklerini hatır
latarak, “Yüz bin
lerce insanın 
kabusu olmaya 
devam eden kredi 
kartı sorununun 
çözümü için Mart 
ayında TBMM Adalet 
Komisyonu'na yasa 

ülkelerine yapılmak
tadır. İhracat perfor
mansı ile ilgili Mer 
kez Bankası'nın bir 
grafiği var. 1948'den 
beri Türkiye'nin 
dünya ihracatındaki 
payı belirtiliyor.
1950'de yükselme 
var. Ama geri düşüş 
yaşanmış. Dünya 
daki artışın çok 
altında bir gelişme 
olmuş. 1980'den 
sonra hükümetlerin 
ihracatı teşvik poli
tikaları var. Bununla 
birlikte artış söz 
konusudur. Türki 
ye'nin ihracatı dün 
yanın ihracat payın
da daha fazla artı 
yor. Sonra yine dü 
şüyor. Türk parası 
nın değer kazandığı 
dönemde Türki 
ye'nin ihracatının ne 
olduğuna bakıyor
sunuz. Büyük bir 
artış yaşandığını ve 
Türkiye'nin, dünya 
daki ihracat payı 
artış oranları arasın
da ilk sıralara kadar 
geldiğini görüyoruz.

teklifi sunduk” 
dedi. Aygün, 5 
yılda iki kez yasal 
düzenleme yapıl
masına karşın yük
sek faiz oranları, 
bileşik faiz 
uygulaması ve 
kart limitlerinin 
kullanıcıların gelir 
düzeyinin çok 
üzerinde olması 
nedeniyle, sorunun 
köklü bir çözüme 
kavuşturula
madığını vurguladı.

Kredi kartına faiz 
sınırı getiren yasal 
düzenlemenin doğru 
olduğunu dile 
getiren Aygün, kart 
limitlerine de sınır 
getirilmesi gerektiği
ni kaydederek, şun
ları dedi: 
-"KART 
LİMİTLERİNE DE 

2001 programında 
Türk parasının de 
ğer kazandığı 
dönemdir. Türki 
ye'nin ihracatı hızlı 
bir şekilde arttı. Son 
7 yılda ilginç şeyler 
yaşandı Türkiye'de. 
Bunlar halen 
tartışılmaktadır." 
Yıllardır bir ülkenin 
rekabet gücünün 
döviz kuruna bağlı 
olduğunu düşünme 
eğiliminde olun
duğunu hatırlatan 
Süreyya Serden 
geçti, yine Türk 
parasının değer 
kazandığı dönemde 
ilginç tablo ortaya 
çıktığını belirterek, 
şöyle dedi: "Şu 
Davos'ta her yıl 
toplantı düzenleyen 
Dünya Ekonomik 
Formunun, ulus
lararası ekonomik 
formunda 
Türkiye'nin 
sıralaması ne 
oldu. Yüze göre 
ayarlanmış ülke 
sıralamasında
2000 yılında Türkiye 
68. sırada. 2001 
ve 2002'de 72 ve 
81'e düşüyor.
2003 de ilerliyor. 
2003'de 64'e 
çıkıyor. Diğer 
yıllarda 63, 61, 47 
ve 41'e yükseliyor. 
Türkiye'nin dünya 
rekabet liginde 
parası değer 
kazanırken nasıl 
ilerlediğini 
görüyorsunuz."

SINIRLAMA 
GETİRİLMELİ” 
Aygün, "30 Nisan 
tarihi itibariyle 
kredi kartı borcu 
nedeniyle 
1 milyon 86 bin 
33 kişi kara listeye 
girmiş durumda. 
Yapılacak faiz 
indiriminin yanı 
sıra kara listeye 
giren kişilere de 
ödeme kolaylığı 
sağlanırsa, 
uygulanan yüksek 
faizlerin yükü 
altında ezilenler de 
rahata kavuşmuş 
olacak. Ancak, 
kredi kartı kabusu
nun bir daha gün
deme gelmemesi 
için yapılması 
gereken köklü 
düzenlemeler de 
var.” dedi.

Ertuğrul DOĞANALP 
Marmarabirlik Entegre Tesisler Müdürü 

ZEYTİNDE ÇEŞİTLE İLGİLİ 
MEVZUAT AÇIKLAMASI

Bilindiği, gibi sofralık zeytin halen, 
"Türk Gıda Kodeksi Tebliğ" (Kodeks) olma 
yan ürünler arasındadır.

Sofralık zeytin tebliğ hazırlık çalışmaları 
2004 yılında İzmir Ticaret Borsası öncü 
lüğünde başlatılmıştır. Hazırlık çalışmaları
na Marmarabirlik adına Alt ihtisas Korniş 
yonu üyesi olarak katıldım. Hazırlanan 
taslak Tarım Köy İşleri Bakanlığı Gıda 
Kodeks Daire Başkanlığına sunulmuştur.

Sektörde ürün tebliğ olmadığından 
mevzuatta Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğ
lerine ve TS 774 Sofralık Zeytin Standar 
dına bağlı kalınarak bugüne kadar hareket 
edilmiştir. Standarttaki tanımlarda;

Tip: Siyah, yeşil Rengi Dönük, Varyete 
(Çeşit): Gemlik, Uslu Edremit gibi çeşitleri 
ifade etmektedir. Bu nedenle Marmara bir
lik ürünlerinde Gemlik Tipi ifadesi yerine 
Gemlik Çeşidi ifadesi yazılmaya başlan
mıştır. Son iki senedir yazılmamaktadır.

TS 774, Şubat 1997 metninde 
işaretlemede "Varyete" yazılması zorunlu 
iken, Nisan 2003 metninde varyete yazıl
ması şart koşulmamıştır. Sektör altyapısını 
eski standarda göre.oluşturduğundan, 
ürünler üzerine Gemlik Tipi ifadesi yazıl
maya başlanmıştır. Halen bazı ulusal mar
ket ve kurumların alım şartnamelerinde 
zorunludur.

| Gemlik Ticaret Borsası'nın almış olduğu 
menşei işaretinin ürünler üzerine varyete 
nin yazılmasına engel teşkil edebileceği, 
tebliğ hazırlığında bulunan alt komisyon 
üyelerine tarafımızca bildir miştir. Konuyla 
ilgili olarak bakanlık uzmanları, Patent 
Enstitüsü ve Türk Standartları Ensti 
tüsü'nden görüş istemiştir.

Sektörün çoğunluğu tüketicinin yanıl
maması için zeytin ambalajları üzerinde 
varyete yazılmasının uygun olacağı fikrini 
savunmuştur. Marmarabirlik olarak bizim 
ürünlerimiz üzerinde Gemlik Çeşidi iba 
resinin yazılmaması satışlarımızı etkileye- 
meyecektir, çünkü marka bilinirliği vardır. 
Ayrıca ürünlerimizin Marmara Bölgesi 
zeytin üretici ortaklarımızın Gemlik Çeşidi 
ürünlerinden temin edildiği konusunda 
hiçbir şüphe yoktur. Sektörde ürün 
izlenebilirliliğini kurmuş altyapıya sahip az 
sayıdaki kurumdan birisi Marmarabirlik'tir. 
Çünkü alınan her kg. ürünü belgeleyen 
"müstahsil makbuz"ları vardır. Müstahsil 
makbuzlarından kayıtlı ortağın ne kadar 
zeytin verdiği, teslim ettiği zeytinin hangi 
havuza kapatıldığı, havuzdan çekilen zey
tinin Entegre Tesisleri'ne hangi irsaliye ile 
sevk edildiği, sevk edilen ürünün parti 
numarasından ne şekilde ambalajlanıp, 
nereye sevk edildiğine kadar olan uzun bir 
süreç izlenebilir ve kayıt altına alınır.

Maramarabirlik olarak her türlü ortamda 
bölge zeytinciliğimizi kalitemizle ve gele 
neksel naturel fermantasyon tekniğimizi 
ön plana çıkarak savunmaya çalışıyoruz. 
Çünkü ülke genelinde Akhisar, Aydın, 
Antalya, Adana, Mersin'den Diyarbakır'a 
kadar dikilen milyonlarca Gemlik fidanları 
ürün vermeye başlamıştır.

Tüketici tarafından konuya bakıldığında 
fiyat faktörü etken olacağından bölge zey 
tinciliğini gelecekte zor günler beklemek
tedir. Bu nedenle Marmarabirlik, Gemlik 
tartışması yaratmak yerine, hep birlikte el 
ele vererek Marmara bölgesi sofralık zey 
tinciliğinin geleceği tartışılmalıdır.
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Bursa'da bir eve 
giren gaspçılar, ev 
sahibesini yumukla 
darp edip, altınlarını 
ve çantasındaki 800 
YTL parayı alarak 
motosikletle kaçtı. 
Edinilen bilgiye gö 
re, Maksem Mahalle 
si Külhan Sokak'ta

meydana gelen olay
da, S.Ç.'nin (30) evi 
ne gelen ve daha 
önce birlikte yaşa 
dığı iddia edilen 
G.K. (24) ve G.S. 
(23), genç kadının 
suratına yumrukla 
vurup, boğazını 
sıktı. Gaspçılar,

kadını darp ettikten 
sonra, bileğinde 
bulunan 1 adet 
künye, boynunda 
bulunan 2 adet 
altın zincir kolye ve 
çantasından 800 
YTL* yi alarak 
16 GG 232 plakalı 
motosiklet ile kaçtı.

İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
polis, yaralı kadını 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürdü. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatan polis 
2 şahsın peşine 
düştü.

h'SsBifeni[aıasrt(ttaııBı
Bursa'da kimliği 
belirsiz kişiler, 
evini kiraladıkları 
kadını avro yerine 
değersiz peru 
parası vererek' 
dolandırdı.
Edinilen bilgiye 
göre, Karaman 
Mahallesi Kale

Sokak üzerindeki 
Fatma Özcan'a 
(49) ait evin ziline 
basan 2 şahıs, 
alt kattaki boş 
daireyi kiralamak 
istediklerini 
söyledi. Kira 
bedelinin 450 YTL 
olduğunu

belirten Özcan, 
şahıslara evi 
gezdirdi. Evi 
beğendiklerini 
belirten şahıslar, 
"Biz sana bin euro 
vereceğiz, 2 aylık 
kira parasını al, 
üstü olan 550 YTL'yi 
bize Türk parası

olarak ver'! dedi. 
Bunun üzerine 
Özcan şahıslar 
550 YTL verdi. 
Şahıslar kayıplara 
karışırken, dolan 
dirildiğini anlayan 
Özcan polise 
başvurdu. Soruştur 
ma sürüyor.

Silahlı soyguncular marketçiyi 
ölümle tehdit edip kasayı boşalttı

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
1

Her Çeşit Etolak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 - YTL

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m’ SATILIK DAİRE

Ş
&

| 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
£

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik i
K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire e

Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP
3 24 74 Fax: 514 10 21

s & § 
&

Bursa'da bir markete 
müşteri gibi giren 
silahlı 3 şahıs, mar
ketçiyi etkisiz hale 
getirip kasadaki par
aları çalarak kaçtı. 
Edinilen bilgiye gö 
re, Esenevler Mahal 
leşi Erdoğan Cadde 
si üzerindeki Bayram 
Demirbaş'a (35) ait 
tekel bayiine müşteri 
gibi giren kimliği 
belirsiz 3 kişi, bel
lerinden çıkardıkları 
silahları markette 
duran Bayram De 
mirbaş'ın eniştesi 
ALaverdi San'a (51) 
doğrulttu. Silah çe 
kip ölümle tehdit 
ettikleri San'ı mar
ketin içerisinde etki
siz hale getiren soy
guncular, kasadaki 
bin 400 YTL parayı 
alarak kaçtı. Mar 
ketin karşısındaki bir 
binanın balkonun
dan olanları gören 
bir kadının ihbarı 
üzerine polis, kısa 
sürede olay yerine 
gelerek araştırma 
başlattı. Kimliği be 
lirsiz 3 şahsın plaka 
sı alınamayan gri bir 
otomobille kaçtığının 
belirtilmesi üzerine, 
f>olis ana yollarda 
ertibat aldı. Alaverdi 

San'ın ifadesini alan 
ekipler, marketten 
parmak izi aldı. San, 
ne olduğunu anla
madığını, şahısları 
müşteri sandığını 
söyledi. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatan polis, kim
liği belirsiz silahlı 3 
soyguncuyu arıyor.

ELEMAN ARANIYOR

Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır. 

KARADENİZ YAPI 
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ 

Fabrikası Karşısı GEMLİK
TEL: 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR
Çanak anten 

montajı yapabilecek 
TEKNİK ELEMAN ARANIYOR 
oıcırm stmimiıimi

KAPTAN ELEKTRONİK 
TEL: 0.224 513 78 70

I ELEMAN ARANIYOR]

Endüstri Meslek lisesi veya 
Meslek Yüksek Okulu 

elektrik bölümü mezunu 
ELEMANLAR ARANIYOR 

Miiracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yed Yalova Yola 3. Km Gemlik /BURSA 

TEt 0.224 514 00 60
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ELEMANLAR ARANIYOR
Taşlama atölyesinde 

r çalışıııal» 
KMİfİYEHEMANlAllflnANIYOR 
Bo^ımfaet+SSK+Servis+Y'eme*
OZPART LTD. $Tİ.

Çeltikçi Köyü altı llpınar Mevki 
Eski Tuğla Fabrikası içi No:8 ORHANGAZİ 
T 0.2245721490-

0.533573 48 75 - 0.530 523 06 05

ACİL ELEMAN ARANIYOR
Orhangazifabrikamızda 

çalışacak bıçkı ustaları ve 
vasıfsız işçiler alınacaktır.

ÖS ORMANÜRÜNLERİ
Akharem köyü Mevki İznik Yolu ■ Orhangazi
0.224 587 76 45 - 0.533 720 27 65

SATILIK DAİRE
Denize yakın, 3 yalak odalı 

135 m2 iki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi

Tel: 513 18 99 OSM: 0.533 356 44 39

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatlar şahsen yapılmalıdır.

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1-GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

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 I BURSA - Tel: 513 47 39

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanıI Tel;(0.224)5139683GEMLİK

GEMLİKSİNEMA GÜNLÜĞÜ
VEINÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel!5l3332l)

RED KİT
LÜTFEN BAŞA SAR

12.00 -14.00 ■ 16.00 • 19.00
14.15-16.30-19.15-21.15
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Amirliği'nde 
görevli itfaiye çalı 
şanları, mesai deği 
şiklikleri ve ağır 
çalışma şartlarını 
aileleriyle birlikte 
protesto ettiler. 
Bursa'da Türkiye . 
Yerel Yönetim 
Hizmetleri Hizmet 
Kolu Kamu Çalışan
ları Sendikası (TÜRK 
YEREL HİZMET 
SEN), Türkiye KAMU 
SEN ve TÜM BEL
SEN Bursa Şubeleri 
tarafından yapılan 
ortak basın açıkla
masında itfaiye 
çalışanlarının ağır 
çalışma koşullarına 
ve mesai değişiklik
lerine dikkat çekildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Osman 
gazi Zafer İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
önünde toplanan 
itfaiye çalışanları 
aileleriyle birlikte 
yapılan değişiklik ve 
uygulamalara tepki 
gösterdi. Aralarında 
kadın ve çocukların
da bulunduğu yak
laşık 50 kişilik grup 
burada ellerinde 
çeşitli döviz ve attık
ları sloganlar eşliğin 
de yapılan uygula
manın bir an önce

illllirilllllllillllllllliillllllllilil

düzeltilmesini istedi. 
Grup adına basın 
açıklaması yapan 
Türkiye Kamu Sen 
Bursa Şube Başkanı 
Selçuk Türkoğlu, 
günden güne 
çalışanların hakları
na ilişkin saldırıların 
artarak devam ettiği
ni belirterek, "İmf 
direktifleri ile Sosyal 
Güvenlik ve Sağlık 
Sigortası yasası ile 
bir çok hakları gasp 
edilen çalışanlar 
bugün de 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanhğı'nda 
yeni bir hak gaspıyla 
karşı karşıya bulun
maktalar." dedi. 
İtfaiye hizmetinin 24 
saat aralıksız görev 
yapılan stratejik bir 
kamu mzrrieu nııeı'ığT 
taşıyan ve görev 
yapanların çeşitli 
risklerle karşı 

karşıya olduklarına 
değinen Türkoğlu, 
"İtfaiyede daha önce 
24 saat çalışma 48 
saat dinlenme şek
linde uygulama 
20.05.2008 tarihi 
itibari ile 24 saat 
çalışma, 24 saat 
dinlenme şeklinde 
düzenlenmiştir. Bu 
düzenleme itfaiye 
çalışanlarına yüzde 
50 daha fazla iş 
yükü getirmekte 
olup, dinlenme 
saatini 24 saate 
düşürmektedir. Yeni 
düzenleme ile gün 
aşırı 24 saat çalış
mak zorunda 
bırakılan itfaiye 
çalışanları fiziksel 
ve ruhsal yönden 
çöküntü yaşamakta 
ve daha sonra ki 
rTöı^utHje V&riiTiıf 
olması mümkün 
olmayacaktır." 
şeklinde konuştu.

Bursa'la Itaelere larsı
part jc hahçeler ilaçlandır
Bursa'da Osmangazi 
Belediyesi, 85 bin 
hektarlık yeşil 
alanda kene ile 
mücadele için 
ilaçlama 
yapmaya başladı. 
Vatandaşların 
oturduğu park ve 
bahçeler yaz ayların
da ilaçlanacak. 
Osmangazi 
Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü, 
yaz aylarında 
toplumu tedirgin 
edşn kene ile 
mücadeleye başladı. 
Belediye sınırları 
içerisindeki 85 bin 
hektarlık yeşil alanı 
ilaçlayan Veteriner 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, kene vakası 
yaşanmaması için 
seferberlik ilan etti. 
Osmangazi 
Belediyesinin 
keneyle mücadelesi 
eylül ayına kadar 
devam edecek. 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün onay
ladığı ilaçları kul
lanan ekipler, halka 
açık alanda kul
lanılacağı için insan
ları etkilemeyecek 
şekilde zehir oranı 
düşük olan ilaçları 
tercih ediyor. 
Osmangazi

Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürü Metin 
Akış, Türkiye'nin 
kene için coğrafi açı
dan müsait bir bölge 
olduğunu ifade 
ederek, "Kene ailesi 
geniş bir aile ve 800 
çeşidi var. Bu 
çeşitlerden 30'u 
ülkemizde ve bun
ların 6 çeşidi de 
Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi 
virüsünü taşımakta. 
Bugüne kadar ilim
izde herhangi bir 
ölümcül kene 
vakasına rastla
madık. Keneyi tüm 
alanlarda yok etmek 
mümkün değil. 4-5 
aylık yaz döneminde 

bir kene ortalama 
800 ile 15 bin arasın
da yumurta bırakı 
yor. Biz de belediye 
olarak sınırlarımız 
içerisindeki park, 
bahçe ve yeşil alan
ları 4 ay boyunca 
aylık periyotlarla 
ilaçlayacağız.
Vatandaşlardan 
ricamız, herhangi 
bir kene ısırığına 
rastladıklarında 
hemen en yakın 
sağlık ocağına 
gitsinler" dedi. 
Sıcaktan bunalıp 
parklara gelen 
vatandaşlar, beledi 
yenin çalışmaların
dan memnun kaldık
larını söyledi.

M'lliaWllaSIWMIİMİİI
Başbakanlık Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
tarafından bakılan 
ve korunan çocuk
lardan, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
kanalıyla işe yer
leştirilecek olan ilk 
öğretim okulu me 
zunları için Bursa'da 
29 Haziran 2008 
Pazar günü sınav

yapılacak.
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada; 
"Milli Eğitim Bakan 
lığı Personel Genel 
Müdürlüğü'nün 
yazıları ile 
Başbakanlık Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
tarafından bakılan 
ve korunan çocuk
lardan, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk

■y

Ormanlarımıza sahip çıkmak için topladığımız 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.

Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
kanalıyla işe yer
leştirilmek üzere 
başvuruda bulunan
ların atamalarında 
kullanılmak üzere 
ilköğretim okulu 
mezunları için ilimiz 
emrine toplam 18 
adet)hizmetli kadro
su tahsis edilmiş 
ojup, sınav 
29.06.2008 Pazar 
günü düzenlenecek
tir." denildi.

B€Kl€Nl€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK
MATBAACILIK-YAYINCILIK •REKLAMCILIK Tel:(0.224)5139683 Fax: (0.224) 513 35 95
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Uçarak gelen hastalıklara dikkai
Yaz geldi ve her 
tarafı sivrisinek 
sardı. Nerde olur
sam olayım gelip 
beni buluyor ve 
sokuyorlar. Diyelim 
ki AlDS'li bir hastayı 
soktu sivrisinek ve 
geldi sizi ısırdı... 
Size ne gibi tehlike 
ler bekliyor. Aile 
Hekimliği Uzmanı, 
Clinica Gayrettepe 
Tıbbi Direktörü Dr. 
Eren Eroğlu, Mynet 
okurları için yazdı. 
AIDS'İN BULAŞMA 
YOLLARI 
Sivrisinek sokması 
ile AIDS'e sebep, 
olan HIV virüsü 
bulaşmaz. HlV'in 
insanlara bulaşması 
başlıca;
1. Cinsel ilişki ile 
2. Vücudunda HIV 
bulunan birinin kanı 
bulaşan enjektör 
yada cerrahi aletin 
tekrar kullanılması 
yada batması ile 
3. HIV taşıyıcısı 
anneden doğan 
bebeğe hamilelik 
veya doğum sırasın
da veya emzirme ile 
4. Kontrolü yapıl
mamış mikroplu kan 
ve Kan û nirîıerf vci"- 
ilmesi ile olur.
5. Kanamaya sebep 
olabilecek kuvvetli 
öpüşmeler de bulaş
ma yollarından 
biridir.
Buna karşın günlük 
normal el sıkma,

aynı tuvaleti kullan
ma, ayni bardaktan 
su içme, hapşırma 
ve öksürme ile 
hastalık insandan 
insan geçmez. 
Bir hastalığın 
sivrisinek aracılığı 
ile bulaşabilmesi 
için o hastalığa 
sebep olan 
mikrobun 
sivrisineğin vücud
unda gelişimini 
sürdürüyor olması 
yada yaşamını 
devam ettirebilmek 
için uygun ortamı 
bulması gerekir. HIV 
bu mikroplardan biri 
değildir; fakat 
sivrisinek kanalı ile 
dünya üzerinde 
yayılan ve çok 
önemli sağlık sorun
larına seoep ûıâıî 
birçok hastalık 
vardır.
SİVRİSİNEK İLE 
GEÇEN EN ÖNEMLİ 
HASTALIK, “SITMA” 
Ülkemiz için bu 
hastalıkların en 
önemlisi sıtmadır.

Sıtma paraziti 
sivrisineğin vücud
unda gelişimini 
tamamlayarak başka 
insanları hasta ede
bilecek yeteneği 
kazanır, özellikle 
Güneydoğu Anadolu 
ve Güney Anadolu 
bölgelerimiz sıt
manın sık görüldüğü 
bölgelerdir.
Bunun yanında 
Afrika ve Güney 
Amerika'nın tropikal 
bölgelerinde önemli 
ölçülerde hastalığa 
ve ölüme sebep olan 
sarı humma da 
sivrisinek yolu ile 
insanlara bulaşan 
bir hastalıktır Bu 
hastalığın kontrolü 
için Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından 
J.'.V.1 .Kl‘.r.a 11 a r .ko n u I - 
muştur. Aşı olmayan 
hiç kimse hastalığın 
hüküm sürdüğü 
ülkelere seyahat 
edemez.
Sıtma ve Sarı 
Humma'dan başka 
Dang Humması, Rift 

Valley Humması, 
Chikungunya 
Hastalığı, Japon 
Ensefalıtı, Batı Nil 
Humması, Lenfatik 
Filariazis de 
sivrisinek aracılığı 
ile yayılan hastalık
lar arasında sayılır., 
Bu hastalıkların 
adları bizde çok bil
inmese de dünya 
üzerinde önemli 
sağlık sorunlarına 
sebep olurlar. 
ÇÖZÜM 
SİVRİSİNEK 
YATAKLARINI 
TEMİZLEMEKTE 
Tüm bu hastalıklara 
engel olma yol
larının başında 
sivrisinek yataklarını 
yok etmek gelir. Bu 
konuda ne kadar 
etkili olunabileceği 
şüphe götürür; ama 
en azından yerleşim 
bölgelerine yakın 
durgun su birikinti
lerinin giderilmesi 
ve uygun ilaçlamalar 
ile insanların yoğun 
yaşadığı yerlerdeki 
sinek yoğunluğunun 
azaltılması önemli 
bir başlangıç sayılır. 
Böyle çalışmaların 
yapılmadığı kırsal 
Döi'geterote sıç 
korunma kişinin 
kendi sorumluluğu
na düşer. Açık 
mekanlarda cibinlik, 
sivrisinek kovucu 
losyonlar en etkili 
metotlardır.

Cilt sağlığına 
Güneş' uyarısı

Bronz bir tene sa 
hip olmak için uzun 
süre güneş altında, 
solaryumlarda 
zaman geçiren kişi
lerin, erken yaşlan
ma ve ilerleyen dö 
nemlerde cilt kan 
serine yakalanma 
riski ile karşı karşı 
ya bulundukları 
belirtildi.
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Dermatoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Rana 
Anadolu, solaryum
la ya da doğrudan 
güneşlenme ile 
bronzlaşmanın 
başta cilt kanseri 
ve erken yaşlanma 
olmak üzere ciddi 
sağlık sorunlarına 
neden olabileceğini 
söyledi. Anadolu, 
bir çok ülkede 
solaryum kullanımı
na kısıtlama 
getirildiğini, bu 
konuda toplumsal 
duyarlılığı artırmaya 
yönelik çalışmalar 
yapıldığını belirtti.
-"Suni bron- 
zlaştırıcılar tercih 
edilmeli"-
Uzun süreli UV 

ışınlarına maruz 
kalan kişilerde, 
erken yaşlanma, 
ciltte deformasyon, 
leke ve cilt kanseri 
riskinin arttığını 
belirten Anadolu, 
bu yöntemler 
yerine "suni bron- 
zlaştırıcıların" 
kullanımının daha 
uygun olduğunu 
söyledi. Suni 
bronzlaştırıcıların, 
güneşten koruma 
ve nemlendirme 
özelliği olan tip
lerinin bulun
duğunu anlatan 
Anadolu, bunların 
krem, jel, sprey 
şeklinde olduğunu 
söyledi. Bunların 
içinde de kimyasal 
maddeler bulun
duğunu ifade eden 
Anadolu, 
"Deriye hiçbir 
kimyasal maddenin 
uygulanması 
doğru değil. 
Ancak, deri 
hücrelerinin 
genetik materyalini 
bozarak kanser 
oluşturan UV ile 
karşılaştırıldığında 
bu ürünler daha 
zararsız" diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5-14 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 547 34 00
Sahil Dev, Hast. c*ı*>MerS.fl.Oc.fii » ?’
Tomokay Tomografi J 1 u oo
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 617 33 94

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 OTO GAZ 513 14 25
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BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL 

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ, 

Adres: İstiklal Cd. Gemlik /BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Hukuk Fakültesi’nin açılışında hükümete ince göndermelerde bulundu

Gemlik Hukuk Fakültesi’nin açılış törenine katılan 9. Cumhurbaşkanı Süley 
man Demirel, yaptığı konuşmasında AKP hükümetine göndermeler yaparak, 
“Reform korkağı bir Türkiye olmamalıyız. Reformu Avrupa için değil, halkımız için 
yapmalıyız. Daha iyi yönetim ihtiyacı duyanların başında Türkiye gelmektedir” 
dedi. Demirel’in konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Haberi sayfa 6-7’de

GemlikKErıe
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHANLAT
OTOMOTİV A.Ş.

► TRAFİK ► KASKO ► KAYIT TESCİL
► DEVİR ► PLAKA ►NAKİL ►YOLBELGESİ 

► TEMİZ KAĞIDI ► MUAYENE 
TÜM TRAFİK VE SİGORTA İŞLEMLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR

26 Mayıs 2008 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK

Tel: O 224 513 33 49 Fax : 513 33 50

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Sunğipek’i üniversiteye kazandırılmasında kendisine sahip çıkan Gemliklilere teşekkür etti

IIltllrtlİİlİlHlIlMillllll

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

f Asım Kocabıyık Kültür ve Eğitim Vakfı 
tarafından yaptırılan Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Hukuk Fakültesi’nin açılışında 
konuşan UÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Yurtku 
ran, burada çağdaş hukuku yazacak ve onu 
anlatacak hukukçular yetişecek.” dedi. İlk 
Hukuk dersini veren Prof.Dr. Süheyl Batum 
ise ‘Hukuk herkes için önemlidir. Hukuku 
ayak bağı olarak görmeyen devlet adamlarına 
ihtiyacımız var. Hukukçunun değerini bilen 
devlet adamları yetiştirmeliyiz” şeklinde ko 
nuştu. Hukuk Fakültesi’ni yaptıran Asım Koca 
bıyık ise, ‘Hukuk çağdaşlığın ve geleceği 
mizin güvencesidir” dedi. Haberi sayfa 6-7

İB/ZFULDA
Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
No: 13/14 Gemlik / BURSA
Tel: 524 74 01
Fax: 524 74 02^^^

Fulda’nın yepyeni kampanyası Telelastlk İle 
M|^21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 

4 adet Fulda lastik alın, 
mk anında Motorola Motofone F3 
« cep telefonunun sahibi olun

MB Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları

YÜKSEK ALMAN. TEKNOLOJIS/

■ ■ ■ ■ Sürücünün akıllı tercihi

FULDA'DAN TELELASTİK
YANİ TeLeFoN kAZANdlRAN^İASTlk

Demirel’den ince uyanlar
Uludağ Üniversitesi tarafından kurulan, Asım Koca 

bıyık Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yaptırılan 
Gemlik Hukuk Fakültesi’nin açılış töreni görkemli ol 
du.

Tören baştan sona ders yapılan bir okul gibiydi.
Törene ise damgasını vuran tabii ki 9. Cumhurbaş 

kanı Süleyman Demirel oldu.
Bursa’da gazetecilik yaptığım yıllarda, Demirel 

Başbakandı ve onun o yıllarını da, 1970 yıllardaki 
Başbakanlık dönemini de yaşadım.

Bugün gelinen noktada Demirel'! bilge bir kişi 
olarak gördüm. Devamı sayfa 5'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sadaka taşları....
Yunuş emre'nin bir deyişiyle girelim 

söze..
"Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil"
Sonra da sevgiili dostum Baha'nın bir 

anımsatması olan "'yardımlaşma"yla 
devam edelim..

Türkler yaşam biçimlerini insana saygı 
üzerine kurmuş. Paylaşmayı çeşitli kurulu
larla yaygın hale getirmiş..

Külliyeler, imareltler, hanlar, hamamlar, 
şifahaneler, ve sadaka taşları hep insan 
için, yetmezmiş gibi hayvanlara da bir 
sevgi var, ilgi var.

Sokak hayvanlaırına barınak, kuş evleri, 
sulaklar, yalaklar, çeşmeler...

Toplumsal yardımlaşma çok değerli bir 
erdem..

Ancak çok dikkatli olunması gereken 
bir durum.. „

Çünkü;
En küçük bir düşüncesizlik yardım 

edeni de alanı da zor duruma sokabilir..
Şimdiler de oldukça sıcak bir biçimde 

ülkenin gündemine oturan ve adeta bir 
sektör halini alan "sadaka sistemi" amacı; 
mn dışına çıkarak "ulufe”ye dönüştürül 
dü..

Oysa..
Atalarımız yaptıkları hayrın içine riya ve 

kibirlenme girer ve iyilik yapılan kimseler 
de kendilerini ezik hissederler diye çok

I hassas davranmışlar..
» a Onur ve vakarından dolayı fakirliğini 
gizleyenler ihtiyaçlarını kimseye açama 
yanlar için ince ve farklı yardım yolları bul
muşlar.

Onlara muhtaç olmanın ezikliğini yaşat
mamak .gönüllerini kırmamak için gayet 
zarif yardım şekilleri geliştirmişler, böylece 
alan utanmaktan, verende gurur ve riyadan 
korunmuş..

Yardımlaşma için buldukları çok ulvi 
yöntemlerden biri de SADAKA TAŞLARI 
dır..

Sevgiyi asaleti ve erdemi simgeleyen 
Sadaka taşları farklı boylarda olmakla 
beraber genellikle beyaz renkli taştan 
silindir ve dört köşe şeklinde, bir kısmı ise 
havuz, kovuk, ve yatay bazen de oyuklar 
şeklinde olurdu. Gelenler elini sokar 
bırakır, alanlar elini sokar alırdı.

Silindir ve dört köşe taşlar toprağa 
dikine gömülürdü, 60-90-140 ve 2 metre 
boylarında olanları vardı, tepeleri dikdört
gen veya taşına göre yuvarlak 10-15 cm. 
derinlikte oyuktu yardımlar bu oyuğa 
konulurdu.

Yüksek taşların önünde uzanabilmek 
için basamak taşları vardı.

Genelde gözden ve kalabalıktan uzak 
tenha yerlere konulan bu taşlar, cami avlu
larında türbelerin köşelerinde, mezarlıklar
da olurdu.

Bir semtin fakirleri için konulmuş 
bağışlara diğer bir semtin fakirleri dokun
mazlardı, ayrıca ihtiyaç sahiplerinin, taşta 
birikenlerden sadece ihtiyacı olan şeyleri 
almaları diğerlerini başka ihtiyaç sahipleri 
ne bırakmaları takdire değerdi.

Bu taşlara madeni paralar bırakılırdı, 
paranın dışında giyim eşyası ve yiyecek de 
konurdu Yardımlar daha çok geceleri 
bırakılır ve sabaha karşı alınırdı.

Sadaka taşları bugün bir kenarda 
unutulmaya yüz tuttu..

Zaten sadaka vermek de "bir ayrıcalık" 
ve "oy ve reklam malzemesi"halini aldı..

Veren için de alan için de onur, gurur 
meselesi olmaktan çıktı..

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
2007-2008 eğitim 
ve öğretim yılında 
açılan Mesleki 
Teknik ve Genel 
Bilgi Kurslarının 
Yıl Sonu Sergi ve 
Belge Dağıtım 
törenleri başlıyor. 
28 Mayıs 2008 
Çarşamba günü 
saat t6.oo’da 
Küçük Kumla 
Orman Kampı’nda 
ev mefruşatı, 
ahşap boyama 
ve hasır takı 
örücülüğü 
sergisi ile 
başlayacak olan 
program, 
30 Mayıs 2008 
Cuma günü 
saat 16.oo’da 
Umurbey 
Beldesi’nde 
makine nakışları, 
yağlı boya tekniği 
resim, hasır 
takı örücülüğü

sergileriyle 
devam edecek. 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
16 Haziran 2008 
Pazartesi günü 
saat 16.30’da ise 
Anadolu Meslek 
Lisesi ve Kız Meslek 
Lisesi Salonu’nda 
giyim, ev mefruşatı,

konfeksiyon 
makineleri kullanımı, 
modelistlik, seramik 
eşya yapımı, yağlı 
boya tekniği resim, 
ahşap boyama, 
takı, nakış, ahşap 
boyama, hasır 
takı, el nakışları, 
uygulamalı anne 
eğitimi, İngilizce, 
bilgisayarlı muha 
sebe, kuaförlük,

bilgisayar operatör
lüğü, web tasarım, 
kalorifer ateşçiliği, 
okuma-yazma, 
judo, voleybol, 
bale, tiyatro, 
halk oyunları, 
gitar, satranç, 
hızlı okuma, cenaze 
yıkama elemanı 
yetiştirme, kasiyer 
eğitimi, ÖSS 
hazırlık, arıcılık, 
zeytin yetiştiriciliği 
ve budama kursları
na katılan kursiyer
ler için belge 
dağıtım töreninin 
yapılacağı bildirildi. 
Öte yandan yapılan 
açıklamada, 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
2008-2008 eğitim 
ve öğretim yılında 
merkez ve köylerde 
toplam 102 branşta 
kurs açıldığı ve 
bu kurslara toplam 
2 bin 292 kursiyerin 
katıldığı belirtildi.

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
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SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÖMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz
manzaralı, 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
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
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Bursa Halk Otobüsçüleri, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi 
1 YTL 50 kuruş olan taşıma ücretini 1 YTL 80 kuruşa çıkartmak istiyor

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Halk otobüsleri
yüzde 20 zam istiyor
Bursa'da geçen 
dönem belediyenin 
hatalı uygulaması ile 
Bursaray'a paralel 
hat alan batı 
bölgesindeki özel 
halk otobüsleri, 
büyükşehirler 
içerisinde en 
pahalı taşımacılığı 
yapmasına rağmen 
bilet ücretlerine 
zam talep ediyor. 
Bursa Halk 
Otobüsçüleri, 
Ulaştırma 
Koordinasyon 
Merkezi (UKOME) 
ye yaptıkları talep 
ile 1 YTL 50 kuruş 
olan taşıma ücretini 
1 YTL 80 kuruşa 
çıkartmak istiyörTar. 
İstanbul ve 
Ankara'daki güzer
gah uzunluklarının 
yarısı kadar olan 
Bursa'daki hatlarda, 
şu anda bu iki 
büyükşehirden 
yüzde 25 daha 
pahalı ücretle 
1.50'den taşımacılık 
yapan halk otobüs
leri, ilk olarak büyük 
şehir belediyesinin 
validatörlerden 
kestiği yüzde 11'lik 
komisyonu, yüzde 
8'e düşürttü. 
Belediyenin bu

Uludağ’ı terminatör böcekler ile kuşlar koruyacak
Kış turizminin önem
li merkezlerinden 
Uludağ ormanlarının 
kurumaması için do 
ğaya 5 bin adet ter
minatör böceği bira 

'kıldı. Biyolojik 
mücadele çerçeve 
sinde laboratuvarlar- 
da üretilen termina 
tör böcekleri, gömül 
dükleri topraktan 10 
gün sonra çıkarak 
ormanların kuru
masına sebep olan 
çam kese böcekleri
ni yiyecek.
Çam ağaçlarının dal
larına koza örerek 
ağaçların kuruması
na sebep olan çam 
kese böceklerine kar 
şı kimyasal müca

olumlu yaklaşımın
dan sonra, bu defa 
mazota gelen zam
ları bahane ederek 
taşıma ücretlerine 
zam talep ediliyor. 
İstanbul'da ortalama 
25 kilometrelik 
güzergahta halk 
otobüsleri 1.20 ye 
taşıma yaparken, 
ayrıca 2 saat 
içerisindeki 5 
adet kullanımda da 
vatandaşlar yüzde 
50 ücret ödüyorlar. 
Bu fiyat Ankara'da 
da Bursa'nın iki 
katı uzunlukta 
güzergahlarda 
İstanbul ile aynı 
fiyatla 1.20 olarak 

deleye son veren 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü, ekipleri, 
2 yıldır sürdürdüğü 
biyolojik çalışmalara 
bu yıl da devam etti. 
Orman Bölge Müdür 
lüğü laboratuvarla 
rında özel olarak ye 
tiştirilen 5 bin adet 
terminatör böceği 
lavrası Bursa Valisi 
Şahabettin Har 
put'un da katıldığı 
törenle Uludağ'ın 
ormanlarına 
gömüldü.
Toprağın 20 san
timetre içine 
gömülen lavraların 
büyüdükten sonra 
toprağın altından 
kabuklu bir halde 

devam ediyor. 
Bu iki büyükşehirde 
herhangi bir ücret 
zammı talebi bulun
mazken, Bursa'da 
yarısı kadar olan, 
ortalama 11 
kilometrelik 
hatlarda, 1.50 olan 
ulaşım ücretinin 
1.80'e çıkartılması 
tüketiciler açısından 
şaşkınlıkla 
karşılandı.
Belediyeye dilekçe 
veren halk oto
büsçülerinin bu 
taleplerinin 
Haziran ayında, 
toplanacak 
Ulaştırma 
Koordinasyon 

çıkacağını söyleyen 
Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin, 
"Bu böcekler 2 ay 
içerisinde 400 den 
fazla çam kese 
böceğini yiyerek 
beslenecekler. 
Ardından toprağın 
altına saklanarak 
uykuya çekilecekler. 
Yılda bir kez 
çiftleşen bu böcek
ler ortalama 20 ila 
80 arasında yumurta 
bırakacak. 4-9 gün 
içinde yumurtadan 
çıkacak lavraların, 
besin zincirinin 
yüzde 95'inİ çam 
kese böcekleri oluş
turacak" dedi.
Vali Harput ise,

Merkezi toplantısın
da gündeme 
alınıp alınmayacağı 
da henüz netlik 
kazanmadı. 
Büyükşehir 
Belediye yönetimi 
ise yılbaşından 
önce böyle bir 
zamma sıcak 
bakmıyor. 
Bu arada 
Bursaray'ın doğu 
hattının devreye 
alınması ile 
bölgedeki 
minübüslerin 
dönüştürülmesi 
ile alakalı 
belirsizlikte 
durumunu 
koruyor.

"Ormanlarımıza 
musallat olan sıkıntı 
ve felaketler zaman 
zaman hepimizi 
ciddi olarak üzüyor. 
Bu mücadelenin 
esası biyolojik 
mücadeledir. Bu 
mücadele hem 
ekonomik olarak 
hem fiziksel 
olarak hem de 
uygulama şansı ve 
başarısı olarak 
son derece uygun 
bir mücadele 
yöntemi olmuştur, 
ünümüzdeki dönem
lerde meydana 
gelecek hastalıklara 
karşı bir koruyucu 
önlem olacaktır. “ 
dedi.

Eğrisiyle, doğrusuyla...
Kapatma davasından sonra AKP, unuttu 

ğu demokratikleşmeyi hatırlamış...
Demokratik açılım paketleri ortaya 

çıkartılacakmış...
AKP özgürlükleri türbandan ibaret say

mayacakmış...
Korku bacayı sardı.. Ne korkusu derse 

niz açıkça söyleyeyim, koltuk korkusu, 
ceplerine girecek yeni türk liraları ve kon- 
törler.

Yoksa kafa ayni kafa, değişen bir şey 
yok...

Avrupa’dan gelen şımarık beyler size 
söylüyorum;

İyi güzel de “demokratikleşmenin abide 
si olarak desteklediğiniz ve büyük ölçü de 
nemalandığınız bir partinin bunları söy le 
mesi için Anayasa Mahkemesi’nin hakkın
da laiklik karşıtı odak haline gelmekten 
dava açması mı gerekiyordu?..”

Bizler çocuklarımızın AvrupalI bir 
Türkiye’de yaşamasını ılımlı İslam gibi yan
lışlıklara gitmemesini arzuluyoruz...

Benim gibi laikliğe ve demokrasiye inan
mış, Batı eğitimi almış bir adamın başka 
türlü düşünmesi zaten mümkün değildir...

Beti ve benim gibilerin öyle faşizmle, 
diktatörlüklerle, zalim ve karanlık rejimlerle 
işimiz olmadı, olmaz da...

Biz demokrasi isteriz, Cumhuriyet iste 
riz, laik ve özgür, modern bir toplum iste 
riz...

Avrupa’nın benimsediği bu geniş yelpa 
zeli yaşam biçimine bir tehdit gördük ki, 
kabullenmedik, meydanlara döküldük, 
demokratik tepkimizi açığa vurduk...

Şunun bilinmesini isterim; ikide bir bizi 
teftişe gelen beyler...

Bizdeki entel demokratlıklar, sahtekarlık
la at başı gider...

Mesela iktidardan nemalanan gazeteler, 
halka doğruları söylemeden, yalanlarla 
onları uyutarak, üç kuruşluk para edinmek 
için her türlü rezilliği kabullenirler..

Sayın okurlarım;
Şunları iyi okuyun ve düşünün..
Avusturya’da 1999 seçimlerinde yüzde 

42.5 oy alan Herr Haider’in Başbakan 
olarak iktidara getirilmedi..

Oysa yabancı düşmanı görüşleriyle öne 
çıkan Bay Haider, koalisyon hükümetinin 
Başbakanı olarak görevi devralacakken,

14 AB üyesi ülke Haider’in Başbakan 
lığına karşı çıkarak, “Hop” dedi...

Nasıl mı “Hop” dedi 14 üyeli Avrupa 
Birliği Avusturya’ya?..

“Eğer” dediler, “Ey Avusturya bu Bay 
Haider Başbakan olursa Avusturya’yla 
siyasi ve ekonomik ilişkiler sıfırlanmaya 
gidecek...”

Hukuk kararı falan da yok...
Beyler öyle istedi..
Tamamen siyasi...
“Bay Haider’in yabancı düşmanlığını 

öne çıkartan görüşleri, bir barış ve kalkın
ma projesi olan Avrupa Birliği’nin temel 
felsefesine aykırıdır...” dediler...

Bu beylerce; Seçilmiş Bay Haider’in 
elinden Başbakanlığı almak, demokratik...

Ama Türkiye’de, “Cumhuriyetin, demok 
rasinin ve laikliğin temel ilkelerini değiştir 
meyelim” demek antidemokratikli!...

