
Bzürlüler Senlini Başladı’
8. nci Gemlik Zihinsel Engelli Çocuklar Şenliği dün akşam İskele Meydam’nda düzenlenen Hüner 

oşkuner konseri ile başladı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden şenliğe katılan özürlüler, ilçemize gelerek 
esanağa İzcilik Kampı’na yerleştirildiler. Grup Başkanları ile Şenlik Komitesi bir toplantı yaptıktan sonra 
ün özürlülere Uludağ gezisi düzenlendi. Uludağ’da piknik yapan ve eğlenen çocuklar, gece ise Hüner 
oşkuner konserini izledi. 31 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında kutlanan şenliğin bugünkü programı saat 
ti.oo’da İskele Meydam’nda yapılacak kutlamalar ile başlayacak. Şenlikteki konuşmalardan sonra, kız ve 

fkek 50 metre koşu yarışları, tekerlekli sandalye yarışları yapılacak. Halk oyunu gösterileri ve plaket 
freninden sonra kan ve organ bağışları kabul edilecek. Şenlik, yarın Umurbey gezisi, Orhangazi Pikni alanı 
ezilmesi, Çarşamba günü ise deniz kenarında piknik gece ise, ‘Günün Adamı’ adlı tiyatro oyunu izlenecek.

BEYHAHLAR 
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
2008 Pazartesi . www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 
Tel: 0 224 513 33 49 Fax : 513 33 50

İP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Onur Öymen Kordonda gezdi, esnafı ziyaret etti, dert dinledi

h w »Mıi miıı iıııııttır

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Soru soramadım
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan 
udımcısı Onur Öymen, Cumartesi günü 
lem/ze gelecekti.
Beldi de..
Xncak, rötarlı geldi.

siyasetçinin verdiği saate güvenmeyin.
>aat 16.oo da Dilek Aile Çay Bahçesi’nde 
acaktı.
3ir cenaze nedeniyle olamadı.
3iz de geldiği saatte onun yanında ola

ndık. Devamı sayfa 5’de

Güne Bakış

CHP Bursa 
Milletvekilleri Onur 
Öymen ve Abdullah 
Özer, Bursa İl Başka 
nı Gürhan Akdoğan, 
İl Kadın Kolları 
Başkanı Fatma Altay 
ile Gemlik İlçe Başka 
nı Cem Güler Gemlik 
İllerin dertlerini din 
ledi. Esnaf, CHPTıle 
re kiramızı bile 
ödeyemez hale 
geldik’ dedi.
Haberi sayfa 3’de

HUDA'DAN TELELASTIK
Fulda'nın yepyeni kampanyası Telelastlk ile 

Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 
4 adet Fulda lastik alın, 

anında Motorola Motofone F3 
Mn cep telefonunun sahibi olun 
|H| Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları 

Küçük Sanayi Sitesi B Blok 
No: 13/14 Gemlik / BURSA 
Tel : 524 74 01
Fax: 524 74

Yan i teLeFon Lazancİiran Lastİİc

YÖKSSK ALMA N TEKNOLOJİSİ

Sürücünün akıllı, tercihi

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

Lale Devri....
Bursa'da bir belediye başkanı kenti 

mahvetmekle meşgul..
Hem kenti mahvediyor hem de mahvetmek 

için bir sürü parayı çar çur ediyor..
Başkan'ın en son bombası...
Nilüfer Deresinin yatağına yapılan sabit 

tesis inşaatları ..
Hem de DSİ'nin rekreasyon (eğlendinlen) 

projesi, kapsamında Nilüfer Vadisi ne yapıla
cak tesislerin tümüne karşı çıkıp burasının 
sel yatağı olduğunusöylemesine rağmen...

Bu ne hırs.. Bu ne azim.. Bu ne aymazlık..
Oysa; O paralarla sayılarca işyeri kurulur..

Yüzlerce işsiz yurttaş işe kavuşur..
Okullar yaptırılır.. Yüzlerce çocuk eğitim 

olanağına kavuşur..
Bir de...
Bir gün Nilüfer Deresi yatağına konanları 

temizlemeye kalkarsa ne olacak?
Allah muhafaza olası bir felaketten doğa

cak can ve mal kayıplarının hesabını kim \ 
verecek?

Her zamanki gibi Allah'a mı havale ede
ceğiz?

Ama ne gam..
Lale Devri çocuğu bir başkanımız yar..
OsmanlI'nın sonunu hazırlayan muhteris 

ve iş bilmez padişahlara özenmiş..
Millet açlık içinde kıvranıyor..
Bizjm başkan borç harç alıp zevk-ü safa 

alanları yaratıyor..
Bay başkan eli kör sanıp bildiğini okuyor..
Neyse ki.
Duyarlı bir yurttaş var Bursa'da da...
Araştırıyor, inceliyor, kamuoyuyla pay

laşıyor..
İnşaat Mühendisi Semih Pala..
Semih Pala ilginç bir politikacı..
İlginçliği politikayı gerçekten "toplum".

I menfaatlerini gözeterek yapmasından geli 
yor..

Vıcık vıcık yağcılığın koktuğu,adam kayır
ma ve suiistimalin arş-ı alaya çıktığı bu devir 
de "böyle adamların" olması geleceğe dair 
umut .veriyor..

Allah Semih Pala'ya zeval vermesin..
Politikanın gücü kendiliden menkul 

dişlilerine kapılıp gitmesin.
Gitmemesi için de yurttaşların Pala'ya 

destek olması gerek..
Yoksa bu kente kim sahip çıkacak?.
Söz muhalefetten açılmışken...
Sahi bizim Gemlik'in Belediye Meclisi'nde 

neler oluyor..
Hani Anadolu da bir söz vardır...
Körler sağırlar birbirlerini ağırlar diye..
Öyle bir durum mu var yoksa ?
Hiç ses soluk çıkmıyor da..
Yoksa herkes kendi-halinden memnun 

mu? Ha bu arada bir anımsatma..
Bu Semih Pala var ya Semih Pala..
AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan aday 

adayıydı..
Şimdi de Büyükşehir Belediyesi'nde 

Meclis Üyesi.. Burada ki sesini çıkarmayan 
başkanın partidaşı olan muhaliflerine duyu
rulur..

Ancak bunu derken şunu da eklemek 
gerek.. Belki de bizim başkan her şeyi kitabi 
yapıyordur da "muhalefet etmeye"gerek yok
tur..

Ne dersiniz?
Yine de giderek çarpılan've göğe doğru 

yükselen Gemlik'in kötü gidişine dur diye
cek ,dur diyemese de vatandaşın kulağına 
kar suyu kaçıracak bir "Pala" ya da bizim 
ihtiyacımız var..

Bir şey daha..
Bir albay arkadaşım var..
Gemlikli..
Uzun uzun sohbet ettikten sonra "Emekli 

olunca • nereye yerleşeceksin" diye sordum..
"Gemlik'e geleceğimi sanıyorsan yanılıyor

sun.."dedi..
Neden diye soramadım...

V

Kan bağısına ilfli giderek ariıyflT
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Erzurumlular 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
geleneksel hale 
getirdikleri kan . 
bağışı kampanyasını 
devam ettiriyorlar. 
Orhangazi cad
desinde bulunan 
dernek lokalinde 
yapılan kan bağışına 
üyeler büyük 
ilgi gösterdiler. 
Dernek başkanı 
Kadir Özaydın'ın 
öncülük ederek ilk 
kan bağışını yap
masının ardından 
derneğe gelen 
üyeler kan vere
bilmek için 
sağlık kontrolü 
yaptırdılar.
Her üç ayda bir 
gelen Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
görevlilerine kan 
bağışında bulunan 
Erzurumlular Dernek

üyeleri kan bağışı 
kampanyasında 
örnek olmak istedik
lerini ifade ettiler. 
Dernek Başkanı 
Kadir Özaydın,

11-12 Temmuz 
2008 tarihlerinde 
Erzurumlular 
Derneği olarak sün
net şöleni yapacak
larını ve çocuklarını

sünnet ettirmek 
isteyen vatandaş 
ların dernek binası
na gelerek isim 
yazdırmaları gerek
tiğini bildirdi.

ÖTK'DUMIHIİIIİŞBII
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

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, Otis ve Mağazalar.
Gemlik Katoğlu 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 Tek 543 42 21 Fax: 513 17 94

-

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Onur Öymen Kordonda gezdi, esnafı ziyaret etti, dert dinledi

Öinnen > deniri bile İT
YazıYORUM

CHP Bursa Milletvekilleri Onur Öymen ve Abdullah Özer, Bursa İl 
Başkanı Gürhan Akdoğan, İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Altay ile 

Gemlik İlçe Başkanı Cem Güler Gemliklilerin dertlerini dinledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Önceki gün Gemlik'e 
gelen CHP Bursa 
Milletvekilleri Onur 
Öymen ile Abdullah 
Özer, kordonda yap
tıkları yürüyüşte va 
tandaşların şikayet
lerini dinlediler.
Kayaların üzerinde 
denize oltalarını atan 
amatör balıkçıların 
yanına giderek eline 
oltayı alan Onur 
Öymen, uzun süre 
beklemesine rağmen 
balık gelmeyince 
"AKP denizi 
bile kuruttu" 
espirisini yaptı. 
Dilek Çay Bahçesi’ 
nde Gemlik İlçe Baş 
kanı Cem Güler ve 
partililer tarafından 
karşılanan Onur Öy 
men ile Abdullah 
Özer, beraberinde 
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan, 
il Kadın Kolları 
£taşkanı Fatma Altay 
ye partililerle birlikte 
sahil turuna çıktılar. 
Karşılaştıkları insan
ların büyük ilgisini 
çeken CHP Milletve 
killeri, vatandaşların 
AKP hükü metinden 
şikayetlerini 
dinlediler.
Atatürk Kordonu’n 
da oturan insanların 
özellikle başı boş

gezen ve korku 
salan köpekler nede 
niyle belediye yetki 
İllerinden şikayet 
ederlerken emekli 
olduğunu söyleyen 
bir vatandaşın, "Bu 
hükümet bizim yaşa
mamızı istemiyor, 
eğer AKP'ye oy ver 
şeydim şimdi elimi 
keserdim" sözlerine 
Öymen, "Yılgınlığa 
gerek yok, önümüz 
de seçimler var, 
gereken dersi 
sandıkta alacaklar" 
diyerek te selli etti. 
Geziyi Gemlik'in 
siyasetinin attığı 
Balıkpazarı kahveler 
bölgesinde 
sürdüren Onur 
öymen ve Abdullah 
Özer'e vatandaşlar 
yerel yönetimin iyi

çalışmadığını 
ve şikayetçi olduk
larını söylediler. 
Eşinin Amerikalı 
olduğunu ve şu 
anda Gemlik'e gez 
meye geldiklerini 
söyleyen bir bayan 
ise öğrenebildiği 
Türkçesiyle başıboş 
köpeklerin ilçeye 
kötü görüntü 
verdiğini ve 
içlerinden erkek 
olanların mutlaka 
kısırlaştırılması 
gerektiğini söyleye 
rek çözüm bulun 
masını istedi.
ESNAFI DA GEZDİ t 
Esnaf dükkanlarına 
da girerek hatır 
soran CHP 
Milletvekillerine 
"Kazandığımız para 
ile kiramızı bile

ödeyemez 
duruma geldik, 
vergimizi ise 
ödemediğimiz için 
sürekli kredi almak 
zorunda kalıyoruz. 
Esnafı bitirdiler" 
cevabını veren . 
iş yeri sahipleri 
dükkanlarını birer 
birer kapattıklarını 
söylediler.
Kısa süren Gemlik 
ziyaretinden CHP'ye 
olan ilginin her ge 
çen gün arttığını 
görerek mutlu 
olduklarını ifade 
eden CHP'li 
Milletvekilleri ile 
il Yönetimi aldıkları 
şikayetler nedeniyle 
de ülkenin 
durumunun gözler 
önüne serildiğini 
söylediler.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Kiralık okullar!....
Hüseyin Çelik döneminde Milli Eğitim 

Ba kanlığı çok farklı, tehlikeli bir yolda 
ilerliyor.

Dershaneler, özel okullar ve kurslardan 
sonra şimdi de kendi müteahhitlerini ihya 
etme peşinde.