İşte size yakın bir gerçek..
' Gerisini sen hangi çuvala koyacaksan 

koy.
Benden bu kadar.....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.rhilliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik Körfez

‘Gendik Körfez’ internette www.gemîikl(orfezgâzetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
tertiplediği Okul 
Öncesi Eğitim Şen 
liği etkinliği yapıldı. 
İskele Meydam’nda

bir araya gelen 
okulları okul öncesi 
sınıflarına mensup 
öğrenciler bir
birinden güzel 
oyunlar sergileyerek 
velilerine güzel 
bir akşam keyfi

yaşattılar.
İskele Meydam’ndaki 
festival alanını 
dolduran velilere 
sahnede güzel 
oyunlar sergileyen 
küçük öğrenciler ■ 
büyük alkış aldılar.

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu okul 
öncesi sınıfı korosu
nun başarıyla 
seslendirdiği 
şarkılar alkış alırken, 
Kumla Ali Kütahye 
İlköğretim Okulu

ana sınıfo öğrenci
leri yaptıkları 
bale gösterisiyle 
nefesleri kesti. 
Nadide Atamer, 
Lale-Kemal Kılıç, 
Zübeyde Hanım, 
Şehit Cemal, Şehit

Etem Yaşar, 
Cumhuriyet ve 
Şükrü Şenol ana 
Okulu öğrencileri 
nin folklor ve dans 
gösterileri geceyi 
izleyenlere keyifli 
anlar yaşattı.

Gıda firmamızda çalışmak üzere 
Endüstri Meslek Lisesi veya 

Meslek Yüksek Okulu mezunu sanayi 
tecrübesi olan ELEKTRİKÇİ alınacaktır. 

Müracaatlar şahsen yapılacaaktır. 

BAKTAT G1DASAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
Yalova Yolu Derince Mevkii 2. Km. P.K. 4 No: 19 

Telefon : (0.224) 513 13 58 GEMLİK

orfezg%25c3%25a2zetesi.com
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Süleyman Demirel, Türk siyaset 
sahnesinde en uzun süre kalmayı 
başaran politikacılardan biri oldu.

1962 yılında Devlet Su İşleri Genel 
Müdürü iken siyasete başladı, 
bugün siyaseti bilgelikle sürdürüyor.

Demirel’i Cumartesi günü Gemlik 
Hukuk Fakültesinin açılışında din
lerken, siyasetten ayrılmadığını bir 
kez daha gördüm.

1970’li yıllarda merkez sağ siya 
setin başında olduğu yıllarda, Türki 
ye’de büyüyen solun önünü kesmek 
için uyguladığı politikalardan sonra 
bugünkü Demirel’in çok değişmiş 
olduğunu gördüm.

1970’lerin Demirel’i, bizim günlerde 
istediğimiz demokrasiyi Türkiye’ye 
getirmiş olsaydı, bugün yaşadığımız 
tartışmaların hiçbiri olmazdı. Farklı 
bir Türkiye olurdu.

Mevcut 1961 Anayasasını lüks sa 
yan, “bu Anayasa ile ülke yönetil 
mez” diyen.

Memurlara grevli toplu sözleşmeli 
sendikal hakların verilmesi için yürü 
yüş yaptığında “Yollar yürümekle 
aşınmaz” diyen.

Devlet Güvenlik mahkemelerini 
savunan..

Hiçbir kişiyi öldürmedikleri halde 
üç gencin asılmasına izin veren..

Daha sonra ise milletin malını yan
daşı bir gazeteciye peşkeş çekilme
sine izin verdiğinin ortaya çıkmasın
da bile “Verdimse ben verdim” diye
bilen...

Demirel’den ince uyarılar

Ortanın soluna bile tahammül ede
meyip, "Ortanın solu, Moskova’nın 
yolu" diyebilen bir Demirel gitmiş, 
yerine çağdaş demokrasiyi savunan, 
yaşadığı tecrübelerden dersler almış 
ve bilgeleşmiş bir Demirel ortaya çık 
mış.

Demirel’in Hukuk Fakültesi’ndeki 
konuşması, Hukuk Profesörü Süheyl 
Batum’un ardından oldu.

Prof. Batum, Gemlik Hukuk Fakül 
tesinde ilk Hukuk dersini verdi.

Açılışa gelen yüzlerce kişi, öğrenci , 
oldu, önce onu dinledi bilgilendi, ar 
dından Demirel’i dinledi.

İki konuşmacı arasındaki fark biri 
hukuku bilimsel olarak anlatmasına 
karşın, diğerinin yaşadığı acı tecrü
belerden ve dünya siyasal sentezin
den çıkardığı sonuçlarla ince uyarı 
lar şeklinde sunmalarıydı.

Demirel, hayat tecrübesi olan bir 
siyasetçi..

Başbakanlık koltuğuna -yanlış 
hatırlamıyorsam- 9 defa gelmiş ve 
gitmiş biri..

Darbeler görmüş, hapis yatmış, 
siyasetten yasaklanmış, muhturalar 

yemiş, gün gelmiş şapkasını alıp git
miş bir siyasetçi..

Siyasette tam anlamıyla pişmiş bir 
kişilik.

1970’li yıllarda ülkeyi yönetirken, 
Sovyetler Birliği yıkılmış değildi.

Türkiye, bugünkü gibi Amerikan gü 
dümlü bir siyaset izliyordu. Amerika 
ne derse Demirel onu yapıyordu.

Bugün aynı şeyi Tayyip Erdoğan 
yapmıyor mu?

O günlerde demokrasinin açılımın
dan korkuyorlardı.

Fazla demokrasi ya solu iktidara 
getirirse! korkusu vardı.

İnönü’ye, Ecevit’e bile tahammül
leri yoktu onların..

Bu nedenle ülkeyi kaos üstüne kao 
sa sürüklediler.

Binlerce genç o'nun döneminde bir 
birini kırdı.

Solun en demokratiğini bile komü 
nizm olarak gördüler.

Ne zaman Sovyetler Birliği kapita 
list blokça yıkıldı.

Demirel ve onun gibilerin dünyayı 
algılayışları da değişti.

Türkiye bugün içinde bulunduğu 

hukuk çıkmazın içinde bocalıyor.
ABD ve AB kıskacındaki ülkede 

iktidarca yapılan herşey AB ve 
ABD’nin izni ve isteğiyle gerçek
leşiyor.

Demirel, konuşmasında buna da 
incelikle değindi.

“Reform korkağı bir Türkiye olma 
malıyız. Reformu Avrupa için değil, 
halkımız için yapmalıyız, "diyor.

Sonra devam ediyor.
"Eğer bir ülkede yargı iyi dağıtılmı 

yorsa, o ülkede devletten bahsede
mezsiniz.

Dağıtılmayan yargı en büyük ada 
letsizliktir.

Türkiye daha iyi yönetim ihtiyacı 
duyan ülkelerin başında geliyor.”

Bunlar, AKP hükümetine ince gön 
dermelerden başka birşey değil.

“Eksiğimiz karamsarlık, güveni
mizin olmaması ve geleceği göre 
miyor olmamızdır. Ancak, gemi 
gidiyor, bu gemi bir limanda iste 
senizde istemeseniz de duracaktır.”

Demirel, geldiği için açılışa bir tek 
AKP milletvekili bile gelmedi. 
Gelmesinler, gemi yürüyor, kaptanı 
gemiyi karaya vurdursa da bu gemi 
Atatürk’ün çağdaş, demokratik hu 
kuk devleti çizgisinde yoluna devam 
edecektir.

Arada yabancı kaptanların dümene 
geçmesine bakmayın.

Gemlik Hukuk Fakültesi bunun için 
önemlidir.

Hayırlı olsun.

ISO Gazi İlköğretim Okulu 
folklörciileri Ankara’dan döndü

İlköğretimde kayıt 
başvuruları haşlıyor

Ankara'da 13-21 
Mayıs 2008 tarihleri 
arasında gerçekleş 
tirilen, 70 ülke ve 81 
ilden 2 bin 500 gen 
cin katıldığı Dünya 
Kültürleri ve Genç 
lerin Anadolu 
Buluşması progra 
mında, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu 

folklörcüleri 
Ankara’dan döndü. 
Bursa adına Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu folklor 
ekibinde yer 
alan öğrencilerin 
katıldığı programda 
folklorcu gençler 
yörelerini tanıtma 
fırsatı buldular. 
Dünya Kültürleri ve 

Gençlerin Anadolu 
Buluşması progra 
mına Bursa’yı tem- 
silen katılan Gemlik 
ekibi, daha sonra 
Ankara'da Anıtkabir, 
Eski Meclis Binası, 
Orman Çiftliği, 
Tarihi Roma Hama 
mı, TBMM binası, 
Anadolu Medeni yet- 
leri Müzesi gibi tari
hi ve turistik yerleri 

de ziyaret ettiler. 
TBMM de Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu 
tarafından da 
TBMM de ağırlanan 
öğrenciler, stantların 
açık bulunduğu 
günlerde Bursa 
yöresine ait 
folklor oyunlarını 
sergileme şansı 
buldular.

Kayıt başvuruları 
ilköğretim okulların
da 1 Haziranda, 
ortaöğretimde 
15 Ağustos 2008’de 
başlayacak. 
Alınan bilgiye göre, 
ilköğretimde ve 
ortaöğretimde 
kayıtlar internet 
üzerinden gerçek
leştirilecek. 
Ortaöğretimde 
geçen yıl 16 ilde 
pilot başlatılan 
e-kayıt uygulaması 
bu yıl Türkiye 
geneline yaygın
laştırılacak. E-kayıt 
uygulaması ilköğre
timde 2006 yılında 
başlamıştı.
Ortaöğretimde 
sınavla öğrenci alan 
fen ve anadolu 
liseleri dışındaki 
liselere kayıtlar 
15 Ağustostan . 
sonra okulların 
kontenjanlarına 
göre yapılacak. 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı 
(OKS) sonuçlarına 
göre öğrenci alan 
liseler ise Milli 
Eğitim Bakanlığının 
belirleyeceği 
takvime göre 

kayıt yapacak. 
İnternet üzerinden 
kayıt uygulaması, 
adrese dayalı nüfus 
kayıt sistemine 
göre öğrencilerin, 
velilerin ikamet 
terine en yakın 
ortaöğretim kurum- 
larına yerleştir
ilmesini esas ah 
yor. Bu çerçevede 
veliler, internet ara 
alığıyla Milli Eğitim 
Bakanlığının web 
sitesinden form 
doldurarak kayıt 
başvurusu yapıyor. 
Başvurular değer
lendirilerek, öğrenci 
ikametine en yakın 
okula yerleştiriliyor 
ve buna ilişkin lis
teler ilan ediliyor. 
Öğrencilerin kesin 
kayıt işlemleri, 
ilan edilen 
listelere göre ilgili 
okul müdürlükler
ince gerçekleştir
iliyor. MEB yetk
ilileri, internet 
üzerinden kayıt sis
teminin, velilerin 
şikayetle rine neden 
olan "zorunlu 
bağışı ortadan 
kaldırdığını" 
belirttiler.
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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Hukuk Fakültesi’

“Dağıtılmayan yargı en

GEMLIK'E

ULV ÜNİVERSİTE!

AKULT

GELECEĞİMİZİN
GÜVENCESİDİR1

Bursa Valisi Şahabettin 
Harput, Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Genç ile CHP'li Bursa

HUK^

Asım Kocabıyık Kültür ve 
Eğitim Vakfı Başkanı Asım 
Kocabıyık, kendisinin 
Gemlik’te fabrikalar 
açmasına yardımcı olan

Milletvekillerinin de katıl 
dığı törenin açılış konuş
masını yapan Hukuk Fa 
kültesi Dekanı Prof. Meh

Seyfettin ŞEKERSOZ

Uludağ Üniversitesi'nin 
Gemlik'te kurduğu Hukuk 
Fakültesi,z9. Cumhurbaş 
kanı Süleyman Demirel 
tarafından eğitime açıldı. 
Bursa Serbest Bölgesi'ne 
helikopterle inen Demirel, 
burada Asım Kocabıyık 
ve Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran ile eski Bakan 
lar Turhan Tayan ve Meh 
met Gazioğlu tarafından 
karşılandı.
Eski DYP'lilerin ve öğretim 
görevlilerinin ellerini öpüp, 
"Hoş geldin baba" diyerek 
boynuna sarıldığı Demirel, 
işadamı Asjm Kocabıyık 
Eğitim ve Kültür Vakfı 
tarafından yaptırılan 
Hukuk Fakültesi'nin açılış 
törenine katıldı.

Uludağ Üniversitesi'nin 
her taşında 9. Cumhurbaş 
kanı Demirel'in emeği 
olduğunu belirten Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Yurtkuran, 2000 yılından 
bu yana Yerleşke’de 
yapılanlar hakkında bilgi 
vererek, "Burada çağdaş 
hukuku yazacak ve onu 
anlatacak hukukçular yeti 
şecek. Denizcilik Fakültesi 
için alt yapı oluşturuldu. 
Bursa'da ikinci bir üniver
sitenin temelleri Gemlik'te 
atılıyor. Gemlik üniversite 
sini çok yakın zamanda 
Uludağ Üniversitesi kura
caktır" dedi. Yurtkuran, 
görev süresinin dolması 
ve ayrılacak olması nede 
niyle de Gemliklilere gön-

met uenç, Türkiye’de 
halen 33 Hukuk Fakülte 
si’nin bulunduğunu 
belirterek, açılan Hukuk 
Fakültesi’nin yabancı dil 
eğitimli ikinci fakültesi 
olduğunu söyledi. 
İKİNCİ ÜNİVERSİTE

derdiği mesajda; "Burası 
nın Üniversiteye kazandı 
rıİması girişimlerinde batt 
sahip çıktıkları içinGemM 
halkına teşekkür ediyo
rum, üniversitelerine sahip 
çıksınlar" diye konuştu. 
Hukuk Profesörü Dr. 
Süheyl Batum ise Gemlik 
Hukuk Fakültesi’nin açılışı 
nedeniyle ilk dersi verdi.. 
Batum, "Hukukun ezber ol 
duğunu düşünen tek ülke 
Türkiye'dir. Hukuk ezberci
lik değil mantıktır ve her' 
kes için önemlidir. Hukuk» 
ayak bağı olarak görme 
yen devlet adamlarına ş < 
ihtiyacımız var. Hukukçu < 
nun değerini bilen devlet l 
adamlarını yetiştirmemiz < 
lazım" dedi. î
KOCABIYIK, "HUKUK

Yürtkuraı

Rektör Yurtkuran, Demİrel’e 
Uludağ Üniversitesi’nin T 
temeli atarken çekilmiş bir 
fotoğrafını armağan etti.

I



esi’nîn açılışında hükümete ince göndermelerde bulundu

Süheyl 
Battım

Mehmet 
Genç

as okul arkadaşı Tevfik 
raSolaksubaşı’na teşekkür 
gederek başladığı konuş- 

masında, yıllardır hukuk- 
o-itan şikayetçi olmalarına 
salrağmen yapabilecekleri bir 
tu şey olmadığını belirterek, 

Viulmmçağdaşlığın ve 
r^ele^Simizin güvence
ci sidir" dedi. Kocabıyık, 
rdi ayrıca Gemlik halkının 
detektör Mustafa Yurtku 
İran'a bir teşekkür borçlu 
^olduğunu hatırlatarak, 
he'"Bugün geçmişe dönüp 
^baktığımda, gurur duyabil 
nitriğimiz faydalı eserler mey 
ıi dana getirdiğimizi gördük 
We mutlu oluyorum" dedi. 
^REFORM KORKAĞI 
^B|iamaliyiz

9. Cumhurbaşkanı Süley 
San Demirel, yaptığı ko 
Uymada "Türkiye’nin 
mızur İçinde olması için 
kanunların eksiksiz uygu- 

rârOnas/ gerekiyor. Eğer 
ı W ülkede yargı dağıtılmı 
p prsa, o ülkede devletten 

bahsedemezsiniz. Dağıtıl 
3iafl payan yargı, en büyük 

adaletsizliktir. Reform kor 
kağı bir Türkiye olmamalı 
yız. Reformu, Avrupa için 
değil halkımız için yap 
malıyız. Daha iyi yönetim 
ihti yacı duyan ülkelerin 
başında Türkiye 
gelmektedir" dedi. 
Toplumun değişimi değil, 
statükoyu sevdiğini, değişi 
min çoğu kez inciltici olma 
sına rağmen değerinin son 
radan anlaşıldığını, yöneti
cilerin önde gitmediği top 
lumların ileri gidemediğini 
ifade eden Demirel, konuş
masının alkışlarla kesilme
si üzerine, "Sözlerim bugü 
ne mahsus değil, genelde 
söylüyorum" dedi.
Çağdaş dünyada insanla 
rın ilahi emirlerle değil, hal 
kın gereğine göre hukuk 
yaptığını dile getiren 
Demirel, "Çünkü şartlar de 
ğiştikçe ilahi emirler değiş 
mez. Şartlar değiştikçe 
hukuk da değişmelidir" 
şeklinde konuştu.
Pozitif hukukta insanların 
hak ve özgürlüklerinin 

başkasına zarar verdiği 
anda bittiğini söyleyen 
Demirel, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Yani birisinin 
hakkı, elini uzattığında 
başkasının burnuna deği 
yorsa, bitmiştir. Ben bunla 
rı dinlemem dersen, dinle
tirler. Bu hukuk devletidir. 
Eğer dinletemi yortarsa 
orada devletten, hukuktan 
bahsedilemez. Hak ve öz 
gürlükler kişide başlar, 
Eğer vatandaşlar, hak ve 
özgürlüklerin gereklerini 
tam anlamıyla yapabiliyor- 
larsa o zaman hukukun 
üstünlüğüne dayanan 
devleti yürütürsünüz.
Türkiye'nin huzur içinde 
olması için kanunların ek 
siksiz uygulanması gere ki 
yor. Eğer bir ülkede yargı 
dağıtılmıyorsa, o ülkede 
devletten bahsedemezsi 
niz. Dağıtılmayan yargı, 
en büyük adaletsizliktir" 
Demirel, "Daha iyi yönetim 
ihtiyacı duyan ülkelerin 
başında Türkiye gelmekte
dir. Hukukla ilgili şikayet

lerin çoğu, bürokratik 
engellerden geliyor. Bu 
engelleri, bir gün hesap 
sorarlar diye korkarak 
kaldırmıyorlar. İşinizi iyi 
yapın, varsın sorsunlar, ö 
zaman 'işimizi iyi yaptık' 
dersiniz, vicdanınız müs
terih olur. Daha iyi bir 
Türkiye için reform 
korkağı bir Türkiye olma
malıyız. Reformu, Avrupa 
için değil, halkımız için 
yapmalıyız, çarşıdaki 
adama hissettirmeliyiz. 
Biz kötü bir memleket de 
ğiliz, Türkiye'nin çok bü 
yük eksiği yok. Eksiğimiz 
karamsarlık, güvenimizin 
olmaması ve geleceği 
göremiyor olmasıdır. 
Ancak bu gemi gidiyor" 
Ardından Hukuk 
Fakültesinin kurdelesi 
9. Cumhurbaşkanı Süley 
man Demirel, Borusan 
Holding Kurucusu Asım 
Kocabıyık, Bursa Valisi 
Şahabettin Harput ve Ulu 
dağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Yurtku 

ran tarafından kesilerek 
hizmete açıldı.
Asım Kocabıyık Kültür" 
ve Eğitim Vakfı (AKKEV) 
tarafından yaptırılan Ulu 
dağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi kompleksi, 752 
metrekaresi Dekanlık Bina 
sı ve 3 bin 942 metrekaresi 
eğitim binası olmak üzere 
toplam 4 bin 694 metreka 
re alana sahip. Fakülte'de 
"Canlı uygulama" yapıla
bilecek bir mahkeme salo 
nu da bulunuyor. Eğitim 
binasında 5 sınıf, 2 kütüp 
hane, 1 bilgisayar laboratu 
varı, seminer ve toplantı 
salonu ile hobi odasının 
yanı sıra öğretim eleman
ları için 3 salon yer alıyor. 
Binada asansör de dahil 
olmak üzere engellilerin 
tüm ihtiyaçlarının karşıla 
nacağı özel düzenlemeler 
yapılırken, Dekanlık 
binasında ise dekan ve 
yardımcısı odaları, 
12 ofis, 2 sekreterlik, 
toplantı salonu ve 
arşiv bulunuyor.
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ELEMAN ARANIYOR
- Yüksek Planlama 
Kurulu (YPK), nüfu 
su 10 binin altında 
bulunan belediye 
lerin altyapı ihtiyaç 
larının giderilmesi 
amacıyla, Belediye 
lerin Altyapısının 
Desteklenmesi 
(BELDES) ile 
Köylerin Altyapıları 
nın Desteklenmesi 
(KÖYDEŞ) pro
jelerinin 2008 yılı 
ödeneğini onayladı. 
AA muhabirinin 
edindiği bilgiye 
göre, BELDES proje
si kapsamında bu yıl 
2 bin 539 beledi 
yeye, toplam 250 
milyon YTL kaynak 
ayrıldı. Nüfusu 10

binin altında daha 
çok da küçük çaplı 
büyükşehir, ilçe ve 
ilk kademe belediye 
terinden oluşan bu 
gruba aktarılan kay
nak; içmesuyu, arıt
ma, katı atık 
bertarafı ve geri 
kazanımı gibi yatırım 
alanlarında kul
landırılacak. 
Bu yıl, Konya, 
BELDES projesin
den en fazla 
yaralanan il olacak. 
Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) veri
lerine göre, 
Konya'nın tam 191 
projesi, BELDES'ten 
yararlandırılacak. 
Afyon 99 projeyle

ikinci, Denizli 83 
projeyle üçüncü 
sırada yer aldı. 
Bu arada, içme suyu 
altyapısının tamam
lanması ve köy yol
larının kalitesinin 
artırılması amacıyla 
uygulanan 
KÖYDEŞ projesine, 
2008 yılı için 
500 milyon YTL 
kaynak ayrıldı. 
Yüksek Planlama 
Kurulu (YPK) kararı
na göre, toplam 
79 il, bu projeden 
yararlandırılacak. 
Bu yıl içinde 
KÖYDEŞ projesin
den yararlanacak 
iller içinde Trabzon, 
en fazla kaynak

aktarılacak il oldu. 
Trabzon 16 milyon 
262 bin YTL ile ilk 
sırada yer alırken, 
Şanlıurfa 15 milyon 
947 YTL ile ikinci, 
15 milyon 933 YTL 

ile de Diyarbakır 
üçüncü sırada 
yer aldı. 
Büyük illerden 
İstanbul'a, KÖYDEŞ 
projesinden 
kaynak ayrılmadı. 
Ancak, Ankara'ya 
6 milyon 750 bin 
YTL, İzmir'e 5 
milyon 62 bin YTL, 
Adana'ya 8 
milyon 703 bin YTL, 
Bursa'ya 4 milyon 
399 bin YTL 
kaynak ayrıldı.

Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Miira çatlar şahsen yapılacaktır. 

KARADENİZ YAPI 
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ 

Fabrikası Karşısı GEMLİK
TEL: 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR
Kültür «e Turizm Bakanlığı 13 milyon 

metrekare orman alanını turizme tahsis etti
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 2004-2006 
yılları arasında top 
lam F kez ilana

çıkarken, bu süre 
içerisinde de 13 mil 
yon 743 bin 613 met 
reıiare orman aıanını

turizme tahsis etti. 
Tahsis edilen yerler 
arasında ise Antalya 
tSeı'eK ten Âydîn

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

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

âBfaİlKllMH
İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 - YTL

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı 

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

Bodrum Yahkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa

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.

B

Kuşadası'na, 
Erzurum.Palandö 
ken'den İstanbul ve 
İzmir giDi DuyuKşe 
hirlere kadar pek . 
çok il bulunuyor. 
Kültür ve Turizm Ba 
kanı Ertuğrul Günay, 
CHP Muğla Millet 
vekili Fevzi To 
puz'un, turizme tah- 

' srs edilen orman 
alanlarıyla ilgili soru 
önergesini yanıtladı. 
2004 ve 2005 yılların
da birer kez, 2006 yı 
lırida ise 5 kez olmak 
üzere 2004-2006 yıl
ları arasında toplam 
7 kez ilama çıkıldı 
ğım belirten Bakan 
Günay, yapılan tah
sislerin bulunduğu 
iller ve firmalar
konusunda da bilgi 
verdi. Sözleşme yü 
kümlülüklerıni yerine 
getirmedikleri ya da 
söz konusu alanları> _

S tahsis amacı dışında 
> kullandıkları gerek
i çesiyle tahsisi iptal 

edilen firma olma> edilen firma olma
İ dığını belirten Bakan

Gunay, bakanlığı
g tarafından yapılan

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

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

tarafından yapılan 
ilanlarda tansis alan
yabancı tüzel kişiliğe 
haiz şirketin de bu 
lunmadığını bildirdi 
Bakan Günay'ın 
verdiği bilgilere göre, 
iki yıl boyunca 
yapılan tahsisler 
sonucunda toplam 
13 milyon 743 bin 
613 metrekare orman 
alanı turizm yatırımı 
için tahsis edildi. 
En çok tahsis ise 
bir kez ilana çıkılan 
2004 yılında yapıldı. 
200.4 yılında 6 
milyon 259 bin 
950 metrekare 
orman alanı turizme 
tahsis edildi.

Çanak anten 
montajı yapabilecek 

TEKNİK ELEMAN ARANIYOR 
DIGITURK GGMLİK KTHİLİ BMİ

KAPTAN ELEKTRONİK 
TEL: 0.224 513 7870

ELEMAN ARANIYOR
Endüstri Meslek lisesi veya 

Meslek Yüksek Okulu 
elektrik bölümü mezunu

ELEMANLAR ARANIYOR
..> Muracatların şahsen .yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yolu 3. Km Gemlik /BURSA

TEL 0.224 514 00 60

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

Taşlama atölyesinle 
çalışmak özere

UÜFİVEELEMflNLARARANIYOR
Mjw ücret t SSK t Swvistyemei 
İ ÖZPART LTD. ŞTİ. 
A Çeltikçi Köyü altı llpınar Mevki 
Eski Tuğla Fabrikası içi No:8 ORHANGAZİ 

0.2245721490-
0.5335734875-0.5305230605

ACİL ELEMAN ARANIYOR

OrkansaâfMMa 
çalışacakbıçkı ustaları ve 
vasılsız işçiler alınacaktır.

ÖS ORMAN ÜRÜNLERİ
Akharnn köjû Mevlû hlk Yolu ■ Orhangffii
1.224 587 76 45 - 0.533 726 27 65

SATILIK DAİRE

Denize yakın, 3 vatak odalı 
135 m2 iki cepheli ve 

2 balkonlu bahçeli otoparklı 
lüks yazlık daire SATILIK

k Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 
Tel: 51318 99 GSM: 0.533 356 44 39

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatlar şahsen yapılmalıdır.

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN - 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve SEKRETER
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 - Tel: 513 47 39

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
■ ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

t Tel:(0.224)5139683GEMLİK

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VEINUS SİNEMASI
Filmin Adı

{Rezervasyon 
Tel :513332i)

RED KİT 12.00 -14.00 -16.00 -19.00
LÜTFEN BAŞA SAR 14.15 -16.50 -19.15 - 21.15
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör küme 
3.ncü grup lideri 
Gemlikspor, evinde 
oynadığı İnegöl 
Doğanspor’la yenişe- 
meyerek 0-0 bera 
bere kaldı. Kırmızı 
beyazlılar bu sonuç 
la grup birinciliğini 
garantileyerek süper 
amatör kümeye çıktı. 
Maça gruptan çıkma 
yı büyük ölçüde ga 
rantıiemenın rahâr

lığıyla başlayan 
Gemlikspor karşısın
da konuk İnegöl 
Doğanspor 
daha atak bir 
oyun sergiledi. 
İki takımında gol 
atamadığı ilk 
0-0 bitti.
İkinci yarıda rakip 
kalede gol arayan 
takım yine İnegöl 
temsilcisi Doğan 
spor oldu ancak 
Gemlikspor yakala 
dığı fırsatları değer lendiremeyince maç başladığı gibi bera

herlikle sonuçlandı. 
Kırmızı beyazlı 
GemLikspor aldığı 
1 puanla liderliğini 
garantileyerek 
süper amatör 
kümeye çıkmayı 
başardı.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mustafa Kılıç 6, 
Şuray Özgür 6, 
Emin Bayır 6, 
GEMLİKSPOR: 
Servet 5, Sinan 5,

Arif 5, İsmail 5, 
Haşan 5, Ümit 4, 
(Adnan 4) 
Muharrem 5, 
Emrah 5, (Volkan 3) 
Ahmet 5, Soner 5, 
(Metin 2) Gökhan 5, 
ING. DOĞANSPOR : 
Harun 5, Semih 5, 
Fatih 5, Necdet 5, 
Ramazan 5, Cesim 5, 
Erdi 4, (Utku 3) 
Doğan 5, Gökhan 4, 
Serdar 4, (Sezgin 4) 
Uğur 4, (Semih 3) 
GOL : Yok

KflŞCM IJ€Kl€NI€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
©SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Klimalar allerjilı zatürree wl acıyor
Uzmanlar, Türkiye'yi 
etkisi altına alan 
sıcaklarla ilgili 
vatandaşları beslen
me ve alınacak 
tedbirlerle ilgili 
uyardılar.
Aşırı sıcağın sebep 
olduğu nefes alama
ma, ateş basması, 
baş dönmesi, halsiz
lik yorgunluk gibi 
şikayetlere tedbir 
alınabileceğini 
belirten Aile Hekimi 
Uzmanı Dr Şirin 
Parkan, sıcakta 
çalışmak zorunda 
olanların günde 2 
litre su tüketmesini, 
tuzlu ayran içmesini, 
bol meyve ve sebze 
tüketmesini istedi. 
İşyerlerinde klima 
ısısının kademeli 
olarak düşürülmesi 
gerektiğine de 
dikkat çeken 
Dr Şirin Parkan, 
"Klimalar "allerjik 
zatürre" ve "Legio 
nella Pnömonisi" 
denilen bir zatürre 
tipine neden oluyor. 
Alerjik zatürreye, 
klima sistemlerinin 
nemlendirme bölüm
lerinde üreyen 
küf mantarları 
yol açıyor. Alerjik 
zatürrede, küf man
tarlarının bulunduğu 
havanın solun
masından 4-6 saat 
sonra ateş, baş ve 
kas ağrıları, halsiz
likle gribal enfeksi

yon gibi başlıyor. 
Daha sonra da 
öksürük, balgam, 
nefes darlığı, gö 
ğüste sıkışma hissi 
gibi akciğerlerde 
belirtiler ortaya 
çıkıyor. Lejyoner 
hastalığı olarak 
bilinen ve klimalar
dan bulaşan "Legio 
nella pnömonisi", 
ilk 24-48 saat içinde 
halsizlik, kırıklık, kas 
ağrıları ve şiddetli 
baş ağrısıyla ortaya 
çıkan, daha sonra 
ani yükselen ateş, 
kuru öksürük, bazen 
yan ağrısı, bulantı, 
kusma ve ishale 
yol açıyor. Klimalar 
yüz felci, burun 
kanaması ve üst 
solunum yolu 
hastalıkları da 
yapabniyör"dedi. 
Sıcaklıkların art
masının fizyolojik 
stres, hastalık, 
hatta ölüme bile 
yol açtığını anlatan 
Dr Parkan alınacak 
önlemleri şöyle 
sıraladı:

Hareketlerinizi 
yavaşlatın: 
Ağır çalışmalar 
yavaşlatılmalı veya 
günün en serin, 
zamanında yapıl
malıdır. Risk altında 
bulunanlar en 
uygun serin yerlerde 
bulunmalıdırlar.
Yaz kıyafetleri giyin: 
Hafif açık renkli 
kıyafetler ısıyı ve 
güneş ışınlarını 
yansıtır ve vücudun 
normal sıcaklığını 
korumasına yardım
cı olur. Sentetik 
kıyafetler yerine 
pamuklu kıyafetler 
tercih edilmelidir. 
Vücut sıcaklığını 
artıracak yiyecekler
den kaçının: Protein 
gibi metabolik ısı 
üretimini ve aynı 
zamanda su kaybını 
artıran yiyecekler
den kaçınılmalıdır. 
Su veya alkol içer
meyen sıvıları 
bol miktarda için: 
Vücudumuz serin 
kalmak için suya 
ihtiyaç duyar.

Kendinizi susamış 
hissetmiyor olsanız 
dahi bol bol su tüke 
tin. Ancak, epilepsi, 
kalp, böbrek ve 
karaciğer hastaları, 
sıvı kısıtlayıcı diyet 
yapanlar, idrar 
tutma problemleri 
olanlar sıvı tüketim
lerini artırmadan 
önce bir doktora 
danışmalıdır.
Alkollü içecekleri 
kesinlikle içmeyin. 
Doktor tarafından 
önerilmemişse tuz 
tabletlerini almayın: 
Tuz kısıtlayıcı 
diyette olanlar tuz 
tüketimlerini arttır
madan önce mutla
ka bir doktora 
danışmalıdır. 
Klima bulunan 
alanlarda daha 
fazla zaman har
cayın: Evlerdeki ve 
işyerlerindeki kli
malar ısı kaynaklı 
tehlikeleri azaltır. 
Güneş altında fazla 
kalmayın: Güneş 
yanıkları ısı 
dağıtım işlemini 
çok güçleştirir. 
Çocukları ve küçük 
ev hayvanlarını 
kapalı otomobilde 
asla yalnız başlarına 
bırakmayın: 
Kapalı bir araçta 
sıcaklık 60 dereceye 
çıkabilir. Böyle 
bir sıcaklığa maruz 
kalma ölümle 
sonuçlanabilir.

Cep Telefonuyla 
Uzun Konuşmayın
Mersin Üniversitesi 
Mühendislik Fakülte 
si Çevre Mühendis 
liği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Halil Kum 
bur, cep telefonu 
nun vazgeçilmez 
iletişim aracı oldu 
ğunu ancak, birkaç 
küçük önlemle ver 
diği zararların en 
aza indirilebileceği
ni bildirdi.
Prof. Dr. Kumbur, 
uluslararası bilim
sel araştırmaların 
cep telefonunu sık 
kullananlarda vücut 
ısısının artmasına 
bağlı olarak işitme 
ve görme bozucu
luklarıyla kanser 
riskinin arttığının 
belirlendiğini, bu ve 
buna benzer birçok 
zararlı etkilerine 
rağmen cep telefo 
nuyla yapılan gö 
rüşmelerde sınır
ların aşıldığını 
söyledi. Prof. Dr. 
Kumbur, özellikle 
GSM firmalarının 
rekabeti ve bedava 
görüşmelerin, 
cep telefonuyla 
gereğinden fazla 
konuşma yapılması
na, hatta konuşma 
çılgınlığına neden 
olduğunu kaydetti. 
Prof. Dr. Halil 
Kumbur, cep 

telefonunun verdiği 
zararı en aza 
indirmek için 
alınması gereken
lere dikkati çe 
kerken, şunları 
söyledi:"Cep tele
fonu diğer birçok 
elektronik eşyalar 
gibi sadece 
alıcı değil aynı 
zamanda verici 
durumundadır. 
Bu nedenle aşırı 
derecede cep 
telefonu kullanan 
kişilere elektrik 
yüklemesi yapar. 
Telefona ilk sinyal 
geldiğinde doğru
dan açılarak kulağa 
götürülmemeli, 
aksi halde kulağa 
götürülen telefonla 
vücut yüzde 50 
daha fazla enerji 
saldırısına maruz 
kalır.
Telefon çalıp, açma 
düğmesine dokun
duktan birkaç 
saniye sonra (alo) 
denmeli. Çünkü, 
cep telefonu çalmak 
üzereyken nasıl ki 
bilgisayarlarda 
titreşim oluyor, 
görüntü bozuluyor
sa, insan vücudu 
da biz hissetmesek 
de cep telefonunun 
sinyalinden 
etkileniyor."

GEREKLİ TELEFONLAR. RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
®ah"D®*Ha*8t 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 01J 1 u 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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SENA ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. Ş.

Mehmetçik Sok. No:l/A 
Tel: 513 01 02 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 ŞAYİ : 3066 

FİYATI : 25 Ykr. (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)



SSK 
BAĞKUR

DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ 

* KADIN HASTALIKLARI 
* ÇOCUK HASTALIKLARI 

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ 

* ACİL 

BRANŞLARIİDAHİZMETVERMEKTEYİZ,
Adres: İstiklal Cd. Gemlik / BURSA

TEL: 0.224 513 60 40



‘Turgut Özal ve Hayalimdeki Tonton Dede’ resim yarışmasında Barış Can Güler’e özel ödül

Toninn Dede yi çizili laptoo kazanılı
Gazetemiz ‘Çiziyorum’ köşesi çizeri ve Özel Aykent İlköğretim Okulu öğrencisi 

Barış Can Güler, Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği tarafından düzenlenen 
‘Turgut Özal ve Hayalimdeki Tonton Dede” konulu resim yarışmasında, ‘Turgut Özal 
Hamle Derneği Özel Ödülü’ alarak, laptop kazandı. Çizerimiz, Resim Öğretmeni 
Burçak Uslu gözetiminde çizdiği eseriyle Gemlik ve Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde yapılan elemelerde ilk üçe girerek Türkiye finallerine katılmıştı. 
Güler, ödülünü 6 Haziran 2008 günü Ankara’da düzenlenecek olan törende alacak.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

► TRAFİK ► KASKO > KAYIT TESCİL 
► DEVİR ► PLAKA ► NAKİL ► YOL BELGESİ 

► TEMİZ KAĞIDI ► MUAYENE 
TÜM TRAFİK VE SİGORTA İŞLEMLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR

27 Mayıs 2008 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: 0 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Beyaz Tabak ödüllü işadamlarını kutladı

Beyaz Tabak' alanlara
Teşekkür Belgesi

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü’nce "Beyaz 
Tabak" ödülü alan 6 Gemlikli firma sahiplerine Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından işlerine karşı gösterdik
leri titizlik nedeniyle ‘Teşekkür Belgesi’ verildi. Haberi syf 3’de

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan’dan uyarı:

"SınaasK Ustalık «e
Esnaf Behesl yelilecek”
Gemlik Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası Başkanı İbrahim 
Talan, 3308 sayılı Mesleki 
Eğitim Kanunu’na göre 
çıraklık eğitim uygulaması 
yapılmayan meslek dalla 
tında meslek belgesi ve 
rılmesine ilişkin yönetme 
likte değişiklik yapıldığını 
hatırlatarak, bazı meslek 
dallarında Ustalık ve bel
gesi olmayanlara sınavsız 
af getirildiğini belirtti.
Talan, esnaf ve sanatkarın 
bu fırsatı kaçırmamasını 
istedi. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hötmail.cpm

Güne Bakış

Başarı ve ödül
Başarılı olmak, her insanın gönlünde 

yatar.
Her başarının karşılığında bir ödül ol 

ması insanı mutlu eder.
Ödül, başarının sihirli anahtarıdır.
Başarılı olup ta, bunun ödülünü alama 

yan insanların mutsuz olduğunu inanı 
yorum.

i Onun için her başarının ödülendirilme 
si gerekir diyorum.

Devamı sayfa 5’de

HUDA'DAN TELELASTIK
Yanİ TeIeFoN İCAZANCİIRAN lASTİk

Fulda’nın yepyeni kampanyası Telelastik ile 
21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Motofone F3 
cep telefonunun sahibi olun

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları

Tel: 524 74 01
Fax: 524 74 02 .

Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
No: 13/14 Gemlik / BURSA

YÜKSEK ALMAN TEKNOLOJİSİ 

Sürücünün akıllı tercihi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Dumansız havada Giderek 
yoksullaşan Türkiye..

Ülke nüfusu son sayıma göre 70 mil 
yon.

Şimdi vereceğim rakamlar sizi şaşırta
cak..

70 milyonun 53 milyonu yoksul..
11 milyonu da açlık sınırında..
Veriler Ankara Ticaret Odası'nın yaptığı 

araştırmadan.
Ülkenin yoksullaşması yurttaşın kendi 

suçu değil..
Tümüyle yönetim zafiyeti..
Idare-maslahâtçı yaklaşımlar ülke 

nüfusunun yüzde 80'ini yaşam için 
mücadele aşamasına getirdi..

Sorun "sadaka"yla çözülmez..
Kolaycı yaklaşımlar ve özellikle oya 

dayalı düşünce yapısı ülke insanını 
"besle'yerek" yönetme düzenini gündeme 
oturttu..

Üreti'me dayanmayan ekonomilerde 
kaçınılmaz son..

Açlık.,
Kapitalizm ve Emperyalizm'in ranta 

dayanan çarkları insanı öğütüyor..
Sömürüye dayandırılan ekonomik 

yapılanma emeğiyle yaşamını sürdürmek 
isteyene sadece bir parmak bal yalatıyor..

O balın da etrafına bir sürü sinek 
üşüştüğü için doğal olarak "mikroplu bir 
yapı ortaya çıkıyor.

Öysa..
Kanayan yaranın kangrene dönüşmeme

si için eğer vakanın varlığı kesinleştiyse - 
ki göstergeler öyle olduğunu anlatıyor- , 
somut ve doğru adımlar atmak gerekiyor.

Sorundan kaçmak değil üzerine gitmek 
ve geniş halk kitlelerinin desteğiyle 
çözüm üretmek gereklilik..

Sorunu " vicdan" boyutundan çıkarmak 
gerekiyor..

Gönüllülük yaklaşımını en aza indirip 
,sağlıklı ,eğitimli bir toplum yaratmak 
hedeflenmeli..

Bunun için de hak edene hakça ücret 
verilmeli ve asgari düzeyde refah ortamı 
sağlanmalı.

Öncelikle ülkeyi içine düştüğü "ahbap- 
çavuş ilişkilerine dayalı ihale sisteminden" 
kurtarmak ve sağlıklı üretim anlayışına 
oturtturmak zorunlu..

Ülkeyi yönetenler üretimi ve çalışmayı 
teşvik edici önlemler almak yerine tüketi
mi özendirirlerse "yoksulluk" ulusun 
kaderi olacak ve giderek de alan genişlete
cek..

Denklem çok boyutlu..
Eğitim ilk önce çözümlenmesi gereken 

ayağı..
Sağlık..
Sosyal Güvenlik..
Temel yapının üzerine çıkacak katlar..
Tümünün aynı sağlamlıkta olması ve 

üste çıkıldıkça aşağıdakinin sarsılmaması 
şart..

Bunu sağlayamadıktan sonra..
Gidişat kötü..

STO ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Adrese dayalı 
kayıt sisteminin 
henüz alt yapısının 
tam olarak oluştu
rulmadan muhtar
ların verdiği bazı 
evrakların kaldırıl
masının hem halk 
hem de muhtarlar 
arasında sorun 
yarattığını belirten 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt, 
"Muhtarlardan 
ikametgah ve 
nüfus cüzdanı 
suretinin ver
ilmesinin kaldırıl
ması hem halkı 
hem de muhtarları 
tedirgin etmiştir" 
dedi.
Kurt, muhtarların 
elinden alınmakta 
olan bazı evrakların 
verilmemesi 
konusuna henüz 
alt yapının oluşturul
maması nedeniyle

karşı çıktıklarını 
ifade ederek 
"Adrese dayalı 
kayıt sistemi henüz 
tamamlanmadan ve 
sistem henüz oluş
turulmadan ilgili. 
resmi dairelerin de 
adrese dayalı kayıt 
sistemine tam dahil 
ve hazır olmadan 
sistemin değişti 
rilmesi çok yanlış

ve sıkıntılar doğu
ruyor. Bunun yanın
da muhtarlardan 
ikametgah ve nüfus 
cüzdan suretinin 
verilmesinin kaldırıl
ması ise halkı ve 
muhtarları karşı 
karşıya getirmeye 
başladı. Halkta, 
muhtarlarda ne 
yapacaklarını şaşır
mış vaziyettedir.

Sistemin alt 
yapısının tam olarak 
hazırlanmasından 
sonra sisteme gir- | 
ilmçsi gerekirdi. 
Ancak bu yapıl
madan bazı evrak
ların muhtarlar 
tarafından verilmesi 
kaldırıldı. Bu neden
le muhtarlarımız 
mağdur durumuna 
düşmüşlerdir" diye 
konuştu.
Muhtarların aldıkları 
ücretim kira bedel
lerini bile karşıla
madığının altını 
çizen İdris Kurt, 
"Bir de ikametgah 
ve nüfus cüzdanı 
suretinin kaldırıl
masıyla muhtar- J 
larımız hak kaybına 
uğramışlardır.
Bu nedenle muhtar
ların ödeneklerinin 
acilen günün şart
larına göre yeniden 
düzenlenmesini 
bekliyoruz" 
dedi.