Özel sektöre, girişimcilere karşı mıyız? 
Kesinlikle hayır.

Tam aksine, eğitime ilgi duymalarından 
yanayız, alkışlıyoruz.

Çünkü devlet tek başına 22 milyon 
öğrenciye daha iyi eğitim veremiyor.

Bu çağda hâlâ 7.5 milyon okuma yazma 
bilmeyenimiz var. ;

Yeter ki devletin yetişemediği alanlara 
el atsınlar.

Örneğin ÖSS ve OKS kursları yerine, 
keşke, aynı oranda, mesleki eğitime ve 
mesleki kurslara yönelebilseler.

Dershanelere olan bağımlığı kaldıra
cağım diye OKS’yi kaldırıp onun yerine 6, 
7 ve 8’inci sınıflara Seviye Belirleme 
Sınavı SBS’yi icat etti..

Dolayısıyla öğrenciler dershaneye daha 
bağımlı hale geldi.

Eskiden 7 ve 8’inci sınıflarda dershan
eye yöneliyorlardı.

Şimdi 5’inci sınıfta başlıyorlar.
Çocuklar okuldan çok dershaneye gide

cek..
Yeni sınav sistemini ayakta alkışlayan 

tek kesim de zaten sâdece dershaneler 
oldu. Onlar durumdan memnun..

Şimdi aynı sistem üniversiteye girişte 
de uygulanacakmış.

Oh ne güzel! Dershaneciler, yakında 
Çelik’in heykelini dikerler

Çelik’in son bombası ise devletin okul 
yapmaktan vazgeçip, okul kiralama kararı 
alması. Okurlar olmaz demeyin, olacak
mış..

Yani vatandaş okul yaptıracak, devlet 
de gidip uzun vadeli olarak onü kiralaya
cak.

Sebebi ise şöyle imiş? Devletin kay
nakları yetersizmiş! Para yokmuş..

Pes yani. Devlet, okul, hastane, yol 
yaptırmayacak da ne yapacak?

Kaldrki devletin elinde TOKİ gibi çok 
süratli konut ve okul üreten bir inşaat 
devi var. MEB kaynak bulsun, yılda bin 
okul da yapar, iki bin okul da. Yeter ki 
istesin.

Gerçekten de çok iyi çalışıyorlar.Sayın 
Bakan Hüseyin Çelik; TOKİ, Türkiye’nin 
okul sorunun 5 yılda çözer. Hem de çok 
ucuz maliyetle.

Bilenler diyorlar ki Yatırımcılardan 
kirala nacak okulların 7 yıllık kira bedeli, 
binanın gerçek değerine eşitmiş.

Yani 7 yılda kiraya ödenen parayla, o 
okulun yenisi yapılırmış.*

Madem öyle, Milli Eğitim Bakanlığı 
neden uzun vadeli kredi bulup kiraya 
ödeyeceği parayla binlerce yeni okul 
yaparak

Türkiye’nin okul sorununu çözmüyor?
Türbanla uğraşacağına ...
İmam hatiplerin orta kısımlarının 

kapanmasından sonra “Islami kolej" 
olarak nitelendirilen özel okulların sayısı 
hızla artmış.

Biliyor musunuz Anadolu liselerinde 
yabancı dille eğitim de kaldırıldı.

Nedenini de yine biraz siz düşünün.. 
Düşünün bulursunuz..

Kısacası, MEB’in ve toplumun, eğitim 
için ayırdığı kıt kaynaklan, hovardaca har
camaya hiçbirimizin hakkı yoktur...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Enstriiman dinleiisi mest elti
T■ . I II |l| ’ ■ ■ II V aıln»MlwMwıwıı

ın J

İ
A

Seyfettin SEKERSÖZ Dershanede İngilizce
— ■----- T 7. yapılan, eğlenceli

sertifika törenine ■■;

Gemlık-Birey . ’ / 
Dershanesi’nin* 
yıl sonu etkinlîjderi‘\ 
içinde y’er elan . 
Enstrüman 
Grupları Dinletisi* 
izleyenlerin büyük ; 
beğenisini aldı. . 
Müzik öğretmeni* ■ 
Mehmet Taşpınar 

;He‘Ali Burak’ 
•Taşpınar ypheti-' ’u 
’minde.vıl sonu .

.. .‘Enstrüman / 
diple.tisihp hazır-,. ; 
iâhan Birey' • , .
Dershanesi / ’ ,'j 
öğrencileri < ‘ \ ,•< 
Kültür ^Merkezinde' { 
ailelĞrine-haffâ ■ / / 
sonu müzik \ * 
ziyafeti çektiler. 
Prpgramırubirİnci' 
bölümünde ydr 
alan Mandolin* .< 
'grubuTıuri çeşitli 
esdrîeri çalacak 
seslendirdiği dinle
tide kemati solo ; . 
yapan Öğrenciler < 
büyük alkış* aldılar. 
Programın ikinci

; bölümünde ise 
Gitar Mandolini 
grubu özellikle ‘ 
çocuklara yörielik 
eserleri çaldılar. 
İkili keman din- 

. letisinin ardından

Gemlik’te bulunan 
0xförd-türünçum ,; 
Dil Merkezi kış 
boyunca devam; 
ettirdiği Junibr'7? •;/ 
English (İlköğretim 
Öğrencileri <.' ; <•• 
İngilizce Programı) 
kursunu başarıyla 
bitiren İlköğretim . 
okulu öğrencilerine 
sertifika Verdi. ‘

aileleriyle birlikte 
gelen İlköğretim 
okulu Öğrencileri ?
İngilizce'yi ?

' şimdiden öğren- .
■ menin sevincini 

yaşadılar / 
1 Aralık 2008 ile 
1 Haziran 2008 
tarihIeri arasında •. 
devam eden

kurslarının yaz 
boyunca da 
yaz okulları 
olarak devam 
ettirileceği öğre
nilirken 1 Temmuz 
2008 ile 1 Eylül . 
2008 tarihleri / 
arasın da devam . 
edecek olan

. İngilizce yaz 
. okuluna kayıtlarin^ 

başladığı açıklandı.

I İMİ Mili mu M
Milli Eğitim Bakanı rasızlık bizim 
Hüseyin. Çelik, 5 . \ tâlebimizdit 7: ? 
Haziran.Dünya
Çevre Günü dola. getirelim" diye • 
yısiyla 4 Haziran : .

-OKULLAR TATİL- 
5 Haziran Dünya

Hepimiz bunu yerine Çevre Günü 
dolayısıyla 4

konuştu. "• 
Çarşamba günü ; y Sigarayla îlğiH . 
büyük bir çevre ; 7 kânun çıkârj£;\ 
etkinliğinin gerçek- mâsınınyeterli 
leştiriImesi için . ■.<’ olmadığını, . 
bütün ökulların tatil bu konuda daha. . 
olacağım bildirdi. < Önce de bir* 
Çelik, Dünya Şiga - yaşanın, yürürlüğe 
Tasız Günü dolaı.y. girdiğini hatırlatan
yısıyla düzenlenen ., Çelik/ancâk

Metin Taşpınar 
yönetiminde koro 
orkestra Barış 
Manço'nun şarkılâ 
rını seslendirdi. 
Enstrüman din
letisinde ayrıca 
dershanede 
emeği geçen 
öğretmenlere ; 
çiçek ve teşekkür 
plaketi verildi.

"Sigara ye Gençlik 
Şöleninde yaptfği 
konuş mada ».'/Dünyâ1 
SigaraşızGünü, bizi 

. 1 gün tatmin eder 
mi?" diye soran ve 
salondaki öğrenci!-.. 
erden "hayır" 
yanıtını alarak, "O 
zaman bir gün, bir * 
sigarasız gün değil, 
365 günümüz, 6 
saatimiz dahil 
sigarasız olsun mu? 
Dolayısıyla, Dünya 
Sigarasız Günü 
değil, dünya 
sigarasız yılı ve 
ömür boyu siga

önceki yasaya '

Haz i ran Çarşamba 
günü büyük 

. bir çevre etkinliğinin 
gerçekleştirilmesi ;; 
için bütün 

. okullann tatil 
olacağını bildiren 

. Çelik, "15 milyon 
öğrenci, 1 milyon 
personel ve gönüllü

. göre hiçbir para 
. cezası’ kesilmediğini 
söyledi. Sığara . 
yasağını genişleten
sön yasanın uygu-

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

velilerle birlikte, 
deniz kıyıları, 
akarsu ve göl
havzaları, piknik 
alanları ve açık
havada 20 milyon 

■anabilmesi için kişi aynı' anda çevre
buna uymayanların temizliği yapacağız,
uyarılması gereğine Poşet ve pet

, işaret eden Çelik, toplayacağız, 
başkasının yere . Belediyeler alacak, 
attığı sigara izmariti* imha edecek" dedi.
ni toplamanın 
iyi bir şey : . 
olmadığını, bu 
nedenle çevre 
konusunda 
duyarlı olunması 
gerektiğini söyledi.

Çelik» çevre temi
zliğinin öğleye 
kadar devam ede
ceğini,.öğleden 
sonra da piknik 
yapılacağını 
belirtti.

TİM A ▲ “SUYUNU BOŞA 
__ EMİR > HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Soru soramadım
Öymen’in geleceği saate 

kendimi endekslemiştim.
İşlerimde yalnız kalmama 

karşın izleyecektim Öymen’i 
geçen gelişlerinde birkaç 
kez izlemiştim. Bu kez sıcak 
gelişmeler vardı partilerinde 
soru soracaktım.

Olmadı.
Özcan Vural Ağabeyim 

yarım saat önce çay bahçe
sine gitti ama eli boş döndü.

Şeyfettin de büroya geri 
gelince durum anlaşıldı.
İnegöl CHP ilçe başkanının 

annesi vefat edince topluca 
İnegöl’e gidilmiş.

Gemlik'e geliş saati yak
laşık 3 saat sonra olmuş.
Bu sırada büroda müşteri

lerimiz olduğundan ayrıla- 
madım.

Sizin adınıza soracağım 
soruları da soramadım.
Ama sanırım bu işin peşini 

bırakmayan Özcan Vural ağa 
beyim benim adıma sorular 
sormuş Öymen’e..

Ben gidebiiseydim, gün
lerdir medyanın manşetleri 
ne taşınan telekulak olayını 
sorardım. CHP Genel Mer 
kezini devletin güvenlik güç-

Güne Bakış
Kadri GÜLER '' '

kadri_guler@hotmail.com ; '

lerinin dinlediği iddiası 
balon muydu?

CHP Genel Sekreteri Önder 
Sav’ın bir savsa kliği mıydı?

Gerçekten Sav cep telefo
nunu kapatayım diye açık 
bırakmış mıydı?

Sav’ın daha önce de haçça 
gitmek isteyen bir yaşlı par
tiliye verdiği yakışıksız ce 
vap sırasında bir kamerama 
nın konuşmalı kaydettiği ve 
bunun başına taşınmasın 
dan sonra Sav’ın hala o kol 
tukta oturmasının doğru 
olup olmadığını sorardım.
Ne olacak bu CHP’nin hali 

derdim?

AKP’NİN PİKNİĞİ
Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin her yıl düzen
lediği pikniklerden bir yenisi 
7 Haziran Cumartesi günü 
Bursa Gündoğdu Köyü

piknik alanında yapılacak. 
Geçtiğimiz gün gazetemiz 

de çıkan bir haberde yan
lışlıkla Enver Şahin’i Ana 
vatan Partisi İlçe Başkent 
olarak yazmışım.

Yanlış haber düzeltilir 
dedik ve ertesi gün düzelttik.
Ara sıra bu yanlışlık oluyor. 
Olmamalı ama dikkatsizlik , 

sonucu oluyor.
Bunu geçelim.
Piknik ile ilgili geçenlerde 

Olay’da Yusuf Kayışoğlu 
yazdığı köşe yazısında, En 
ver Şahin’in Gemlik Belediye 
Başkanlığına aday adaylığını 
açıklayacağını yazıyordu.

Bu piknik Yusuf’a göre 
aday adaylarının buluşma 
pikniği olacak.

Bir de adını açıklamadığı 
aday adayı var?
AKP’nin Anayasa 

Mahkemesi konusundaki 

kapatılma davası sonuçlan
madan yerel seçimler öne 
alınırsa AKP’de belediye 
başkanlığı çekişmesi bu kez 
de çetin geçeceğe benziyor.