OjJSJJllIlIMlIJIUlIlElflIfiSnilf! 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

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 Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Beyaz Tabak ödüllü işadamlarını kutladı

Beyaz Tabak alanlara ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan Vural

YauYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Teşekkür Belgesi
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü’nce 

“Beyaz Tabak” ödülü alan 6 Gemlikli firma sahiplerine Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından işlerine 
karşı gösterdikleri titizlik nedeniyle ‘Teşekkür Belgesi’ verildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 
Bursa İl Müdürlü 
ğü’nce yapılan 
değerlendirmede 
Gemlik'ten “Beyaz 
Tabak” ödülü alan 
6 firmaya Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 
törende Teşekkür 
Belgesi verildi. 
Gemlik’ten “Beyaz 
Tabak” ödülü alan 
Rüya Pastaneleri, 
Bizim Ekmek 
Fırını, Erkam 
Gıda, Durmaz 
Zeytinleri, Rıfat 
Minare ve Namlı 
Zeytinleri sahip 
ve yöneticilerine 
'belgeleri Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
tarafından verildi. 
Bir iş yerinin 
güven ve temizliği 
temsil ettiğinin 
göstergesi olarak 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından 
uygulanmakta 
olan "Beyaz 
Tabak” ödülünü 
daha önce 
ilçemizden 
Nurettin Hocaoğlu'

na ait Atasoy 
Ekmek Fırını almıştı. 
Geçtiğimiz günlerde 
Bursa yapılan 
törende ‘Beyaz 
Tabak’ ödüllerini 
alan 6 firmalar 
ile Gemlikteki 
“Beyaz Tabak” 
sayısı yediye 
yükseldi.,

AKIT KUTLADI 
Bursa ve ilçelerinde 
‘Beyaz Tabak’h işlet 
me sayısının gün 
geçtikçe artmakta 
olduğu söyleyen 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, bu 
alanda Bursa'nın 
öncü şehir olması 
hin sevindirici oldu 
ğunu dikkat çekti. 
Gemlikli üyeleri
mizin bu başarıda 
katkılarının 
olmasını mutlulukla 
karşıladıklarını 
söyleyen Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Akıt, bu 
sayının önümüzdeki 
aylarda daha 
armasını bekledik 
lerini belirterek 
‘Beyaz Tabak’ 
alan işadamlarını

Polislerimizi harcıyorlar!...

Başbakan Erdoğan, 1 Mayıs’ta İstanbul’
da yaşananları değerlendirirken polisi 
savundu:

“Bütün fatura polise kesiliyor.
Onlar uzaydan mı geldi?
Nedir polise olan düşmanlık?”
Başbakan’ın kamu görevlilerine sahip 

çıkması doğaldır.
Zor koşullarda görev yapan güvenlik 

güçlerini sahiplenmesi, moral vermesi, 
elbette bir görevdir.

Ancak, 1 Mayıs’ta İstanbul’da aşırı güç 
kullanan, gaz bombalarıyla coplarla, tek
meyle, tokatla vatandaşa girişen polisleri, 

“Onlar uzaydan mı geldi?” diyerek 
savunmak mümkün değildir.

Toplumsal olaylarda polisin yaşadığı 
zorlukları bilmeyen yok.

1 Mayıs öncesinde, polisi bu psikolojiye 
getiren zihniyetin ve bunu uygulayan 
yöneticilerin sorgulanması gerekir.

Henüz ortada bir olay ve girişim yokken, 
polisi işçilerin üzerine gönderen, binaların 
içine girmeye zorlayan ve arkasından gaz 
bombası atılması emrini verenler kim
lerdir?

Bu emri neye dayanarak vermişlerdir? 
Ve neyi önlemişlerdir?

Hükümet, kısaca İç işleri Bakanı emri 
vermese ne Vali ne de Emniyet Müdürü 
ölçüsüz güç kullanamazlar.

Onlar emir kulu.
Gerçi bazen idareciler kraldan çok kralcı 

olurlar, ölçüyü kaçırırlar.
Aksine, önüne kim gelirse copla, tek

meyle, tokatla girişen bir polis görüntüsü 
var.

Elinde hiçbir şey taşımayan, yere 
düşmüş bir genç kız, donanımlı, coplu, 
kalkanh, kasklı bir polise ne yapabilir ki, iki 
polis birden tekmeyle vururlar?

Keza hastane bahçesinde bir hemşire 
nin üzerine polis neden yürür, neden 
dövmeye kalkar?

Görevini yapmaya çalışan muhabiri 
kovalar ve içeri girmesine izin vermeden 
coplayarak kolunu kırar?

Başbakan’ın görevi, bu işin sorumlu
larını ortaya çıkarmak ve gerekeni yapmak
tır.

Orantısız ve gereksiz güç kullanımına 
gösterilen tepkileri “polis düşmanlığı” 
olarak nitelemek mümkün değildir.

Ortada bir polis düşmanlığı yok.
Polisi o şekilde Kullanan sıyası ve idari 

yöneticilere tepki var.
Polis, vatandaşın güvencesidir.
Bu güveni sağlamak onun görevidir.
Polis, vatandaş için bir sığınak olmalıdır 
Emniyet teşkilatı yıllardır bu imajı yarat

maya çalışıyor.
Ancak, 1 Mayıs’ta yansıyan görüntüler 

polisin sevk ve idaresi bu imaja çok zarar 
verdi. Polise olan güveni sarstı.

Emniyet teşkilatının büyük uğraşlarla 
yaratmaya çalıştığı “polis” imajı zarar 
gördüyse, bunun sorumlusu sevk ve idare 
eden siyasiler ve idarecilerdir..

Kendileri de emekçi olan polislerimiz 
doğru sevk ve idare edilselerdi,

1 Mayıs’ı işçileri döverek değil, güven
liği sağlayarak, duyguları paylaşarak 
geçirebilir ve çok olumlu bir imaj yarata
bilirlerdi.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Konuoylara katılan araçlara ceza yazılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçenin aına 
caddelerinde halkı 
rahatsız eden 
gürültülü ses 
yayan ve kurallara 
uymayan bir çok 
aracın plakalarına 
ceza yazılıyor. 
Özellikle düğün 
ve asker uğurlama 
için caddelere 

çıkan araç 
konvoylarına 
müdahale eden 
trafik ekipleri çok 
sayıda aracın 
plakasına ceza 
uyguladı.
Araç sahiplerinin 
yüksek sesli 
klakson çalarak 
çevreyi rahatsız 
ettikleri gerekçesiyle 
bazı vatandaşlar

tarafından da 
plakaları 
tespit edilip 
trafik ekiplerine 
bildirilmeler 
sonucu cezaların 
yazıldığı 
belirtilirken araç 
sahiplerinin 
yasaklara 
mutlaka uymaları 
gerektiği 
bildiriliyor.

Hünkar Hacı Bektaş-i İleli 
Oerneği genel kurul yapıldı

Seyfettin ŞEKERŞÖZ

Gemlik Hünkar 
Hacı Bektaş-i Veli 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma 
Derneği'nin 6'ncı 
olağan genel 
kurulu yapıldı. 
Derneğin kendi 
binasında yapılan 
genel kurulda 
başkan Kazım 
Bulut üyeler 
tarafından, yeniden 
başkanlığa 
getirildi.
Genel Kurul 
öncesinde üyelere 
bir konuşma 
yapan dernek 
başkanı Kazım 
Bulut, yüzyıllardan 
beri köy koşulların
da yaşayan ve 
yaşatılan Alevi 
düşüncesinin, 
yaşam biçimi 
Cumhuriyet dönemi 
ve özellikle 1980 
yılından itibaren 
yaşanan hızlı 
kentleşme ve 
göç nedeniyle 
büyük bir değişim 
sürecine girdiğini 
belirterek,

s “Bu değişim 
ve kentleşme 
sonucu ortaya çıkan

soTüTı'ıan m rzı n 
çözümü için 
Gemlik'te oturan 
alevi Bektaşi . 
düşüncesindeki 
canların, kendi din 
inançlarını sosyal ve 
kültürel, faaliyet
lerinin ve iletimşi- 
zliğin ortadan 
kaldırılması için 
1996 yılında dernek 
kuruldu. 27.03.2004 
tarihinde cem 
evimizin temelini 
atıp, 14 ayda siz 
değerli canlarımızın 
katkılarıyla birinci 
katın kısmen 
tamamlanıp 
faaliyetini 

sürdürmektedir.
Devam etmekte olan 
cem evin tamamlan
ması için siz değerli 
canların ve duyarlı 
olan hayır sever 
vatandaşların 
katkılarını 
bekliyoruz. Bu 
duyarlılıkla en 
kısa zamanda 
bu projenin tamam
lanacağı inancıyla 
tüm üyelerimize 
hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum" 
dedi.
Yapılan seçimde 
derneği 8 yıldan bu 
yana başkanlığını 
sürdüren Kazım 

tsuiut’un başkan 
olarak tek listeyle 
katıldığı seçimde 
yönetim kurulu 
üyeliklerine Ali 
Kalkan, Ali Er, 
Haşan Yener, 
Sırma Kaya, 
Hüsniye Derin, 
Hıdır Tuncel, 
Hüseyin Can, A. 
Gazi Memiş, Gülsüm 
Altın, Saadet Gül, 
Özcan Aksu, Beser 
Çevik, Özlem Es, 
Ali Geyik, Musa 
Buzlu, Ali Kaş, 
Melek Argun, 
Hüseyin Arştan ve 
Oktay Gürer 
seçildiler.

'Kan verin, ihtiyacınız 
olduğıınıla Kan almaya 

yüzünüz olsun"
Kızılay Bursa Şube 
Başkanı İbrahim 
Dokunmazer, "Kan 
verin. Size de bir 
gün kan lazım ola
bilir. En azından 
kan almaya yüzü 
nüz olsun" dedi. 
Kızılay Bursa 
Şubesi, vatan
daşları kan bağışa 
teşvik etmek ve kan 
bağışı oranlarını 
artırmak amacıyla 
yaz aylarında iki 
ayrı kampanya ile 
Bursalılar'a 
seslenecek. Kızılay, 
"Kanımızın yet
memesi kanımıza 
dokunuyor" ve "Bir 
milyon iyi insan 
aranıyor" adı ver
ilen iki ayrı kampa
nya ile bir milyon 
insanın gönüllü 
olarak kan vermesi
ni amaçlıyor.
Kızılay Tıp Merke 
zi'nde basın toplan
tısı düzenleyen 
Kızılay Bursa Şube 
Başkanı İbharim 
Dokunmazer, 
Kızılay'ın Türki 
ye'nin kan ihtiya 
cinin yüzde 40'ını 
karşıladığını, Bur 
sa'nın ise yüzde 50 
oranında kan ihti 

yacının karşılan 
dığını aktardı. 
Türkiye'de kan ver 
me kültürünün 
olşumadığım vurgu
layan Dokunmazer, 
Avrupa ülkelerinde 
yüzde 10'lara varan 
kan verme oranının 
ülkemizde yüzde 
1,5 seviyelerinde 
kaldığını ifade etti. 
Devamlı kan vere
cek gönüllü ve sağ 
lıklı insanlara 
ihtiyaç duyduklarını 
kaydeden Dokun 
mazer, bu kampan 
yalar ile devamlı 
kan verecek 1 
milyon gönüllü 
insana ulaşmayı 
hedefle dikerini 
belirtti.
Türkiye'nin kan 
ihtiyacının ancak 
bu şekilde sona 
ereceğini aktaran 
Dokunmazer, 
şöyle konuştu: 
"Bütün illere kan 
merkezleri kurmak 
istiyoruz. Artık 
vatandaşın bize 
gelerek kan ver- e 
meşini beklemi , 
yoruz. Ekipler kur- 
duk, biz onların 
ayaklarına gidi 
yoruz.”

Gıda firmamızda çalışmak üzere
Endüstri Meslek Lisesi veya 

Meslek Yüksek Okulu mezunu sanayi 
tecrübesi olan ELEKTRİKÇİ alınacaktır. 

Müracaatlar şahsen yapılacaaktır. 

BAKTAT GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Yalova Yolu Derince Mevkii 2. Km. P.K. 4 No: 19 

Telefon : (0.224) 513 13 58 GEMLİK

T M A A “SUYUNU BOŞA _ Wl HARCAMA”

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

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başarı ve ödül kardeş gibi ol 
mâlı.
Biri yoksa öbürü de olmamalı.
Başarılı olmak canlılara özgüdür.
Bir at bir yarışmada dereceye gi 

rerse başarılıdır.
Bir kuş ses yarışmasında en iyi 

ötenler arasındaysa, o başarılı bir 
kuştur.
Bu çeşitlemeyi hayvanlar arasın

da çoğaltığımız gibi, aklını ve 
zekasını en iyi kullanan canlı, 
insanlar için de kullanabiliriz.

İletişim çağının en üst düzeyde 
olduğu dünyamızda, başarılı 
insanları her gün duyuyoruz.
Müzikte, sporda, resimde, mate 

matikte, eğitimde, sınavda, yarış
malarda herhangi bir dalda başarı 
lı olmak kişiyi yüceltir.
. Kimi bu başarının tadını yaşar 
ken çıkarır, kiminin ise başarısının 
farkına varılmaz.

Ama, geçeri zamanda yaptık
larının başarılı olduğu anlaşılır.

İşte o kişi, ödülünü almadan bu 
dünyadan göçenlerdendir.

Ödül başarıyı kamçılar.
Başarılar karşısında verilen ödül 

yeni başanlan getirir.
Ödül bazen bir öpücüktür, bazen 

bir buket çiçek, bazen bir alkış.
Bazen de bir altın, bir para, bir 

tatil... »
Veya bir plaket..

ödül çeşitlidir.
Maddi olanı da vardır, manevi 

olanı da..
İkisi de mutlu kılar insanı..
Her kişi mesleğinde yaptıklarıyla 

başarılı olmalı.
Mutlaka karşılığını bir şekilde 

alacaktır.
Gemlik Körfez Gazetesi’nin 

1970’li yıllarda Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü’nün açtığı, Anadolu 
Basınını Özendirme yarışmaların
da aldığımız çeşitli başarılar beni 
hep gururlandırdı.

Sonraki yıllarda buna başka mes 
leki başarılar eklendi.

Büromdaki dolabım bu başarı 
ların plaketleriyle dolu.

Bunları çocuklarıma bırakacağım 
en güzel armağan olarak kabul edi 
yorum.

Herkesin yaşamında başarılar 
vardır.

Bu başarılar ödüllenmiş olsun ol 
masın unutulmaz.

Sizle birlikte yaşarlar.
Annelerin babaların en büyük 

mutluluğu, çocuklarının başarı 
larıdır.

Sınıflarındaki sınavlarda aldıkları 
başarılardan tutun da, okulda . 
oynadıkları bir oyundan, okul 
takımına seçilmesinden, en güzel 
şiiri onun okumasından, en güzel 
şarkıyı onun söylemesinden, en 
güzel resmi onun çizmesinden 
hep mutluluk duyarsınız.

öğretmenlerinden başarılı oldu 
ğunu duymanız, sizin için çocuğu 
nuz gurur kaynağınız olur.

Onun iyi bir okulun sınavlarını ka 
zanması, sınıflarında birinci ol 
ması, iyi bir dereceyle mezun ol 
ması ve ÖSS sınavlarında iyi bir 
fakülteye girmesi, onun başarıları 
sizin başarınızmış gibi gelir size..

Başarılarını iş yaşamında da 
sürdürürse, mutluluğunuz katmer
leşir.

Bu yazıya neden başladım ben 
de bilmiyorum ama, sanırım bu 
gün oğlum Barış’ın aldığı yeni bir 
başarı neden oldu diyebilirim.

Barış, küçüklüğünden beri resim 

yapmayı çok seven yetenekli bir 
çocuk. İki yaşında kendi dünya 
sında resim yaparken çektiğim 
birçok fotoğrafının olduğunu 
gördüm geçtiğimiz günlerde..

Kreşte öğretmenleri hep güzel 
resim yaptığından söz ettiler, 
anaokulunda bu sürdü.

Şimdi artık ilkokula gidiyor.
Bir resim öğretmeni var.
Onun cehverini görüp yardımcı 

olan.
Biz de kendisine destek oluyo 

ruz.
Onun için Gemlik Körfez Gaze 

tesi ailesi içine aldık onu.
Türkiye’nin en küçük “Çizeri” 

yaptık.
Barış, katıldığı yarışmalardan 

hep derece alıyor veya özel ödül.
Resim Öğretmeni Burçak Uslu 

O’nun resimlerini yarışmalara yol
luyor;

Genelde bir başarı elde ediyor.
Son olarak, Turgut Özal Düşünce 

ve Hamle Derneği’nin açtığı bir 
yarışmaya katıldı.

Gemlik ve Bursa’da ilk üçe 
girmeyi başardı.

Dün, Ankara da yapılan Türkiye 
genellemesinde Derneğin Özel 
Ödülü’ne layık görülmüş.
Bir baba olarak Barış ile gurur 

duyuyorum. Başarılarının devamı 
nı bekliyorum.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan’dan uyarı: Sulanmayan cicelıler kunıııor

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
bazı meslek 
dallarında belgesi 
olmayanlara 
sınavsız af 
getirildiğini 
hatırlatarak, 
esnaf ve 
sanatkarların 
bu fırsatı 
kaçırmamasını 
istedi.
Gazetemize bir 
açıklama yapan 
Talan, 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim 
Kanunu'na göre 
çıraklık eğitim 
uygulaması 
yapılmayan 
meslek dallarında 
meslek belgesi 
verilmesine ilişkin 
yönetmenlikte 
değişiklik 
yapıldığını 
hatırlatarak, 
ustalık ve esnaf 
belgesi almayanların 
15 Temmuz 2008 
tarihine kadar 
Oda'ya başvur

malarını istedi. 
Talan şöyle 
konuştu: 
" Esnaf ve 
ustalar için bu 
bir yeni fırsattır. 
Esnaf ve ustalığını 
belgeleyen kişiler 
bu aftan yararla
narak ustalık 
belgesi ve esnaflık 
belgesi alabilecektir. 
Bu meslek 
grupları şunlardır: 
Ambalaj malzemesi, 
besiciler, av 
malzemeleri 
satıcıları, internet 

cafeler, CD kiralama 
işyerleri, 

t düğün salon işlet
mecileri, hamam
cılar, emlakçılar, 
hafriyatçılar, 
hurdacılar, 
kahvehane işletici
leri, kafeterya 
isyetlcileri, kireç 
satıcıları, küfecı 
ve semerciler, 
muhtelif tamir 
işleriyle uğraşanlar, 
odun-kömür 
satıcıları, oto 
galericiler, plastik 
eşya satıcıları, 

oto park işleticileri, 
tüpgazcılar, pazarla
macılar, sinema 
işleticileri, 
su bayileri, plak 
kaset satıcıları, 
Telekom bayileri, 
tuhafiyeciler ve 
farfümcüler, 
yağhane işleticileri, 
Tv radyo 
tamircileri, 
yufkacılar, 
tuvalet işleticileri, 
yazıhaneciler, 
züccaçiyeciler, 
çeyiz iîşleri ve 
nakış işiyle 
uğraşanlar, 
kuş satıcıları." 
Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası’nın 
513 20 18 nolu 
telefonundan 
geniş bilgi 
edinilebileceğini 
söyleyan İbrahim 
Talan, böyle 
fırsatların her 
zaman 
gelmeyeceğini 
hatırlatarak 
başvuruların 
yapılmasını istedi.

Gemlik Belediye 
since ilçenin çeşitli 
yerlerine dikilen 
binlerce çiçek, 
kendi haline terk 
edildi..
Şimdiden kendini 
bilmezlerce çalınan, 
hırpalanan, ezilen 
çiçekler, ilgililerce 
sulanmayarak 
kuruyor.
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğünde 
çalışanların gün
lerdir sulamadığı 
Emin Dalkıran 
Kordonundaki 
çimlerin, kordona 
çıkanlarca ezilmesi, 
çiğnemesi nedeniy 
le tamamen yok 
olabilir.
Evinin önündeki 
çiçeklerin kuru
masına ve ezilme
sine üzülen 
gazetemiz köşe 
yazarlarından 
emekli Diş Hekimi 

Özcan Vural, evinin 
önündeki çiçekleri 
evinden kovalarla 
getirdiği sularla 
sulayıp yaşatmaya 
çalışıyor.
Vural, yaptığının 
örnek bir vatan
daşlık görevi 
olduğunu, işlerin 
lafla yürümediğini 
söylüyor.
Belediyenin çevreyi 
yeşillendirmek ve 
çiçeklendirmek için 
vatandaşın para 
larıyla milyonlarca 
YTL harcadığını, 
asıl önemli olanın 
ise bunları korumak 
olduğunu söyledi, 
özcan Vural, her 
duyarlı vatandaşın 
çevresini korumak 
zorunda olduğuna 
dikkat çekerek, 
belediyenin 
çiçekleri ve 
çimleri sulamasını 
istedi.
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Oiikat. Katiiıucu sıcaMaı geliıiür
Çarşamba günü 
Marmara ve Ege’de 
sıcaklık gölgede 
35 dereceye 
kadar çıkacak. 
Özellikle çarşamba 
günü sıcaklıklar 
gölgede bile 35 
dereceyi bulacak. 
Perşembe günü 
ise yağmur var. 
Hafta boyunca 
sıcaklıklar mevsim 
normallerinin 
üzerinde seyrede
cek, özellikle 
çarşamba günü 
çok sıcak geçecek. 
Çarşamba günü 
Marmara ve 
Ege'de sıcaklık 
gölgede 35 
dereceye kadar 

çıkacak. Perşembe 
günü ise yağışla 
birlikte hava 
yeniden serinliyor. 
İstanbul'da 
çarşamba günü 
30 dereceye 
yükselecek hava 
sıcaklığı perşembe 
günü 25 derecenin 
altına inecek.

Perşembe günü 
Marmara'dan 
Karadeniz'e kadar 
yağış bekleniyor. 
Bugün İç Anadolu, 
Doğu Anadolu, 
Karadeniz ve 
Marmara'nın bazı 
kentlerinde sağanak 
şeklinde bahar 
yağışları görülüyor. 
Yarın Rize-Artvin, 
Erzurum, Ardahan 
ve Ağrı arasında 
yağmur bir ara 
kuvvetli yağabilir. 
Perşembe günü 
beklenen yağmur,

Karadeniz'in 
doğu kesimlerinde 
kuvvetli ve uzun 
süre yağacağından, 
bu kesimde su 
baskınlarına karşı 
tedbirli olunmalı. 
Önümüzdeki hafta 
sonu Türkiye 
genelinde hava 
sıcaklığı yüksek ola
cak ve yağış beklen
miyor. Bugünkü tah
minlere göre 
Haziran ayının ilk 
günlerinde de yağış 
olasılığı çok düşük 
görünüyor.

SMimîllMlHİİlll
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
iş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel 
Müdürü Kasım Özer, 
İstihdam Paketi ile 
alt işverenle, aşıl 
işverenin arasındaki 
tüm sözleşmelerin 
yazılı olması zorun
luluğu getirdiklerini 
belirterek, “Cezalar 
artık daha ağır. 
Usulsüz durumlarda 
sözleşme iptal edile
cek ve hem asıl 
işverene, hem de alt 
işverene 10'ar bin 
YTL Ceza verilecek. 
İşçilere mesleki 
eğitim de zorunlu 
hale getirildi. Buna 
uymayana kişi başı 
500 YTL ceza uygu
lanacak” dedi.
Kaya Yapı tarafın
dan düzenlenen 3. 
İş, Güvenlik ve 
Yaşam Zirvesi, 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi 
Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi'nde

yapıldı. Yüksekte 
çaiışmayı gerektiren 
tüm sektörleri bir 
araya getiren 
zirvede, iş güvenliği 
için alınması 
gereken önlemler 
masaya yatırıldı. 
Teknolojik halatlar, 
iş emniyet kemer
leri, yüksekte çalış
ma ve düşmeyi 
önleyici sistemler, iş 
güvenliği ekipman
ları, kişisel koruyu 
cu donanımlar ve 
yük kaldırma ekip

manlarının tasarımı, 
iş güvenliği 
eğitimleri konuların
da faaliyet gösteren 
Kaya Yapı'nın 
Genel Müdürü 
Kemal Kaya, 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'de “iş 
sağlığı ve güvenliği” 
kavramının, 
her türlü üretim 
faaliyetinin ayrılmaz 
bir parçası 
olduğunun yeteri 
kadar anlaşıla
madığını söyledi.
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DUYURU
GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINDAN

ilimizde 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu'n^ göre Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek 
Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik 14 Ocık 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre;

Ekteki listede belirtilen meslek dallarında veya listede adı geçmemekle birlikte 3308 Sayılı ■ 
Mesleki Eğitim Kanununa göre USTALIK ve ESNAFLIK belgesi verilmeyen mesleklerde Odamızca 
USTALIK VE ESNAFLIK belgeleri SINAVSIZ olarak verilecektir.

Yönetmeliğin TESK ustalık belgesi" başlıklı 8 inci maddesinin (a) bendinde;
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği d 4 Ocak 2008 tarihinde 3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık 
belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan:
(a) 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlardan
15 TEMMUZ 2008 tarihine kadar başvuruda bulunanlara doğrudan TESK USTALIK BELGESİ verilecektir 
Yönetmeliğin TESK esnaflık belgesi" başlıklı 9 uncu maddesinin (a) bendinde;
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğil4 Ocak 2008 tarihinde 3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık 
belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan:
(a) 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde çalışanlardan 15 TEMMUZ 2008 
tarihine kadar başvuruda bulunanlara doğrudan TESK ESNAFLIK BELGESİ verilir." denilmektedir.

Yukarıda belirtilen yönetmelik hükümlerine göre 14 Ocak 2008 tarihinde işyeri sahibi olan üyelerim* 
iz ile bu üyelerimizin yanında fiilen usta olarak çalışanların 15 TEMMUZ 2008 tarihine kadar Odamıza şah
sen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Tanınan süre içerisinde Odamıza başvuruda bulunmayan üyelerimiz işyerinin men cezasına kadar 
varabilecek cezalar ile karşılaşabileceklerdir. Üyelerimizin işyerinde fiilen çalışmakta olup adına işyeri 
olmayanlar ise mesleklerinde USTALIK BELGESİ veya ESNAFLIK BELGESİ olmadan işyeri aşamayacak
lardır.

Tüm üyelerimizin hak kayıplarına uğramamaları için 15 TEMMUZ 2008 tarihine kadar başvuruda 
bulunmaları önemle rica olunur.

MESLEK GURUPLARI DAĞILIM LİSTESİ

1 Ambalaj Malzemesi Satışı 23 Odun - Kömür Satışı
2 Av Malzemesi Satışı 24 Otopark İşletmesi
3 Besicilik 25 Oto Galeri
4 Benzin Satışı 26 Plak - Kaset Satışı
5 Bilardo Salonu 27 Plastik Eşya Satışı
6 İnternet Cafe 28 Pazarlama
7 Kuş Satışı 29 Sinema
8 CD Kiralama 30 Spor Tesis.- Halı Saha İşlet.
9 Deterjan-Temizlik mlz.sat. 31 Su Bayii
10 Düğün Salonu İşletmesi 32 Tüpgaz
11 Emlakçilik 33 Telekom Bayii
12 Gözlük Satış ve Tamir 34 Tuhafiye - Parfümeri
13 Hamam 35 Tv - Radyo Tamiri
14 Hafriyat 36 Tuvalet İşletmesi
15 Hediyelik Eşya Satışı 37 Yağhane
16 Halıcılık 38 Yufka
17 Hurda 39 Yorgancı
18 Kahvehane 40 Yazıhane
19 Kafeterya 41 Züccaciye
20 Kireç satışı 42 Çeyiz İşi.-Nakış
21 Küfeci - Semerci
22_ Muhtelif Tamir
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Sımama Hana ttMi operasyon
Şırnak'ın Bestler 
Dereler Bölgesi'nde 
tespit edilen bir 
grup teröriste 
karşı operasyon 
başlatıldı.
Hava desteklr 
operasyonda 
teröristler çembere 
alındı. Mühimmat 
taşıyan çok

sayıda askeri 
araç da 
Cizre ilçesinden 
operasyon 
bölgesine geçti. 
Şırnak'taki geçici 
köy korucuları 
da operasyona 
destek için 
Bestler Dereler'e 
kaydırıldı.

Oin'ıle arıçı saısımılar sürüyor
Çin'de 12 Mayıs'taki 
depremin ardından 
meydana gelen şid
detli artçı sarsıntıda 
6 kişi öldü, 480 kişi 
yaralandı, 70 binden 
fazla ev yıkıldı;
Bu arada depremden 
12 gün sonra enkaz 
altından bir kişi daha 
sağ çıkarıldı.
Resmi rakamlara 
göre depremde ölen
lerin sayısı 65 bin. 
Ancak 30 binden 
fazla kişi hala kayıp.

Şiçuan bölgesindeki 
6,4 büyüklüğündeki 
artçı sarsıntı, pazar

günü meydana geldi, 
Şimdiye kadarki 
artçıların en şîd-

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN İ
■ ""........ 1.................. ......... :..........................11.......... •.............■..............-...............

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

\ ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
i İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 - YTL
j Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE | 
î 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı £ 
’ Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa S 
j E»
î Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa |

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

detlilerinden biri 
olan sarsıntı, ilk 
depremde yıkılmayan 
71 bin binanın daha 
yerle bir olmasına 
yol açâtı, 200 bin 
evde de ağır hasar 
meydana geldi. 
Sarsıntının ardından 
barajların üzerindeki 
çatlakların da derin
leştiği bildiriliyor.
12 Mayıs'taki 
depremin ardından 
Beyçuan bölgesi 
yakınında oluşan bir r 
gölün taşmasını 
önlemek için aşK'ef- 
ler, çevredeki 
kayaları dinamit 
kullanarak parçala
maya çalışıyor. 
Bu arada depremden 
12 gün sonra bir 
mucize gerçekleşti. 
80 yaşında kısmi 
felçli bir Çinli, Siçuan 
eyaletinin Mianzhu 
kentinde enkaz altın
dan sağ çıkarıldı.

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler

KONUT KREDİLERİNE
ARACILIK YAPILIR.

Trafik, Kasko Dask,
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

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

KAYIP
Sharp 215 T 
markalı HC 

06800520 seri 
noiu ruhsatımı 

ve ödeme 
kaydedici 

cihaz levhamı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
MERAL 

KURTULUŞ

GemlikKBrfez

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müraccıtlar şahsen yapılacaktır. 

KARADENİZ YAPI 
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ 

Fabrikası Karşısı GEMLİK
TEL: 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR
Çanak anten 

montajı yapabilecek 
TEKNİK ELEMAN ARANIYOR 

DIGITURK G€MLİK V€TKİLİBBVİ 

KAPTAN ELEKTRONİK 
TEL: 0.224 513 78 70

ELEMAN ARANIYOR
Endüstri Meslek lisesi veyo 

Meslek Yüksek Okulu 
elektrik bolumu mezunu 

ELEMANLAR ARANIYOR
Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. Kn> Gemlik /BURSA 

TEL 0.224 514 00 60

T'MAA“SUYUNUB0?aJ «BA* HARCAMA”
TEMA Vâkfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama' 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için sir de katılın
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ELEMANLAR ARANIYOR

Tuşlama atölımsMe 
çalışmak üzere 

uıinThniAiHMB 
tojmÜcref t SSK t Servis ttaet 
ÜZPART LTD. ŞTİ.

Çeltikçi Köyü altı llpınar Mevki 
Eski Tuğla Fabrikası içi No: 8 ORHANGAZİ 

0.2245721490-
0.533 573 48 75 - 0.530 523 06 05

ACİL ELEMAN ARANIYOR

Orhangazi fabrikamızda 
çalışacak bıçkı ustaları ve 
vasıfsız işçiler alınacaktır.

ÖSORMAN.ÜRÜNLERİ
Akharem köyü Mevki İznik Yolu • Orhangazi 
0.224 587 76 45 - 0.533 726 27 65

SATILIK DAİRE

Gemlik KBrfezl

Denize yakın, 3 yatak odalı 
135 m2 iki cepheli ve 

2 balkonlu bahçeli otoparklı 
lüks yazlık daire SATILIK 

( Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 
Tel: 51318 99 GSNI: 0.533 356 44 39

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
b Tel: (0.224) 51396 83GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracatlar şahsen yapılmalıdır. 

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 00

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

veSEKRETER
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 I 513 47 39

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Körfezspor bozguna uğradı
İSIMfseVEHİM:

YILDIRIM BELEDİYE

BEN r l) H ı; U N u N 
AYNI ZAMANOA AHLA) 
ırw m

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci küme mücade 
le eden Gemlik tem
silcisi Körfezspor 
evinde oynadığı 
maçta Yıldırım 
Belediye Jimnastik 
takımına 6-1 yenildi. 
İlk yarısı 5 dakikada

Tufan ve 44 dakikada 
İrfan'ın attığı gollerle 
2-0 Yıldırım Belediye 
spor'un üstünlüğüy 
le kapanan maçın 
ikinci yansında 60 
dakikada Ümit'le 
gelen gplle Körfez 
spor umutlanmasına 
rağmen 65 ve 71

dakikalarda 
Uğur'un iki 
golüyle oyundan 
düştü. 83'de yine 
Tufan skoru 

•5-1'e getirirken 
sahneye çıkan 
Uğur, kendisinin 
3 takımının 6'ncı 
golünü imza

atarak skoru 
belirledi.
HAKEMLER:
Hüseyin Bay 7, 
Emin Bayır 6, 
Suray Özgür 6, 
KÖRFEZSPOR 
Serkan 5, Abbas 3, 
Mehmet Akbaba 3, 
Kazım 3, (Ünal 2)

Önder 3, Çağdaş 3, 
Mehmet Özer 2, 
(Sezgin 3) İbrahim 2, 
Onur 2, (Ümit 2) 
Onur Balaban 2, 
Erdem 3;
YIL. BEL. JİM. : 
Emrullah 5, Fatih 4, 
(Bilal 4) Mehmet 4, 
(Mustafa 4) Özgür 5, 

Osman 6, Ramazan 
6, Ümit 5, (Fatih 4) 
Erkan 6, Tufan 7, 
İrfan 5, Uğur 7, 
GOLLER : Dk, 5-83 
Tufan, Dk. 44 İrfan, 
Dk. 65-71-89 Uğur 
(Yıl. Bel. Jim.) 
Dk. 60 Ümit 
(Körfezspor)

8emliksporlu futlıolcuların çifte mutluluğu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Pazar günü 
oynanan maçin 
ardından
Bursa Süper 
Amatör Küme 
grubuna yükselen 
Gemlikspor'da 
iki sevinç birden 
yaşandı.
Takımın başarıyla 
geçirdiği sezonun 
ardından başarılı 
futbolu ve attığı 
gollerle rakip 
takımların korkulu 
rüyası olan 
Santrafor Ahmet 
Ulukayâ dün vatani 
görevini yerine 
getirmek üzere 

askere uğurlandı. 
Maç sonrası futbol
culara ve Ahmet 
Ulukaya'ya büyük 
bir jest 
yapan Paşa Otel 
sahibi Paşa 
Ağdemir, otelin 
restoranında 
verdiği yemekte 
tüm takımı ağırladı. 
Gemlikspor 
Kulübü başkanı 
Mehmet Göral ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin de hazır 
bulunduğu yemekte 
Bilecik Er Eğitim 
Merkezine giden' 
arkadaşları Ahmet 

. Ulukaya'nın yok
luğunu her zaman

kalplerinde 
hissedeceklerini 
söylediler.
Neşe içinde geçen 
yemekte takım 
arkadaşları vatani 

görevi için 
askere uğurlanan 
Ahmet Ulukaya'ya 
çeşitli hediyeler 
vererek kendisini 
yolcu ettiler.
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En iyi doğal ilaç halik
Balık ve diğer su 
ürünlerinden hafta
da üç kez düzenli 
şekilde tüketmenin, 
vücudun tüm 
gereksinimini 
karşıladığı bildirildi. 
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Su Ürünleri 
Fakültesi Avlama ve 
İşleme Teknolojisi 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Nermin Berik, balık 
ve diğer deniz ürün
lerinin, insanlık tari
hi boyunca başlıca 
besin kaynakların
dan olduğunu, 
insanların yerleşik 
düzene geçmeden 
önce bile kolay elde 
edilebildiği için 
balık ve diğer deniz 
ürünlerinin en çok 
tüketilen besinler 
arasında yer 
aldığını belirtti.
Su ürünlerinin besin 
bileşimleri bakımın
dan insanın gereksi 
nim duyabileceği , 
tüm maddeleri 
içerdiğini bildiren 
Yrd. Doç. Dr. Berik, 
bu "muhteşem 
maddeleri”'alan ve 
hareketli bir yaşam 
süren insanın 
sağlam bir zihin ve 
vücuda sahip ola
cağını söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Berik, 
su ürünlerinin gıda 
olarak iyi ve kaliteli

protein kaynakları 
arasında yer 
aldığını, yüzde 18-25 
oranında protein 
içerdiğini belirterek, 
"Su ürünlerinin 
içerdiği protein bi 
yolojik olarak değer
lidir ve her besinde
ki protein içeriğinde 
bulunmayan insan 
için elzem amino 
asitleri ideal oranlar
da içerir." dedi. < 
A, K ve D
Vitamini Deposu 
Balık etinin, kemik 
gelişiminde, gözün 
farklı ışıklara uyum 
sağlaması ve göre
bilmesinde, vücu 
dun bağışıklık sis
teminin güçlendiril 
meşinde önemli 
rolü olan A vitamini; 
kalsiyumun kemik
lere yerleşmesi, 
kemik sağlığı ve 
gelişiminde görevli 
olan D vitamini ve 
özellikle kanın

akışkanlığında 
görevli K vitamini 
bakımından oldukça 
zengin olduğunu 
belirten Yrd. Doç. 
Dr. Nermin Berik, 
şunları söyledi: 
"Haftada üç kez 
düzenli balık ve 
diğer su ürün
lerinden tüketme 
vücudun tüm 
gereksinimi 
karşılıyor, her gün 
tüketmenin ise bir 
zararı olmuyor. 
Balık etinin yağ içer
iğini temel olarak 
uzun zincirli çoklu 
doymamış yağ asit
leri oluşturur. Bu 
yağ asitleri göz 
sağlığı, kanın 
akışkanlığı, beyin 
fonksiyonları, kalp 
krizi, kalp damar 
hastalıkları, damar 
sertliği, depresyon, 
migren, eklem 
romatizmaları, 
şeker hastalığı,

yüksek kolesterol vd 
tansiyon ile kanser ,« 
gibi pek çok 
hastalıktan 
korunmada önemli 
sağlık etkilerine 
sahiptir." 
"Halk Sağlığını 
Koruyacak 
Doğal İlaç” 
Yrd. Doç. Dr.
Nermin Berik, 
söz konusu olumlu 
etkilerinin ağlan
abilmesi için haftada 
en az 300 gram yağlı 
balık tüketiminin 
önerildiğini, uzman
ların hamilelik ve 
emzirme döneminde 
olan kadınların anne 
ve çocuk sağlığı 
açısından haftada 
en az 3-4 kez 
balık tüketmesi 
gerektiğine işaret 
ettiğini Kaydetti. 
Halk sağlığını 
koruyacak başlıca 
doğal ilacın su 
Ürünleri olduğunu 
vurgulayan Berik, 
bu ürünlerin 
bebeklerden, 
yaşlılara, 
hastalardan, 
sporculara, 
hamilelerden kısırlık 
tedavisi görenlere 
kadar herkesin 
sofrasında yer 
alabilecek koruyucu 
ve destekleyici 
ender gıdalar 
arasında bulun
duğunu söyledi.

Sinara nozleri 
ile vuruyor

Göz Hastalıkları zararı ise, kanın
Uzmanı Op.Dr. Halil 
Aksu, sigaranın 
gözün korneasına, 
retinasına, görme 
siniri ve damarları
na zarar verdiğini 
söyledi.
Özel Çukurova 
Göz Hastanesi 
Başhekimi Op.Dr. 
Halil Aksu, 
Türkiye'de yılda 
100 bin dünya da 
ise 4 milyon insanın 
ölümüne sebep 
olan sigaranın ilk 
vurduğu organlar
dan birisinin de göz 
olduğunu söyledi. 
Sigaranın gözde 
geriye dönüşü 
olmayan körlüklere 
sebep olduğunu 
belirten Op.Dr. 
Aksu, "Sigara 
gözün korneasına, 
retinasına, görme 
siniri ve damarları
na zarar vermekte
dir. Görme siniri 
üzerindeki toksik 
etkisi yanında 
iskemi (oksijen 
kıtlığı) aracılığıyla 
görme sinirlerinin 
kurumasına 
yolaçmakta.
Retina üzerine olan 

ana maddelerinden 
birisi olan trom- 
bositlerin 
birbirlerine yapışma 
özelliğini artırarak 
damarların tıkan
masına ve ayrıca 
damar sertliğine 
yol açarak 
60 yaş ve üzerine 
gelindiğinde yaşa 
bağlı makula dejen
erasyonu dediğimiz 
geriye dönüşü 
olmayan sarı nokta 
hastalığına sebep 
olurki bu da 
körlük demektir. 
Yaşa bağlı ma 
küla dejeneras 
yonuyla oluşan 
körlüklerin yüzde 
27'si sigaraya 
bağlıdır” dedi. 
Op.Dr. Aksu, 
ayrıca, hastane 
olarak hastalar 
üzerinde yaptıkları 
çalışmada sigaranın 
göz tembelliğine, 
görme alanı 
bozukluğuna, 
oksijen kıtlığına 
bağlı görme 
azalmasına 
sebep olduğunu 
tespit ettiklerini 
söyledi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEKAnza 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. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07

Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

1
K OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)oitfuutr-

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Habaş 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 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 513 1U bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 613 45 21-122
BUSKİ 514 67 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111

SuAnza Yalnyz 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
27 Mayıs 2008 SALI 
OZAN ECZANESİ 
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Tel: 51218 54 -GEMLİK
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YIL : 35 SAYI : 3067 
FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
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Araştırma Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Kemal Demirel de toplantıda sorunlarla yakından ilgilendiğini belirtti

TBMM'de, zeytin ve zeytinyağıyla ilgili sorunları araştırmak amacıyla kurulan komisyona üye 13 
milletvekili, üreticilerin sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları bulunması amacıyla Milas'ta biraraya 
geldi. Komisyon üyesi 13 milletvekili, Milas'ta sektör temsilcisi ve üreticilerle buluşarak sorunları 
yerinde gördü. İstekleri not alan milletvekilleri, komisyon olarak oluşturacakları rapo run ardından 
çözümlerin TBMM kanalıyla gerçekleşebilmesi için uğraş vereceklerini söyledi. Haberi sayfa 7’de

25 Ykr.

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

► TRAFİK ı KASKO > KAYIT TESCİL ’
> DEVİR 1 PLAKA ► NAKİL ► YOL BELGESİ

► TEMİZ KAĞIDI 1 MUAYENE 
TÜM TRAFİK VE SİGORTA İŞLEMLERİ 

İTİNA İLE YAPILIRGEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 Mayıs 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com

Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 
Tel: 0 224 513 33 49 Fax : 513 33 50

İme ıı zaman kuruılacak?
Belediyece işletişi mahkemece çıkartılan Terme Kaplıcası virane görüntüsünü sürdürüyor

yf İlçemizin ünlü Terme Kaplıcası 
yıllardır kaderine terk edilmiş olarak 
duruyor. Kiracısı mahkemece tahliye 
edilince, hapçıların, tinercilerin ve 
çamaşır yıkayan kadınların mekanı haline 
gelen Kaplıca için yeni modern bir 
Kaplıca projesi yapıldı ama, ihalesi bir 
türlü olmadı. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yazmak..
Bazı günler yazı yazmak çok zor geliyor 

bana.
Bir konuyu kafanızda oluşturmamış sanız 

eğer, yazmak zordur.
Köşe yazan hergün kendine ayrılan yeri 

doldurmak zorundadır.
Ne az, ne de çok yazabilirsiniz.
Sınırlarınız köşenizin büyüklüğüyle belir

lenmiştir.
Onun için yazı ustası olup, düşüncelerinizi 

köşenize göre ayarlamak zorundasınız.
Devamı sayfa 5'de

HUDA’DAN TELELASTIK
YaNİ TeLeFoN kAZANdlRAN İASTİk

Fulda’nın yepyeni kampanyası Telelastik ile 
21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Motofone F3 

cep telefonunun sahibi olun

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları

Tel: 524 74 01
Fax: 524 74 02

| Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
No: 13/14 Gemlik / BURSA RZTULDA

YÜKSEK ALMAN TEKNOLOJİSİ 

■ Sürücünün akıllı tercihi

I

likkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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< *1 Buluşma
Kent köylü

Köy..
Doğal yaşamın ta kendisi..
Tümüyle insanın gereksinimlerine göre 

biçimlendirilmiş ev yapısı..
Karadeniz de "merek" olarak 

adlandırılan malzeme deposu..
İletişim merkezi olan köy kahvesi..
Kadınları bir araya getiren çamaşırhane

si..
Bisküviyle gazozun olduğu köy bakkalı..
Ahırı.., 
Merası..
Topyekun ve olabildiğince sıcak atmos

feriyle köy...
Bizim köyümüz..İç huzurumuz... 

Köklerimiz..
Asla insanın vazgeçemeyeceği bir 

duygu ve rahatlama bileşimi...
Ben kendi adıma..
Çocukluğum da yaz tatillerini geçirdiğim 

köyümü tüm yoksunluk ve yoksulluğuna 
rağmen asla unutamıyorum..

Belleğimin yitimsiz kıvrımlarında bir 
yaşam anıtı olarak duruyor..

Ve sıcaklığını sürekli hissettiriyor.. 
Ancak..
Gün oldu ..
Devran döndü..
Köyden kente göç modern yaşamlara 

geçişin ilk halkası oldu..
Oldu olmasına da insan kentli yaşamı 

ne denli iliğinde hissedebildi..
Kentin sonradan olma "kolonilerinde" 

aidiyet duygusunu yaşayabildi mi?
Denir ki kentleşme, ülkelerdeki gelişim 

sürecidir..
Doğrudur..
Oysa;
Kent planlamada en temel öğe inşan..
Demek ki önce insanı geliştirmek 

.geliştirmenin de ötesinde sunulan 
olanaklarla "tatmin etmek" gerekiyor..