Pikniğin bu yıl Gemlik 
dışında yapılmasına da an 
lam veremedim desem AKP 
liler kızar mı bilmiyorum.

Gemlik’te piknik yapacak 
yerler bol..

Önemli olan o yerleri tanıt
mak..

ÖZÜRLÜLER
ŞENLİĞİ
Özürlüler Şenliği’nin bu yıl 

8.ncisi kutlanıyor.
Ben yazımı yazdıktan sonra 

İskele Meydam’nda Hüner 
Çoşkuner konserini izleye
ceğiz.
Şenliğin mimarı Gemlik 

Özel Türe Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer Sivri..

Sivri birçok il dururken, bu 
işe sahip çıktı.

Şenliği Gemlik’e taşıdı.
Ancak, şenliğe bir Bakan 

gelmediğinde ilgi olmuyor.
Bu yıl bu ilgi biraz da kon 

serle giderilecek sanırım.
Sivri Hoca işini bilir.

tîltl; 'Mil Mli'l ■ Mllf Askeri lise birinci aşamayı 
kazananlar ödüllendirildi

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem 
Güler ile yöne
tim kurulu üyele 
rinin Kars, Arda 
han, İğdırlılar 
derneğine 
yaptıkları ziyaret 
te, derneğin 
Ankara'ya yap- 
tığı gezi ziyareti 

* değerlendirildi.
Bir süre önce 
Ankara'ya giden 

îve Bursa'da 
bulunan Doğu 
ve Güneydoğu 
hemşeri dernek
lerinin ziyaret 
ettikleri CHP 
Genel merkezine 
yaptıkları 
ziyarette, CHP 
Genel Başkanı 
Deniz Baykal'ın 
Gemlik'e büyük 
önem verdiği

anlatıldı.
Göreve seçildik
ten sonra 
CHP İlçe Yöne 
timini ilk ziyaret 
eden dernekler
den olan Kars, 
Ardahan ve 
İğdırlılar 
Dernek Başkanı 
Şerafettin * 
Demir'e teşekkür 
ziyaretinde 
bulunan CHP ‘ 
yönetimi, 
aralarındaki 
diyaloğun 
her zaman 
süreceğine 
inandıklarını 
belirtti.
Geçtiğimiz 
hafta içinde 
CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel'in 
yaptığı organi 

zasyonla, 
Bursa'da 
bulunan Doğu 
ve Güneydoğu 
hemşeri dernek
leri ve şubeleri 
olarak CHP 
Genel merkezini 
ve Genel başkan 
Deniz Baykal'ı 
ziyaret ettiklerini 
hatırlatan 
dernek Başkanı 
Şerafettin Demir, 
ziyaretin son 
derece olumlu 
geçtiğini ve 
ziyarette 
Türkiye'nin gün
cel sorunları ile 
Gemlik'in yerel 
sorunlarını genel 
başkan Deniz 
Baykal'a 
aktardıklarını 
söyledi.
CHP Genel

Başkanı Deniz 
Baykal ile uzun 
uzun görüşme 
fırsatı bulduk
larını da belirten 
Kars, Ardahan 
ve İğdırlılar 
dernek Başkanı,^ 
Şerafettin Demir, 
Deniz Baykal'ın 
da Gemlik'e çok 
ayrı bir önem 
verdiğini ve 
Gemlik'te güçlü 
bir parti örgütü 
bulunduğunu 
bildiklerini, 
önümüzdeki 
yerel seçimlerde 
de Belediye'yi 
kazanacak bir 
yapılanmanın 
Gemlik'te 
oluşacağından 
kuşku duy
madığını belirt
tiğini ifade etti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik BİL 
Dershanesi 
3 öğrencisini 
Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı 
Askeri Lise 
birinci aşamayı 
kazanmaları 
nedeniyle 
ödüllendirdi. 
Dershanede 
yapılan ödül*'/ 
töreninde Kara 
Kuvvetleri 
Komutanlığı 
Askeri Lise birin
ci aşama yazılı 
sınavını kazanan 
Cumhuriyet 
İlköğretim

Okulu öğrencisi 
Sertaç Kısalar, 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim 
Okulü öğrencisi 
Hüseyin Göçmen 
ile Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Merih 
Seç'e Dershane 
Müdürü Metin 
Şanlı tarafından 
Atatürk'ün 
Nutku kitabı 
hediye edildi. 
"Her Türk 
gencinin baş 
ucu kitabı 
olması gereken 
Atatürk'ün 
nutkudur.

Size de bu 
başarınızdan 
dolayı bu kitabı 
sunarken bir 
ay içinde oku
manızı istiyorum" 
diyen Metin Şanlı, 
Temmuz ayında 
yapılacak 
mülakat sınavına 
iyi hazırlanmala 
rım gerektiğini 
hatırlattı. 
Başarılı öğrencil
er ayrıca BİL 
yöneticisi ve 
kurucu öznur 
Ergene tarafından 
saat hediye 
edilerek ödül
lendirildiler

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BıırsafayİlııhıersiiesiElalııiıışııııiıîfiiîiıııııısoıııııla
Nilüfer ilçesi Çalı 
Beldesi'nde yeni - 
belediye binası 
önündeki alana 
yapılan meydanın 
açılış törenin 
konuşan Büyükşehir. 
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin,
hafif raylı sistemin ■. Başkan Şahinde, 

'......... •', ■ törende yaptığıüniversite etabının' 
inşaatına ternmüs 
ayı sonunda ' 
başlanacağım ?, 
açıkladı.
Çalı Beldesindeki : 
yeni belediye 
binası, önündeki 

.alan yapılan mey-. 
dan, düzenlenen • 
törenle hizmete • 

'açıldı. Çalı.
Belediye Başkanı,.
Ali Karamık, 9 yıldır müjdesini verdi.

14 • - Başkan Şahin, C. gerçekleştirdikleri ,- 
hizmetlerle'beldenin, etabının inşaatına
gelişen Bursa'ya 

; aya k uy d ü rdu ğünu 
/söyledi. Karamık,' 
desteklerinden .
dolayı. Bursa/ 
Büyükşehir 

. Belediye Başkanı
Hikmet Şahin'e de 

, teşekkür etti.

konuşmada , 
.Bursa'da.her gün; 
yeni bir değişime 
imza atıldığını ve 
Avrupa Yatrfirn 
Bankasının’ hafif 

. raylı sistemi 
..üniversiteye:
götürecek C

. eta bı n ı n i ha leşini., i 
uygun 
bulduğunun da

'temmuz ayı
^ sonunda başlana

cağını bildirdi.
; Konuşmalardan 

sonra Bursa
, Büyükşehir Beledi

yesi'nin de 2 bin 500 , (ÇASİAD) Başkanı 
ton sıcak asfaltla Remzi Topuk'a çini . 
girişlerini, güzelleş \ vazo hediye etti?

tîrdiği Çah'nın 
7 bin metrekarelik 
meydanın açılış 
kurdelesini Başkan 
Şahin'in. yanı'sı ra

. Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Çalı 
Belediye Başkanı , 
Ali Karamık, AKP 
İl Başkanı Sedat

. Yalçın, işadamları 
Faik Çelik ve , 
Remzi Topuk kesti. 
Başkan Karamık, 
beldelerine meslek 

< lisesi yaptıracak’' .. . 
: 'olan işadamı;.

Faik Çelik ile böl- 
' genin gelişmesine 
katkıda bulunan 
Çalı Sanayi Bölgesi . 
İşadamları Derneği .

Diyarbakır'da, yok
sulluğun azaltılması
na yönelik topraksız 
tarım (torbalı açık 
hidropanik sistem) 
36 metrekarelik 
mikroseralarda 
uygulamaya 
konulacak.
Kuraklığın ciddi 
biçimde yaşandığı 
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nde 
ekilebilir arazisi 
olmayanlara, 
evlerinin damında 
dahi topraksız 
tarım imkanı veren 
mikrokredi j 
çerçevesinde 
yapılabilecek 
mikrosefalı toprak
sız tarım, mikrokre- 
diden yararlanan 
yaklaşık 10 bin 
mikrokredili kadına 
yönelik geliştirildi. ? 
Diyarbakır'da ilk 
defa 10 gün/içinde
topraksız •
mikrosera uygula
ması Grameen 
Mikrokredi Programı 
Çerçevesinde 
Türkiye İsrafı

Önleme Vakfı 
Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. 
Aziz Akgül önder
liğinde başlatılacak. 
Prof.Dr. Aziz 
Akgül, rriikrosera 
projesinin 
önümüzdeki 
günlerde 
Diyarbakır'da 
başlatılacağı 
belirtildi.
İfade Topraksız 
tarımda fazla su 
ve gübre kullanıl-. 
madiğim anlatan 
AkgüT, şöyle konuş
tu: "Türkiye'de 
insanlar tahılla

. besleniyor. 
Türkiye'de günlük 
kalorinin yüzde 42'si 
tamamen buğday 
yani ekmekten

.' karşılanıyor.
Kırsal kesimde, bu Adana, Niğde,
oran yüzde 70'e 
çıkıyor. Ancak, 
toprağımız çinko ve Eskişehir,
demir yönünden 
fakir. Yetersiz . 
beslenme element
lerinin ve vitamin
lerin eksikliği, 

çocuklarda büyüme' 
ve zeka gelişimini 
etkilemektedir.
Yetişkinlerde ise, 
bağışıklık sistemini 
zayıflatmakta ve 
önemli birçok j 
hastalığı tetiklemek- < 
tedir. Türkiye 
genelinde 4-5 yaş 
grubu çocuklarımız 
yüzde 15.4 oranın
da, Orta ve Doğu 
Anadolu 
Bölgelerinde ise 
yüzde 26.6 oranında 
yetersiz besleniyor. 
Daha iyi beslenen 
bir nesil için 
mikroserayı 
öneriyoruz." 
Topraksız tarım, 
Diyarbakır'dan 
sonra; Batman, 
Mardin, Gaziantep, 
Kahramanmaraş,

Kayseri, Sivas, .
Yozgat, Çankırı,

Zonguldak, Rize, 
Bursa, Aydın ve 
Erzincan'da 
uygulamaya 
konulacak.

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

35 YILLIK
TECRÜBEMİZ İLE
HİZMETİNİZDEYİZ

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

Körfez Ofset |. rifo 3
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK ™ * |
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Mte İMİI ginillÜ
ASKERLİKTEN 
kurtulmak için 
'sahte çürük* raporu 
aldığı ortaya çıkınca 
silah altına alınan 
Demokratik Toplum 
Partisi (DTP) eski 
Genel Başkanı 
Nurettin Demirtaş, 
acemi eğitiminden 
sonra kalan 
14 aylık askerliğini, 
daha önce İmralı*- 
dan sorumlu 
olan Tokat 
Jandarma Komutanı 
Kurmay Albay 
Mustafâ Önsel’in 
emrinde yapacak. 
Karabük'ün 
Safranbolu 
İlçesi'nde bulunan 
125'inci Jandarma 
Er Eğitim Alay 
Komutanlığı'nda 
1 aylık acemi 
eğitimini tamam
layan Nurettin 
Demirtaş dağıtımda 
Tokat'a verildi. 
Halen dağıtım 
iznini kullanan ve 
Ankara'da bulunan 
Nurettin Demirtaş 
en geç önümüzdeki 
hafta başında 
Tokat Jandarma 
Komütanlığı'na 
teslim olacak.

KOMUTAN DAHA 
ÖNCE IMRALI'DAN 
SORUMLUYDU

M İnin ıızai: 1#, 1 yaralı
Hakkâri'nin şehit olurken,
Yüksekova ilçesinde 1 güvenlik
mayına basan görevlisi de
1 güvenlik görevlisi yaralandı.