Çünkü;
Kentin yapısını, o kentte yaşayan insan

ların maddi yaşam eylemi belirler;
Eğer insan köklerinden arınamamışsa 

dünyanın en son teknolojileriyle donatıl 
mış kentlerini de yaratsamz insanı o kentle 
özdeşleştiremezsiniz..

Bir diğer unsur ise kültür...
Kültür toplumsaldır ve ekonomik, siyasi, 

ideolojik .coğrafi, etik, sanatsal olan 
eylemin diyalektik bileşkesidir.

Kültür doğrudan insanın yaşamsal alanı 
olan kente yansır

İnsani bilinç seviyesinin yükselmesine 
bağlı olarak, entelektüel yaratıcılık ve 
insani değerleri yücelten sanatsal toplum- 
ların yaşamına eylem ne denli çok girerse, 
o toplumların yaşadığı kentler de daha 
kucaklayıcı olacak insanı..

Çünkü insan yaşamının her evresinde 
ve yaşadığı her alanda yüreğinde sıcaklık 
hissetmezse..

Hep..
Köyündeki tezek kokusunu özleyecek..
Damağında ise doğal pınarlardan 

dökülen suyun tadını arayacak..

»llll'll İmlILİI SİTUİ «UHHİ
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[naellileı Senliği için Wk'a nitiilH
Seyfettin ŞEKERSÖZ

29 Mayıs'ta başlaya
cak olan 16. ncı 
Ayvalık Engelliler 
şenliğine katılacak 
olan Gemlikli özürlü 
çocuklar ile aileleri 
Gökhan Güzel 
Nakliyatın tahsis 
ettiği özel minibüs 
ile Ayvahk'a gittiler. 
İskele meydanından 
hareket eden kafileyi 
Bursa Özürlü 
Çocukları Koruma 
Derneği başkanı 
Tamer Sivri ile 
özürlü çocuklar ile 
ailelerinin ulaşım 
dahil her türlü 
giderlerini 
karşılayan 
Kazım Güzel 
uğurladı.
Bugün Ayvalık'ta 
başlayacak olan 
şenlik için önceden 
yola çıkan özürlü 
çocuklar ile aileler
ine minibüs tahsis 
eden ve yol güzer-

gahında her türlü 
giderlerini 
karşılayan Gökhan 
Güzel nakliyat 
sahiplerinden 
Kazım Güzel, 
özürlü çocukları 
yolcu ederken 
onlara her zaman 
verdikleri desteğe

devam edeceklerini 
belirtti. Genç 
işadamlarından 
Kazım Güzel 
hayırseverliliği ile 
tanınan babası 
Faruk Güzel'in 
izinden giderek 
bu tür etkinliklerde 
kendilerine düşen

görevi yapmak 
arzusunda 
oldukları 
söyledi.
Ayvalık şenliklerine 
giden 20 engelli 
çocuk ile ailesi 
Cumartesi 
günü Gemlik'e 
dönecekler.

' 1 ■I'IIIIIHMİmitipi
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 âdet 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 OMUZ İlil?
»o«Eoıımwwıı

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
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Belediyece işletişi rtıahkemece çıkartılan Terme Kaplıcası virane görüntüsünü sürdürüyor

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vuralh ıı ■ rt:ıf

İlçemizin ünlü Terme Kaplıcası yıllardır kaderine terk edilmiş 
olarak duruyor. Kiracısı mahkemece tahliye edilince, hapçıların, tinerci
lerin ve çamaşır yıkayan kadınların mekanı haline gelen Kaplıca için 
yeni modern bir Kaplıca projesi yapıldı ama, ihalesi bir türlü olmadı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Terminal binasının 
yapımına başlan
masıyla görüntü 
kirliliğinden kurtulur 
düşüncesiyle bekle
nen eski Terme 
Kaplıca tesislerinin 
bulunduğu alan 
için vatandaşlar 
neredeyse loto 
oynama durumunda 
kalıyorlar.
Âtıl vaziyetteki kapıp 
cadan akan suların 
pislettiği çevrede 
sabun kokularından 
geçilemezken şimdi 
de konuşulan tek 
koni "Terme ne 
zaman kurtulacak?" 
sorusu oluyor.
Belediye meclisinde 
defalarca gündeme 
getirilen ancak bir 
türlü çözüm buluna
mayan eski kaplıca
da barınan işsiz 
kişilerin varlığından 
sürekli şikayetler 
gelmesine rağmen 
önlem alınamazken 
çevredeki evlerden 
gelen ihsanların 
yıkadıkları halılar 
ise burasını hah 
yıkama fabrikasına 
dönüştürüyor. 
Uyuşturucu bağım
lılarının mekanı olan 
ve rahatlıkla içinde 
barındıkları binanın 
işe yaramadığı 
halde neden yıkıl
madığı merak 
konusu olmaya 
devam ediyor.
Çevrede oluşan 
pisliklerin ise kaldırıl 
mamış olması nede 
niyle kötü bir görün
tü yaşayan eski Kap 
lıca binasında gelişi 
güzel yapılan hah 
yıkama işlemleri so 
nucu çevreye yayı 
lan sabun sularının 
görüntüsü ise 
içler acısı.
Gemlik Belediye' 
sinin yeni modern 
Kaplıca projesi yap
tırmasına karşın,

inşaat ihale edilme 
mesi ve yapımına bir 
türlü başlanaması,

çevrede oturanlar ile 
viraneye dönmüş 
Kaplıcayı görenleri

“Ne olaçak bu Terme 
Kaplıcası’nın hali” 
dedirtiyor.

Suç Doktorların!....
Bir bebek haşlanmış vaziyette, 5 hastane 

dolaştırılıyor.
Bir yanık çocuk hastaneler arasında 

gezdiriliyor..
Başbakan, bakanına bebeğin hesabını 

sormak için görüşüyor.
Konu, basına yansıdığı için, Basın Baş 

bakana ulaşmış, Başbakan Erdoğan, Sağlık 
bakanını arıyor, “Bu ne hal” diyor..

Bakan il sağlık müdürünü, müdür başheki 
mi, başhekim nöbetçi Uz. doktoru, Uzman 
doktor yanık ünitesi sorumlu hekimini telaşla 
arıyor.

Herkes bir aitâki çalışanım arıyor suçla
mak için.. Öğrendiğimize göre Günde 1.5 
milyon kişi başvuruyor sağlık kurumlarına.

Bunun 300 bini acil vakalar.
Her gün 300 bin hasta, iktidar da ki bir 

kodamanın ilgilerine mazhar olmayı bekleye
cekler demek tir...

İltimas, torpil, aracı, partici..
Bizde işler böyle!
Oysa daha önceden hastanelerin
Toplumdaki yanık bakım ihtiyacını belir

leyip, yeterli hazırlığı bebekler yanmadan 
yapmak gerekir...

Görevini zamanında yapmamış olan 
Sağlık Bakanı, Telaş içinde suçüstü yakalan
mış olmanın paniği ile, ezberindeki suçluyu 
işaret ediyor hemen.

İşte bu! Ben suçsuzum, Allah için suçlu 
doktorlar..

Suç doktorların! Sağlık Bakanına göre, 
konu mekanla alakalı değil.

İyi yetişmiş, işini seven ve yapan hekimler 
olsa, Başbakan tarafından haşlanmak zorun
da kalmayacaktı..

Sayın okurlar; Bunlar büyüklerin yalan
ları..

Yanan bebeklerin tedavileri için, gerekli 
donanımı hazırlamayanların ucuz kaba
dayılığı.

Suç doktorların! Vur abalıya...Ne kadar 
kolay değil mi ?.. Yanık çpcuk haberleri 
ülkemizde bir değil, bin değil.

Anlaşılan, bu Türk doktorlarının hiç iyisi 
yok!

Bakan diyor ki “Kasten yapıyorlar”
Sayın Bakan ın, sarsılmaz koltuğu sallan

sın, Dönüşüm sekteye uğrasın diye.
Siyasi nedenlerle, rezil ediyorlar bakanı.
Yanık bir çocuğu, 7 aylık bebeği, 4-5 has

tane gezdirterek bir gecede...
Kesin öyle! Sanki, Türk Doktorları bakana 

inat yapıyorlar...
Gece saat 01.00 de Başbakana telefonun

da, haşlanmış bebeğin hesabını verir ken, 
Ben şimdiye kadar ne yaptım' diye düşün

mek yerine, 'Suç Doktorların ' demekle 
yetiniyor bakan.

Keneler, kaynar sular, tabip odaları, ide
olojik' doktorlar, paragöz hastane sahipleri, 
tıp tüccarları, el ele vermiş,

Türk tarihinin en muzaffer Sağlık Bakanı 
ile uğraşıyorlar! O ufak “minicik içi dolu 
turşucuk” misali...

Ama bravo bakana! Hem de kendiside 
doktor.. Ben de 53 yıl Doktorluk yapmış biri 
olarak kenardan üzülerek seyrediyorum.. 
Yalanları, gösterişi, halka demogoji ile yut
turulan nutukları.

Sen o hastaneye yanık ünitesi yaptın mı ?
Sen hastanelerde olan yığılmaları, bir 

Doktora günde 80-100 hasta muayenesi, 
eksik laboratuar, röntgen, emar v.s. eksiklik
lerin varken, vatandaşı uyut.

Sonra sıkılmadan, konuş... Konuş...Suç 
doktorların!

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Okul öncesi el isi «e resim sergisi açıldı
Seyfettin ŞEKER SÖZ

Okul öncesi 
sınıfların toplu 
olarak katıldığı 
el işi ve resim 
sergisi 
Belediye Düğün 
Salonu’nda akçıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in açılışı 
yaptıkları okul 
öncesi el işi ve 
resim sergisine 
16 İlköğretim 
Okulu'nun ana 
sınıfları katılıyor.

Yıl içinde öğretmen
lerinden öğrendikleri 
el işlerini ve 
yaptıkları resimleri 
sergileyen okul 
Öncesi çocukların 
en çok ziyaretçileri 
yine anne 
babaları oldu. 
Sergide küçüklerin 
yaptıkları resimlerle 
yakından ilgilenen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
onları kutlayarak 

, yanaklarından 
öptü. Okul öncesi el 
işi ve resim sergisi 
bugün akşama 
kadar açık kalacak.

AKP'den piknik şöleni Bürsa da Mikro M Projesi lıaslaılı
Seyfettin ŞEKERSOZ 
AKP ilçe teşkilatının 
her yıl düzenlediği 
piknik şöleni 
bu yıl Bursa 
Gündoğdu köyünde 
yapılacak.
7 Haziran 2008 
Cumartesi günü 
yapılacak olan 
piknik şölenine 
katılmak isteyen 
vatandaşlar 
AKP ilçe teşkilatına 
müracaat ederek 
isim yazdırabilecek. 
Konuyla ilgili 
açıklama yapan

Gıda firmamızda çalışmak üzere 
Endüstri Meslek Lisesi veya 

Meslek Yüksek Okulu mezunu sanayi 
tecrübesi olan ELEKTRİKÇİ alınacaktır. 

Müracaatlar şahsen yapılacaaktır. 

BAKTATGIDASAN.veTÎC.lTD.$TÎ.
Yalova Yolu Derince Mevkii 2. Km. P.K. 4 No: 19 

Telefon : (0.224) 513 13 58 GEMLİK

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
her yıl düzenledik
leri piknik şölenine 
partili partisiz» 
herkesin davetli 
olduğunu ifade 
etti. Talebe göre 
araç kaldıracaklarını 
kaydeden Başkan 
Şahin, geçmiş 
yıllarda olduğu 
gibi otobüslerin 
ücretsiz olduğunu 
ve yiyeceklerin 
de karşılanacağını 
belirterek pikniğe 
katılmak işleyen

lerin parti binasına . 
gelerek isimlerini 
yazdırmalarını 
istedi.
Her yıl değişik 
piknik alanlarında 
yapılan 
geleneksel 
piknik şöleni 
bu yıl dâ Bursa 
Gündoğdu 
Köyü’nde yapılacak 
olup, pikniğe 
gelenlerin iyi 
eğlenmesi için 
AKP İlçe Teşkilatı 
program hazırlık
larını tamamladı.

Türkiye'de 5 yıl ön 
ce başlayan ve kısa 
sürede başarıya 
ulaşan mikro kredi 
projesi Bursa'da da 
başladı. Projedan 
yararlanmak iste 
yenler, Mimar Sinan 
Mahallesindeki Özel 
İdare binasından 
bilgi alabilecek. 
Türkiye İsrafı Önle 
me Vakfı (TİSVA) 
önderliğinde ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
desteğiyle 2003 
yılında ilk olarak 
Diyarbakır'da uygu
lamaya başlayan 
Mikro Kredi Projesi 
kısa sürede başarı 
ya ulaşarak Çankırı, 
Kahramanmaraş,

T MA A “SUYUNU BOŞA 
£.|WM_a HARCAMA”

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

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gaziantep, Ankara, 
JBatmah, Şanlıurfa, 
Van, Samsun, 
Yozgat ve Zongul 
dak'dan sonra 
Bursa'da da uygu-, 
lanmaya başlandı. İl 
Özel İdaresi Gençlik 
Spor ve Sosyal Hiz 
metler Daire Başkan 
lığı tarafından yürü 
tülecek proje için İl 
Genel Meclisi 100 
bin YTL başlangıç 
ödeneği aktardı. 
Projenin hedefi kır
sal ve kentsel böl
gelere yönelik para 
sıkıntısı çeken, ken 
di ekmeğini kazan
mak isteyen hanım
ları küçük sermaye 
lerle, mikro ölçüden 
başlayıp, makro 

boyutlara taşımak. 
Kefilsiz, senetsiz, 
teminatsız sadece 
güvene dayanan 
küçük sermaye 
şeklinde verilen 
mikro kredi ile 
daha önce yüzde 
100'e yakın başarı 
sağlandı.
MİKRO KREDİ 
BÜROSU 
ARABAYATAĞI'NDA 
Projenin tüm 
alt ya pı çalışmaları 
ta marnlanarak 
Araba yatağı'ndaki 
Eski Köy 
Hizmetleri Bölge 
Müdürlüğü içerisin 
de bulunan Mimar 
Sinan İl Özel İdaresi 
ek binasında 
hizmete başladı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Binlerce gazeteci, hergün 
yazmak zorunda.

Yazmak yalnız gazetecilerin 
işi de değil.

Yazım sanatıyla uğraşanların 
da işidir yazmak.
Eskiden daktilomun tuşları

na vurarak yazardım yazımı?
Şimdi iş daha kolaylaştı.
Bilgisayar her sektöre girdiği 

gibi bizim sektörün de en çok 
kullanılan elemanı oldu.

Yazdıklarımı beyaz kağıtta 
değil, ekranda görüp düzelt 
me olanağım var.
Herşeyden önce bana 

ayrılan yeri doldurasıya kadar 
yazıyorum.
Bazıları yazdığımız yazıların 

nasıl oluyorda köşeye tam 
geldiğini merak ediyor.
Söyleyeyim.
Gazetede bana ayrılan 

köşedeki yazı siliniyor, ertesi 
gün aynı yere yeni yazımı 
yazıyorum.

Ne biraz az ne biraz çok.
Bazı puntolar büyür ve 

küçülebilir ama sonuç 
değişmez.

Yazmak bir sanat.
Köşe yazısı yazmak haber

Yazmak

yazmak gibi değildir.
Haberde yaşanan ve olan bir 

olay anlatılar.
Köşe yazısında ise sizin 

düşünceleriniz, birikiminiz 
vardır.
Haber objektiftir.
Köşe yazıları ise kişiseldir.
Taraftır.
Yazarın tarafı..
O nedenle biz haberlerde 

objektifliğimizi sürdürürken, 
köşe yazarları yazdıklarıyla 
hep taraf olurlar.

Her yazarın anlatımı, uslubu 
farklıdır.
Konuları değişiktir.
Ben genelde Gemlik ile ilgili 

birşeyler yazmaya çalışıyo
rum.

Yereli iğ e önem veriyorum.
Şimdi Gemlik’te yazacak 

birşey mi bulamadın be 
arkadaş, diyenleriniz olacak
tır.

Doğrudur.
Biz bazı bozuk bir plak gibi 

katılıyoruz.
Dönüp dolaşıp aynı şeyleri 

yazmak istemiyorum.
Bozuk kentleşme sorun

larını, sıkıntı yaratan trafik 
sorununu, aylarca onarıl
mayan yolları, çirkin görün
tüdeki çöp konteynerlerini, 
kuraklaşmış ana caddelerini, 
park sorunun mu yazayım?

Bazı okurlar gördükleri bir 
soru nu bize iletip hemen yaz
ma m azı istiyorlar.
Bakıyorum araştırıyorum, 

yazmak gerekmeyecek bir 
durum olduğunu görünce de 
yazmıyorum.

Evet hergün bir konuya kafa 
yorup yazmak zor.

Aslında zor da değil.
Birikiminiz konuyu teshiriniz

den sonra size yol gösteriyor. 
Bir başladınızmı yazmlaya

arkası geliyor.
Bir bakıyorsunuz köşeniz 

dolmuş.
Sonra sakin sakin ne yazdım 

diye okuyorsunuz.
Ve basıyorsunuz bilgisayırın 

print tuşuna aydıngere 
dökülüyor yazılarınız.

Sonra montaj, kayıp çekmek 
derken sayfa baskıya giriyor.

Siz baskıdan çıkanı çoğu za 
man görmüyorsunuz.

Bu terane hergün aynı şe 
kilde sürüp gidiyor.
Beynimiz işleyişini sürdüre- 

siye kadar yazmaya devam 
edeceğiz.

Mayıs ayı da bitiyor.
Okullarda etkinlikler hızla de 

vam ediyor.
Sergi üzerine sergi açılıyor.
Halk Eğitim serileri de baş 

ladı.
Sergiler, kreşler, yarışmalar 

derken bir bakacaksınız 
okulların karne günü gelmiş.

Yazmak güzel.
Ama kafanın içi sakin olmalı 

ki yazasın.
Bugün yine köşemi doldur

dum.
Ne yazdım, içi boş bir yazı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yarışmalar düzenlendi

WWMIİİ,İIİI|1MİIİIİIİIIIIİİI
Öğrencilere tatil genelgesi

Ünlü şairimizn
Yahya Kemal Beyath 
ölümünün 50. 
yıldönümünde Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından düzenle
nen çeşitli etkinlik
lerle anıldı.
İlçemizdeki etkinlik
ler kapsamında ise, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan ilköğretim ve 
ortaöğretim öğrenci
leri arasında ‘Yahya 
Kemal’ konulu yarış
malar düzenlendi. 
Ortaöğretim öğrenci
leri arasında düzen
lenen 'Yahya Kemal 
Beyatlı’nın Türk şiir
lerindeki yeri ve şiir 

anlayışı konulu 
makale yazma yarış
masında, Gemlik 
Endüstri Meslek ve 
Teknik Lise ve 
Anadolu Teknik 
Lisesi öğrencisi 
Yaşar Emre Pırıltılı 
birinci, imam Hatip 
Lisesi öğrencisi 
Sevda Yıldız ikinci, 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Safiye Çakmak 
üçüncü oldu. Şiir 
yarışmasında ise 
Gemlik Lisesi öğren
cisi Uğur Yayla birin
ci, Ticaret Meslek 
Lisesi öğrencisi 
Bahtınur Sıkbasan 
ikinci, Umurbey

Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi öğren
cisi Nida Yıldız 
üçüncü oldular, 
ilköğretim öğrenci
leri arasında şiirleri
ni güzel okuma 
yarışmasında ise 
Nursel Çağlar 
İlköğretim 
Okulu’ndan Gizem 
Battal birinci, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’ndan 
Gülşah Kayla ikinci, 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’ndan 
Buse Akıt ise 
üçüncü oldu, özel 
Aykent ilköğretim 
Okulu’nda yapılan 
şiir okuma yarış

masında dereceye 
giren öğrencilere 
okul yönetimi 
tarafından 
ödülleri verildi. 
Şiir okuma yarış
masına Aykent 
İlköğretim Okulu, 
makale yarışmasına 
11 Eylül Eylül 
İlköğretim Okulu 
Aile Birliği, şiir 
yazma yarışmasına 
ise TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
sponsorluk yaptı. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan 
ise yaptığı konuşma
da, dereceye giren 
öğrencileri kutladı.

Milli Eğitim Bakan 
lığı, 8 Haziran'daki 
Ortaöğretim 
Kurumlan Seçme 
Sınavı (OKS) 
öncesinde 8. Sınıf 
Öğrencilerinin 2-6 
Haziran günleri 
arasında izinli sayıl
malarına ilişkin 
genelge yayınladı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik imza
sı ile yayınlanan 
genelgede, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim Kurum 
lan Yönetmeliği'nin 
8. maddesindeki 
‘ilköğretim 
okullarında ders yılı 
süresi 180 iş 
gününden aşağı 
olamaz” hükmü 
gereği 2007-2008 
eğitim-öğretim 
yılının 13 
Haziran'da sona 
ereceği-belirtildi.

Genelgede 
‘Ortaöğretim 
Kurumlan Seçme 
Sınavı'nın 8 Haziran 
2008 tarihinde 
yapılacak olması, 
öğrencilerin 
sınavlara psikolojik 
olarak daha rahat 
girmelerinin sağlan
ması ve motivasy
onlarının artırılması, 
stresten uzak 
kalmaları amacıyla 
8. sınıf öğrenci
lerinin bu yıla mah
sus olmak üzere 
2-6 Haziran 2008 
tarihleri arasında 
izinli sayılmaları 
uygun görülmüş 
tür” denildi. MEB, 
çarşamba günü de 
OSS'ye girecek 
öğrenciler için lise 
son sınıfta buluna 
öğrencilere 9-13 
Haziran tarihlerinde 
izin vermişti.
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Kalo Dağında iıiiııük ocerasıron
Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK), 
Şırnak'ın Beytüş 
şebap ilçesindeki 
Kato Dağı'nda terör 
örgütü PKK'ya 
yönelik büyük bir 
operasyon başlattı. 
Geçtiğimiz hafta 
Beytüşşebap'taki 
Kato Dağı'nda çıkan 
çatışmada 2 askerin 
şehit olmasından 
sonra Mehmetçik, 
Kato Dağı'na 
operasyon başlattı. 
Beytüşşebap Alay 
Komutanlığında 
görevli özel eğitimli 
komando ve uzman 
çavuşların da 
aralarında bulun
duğu birlikler ilçe
den operasyon 
bölgesine doğru 
hareket etti. 
Jandarma özel 
harekat timleri, 
özel eğitimli koman
dolar ve geçici 
köy korucuların 
katıldığı operasyon
da Kato Dağı didik 
didik aranıyor.

Öte yandan, terörist
lerin Türkiye'ye 
sızarak karayolları
na mayın tuzağı yer
leştirmeleri ihtima

line karşı alarma 
geçen Mehmetçik, 
zırhlı araçlarla 
mayın arama tarama 
çalışması yapıyor.

Memura 245 YIL el ödeme
Geçen yıl denge 
tazminatı alan 1 
milyon 400 bin 
memura Hükü 
met'ten müjdeli 
haber geldi. 
Kamuda düşük 
maaş alanlara öde
nen denge tazmi
natıyla ilgili iki 
düzenleme hazır... 
AKP Hükümeti, 
hiçbir geliri olmayan 
gaziler ve şehit 
yakınlarına vatani 
hizmet tertibinden 
ödenen aylıklar ile 
kamuda düşük 
maaş alanlara 
ödenen denge 
tazminatıyla 
ilgili iki düzenleme 
hazırladı.
Düzenleme ile, 
vatani hizmet tert
ibinden ödenen 
maaşlar, asgari 
ücrete endeksle 
niyor. Edinilen bil
giye göre 2008 yılı 
bütçe kanunu ile 
getirilen yaklaşık 
1.4 milyon

memurun yarar
landığı denge 
tazminatı da sürekli 
hale getiriliyor. 
Hükümet, 3292 
sayılı Vatani Hizmet 
Tertibi Aylıklarının 
Bağlanması'na 
ilişkin kanunda 
değişikliğe gidiyor. 
Düzenleme ile 
vatani hizmet 
tertibinden aylık 
alan ve diğer sosyal 
güvenlik kurum- 
larından bir geliri 
olmayan kişilere, 
en az asgari ücret 
maaşı ödenecek. 
Kanun kapsamında, 
hiçbir geliri 
olmayan gazilere 
ve şehit yakınlarına 
ödeme yapılıyor. 
Bu kapsamdaki öde
menin yaklaşık 
280 YTL olduğu 
bildirildi. Yeni 
düzenleme ile 
birlikte, bu tutar 
457 YTL düzeyine 
çıkacak. 2007 
yılı rakamları ile

vatani hizmet 
tertibinden, 86'sı 
kendisi, 35'i dul 
eş, 125'i de yetim 
olmak üzere 
246 kişinin fayda
landığı belirtildi. 
DENGE 
TAZMİNATI 
SÜREKLİ OLACAK 
Bu çerçevede, 
geçtiğimiz yıl ek 
ödeme almayan 
kamu personeline, 
90 YTL ek ödeme 
yapıldı. Aynı 
uygulama 2008 
yılı içinde de 
uygulanıyor. 
Bütçe Kanunu 
ile 2008 yılında 
memurlara yapıla
cak ek ödemenin 
tutarı, ilk altı ay için 
111 YTL, ikinci altı 
ay içinde 134 YTL 
olarak belirlendi. 
Hükümet tarafından 
getirilen yeni 
düzenleme ile 
söz konusu ek 
ödeme sürekli 
hale getirilecek
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ieytin iireticisinin sorunları masaya yaiınlflı
TBMM'de, zeytin ve 
zeytinyağıyla ilgili 
sorunları araştırmak 
amacıyla kurulan 
komisyona üye 13 
milletvekili, üretici
lerin sorunlarını din
lemek ve çözüm yol
ları bulunması 
amacıyla Milas'ta 
biraraya geldi. 
Komisyon üyesi 13 
milletvekili, Milas'ta 
sektör temsilcisi ve 
üreticilerle buluşarak 
sorunları yerinde 
gördü. İstekleri not 
alan milletvekilleri, 
komisyon olarak 
oluşturacakları rapo 
run ardından çözüm
lerin TBMM kanalıyla 
gerçekleşebilmesi 
için uğraş verecek
lerini söyledi.
Milas Belediyesi 
Evlendirme Salonu'n 
da gerçekleşen top 
lantının açılış konuş
masını yapan Milas 
Kaymakamı Bahattin 
Atçı, Araştırma 
Komisyonu'nun 
Milas'a gelmesinin 
bir umut olduğunu 
belirterek, Milas'ta 

zeytincilik hakkında 
bilgi verdi. Ne yazık 
ki bugün gelinen 
noktada zeytinciliğin 
ve zeytincilerin 
sorunlarının birçok 
nedenle arttığını 
anlatan Atçı, şunları 
söyledi: "Arazi 
koşulları, zeytin . 
ağaçları ve meyve 
terinde görülen 
hastalıklar, yanlış 
silkeleme yöntemleri, 
ihracat ve pazarlama 
sorunları ile özellikle 
karasu atık problemi 
zeytin üreticisi ve 
zeytincilik sektörün 
de bulunan herkesi 
etkilemektedir." 
İlçede 84 adet 
zeytinyağı fabrikası 
bulunduğunu anla
tan Atçı, şöyle ko 
nuştu: "Bunların 
hemen hemen tü 
münde çevreyle ilgili 
sorun yaşanmak
tadır. Bu konuda 
teknolojik gelişme 
lerin yakından takip 
edilmesi ve uygulan
ması oldukça önemli. 
Sorunların devletle 
el ele çözülmesi için 

büyük ortak adımlar 
atılmaya başlan
mıştır. Bu yönde ilgili 
kurumlarımızın hazır
lamış olduğu proje 
lerle üreticilerimiz 
bilgilendirilmekte, 
desteklenmekte;
gerek hastalıklarla 
mücadele ve gerekse 
fidan dağıtımında 
olumlu gelişme 
sağlanmaktadır." 
Sorunları çözmenin 
en sağlam yolunun 
birlikte hareket 
etmek, ortak çözüm 
üretebilmek ve en 
önemlisi de uygula
maya geçirebilmek 
olduğunu anlatan 
Atçı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Çevresi, 
turizm potansiyeli, 
tarımı ve zeytincil
iğiyle iyi bir gelişme 
yolunda olan 
ilçemizi her yönüyle 
geliştirmek ve çevre 
bilincinin var olduğu 
bir kent yapmak 
hepimizin görevidir. 
Bugün burada 
bizlerle birlikte olan, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Zeytincilik ve 

Zeytinciliğin Sorun 
larını Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
mızı, komisyon üyesi 
değerli milletvekiller- 
imizi ve uzman
larımızı görmek 
bizler için büyük bir 
umut ve mutluluk
tur." Muğla İl Tarım 
Müdürü Hadi Kayhan 
da, Muğla tarımıyla 
ilgili katılımcılara 
bilgi aktardı. 
Çiftçilere zeytincilik 
anlamında yapılan 
desteklemelerden de 
söz eden Kayhan, 
özellikle Milas'ta hal
kalı leke hastalığıyla 
mücadelede yaşanan 
sorunlara dikkat 
çekti.
Zeytin ve Zeytinyağı 
ile Diğer Bitkisel 
Yağların Üretiminde 
ve Ticaretinde Yaşa 
nan Sorunların 
Araştırılarak Ahn 
ması Gereken Önlem 
lerin Belirlenmesi 
Amacıyla kurulan 
Araştırma Komisyo 
nunun Başkanı 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel de, 

Marmara bölgesi mil
letvekili olarak zeyt
inciliğin sorunlarını 
yakından bildiğini, 
sorunların her yerde 
genel anlamda bir
birine yakın 
olduğunu söyledi. 
Toplantıda söz alan 
Muğla Milletvekili 
Fevzi Topuz da, zey
tinin değerinin bilin
mesi gerektiğini 
söyledi. Dr. Mehmet 
Nil Hıdır da, bizim 
rakibimizin Akdeniz 
bölgesindeki 
Cezayir, Tunus gibi 
ülkeler olduğunu 
belirterek şöyle 
konuştu: "Üretici 
arkadaşlarımız 
geleneksel hale 
gelen üretim hata
larından dolayı diğer 
ülkelere göre iste
nilen verimi elde 
edemiyor. Örneğin 
ambalajlama hatasın
dan bile kalite 
düşüyor. Son yıllar
da dünyanın genel 
sorunu olan karasu 
sorunu sürüyor. 
Bununla ilgili Tarım 
Bakanlığımızın kara 

suyun gübreye 
çevrilmesi konusun
da çalışması var.” 
Toplantıda söz alan 
Milas Ziraat Odası 
Başkanı İsmail Atıcı, 
kuraklık ve destek
leme primlerinin 
düşüklüğü nedeniyle 
zeytinciliğin ağır 
darbe aldığını, bu 
şartlar sürdüğü 
takdirde zeytinlik 
alanlarının terk 
edilmeye başlan
masından kork
tuğunu belirtti. Atıcı, 
toplantıdan duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek, milletvekil
lerinden çözüm için 
destek istedi. 
Toplantıda söz alan 
bir diğer isim olan 
zeytinyağı üreticisi 
Ali Osman Menteşe, 
Türk toplumunda 
mutlaka zeytinyağı 
tüketiminin artması 
gerektiğini, ilk çalış
maların buna dönük 
yapılması gerektiğini 
ifade etti. Menteşe, 
Türkiye'nin yağ poli
tikasının yanlış 
olduğunu söyledi.

DUYURU DUYURU
BİREY DERGİSİ DERSHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2008-2009 Öğretim Yılı Ücret İlanı

KURS TÜRÜ BİR DERS SAAT ÜCRETİ
Lise ara sınıf takviye 
(Lise 1 - Lise 2 - Lise 3) 
Üniversite hazırlık 
(Lise 4 - Mezun)

4.00 - YTL

4.10-YTL

DİĞER AÇIKLAMALAR
Bütün ücretlere KDV dahildir.
MEB personel ve öğretmen çocuklarına %20 indirim 

uygulanacaktır.
Kendi öğrencilerimizden 15.06.2008 tarihine kadar kayıt 

yaptıran veya kaydını yeniletenlere %20 indirim uygulanacaktır.
Peşin ödemelerde Haziran'da %10, Temmuz'da %5 

indirim uygulanacaktır.
Erken Kayıt; Mayıs ayında kayıt olanlara %15, Haziran 

ayında kayıt olanlara %10 ve Temmuz-Ağustos aylarında kayıt 
olanlara %5 indirim yapılacaktır.

Düzey Belirleme Sınavlarında başarılı olan ilk 100 öğren
ciye kademeli olarak %10 - %100 burs uygulanacaktır.

Şehit ve gazi çocuklarına %50 indirim yapılacaktır.
Personel çocuklarına ve kardeşlerine %50 indirim uygu

lanacaktır.
Dershane yönetim kurulu uygun göreceği; çok başarılı, 

maddi durumu zayıf olan öğrencilere burslu, yarı burslu ve belli 
oranlarda indirim uygulanabilecektir.

Bir yıl dershanemizde öğrenim görmüş öğrencilerimize 
%10 indirim uygulanacaktır.

SİSTEMSEL KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

2008-2009 Öğretim Yılı Ücret İlanı

KURS TÜRÜ BİR DERS SAAT ÜCRETİ

İlköğretim 4,5,6,7 ve 8. Sınıf 3,90 YTL

DİĞER AÇIKLAMALAR
Bütün ücretlere KDV dahildir.
MEB personel ve öğretmen çocuklarına %20 indirim 

uygulanacaktır.
Kendi öğrencilerimizden 15.06.2008 tarihine kadar kayıt 

yaptıran veya kaydını yeniletenlere %20 indirim uygulanacaktır.
Peşin ödemelerde Haziran'da %10, Temmuz'da %5 

indirim uygulanacaktır.
Erken Kayıt; Mayıs ayında kayıt olanlara %15, Haziran 

ayında kayıt olanlara %10 ve Temmuz-Ağustos aylarında kayıt 
olanlara %5 indirim yapılacaktır.

Düzey Belirleme Sınavlarında başarılı olan ilk 100 öğren
ciye kademeli olarak %10 - %100 burs uygulanacaktır.

Şehit ve gazi çocuklarına %50 indirim yapılacaktır.
Personel çocuklarına ve kardeşlerine %50 indirim uygu

lanacaktır.
Dershane yönetim kurulu uygun göreceği; çok başarılı, 

maddi durumu zayıf olan öğrencilere burslu, yarı burslu ve belli 
oranlarda indirim uygulanabilecektir.

Bir yıl dershanemizde öğrenim görmüş öğrencilerimize 
%10 indirim uygulanacaktır.



IIWM!İliltllİİİ»IIISWMll
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
bir kamyon 
markasının yetkili 
servisindeki çelik 
kasanın kilidini 
kıran kimliği belirsiz 
kişiler 17 bin 500

YTL parayı 
alarak kaçtıı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Üçevler 
Mahallesi Küçük 
Sanayi Sitesi'nde 
faaliyet gösteren 
kamyon servisinin

yazıhane 
bölümünün demir 
asma kilidini kıran 
kimliği belirsiz kişil
er, içerdeki çelik 
kasanın üst kapak 
kilidini kırdı.
Kasadaki 17 bin 500

YTL paralı alan zan
lılar kaçmayı 
başardı. İşyeri 
sahibi Erol Karade 
niz'iri müracaatını 
değerlendiren polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

Kardeşini hıcaMaııarak hastanelik em
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kişi 
tartıştığı kardeşi 
tarafından 
bıçaklanarak 
hastanelik oldu. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatan 
polis, zanlıyı

gözaltına aldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yeni Sanayi 
Armağan Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, bir süredir 
psikolojik tedavi 
gördüğü öğrenilen 
Fatih K. (29),

henüz bilinmeyen 
nedenle kardeşleri 
Zeki K. (31), 
Cengiz K. (25) ve 
Halil İbrahim K. 
(23) ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
kısa sürede kavgaya 
dönmesiyle

Fatih K-, ağebeyi 
Zeki K. tarafından 
sol kolundan bıçak
landı. Yaralı genç 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, zanlı 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

Abla karflesin harçlık kavgası kanlı bitti
Bursa'da 2 kardeşin 
harçlık kavgası kanlı 
bitti. Babasının sa 
bah evden çıkarken 
verdiği harçlığı

ablasının aldığını 
iddia eden ilkokul 7. 
sınıf öğrencisi, 
ablasını bıçakladı. 
Edinilen bilgiye

göre, merkez Osman 
gazi ilçesi Bahar 
Mahallesi Kanarya 
Sokak'ta meydana 
geıen olayda Men

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

ELEMAN ARANIYOR
Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müracatlar şahsen yapılacaktır. 

KARADENİZ YAPI 
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ 

Fabrikası Karşısı GEMLİK

TEL: 0.224 514 53 60

ELEMAN ARANIYOR

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

ACİlSATlUKveKİRAUKLARINIZ İÇİNBİZİARAYIMIZ 

İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 - YTL
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

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

£

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

Bodrum Yahkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ülgun villa

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, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

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

met Ali Ç.t çocukları 
Barbaros İlköğretim 
Okulu 7. sınıf öğren
cisi S.Ç. (13) ile Se 
çıi Ç.ye 0*7) evden 
çıkarken 20'şer YTL 
harçlık verdi. Öğle 
saatlerine doğru 
arkadaşlarıyla gez 
meye gidecek olan 
Seçil Ç., babasının 
kardeşine verdiği 20 
YTL'yi de almak 
isteyince 2 kardeş 
arasında tartışma 
çıktı. Öğleden sonra 
okula gidecek olan 
ilköğretim öğrencisi 
S.Ç., parasını 
aldığını iddia ettiği 
ablasını bıçakla 
bacağından yaraladı. 
Kanlar içinde kalan 
genç kız, evin 
önündeki ağacın 
yanına oturarak 
ambulansın 
gelmesini bekledi.
Polisin ifadesine 
başvurduğu 
yaralı kız, bir 
taraftan ambulansın 
gelmesini beklerken, 
diğer taraftan 
polisin so rularını 
cevaplan dırdı. Bir . 
ara fenala şan genç 
kızı mahalleli başın
dan su dö kerek 
kendine getirdi. 
Ablasını bıçaklayan 
S.Ç. ise polis 
tarafından evde 
gözaltına alındı, 
alındı. Ablasını 
kanlar içerisinde 
yerde gören 
S.Ç., polis otomo
bilinde gözyaşlarına 
boğuldu. Olayla 
alakalı soruştur
manın devam 
ettiği bildirildi.

Çanak anten 
montajı yapabilecek 

TEKNİK ELEMAN ARANIYOR 
asım sonlu kikİiİsmİ

KAPTAN ELEKTRONİK 
TEL: 0.224 513 78 70
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Faizler yönünü
yukarı çevirdi

Bono piyasası 
açılışta gözlenen 
gevşeme hareke
tinin hemen 
ardından yönünü 
yukarı çevirdi. 
Yurtiçi ve yurtdışı 
gelişmelerin etkili 
olduğu bono 
piyasasında 
satışların devam 
edebileceği dile 
getiriliyor.
Bono piyasası 
sabah saatlerinde 
bir miktar alışla 
yüzde 20 bileşik 
seviyesinin altına

geldi.
Açılışta gözlenen 
aşağı yönlü 
harekete rağmen, 
enflasyon 
baskısının devam 
etmesi, piyasanın 
yavaş da olsa AK 
Parti'nin kapatıla
cağına ilişkin 
olasılığı fiyatlamaya 
başlaması ve tüm 
bunlara ilave olarak 
yurtdışındaki 
büyüme kaygıları 
gibi faktörlerden 
ötürü yeniden 
satışa döndü.

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM

ELEMAN ARANIYOR

Mik'teolıhamft

BAVAN ELEMANLAR ARANIYOR
PARILTI OTO YIKAMA

0.533 69333 95

8 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

SATILIK DAİRE

Denize yakın, 3 yatak odalı 
135m2iki cepheliye 

2 balkonlu bahçeli otoparklı 
lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

Tel: 51318 99 GSM: 0.533 356 44 39

I

Şirketimiz bünyesinde 

çalışmak üzere 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

AŞÇI aranıyor
Müracat/ar şahsen yapılmalıdır.

Gemlik Güneş Nakliyat Ltd. Şti. 
Azot Yolu Kocaçukur Mevki 

No:1 - GEMLİK
TEL: 0.224 524 75 OO

GEMIİK SİNEMA GİMÜG0

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

RED KİT ’ 12.00 • 14.00 ■ 16.00 ■ 19.00
LÜTFEN BAŞA SAR 14.15 - 16.30 ■ 19.15 • 21.15

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN ‘ 

vasıfsız ELEMANLAR
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

(Rezervasyon
Tel:5l3332l)
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‘Mi iş aMaııHan M Mı Hitf
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlikspor'un genç 
ve başarılı Başkanı 
Mehmşt Göral, 
takımın bu sezon 
gösterdiği 
başarının 
küçümsenmeyeceği
ni belirterek, 
bunun devam 
edebilmesi için özel
likle maddi 
desteğin şart 
olduğunu söyledi. 
Çıktıkları süper 
amatör kümede ilk 
hedeflerinin kalıcı 
olacağının altını 
çizen Göral, 
Başarılı olmak için 

mutlaka kulübün 
gelir getirici kay
naklara ihtiyacı var. 
Aksi halde yöne
timde bulunan beş 

altı kişinin desteği 
ile kalıcı başarı 
hayal olur" dedi. 
"Bir elin nesi var 
iki elin sesi var" ata 
sözünü hatırlatan 
Mehmet Göral, 
eğer Gemlikspor'dan 
başarı bekleniyorsa 
maddi desteğin 
sağlanması 
gerektiğini savundu. 
Alt yapıdan ve 
kendi hocalarıyla 
bu başarıyı 
yakaladıklarını 
söyleyen Göral, 
süper amatör 
kümede kalıcı 
olabilmek için yine 
de 5-6 tecrübeli 
futbolcuya 
ihtiyaçlarının 
olduğunu kaydetti, 
Gemlikli gençlerin 
spor yapabilmeleri

için hiçbir tesisin 
bulunmayışının 
da üzücü olduğunu 
hatırlatan Mehmet 
Göral, şampiyon
luğun tadını bu 
nedenle yeterince 

tadamadıklarını 
söyleyerek 
"Gençlerin her dalda 
spor yapabilmeleri 
için spor komplek 
sinin yapılması la 
zım. Bunun yanı sıra 

İlçedeki iş adamla 
rının da spora mutla
ka maddi destekleri
ni bekliyoruz. 
Gemlik'te bir çok 
tomruk depoları var 
bize destek olmalılar, 
bunun yanı sıra 
ilçede bulunan 
eczanelerimiz istese 
gençlerimizin 
spor yapmalarına 
büyük katkıları olur. 
Bunların katkılarıyla 
süper amatör 
değil 2.nci ligi bile 
zorlarız ama bir türlü 
sesleri çıkmıyor. 
Gemlikspor'un ken- * 
dini yönetmesi için 
mutlaka gelir getirici 
kaynaklara ihtiyacı 
var, bunu da 
yerel yönetimlerin 
katkılarıyla 
çözebiliriz" dedi.

Türkiye'de 41 il 
baz alındığında 
Gemlik'in onlardan 
daha büyük gelir 
kaynaklarına sahip 
bir ilçe konumunda 
olduğunun da altını 
çizen Mehmet Göral, 
"Yönetimde bulunan 
5-6 kişinin desteği 
ile kulüp yürümez, 
bu sayının Gemlik 
gibi bir ilçede 60-70 
kişi olması lazım. 
Bu sezon kimsenin 
beklemediği bir 
başarı kazandık 
ancak bunu gelecek 
yıl yapamayabiliriz, 
maddi desteğe 
ihtilacımız var. 
Gemlikli sporse 
verler ile iş 
adamlarımızdan takı
ma destek vermeleri
ni bekliyoruz" dedi.

Türkiye Badminton şampiyonası
Türkiye Büyük Er 
kekler ve Büyük 
Bayanlar Badminton 
Şampiyonası, 
İstanbul'da 
gerçekleştirildi. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi 
sponsorluğunda 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi 
Zeytinburnu Spor 
Salonu'nda düzenle
nen şampiyonaya 
11!i erkek ve 8'i 
bayanlarda olmak 
üzere toplam 19 
Kulüp katıldı. İstan
bul Büyükşehir 
Belediyesi sponsor
luk hizrnetleri 
Türkiye Badminton 
Federasyonu 
tarafından, İstan
bul'da spor salonu 
bulunan 150 okula 
toplam 2 bin 500 
badminton raketi, 
250 kutu badminton 
topu, 150 file, 150 
eğitim kitapçığı ve 
150 eğitim cd'si 
dağıtıldı. Ayrıca, 
İstanbul .Büyükşehir 
Belediyesi adına da 
150 okulun beden 
eğitimi öğretmenler
ine ücretsiz bad
minton antrenörlük 
kursu verilecek. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor AŞ. 
Genel Müdürü İlker 
Astarcı, büyükşehir 
belediyesi olarak 
spora büyük önem 
verdiklerinin altını 
çizerek, "Başkanı

mız Kadir Topbaş , 
her zaman İstanbul 
da Spor ve sporcu
nun yanında olmuş
tur,şuan 150 Spor 
salonlu okulda 
Badmintona 
başladık.bundan 
sonra da Badmin 
tonda olduğu gibi 
diğer branşlar da da 
İstanbul da faaliyet
lerimiz devam ede
cektir" dedi.
Türkiye Badminton 
Federasyon 
Başkanı Murat 
Özmekik ise yaptığı 
konuşmada, "Büyük 
Erkekler ve Büyük 
Bayanlar Kulüpler 
Türkiye Badminton 
Şampiyonasına 
şponsorluk^yapan 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı 
Kadir Topbaş'a 
teşekkür ediyorum. 
Başkanımız 
sayesinde İstanbul'
daki 150 okulumuz
da 2 bin 500 öğren 
cimiz internet cafel- 
erden ve sanal alem 
den kurtarılacak, 
sağlıklı bir toplu 
mun yetiştirilmesine 
katkı sağlanacaktır.