KİRALIK DENİZ MANZARAU DAİRE

Belde Sitesi 3. Blok D:2 
140m2j3+1, Dogalgaz Kombili, 

2 oda ve bir salon rabıta tahta döşemeli 
450.00- YTL 

GSM: 0.533 5636391

Nurettin Demirtaş'ın 
askerliğini kalan 
bölümünü yapacağı 
Tokat Jandarma 
Komutanlığı görevi
ni, daha önce 
Bursa Jandarma 
Bölge Komutanlığı 
Kurmây Başkanı 
Albay Mustafa 
Önsel yapıyor.
Bursa'da görev yap
tığı sürece, terör 
örgütü PKK'nın 
elebaşı Abdullah 
Öcalan'ın ömür 
boyu hapis cezasını 
çektiği İmralı 
Adası'ndan sorumlu 
olan kurmay 
Albay Mustafa 
Önsel, sık sık 
adaya gidiyordu. 
Kurmay Albay

Mustafa Önsel, 
İmrah'da her 
şeyden sorumluydu. 
Judoda siyah 
kuşak sahibi olan 
Kurmay Albay 
Mustafa Önsel, 
Bursa'da bulunduğu 
süre içinde bu 
sporun yaygınlaş; 
masına öncülük 
yaptı ve kurduğu 
Judo Kulübü 
müsabakalarda' 
önemli dereceler 
aldı.

CEZAEVİNDEN 
ASKERE GİTMİŞTİ 
Sahte çürük raporu 
alarak askerlikten 
kurtulmak istediği 
iddiasıyla tutuklanan 
ve yargılandığı

Genelkurmay 
Başkanlığı resmi 
internet sitesinde 
yapılan açıklamada, 
"Yüksekova 
ilçesi dağlık 
arazi kesiminde, 
güvenlik güçlerince 
yapılan arama 
ve tarama

Askeri Mahkeme 
tarafından tahliye 
edildikten sonra 
silah altına alınan 
Nurettin Demirtaş, 
aynı durumda olan 
Serkan Özdemir, 
Servet Gül, Enver 
Geçgel ve Mehmet 
Güler'le birlikte, 
29 Nisan'da 
Safranbolu 
Yazıköy'de bulunan 
125'inci Jandarma 
Er Eğitim Alay 
Komütanlığı'na 
teslim edildi. 
Nurettin Demirtaş 
ve aynı durumda 
olan kişiler, 
88/2 tertip 
askerlerle 
birlikte acemi 
askerlik eğitimini 
tamamladı. Nurettin 
Demirtaş birlikteki 
arkadaşlarından 
ayrı özel olarak 
yemin etti. Acemi 
askerlik eğitimini 
tamamlayan 
Nurettin Demirtaş, 
askerliğinin kalan 
14 aylık bölümünü 
yapmak üzere 
Tokat Jandarma 
Komütanlığı'na 
verildi. Demirtaş, 
dağıtım iznini 
tamamladıktan 
sonra Tokat'taki 
birliğine teslim 
olacak.

faaliyetinde 
terör örgütü, 
mensupları tarafın
dan tuzaklanmış 
mayına basan
1 güvenlik görevlisi 
şehit olmuş,
1. güvenlik görevlisi 
de yaralanmıştır" 
denildi.

Dinleme 
skandalinde 

şok belge
Ankara 11. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nin, Emniyet Isti- 
hbaratı'nıh talebi 
üzerine Türkiye'deki 
bütün haberleş 
melere ilişkin, kayıt
ların Emniyet'e 
yerilmesi kararını 
aldığı ortaya çıktı. 
Türkiye son 
dönemde ortaya 
çıkan “dinleme” 
skandalları ile çal
kalanırken Ankara 
11. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin 
verdiği bir kararla 
tüm Türkiye'deki 
telefon görüşme ve 
internet haberleş 
melerinin Emniyet 
İstihbarat Daire 
Başkanlığı'na veril 
diği ortaya çıktı.
Vatan'ın haberine 
göre Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahke 
mesi hakimi Kadir 
Kayan'ın, Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
İstihbarat Daire 
Başkanı Akyürek'in 
talep yazısı üzerine 
25 Nisan 2007'de 
verdiği 2007/2084 
sayılı kararda, şöyle 
deniliyor: 
İzleme gerekçesi 
nedir? , 
“Emniyet Genel 
Müdürlüğü İstih
barat Daire Başkan 
hğı'nın yazışında 
belirtildiği gibi 
ülkemiz genelinde 
bölücü terör örgüt
lerinin takibi, mili
tanlarının yakalan
ması, gerçekleştire
bilecek eylemlerin 
önceden haber alı
narak önlenmesi 
açısından kişiler 
aleyhine delil olma 
yacak şekilde mün
hasıran istihbarat - 
hizmetlerinde kul
lanılmak üzere tüm 
detay kayıtlarının 
alınması yönündeki 
isteminin 5397 sa 
yılı yasa ile değişik 
2559 sayılı yasanın 
ek 7. maddesi uya 
Tınca kabulüne... 
Yurt dışı çıkışları 
dahil olmak üzere, 
Türk Telekom AŞ 
tarafından işletilen 
sabit telefon veya

MOBIL (NMT), 
Turkcell, Vodafone 
(Telsim), Aveâ 
(Aria-Aycell) GSM 
şirketleri ile UMTH 
Şirketleri tarafından 
işletilen ve telefon 
üzerinden yapılan 
iletişime ait sinyal 
(tüm detay) bilgi
lerinin.kullanıcı ye 
makine, SMS alıp- 
gönderme, GPRS 
bağlantılarının, GP 
RS üzerinden inter
net bağlantılarının, 
Türk Telekom AŞ, 
internet servis 
sağlayıcıları ve 
UMTH firmalarının 
internet bağlantıları 
üzerinden DATA ve 
ses (voip) transferi, 
DATA hattr üzerinde 
haberleşme ve \ 
FAKS bilgilerinin 
25.4.2007 tarihin
den itibaren ileriye 
dönük 3 (üç) aylık 
dönemde oluşacak 
detay kayıtlarının 
5397 sayılı kanun 
gereği olarak.• 
Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı 
tarafından temin 
edilip canlı (on-line) 
olarak alınmasına 
(...) karar verildi.” 
Köşk'teki seçimde.. 
Akyürek'in “Gizli” 
ibareli talep yazısın
da dinleme karârı 
“cumhurbaşkanlığı 
ve milletvekili genel 
seçimleriyle ilgili 
meydâna gelebile
cek muhtemel pro- 
vokatif eylemlerin 
önüne geçilebilmesi 
için” talep edildi. f 
Talep kararında 
DHKP-C, MKP 
(Maoist Komünist 
Parti), TKP- 
ML/TIKKO (Türkiye 
Komünist Partisi - 
Marksist Leninist / 
Türkiye İşçi Köylü 
Kurtuluş Ordusu), 
PKK, dini motifli 
terör örgütlerinin 
eylemlerinin ve 
organize suç 
örgütü faaliyet
lerinin önlenmesi 
için de telefon, 
internet ve 
faksların izlenmesi 
gerektiği 
savunuldu.