Böylece 150 okulda
ki öğrencilerimiz 
badmintona başlay
acak ve yıl boyunca 
da bu okullarda 
badminton spor 
okulları devam ede
cektir" ifadelerini 
kullandı. Murat 
Özmekik, tüm 
belediye başkanları- 
na kendilerine 
sponsor olmaya 
çağırırken, bunun 
karşılığında da 
belediye sınırları 
içinde yer alan tpm 
okullara malzeme 
yardımı yapacak
larını söyledi. 
Büyük çekişmenin 

.yaşandığı şampiy
onada ise, erkek
lerde ve bayanlarda 
Ankara EGO Spor, 
şampiyonluğu elde 
etti. Erkeklerde 
ikinciliği Bursa 
Mudanya, üçüncü 
lüğü Bursa Osman 
Gazi Belediyesi 
kazandı. Bayanlarda 
ise, ikinciliği Bursa 
Osman Ğazi 
Belediyesi, 
üçüncülüğü ise 
Çorum Gençlik 
Spor aldı.

Ormanlarımıza sahip çıkmak için topladığımız imzalar bir milyonu geçti, «pm ■ 
Şimdi amacımız ormanlarımızı sattırmamak. Geleceğimize sahip çıkmak. g A 
TEMA,' 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nü, ülkesinin geleceğine

('İmza atan, topraklarına elkoyan destekçileriyle kutluyor,

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

ICÖrfeZ Ofset ı^ı caddest Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)51335951
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Yaz aylarının 
vazgeçilmez 
meyvelerinden 
biri olan kirazın 
güçlü bir ağrı kesici 
olduğu belirtildi. 
20 kirazda 12- 25 
miligram arası 
antosiyanin maddesi 
bulunuyor ve 
bu maddenin 
ağrı kesici etkisi 
Aspirin'den on kat 
daha fazla. Dr. 
Mustafa Şahin 
kirazın kolesterolü 
ve kan şekerini 
düşürdüğünü 
kabızlığı da

Dişlerinizi çürüten hatalar
Diş Hekimi Mehmet 

Kazandı, kişilerin 
farkında olmadan 
yaptıkları hatalardan 
kurtularak daha 
sağlıklı dişlere sahip 
olabileceklerini 
söylüyor ve bu hata
ları şöyle sıralıyor: 
1. Sürekli kahve 
molası: Gün boyu 
kahve, çay içme ve 
atıştırma alışkanlığı, 
ağızda asit sal
gılayan bakterileri 
aktive ederek bu 
bakterilerin diş 
yüzeyinde yaşa
masına ve dişleri 
çürütmesine neden

giderdiğini 
vurguladı.

Şahin, kirazda bulu
nan flavanoidlerin

olur. Çay ve 
kahve şekersiz 
tüketilmeli ya da 
bu içeceklerin 
yerine süt ve süt 
ürünleri tercih 
edilmeli, yanında 
atıştırılan 
yiyeceklerden 
Kaçınılmalıdır.
2. Sigara kullanımı: 
Sigara içmek ağız 
kuruluğundan, 
ağız kokusuna, diş
lerin sararmasına 
hatta ağız kanserine 
kadar birçok 
hastalığa sebep 
olabilir.
3. Diş ipinin önemi: 

Sadece diş fırçala
mak ağız temi
zliğinde tek başına 
yeterli değildir. Diş 
fırçasının ulaşa
madığı diş araları 
diş ipi kullanılarak 
temizlenebilir.
4. Diş fırçalama: 
Ağız sağlığının en 
önemli bakımı dişleri 
fırçalamaktır. Dişler 
her yaşta, günde en 
az iki kez fırçalan
malıdır. Diş fırçası 
üç aylık periyotlarla 
yenilenmeli, dişler 
fırçalanırken fırça 
kuru olmalıdır.
5. Yemek dışında 

V

vücuttaki zehri 
temizlediğini ve 
antioksidan etki 
yaptığını kaydetti. 
Kirazın nikotinin 
vücuttan atılmasına 
yardımcı olduğunu 
bildiren Şahin, 
"Böbreklerin taş ve 
kum yapmasını 
önler ve varsa 
zamanla döker. 
Safra kesesi taşının 
dökülmesine de 
yardımcı olur. Ayrıca 
yüzde oluşan sivil
celerin giderilmesini 
sağlamaktadır" 
dedi.

tüketilen tatlı: 
Tatlıların yemek 
öğünleri içerisinde 
tüketilmesi diş 
sağlığı için önem
lidir.
6. Su ihtiyacı: 
Yemek yedikten 
sonra diş için 
yapılacak en iyi şey 
su veya süt içmektir. 
Yemek sonrası içilen 
bir bardak su, 
yemek parçalarını 
ağızdan uzaklaştırır 
ve ağızdaki asidik 
ortamı nötrler.
Ayrıca süt içmek 
dişte kalsiyum 
oluşumunu artırır.

irtekletin böbrekleri
lilMtıiiısmıı
Şiddetli ağrılara 
neden olan böbrek 
taşlarının, erkek
lerde kadınlara göre 
2-3 kat daha fazla 
ortaya çıktığı 
bildirildi.
Bursa'da özel bir 
hastanede görev 
yapan üroloji 
uzmanı Doç. Dr. 
Murat Şamlı, en sık 
20-40 yaş grubunda 
ortaya çıkan böbrek 
taşlarının, erkek
lerde, kadınlara 
göre daha sık 
görüldüğünü ifade 
etti. Şamlı şöyle 
konuştu: 
"Ergenlik döne
minde testosteron 
düzeyinde yaşanan 
yükselme ve bunun 
karaciğerde oksalat 
üretimini artırması, 
erkeklerin böbrek
lerinde daha fazla 
taş olmasının 
nedeni olarak 
düşünülmektedir. 
Bu nedenle 
çocuklarda ve 
kadınlardaki 
düşük testosteron 
düzeyi bu kişileri 
böbrek taşlarından 
korumaktadır. Öte 
yandan taş luşu- 

munu önleyen ve 
idrarda bulunan 
sitrat isimli.mad
denin kadınlarda 
daha yüksek oran7 
larda bulunması da 
taşların daha az 
görülmesini açık
layabilir." 
Coğrafi olarak 
sıcak, kuru ve 
kurak iklime sahip 
bölgelerde veya 
tropik alanlarda 
yaşayanlarda, 
böbrek taşlarının 
daha sık 
görüldüğüne dikkat 
çeken Şamlı, öte 
yandan genetik ve 
diyete bağlı faktör
lerin de coğrafi fak
törlere ilâve etkisi 
olduğunu bildirdi. 
Şamlı, sadece 
Türkiye'de değil, 
dünya çapında 
yapılan çalışmaların 
Akdeniz ülkelerinin 
yanı sıra Kuzey 
Hindistan, Pakistan, I 
kuzey Avustralya, 
İskandinavya, orta 
ve güney Amerika 
gibi bölgelerde 
böbrek taşlarının 
daha sık şekilde 
ortaya çıktığını gös
terdiğini vurguladı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 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
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i

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

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

1

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 '54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B 

-

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
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 51417 00

HASTANELER
uevıeı nasıanesı 51/ *5A UU
Satiil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı , ’ " "
Tomokay Tomografi 510 nu 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 Yalnyz185

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

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

maBBTÇteE^ZA N
28 Mayıs 2008 Çarşamba 

Gemlik Eczanesi 
İskele Cad. No: 5/B 

Tel: 513 42 49 GEMLİK

GemlikKsrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3068 

FİYATI : 25 Ykr. (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)



jşMay5 2008 Çarşamba -jM

UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARIHDAHİZMETVERMEKTEYİZ.

Adres: istiklal Cd. Gemlik /BURSA 
TEL: 0.224 513 60 40



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Genel Merkez Binasının devletin güvenlik güçleri tarafından dinlendiğini iddia etti

mıltara yı telekulah iddiası sarılı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Önder Sav’ın Genel Merkezde bulunan binasında 23 Mayıs tari

hinde odasında Bolu Eski Valisi Ali Serindağ ile yaptığı sohbeti Anadolu’da Vakif Gazetesi 26 Mayıs tarihinde 
birebir vermesinin Sav’ın odasının devlet güvenlik güçleri tarafından dinlendiği iddiasını ortaya çıkardı. CHP 
Genel Başkanı Deniz Baykal, ana muhalefet partisinin Genel Merkezinde Genel Sekreterin odasının devletin 
güvenlik güçleri tarafından dinlenerek, bir dinci gazeteye servis yapıldığını ileri sürdü. Haberi sayfa 5’de

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

► TRAFİK > KASKO > KAYIT TESCİL '
► DEVİR ► PLAKA ► NAKİL ► YOL BELGESİ

► TEMİZ KAĞIDI ► MUAYENE 
TÜM TRAFİK VE SİGORTA İŞLEMLERİ 

İTİNA İLE YAPILIRGEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
29 Mayıs 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 
Tel: O 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Belediye Başkanı Mehnfet Turgut, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan karar çıktığını müjdeledi

MMI
yf Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
uzun süredir harabe durumunda bulunan 
Balıkpazarı semtindeki eski Atatürk 
İlkokulu’nun eskisinin aynı şekilde yapıla
cağını açıkladı. Kararın Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu’ndan çıktığını söyleyen 
Turgut, eski Kız Mektebi, Halk Eğitim 
Merkezi’nin bulunduğu okul ve Atatürk 
İlkokulu ile üç tarihi eseri Gemliklilere 
kazandıracağını söyledi. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış FULDA’DAN TELELASTIK
YANİ TeIeFoN kAZANdlRAN lASTİk

Atatürk İlkokulu
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, eski Ata 

türk ilkokulu’nun Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu tarafından yıkılmasına karar verildi 
ğini, yerine projesi eskisi gibi olan yeni okul 
yapılacağını duyurmuş.

Bu duyuru Atatürk İlkokulu’ndaki öğren
cilere yapılmış. Bence, şimdiki Atatürk 
llkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler İçin 
bu haber önemli değil.

Eski Atatürk llkokulu’nda okumuş olan 
bizim gibiler için önemli. Devamı sayfa 5’de

Fulda'nın yepyeni kampanyası Telelastlk İle 
21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Motofone F3 
cep telefonunun sahihi olun

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları

Tel: 524 74 01
Fax: 524 74 02

Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
No: 13/14 Gemlik / BURSA

YÜKSEK ALMAN TEKNOLOJİSİ 

Sürücünün akıllı tercihi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nce 
2007-2008 Eğitim 
Öğretim yılında 
açılan Mesleki 
Teknik ve Genel 
Bilgi Kurslarının yıl 
sonu birinci sergisi 
Küçük Kumla'da 
düzenlenen belge 
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baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

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

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 

3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94 J

töreniyle açıldı. 
Orman Bölge 
Müdürlüğü'ne ait 
kampta yapılan 
belge törenine 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Kaymakam 
adayı Bülent Güven, 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
Kumla Belediye 
Başkan Vekili 
Abdullah Çokal,

Umurbey Beledye 
Başkan vekili Hatice 
Tülek, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
Şube Müdürleri 
Ali Osman Cura ile 
Hüseyin Zan'ın yanı 
sıra davetliler ve 
kursiyerler katıldı. 
Açılacak kurs 
hakkında bilgi veren 
HEM Müdürü Kemal 

Çetinoğlu, Ev 
Mefruşatı, Parça 
Birleştirme, Ahşap 
Boyama dallarında, 
ayrıca Sosyal 
Dayanışma Vakfı 
işbirliğinde Hasır 
takı Örücülüğü 
olmak üzere 5 adet 
kurs açıldığını bun
lardan toplam 77 
kursiyerin fayda
landığını söyledi.

önem verdiklerinin 
altını çizerek

Kurslardan Hasır 
Takı Örücülüğü'nün
29 Mayıs'ta, köy 
içinde açılan kursun 
ise 20 HaZiran'da 
sona ereceğini 
belirten Çetinoğlu, 
"Kursiyerlerimizi 
hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayarak kursa 
gönderen ailelerine, 
onları branşlarında 
yetiştiren öğreticiler
imiz Nesrin
Seyhan, Elif yapıcı, 
Bilge Kayan ve Nazlı 
Şen'e öğrenmek ve 
yeni bir işi ortaya 
çıkarmak için gayret 
gösteren kursiyer
lere teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, örgün 
eğitim kadar yaygın 
eğitime de büyük

"Türk kadını imkan 1 
ve fırsat verildiğinde 
Türk erkeğinden ; 
daha başarılı ola- ! 
biliyor. Aileler 
yatkın, öğretmenler
imiz de yetenekli ■ 
olunca güzel ürünler 
ortaya çıkıyor. HEM i 
yönetimi ile öğret- I 
menleri ile bu kursla 
ra destek veren 
yerel yönetimleri de 
kutlayarak onlara ’ 
teşekkür ediyorum"® 
dedi. Küçük Kumla1 
Orman Kampında 
hazırlanan sergiyi fl 
Kaymakam Me met 
Baygül alkışlarla 
açtıktan sonra kurs 
öğretmenlerinden 
yapılanlar hakkında 
bilgiler aldı.
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rTabiat Varlıkları Koruma Kurulundan karar çıktı.

KM latiriı llioMı Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YauYORUM

yıkılaraiı eslisi gibi mutat
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, uzun süredir harabe duru

munda bulunan Balıkpazarı semtindeki eski Atatürk İlkokulu’nun 
eskisinin aynı şekilde yapılacağını açıkladı. Kararın Tabiat 
Varlıkları Koruma Kurulu’ndan çıktığını söyleyen Turgut, eski Kız 
Mektebi, Halk Eğitim Merkezi’nin bulunduğu okul ve Atatürk 
İlkokulu ile üç tarihi eseri Gemliklilere kazandıracağını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Yarısı yıkık vaziyette 
uzun yıllardır atıl 
durumda kalan 
Atatürk İlkokulu eski 
binası için nihayet 
yıkım kararı verildi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
başlattığı girişimler 
sonucunda eski 
bina için Tabiat

i Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından 
yıkılarak aslına 
uygun yeniden yapıl
ması kararı alındı. 
Gemlik'in en eski iki 
okulundan biri olan 
ve zamanında erkek 
mektebi olarak bili
nen Atatürk İlkokulu 
bahçesine yeni 
bina yapılmasından 
sonra atıl durumda 
uzun yıllar kaderine 
terk edildi.
Bir süre sonra 
içeride çıkan yangın 
sonucu tarihi 
binanın üst katları 
zarar gördüğü için 
binanın yarısı tehlike 
yaratmaması için 
yıkılmıştı. 
Dün Atatürk İlköğre
tim Okulu'na gelen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
binanın belediye 
tarafından yıkılarak 
yeniden yapılacağı 
müjdesini önce 
öğrencilere verdi.

ASLINA UYGUN 
YAPACAĞIZ 
’Gemlik'in eğitim 
tarihinde çok önemli 
bir yeri olan Atatürk 
İlkokulu eski binası 
nın röleve projesinin 
Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu’nda 
kabul edildiğini ve 
yakın zamanda proje 
ihalesinin gerçek
leşeceğini bildiren 
Başkan Mehmet 
Turgut, binanın 
tarihi olması 
nedeniyle aslına

uygun olarak 
yeniden yapılacağını' 
söyledi.

İKİ BİNA İÇİN 
RESTORASYON İZNİ 
öte yandan mülki i 
yeti Gemlik Belediye 
si’ne ait olan Atatürk 
ilköğretim Okulu’nun 
karşısında bulunan 
eski kız mektebi ile 
halen HEM'nin bulun 
duğu eski Ortaokul 
binası için de Tabiat 
Varlıkları Koruma 
Kurulundan restore 
izni çıktığını bildiren 
Başkan Turgut, "İki 
bina için restore 

projeleri onaylandı. 
Onlar içinde proje 
ihalesi açacağız. 
Eski kız mektebini 
kültür binası, eski 
ortaokul binasını 
da Kent Müzesi 
olarak restore edip 
Gemlik'e kazandıra
cağız" dedi. 
Gemlik'in tarihi 
değeri olan üç 
binasının birini 
yapıldıktan sonra 
Milli Eğitime 
devredeceklerini, 
diğer ikisini de 
halkın hizmetine 
yönelik 
kullanacaklarını

belirten Başkan 
Turgut, "Uzun 
zamandır 
bu üç bina için 
proje çalışma 
larımız devam 
etmekteydi, nihayet 
beklediğimiz 
müjdeli haber 
çıktı. Yakın 
zamanda önce 
Atatürk İlköğretim 
Okulu ikinci 
binasını yapacağız. 
Onun inşaatı 
sürerken diğer 
iki binanın da 
restore çalışmalarını 
başlatacağız" 
müjdesini verdi.

Eğrisiyle, doğrusuyla....
Kapatma davasından sonra AKP, unut

tuğu demokratikleşmeyi hatırlamış...
Demokratik açılım paketleri ortaya 

çıkartılacakmış...
AKP özgürlükleri türbandan ibaret say

mayacakmış...
Korku bacayı sardı..
Ne korkusu derseniz açıkça söyleyeyim, 

koltuk korkusu, ceplerine girecek yeni türk 
liraları ve kontörler.

Yoksa kafa ayni kafa, değişen bir şey 
yok...

Avrupa’dan gelen şımarık beyler size 
söylüyorum;

/İyi güzel de “demokratikleşmenin abidesi 
olarak desteklediğiniz ve büyük ölçüde 
nemalandığınız bir partinin bunları söylemesi 
için Anayasa Mahkemesi’nin hakkında laiklik 
karşıtı odak haline gelmekten dava açması 
mı gerekiyordu?..”

Bizler çocuklarımızın AvrupalI bir 
Türkiye’de yaşamasını ılımlı İslam gibi yan
lışlıklara gitmemesini arzuluyoruz...

Benim gibi laikliğe ve demokrasiye inan
mış, Batı eğitimi almış bir adamın başka 
türlü düşünmesi zaten mümkün değildir...

Ben ve benim gibilerin öyle faşizmle, dik
tatörlüklerle, zalim ve karanlık rejimlerle 
işimiz olmadı, olmazda...

Biz demokrasi isteriz, cumhuriyet isteriz, 
laik ve özgür, modern bir toplum isteriz...

Avrupa’nın benimsediği bu geniş yel
pazeli yaşam biçimine bir tehdit gördük ki, 
kabullenmedik, meydanlara döküldük, 
demokratik tepkimizi açığa vurduk...

Şunun bilinmesini İsterim; iKiae Dır bizi 
teftişe gelen beyler...

Bizdeki entel demokratlıklar, sahtekarlıkla 
at başı gider...

Mesela iktidardan nemalanan gazeteler, 
halka doğruları söylemeden, yalanlarla onları 
uyutarak, üç kuruşluk para edinmek için her 
türlü rezilliği kabullenirler..

Sayın okurlarım; Şunları iyi okuyun ve 
düşünün..

Avusturya’da 1999 seçimlerinde yüzde 
42.5 oy alan

Herr Haider'in Başbakan olarak iktidara 
getirilmedi..

Oysa yabancı düşmanı görüşleriyle öne 
çıkan Bay Haider, koalisyon hükümetinin 
Başbakanı olarak görevi devralacakken,

14 AB üyesi ülke Haider’in Başbakan lığı
na karşı çıkarak, "Hop” dedi...

Nasıl mı "Hop” dedi 14 üyeli Avrupa 
Birliği Avusturya’ya?..

"Eğer” dediler, “Ey Avusturya bu Bay 
Haider Başbakan olursa Avusturya ile siyasi 
ve ekonomik ilişkiler sıfırlanmaya gidecek..."

Hukuk kararı falan da yok...
Beyler öyle istedi..
Tamamen siyasi...
“Bay Haider’in yabancı düşmanlığını öne 

çıkartan görüşleri, bir barış ve kalkınma pro
jesi olan Avrupa Birliği’nin temel felsefesine 
aykırıdır...” dediler...

Bu boylerce; Seçilmiş Bay Haider’in elin
den Başbakanlığı almak, demokratik...

Ama Türkiye'de, "Cumhuriyetin, 
demokrasinin ve laikliğin temel ilkelerini 
değiştirmeyelim” demek antidemokratik!!!...

İşte size yakın bir gerçek..
Gerisini sen hangi çuvala koyacaksan 

koy.
Benden bu kadar....

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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“Mili Öncesi Eğilim" konulu resim »ansınası sonuclnıtöı

Serap GÜLER
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından 
düzenlenen ve 
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’nun

sponsorluğunu 
yaptığı ‘Okul 
Öncesi Eğitim’ 
konulu resim 
yarışması 
sonuçları 
açıklandı. 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu’nda

toplanan jüri 
üyeleri, eşer seçi
minde oldukça 
zor anlar yaşadı.
Yapılan seçimlerde 
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu Anasınıfı 
öğrencisi Ecenaz

Karataş 
birinci olifrken, 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu’ndan Şerif 
Sevinç ikinci, 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu’p 
dan Yağmur Tunç

üçüncü oldu.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’ndan Aslı 
Kaya’nın eseri 
ise ‘Mansiyon’a 
layık görüldü. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda açılan 
‘Okul Öncesi

Eğitim’ sergisinde 
dereceye giren 
öğrencilere 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ye Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu tarafından 
ödülleri verildi.

Mit İlköğretim Okulu ndan Mm ıs Tasanm Seroisi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Atatürk İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin 
yıl içinde öğretmen
leri gözetiminde

yaptıkları Resim 
ve Tasarım 
Sergisi açıldı. 
Okul salonunda 
hazırlanan ve 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut'un 
açılışını yaptığı 
Resim ve Tasarım 
Sergisine İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 

ile okul müdürü 
Mustafa Koreyhan 
ve bazı okul 
müdürleri ile öğrenci 
velileri katıldı. 
Görsel Sanatlar

Öğretmeni Mehtap 
Ay ile Teknoloji 
Tasarım Dersi öğret
meni Melek Ünverdi 
rehberliğinde öğren
cilerin yıl içinde yap

tıkları çalışmaları 
içeren sergide 
öğrencilerin 
kendi icatları ile el 
emeği resimleri 
sergileniyor.

“Her anne bir şiirdir” dinleyenleri ağlattı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kız Meslek ve Anado 
lu Kız Meslek Lisesi 
öğrencileri Edebiyat 
öğretmeni Davut 
Özdemir tarafından 
hazırlanan "Her anne 
bir şiirdir" adlı şiir 

dinletisinde izleyen
leri ağlattılar.
Okulun salonunda 
tertip edilen şiir 
dinletisinde sahneye 
çıkan öğrenciler 
anneyle ilgili 
okudukları şiirlerle 

onları unutmadık
larını bir kez daha 
gözler önüne ser
erlerken ellerindeki 
çiçekleri annelerine 
vermeleri duygulu 
anlar yaşattı.
Yer yer kısa oyunlar

la desteklenen gös
teride görev alan 
öğrencilerin okuduk
ları şiirden sonra 
ağlayarak annelerine 
koşup boyunlarına 
sarılmaları ise diğer 
öğrencilerin de 

duygulanmalarına 
neden oldu.
Merve Ay, Hatice 
Toprak, Esra Apak, 
Berivan Kaplan, 
Sümeyye Abaka, 
Müge Şahin, Banu 
İlknur Karadağ, Dilek 

Kal, Sevda Yöndeş, 
Ayça Kazmal, 
Nurdan Dönmez ve 
Burcu çakmak'ın 
seslendirdiği şiirler 
salonu dolduran 
arkadaşları tarafın
dan alkışlandı.
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Ben, ablam, iki ağabeyim 
ilkokula Atatürk İlkokulunda 
başlayıp, bitirdik.

O nedenle çocukluğu
muzun bütün anıları Atatürk 
ilkokulunda toplanır.
Kaç kuşak bu okuldan 

mezun olmuştur bilmem.
Ama, benim büyüklerim, 

benden sonra gelen birçok 
kuşak Atatürk İlkokulunda 
öğretim gördü.
Binlerce öğrenci bu okul

dan mezun oldu.
Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut da bu okuldan mezun 
olmuştur.
Gemlik’te 1960’h yıllara ka 

dar birkaç ilkokul vardı.
En eskisi, Rum okulundan 

çevirme Atatürk İlkokuluydu.
Daha sonra Gemlik’in düş

mandan kurtarılmasında şe 
hit düşen Yüzbaşı Cemal in 
adına yaptırılan Şehit Cemal 
İlkokuydu.
Demokrat Parti döneminde 

ise yapılan Abdullah Fehmi 
ilkokulu (Celal Bayar’ın baba 
sının adı) açıldı.
Bu okul 27 Mayıs devrimin- 

den sonra ihtilalin adına çev 
tildi.

Atatürk İlkokulu

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com ,

Adı, 27 Mayıs İlkokulu oldu. 
Şimdi ise Ticaret ve Sanayi 

Odası, Gazi İlköğretim Okulu 
Gemlik’in o yıllardaki nüfu 

suna göre bu üç okul ilçenin 
ihtiyacına yetiyordu.

Nüfus arttıkça okul ihtiyacı 
da arttı.
Atatürk İlkokulu büyük ah 

şap binasıyla herbirimizde 
ayrı ayrı anılarla doludur.

Ben, Okul Müdürü Deli Feh 
mi Bey’i, sınıf öğretemenim 
Kıvırcık Osmanı’ı, hademe 
miz Fatma teyzeyi, Necmet 
tin Fırat’ın fotoğrafhanesini, 
okul bahçesinde mahalle ta 
kımlarıyla oynadığımız maç 
ları, büyüklerimizin futbol sa 
hası olarak kullandıkları bah 
çede oynanan müthiş karşı 
/aşmaları, ilk basketbol pota 
sini, ulu çınarların üzerine 
tırmanmamızı, Müdür Fehmi 
Bey’in futbol oynayanları 
kovmalarını, toplarını kes

melerini hiç unutamam..
Beşinci sınıftan mezun olur 

ken Necmettin Hocanın fo 
toğraf odasında çektirdiğim 
vesikalık fotoğraf hala albü 
mümde saklıdır.

Bu okuldan mezun olanla 
rın öğretmlenler kapısının 
çift merdivenlerinde sınıfça 
çektirdikleri fotoğraflar her 
kesin en unutulmaz hatıra 
lan arasındadır.

Sütunlu Atatürk büstünün 
önünde fotoğraf çeketirme 
yen yok gibidir.

Ortaokul çağımızda ise alt 
katın onarılarak bir bülü 
müriün ortaokul birinci ikinci 
sınıflarına derslik olarak kul
lanılması ise başka anılar yu 
mağıdır.

Bunu, o okulun çatısı altın
da öğrenimi görenler bilirler.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut güzel bir hizmeti ger 
çekleştiriyor.

Kendisine teşekkür ediyo
rum.

Hem yeni kuşağa çok güzel 
bir okul armağan edecek, 
hem de bizim gibi belli yaşa 
gelmiş olanlar içinde nostalji 
yaşatacak.

Eski Kız İmam Hatip Okulu, 
şimdiki Halk Eğitim Merkezi 
ve eski Atatürk ilkokulu 
üçlüsü, bugünkü durumun
dan kurtarılmalı.
Başkan Turgut, bunun için 

kolları sıvadı.
Kız İmam Hatip Okulu’nun 

da eskisi gibi projendirdi. 
Kültür ve Tabiiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’na sunarak 
onaylattı.

Şimdi ihale projesini onaya 
sundu.

Eski Atatürk İlkokulundan 
mezun olanları mutlu etti.

Dileriz, bu projeler biran 
önce yaşama geçer.

Belediye Başkanına bu gö 
rev döneminin sonuna kadar 
inşaatı bitirme ve açması kıs 
met olur.
Eski eserleri korumak ve 

yaşatmak önce onların için 
de yaşanların görevi olmalı.

Başkan bunu yapıyor.

Ankara’yı telekulak iddiası sarılı
Ankara dinleme iddi
alarıyla çalkalandı. 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, parti 
Genel Sekreteri 
Önder Sav'ın odası 
nın güvenlik güçleri 
tarafından din
lendiğini öne sürdü. 
Baykal: Olayın 
Arkasında 
Hükümet Var 
CHP'nin iddiasına 
göre; "Parti Genel 
Sekreteri Önder 
Sav'ın parti genel 
merkezindeki odası 
dinlendi ve telefon 
görüşmesi iktidar 
yandaşı gazeteye 
servis edildi." 
Genel Başkan Deniz 
Baykal, olayın ardın
da hükümetin bulun
duğunu iddia etti. 
CHP lideri, konuyu 
Meclis gündemine 
taşıyarak, Başbakan 
hakkında gensoru 
önergesi verecek
lerini de bildirdi. 
Atalay: Kesinlikle 
Reddediyoruz 
Baykal'ın
tıklamasını 
Türkmenistan 
dönüşü öğrenen 
İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay, konuyla 
ilgili açıklamalarda 
bulundu.
Atalay, "Güvenlik 
birimleri bunu yap

mıştır va basına 
vermiştir ifadesini 
kesinlikle reddediy
oruz. En küçük bir 
müsamaha da söz 
konusu olamaz. Bu 
konuda hukukumuz 
da çok keskin ifadel
erle derli toplu 
düzenlemeler kavuş
muştur. Ve bunun 
nasıl olduğunu kim 
tarafından yapıldığı 
nın bulunmasını en 
çok isteyen biziz." 
diye konuştu.
Savcılık İnceleme 
Başlattı 
Atalay'ın açıkla
masının hemen 
ardından yargı da 
harekete geçti ve 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı konuyla 
ilgili inceleme 
başlattı.
Toptan: Olay

Aydınlatılmalı 
Romanyada bulunan 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 
Koksal Toptan da 
olayın en kısa 
zamanda aydınlatıl
ması gerektiğini 
söyledi.
Toptan, "İlginç bir 
durumla karşı 
karşıyayız. Varsa 
çok ağır bir suç. 
Anlamakta zorluk 
çekiyorum. 
Umuyorum ki en 
kısa zamanda işin 
doğrusu anlaşılır, 
varsa bir sorumlusu 
ortaya çıkarılmalıdır. 
Yoksa onun da 
ortaya çıkarılması . 
lazım gelir." 
Sezer: Dinleme 
Kabul Edilemez 
Demokratik Sol 
Parti Genel Başkanı 

Zeki Sezer, yargı 
mensupları ve 
siyasetçilerin din
lemesini kabul 
etmelerinin mümkün 
olmadığını söyledi. 
Fırat: 
Hesaplaşacağız 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir 
Mir Mehmet Fırat 
ise, "Bu dayanaktan ’ 
yoksun, iftira kokan 
iddialar, hep GAP 
Eylem Planı gibi 
hükümetin halka 
yönelik icraatlarının 
öncesi ve sonrasın- 
dd gündeme 
geliyor." dedi. 
Fırat sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Yargı önünde 
Sayın CHP Genel 
Başkanı ile 
hesaplaşacağız. 
Eğer orada bu 
söylediklerini ispat 
edemediği takdirde 
yargı kararıyla müf
teri kararını alıp, 
boynundan bir daha 
çıkarılmayacak 
şekilde boynuna, 
Cumhuriyet 
Halk Partisi'nin 
boynuna asmak 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi olarak bizim 
bu halka 
yapacağımız 
en büyük iyilikler
den birisi."

Danıştay'ın Yeni 
Başkanı Birden

Danıştay 
Başkanhğı'na, 
Danıştay 2. Dairesi 
Başkanı Mustafa 
Birden seçildi. 
Danıştay Genel 
Kurulu'nda geçen 
hafta başlayan 
seçimler 
sonuçlandı.
Mustafa Birden, 
50 üyenin oyunu 
alarak Danıştay'ın 
yeni başkanı 
seçildi.
Danıştay Başkanlı 
ğı, Sumru Çörtoğ 
lu'nun yaş haddin
den emekliye ayrıl
masıyla boşalmıştı. 
Mustafa Birden, 
1946'da Kırıkkale'de 
doğdu. Ankara

Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'n den 
mezun olan Birden, 
Ankara İdare 
Mahkemesi başkan
lığını sürdürürken 
1994'te Danıştay 
üyeliğine seçildi. 
2'inci Daire Başkan 
lığı yapan Birden, 
17 Mayıs 2006'da 
Danıştay'a düzenle
nen silahlı saldırıda 
ağır yaralanmıştı. 
Saldırıda, Danıştay 
2'inci Daire üyesi 
Mustafa Yücel 
özbilgin hayatını 
kaybetmiş, araların
da Mustafa Bir 
den'in de yer aldığı 
dört üye yaralan
mıştı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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tel Miri i; iımut isteyen Ululara tel terece!
Türkiye İsrafı Önle 
me Vakfı (TİSVA) 
Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. 
Aziz Akgül'ün 
öncülüğünde ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
desteğiyle Diyar 
bakır'da uygulanan 
Mikro Kredi Projesi 
Bursa'da da uygu
lanmaya başladı. 
Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı(TİSVA) 
tarafından ülke 
genelinde 11 ilde 
uygulamaya konulan 
Mikrokredi Projesi, İl 
Özel İdaresi'nin 
koordinasyonunda 
Bursa'da da hayata 
geçirildi. Yoksul 
kadınların kendiler
ine gelir getirecek 
faaliyetlerine destek 
olmak amacıyla 175 
ülkede 135 milyon 
kişiye mali destek 
oluşturan proje, fikir 
sahibi Prof. Dr. 
Muhammed Yunus'a 
2006 yılında Nobel

Barış Ödülü 
kazandırmıştı. 
Türkiye'de bugüne 
kadar 11 ilde 8 bin 
civarında ihtiyaç 
sahibi kadına yak
laşık 10 milyon 
YTL'lik kredi 
desteğinin sağ
landığı Grameen 
Mikrokredi Projeşi, 
Bursa Valiliği ve İl . 
Özel İdaresi'nin 
öncülüğünde oluştu
rulan Mikro Kredi 
Şubesi aracılığı ile 
yürütülecek. İl Özel 
İdaresi'nin yapacağı 
araştırmalar sonu
cunda tespit edile
cek her mahalle ya 
da köydeki 5 ihtiyaç 
sahibi bayana, talep 
etmeleri halinde tem
inatsız ve kefilsiz 
kredi verilerek 
meslek sahibi 
olmalarına fırsat 
şağlanacak.
İl Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı, "İl Özel İdaresi 
ve Türkiye İsrafı

Önleme Vakfı işbir- 
liğiyle hayata 
geçirmek istediğimiz 
proje, yoksulluğu 
azaltma yönünde gir
işimci kadınlarımıza 
destek olmayı . 
amaçlamaktadır" 
dedi. Türkiye'nin 
işsizlik probleminin 
ortadan kaldırılması
na yönelik özel sek
törün, kamu kurulu
larının ve sivil 
toplum kuru
luşlarının elbirliği 
yapmasının önemine 
işaret eden Başkan 
Avcı, tamamen 
güvene dayalı olarak 

verilen mikrokredi 
uygulamasının hay
atın her alanındaki 
başarılarıyla varlık
larını kabul ettiren 
kadınların sayısını 
daha da arttıracağına 
inandığını kaydetti. 
Avcı, projenin 
hedefini şöyle açık
ladı: "Kırsal ve 
kentsel bölgelere 
yönelik para sıkıntısı 
çeken, kendi ekmeği
ni kazanmak isteyen 
hanımları küçük ser
mayelerle, mikro 
ölçüden başlayıp, 
makro boyutlara 
taşımaktır. Klasik 
yollarla kredi elde 
edemeyeceklere, 
yoksulluğu, gelir 
dağılımındaki adalet
sizliği ve işsizliği 
azaltacak şekilde, 
ailesi ve kredi alan 
için, kendi kendine 
gelir getirici bir 
faaliyet yapılmasını 
sağlayarak, 
ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı gerçek

leştirmektir. Mikro 
kredi; iş yapma fikri 
olup, küçük bir 
başlangıç sermaye
sine ihtiyacı olan 
yoksullara imkan 
verilmesidir. Kefilsiz, 
senetsiz, teminatsız 
sadece güvene 
dayanan küçük ser
maye şeklinde ver
ilen mikro kredi, yok
sulların kendi kendi
lerine yoksulluktan 
kurtulmaları için etk
ili bir stratejidir." 
MİKRO KREDİ 
PROJESİNDEN 
KİMLER 
FAYDALANABİLİR? 
Mikro Kredi 
Projesi'nden, iş 
kurma isteğinde 
olan, bilgi, beceri ve 
yeteneklerine inanan 
ve iş yapma kapa
sitesine sahip her 
yoksul kadın fay
dalanabiliyor. Ancak 
Mikro Kredi 
Projesi'nde herhangi 
bir kefalet ya da 
ipotek gibi bir işlem 

söz konusu olmadığı 
için beş kişiden 
oluşacak gruplar 
hayati nitelik taşıyor. 
Grup üyelerinin aynı 
mahallede oturan, 
aynı sosyo
ekonomik özelliklere 
sahip, birbirlerini 
tanıyan ve birbirler
ine güvenen kişiler 
olması projenin 
devamı için olmazsa 
olmaz durumlar 
olarak dile getiriliyor. 
Mikro Kredi 
Projesi birimi 
tüm alt yapı çalış
malarını tamamla
yarak Mimar 
Sinan Mahallesi
İl Özel İdaresi Ek 

binasında hizmete 
başladı. Proje 
kapsamında mahalle 
muhtarlarına proje 
hakkında bilgi 
verilerek bilgi 
broşürlerinin 
krediden faydalan

mak isteyen ihtiyaç 
sahiplerine ulaşması 
sağlanıyor.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset I I
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK ^| * |

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Haracılık Kııliihii iiirencileri maieı sertifiiala tını aim
* Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu Havacılık 
Kulübü'nün 
THK destekli yıl 
içinde açılan 
"Maket uçak 
yapma" kursuna 
katılan 17 öğrenci 
dün okulda 
düzenlenen 
törenle 
sertifikalarını 
aldılar.
Rehber öğretmen 
Nihat Aydın’ın 
gözetiminde 
sürdürülen 
maket uçak yapma 
çalışmaları THK 
Gemlik Şube 
binasında 
başlatılmıştı.
Kendi becerileriyle 
THK'nun temin 
ettiği malzemeleri 
kullanarak 
yapmayı 
öğrendikleri

4 maket uçak 
yapımında 
adeta ustalaşan

k Havacılık Kulübü 
k öğrencileri

okul müdürü 
Adnan

Bursa’da şehir içi yollar nefes alacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Güllük ve 
Ortabağlar Mahalle 
si'nde 16 milyon 
YTL'lik kamulaştır
mayla yapılacak 3 
kilometrelik bağlantı 
yolu, kentin doğu * 
sunda trafiğe nefes 
aldıracak. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, 154 binanın 
kamulaştırıldığı 
Güllük ve Ortabağ 
lar'da son binanın 
yıkımını iş makine 
sinin koltuğuna otu
rarak kendisi yaptı. 
Eğitim Caddesi'ni 
Mimar Sinan Köp 
rüsü'ne bağlayacak 
yolun, alt yapı çalış
malarının bitmesiyle 
3 ay içinde hizmete 
açılması bekleniyor

Gıda firmamızda çalışmak üzere 
Endüstri Meslek Lisesi veya 

Meslek Yüksek Okulu mezunu sanayi 
tecrübesi olan ELEKTRİKÇİ alınacaktır. 

Müracaatlar şahsen yapılacaaktır. 

BAKTAT GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Yalova Yolu Derince Mevkii 2. Km. P.K. 4 No: 19 

Telefon : (0.224) 513 13 58 GEMLİK

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Bur 
sa'yı layık olduğu 
hizmetlere kavuştur
mak için yatırımları 
aralıksız sürdürdük
lerini belirterek, "4‘ 
yılda 10 kavşağın 
yanısıra 62 kilome
tre alternatif yolu da 
hizmete açtık. Bun 
lara 3 kilometrelik 
Güllük ve Ortabağlar 
yolu da ilave oluyor.

Kamulaştırmalar 
yapıldı. 154 bina 
yıkıldı. 16 milyon 
YTL harcandı. Yıkım 
işlemlerinin tamam
lanmasının ardından 
30 metre genişliğin 
de 3'er şerit gidiş 
geliş olacak. Yüksek 
İhtisas Hastane si'n- 
den Şevket Yılmaz 
Hastanesi'ne direk 
geçiş olacak" dedi. 
Yıldırım'a Yüksek 
İhtisas, Polis Okulu, 

Otosansit Kavşağı'nı 
kazandırdıklarını, 
Bursaray'ın B etabı 
için 57 milyon Euro 
harcadıklarını, yakın 
doğu çevre yolu, ve 
milyonlarca YTL’lik 
yatırım yaptıklarını 
anlatan Başkan 
Şahin, "Osmanga 
zi'de ne varsa, Yıldı 
rım'da da o var. 
Ayrımcılık yapmı 
yoruz. Engelleri ve 
sorunları, yollarımızı 
tıkayan, hizmetler
imizi aksatan sebe
pler olarak değil, 
daha iyi hizmete 
götürecek fırsatlar 
olarak görüyoruz. 
Bundan dolayı mil
letimizi modern, 
çağdaş hayat şart
larına kavuşturmak 
için karıncalar misali 
çalışıyoruz” dedi.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Bursa’nın Hanları 
gün yüzüne çıkıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin tarihi 
hanları gün yüzüne 
çıkarma projesi 
Haziran ayında start 
alıyor. 150 milyon 
YTL kamulaştırma 
ile Zafer Plaza'dan 
Ulucamiye kadar 
bütün binaları 
yıkarak tarihi han
ları ortaya çıkara
caklarını belirten 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin; pro
jenin geçen ay 
komisyona havale 
edildiğini ve

KİRALIK DENİZ MANZARALI DAİRE
Belde Sitesi 3. Blok D:2 

140 m2,3+1, Dogalgaz Kombili, 
2 oda ve bir salon rabıta tahta döşemeli 

450.00-YTL
GSM: 0.533 563 63 91

Haziran ayında 
onaylanmasını bek
lediklerini ifade 
ederek, "OsmanlI'ya 
payitahttık ve 
Bitinyahlardan bu 
yana bir çok 
medeniyete ev 
sahipliği yapmış bir 
kentin tarihini gün 
ışığına çıkarmak, o 
kentin en önemli 
misyonudur" dedi. 
Bursa’nın hayalleri
ni gerçeğe 
dönüştürecek pro
jenin detayları da 
birer birer ortaya 
çıkmaya başladı
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Kız arkadaşıyla konuşurken 
gördüHü liseli 2 öğreneni bıçakladı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
kişi, liseli 2 öğren
ciyi kız arkadaşıyla 
konuştukları 
gerekçesiyle bıçak
ladı. Yaralı öğrencil
er hastaneye 
kaldırılırken polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, Hacı 
Seyfettin Mahallesi 
Kurtuluş 
Caddesi'ndeki

Bursa da yine anne cinayeti
Bursa'da tartıştığı 
annesini bıçakladık
tan sonra boğarak 
öldüren gencin 
cinayeti nasıl 
işlediği aydınlan
maya başladı. 
Tekstil fabrikasında 
çalışan talihsiz 
kadın, Uludağ 
Yolu'ndaki Saklı 
Bahçe adlı çay 
bahçesinde çalışan 
oğlunun, kendisine 
zarar vermesinden 

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 - YTL

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

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, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

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

a

Davutdede Camisi 
önünde meydana 
geldi. Belirtilen 
adreste bıçakla 
yaralama olayı 
ihbarı alan polis 
ekipleri, olay 
yerinde Yıldırım 
Beyazıt Lisesi 11. 
sınıf öğrencileri M.Y. 
ve M.Ş'yi yaralı 
olarak buldu. Olay 
yerine gelen 112 Acil 
Servis Ambulansı ile 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 

korktuğunu, akra
balarına, komşuları
na ve çalışma arka 
daşlarıyla paylaştı. 
İddiaya göre 
geçtiğimiz pazartesi 
gecesi iş çıkışı eve 
giden M.F., henüz 
belirlenemeyen 
nedenden dolayı 
tartıştığı annesini, 
mutfakta karnından 
bıçakladı. Kanlar 
içersinde yere yatan 
annesinin acılar

Hastanesi'ne 
kaldırılan öğrenci
lerin sağlık durum
larının iyi olduğu 
öğrenildi.
Polis yaptığı 
incelemede, liseli 
öğrenciler M.Y. ve 
M.Ş.'nin, olay 
yerinde aynı sınıfta 
öğrenim gördükleri 
bir kız arkadaşlarıyla 
konuştukları, bu 
sırada yanlarına 
gelen ve soyadı 
henüz belirlene

içersinde 
kıvranırken kendi
sine yalvardığını t 
gören M.F., bu kez 
annesinin boğazını 
sıkarak öldürdü. 
Ceseti daha sonra 
banyoya sürükleyen 
M.F., kurban bayra
mında kestikleri kur
banın etini parçala
mak için satın 
aldıkları satır ile 
annesinin, kafasını, 
kollarını, bacaklarını 

meyen 'Veysel' adlı 
bir kişi tarafından 
bıçaklandıklarını 
belirledi.
Kaçan zanlının 
kız arkadaşıyla 
konuşurken 
gördüğü öğrencileri 
kıskançlıktan 
dolayı bıçakladığı 
belirtilirken, 
polis zanlının 
yakalanması 
için geniş çaplı 
soruşturma 
başlattı.

ve vucudupu on 
parçaya böldü. Etleri 
daha sonra çöp tor
basına koyan M.F. 
bunların inşaat 
halinde olan 
evlerinin, ikinci 
katına çıkarttı.
Kan gölüne dönüşen 
evlerini satın aldığı 
5'litre parfümlü 
deterjan ile yakayan, 
kokunun giderilmesi 
için eve sprey sıkan • 
M.F. gece uyudu, 
sabah ise işine gitti. 
İş çıkışı her akşam 
olduğu gibi mahal
lelerinde bulunan 
kafeye giden M.F., 
burada arkadaşları
na, "Ben annemi . 
öldürdüm. Cesetin 
poşetlere koydum. 
Ama çok ağır. Bana 
yardım edin poşet
leri boş bir araziye 
atalım" dedi.
Olaydan 
şüphelenen 
arkadaşları kafeden 
çıkıp Emek 
Polis Merkezi'ne 
giderek, duyduk
larını anlattılar 
Daha sonra 
kafeye giden polis 
ekipleri M.F.'yi 
gözaltına aldılar. 
Ardından eve giren 
polis, Asiye F.'nin 
parçalanan ceşetini 
çöp poşetlerinde 
buldu. Asiye F.'nin 
kafasının 
bulunduğu 
poşette bıçak dik 
halde görülürken, 
talihsiz kadının 
özellikle yüzük 
parmağının 
kesildiği gözlendi. 
Parmakta olduğu 
sanılan yüzük 
ise daha sonra 
banyoda bulundu. 
Evde parmak 
izi alan polis, 
cesetin parçalarını 
koydukları tabut 
içersinde sedye 
ile çıkarttılar.

Dizi çekimine 
giderken 

ölümden döndü

İstanbul'dan, dizi 
çekimlerine katıl
mak üzere 
Balıkesir'in Ayvalık 
İlçesi'ne giden tiya
trocu ve sinema 
sanatçısı Mahmut 
Gökgöz'ün aracı, 
Bursa Çevre Yolu 
çıkışında alev alev 
yandı. Yoldan 
geçen kamyoncu
larla birlikte yangın 
tüpleriyle alevlere 
müdahale etmek 
için uğraş veren 
sanatçı, otomobilin
in yanışını çare
sizce izledi.C**• cuırıııen oııgıye 
göre, olay önceki 
akşam saat 17.00 
sıralarında Bursa 
Balıkesir Yolu üze 
rine Marmarabirlik 
yakınlarında mey
dana geldi. Bir tele
vizyon kanalında 
yayınlanan "Yol 
arkadaşım" adlı 
dizinin çekimleri 
için İstanbul 
istikametinden 
Balıkesir Ayvahk'a 
giden Hüseyin 
Mahmut Gökgöz 
(51) idaresindeki 
34 AC 5406 plakalı 
otomobil, seyir 
halindeyken yan
maya başladı. 
Arkadan gelen bir 
sürücünün ikazı 
üzerine olayı fark 
eden Gökgöz, 
aracını yolun 
kenarına çekti. 
Araçtaki yangın 
tüpüyle alevlere 
müdahale eden 
Gökgöz'ün yardımı
na yoldan geçen 
kamyoncular 
yetişti. Tüm 
uğraşlara rağmen 
alevler kontrol altı
na alınmazken, araç 

kullanılamaz 
hale geldi. 
Araçtaki yangın 
tüpünün alevlere 
yetmediğini, yoldan 
geçen kamyoncu
ların büyük 
söndürücülerle 
müdahalesine rağ
men alttan başlayan 
alevlerin aracın 
bütününü sardığını 
belirten Gökgöz, 
çaresizlik içerisinde 
kaldıklarını söyledi. 
Vatandaşların 
uyarması üzerine 
ölümden dönen 
sanatçı Gökgöz, 
"Çevre yolundan 
çıkar çıkmaz, 
aynadan duman 
gördüm. Bunu tar
laların ilaçlanması 
olarak değer
lendirdim. Arkadan 
gelen bir araç far
ları ile ikaz edince 
yolun kenarına çek
tim. Alevler aracın 
altından geliyordu. 
Tüple müdahale 
etmemize rağmen 
alevlere hakim ola
madık" dedi. 
Gecikmeli gelen 
itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
ederken, araç kul
lanılamaz hale 
geldi. Elektrik 
akşamından çıktığı 
sanılan yangın son
rasında ölümden 
dönen Mahmut 
Gökgöz, dizinin 
çekimlerine 
yetişmek için oto
büsle Ayvahk'a 
hareket etti. Yangını 
söndürmeye 
çalışan kamyoncu
larda, ihbardan 40 
dakikada sonra, 
olay yerine geldiği 
için itfaiyecilere 
tepki gösterdi
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İl ELEMAN ARANIYOR
Ağır vasıta ehliyeti 
olan şoför aranıyor

Müra çatlar şahsen yapılacaktır. 

KARADENİZ YAPI 
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ 

Fabrikası Karşısı GEMLİK
TEL: 0.224 514 53 60

II ELEMAN ARANIYOR
Çanak anten 

montajı yapabilecek 
TEKNİK ELEMAN ARANIYOR

MGirUKK om IIIKİli İtti 

KAPTAN ELEKTRONİK 
TEL: 0.224 513 78 70

ELEMAN ARANIYOR

MihılınliiHiıdı

nmug 
PARILTI OTO YIKAMA 

' 0.533 6933395
'Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

İK
A
Y
IP

İ

Kız Meslek Lisesi’nden aldığım 
tastiknanemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. Gözde YILDIRIM

ELEMAN ARANIYORSATILIK DAİRE

Oenize yakın, 3 yatak odalı 
135 m2 iki cepheli ve 

2 balkonlu bahçeli otoparklı 
lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Ha Namla; î Sitesi 

Tel:51318WGSM:0,533 356 44 39

RED KİT 12.00 ■ 14.00 ■ 16.00 ■ 19.00
LÜTFEN BAŞA SAR 14.15 * 16.30 * 19.15 • 21.15

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ (Rezervasyon

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı

Tel: 513 33 21)

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN ' 

vasıfsız ELEMANLAR
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 S 513 47 39 ||

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Olimpivaı çocıılılarıııı Bursa hağnna Haslı
Uluslararası Türkçe 
Öğretimi Derneği 
tarafından düzenle
nen 6. Uluslararası 
Türkçe Olimpiyatla 
rı'nın şiir finali için 
Bursa'ya gelen 23 
ülkeden 74 öğrenci, 
büyük ilgiyle karşı
landı. Geceyi BursalI 
konukseverlerin 
evinde geçiren 
öğrenciler, büyük 
final öncesi bugün 
üstü açık otobüsle 
şehir turu attı. 
110 ülkeden 550 
öğrencinin katılımı 
yla gerçekleştirilen 
Türkçe Olimpiyatla 

rı'nın şiir finali bu 
gece 23. ülkeden 74 
öğrencinin katılımı 
yla Kültürpark Açık 
Hava Tiyatrosu'nda 
yapılacak. Final önce 
si akşam saatlerinde 
Endenozya, 
Arnavutluk, Senegal, 
Azerbeycan, Türkme 
nistan, Rusya 
Federasyonu, Pakis 
tan, Romanya Arjan 
tin, Tayvan, Hindis 
tan, Laos, Portekiz, 
Sudan, Irak, Tacikis 
tan, Kazakistan, 
Kenya, Tanzanya, 
İsveç, ABD, 
Mozambik, Ukray 

na'dan gelen 74 
öğrenci ve 26 öğret
men BursalIların 
büyük ilgisiyle 
karşılandı. Konuk 
öğrenciler için 
Özel Nilüfer Yıldırım 
İlköğretim Okulu 
bahçesinde bir tören 
düzenlendi. Törende 
konuk öğrencilerin 
söylediği Türkçe 
şarkı Ve türküler 
ilgiyle dinlendi.
Güllerle karşılanan 
olimpiyat çocukları, 
bugün Bursa Vali 
Yardımcısı Ali Rıza 
Çalışır'ı, Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gülsâr, 

Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin'i 
ziyaret etti.
Ziyaretlerin ardından 
öğrenciler Kükürtlü 
Mahallesi'nden 
itibaren üstü açık 
otobüsle şehir 
turu attı. Öğrencilere 
yüzlerce araç 
konvoyu destek 
verdi. Otobüs 
üzerinde Bursalılar'ı 
selamlayan öğren 
çiler büyük bir coşku 

yaşadı. Bursa'ya 
hayran kaldıklarını 
belirten öğrenciler, 
kendilerine gösteri 
len sıcak ilgi 
nedeniyle zor anlar 
yaşadı. Yaklaşık bir 
buçuk saat süren 
şehir turunda 
Kükürttlü, Çekirge, 
Altıparmak, Atatürk 
Caddesi, Setbaşı, 
Yeşil, Emir Sultan'ı 
turlayan öğrenciler 
Yeşil Konak'ta 
öğle yemeği yedi. 
Akşamki final öncesi 
heyacanlarını 
gizleyemeyen 
öğrenciler, Bursa'nın 

tarihi ve turistik yer
lerini de gezecek. 
Yarışmaya 
Kenya'dan katılan 
Samuel Olera; 
"Türkiye'ye ilk kez 
geliyorum. Türk 
insanının sıcaklığını 
duymuştum. 
Bursa'nın havasını 
da, insanını da çok 
sevdim. Her şey çok 
güzel. Ankara biraz 
soğuktu, ancak 
Bursa'yı çok güzel 
buldum. Bize göster
ilen ilgi karşısında 
çok mutlu olduk, 
gurur duyduk" 
dedi.

Fatihlerini resmi kadroyu açıkladı
Milli takımda 
26 kişilik aday 
kadrodan çıkarılan 
son üç isim belli 
oldu. Almanya'da 
kamp yapılan 
otel'de bir 
basın toplantısı 
düzenleyen Fatih 
Terim kadrodan

I İbrahim Kaş, 
'. Halil Altıntop ve 

Yıldıray Baştürk'ün 
çıkarıldığı açıkladı. 
Bu kararı verirken 
çok zorlandığını 
açıklayan Terim 
"Arkadaşların 
kararımı basından 
önce benden 
öğrenmesini 
istedim", dedi.
Terim, Yıldıray'ın 
uzun süre bizle 
olamadığı için ve o 
mevkide Arda, 
Emre ve Tümer 
gibi oyuncuların 
olmasından 
dolayı çıkarıldığını 
açıkladı. Sağ 
kanatta Sabri-Hamit 
İkilisine şans 
vereceğini ye bu 
yüzden de İbrahim 
Kaş'ın çıkarıldığını 
söyleyen Terim 
forvette de Semih 
ve Nihat'ın Halil'in 
önünde olduğunu 
ve bu yüzden 
de Halil'den 
vazgeçtiklerini 
belirtti.
Terim, Tümer'in 
kadrodan çıkarılma
masından dolayı 
gelebilecek 
eleştirilerle ilgili 
olarak, "Tümer 
sürekli bana 
soruluyor. 
Gruplarda 
oynadığımız 12 
maça da bakarsak

Tümer'in çok 
faydalı olduğunu 
görürüz. Tümer 
bizim milli 
takımımızda olan 
tek sol ayaklı 
futbolcusu. Ben 
hiçkimseyi şu 
takımda oynuyo 
diye almam." 
Terim Yıldıray'ın 
mevkisinde çok 
adam olduğu için 
çıkarıldığını 
söylerken, 
"Yıldıray gibi bir 
futbolcuyu yedek 
tutmak istemediğim 
için kadro dışında 
bıraktım dedi" 
Terim, Emre 
Belözoğlu'nun bu 
sezon fazla şans 
bulamamasının bir 
sıkıntı yaratmaya
cağı şeklinde 
geleb bir soruya ," 
Emre'nin fazla 
oynamaması bir 
handikaptı ama 
burada iyi çalışıyor. 
Önümüzde daha 
10 günlük de bir 
süre var. Kendisi 
daha iyi bir 
duruma gelecektir." 
dedi. - 
Milli takımın

Z /'

UEFA'ya 
bildirdiği 
23 kişilik kadroda 
şu isimler yer alıyor: 
Fenerbahçe:
Volkan Demirel, 
Uğur Boral, Mehmet 
Aurelio, Kazım 
Kazım, Semih 
Şentürk 
Beşiktaş: Rüştü 
Reçber, Gökhan 
Zan
Galatasaray: Sabri 
Sarıoğlu, Servet 
Çetin, Hakan Balta, ' 
Mehmet Topal, 
Ayhan Akman, 
Arda Turan, Emre 
Güngör, Emre 
Aşık 
Trabzonspor: 
Tolğa Zengin 
NevvCastle United: 
Emre Belözoğlu 
Larissa: Tümer 
Metin
Bayern Münih: 
Hamit Altıntop 
Middlesbrough:
Tuncay Şanlı 
Rubin Kazan: 
Gökdeniz 
Karadeniz 
Villarreal; Nihat 
Kahveci 
Sochaux: Mevlüt 
Erdinç.

Ormanlarımıza sahip çıkmak için topladığımız imzalar bir milyonu geçti. ■
Şimdi amacımız ormanlarımızı sattırmamak. Geleceğimize sahip çıkmak. TMfl 
TEMA, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nü, ülkesinin geleceğine 
imza atan, topraklarına el koyan destekçileriyle kutluyor.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

Gemlik KMrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Birol 
Gülman, satıcı 
tarafından 'zamanla 
açar' sözünün 
ayakkabının 
deforme olacağının 
ifadesi olduğunu 
belirterek, "Yüksek 
topuklu ayakkabılar 
özel saatler içindir, 
devamlı kullanılması 
pek çok ayak 
bozukluğuna neden 
olur" dedi. 
OMÜ Şehir 
Polikliniğinde 
düzenlenen hasta 
eğitim seminerine 
konuşmacı olarak 
katılan Prof. Dr. 
Birol Gülman, "Ayak 
Sağlığı" konulu bir 
sunum yaptı. 
Ayakların sadece 
yürürken değil nor
mal ayakta 
dururken, zıplarken, 
dans ederken ya da 
Koşarken de ağır 
çalışmak zorunda 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. Birol 
Gülman, ayak 
tabanına bakıldığın
da içte, ön tarafta ve 
dışta olmak üzere üç 
kavisin dikkat çek
tiğini ifade etti. 
Gülman, "Bu kav

isler ayağın yere 
uyumunu sağlar ve 
dengede durmamızı 
kolaylaştırır. Eğer iç 
taraftaki kavis çök
erse düz taban (pes 
planus), ön taraftaki 
kavis kaybolursa 
'taraklı ayak' 
ifadeleri kullanılır. 
Topuk deri altında, 
bag ve yağ dokusu 
odacıklarından 
oluşur. Yürüme 
sırasında topuk 
kemiğinin yere vur
masını önlediği gibi, 
serbest kalan 
hareket enerjisini 
frenler, tampon
ÛUIUVI ydpdl. 

Dünyada, ayak 
kadar hassas ve 
güvenilir bir şekilde 
fren yapabilen 
başka sistem yok
tur" diye konuştu. 
AYAK

HASTALIKLARI 
Ayak hastalıklarına 
da değinen 
Prof. Dr. Gülman, 
şu bilgileri verdi: 
^Mantar enfeksiyon
ları; en sık parmak 
aralarında ve tır
naklarda görülür. 
Tırnaklarda kalınlaş
ma, şekil bozukluğu 
ve tırnağın düşme
sine sebep olur. 
Parmak aralarında 
kaşıntılı yaralar 
vardır. Havasız nemli 
ortam ve temizliğe 
özen gösterilmemesi 
en önemli sebe
plerdir. Tırnak bat
ması; kötü ayakkabı 
kullanımı, hatalı tır
nak kesilmesi ve 
mantar hastalığı 
sonucunda oluşur. 
Batık olan yerde ilti
hap oluşur. Tırnağın 
kaybı ile sonuçlan
abilir. Halluks val- 
gus; ayak baş par
mağının ikinci par
mak üzerine bin
mesi, baş parmak 
kenarında kemik 
çıkıntı oluşması ile 
tanınır. Ailesel 
yatkınlık, ucu dar 
ayakkabı kullanımı, 
eklemlerde kireçlen
meler ve romatizma! 
hastalıklar halluks 
valgus nedenleridir. 
Nasırlar; basınç ve 
sürtünme olan yerde 
deri kalınlaşır. 

ölmüş deri hücreleri 
birikerek keratin 
tabakası oluşturur. 
Bu oluşum nasır 
olarak tanımlanır. 
Zamanla nasır altın
daki hücreler iltihap
lanır, ağrı nedeni 
olur. Sık olarak 
küçük parmak 
dış tarafı, parmak 
araları ve 
ayakkabının 
basınç yaptığı' yer
lerde görülür. 
Tedavinin temeli 
baskıyı kaldırmaktır. 
Siğil; insan 
papilloma virüsü 
tarafından 
oluşturulur. 
Genellikle 1 cm 
çapındadır ve 
siyah noktalar içerir. 
Üstüne basılınca 
ağrılıdır. Salisilik 
asit uygulamaların
dan fayda görür. 
Topuk ağrısı; 
en sık nedenleri, 
topuk dikeni ve 
topuk arka tarafın
daki kemik çıkın
tısıdır. Topukta 
duyulan ağrı 
ayak tabanında, 
ayak kavisini 
sağlayan bantın 
zorlanması net
icesinde ortaya 
çıkar (Plantar 
Fasiitis). Topuk 
yastıkları ve ilaç 
tedavisinden 
fayda bulur."

Hangi mejiıt tanai 
ı mm ilil M
ÇİLEK: Strese iyi 
geliyor, sakin
leştiriyor. Sigara 
dumanının etkilerini 
azaltıyor. Sigara 
içilen bir oda
dayken gün boyun
ca ağza iki çilek 
atılması öneriliyor. 
Çocuk felci ve 
ağızderi yaralarına 
yol açan virüsleri 
öldürücü etkisi 
bulunuyor. 
Cilde canlılık 
kazandırıyor. 
KARPUZ: Böbreği 
temizliyor, astım, 
damar tıkanıklığı, 
diyabet, kolon 
kanseri ve kireçlen
meye iyi geliyor. 
Bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor. 
Çekirdeklerindeki 
Cucurbocitrin mad
desi kan basıncını 
düşürmeye yardım
cı oluyor.
KAVUN: Kanı temi
zliyor ve antioksi- 
dan özelliği 
bulunuyor. Endişe 
ve uykusuzluğa iyi 
geliyor, bağırsak ve 
cilt kanserine karşı 
tavsiye ediliyor. 
ŞEFTALİ: Kalp 
rahatsızlıklarına 

karşı koruyor. 
Sindirim sistemini 
çalıştırıyor ve 
hazmı kolaylaştırıy
or.
KAYISI: Kan yapıcı 

ve kansızlığa iyi 
geliyor. Cilt ve saç 
için olumlu etkileri 
bulunuyor. Akciğer 
kanseri, kalp 
hastalıkları ve 
kataraktın önlen
mesinde yardımcı 
oluyor. Sindirimi 
kolaylaştırıyor. 
KİVİ: Başlı başına 
bir C vitamini depo
sudur. Bir adet 
kivide günlük alın
ması gereken C vit
amini İhtiyacından 
fazlası bulunuyor. 
Kivinin bitkisel 
besinleri DNA'yı 
koruyor.
VİŞNE: Şeker oranı 
kirazdan düşük 
olduğu için daha az 
kalori içeriyor. 
Ateşi düşürüyor. 
Susuzluğu önlüyor 
ARMUT: Kalp, 
damar sağlığı, 
alçak kan basıncı 
ve fiziksel perfor
mansa iyi gelen 
vitaminleri 
barındırıyor.

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 EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07

Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tanm Müd. 51310 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

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)(t m i tû m

ULAŞIM
METRO S13 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni 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 5*17 34 00
Sahil Dev. Hast. 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

29 Mayıs 2008 Perşembe 
MELİS ECZANESİ 

Balıkpazarı Mh. Yedievler 
Sok. Tel: 5135265 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3069 
FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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İnternette Gemlik Belediye 
Başkanım Seçiyor anketinde

II SKANDAL!
www.gemlikbelediyesi.com adlı internet sitesinde ‘Gemlik Belediye Başkanın/ Seçiyor’ adlı anket oylamasın

da alt sıralarda olan işadamı Mahmut Solaksubaşı’nın geçtiğimiz hafta sonunda Enver Şahin ile Fatih Mehmet 
Güler’i geçerek birinci sıraya oturmasından sonra, Solaksubaşı’nın adı siteden çıkarıldı. Site, yetkilileri ile konuşan I 

I Solaksubaşı durumun düzeltilmesini istedi. Ancak, site dün akşam saatlerinden itibaren yayınına ara verdi. SyfŞ’de1

REYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

i TRAFİK > KASKO ► KAYIT TESCİL 
► DEVİR ► PLAKA ► NAKİL ► YOL BELGESİ 

► TEMİZ KAĞIDI ► MUAYENE
TÜM TRAFİK VE SİGORTA İŞLEMLERİ' 

İTİNA İLE YAPILIRGEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
30 Mayıs 2008 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 
Tel: 0 224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Bahkpazarı Mahallesi’nde temeli kazılan inşaat bitince 4 muhtar yararlanacak

Muhtarlık Hizmet Binası
yanım çalışmaları başladı

Bahkpazarı semtinde merkez mahalle 
muhtarlarına yaptırılacak olan Hizmet 
Binası’nın temel çalışmalarına başlandı. 
Bittiğinde şimdilik 4 muhtarın yararlanacağı 
binanın yeri konusu Belediye Başkanı Meh 
met Turgut ile AKP ilçe yönetimi ve meclis 
üyeleri arasında tartışma konusu olmuştu. 
Muhtarlar, Belediye tarafından yaptırılacak 
olan hizmet binası konusunda 'Bu iş artık 
olmaz’diyorlardı. Haberi sayfa 3'de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

CHP’nin dinlenmesi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 

Deniz Baykal, Parti Genel Merkezi’nde Genel 
Sekreterinin odasının dinlendiğini iddia etti.

Baykal, bu işi iktidarın yaptırdığını söyle 
yerek İçişleri Bakanı ’nın istifa etmesi gerek
tiğini söyledi.

Amerika da Watergate, biz de telekulak 
olarak gündeme gelen yasadışı özel alanın 
dinlenmesi, siyasi alanda fırtınalara ve skan- 
dallara neden ölüyor.

Devamı sayfa 5’de

Kumla Belediyesiz 
kalmasın’imza 

kampanyası başladı

"Kumla belediyesiz kalmasın" "Her şey 
Kumla için" gibi sloganlar hazırlayan 
bayanlar Kumla'nın çeşitli kesimlerinde 
imza toplanmaya başladı. Haberi sayfa 4’de

FULDA’DAN TELELASTİK
Yani teLeFon Uazancİiran LastIIc |

Fulda'nın yepyeni kampanyası Telelastik ile 
21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Motofone F3 
cep telefonunun sahibi olun 

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları 
Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
No: 13/14 Gemlik / BURSA 
Tel : 524 74 01 
Fax: 524 74 02

http://www.gemlikbelediyesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yaşamak....

Savaş ve barış..
Barışa giden yolda savaş mutlaka var..
Olmalı mı?
Asla..
Önce insan birbirini kıracak dökecek..
Sonra da barışacak..
Neden ?
Oysa insanoğlunun yaşamı ne kadar da 

değerli..
Ve değeri kadar da anlamlı olmalı..
Goethe 'nin bir sözüyle girelim konuya:
"Yaşamak; kendi kendini adam etmek, 

akıl ve bilgi kullanarak etinden, 
kemiğinden kendi heykelini kendi eliyle 

yapmaktır."
Yaşamak çok önemli bir olgu..
İnsana sunulmuş en büyük armağan..
"Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir cid

diyetle yaşayacaksın bir sincap gibi 
mesela, yani, yaşamanın dışında ve 
ötesinde hiçbiir şey beklemeden, yani, 
bütünişin gücün yaşamak olacak."

Diyor Nazım Hikmet..
Ancak kaçırnız..
Yaşamayı önemsiyoruz.
Günlük kayğıılar..
Geçim mücadelesi..
Çoğumuzu ''yaşamın" dar ve ışıksız 

labirentlerine sıokuyor..
Farkına varmadan..
Yaşayıp gidiyoruz işte..
Oysa...
Hava..
Su..
Toprak..
Doğa..
İnsan..
Canlılar..
Yer altındaki ve üstündeki zenginlikler..
İnsanı yaşama bağlayan önemli etken

ler..
İşte bu bağlardan kopmamak..
Onları özümseyerek yaşamak...
Yaşamdan korkmadan..
İnatla..
Dirençle yaşamak ve hep ama hep 

yaşamı ciddiye almak..
Yine Nazım Hikmet'in kaleminden 

dökülen şu saptama gibi..
"Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki 

yaşamayı, yetmişinde bile, mesela, zeytin 
dikeceksin, hem de öyle çocuklara falan 
kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde* 
ölüme inanmadığın için, yaşamak"

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER

• UYGUN FİYATLARLA 
HjSAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

IİMİH
Kumsaz sahilinde kiraladıkları sandalla denize 

açılan ve sandalın su alması nedeniyle denize düşen 
8. sınıf öğrencisi Muhammed Mızrak, günlerdir 

sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.
Geçtiğimiz Pazar 
günü Kumsaz 
sahilinde kiraladık
ları sandaldan 
düşerek denizde 
kaybolan 8. 
sınıf öğrencisi 
Muhammet'ten 
umut kesildi. 
Arama çalışmaları 
nedeniyle bölgeye 
gelen kurtarma 
ekipleri ile balık 
adamların aramaları 
devam ediyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
merkez Osmangazi 
ilçesindeki 
Dr. Ayten Bozkaya

İlköğretim 
Okulu’nda okuyan 
8. sınıf öğrencisi 
6 arkadaş, Kumsaz 
sahilinden fiber 
sandal kiralayarak 
denize açılmış, 
sandalın kuyruk 
kısmına birden 
fazla çocuk oturun
ca sandal su almaya 
başlamış, paniğe 
kapılan öğrenciler 
batan sandalla 
birlikte suya 
düşmüştü. 
Olayı gören 
sahildeki vatan
daşların yardımıyla 
5 öğrenci denizden

çıkarılırken, Doktor 
Ayten Bozkaya 
İlköğretim Okulu 
8. sınıf öğrencisi 
Muhammed Mızrak 
(15) kaybolmuştu. 
Aramaların 2. 
gününde bölgeye 
İstanbul'dan arama 
kurtarma 
ekipleri geldi. 
Bursa Sivil 
Savunma Müdürlüğü 
ve itfaiye daire 
başkanlığına bağlı 
balık adamlar, 
sahil güvenlik botu 
eşliğinde sandalın 
battığı bölgede 
arama yapmalarına

rağmen henüz 
talihsiz gencin 
cesedi bulunamadı 
Öte yandan daha 
önce de izinsiz 
olarak çalıştığı 
ve tekne kiraladığı 
için hakkında 
işlem yapılan ve 
son olayda da 
tekneyi kiraladığı 
öne sürülen 
İlhami Y. jandarma 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürerken, arama 
çalışmalarına 
devam ediliyor.

f-TBIHİllllIlHHılipil
MS •>..**< J

bayta^ 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 dubley. daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri 
Dış cephe ısı ye su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminaht parke, Islak zeminler seramik

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR
200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 

Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

http://www.baytasinsaat.com.tr
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Balıkpazarı Mahallesi’nde temeli kazılan inşaat bitince 4 muhtar yararlanacak

Muhtarlık Hizmet 
Binası yapım

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

çalışmaları haşladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un, 
mahalle muhtarları 
için yapacağı 
hizmet binasının 
temel kazı 
işlemi başladı. 
Balıkpazarı 
Alemdar 
Caddesi’nden 
2 Nolu Sağlık 
Ocağına dönüş 
sokağında 
yapılacak olan 
muhtarlık 
hizmet binasından 
şimdilik 4 muhtar 
faydalanacak. 
Uzun zaman 
sürüncemede .

) kalan ve 
■muhtarların

"Artık yapılmaz" 
dedikleri hizmet 
binası için eski 
itfaiye binasının 
kullanılmayan 
bölümü de 
gündeme 
getirilmişti. 
Başkan Turgut'un 
eski binanın 
muhtarlık hizmet 
binası olarak 
düzenlenmesine 
sıcak bakmaması 
nedeniyle sıkıntı 
yaşayan muhtarlar 
şimdi rahat bir 
nefes aldı.
Temel kazısı 
başlatılan 
muhtarlık hizmet 
binasının yanına 
daha sonra yapıla
cak başka binada 
diğer muhtarlara 
yer tahsis 
edilecek.
Kısa sürede

binasında 
ilk aşamada 
bölgeye en

yakın mahalle 
muhtarları 
yararlanacak.

yapımı 
gerçekleşecek 
olan hizmet

? ' Arkadaşına telefon götürürken beton kamyonunun altına girdi

Dikkatsizlik genç işçinin ölümüne neden oldu
Serbest Bölge yo 
lunda, bir otomobille 
beton kamyonunun 
çarpışması sonucu 
GEMPORT Liman 
İşletmesinde puan- 
tör olarak çalışan 
Hayrettin Çevik’in 
ölümüne 
neden oldu. 
Kaza, Gemlik Gübre 
Kavşağı GEMPORT 
girişinde meydana 
geldi. 16ZG 166

plakalı otomobiliyle 
iş yerine giden 
Necmettin Çevik, 
Hayrullah T. idaresin 
deki 34 RS 5740 
plakalı beton kam 
yonuyla çarpıştı. 
Kazada ağır yarala 
nan ve çevredekiler 
tarafından Gemlik 
Sahil Devlet Hastane 
si'ne kaldırılan 
Necmettin Çevik 
kurtarılamadı.

Kazada ölen 
Çevik’in, GEMPORT 
Liman Işletmesi'nde 
puantör olarak 
çalıştığı ve hafta 
tatili olmasına rağ
men arkadaşının cep 
telefonunu götürmek 
için iş yeri ne gittiği 
sırada kaza 
yaptığı öğrenildi. 
Kaza sonrası kam 
yon sürücüsü jan
darma ekipleri

tarafından gözaltına 
alındı. Genç işçi dün 
toprağa verildi.

Açık, dürüstçe itiraf....
İslam! kesim son iki gündür, lüks çılgınlığı 

konusunu tartışıyor.
Tartışma Milli Gazete yazarı Mehmet Şev 

ket Eygi'nin kaleme aldığı bir yazı ile başladı. 
Yaşam stili yazılarıyla.

İslam! kesime yön veren bir yazar olması 
nedeniyle Mehmet Şevket Eygi'nin eleştirileri 
bu kesimi derinden etkiledi.

Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Tayyip 
Erdoğan'ın yaşam koşulları ile zengin İslam! 
kesimin lüks içindeki yaşamına üstü kapalı 
göndermeler yapılan yazı aynı zamanda 
toplumdaki gelir dağılımına da dikkati çekti.

İşte İslami kesimde günlerdir tartışılan 
Eygi'nin yazısı;

Okuyun ey .Türk halkı, kendine dindar 
denilenler...

Mehmet Şevket Eygi’nin yazısı;
“Bu memlekette on milyon işsiz var...
Aşsız vatandaşlar perişan vaziyette...
İnanmayacaksanız ama ayda 250 liraya 

çalışan insanlar, çocuklar var.
Beş altı yüz liralık emekli maaşlarıyla 

sürünenler var... Çocuklarına bir kilo kiraz 
alıp yediremeyenler var...

Hal böyle iken birtakım politikacılar, 
medyacılar, iş adamları Nemrud gibi, Firavun 
gibi lüks ve sefahat içinde yaşıyor.

Bu politikacıların, medyacıların, iş adamla 
rının bir kısmı dindar...

Dindar geçinenlerin israf yapması, lüks 
bataklığına batması, sefahat pisliğine 
gömülmesi doğru mudur?

Din kardeşleri aç iken nasıl böyle yaşaya
bilirler?

Bunlar 5 yıldızlı otelleri beğenmiyor, 7 
yıldızlılara iniyor.

Normal odaları beğenmiyor, kral süitlerin 
de kalıyor.

Bu adamlar 30 bin dolarlık otomobillere 
binmeyi bir zül addediyor, 150 bin liralık 
ihtişamlı otomobillerde gurur ve kibir içinde 
dolaşıyor.

Hem Müslümanız diyorlar, hem de 
Peygamberin “Komşusu aç gecelerken, ken
disi tok sabahlayan bizden değildir” tehdi 
dinden korkmuyorlar. Ben artık dayanama 
dım yazıyorum..

Lüks, aşırı konfor, sefahat, haddinden 
fazla tüketim içinde yaşayanlar örnek 
Müslümanlar değil, Nemrud ve Firavun tabi
atlı münafıklar ve fasıklardır.

Bilhassa bazı Müslüman devlet ve hükü 
met adamları ve hanımları, on milyonlarca 
halkın geçim sıkıntısı çektiği bu ülkede biraz 
daha dikkatli ve ahlâklı hareket etmelidir.

Nedir o korkunç fiyatlara yaptırılan 
elmaslı, pırlantah, yakutlu, zümrüttü, safirli 
mücevherler... Nedir o yüz bin liralık lüks 
saatler...Çocuklarının fabrikaları..

Lüks bir mağazadan bir kadın çorabının 
400 liraya alındığını duyuyoruz.

(Hayrünüsa hanım) Müslüman politikacılara 
ve iş adamlarının hanımlarına böyle alış ver
işler yakışır mı?

Kendileri, eşleri, oğulları, kızları, torunları, 
yeğenleri eski Hint Mihraceleri gibi hayat 
sürüyor. Gemicikler alınıyor.

Bu memlekette genel bir refah olsa, işsiz 
ler, açlar olmasa, herkesin tuzu kuru olsa, 
hiç sefalet ve sıkıntı olmasa yüreğim yanmaz 
bu kadar. Kimse bana kızmasın.

Yazdıklarım doğru mu değil mi onu 
düşünsün.

Doğruysa herkes kendisine çeki düzen 
versin.

Bunca vatandaşın sefalet ve sıkıntı içinde 
yaşadığı bu ülkede 400 liraya kadın çorabı 
alınmaz."

hotm%25c3%25a2il.comwww.milliyet/blog/%C3%B6zcan
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Kamu Belediyesiz Italmasın
imza kampanyası başladı

lıapSiilıiili 
yıkım mnsM'

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gelecek seçimler- . 
den itibaren 
kapatılması 
gündeme gelen 
beldelerde 
başlatılan 
imza kampan 
yalarına Küçük 
Kumla'da katıldı. 
"Kumla belediyesiz 
kalmasın" 
"Her şey Kumla 
için" gibi 
sloganlar 
hazırlayan bayanlar 
Kumla'nın çeşitli 
kesimlerinde 
imza toplanmaya . 
başladı.
Sıcakların başla
masıyla Kumla'ya 
gelmeye başlayan 
yazlıkçıların da

günlerde imza 
toplama masalarını 
Kumla'nın bir çok 
yerine kuracaklarını 
açıklayan bayanlar,

yaz boyunca 
toplanacak 
imzaları Ankara'ya 
göndereceklerini 
söylediler.

katıldığı imza 
kampanyası 
şimdiden 3 bine 
ulaşmış durumda. 
Önümüzdeki

VUııniıtilııi'lıiıiılı idııl
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu 4. sınıf öğren
cilerince hazırla
narak Gemlik 
Belediyesi Kültür 
Merkezi'nde sergile
nen "Türküler ve 
Öyküleri" gecesi ilgi 
gördü.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun 12 öğren
cisinden oluşan 
bağlama grubü ve 
28 öğrencisinden 
oluşan 
ses korosunun 
seslendirdiği on 
sekiz türküden dört 
tanesinin1 öyküsü 
canlandırıldı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura ve çok sayıda 
okul müdürünün 
katıldığı gecede 
Öğretmen 
Muzaffer Çiftçi 
yönetimindeki koro 
izleyenlere 
keyifli anlar 
yaşattı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen gösteri kucaklaşacağını 

belirttiler.
larımızın da 
kültürümüzle

Bursa'da, mey
haneciler sokağı 
olarak bilinen 
Arap Şukrü'de, ruh
sata aykırı olarak 
binalara yapılan 
ilaveler belediye, 
ekiplerince yıkıldı. 
Kaçak yapılaşmaya 
fırsat vermeyen 
Osmangazi 
Belediyesi, bu 
seter Arap 
Şükrü Sokağı'nda 
yıkım yaptı.
Altıparmak Caddesi 
arkasında bulunan 
meyhaneleriyle 
ünlü meşhur 
Arap Şükrü 
Sokağında 
bulunan binalara 
sonradan yapılan 
çıkıntı ve balkonlar 
traşlandı. Sokakta 
bulunan iki 
işletmenin ruhsata 
aykırı yapılmış 
duvar ve balkonu 
yıkım ekipleri 
tarafından

yıkıldı.
Çelik demir 
borular oksijen 
kaynağıyla kesilip 
balyozla yıkıldı. । 
Yıkım sırasında 
çevik kuvvet 
ekipleri yoğun 1 
güvenlik 
önlemi aldı.
Kapalı dükkanlan 
çilingir vasıtasıyla 
açan ekipler, 
ellerinde balyoz ve 
aletlerle yıkımlan 
tamamladı.
Yıkım sırasında bir 
işletmenin balko- - 
nundaki boruların 
oksijen kaynağı ile 
kesilmesi sırasında 
çıkan küçük alev' 
bira şişesine su 
doldurulup 
dökülmesiyle 
söndürüldü.
Belediye ekipleri, 
daha sonra 
Setbaşı'ndaki bir 
işletmenin balko
nunu yıktı.

sonrasında yaptığı 
konuşmada 
"Böylesi güzel 
çalışmalarda başarı 
gösteren çocuk
larımızın ihtiyacı 
olan şey onlara 
duyacağımız 
güvendir" dedi. 
Yaklaşık dört saat 
süren gösteride 
izleyiciler bu tür 
çalışmaların 
okullarda daha 
yaygın olarak 
yürütülmesinin 
ulushl kültürümüze 
katkı sağlamasının 
yanında çocuk-

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.comj

ELEMAN ARANIYOR

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.comj
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Siyaset sanatı rakiplerini 
ekarte etme sanatıdır.

Açığını bulduğunda yük
leneceksin ve ipliğini pazara 
çıkaracaksın.
Bu yalnız bizdeki siyaset 

şekli değil, dünyadaki 
demokratik tüm ülkelerde bu 
yöntem uygulanmakta.

Bu yöntemin ahlaki yönü 
yoktur.

Yasal yönü de yoktur.
Ama yöntem uygulanır.
Rizikolarına karşın uygu

lanır.
' Nasrettin Hoca örneğindeki 
gibi “Ya tutarsa” diye uygu
lanır.
Cumhuriyet Halk Partisi 

Merkezi’nin dinlenmesi iddia 
sı yabana atılacak bir iddia 
değil.

CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal, bu işi devletin 
güven lik güçlerinin yap
tığını iddia ediyor.
Merkeze alınan bir Vali ile 

CHP Genel Sekreterinin bire 
bir görüşmesinin iktidar 
yakını bir dinci gazetede 
haber yapılmasının başka 
türlü nasıl izahı olur.
Adalet ve Kalkınma Partisi, 

2002 yılında iktidara geldik

ten sonra İslamcı basın 
meydanı boş buldu.

Laik basına ve laiklerle 
Cumhuriyetçilere en akıl al 
maz saldırılarda bulunuyor
lar.

İslamcı' basın, değişik ce 
maat ve tarikatların etki 
sinde olan basındır.

Bunlar 5. kol olarak yayın 
cılığı kullanıyorlar.
AKP iktidara tek başına ge 

linçe, İslamcı basın geniş 
leme alanı buldu.
İktidarın desteği ile iktidar

dan beslenen sermaye ve 
tarikatlar ile cemaatlar yeni 
yeni gazeteler satın almaya 
başladılar.
Anadolu’da Vakit, Türkiye, 

Zaman, Yeni Şafak gibi 
gazeteler, 2002 den önce 
çok az sayıda satan gazetel
erken, bugün birçoğu beda
va dağıtılıyor.
Bunlara Bugün, Star,

Sabah gazeteleri de eklendi.
Yani iktidara destekleyen, 

yeni bir medya dünyası 
oluştu.
Bunlar son zamanlarda em 

niyette ve savcılıkta sorgusu 
süren örneğin Ergenekon da 
vasi gibi bir türlü yargı önü 
ne çıkmayan davanın sorgu 
tutunaklarını yayınladılar.
Basın Yasası’ha göre sorgu 

dönemi yayın yapmak 
yasaktır.

Ama çarşaf çarşaf yayınlar 
yapıyorlar.

CHP Genel Merkezi’nin din
lenmesi olayı büyük olasılık
la güveenlik güçlerince ger 
çekleş tiritmiş tir.
Baykal bunu açıkça söylü 

yor.
Bu gerçekten siyasi bir 

skandaldir.
Demokratik hukuk devletin 

de yapılacak iş savcıların 
hemen soruşturma başlata-

masıdır.
Hükümet üyelerinin 

Başkal’ı suçlayacağını 
acilen bu soruşturmanın 
derinleştirmesi sağlamak 
olmalıdır.

Oysa hükümet sözcüleri, 
iktidarın GAP projesiyle ilgili 
açıklama yapmasından 
sonra, CHP’nin bu iddiayı 
ortaya atmasının karşı atak 
olduğunu söylüyorlar.

Yönetimin görevi ana muha 
lefet partisinin başkanının 
ortaya attığı iddiayı çürüt
mek olmalıdır.

Soruşturmayı ise devletin 
savcıları yapmalıdır.

İktidardan korkmayan, ger 
çeklerin üzerine gidecek sav 
cılar yapmalılar.

Bu yapılmazsa adalete olan 
güven sarsılır.

Bu ülkede iktidarın mal bul
muş mağrip gibi sarıldığı 
Ergenekon davası, aradan 9 
ay geçmesine karşın hala 
iddia aşamasındadır.

Yargıç önüne çıkmamıştır.
CHP Genel Merkezi’nin din

lenmesi olayı tüm gerçek
liğiyle aydınlanmalıdır.

İktidarlar gelip geçicidir. 
/ Hukuk devleti ise kalıcı.

İnternette Gemlik Belediye 
Baskanını Seçiyor’ anketinde 

SKANDAL!
www.gemlik- 
belediyesi com. adlı 
internet sitesinde 
“Gemlik Belediye 
Başkanını seçiyor” 
adıyla yayına soku
lan sitede iki aya 
yakın süren anket 
oylamasında 
skandal yaşandı. 
10 binden fazla 
oyun kullanıldığı 
site de belediye 
başkanlığına aday 

^gösterilenler 
arasında Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin arasında 
süren çekişme, 
geçtiğimiz hafta 
sürpriz bir 
şekilde değişti. 
İş adamı Mahmut 
Solaksubaşı’na 
verilen oylar 3 bini 
aşarak birinci sırada 
bulunan Enver 
Şahin’i aşınca, 
ertesi gün 

sürpriz bir şekilde 
adaylar arasından 
Mahmut 
Solaksubaşı 
çıkarıldı.

SOLAKŞUBAŞI’NIN 
TEPKİSİ
Internet sitesini 
kuranların ken
disinin Belediye 
Başkanlığına 
aday olacak mısın 
diye sormadığını 
söyleyen 
Solaksubaşı, 
“Buna karşın se 
simizi çıkarmadık. 
Site Gemlik’te 
konuşulur oldu. 
İlk zamanlar 
bana kimseden 
oy gelmedi. 
Ona da sesimizi 
çıkarmadık. 
Ne amaçla yapıl 
dığını anlayama 
dığımız bu oylama
da objektiflik 
bulunmamakta 
ama son zamanlar
da bana oy

ç .> • r . |K':i

Sitemizle İlgili Günlük Altyapı 
Çalışmamız Devam Ediyor.

DAHA SONRA TEKRAR DENEYİNİZ.

GemlikBelediyesi.Com

www.gemlikbelediyesi.com adlı sitenin 
dün Solaksubaşı’nın yetkililer ile 
konuşmasından sonra sitenin 
yayından kaldırıldığı görüldü

verenler çoğalınca 
bir anda adım site
den çıkarılmış. 
Benim adımı madem 
ki çıkaracaktınız 
neden yüzde bir
lerde oy aldığım 
zaman çıkarmadınız. 
Ne amaçla bu site 
kurulduğu meçhul. 
Kimlerin kurdur
duğu da meçhul. 
Birçok adayın bu 
oylamadan ve aday 

gösterildiğinden 
haberi bile yok. 
Siteyi kuranlardan 
durumun düzeltil 
meşini istedim.” 
“www.gemlikbeledi 
yesi.com” adlı siteyi 
kuranlar ise Mahmut 
Solaksubaşının son 
günlerde ani oy 
almasını şüpheli 
buldukları için 
adını kaldırdıklarını 
söyledi.

Ticaret lisesi
mezunları buluşuyor

Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi Okul 
Aile Birliği her yıl 
geleneksel olarak 
düzenlediği çay 
partisini bu yıl da 
eski mezunları 
biraraya getirmek 
için düzenliyor. 
Okul Müdürü Nazım 
Özer tarafından 
yapılan açıklamada, 
çay partisinin 
31 Mayıs 2008 
Cumartesi günü 
saat 14.oo’de

İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi 2007/790 esas 
2008/213 karar ve 10.04.2008 günlü kararları ile 
nüfusta FATİME olan adım FATMA olarak düzeltil 
miştir. İlan olunur. FATİME KAYA (FATMA KAYA)

Manastır Mert 
Aile Çay Bahçe 
si’nde yapılacağı 
belirtilerek, 
‘Mezunları biraraya 
getirerek, eski gün
leri anmak ve dost 
lukları pekiştirmek 
amacıyla Okul Aile 
Birliği tarafından 
çay partisi düzen
lendi. Katılmak iste 
yen mezunlarımız 
okulumuzun 513 24 
78 nolu telefonun
dan bilgi alabilirler” 
dedi.

http://www.gemlik-belediyesi
GemlikBelediyesi.Com
http://www.gemlikbelediyesi.com
http://www.gemlikbeledi
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İçimizden Biri BALARISI AHMET
Ahmet Faik ŞENER

İlçemizin yetiştirdiği 
ünlüleri siz değerli 
okuyucularımla 
buluşturmaya 
devam ediyorum. 
Bugün sizlerle, 
bu ünlülerin arasın
da farklı bir tarzı 
olan, fantezist ve 
armonika ustası 
Balansı Ahmet 
diye bildiğimiz 
Sayın Ahmet Faik 
ŞENER ile gerçek
leştirdiğim sohbeti 
paylaşacağım. 
Kendisiyle 
Gemliklilerin bir 

I araya geldikleri bir 
toplantıda tanışma 
fırsatı buldum. 
O kadar halktan ve 
sı cak ki; inanın 
bu büyük ustaya 
hay ranhk duyma
mak olanaksız 
YELDA BÂYKIZ: 
Sayın Şener, 
söyleşimize çocuk
luğunuzdan başla 
yalım isterseniz? 
BALARISI AHMET: 
1927 Mudanya do 
ğumluyum. İlk ve 
ortaokulu Gemlik 
Oğlan Mektebi'nde 
okudum. Daha 
Sonra Bursa Erkek 
Lisesine gittim. 
Kabataş ve 
Haydar Paşa'da 
öğrenimime 
devam ettim.
YELDA BAYKIZ: 
Ülkemize mal 
olmuş olan Balansı 
Grubu'nun kuruluşu 
nasıl gerçekleşti? 
BALARISI AHMET: 
1948'de Hukuk 
Fakültesi'nde 
okurken kurdum. 
YELDA BAYKIZ: 
Yaşamınızın 
olmazsa olmazı 
olan ilk mızı kHızı 
ne zaman aldınız? 
BALARISI AHMET: 
İlkokulda bir

Flora marka mızıka 
aldım. Çok büyük 
bir heyecan duy
muştum o zaman. . 
Dün gibi hatırlarım. 
YELDA BAYKIZ: 
Hala duruyor 
mu peki?
BALARISI AHMET: 
Ah kızım neredee 
eee? Yitip gitti... 
YELDA BAYKIZ: 
Profesyonel anlam
da mızıkanıza nasıl 
sahip oldunuz?
BALARISI AHMET: 
Lise bölümünde 
okurken Amel 
Orhan diye bir 
arkadaşımız vardı. 
O zamanın parası ile 
iki liraya 12 delikli, 
pompah bir mızıka 
aldım. O akşam 
yatakhanede, 
başımı yastığa 
sokarak sabaha 
kadar 'Ayşe 
Tangosunu' 
çıkarttım.
YELDA BAYKIZ: 
Babanız eskiden 
Gemlik'te önemli 
bir görev icra 
etmiş değil mi? 
BALARISI AHMET: 
Evet. Babam 
meşhur Ceza 
Hâkimi Abdülvahit

Şener'dir.
YELDA BAYKIZ: 
Fantezİstliğiniz 
yanında en önemli 
özelliğinizin 
mızıkayı konuştur
manız. Aynı zaman
da da virtüöz 
olarak da sahne 
aldığınız biliniyor. 
BALARISI AHMET: 
Evet! Cumhurbaş 
kanlığı ve İzmir 
Senfoni Orkestrası 
önünde mızıkam 
ile solistlik yaptım. 
Bunun yanında 
resitallerim de var. 
YELDA BAYKIZ: 
Suna Kan ile 
küçük bir anınız var 
anlatır mısınız? 
BALARISI AHMET: 
Bir gün sahne 
aldığım yere Suna 
Kan geldi. Gösteri 
sonunda "Müthiştin 
Ahmet" dedi. Ben 
de '•' Sizin beni 
dinleyip beğenm
eniz asıl benim 
için şereftir" dedim. 
YELDA BAYKIZ: 
Cemal Reşit Rey'in 
yaptığınız işi 
alenileştirdiği ve 
adlan dırdığı 
olay nasıl 
gerçekleşti?

BALARISI AHMET: 
15 günde bir 
İstanbul Radyosu 
Büyük Stüdyosu'n 
da programlarına 
çıkıyorduk. Semih 
Argeşo 'da onun 
eniştesidir. 'Yedi 
Kemanı' diye 
program yapardı. 
Kendisi ahbabımdır. 
'Beşinci Macar 
Dansı'gibi birçok 
eseri orada çaldım. 
Cemal Reşit Rey 
bizi dinlediğinde: 
"O fantezistleri çok 
beğendim" diyor. 
O zaman anladık ki 
biz fantezistiz. İnan 
bana yavrucuğum, 
biz o güne kadar ne 
oldu ğumuzu bile 
bilmi yorduk. Çünkü 
aktüaliteyi, günlük, 
siyasi olayları 
müzikle aktarırdık. 
Branş olarak hangi 
kısma girdiğimizi 
o zaman öğrendik. 
Düşün bak...
YELDA BAYKIZ: 
Yaşamınızla ilgili 
şu an aklınıza gelen 
bir anı daha alabilir 
miyiz sizden?
BALARISI AHMET: 
İzmir'de Ekici Över 
gazinosunda çalışı 
yorduk. Hanımlar 
matinesiydi hiç 
unutmuyorum 
yine kırdık geçirdik 
milleti. Beş defa 
pist yaptık. Herkes 
dağıldı. Bir baktım 
üç hanım hala otu
ruyor. Gülü şüyor- 
lar. "Ben de... 
Ben de...” diyorlar. 
Meğer çok affeder
siniz altlarına 
kaçırmışlar 
gülmekten.
YELDA BAYKIZ: 
İlçemizde sizin 
zamanınızda 
denizde çok 

güzel anlar geçi 
rilirmiş. Hala 
eskiler bunları 
gözleri dolarak 
anlatıyorlar.
BALARISI AHMET: 
Eskiden sandallar 
birbirine bağlanırdı. 
Bu sandallardan 
ada meydana 
gelirdi. Körfez'den 
Kayıkhaneye, ter
saneye yol alırdık. 
Ben de Vals 
falan çalardım.
Yer yerinden 
oynardı. Yağlı direk 
yarışları yapılırdı. 
Fevkala deydi.
YELDA BAYKIZ: 
Rahmetli Zeki 
Müren hep dermiş 
ki: "Balarıları 
olmadan sahneye 
çıkmam." Bu da 
sizin ne kadar 
yetenekli ve farklı 
bir konumda olduğu 
nuzun göstergesi 
olsa gerek.
BALARISI AHMET: 
Doğru kızım. 1954 
ten 1966'ya kadar 
geçen süreç içeri 
sinde Zeki Müren 
ile aynı sahneyi 
paylaştım. Çok 
keyifli zamanlardı. 
YELDA BAYKIZ: 
Yurt genelinde 
turnelere çıktığınız 
süreç içerisinde 
Gemlik'e geldiğinizi 
anlatır büyükler. 
Ve bu müthiş 
zamandan 
bahsederler.
Bir de asıl ağızdan 
dinleyebilir miyiz? 
BALARISI AHMET: 
Memnuniyetle. 
Hüseyin Avcı'nın 
sinemasında 
gösteri yapmıştık. 
Gemlik'in bildiği bir 
olayı anlat mıştık. 
iç güveysi ile ilgili 
bir konu vardı 
eskiler bilirler. 
Biz de bunu 
sahneye uyarladık. 
Hayatımın en güzel 
anlarındandı.
Şimdi oyun içerisin 
de, partnerim rek
lâm programında 
bana soruyor: 
Yeni mi evlendiniz? 
Bende: Oh oh güm 
güm odalaaaa..( 
Alkış kopuyor) 
Mozaikli mozaikti 
sofalaaaa.... ((Bir 
alkış daha kopuyor) 
Sucuklaaaa gangal 
gangal... (Kızılca 
kıyamet kopuyor) 
Sabahtan akşam 
gadaa gahvede yan

Hazırlayan: Yelda BAYKIZ
gel yat (Salon 
yıkılıyor) 
YELDA BAYKIZ: 
Partnerleriniz 
kimdi?
BALARISI AHMET: 
İki partnerim 
oldu. İlki Rahmetli 
Engin BOZOK 
tek kelime 
Balarıları ile çıktık. 
Onunla ayrıldıktan 
sonra Özdemir ile 
devam ettik.
Balansı Ahmet 
ve Özdemir olarak 
devam ettik 
YELDA BAYKIZ: 
Sanatsal oluşum 
içerisinde 
insanların vefası 
ne boyutta sizce? 
BALARISI AHMET: 
Böyle tak diye 
vefa bekleye
mezsiniz. Kimseyi 
suçlamayı doğru 
bulmuyorum. 
Arapça bir tabir 
vardır." İnsanlığın 
hafızası unutmakla 
sakathdır" O 
bakımdan topluma 
kabahat bulmak- 
tansa sen kulisini 
kendin yapacaksın. 
YELDA BAYKIZ: 
Yani sadece 
yetenekle 
sınırlı değil 
diyorsunuz. 
BALARISI AHMET: 
Elbette. Yetenek 
yeterli değildir. 
Zaten Allah 
bazen insana öyle 
bir ceza veriyor ki. 
Sana bir yetenek 
veriyor. Ancak, 
sana o yeteneği. 
sergileme 
kabiliyeti vermiyor. ’ 
işte o zaman 
cehennemin 
içinde oluyorsun. 
Değil mi yavrum? 
YELDA BAYKIZ: 
Tek kelime ile 
haklısınız. Sayın a 
Şener, iki günlük u 
gezi boyunca 
benimle paylaştı 
ğınız bu güzel 
zaman, birliktelik 
ve söyleşi için 
okuyucularım ve 
kendi adıma sonsuz 
teşekkürler... 
BALARISI AHMET: 
Sizin gibi gençlerle 
sohbet etmek benim 
için büyük bir zevk. 
Çok teşekkür 
ederim.
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Mecliste Telekulak’ ka«aası
CHP Genel Sekreteri 
Önder Sav'ın 
odasının dinlendiği 
iddiasıyla yeniden 
gündeme gelen 
“telekulak” tartış
ması sürüyor.
TBMM Plan
Bütçe Komisyo 
nu'nda İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay 
ile CHP'liler arasın
da karşılıklı suçla
malar yaşandı.
CHP Trabzon 
Milletvekili Akif 
Hamzaçebi, teleku
lak ile ilgili iddiaları 
gündeme getirdi 
ve İçişleri Bakanı 
Atalay'a “CHP'li 
milletvekilleri 
dinlenme ‘şüphe
siyle' karşı karşıya. 
Hükümet özel 
hayatın gizliliği 
ilkesini ihlal ediyor 
İçişleri Bakanı bu 
konuda duyarsız. 
O koltukta hala nasıl 
oturuyorsunuz” 
diye sordu. CHP'li 
Hamzaçebi'nin 
suçlamalarına 
sert tepki gösteren 
Bakan Atalay, 
“Çirkin iftiralarınızı 
takip ediyoruz.
Kabul etmiyorum, 
reddediyorum ve 
iade ediyorum” 
karşılığını verdi. 
Tartışmaya 
komisyonda 
bulunan AKP 
ve CHP'li milletvekil
leri de katıldı.
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu Sait 
Açba başkanlığında, 
belediyelere ek kay
nak aktarılmasını 
öngören, AKP'li 
milletvekillerinin

AKP Kızılcahamam'da kampa giriyor

hazırladığı 
“Belediyeler ve İl 
Özel İdareler 
Kanununda” deği 
şiklik öngören yasa 
teklifini görüşmek 
üzere toplandı. 
Toplantıya, CHP 
Genel Sekreteri 
Önder Sav'ın din
lendiğine ilişkin iddi
alar damgasını 
vurdu. CHP Trabzon 
Milletvekili Mehmet 
Akif Hamzaçebi, 
“Telekulak” iddiala 
rım gündeme getirdi 
ve Hükümeti ve İçiş
leri Bakanını suçla 
dı. Hamzaçebi, 
Hükümetin özel 
hayatın gizliliği 
ilkesini ihlal ettiğini, 

Emniyet mensup 
larımn kişileri din
lediğini ve medyada 
yayınlanmasını 
sağladığını ileri 
sürdü ve Bakan 
Atalay'a “İçişleri 
Bakanı neden buna 
seyirci kalıyor, kılını 
bile kıpırdatmıyor, 
İçişleri Bakanı hala 
o koltukta nasıl otu- 
ruyör, dinleme iddi
alarına yönelik ne 
deh İçişleri Bakanı 
soruşturma açmıyor, 
o koltukta oturmayı 
nasıl içinize sindiri 
yorsunuz?” diye 
sordu
ÇİRKİN 
İFTİRALARINIZI 
REDDEDİYORUM

İADE EDİYORUM- 
Bakan Atalay, 
Hamzaçebi'nin iddi 
alarına sert çıktı ve 
CHP'nin bu iddialar 
karşısında mahçup 
olacağını belirtti. 
Atalay, “Bunlar 
çirkin bir iftiradır. 
Reddediyorum. 
Çirkin iftiraları 
iade ediyorum. 
Hükümetin 
Emniyetin CHP'yi 
dinlediği iddialarını 
reddediyorum. 
Hükümet olarak 
verilecek her katkıyı 
sonuna kadar vere
ceğiz. Biz bu işin 
takipçisi olacağız, 
CHP de mahçup 
olacak. Çünkü CHP 
aceleci ve tedbirsiz 
davrandı. Dinleme 
olayını kabul 
etmiyoruz, kını 
yoruz, dinlemenin 
hukuki çerçevesi 
çizilmiştir. En 
küçük onayımız 
söz konusu 
değildir” karşılığını 
verdi.

GÜNEŞİ BALÇIKLA 
SIVAYAMAZSINIZ- 
Tartışma daha sonra 
AKP ve CHP'li mil
letvekilleri arasında 
da devam etti.
AKP'liler, “GAP 
Eylem Planı 
açıklamaları sırasın
da CHP'nin iddiayı 
gündeme taşıması 
manidardır” diye 
laf attılar ve 
“Güneşi balçıkla 
sıvayamazsınız” 
diyerek CHP'yi 
“GAP” projesine 
gölge düşürmekle 
suçladılar.

AKP’li heledhıeıle 
'sahte imza'skandali

AKP'li Altındağ 
Belediyesi'nde, 
belediyede çalışan 
bazı memurların, 
başka kurumlara 
ataması yapılırken, 
“sahte imza” kul
lanıldığı ortaya 
Çıktı. Ankara 2'nci 
İdare Mahkemesi 
atamalarda “sahte 
imza” kullanıldığını 
karara bağladı ve 
bu tür işlemlerin 
iptaline karar verdi. 
Konuyu bir soru 
önergesiyle Meclis 
gündemine taşıyan 
CHP Manisa 
Milletvekili Şahin 
Mengü, sahte imza 
ile memurları bele 
diyeden uzak- 
laştıranlar hakkında 
yasal işlem yapıl
masını istedi. 
AKP'de, Cumhur 
başkanlığı seçim
lerinde 367 çoğun
luğun sağlanması 
için CHP'li eski 
Kastamonu 
Milletvekili Mehmet 
Yıldırım'a “rüşvet” 
teklif ettiği gerekçe
siyle hapis cezası
na çarptırılan Remzi 
Gür'ün ardından, 
bir yargı şoku da 
Altındağ Belediye 
si'nde yaşandı. 
Ankara 2'nci İdare 
Mahkemesi, 
belediyede çalışan 
bazı memurların 
tayinlerinde “sahte 
imza” kullanıldığı 

iddialarını karara 
bağladı.
Mahkeme, beledi 
yede memur olarak 
çalışan ancak isteği 
olmadan başka bir 
kuruma ataması 
yapılan N.S.'nin 
açtığı davada 
kararını açıkladı. 
Mahkeme kararın
da, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanu 
nu'nda, kurumlar 
arası atamada 
“memurların isteği” 
şartı bulunduğuna 
işaret edilirken, 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığımın da 
davacı adına atılan 
imzaların sahte 
olduğunu tespit et 
tiğine dikkat çekildi. 
Mahkeme, atama 
işleminin iptaline 
karar verdi.
MECLİS'E TAŞINDI 
Mahkeme kararının 
ardından söz 
konusu iddialar 
Meclis gündemine 
taşındı. CHP Mani 
sa Milletvekili Şahin 
Mengü, konuyla 
ilgili olarak İçişleri 
Bakanı Beşir Ata 
lay'ın yanıtlaması 
istemiyle Meclis 
Başkanlığına yazılı 
soru önergesi 
verdi. Önergesinde 
söz konusu atama 
ların İçişleri Bakan 
lığına ve bağlı ku 
rumlarına yapıl 
dığını ifade etti.

AKP'nin kapatma 
davası sonrasında 
ilk kampı bugün 
Kızılcahamam'da 
başlayacak. Kampın 
ana gündemini kap
atma davasına karşı 
izlenecek yol hari
tası oluşturacak. 
AKP'nin 12. İstişare 
v» Değerlendirme 
Toplantısı, 30 Mayıs- 
1 Haziran tarihleri 
arasında Kızılcaha 
mam Asya Termal 
Tesisleri'nde 
gerçekleştirilecek. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki 
toplantıya mil
letvekilleri, Merkez 
Karar ve Yönetim 
Kurulu (MKYK) üye

leri ve parti kurucu
ları katılacak.
Milletvekili eşlerinin 
de davet edildiği 
kampa, AKP kuru
cusu ve MKYK üyesi 
Abdüilatif Şener'in 
katılıp katılmayacağı 
ise netleşmedi. 
Başbakan Erdoğan, 
kapatma davası son
rasında yapılacak ilk 
kampta milletvekil
lerinin sürece ilişkin 
görüşlerini alacak., 
Başbakan Erdo 
ğan'ın açılış konuş
masıyla başlayacak 
kampın ilk gününde 
milletvekilleri görüş, 
öneri ve tespitlerini 
Başbakan'a ve 
kabine üyelerine 
aktaracak. Aynı gün

Ekonomiden 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, milletvekil
lerine ekonomideki 
son gelişmelere 
ilişkin bilgi verecek 
ve vekillerin soru
larını cevaplayacak. 
Kampın ikinci 
gününde Başbakan 
Erdoğan ve kabine 
üyeleri, vekillerin 
sorularına cevap 
verecek. Kamp, 1 
Haziran Pazar günü 
akşam saatlerinde 
Başbakan Erdo 
ğan'ın kapanış 
konuşmasıyla 
sona erecek.
BAŞBAKAN'DAN 
'TİME-TABLE' 
UYGULAMASI

Başbakan Erdoğan, 
vekillerden gelen 
şikayet üzerine 
AKP kampında 
'time table' 
sistemini uygulaya
cak. 'Bakanlara 
ulaşamıyoruz' diyen 
vekillerle kabine 
üyelerini bir araya 
getirecek olan 
Başbakan Erdoğan, 
bakan-vekil iletişim
sizliğinin yüz yüze 
görüşme ile aşılma 
sini planlıyor. 
Bu çerçevede 
13 gruba ayrılacak 
olan milletvekilleri, 
cumartesi ve 
pazar günleri 
bakanlarla görüşe 
rek, sorunlarını 
aktaracak.

KAYIP Nüfus Cüzdanımı kaybettim.
RMIir Hükümsüzdür.ÖzkanKAVAKTEPE

KİRALIK DENİZ MANZARALI DAİRE
I. I

Belde Sitesi 3. BlokD:2 
140 m2,3+1, Dogalgaz Kombili, 

2 oda ve bir salon rabıta tahta döşemeli 
450.00-YTL

GSM: 0.533 563 63 91
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Calısiıgı ish anını 2 >ıl boma scysı 
8Mlilıci gizli tamera ile nMı

Bursa'da, çalıştığı 
işhanındaki dükkan
ları iki yıl süresince 
soyan güvenlikçi, 
bir esnafın dükkanı
na gizli kamera 
takmasıyla 
yakalandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
Bursa'da Doruk 
Çarşısı'nda esnaflık 
yapan dükkan 
sahipleri, dükkan
larından her gün 
hırsızlık yapıldığını 
fark ediyor, ancak 
kimin yaptığını 
tesbit edemiyordu’ 
Tekstil ürünleri 
satan esnaflardan 
bazıları, hırsızlıklar 
nedeniyle bir çok 
çalışanını, şoförünü 
işten çıkardı. Ancak 
hırsızlıkların devam 
ettiğini gören 
esnaflardan T.Ö,

%

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 İCİH BİZİ ARAYINIZ
İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 - YTL

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 havüzlu, bahçeli, krediye ulgun villa

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, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP

dükkanına gizli 
kamera yerleştirdi. 
Gizli kamera görün
tülerini ertesi gün 
izleyen T.Ö, dükkanı
na giren ve çuvalla 
eşyaları çalanın 5 
yıldır işhanının 

güvenlik görevlisi 
olan M.D olduğunu 
tesbit etti.
T.Ö'nün polise haber 
vermesi üzerine M.D 
gözaltına alınırken, 2 
yıl boyunca dükkan
ları soyulan 6 esnaf 

18

daha M.D'den 
şikayetçi oldu. 
Yapılan soruşturma
da, M.D'nin 2 yıl 
boyunca her gün 
yaptığı hırsızlıklarla 
1 milyon 500 bin 
YTL değerinde mal 
çaldığı tesbit edildi. 
M.D, çıkartıldığı 
adliyede tutukla
narak cezavevine 
gönderildi.
M.D'nin ifadesinde 
çaldığı nevresim, 
yata örtüsü, iç giyim 
benzeri ürünleri sat
tığını söylediği H.A 
isimli esnaf da 
gözaltına alındı. 
H.A'nın deposunda 
yapılan aramada, 
çalıntı olduğu tesbit 
edilen 50 bin YTL'lik 
mala el konuldu. 
Dükkan sahibi H.A 
da emniyetteki sor 
gusunun ardından 
adliyeye sevk edildi

Numune 
lasına 
500 YTl 
rüşvet
İzmir polisi tarafından 
düzenlenen 'Keşif-2' 
operasyonunda gözal 
tına alınan 6'sı Tarım 
İl Müdürlüğü Kontrol 
Şube Müdürlüğü'n de 
memur toplam 26 
kişinin sorgusu de 
vam ediyor. Zanlılar, 
dün sabah şağlık 
raporu için İzmir Adli 
Tıp Kurumu'na götü 
rüldü. İzmir Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Mali 
Suçlar Büro Amirliği 
ekipleri tarafından 
düzenlenen operasy
onla ilgili soruşturma 
titizlikle yürütülüyor. 
Gözaltında bulunan 
zanlılar ilk ifadelerin 
de suçlamaları kabul 
etmedi. İfadeleri ta 
marnlandıktan sonra 
Cuma günü adliyeye 
sevk edilecek olan 
zanlılar bu sabah 
sağlık kontrolünden 
geçirilmek üzere Adli 
Tıp Kurumu'na 
götürüldü. Basın 
mensuplarını karşı 
sında gören bazı zan
lılar yüzlerini kap
atırken bazıları soru
ları cevaplamadı.

Almanya hayalleri 
Bursa TIR parkında 

son buldu

Maraşlı Mehmet 
lakaplı bir kişi tara 
fından para karşılığı 
Almanya'ya götürül 
me vaadiyle kandın 
lan iki kişinin hayali 
Bursa Gümrük ve 
Muhafaza Baş 
müdürlüğü'nün TIR 
parkında sona erdi. 
Edinilen bilgiye 
göre; 'Maraşlı 
Mehmet' lakaplı bir 
kişi tarafından para 
karşılığında yasal 
olmayan yollarla 
Almanya'ya 
götürülme vaadiyle 
kandırılan iki kişi, 
Bursa Gümrük ve 
Muhafaza Başmü 
dürlüğü'nün TIR 
parkında yakalandı. 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinden yüklediği 
mobilyaları Alman 
ya'ya götürmek için 
Fethiye Mahallesi'n 
deki Bursa Gümrük 
ve Muhafaza Başmü 
dürlüğü'ne ait 
otoparkta bekleyen 
MOC 49-59 plakalı 
TIR'ın sürücüsü 
Muhammed Fatih 
Bayrak, aracın 
dorsesinin kapıları 
mn açık olduğunu 
fark etti. Bunun 
üzerine sürücü, 
gümrük müdürlüğü 
yetkililerine haber 
verdi. Dorsede 
yapılan aramada, 
mobilyalar arasına 
gizlenen Mehmet 
Harun Taş ve Suri 
ye uyruklu Abdulsa 
lam Muhammed 
yakalandı.
Bursa Gümrük ve 
Muhafaza 
Başmüdürlüğü 
nezarethanesine alı
nan Mehmet Harun 
Taş'ın, yetkililere, 
Kahramanmaraş'tak 
i bir kuaförde kalfa 
olarak çalıştığını 
belirterek, tıraş 
olmak için iş yerine 

gelen ve kimliğini 
bilmediği 'Maraşlı 
Mehmet' lakaplı 
bir kişinin 
kendilerini 
Almanya'ya 
götürmek için 
kandırdığını belirtti. 
Mehmet Harun 
Taş, Maraşlı 
Mehmet isimli 
şahsın anlaşma 
gereği 4 bin Euro 
karşılığında ken- 
dişini Almanya'ya 
götürme vaadinde 
bulunduğunu 
belirtti.
Mehmet Harun 
Taş, tek hayalinin 
Almanya'da para 
biriktirip mem
leketindeki kız 
arkadaşıyla evlen
mek olduğunu 
belirterek, 
"Borçlanarak temin 
ettiğim 1500 
Euro'yu bu kişiye 
yerdim. Kendisiyle 
İstanbul'da buluş
tuk. Beni ve 
Suriyeli bir arkadaşı 
minibüsle Bursa'ya 
getirdi. Gece saat
lerinde tel örgülerin 
arasından geçirerek 
bizi bir TIR'ın dors- 
esine bindirdi ve 
şoförün haberinin 
olduğunu söyledi" 
şeklinde durumu 
anlattığı öğrenildi. 
'Maraşh Mehmet' 
lakaplı kişinin 
Suriye uyruklu 
Abdulsalam 
Muhammed'den de 
yasa dışı yollarla 
Almanya'ya 
götürme vaadiyle 
1500 Euro aldığı 
belirtildi.
Gümrük ve 
Muhafaza 
Başmüdürlüğü'nde 
yakalanan kaçak
ların yasal işlem
lerin ardından 
polise teslim edile
ceğini belirtildi.
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[ELEMAN ARANIYOR
Ağır vasıta ehliyeti 

r olan şoför aranıyor
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

KARADENİZ YAPI
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ 

Fabrikası Karşısı GEMLİK 

TEL: 0.224 514 53 60

IİELEMAN ARANIYOR
Çanak anten 

montajı yapabilecek 
TEKNİK ELEMAN ARANIYOR 

DIGITUM GfMlİK KTKİIİ BUVİ 
KAPTAN ELEKTRONİK 
TEL: 0.224 513 78 70

Gemlikieolanfirmamızda 
kalalılama işinde çalışmak üzere 
BAYANELEMANLARARANIYOR 

PARILTI OTO YIKAMA 
0.5336933395

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

|MI ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 
Gemlik Yalova Yolu 5. Km.

Tel: 513 23 94

SATILIK DAİRE
Denize sıhr, 3 yatak odalı 

135012 iki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli eteparklı 

lüks vatlık daire SİTRİK 
Küçük Kumla Ha; 2 Sitesi 

TelıSIS 1S99 GSHM «J!

GEMİİK SİNEMA GÜN1DCÜ
VEHUS SİNEMASI
Filmin Adı

REDKİT
LÜTFEN BAŞA SAR

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve SEKRETER 
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 - Tel: 513 47 39

(Rezervasyon 
Tel :513 33 2i)

12.00 -14.00 • 16.00 ■ 19.00 
14.15 • 16.30 -19.15 ■ 21.15
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Weiimıie kayıl hasvuruları M aiinii başlıyor
Kayıt başvuruları 
ilköğretim okulların* 
da 1 Haziranda, 
ortaöğretimde 15 
Ağustosta 
başlayacak.
Alınan bilgiye göre, 
ilköğretimde ve 
ortaöğretimde 
kayıtlar internet 
üzerinden gerçek
leştirilecek.
Ortaöğretimde 
geçen yıl 16 ilde 
pilot başlatılan e- 
kayıt uygulaması 
bu yıl Türkiye 
geneline yaygın
laştırılacak. 
E-kayıt uygulaması 
ilköğretimde 2006 

yılında başlamıştı. 
Ortaöğretimde 
sınavla öğrenci 
alan fen ve anadolu 
liseleri dışındaki 
liselere kayıtlar 
15 Ağustostan 
sonra okulların 
kontenjanlarına 

göre yapılacak.
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı 
(OKS) sonuçlarına 
göre öğrenci alan 
liseler ise Milli 
Eğitim Bakanlığının 
belirleyeceği 
takvime göre kayıt 
yapacak.
Internet üzerinden 
kayıt uygulaması,

adrese dayalı nüfus 
kayıt sistemine göre 
öğrencilerin, velilerin 
ikametlerine en 
yakın ortaöğretim 
kurumlarına yer
leştirilmesini esas 
ahyor.Bu çerçevede 
veliler, internet 
aracılığıyla Milli 
Eğitim Bakanlığının 
web sitesinden form 
doldurarak kayıt 
başvurusu yapıyor. 
Başvurular değer
lendirilerek, öğrenci 
ikametine en yakın 
okula yerleştiriliyor 
ve buna ilişkin listel
er ilan ediliyor. 
Öğrencilerin kesin

ılıyor. MEB yetkilileri, 
internet üzerinden 
kayıt sisteminin, 
velilerin şikayetlerine

kayıt işlemleri, ilan 
edilen listelere göre 
ilgili okul müdürlük
lerince gerçekleştir

meden olan "zorunlu 
bağışı ortadan 
kaldırdığını" 
belirttiler.

İSMNlIlIl
Orta Öğretim 
Kurumlan Seçme 
Sınavı’na (OKS) 
girecek adayların 
sınav yeri bilgileri 
belli oldu.
Milli, Eğitim 
Bakanlığından, 
8 Haziran 2008 
Pazar saat 10.00 da 
yapılacak OKS yeri 
bilgilerinin belli 
olduğu bildirildi.
Adayların sınav 
yerleri, e-Okul Veli 
Bilgilendirme 
Sisteminden 
(http:/Ze- 
okul.meb.gov.tr/llko 
gretim/Veli/iöv00001 
.aspx) adresinden, 
"Sınav Bilgileri" 
bölümünden, 
öğrencinin TC 
Kimlik Numarası ve 
okul numarası ile

öğrenilebilecek.
"Sınav Giriş 
Belgesi" ise bugün
den itibaren okul 
müdürlüklerince

onaylanarak aday
lara teslim edilecek. 
Adaylara, ayrıca 
sınav belgesi gön
derilmeyecek.

M
t’4

SATILIKVİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

Gemlik KErfez

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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 koy'an destekçileriyle kutluyor.

K AŞ€D€ fi€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset .İstiklal Caddesi Bora Sokak No; 3/B GEMLİK
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)513 35 95

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

okul.meb.gov.tr/llko
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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M mınılan sonra ıınıttanlıhmııor
Yaş ilerledikçe daha 
çok unutkan olduğu
muz bir gerçektir. 
Yeni şeyleri öğren
mek, daha önce bili
nen isimleri ve 
kelimeleri hatırlamak 
veya kişisel eşyala 
rımızı bulmak daha 
uzun zaman alabilir. 
Bunlar genellikle 
ciddi bellek 
kusurlarının değil; 
ılımlı bir unutkan
lığın bulgularıdır. 
Ancak basit önlem
lerle unutkanlığın 
önünü almak 
mümkündür.
Memorial Hastanesi 
Nöroloji Bölümü’n 
den Uz. Dr. Abdullah 
Özkardeş “Unutkan 
lığı yenmenin yol
ları^ hakkında bilgi 
verdi.
Bir kişi, unutkanlığı 
hakkında endişe
leniyorsa, doktora 
başvurmalıdır. 
Ayrıca belleği canlı 
tutacak, unutmayı 
engelleyecek pek 
çok şey de yapıla
bilir. Hobiyle uğraş
ma, zamanını arka 
daşlanyla geçirme, 
iyi ve Saği'iKİr oesı'en 
me ve egsersiz 
yapma, kişinin daha 
uyanık ve daha 
sağlam kafalı 
olmasına yardımcı 
olur 
Belleğe yardımcı 
yollar şunlardır:

Yeni beceriler 
öğrenin 
Toplumunuzda, 
sosyal topluluklarda 
ve okullarda gönüllü 
olarak çalışın 
Mümkün olduğu 
kadar vaktinizi 
arkadaşlarınızla ve 
ailelerinizle geçirin 
Ajanda kullanmak, 
liste yapmak ve not 
tutmak gibi belleğe 
yardımcı usuller kul
lanın 
Cüzdanınızı, 
anahtarlarınızı ve 
gözlüklerinizi her 
gün hep aynı yere 
koyun 
Dinlenmenize 
dikkat edin 
Eksersiz yapın, iyi 
ve sağlıklı beslenin 
Alkol almayın 
Kendinizi 
depresyonda 
hissederseniz 
yardım arayın
Ciddi bellek prob
lemleri nelerdir? 
Ciddi bellek prob
lemleri, kişinin araba 
kullanma, alışveriş 
yapma ve para har
cama gibi günlük 
aktivitelerini yap- 
rrrasınr 
Ciddi hafıza 
problemleri: 
Daha önce çok iyi 
bildiği bir yerde 
kaybolma 
Tekrar tekrar aynı 
soruyu sorma 
Yön işaretlerine uya-

mama
Zaman, yer ve kişiler 
hakkında net olama
ma
Kendi bakımını 
yapamama (kötü 
beslenme, banyo 
yapamama gibi.) 
Eğer bu problemler 

varsa, doktora 
başvurmak gerekir. 
Ciddi bellek prob
lemine, unutkanlığa 
yol açan olayı bul
mak önemlidir.
Çünkü tedavi prob
lemin nedenine 
bağlıdır.
Ciddi bellek prob
lemlerinin nedenleri 
nelerdir?
Tıbbi nedenler: Bazı 
tıbbi nedenler, ciddi 
bellek sorunlarına 
yoı‘ açaûıürıter. tSYı 
problemler, tedaviye 
başlamadan önce 
giderilmeye çalışıl
malıdır.
Bellek sorunlarına 
yol açan tıbbi 
nedenler şunlardır: 
Bazı ilaçların yan 

etkileri 
■ Depresyon , 
- Denidratasyon 
denilen vücutta 
yetersiz sıvı olması 

■ Sağlıklı gıdaları 
yeterli kadar alama
ma veya vücutta 
vitamin ve mineral 
eksikliği
Küçük kafa trav

maları
Troid problemleri 
Bu durumlar önem
lidir ve bir doktor 
tarafından tedavi 
edilmelidirler.
Yaşlı insanlarda bazı 
psikolojik problem
ler ciddi hafıza 
sorunlarına yol aça
bilir. Üzgün olma, 
yalnız, kaygılı ve 
sıkıntılı olma kafa 
rtarışiKi'ığına ve 
unutkanlığa yol aça
bilir. Aktif olmak, 
arkadaşlarına ve 
ailesine daha çok 
zaman ayırmak ve 
yeni beceriler öğren
mek yardımcı ola
bilir

"Türk halkı, flört 
yılda 3 kilo alili"

Türk halkının beden 
kitle indeksinin dört 
yılda bir birim art
tığı ve Türk insanı 
nın bu sürede orta
lama 3 kilo aldığı 
bildirildi. Antalya 
Belek'te düzenlenen 
10. Ulusal 
Hipertansiyon ve 
Böbrek Hastalıkları 
Kongresi'nde açık
lanan Türk Hipertan 
siyon İnsidans Ça 
hşması, Türk hal 
kının şişmanladı 
ğını ortaya koydu. 
Türk Hipertansiyon 
ve Böbrek 
Hastalıkları 
Derneği, Türkiye'de 
yüksek tansiyon 
artış hızını sapta
mak için 2003 yılın
da yapılan Türk 
Hipertansiyon 
Prevalans Çalış- 
ması'na katılan 26 
ildeki yaklaşık 5 bin 
kişiyle yeniden 
görüştü ve dört yıl 
önceki çalışmaya 
katmanlarından 22 
yaş ve üzeri 4008 
kişiye ulaşarak, 
Türkiye'de hipertan
siyondaki dört yıllık 
artış hızını yüzde 
21.3 olarak belirle
di. Yapılan çalışma
da, Türk halkının 
beden kitle 

indeksinin dört yıl 
öncesine göre 
ortalama 1 birim 
arttığı saptandı. 
Türk Hipertansiyon 
ve Böbrek 
Hastalıkları Derneği 
Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Mustafa 
Arıcı, yaptığı açıkla
mada, bu artışın 
önemine dikkati 
çekerek, her yaş 
grubunda kadın
ların erkeklerden 
daha çok kilolu 
olduğunu vurgula
yarak, buna karşın 
erkeklerde dört yıl
daki kilo artış 
hızının daha fazla 
olduğunu kaydetti. 
Türkiye'de şişman
lık oranının yüzde 
50 olduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Arıcı, bunun en 
önemli nedeninin 
yanlış beslenme ve 
hareketsizlik 
olduğunu kaydetti. 
Prof. Dr. Arıcı, 
araştırmada, "hiç 
egzersiz yapmıyo
rum" diyenlerin 
oranının yüzde 85 , 
"ara sıra yapıyo
rum" diyenlerin 
oranının yüzde 10, 
düzenli yapanların 
oranının ise yüzde 
Solduğunu söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

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

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
SUzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
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 61417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. e*1*1 9*1Mar.Sağ.Ocağı "
Tomokay Tomografi 014 1U Do
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 67 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 186

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

30 Mayıs 2008 Cuma 
FATİH ECZANESİ 

Orhangazi Cad. No: 3 
Tel: 513 9127 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YİL : 35 SAYI : 3070 

FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Başkan adayını sen seç’ adlı site
r Solaksubaşı'sız yeniden »avında

İnternette www.gemlikbelediyesi.com adlı site açarak, ‘Başkan adayını sen seç’ anketi düzenleyen 
site yöneticileri, geçtiğimiz hafta sonunda alt sıralardan birinci sıraya yerleşen işadamı Mahmut 
Solaksubaşı’nın adını anketten çıkararak skandale neden olurken durdurulan site yayınları dün yeniden 
Mahmut Solaksubaşı’sız olarak yayınlanmaya başladı. Solaksubaşı, durumun ibret verici olduğunu, 
yapılanın kişilik haklarına tecavüz olduğunu belirterek, site yöneticilerini mahkemeye vereceğini söyledi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
31 Mayıs 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

► TRAFİK > KASKO ► KAYIT TESCİL 
► DEVİR ► PLAKA ► NAKİL ► YOL BELGESİ 

► TEMİZ KAĞIDI ► MUAYENE 
TÜM TRAFİK VE SİGORTA İŞLEMLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: O 224 513 33 49 Fax : 51333 50

CHP Genel Sekreterinin konuşmalarının dinlenerek İslamcı basında çıkması Ankara’yı karıştırmaya devam ediyor

Telekulak iddialarının yankıları sürüyor
Başkent'te 

telefon dinleme 
ile ilgili tartışmalar 
dün de sürdü. 
TBMM Koksal Top 
tan, telekulak iddia 
lannın mutlaka ay 
dınlatılması gerek
tiğini söyledi. 
AKP, CHP Lideri 
Baykal'a 50 bin 
YTL'lik tazminat 
davası açtı, CHP de, 
Genel Sekreter Ön 
der Sav'ın konuş
malarını yayınlayan 
Anadolu'da Vakit 
Gazetesi hakkında 
suç duyurusunda 
bulundu.
Dinleme iddiaları ile 

ilgili olarak taraflar 
birbirlerini suçla
maya devam eder 
ken, konu yargıya 
da taşındı.
Dava dilekçesinde, 
Baykal'ın "AKP'nin 
manevi şahsiyetine, 
kişilik haklarına 
tecavüz niteliğinde, 
gerçek dışı, haksız 
ve hukuka aykırı 
beyan ve isnatlarda 
bulunduğu” 
iddia edildi.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal, "Olayın so 
rumlusu hiç kuşku 
yoktur ki bugünkü

iktidardır" dedi. 
Baykal, "Ortada bir 
olay var. iktidarın 
sorumluluğu altın
dadır iktidar gereği
ni yapmalıdır biz 
gereğini yapacağız 
gensoruyu vere
ceğiz kabul edilir 

edilmez o ayrı bir iş. 
İçişleri Bakanı bizi 
muhalefet mi tayin 
etti niye istifa ede 
yim diyor biz zaten 
onunla meşgul 
değiliz. Onu oraya 
tayin edenle meşgu 
lüz, onun istifa etme 

si gerektiğini düşü 
nüyoruz." dedi. 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Necati 
Çekinkaya ise, 
CHP'ye "Elinizde 
bilgi ve belge ol 
mazsa mahçup olur
sunuz" dedi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
CHP Genel, 
Sekreteri Önder 
Sav'ın odasının 
güvenlik güçleri 
tarafından dinlen 
diği iddialarına yöne 
lik olarak CHP 
Genel Başkanı 
Deniz Baykal'a çok 
sert tepki verdi.

Erdoğan, “Konuyu 
ciddiyetle ele alıp 
aynı gün suç duyu
rusunda bulunmak 
yerine Sayın Baykal 
GAP eylem planını 
açıklamamızı bekle
di. Sonra muhatabı 
gazete ortada iken 
iktidarı hedef alan 
açıklamalar yaptı. 
Bunun tek bir izahı 
var: CHP planla
yarak, bilerek iste 
yerek ülkenin gün
demini kundakla 
mıştır. Ortalığı 
ateşe verdikten 
sonra nasıl kaçarı 
mın hesabını 
yapıyor” dedi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış FULOA’DAN TELELASTIK
Yan i teLeEon Uazancİiran Lastİİc

Öymen’e soracağım.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi 

nin dinlenmesi tartışmaları Türkiye’yi sardı.
Herkes de dinlenme kuşkusu.
Bu kuşku kolay kolay giderilmez.
Gidermenin tek yolu soruşturmanın acele 

başlatılıp, yine kısa zamanda bitirilmesidir.
TBMM konuyla ilgili olarak Meclis araştır

ması açılması kararı almış.
Bu güzel bir karar ancak, ne zaman bite

ceği belli olmayan bir araştırma başlıyor de 
mektir. Devamı sayfa 5'de

Fulda’nın yepyeni kampanyası Telelastik ile 
21 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 

4 adet Fulda lastik alın, 
anında Motorola Mototone F3 
cep telefonunun sahibi olun 

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları

Tel : 524 74 01
Fax: 524 74 02

Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
No: 13/14 Gemlik / BURSA

AO* CP JR»

E£/JFULDA
YÜKSEK alman teknolojisi

Sürücünün akıllı tercihi

http://www.gemlikbelediyesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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‘İrecep Bey!...’
Ekonomide..
Eğitimde..
Yargıda..
Sağlıkda.,
Tarlada..
Köyde..
Kentte..
Yaşananlar artık "tak" ettirdi.
İnsanların "özel" yaşamları ortalığa 

saçıldı..
Bıçak artık kemiğe dayandı..
Tepki dalgaları yurdun dört bir yanına 

yayılıyor..
Bir yurttaş Denizli'de yayınlanan bir 

yerel gazeteye iktidar partisi ve onun başı 
ile ilgili eleştirilerini yazmış..

Yüreğinden geçenleri ve düşüncelerini 
çok yalın ve net bir bölgesel dille aktar
mış..

'İrecep bey sen bize, meydanlarda söz verdin. 
Memleketi düzlüğe, götcem dedin götmedin. 
Garşımızda safilce, boynun büküp durdun, 
Haydut, hırsız, haksıza, çatcem dedin çatmadın.

Müslümanız çok şükür, Batıyınan işimiz 
Olmaz bizim, bizlere yeter gendi aşımız, dedin 
Emme, sayende, tasmalandı başımız, 
IMF cavırını, atcem dedin, atmadın.

Kerkükte gızanları, Kürde teslim eyledin, 
Türk'e vurana güldün, vurulanı payladın, 
Bir ara sevindiydik, böyük laflar eyledin

Kerkük gırmızı çizgipı, gitcem dedin gitmedin.

Bizden oy ister iken, cavılara hep çattın, 
Denizli meydanında, bol bol palavra attın, 
Amerika'ya karşı, söyle bakam, ne ettin, 
Çilli horozlar gibi, ötcem dedin ötmedin.

Push denen o pis cavir, şeyhin mi oldu senin, 
El pençe divan durdun, her lafına sen onun, 
Bir tek vatansever yok, hayalin dolu dört yanın, 
Memleket davasını, gütcem dedin gütmedin.

Mesuttan gurtulduyduk, rahmet okuttun ona, 
Nah bu eller girilsin, daha oy versem sana, 
Rezil rüsvay eyledin, bizi tekmil cihana, 
Devleti böyük devlet, etcem dedin etmedin .

Aşiret artığından, gorkup gaçacak millet, 
Esgerinin başına, çuval geçecek millet, 
Senin gibi içi boş, balon seçecek millet, değildik, 
Yemin ettin, dutcem dedin dutmadın.'

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

_ UYGUN FİYATLARLA 
OsAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Park alanına girişi 
kapatan özel araç 
şehir içi ve Bursa 
Gemlik arası çalışan 
otobüslerin geçini 
engelleyince trafik 
arap saçına döndü. 
Dün saat 14.30 
sıralarında parkın 
yanında bulunan 
sokağa bırakılan 34 
DB 5473 plakalı özel 
araç otobüslerin 
girişini kapayınca 
olay yerine gelen 
trafik ekipleri 
uzun süre anons 
ederek aracın 
sahibini aradılar. 
Daha sonra gelen 
çekici ile kaldırılmak 
üzereyken aracın 
yanına gelen bir 
kişi aracının çe 
kilmemesini istedi. 
Trafik ekiplerinin 
gereken cezai işlemi 
yaparak aracını 
alması sağlanan

■

sürücüye çevrede 
toplanan vatan
daşlar tarafından 
tepki gösterildi. 
Yaklaşık yarım saat 
süreyle trafiğin 
olumsuz yönde etki 
lendiği iskele mey
danı ve park çevresi 
daha sonra normal 
akışına döndü.

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

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

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR
200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+13 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 Dershanesine 

yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı

150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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UZK icra Direktörü Sbitri de, Türkiye üye olmazsa, Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nin eksik kalacağını söyledi

İimslararası Zeytinyağı Konseyi ne 
, yeniden üyelik İçin büyük adım"

YazıYORUM

Türkiye, kurucu 
üyesi olduğu 
âncak 1998 yılında 
hükümet kararıyla 
ayrıldığı Uluslararası 
Zeytinyağı Konse 
yl’ne (UZK) yeniden 
girmek için çabalı 
yor. Tarım ve Köy 
İşleri Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker, sofralık 
zeytin ve zeytinyâ 
ğında önemli bir 
aktör olan Türki 
ye'nin UZK'ya yeni 
den üye olması için 
çaba gösterecekleri
ni söyledi. 
Uluslararası Zeytin 
yağı Konseyi İcra 
Direktörü Moham 
med Ouhmad Sbitri 
de, Türkiye olmadan 
konseyin eksik kala
cağını belirtti. 
UZK İcra Direktörü 
Mohammed Ouhmad 
Sbitri, Ulusal Zeytin 
ve Zeytinyağı Kon 
şeyi (UZZK) Başkanı 
Dr. Mustafa Tan, 
Başkanvekili, Mar 
marabirlik Genel 
Müdür İsmail Muzaf 
fer Eren, UZK İdari 
Ünite Şefi Ender 
Gündüz ile birlikte 
Tarım ve Köy İşleri 
Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker'i maka 
mında ziyaret etti. 
Bakanlık bürokrat
larının da katıldığı 
toplantıda heyet baş 
kanı sıfatıyla konu 
şan UZZK Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. 
Mustafa Tan, Türki 
ye'nin konseyden 
ayrılma nedenlerini 
sıraladı, yeniden 
üyelik konusunda 
Tarım Bakanlığı ile

Onur Övmen Gemlik'e geliyor
1 CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, bugün saat 16.oo’da Dilek 
[. Aile Çay Bahçesinde partililer ile biraraya gelerek, sohbet edecek
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı 
Bursa Milletvekili 
Onur öymen, 
bugün Gemlik’te 
partililer ile 
buluşacak. 
Saat 16.oo’da 
ilçemize gelecek 
olan Onur öymen, 
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan ile 
birlikte CHP İlçe

hükümetin desteğini 
istediklerini söyledi. 
Tan, "Türkiye UZK'ya 
üye olsaydı, stan
dartlar çoktan belir
lenmiş ve pazarlık 
masasında yeri ola
caktı. Türk zeytinyâ 
ğı içeride ve dışarıda 
daha çok tanınacak
tı. Bizim dışımızda 
alınan kararlara hep 
seyirci kaldık. Biz 
den boşalan yeri 
rakiplerimiz doldur
du. Ancak hala şan
sımız sürüyor. Tür 
kiye bugün İspan 
ya'nın ardından ikin
ciliği hedefliyorsa,

mm ' rxaMo"i*"Mî M i tu* oaî cP 
bilme ve pazarlık 
yapanların arasında 
olma zorunluluğu
muz var" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YERİ 
DOLDURULAMAZ" 
UZK İcra Direktörü 
Sbitri de, Türkiye 
üye olmazsa, Ulusla 
rarası Zeytinyağı 
Konseyi'nin eksik 
kalacağını söyledi. 
AB ülkeleri dışında 
14 ülkenin daha kon
sey üyesi olduğunu, 
dün alınan kararla 
Arjantin'in de 
üyeliğinin kabul 
edildiğini belirten

Başkanlığı 
ziyaretinden sonra, 
Dilek Aile Çay 
Bahçesi’ne giderek, 
burada partililer 
ile sohbet edecek, 
öymen, önceki 
gün orta çıkan 
CHP Genel Sekreteri 
önder Sav’ın 
dinlenme olayı 
ile ilgili açıklamalar 
yapması 
bekleniyor.

Sbitri, "Bütün bu 
ülkelerin hepsi 
Türkiye'nin yerini 
dolduramaz. 
Türkiye'nin zeytini 
ve zeytinciliği güçlü. 
Büyük üretici 
Türkiye'ye ihtiy
acımız var. Türk 
uzmanların, dele
gasyonunun 
mevcudiyeti, kon
seyde, İspanya, 
İtalya ve Fransa gibi 
ülkelerin ağırlığına 
karşı denge sağlaya
cak ve dünyanın 
ikinci büyük 
zeytinyağı üreticisi 
ve ihracatçısı ola- 

v‘aKlS'iini'"uıyfc'' 
konuştu.

EKER: HÜKÜMET 
OLARAK 
DESTEKLERİZ 
Tarım ye Köy İşleri 
Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker, sözler
ine, zeytinin ana
vatanının 
Güneydoğu Anadolu 
olduğunu söyleyerek 
başladı. Hükümetleri 
döneminde zeytincil
iğe büyük önem 
verdiklerini, ağaç 
sayısının yüzde 40 
artışla 140 milyona 
çıktığını, UZZK'nın 
da yine kendi 

hükümetleri döne
minde kurulduğunu 
söyledi.
Kültür ve soframızda 
zeytinin önemli bir 
yer tuttuğunu anla
tan Bakan Eker, 
sadece kahvaltı 
değil her sofrasına 
zeytin koyan başka 
ülke bulunmadığını, 
değişen gıda 
alışkanlıkları ve 
artan refah düzeyi 
nedeniyle 
zeytinyağına olan 
ilginin de giderek 
arttığını ifade etti.

SANAYİ ve TİCARET 
BAKANLIĞI'NA 
ZİYARET 
Heyet, Tarım ve 
Köy İşleri Bakanı 
Mehmet Mehdi 
Eker'den sonra 
Sanayi ve Ticaret 
bakanlığı Müsteşarı 
Dr. Yusuf Balcı ile 
bir araya geldi. 
Müsteşar Yardımcısı 
Eyüp Şenol 

Ömeroğlu'nun da 
katıldığı toplantıda 
aynı konular dile 
getirildi. Müsteşar 
Balcı, konuyu 
arkadaşları değer
lendirip Bakan 
Zafer Çağlayan'a 
ileteceklerini, bu 
konuda üzerlerine 
düşen çalışmayı 
yapacaklarını anlattı. 
Dr. Mustafa TAN 
başkanlığındaki 
UZK ve UZZK heyeti, 
daha sonra 5.
Vinolive Zeytin, 
Zeytinyağı Fuarı ve 
Sempozyumu'na 
katılmak üzere 
İzmir'e gitti.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Bir iftira!....
Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 

işini gücünü bırakıp, "AKP’nin kapatılmasını 
önleme" görevini üstlenmiştir.

öyle yaptığı için de, artık akıl-izan çizgisi
ni aşmıştır.

AvrupalIların gözlerine baka baka, "Türki 
ye’de Müslüman çoğunluğun dini özgürlük 
sorunu vardır" diyor..

Kaç kere yazdım, üşenmeden, bıkmadan 
bir kere daha alt alta yazıp tekrar soruyorum.

Ey benim aklı başında dürüst vatan
daşlarım,

Ey benim Allah .için ,yalnız inancı için dua 
eden dindarlarım, elinizi vicdanınıza koyup 
söyleyin...

Bu ülkede kapalı cami mi var?
Namaz kılmak isteyene mani olan birini 

biliyor musunuz?
Hacca gitmek isteyen insanın önünü 

kesiyorlar mı?
Fitre ve zekât vermek isteyip de vere- | 

meyene hiç rastladınız mı?
Kelime-i şehadet getirmek isteyenin 

ağzını biri mi kapatıyor?
Sayın bakan Ali Babacan yapmayın, ülke 

nize bu kadar haksızlık etmeyin. İftira da 
bulunmayın.

Herkes biliyor ki;
Bu ülkede, her yere camileri yapma 

özgürlüğü var.
Bazılarına, dini gırtlağına kadar siyasetin 

batağına sokup, oradan oy toplayıp ,iktidar 
dahi oluyorlar.

Din adına para toplayan holdingciler , 
gazeteler desen, onların kılına bile dokunan 
yok.

Daha düne kadar yeşil sermaye adı altın
da milyonlarca yabancı diyarlarda çalışan 
işçi kardeşlerimizi din -iman diye diye soy
madılar mı ?

Sizlerde bunu teşvik edip, seyrederken, 
bu işlerin baş adamlarını partinizin açılış 
larında yanınızda taşımadınız mı? (YİMBAŞ)

Öyleyse, partinizi kurtaracaksınız diye, 
ülkenizi bu kadar harcamanız hangi insaf 
ölçüsüne sığıyor?

Dünyayı gezdiğini bildiğim bir tanıdığım 
şunları söyledi:

" Tahran’ı da Riyad’ı da, Şam ‘ıda 
gördüm..

Orada hiç böyle çok ezan sesi işitmedim.
Ayrıca buradaki kadar çok cami de 

yoktu."
Bana göre Türk toplumu, İran toplumuna 

göre inancına daha bağlıdır.
Daha da önemlisi, inancının gereklerini 

daha özgürce yerine getirebilmektedir.
Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde, Türki 

ye’deki kadar fazla cami yok.
Peki; bu camiler hangi dönemde yapıldı?
Tuhaf bir liberal-dinci koalisyonunun 

insafsızca saldırdığı laik Cumhuriyet döne
minde değil mi?

Dışişleri Bakam’mn bu sözlerini okuduk
tan sonra, artık şu noktaya geldim. Aslında 
Sayın Ali Babacan, yaşıyla, olgunluğuyla, 
eğitimiyle bu makama az geliyor.

Cumhuriyetin genç insanları, Atatürk 
İlkelerine inananlar;

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e yönelik 
bu saldırılar karşısında sessiz kalmamalıyız.

Bu insafsız, vicdansız kampanyaya ses 
çıkarmamak, artık bir suç ortaklığına 
dönüşüyor.

Bu ülkede, "Müslüman çoğunluğa eziyet 
ediliyor" sözleri, bizzat Cumhuriyet hüküme
tinin bakanı tarafından telaffuz edilebiliyorsa, 
bize düşen de bu hayasız iftirayı, aynen 
sahibine iade etmektir.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blag/%25c3%25b6zcan
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HEM Umurbeıı Sergisi açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Miidürlüğü'nün 
Umurbey Beldesinde 
açtığı kurslara 
katılan kursiyerlere 
belgeleri düzenlenen 
törenle verilirken, 
el emeği göz nuru 
üretilen ürünler 
sergileniyor. 
Umurbey belde 
meydanında yapılan 
törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Kaymakam adayı 
Bülent Güven, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in yanı 
sıra okul müdürleri 
ve çok sayıda 
davetli katıldı. 
Belge töreninin 
açılış konuşmasını 
yapan Gemlik 
HEM Müdürü Kemal 

| Çetinoğlu, Umurbey 
Şerefesinde Makine 
Nakışlan, Yağlı 
Boya Resim Tekniği 
Kursu ve Hasır 
Takı Örücülüğü 
Kursunun açıldığım 
belirterek, bu 
kurslara 59 kişinin 
kayıt olarak fayda
landığını söyledi.

Çetinoğlu, Hasır 
Takı Örücülüğü 
kursunun 6 Haziran 
2008 günü sona ere
ceğini hatırlatarak, 
Halk Eğitimi 
Merkezince 2007- 
2008 Eğitim öğretim 
yılında 51 branşta 
103adet kürsün 
açıldığını, bu 
kurslardan ise 2363 
kişinin yararlandığını 
söyleyerek Makine 
Nakışları öğreticisi 
Fatma Özöztürk'e, 
Yağlı Boya Tekniği 
ve Resim öğreticileri 
Sıdıka Gülsen 
Akıncı'ya ile Özlem 
Ay'a ve Hasır Takı 
Örücülüğü öğreticisi 
Şeniz Yetim'e 
teşekkür etti. 
HANIMLARIMIZ 
HARİKALAR 
YARATIYOR

Törende konuşan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de özellikle 
hanımların el 
becerilerinde çok iyi 
olduklarının altını 
çizdiği konuşmasın
da "Elimizi attığımız 
her yerde hanımları 
mız harikalar yaratı

yor. Toplum için 
gerekli olan ve 
estetik güzelliğini 
birlikte getirerek 
ev ekonomisine 
katkıda bulunacak 
kursların açılmasını 
ve yaygınlaştırıl
masına gayret 
ediyoruz" dedi.

Mehmet baygül un 
kursiyerlerden 
Ezgi Doğan'a 
belgesini vermesinin 
ardından diğer 
kursiyerlere de 
misafirler tarafından 
belgeleri verildi.
Belge dağıtım 
töreninin ardından

ise hazırlanan 
serginin açılışı 
kurdelesini 
konukların 
alkışlarıyla 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler*in 
eşi Gülgün Güler 
kesti.

Gemlik KErfez
»EİIİK'İH'IİK «O«lOİ »i vÎM GAZETE»!

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

T MA A “SUYUNU BOŞA 
B HARCAMA”

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Oy men’e soracağım..
Yıllarca Derin Devlet’ten 

söz edildi.
Derin Devlet her yerde var 

dendi.
Derin Devlet herşeyi yap

tırıyor dendi.
Yıllarca Derin Devlet’i 

konuştuk.
Ama hiçbir iktidar Derin 

Devleti ortaya çıkarmadı.
Rahmetli Ecevit’e suikast 

düzenlenmesi ortaya çıkarıl 
dı.
Ardından Derin Devlet çıktı 

ama, Eceyit başbakanlık 
yaptığı sırdada konunun 
üzerine gittikten sonra bir 
yerden durdu.

Daha ileriye gidemediği 
gibi bu konuda açıklama bile 
yapmadan fani dünyadan 
göçüp gitti.

Derin Devlet ile ilgili bilgi
leri de yanında götürdü.

Derin Devlete kimse yana 
şamıyor.

Yakın bir zamanda Ergene 
kon diye bir örgüt ortaya 
çıkarıldı.
Birçok eski subay ve siyasi 

tutuklandı.
Aylardır mahkemeye çık

mayı bekliyorlar.

Güne Bakış
Kadri GÜL^R 

kadri_guler@hotmaillc.onf'

Bir türlü Ergenekon’un ne 
olduğunu öğrenemedik.
Ama iktidar, Ergenekon 

konusunda Savcılıkta ne 
kadar soruşturma yapıldıysa 
yandaş basınına sızdırdı.

Ergenekoncular, darbe 
yapacaklar ve Erdoğan 
Hükümeti’ni düşürecekler
miş...

En güçlü iddia bu.
Bunun için suikastlar dü 

zenlemek, önemli yerlere 
bombalar atarak kargaşalar 
yaratmak gibi birçok iddia 
ortaya atıldı ama yargı aşa
ması başlayamadı.

Ergenekon tozlu rafa ko 
nup, günlük siyasetten uzak
laşınca şimdi de yeni Tele 
kulak olayı ortaya çıktı.

Önce Anayasa Mahkeme 
sinin bir üyesi eşiyle siyah 
bir minibüs tarafından izlen 
diğini söyledi:

İzleyen aracın polise ait 
olduğu ancak, başka bir 
görev için orada bulunduğu 
resmi ağızlardan bildirildi.

Tabii tüm Türkiye buna 
inandı!

Cumhuriyet Halk Partisi Ge 
nel Merkezi’nin dinlendiği 
iddiasını Parti Genel Başkanı 
Deniz Baykal ülkeye duyur
du.

Ve iktidar suçlandı.
İki kişi arasında yapılan bir 

konuşmanın bir dinci gaze 
tede yayınlanması dinlen
medir.

Bu işi Devletin organları 
Emniyet veya MİT yapma 
dıysa, hükümetin görevi bu 
olayı açığa kavuşturmaktır.

Bugün CHP’yi dinleyenler 
yarın AKP’yi de dinler.

Başka partileri de..
Dinleme teknolojisi eskisi 

gibi değil.

Parti merkezlerinde 
perdelerin arkalarına, 
masaların altına veya 
telefon avizelerinin içine 
yerleştirilecek dinleme aygı
tlarına gerek yok artık.

Uydu ile iletişimin geliştiği, 
bilgisayar teknolojisinin her 
yere girdiği çağımızda, so 
kakta bir araçtan dinlemenin 
yapılabileceği belirtiliyor.

Belirtiliyor da, bu işi kim
lerin yapacağını devlet bilir.

Bilmek zorunda.
CHP Genel Başkan Yardım 

cısı Onur Öymen Bugün Bur 
sa’dan Gemlik’e gelecek.

Öymen, Gemlik’i çok sevi 
yor.

Bursa milletvekili olduğu 
için sık sık ilçemizi de ziya 
ret ediyor.

Saat 16.oo da Dilek Çay 
Bahçesi’nde partililerle soh
bet edecek.

Sohbetin en önemli 
konusu mutlaka Dinlemek 
olacak.

Ben de bugün Öymen’i din
lemek istiyorum.
Belki birkaç da soru sora

bilirim.
Siz okurlarım adına.

Recep flygün ’Erbakan Hocamızın açtığı 
yolla ilerlemeye deuam edeceğiz.''

Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün yaptığı açıklamada, Prof. Dr.
Necmettin Erbakan’ın eve hapsinin başladığını, bu durumun 82 yaşın
daki bir kişi için ibret verici olduğunu söyledi. Aygün, Erbakan’ın itibarı
na leke sürülmesi için küresel komplo kurulduğunu belirtti.

TEMftdanMutlu 
günlerinizıle 

iidan dikin çağrısı
Saadet Partisi İlçe 
Yönetim Kurulu 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamada 
Prof Dr. Necmettin 
Erbakan’ın başlayan 
ev hapsinin 82 
yaşındaki eski bir 
başbakana karşı 
ibret verici durum 
olduğu belirtildi. 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün adına 
yapılan açıklamada 
“Milli görüş lideri 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan hakkında 
açılan hazine 
yardımı davası 
sonucunda ev 
hapsine mahkum 
olmuş ve kesinleşen 
ev hapsi sürecide 
başlamıştır.” dedi. 
“Kayıp Trilyon” 
davasında sözü 
edilen hazine 
yardımlarının 
genel seçimler 
ve sonrasında 
yapılan yerel 
seçimlerde 

kullanıldığı 
belirtilerek, “İşin 
en acı yönü ise bu 
devlet yardımının 
kullanıldığı seçim 
kampanyaları 
sürece sonunda 
milletvekili seçilen 
Abdullah Gül’ün 
şu an.Cumhurbaş 
kanı, İstanbul 
Büyükşehir 
Belediye Başkanh 
ğım kazanan 
Tayyip Erdoğan’ın 
ise Başbakanlık 
koltuklarında 
oturdukları bir 
dönemde, Necmet 
tin Erbakan ev 
hapsine mahkum 
olmuştur.” dedi. 
Necmettin Erba 
kan’ın kişiliğinin 
övüldüğü basın 
bildirisinde 
Erbakan’ın küresel 
hegemonya ya 
boyun eymediği için 
uluslararası bir 
komplo ile iktidar 
dan indirildiğini

söyleyen Aygün, 
“Erbakan’ın hapse 
mahkum edilmesi, 
Türkiye de küresel 
hegemonya’ya 
teslim olmayan 
siyaset anlayışına 
diz çöktürmek 
istenmesinin seno- 
ryosudur. Erbakan 
ve Milli Görüş, 
siyasi engelleme 
lere, parti kapat
malara, yasakla
malara ve nihayet 
“trilyon davasına” 
rağmen diz çök
meyi, boyun eğmeyi 
ve teslimiyet 
öngören işbirliğini 

red etmiştir.
"Küresel hegemon 
yaya boyun eğmek 
bir yana, iktidar için 
ona hizmet üreten 
“muhafazakar 
demokrat” kimlik, 
içinde yetiştiği « 
siyasi kültürün 
öğelerini ve 
araçlarını içini 
boşaltarak ve 
dönüştürerek 
kullanmaktır.
Milli Görüşçüler 
Erbakan 
Hocamızın 
açtığı yoldan 
yürümeye devam 
edecektir.” dedi.

TEMA Vakfı 
Gemlik Temsilcisi 
İbrahim Yıldırım, 
gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
mutlu günlerde 
fidan dikilmesini 
istedi.
Yıldırım, 
nikah, doğum, 
sünnet, bebek 
ziyaretleri, düğün, 
nişan törenlerinden 
sonra insanların 
birbirine 
fidan armağan 
etmesini ve 
mutlaka bu 
fidanların 
dikilmesini istedi. 
İbrahim Yıldırım, 
bunun için 
ilgillenenlerin 
TEMA Vakfı ile 
de temas kurabile
ceği, bu işi 
vekaleten 
TEMA Vakfı’na 
yaptırabileceğini 

Düzeltme Gazetenizin dünkü sayısının 5. say- 
UUC.CIUHC fasında yayınlanan ‘İnternette Gemlik 
Belediye Başkanın) Seçiyor’ anketinde skandal’ 
adlı haberde AKP İlçe Başkanı Enver Şahin yan-

hatırlattı. 
Yılıdırım, 
TEMA Vakfı’nın 
İş Bankası 
İstanbul Levent 
Şubesi’ndeki 
822350 nolu 
fidan dikim 
hesabına bir 
fidan için 5 YTL 
yatırıp dekontunu 
almalarını istedi. 
Birden fazla 
fidan parası 
atıran kişi adına 
o kadar fidan 
dikileceğini 
söyleyen İbrahim 
Yıldırım, dekontları 
getiren yardım 
severlere 
sertifikalarının 
Gemlik 
Temsilciliğinden de 
verilebileceğini 
söyledi. Bunun 
için 512 27 22 
nolu telefondan 
bilgi alınabilecek.
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Bursa’da Festival coşkusu başlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve 
Türkiye’nin en uzun 
soluklu kültürel 
etkinliği Uluslararası 
Bursa Festivali, bu 
yıl 47. kez dünyaca 
ünlü konuklarını 
Bursa’da ağırlıyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, 47. Uluslara 
rası Bursa Festivali 
ve 22. Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarış 
ması’nın programını 
Merinos Parkı’nda 
yapılan basın toplan
tısı ile kamuoyuna. 
duyurdu. Başkan 
Şahin, Bursa’nın 
değişimi ilke edinilen 
bir anlayışla her gün 
yeni bir hizmete ev 
sahipliği yaptığını ve 
Büyükşehir Belediye 
si’nin kente yakışan 
hizmetleri gerçek
leştirirken kültürel ve 
sanatsal organizas 
yonlara çok büyük 

önem verdiklerini 
söyledi. Bursa’nın 
çehresinin günden 
güne değiştiğine 
işaret eden Şatiıin, 
“Kentin birikmiş 
sorunlarını çözerken 
vizyon projeleri de 
hayata geçiriyoruz. 
Bursa’ya uzun süre 
gelmeyenler bu 
yenilenme sürecini 
hemen fark ediyor. 
Bursa'yı yaşanmak
tan mutluluk duyulan 
bir dünya kenti hali 
ne getirme amacıyla 
çalışıyoruz” dedi. 
Festivalin 10 Haziran 
Salı günü Kültürpark 
Açıkhava 
Tiyatrosu’nda yapıla
cak olan açılış kon
seriyle başlayacağını 
anlatan Şahin, 
“Festivalimizin ilk 
gününde Türkiye’nin 
en önemli orkestra 
şeflerinden olan 
Serdar Yalçın, 
yönetimi ndeki Bursa 
Bölge Devlet Senfoni

Orkestrası 
(BBDSO)’na ünlü 
tenorlar Hakan 
Aysev, Efe Kışlalı ve 
Hüseyin Likos eşlik 
edecek. Festival kap
samında dünya 
yıldızı Julio Iglesias, 
Kim VVilde, Ritmo 
Afro, Nilüfer, Şevval 
Sam, Nev ve 
Yansımalar grubu, 
Emre Aydın ve Gülay 
ile Ana Moura kon
serleri ile Petersbufg 
Klasik Bale 
Topluluğu’nun bale, 
gösterisi gerçek
leştirilecek. Ayrica, 
Bursa’da Sanat

Akşamı, Bursa’da 
Türkü Gecesi ve Bir 
Balkan Gecesi adlı 
programlar da 
BursalIlara özel kon
serlerin keyfini 
yaşatacak” diye 
konuştu.
22. Altın Karagöz 
Halk Dansları 
Yanşması’nın da 23 
ülkeden 700 kişinin . 
katılımıyla 7 
Temmuz’dâ başlaya
cağını söyleyen 
Başkan Şahin, “Biz 
‘kalkınma’ ve ‘ken-: 
tjmiz geleceğimiz’’' 
derken.Bursa’yı hep 
birlikte kalkındıra

cağımıza işaret 
ediyoruz. Kültürel ve 
sanatsal etkinlikler
imizle de kentimizi 
sanatın ve kültürün 
merkezi haline getir 
meyi hedefliyoruz. 
Sanat, güzelliğin 
ifadesidir ve evren 
sel barış, sevgi ve 
gönül köprülerini 
kuracak tek faktör 
sanattır” ifadesini 
kullandı.
Festival Programı 
10 Haziran Salı - 
Üç Türk Tenor - 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu
11 Haziran Çarşamba 
- Julio Iglesias - 
Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu 
15 Haziran Pazar - 
Ritmo Afro - 
Kent Meydanı 
17 Haziran Salı - 
Nilüfer - Kültürpark 
Açıkhaya Tiyatrosu 
18 Haziran Çarşam
ba - Gençlerle 
Alaturka - Kültürpark 

Açıkhava Tiyatrosu 
20 Haziran Cuma - 
Petersburg 
Klasik Bale 
Devlet Tiyatrozu 
Topluluğu - 
Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu 
22 Haziran Pazar - 
Bursa’da Sanat 
Akşamı - Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu 
24 Haziran Sah - 
Bursa’da Türkü 
Gecesi - Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu 
26 Haziran Perşembe 
- Emre Aydın 
28 Haziran 
Cumartesi - Bir 
Balkan Gecesi - 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu 
30 Haziran Pazartesi 
- Kim VVilde - 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu
2 Temmuz Çarşamba 
- Anadolu’dan 
Portekiz’e - 
Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA..

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

ASI

35 YILLIK
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Kapatma Jamınaa mütalaa haıır
AKP'nin sunduğu ön 
savunmanın 
Yargıtay Cumhu 
riyet Başsavcıhğı'na 
gönderilmesinin 
ardından 1 ay içinde 
esas hakkındaki 
görüşünü sunması 
gereken Yargıtay 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Abdurrahmân 
Yalçınkaya, yasal 
sürenin son günün 
de esas hakkındaki 
görüşünü yüksek 
mahkemeye bildirdi. 
Başsavcısı Yalçınka 
ya'nın mütalaasında 
AKP'nin kapatılması 
talebini yinelediği 
öğrenildi.
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığının esas 
hakkındaki görüşü 
AKP’ye gönderi 
lecek, AKP de 1 ay 
içinde esas hakkın- 
daki savunmasını 
yapacak.
Daha sonra belir
lenecek bir tarihte 
Yalçınkaya sözlü 
açıklama, AKP yetk

Vakit Gazetesi Temsilcisi:
Elimizde helge var1

Vakit gazetesi 
Ankara Temsilcisi 
Serdar Arseven 
ellerinde gazeteden 
CHP Genel 
Sekreteri Önder 
Sav'ın cep telefonun 
44 dakika arandığına 
dair doküman 
olduğunu söyledi. 
CHP Genel Sekreter 
Önder Sav'ın 
Merkez Valisi 
Ali Serindağ ile 
görüşmesindeki 
konuşmaların 
yayınlandığı Vakit 

[ Gazetesi'nin 
i Ankara Temsilcisi 

Serdar Arseven 
telekulak iddiaları 
ile ilgili sorular 
yanıtladı.
AKP Genel 
Merkezinde yapılan 
MKYK toplantısı 
sırasında partiye 
gelen Arseven, 
bir gazeteci olarak 
MKYK ve grup

ilileri de sözlü. 
savunma yapacak. 
Bütün bu aşamalar
da istenebilecek ek 
süre taleplerini 
Anayasa Mahkemesi 
değerlendirecek. 
Bu sürecin ardın
dan, dâvaya ilişkin 
bilgi, belgeleri topla 
yacak. Anayasa 
Mahkemesi raportö 
rü, esas hakkındaki 
raporunu hazırlaya

toplantıların 
düzenli olarak 
takip ettiğini 
söyleyerek 
partiye gelmesini 
özel bir anlamı 
olmadığını söyledi. 
Gazetecilerin 
soruları üzerine 
olayın bir 
muhabirin önder 
Sav'ı araması Ve 
Sav'ında telefonu 

cak. Bu işlemler 
sürerken, gerek 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı gerekse 
davalı AKP ek delil 
veya yazılı ek savun
ma yerebilecek. 
Raporun, Anayasa 
Mahkemesi'nin 11 
üyesine dağıtıl
masının! ardından, 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim. 
Kılıç toplantı günü - 

âçık unutması 
üzerine ortaya 
çıktığını belirtti. 
Görüşmenin 
ardından kendisinin 
Serindağ'ı aradığını 
önder Sav ile 
bir görüşmesinin 
olup olmadığını 
sorduğunu ifade 
etti. Arseven, 
Serindağ'ın 
önce görüşmeyi

belirleyecek.
Üyeler, belirlenen 
günde bir araya 
gelerek kapatma 
istemini esastan1 
görüşmeye 
başlayacak.
AKP hakkındaki 
kapatma davasını 
11 kişiden oluşan 
Anayasa Mahkemesi 
Heyeti karara bağla 
yacak. Asıl üyeler
den herhangi birinin 
bulunmaması veya 
emekliye yrılması 
durumunda 
4 yedek üyeden 
en kıdemlileri 
heyete katılacak.. ..... 
Anayasa'ya göre 
.bir siyasi partinin 
kapatılmasına 
karar Verilebilmesi 
için nitelikli 
çoğunluğun oyu 
aranacak. Buna 
göre, kapatma kararı 
için Anayasa 
Mahkemesi'nin 
11 asıl üyesinih 
en az 7'sinin oyu 
gerekecek.

reddettiğini 
ancak daha 
sonra bakanın 
onayı olmadan 
bir açıklama yapa- . 
mayacağını ifâde 
ettiğini belirtti. 
Bir gazetecinin 
haberi bir 
CHP'linin 
kendilerine 
Verdiğini söylediğini 
hatırlatması: , 
üzerine Arseven, 
“Önder Sav 
CHP?li değir mi?” 
yanıtı Verdi.
Vakit Temsilcisi 
görüşmeye ilişkin 
ellerinde bir 
telefon dökümü 
olup olmadığını : 
sorulması üzerine, 
böyle bir telefon 
görüşmesinin , 
yapıldığına dâir 
ellerinde 44 
dakikalık bir 
belge olduğunu 
söyledi.

Mal Mtihı 
çıkarmasına hazırlanı^r

CHP, 32'nci Olağan 
Kurultay'ın ardın
dan Doğu ve Güney 
doğu'ya yönelik 
verdiği mesajları 
hayata geçiriyor. 
Parti yönetimi, 
bu çerçevede, 
4 Haziran'da 
Şanlıurfa'da 
yapacağı, “Tarım ve 
Çiftçi Kurultayı"nın 
haZN&klarım 
sürdürüyor.
Kürultay'ın yanı 
sira, Partinin yöne
tim organı olan 

, Merkez Yönetim
Kurulu da (MYK) 
Diyarbakır'da 
toplanacak.
Diyarbakir'da CHP 
Lideri Bay kal ve 
parti yöneticileri 
çok sayıda sivil 
toplum örgütünün 
temsilcisi ile de 
bir araya gelecek. 

.Sivil toplum örgüt . 
lerinin görüşmede, 
CHP yönetimine 
“Kürt sorununun

BM
ıtııli'lı lıi ıtııiı ilmi iııtnıl 

KİRALIK DENİZ MANZARALI DAİRE

Belde Sitesi 3. Blok D:2 
140 m2,3+1j Dogalgaz Kombili, 

2 oda ve bir salon rabıta tahta döşemeli
^ 450.00-YTL i/âj 

GSM: 0.533 563 63 91

çözümüne müdahil 
olun” mesajı ver
mesi bekleniyor. 
Nisan sonunda 
yapılan 32'nci 
Olağan Kurutta 
yı'nıri ardından 
yerel seçimlere 
odaklanan CHP 
yönetimi, bu yönde
ki çâlışmalarını 
sürdürüyor.
Yerel seçimlerde 
“iktidar” hedefleyen 
yönetim,
Bay kal'm, “Artık 
gündemimizde 
en önemli unsur 
yerel seçim 
zaferidir, hepiniz 
gücünüzü bunun 
için kullanın” tali
matıyla birlikte, bu 
yöndeki çalış
malarına hız verdi. 
Kurultay 
sonrası ilk gezisini 
Balıkesir'e yapan 
Baykal, Haziran ayı 
içinde de Doğu ve 
Güneydoğu'da 
olacak.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

I

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
organize ettiği 
"Bir bahar akşamı" 
adlı şiir gecesi 
izleyenlere duygulu 
anlar yaşattı. 
Belediye Kültür 
Merkezinde 
düzenlenen ilk 
ve orta dereceli 
okul öğrencilerinin 
katıldığı şiir 
gecesinde ünlü 
şairlerimizin duygulu 
şiirlerini öğrenciler 
seslendirdi.
Şiirin, "Sanatların 
en soylusudur" 
diye edebiy

atçılarımızın 
özenle seçtikleri 
şiirleri okuyan 
öğrenciler gecenin 
hakkını layıkıyla 
verdiler.
20 öğrencinin 
seslendirdiği 
"Bir bahar akşamı"

şiir gecesinin 
sonunda ise geceyi 
izleyen Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından öğren
cilere çeşitli arma 
ğanlar verildi.
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I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN |
* I nı — .......  (.UL uı UU.UUUUHIH , lMIJ.w1n.uU,.ı..,l.ılı.ll.l.ı1.L » |

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 |

■ İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 - YTL |
| Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m! SATILIK DAİRE |
% 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı | 

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

16 hin w Bhoiıı taröiMiiaı

| Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa
İ.--------------------------------------------------------------

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

J Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALPTel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 |

Milli Eğitim Bakan 
lığı 16 bin öğret
menin yer değiştir 
me atamalarını bil- < 
gisayar ortamında 
gerçekleştirdi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 2008 yılı 
Öğretmenlerin İller 
arası ve Zorunlu 
Çalışma Yükümlülü 
güne Bağlı Yer 
Değiştirme Ataması 
Töreni'ni MEB 
Başöğretmen Salo 
nu'nda gerçekleştir
di. MEB Müsteşarı 
Muammer Yaşar 
Özgül, artık tayin 
işlemlerin şeffaf ve 
adil olduğunu 
belirtirken, atama 
dönemleri öncesin 
de yaşanan sıkın
tıları artık yaşan
madığını söyledi. 
Özgül, yer değiştir 
me atamaları önce 
sinde öğretmenlerin 
siyasilere ve bakan
lıkta istedikleri yer
lere gitmek için 
mücadele verdiğini 
söyleyerek, artık bu 
görüntülere rastlan
mayacağını ifade

etti. Törende konu 
şan Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya 
ise 20 bin 996'sı 
isteğe bağlı atama, 
8 bin 887'si, zorunlu 
çalışma yükümlülü 
güne bağlı, bin 
986'sının ise sorun
lu hizmet ataması 
için başvuruda 
bulunduğunu bildir
di. Atamaların istek
ler göz önünde bu 
lundurulmak kaydı 
ile hizmet puanı ve 
yıla göre yapıldığım

kaydeden Kaya, yer 
değiştirmesi yapılan 
öğretmenlerin en 
geç 31 Temmuz 
2008'e kadar yeni 
görev, yerlerine 
gideceklerini söyle
di. Konuşmaların 
ardından bilgisayar 
ortamında atamalar 
yapılırken, Personel 
Genel Müdürü Kaya 
toplam 31 bin 269 
başvurudan yakla 
şık 16 bin öğretme 
nin tayinin gerçek
leştirildiğini bildirdi.
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[ELEMAN ARANIYORfl^iİAğırvasTtaehliyetî 

i1 [olan şoför aranıyor

KARADENİZ YAPI
Yalova Yolu 2. Km. Mina Yağ 

Fabrikası Karşısı GEMLİK

TEL: 0.224 514 53 60

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

ELEMAN ARANIYOR
Çanak anten 

| montajı yapabilecek 
TEKNİK ELEMAN ARANIYOR

DIGITIIM GfMlİK VGTKİLİ MVİ 

KAPTAN ELEKTRONİK 
l TEL: 0.224 513 78 70

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR

Mik'leolanfiınmibla
UaSa likama işisdetîlışıtiîkifen
BAYANELEfHANLARARANIYOR

PARILTI OTO YIKAMA 
0.533 693 3395

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK DAİRE
Denize sıfır,3yffik edalı 

135 m2 İki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire ŞAHLIK 
Küçük tala talaş 2 Silesi 

Tel:5131899GSM:0.533 356 44 39

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve SEKRETER 
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 ‘ Tel I 513 47 39

TECRÜBELİ
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR 

. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
MI ASLAN DİNLENME TESİSLERİ

Gemlik Yalova Yolu 5. Km.
H Tel: 513 23 94

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VEflİS SİMASI
Filmin Adı

(Rezenasyon
Teli 51333211

REDKİT
LÜTFEN BAŞA SAR

12.00 ■ 14.00.16.00 ■ 19.00
14,15 ■ 16.30 ■ 19.15- 21,15
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Tel: (0.224) 517 26 42

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

SATILIK VİLLA

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.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen ve 
Gemlik Belediyesi ile 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu işbirliğinde 
düzenlenen 
okullar arası bahçe 
Satrancı dün yapıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'in de izlediği 
bahçe satrancına 
15 İlköğretim Okulu 

I 1 ve 2 kademe 
öğrencileri ile 4 
liseden toplam 38 
satranççı katıldı. 
Borusan, Nursel 
Çağlar, Şehit 
Cemal, Cumhuriyet, 
Engürücük, 
Şehit Etem Yaşar, 
Özel Aykent, Çınar, 
11 Eylül, 100. Yıl 
ye Lale Kemal kılıç 
İlköğretim Okulu

ilp Gemlik, Celal 
Bayar Anadolu, 
Kız Meslek ve 
İHL'ne satranç 
turnuvasına 
katılımları 
nedeniyle Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
katılım belgeşi 
verildi.
Bahçe satrancının 
yanı sıra dün

11 Eylül 
İlköğretim Okulu’nda 
bir 
başka etkinlik ise> 
resim ve teknoloji 
şerğisi oldu. 
Öğrencilerin 
yıl içinde öğretmen
lerinin katkılarıyla 
ürettikleri çeşitli . 
buluşlarve 
yapılan resimler 
izlenime açıldı.

DÜUN.HeB 
Yİ DİMJNf 
MEDEBAsd 
riuge:1

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 Kat kaloriferli 
daire sahibinden satılıktır

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çocuk Sağlığı 
Hastalıkları Uzmanı

H ve

ve Antalya Tabip 
Odası Merkez 
Delegasyonu Üyesi 
Dr. Fuat Altay, 
soğuk algınlığı 
ilaçlarının, içerdik
leri etken maddeler 
nedeniyle, ABD ve 
Ingiltere'de 2 yaşın 
altındaki çocuklarda 
kullanımının yasak 
olduğunu belirterek, 
bu ilaçlarının kul
lanılmaması istedi. 
Altay, soğuk algın
lığı ilaçları yerine 
tavuk suyuna çorba 
ve bol sıvı alın
masını önerdi. 
Fuat Altay, ABD 
Besin ve ilaç 
Yönetimi (FDA) 
tarafından Ekim 
2007'de çocuklarda 
'soğuk algınlığı 
ilaçlarının kullanımı
na ilişkin bazı 
uyarılarda bulunul
duğunu hatırlattı. Bu

ederek, Sağlık 1 
- Bâ kahhğı'nın - W *, * 
: konuyu araştırması ■ gerektiğini söyledi.
-Yan etkiler neler-

ilaçların olumsuzu ııaçıarın oıumsuz
:L yan etkileri olduğu- 

nun ve hatta ölüm-
MMere yol açtığının 

"ortaya çıktığını

A

d

Kakao diaheılilerüe 
iyileştirici etkiye şahin

belirten Altay, 
FDA'nın 2 yaş altın
daki çocuklarda bu 
ilaçların kullanılma
ması, 6 yaş altındaki 
çocuklarda ilaç kul
lanımının ise gözden 
geçirilmesi gerek
tiğini bildirdiğini

anlattı.
Altay, şöyle konuş- 
tu:"FDA kaynakları
na göre 1969-2006 
yılları arasında 
dekonjestan ilaçlara 
bağlı 54 ölüm 
vakası, antihisti- 
manik bağlantılı 69 
vaka rapor 
edilmiştir. 29 Nisan 
2008 tarihinde 
Centre for Disease 
Control and 
Prevention (CDC) 
tarafından da benz
eri uyarı gelmiştir. 
Bu bildiride 11 yaş 
altı çocuklarda 
soğuk algınlığı ilaç 
kullanımı sonrası 7 
bin vakanın yan 
etkiler nedeniyle acil

servislere başvur
duğu ve önemli bir 
bölümünün 2-5 
yaş grubu çocuk 
olduğuna dikkat 
çekilmektedir." 
Fuat Altay, 
İngiltere'de de 
Pediatri İlaçları 
Uzman Danışma 
Kurulu ve Beşeri 
İlaçlar Komisyo nu'- 
nun 27 Martta bazı 
uyarılarda bulun
duğunu hatırlattı.
Aı'tay, çocuklarda bu 
ilaçların kullanılması 
nedeniyle ortaya 
çıkacak ölüm 
vakalarına ilişkin 
Türkiye'de henüz bir 
araştırma yapıl
madığına işaret

Dr. Fuat Altay, bu 
i açların solunum 
sistemindeki kanlan
mayı değiştirdiğini, 
santral sinir siste
minde baskılama 
yaptığını anlattı.
Btı şekilde çocuklar
da kalp ritm 
değişiklikleri, 
bazı nörolojik 
olaylar, halüsinas 
yon, hayal görme 
gibi belirtilerin 
ortaya çıktığını 
kaydeden Altay, 
"Aslında bu 
ilaçların üzerinde 
(2 yaşın altındaki 
çocuklarda kullan
mayın) uyarısı 
var. Ancak ben 
pediatrist olarak, 
pratik hayatta her 
yaş grubunda kul
lanıldığını görü 
yorum* dedi.
ABD'de doktorların 
soğuk algınlığı 
yerine bol sıvı 
alınnmasını 
önerdiklerini 
belirten Altay, 
Bu ilaçları 
kullanmamak lazım. 
Alternatifi, tavuk 
suyuna çorba ve 
bol bol sıvı 
almak" diye 
konuştu.

Zenginleştirilmiş 
bir fincan kakaou- 
nun diâbetli hasta
larda kan damar
larının çalışmasını 
iyileştirmeye 
yardımcı . 
olabileceği 
bildiriliyor.
İngiliz yayın kuru
luşu BBC'ye göre, 
doktorlar, yüksek 
oranda zarar 
görmüş atardamar
lara sahip 
hastalarâ bir ay 
boyunca günde 
3 fincan özel for
müle edilmiş 
kakao içmelerini 
önerdiler.
Araştırmanın 
sonucunda atar

damarların 
normal fonksiy
onunu yeniden 
kazandığı görüldü. 
“American 
College of 
Cardiology” 
adlı uzmanlaşmış 
dergide yayınlanan 
Almanya kökenli 
araştırmanın 
“flavanol” adlı 
kimyasalın 
iyileştirici etkisinin 
olabileceğini 
ortaya çıkarttığı 
bildiriliyor. Ancak 
İngiliz Diabet Derne 
ği'nin ise daha fazla 
normal çikolata 
yemenin işe yara
mayacağını bildir 
diği kaydedildi.
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