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da, yan 
bakma yüzünden 
çıkan kavgada 
arkadaşı tarafından 
bıçaklanan şahıs 
hayati tehlikeyi 
atlatamadı.
Bursa'nın Küplüpı 
nar Mahallesi 
Sevindik Sokak 
üzerinde iki arkada$ 
arasında yan bakma 
yüzünden yaşanan 
kavga sonrasında 
bıçaklanan Muhar 

' rem A. (45)'nın 
hayati tehlikesi 
devam ediyor.
Edinilen bilgiye 
göre; arabasıyla 
evine gitmekte 
olan Muharrem A.,

Sevindik Sokak 
üzerinde gördüğü 
arkadaşları ile soh
bet etmeye başladı. 
Bu sırada yanların
dan geçen Selçuk 
A'nın (23) kendisine 
ters bakmasından 
dolayı aralarında 
yaşanan tartışma 
kavgaya dönüştü. 
Kavga eden 
kişilerin arasında 
daha önceden de 
borç yüzünden 
kırgınJık olduğu 
öğrenilirken, 
TEKEL bayi işlettiği 
öğrenilen Muharrem 
A.'nın kendisinden 
artık alışveriş 
yapmayacağını 

söylediği ve 
tartıştığı için 
Selçuk A'ya yumruk 
attığı belirtildi. 
Selçuk A'nın 
ifadesine göre 
olay şöyle gelişti: 
"Muharremle 
yolda karşılaştık. 
Bana, kendisine 
ters baktığımı 
bitirterek sert 
konuştu. Tartıştık, 
ben efe kendisinden 
artık alışveriş 
yapmayacağımı 
söyledim ardından 
bana yumruk 
vurdu. Çevredeki
lerin araya girmesi 
ile ayrıldık ve 
ben eve gittim.

Muharrem peşimden 
gelerek binanın 
giriş kapısını 
açarak girip beni 
arkadan bıçakladı. 
Bunun üzerine 3. , 
kattaki evime 
çıkarak kelebek 
tabir edilen bıçağımı 
aldım ve Muharrem'e 
rastgele sallamaya 
başladım." 
Gece saat 02.30 
sularında meydana 
gelen olayın 
ardından Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Muharrem 
A.'nın durumunun 
ciddi olduğu ve 
hayati tehlikenin 
sürdüğü belirtildi.

Bursa’da gocuk 
giysisi hırsızlığı
Bursa'da kişi veya 
kişiler, girdikleri 
depodan çok sayı
da çocuk giysisi 
çaldılar.
Bursa Duaçınar 
Mahallesi Semt 
Sokak numara 
11'de bulunan kon
feksiyon deposuna 
giren kimliği belir
siz kişi veya kişiler, 
buradan 400 adet 
çocuk eteği, bin 
200 adet çocuk 
penyeşi ve 200 adet 
çocuk pijaması

çaldılar.
İşyeri sahibi 
Resul Tiryaki (31) 
konfeksiyon 
deposundan çok 
sayıda çocuk 
giysisinin 
çalındığını 
belirterek, kendi 
işyerinde çalışan
ların bazılarından 
şüphelendiğini 
belirtti. Tiryaki'nin 
özellikle kendi 
işyerinde çalışan 
C.K'den şüphe
lendiği belirtildi.

Polise caruarak kaçan sürücü uyuma numarası yaparken yakalandı
Bursa'da, trafik 
uygulaması yapan 
polislerin 'Dur' ihtarı 
na uymayan sürücü, 
barikatı aşarak bir 
polis memurunu 
yaraladı. Aldırış 
etmeden yollarına 
devam eden sürücü, 

bir yolcu otobüsün 
de uyur numarası 
yaparken yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, TEDAŞ önünde 
trafik uygulaması 
yapan polis ekipleri, 
Ahmet Y. (26) 
idaresindeki 16 F

9428 plakalı kamyo
neti durdurmak iste
di. 'Dur' ihtarına 
uymayarak barikatı 
aşan şoför, İhsan Ö. 
(42) isimli polis 
memuruna çarparak 
olay yerinden kaçtı. 
Bir petrol istasyo 

nunun arkasına kam 
yoneti parkeden şa 
his, yanındaki arka 
daşı Emrah B. (22) 
ile bir yolcu otobü 
sünün içine girip 
uyur numarası yap
maya başladı. 
Osmangazi Araş

tırma Bürosu ekip 
leri, şahısların 
otobüs içinde 
olduğunu fark 
ederek kışkıvrak 
yakaladı. İnegöl 
Terminali'nde 
lokanta işleten 
Ahmet Y. ve bir

yazıhanede çalışan 
Emrah B. gözaltına 
alınırken, bileği 
kırılan polis memu
runun sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN »MM İIIISIII Milli İIIM Mili
S HerÇeşitEmlak^^

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 g 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajrolan 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 
513 24 74 Fax: 514 10 21

W

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
altın zincir bakma 
bahanesiyle geldik
leri kuyumcu 
dükkanından 
hırsızlık yapan 
3 kadın güvenlik 
kamerasına takıldı. 
Polis, kayıtları 
incelemeye alırken, 
kuyumcu. Emin 
Duran; "Önce iki 
kadın geldi, onlar 
zincir bakarken 
üçüncü bir kadın 
geldi ve çeyrek altın 
istedi. Ben onla 
ilgilendiğim sırada 
diğer iki kadın 3 
adet altın zincir 
ve 3 adet kolye 
çalmışlar. 
Kadınlardan biri, 
zinciri boynuna den
erken aniden arkaya 
dönüyor ve yanın- 
dakinin sağ eline 
zinciri koyuyor" 
dedi.
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım 
Mahallesi Kurtuluş 
Caddesi'nde Emin 
Duran'a ait kuyum
cu dükkanına 
gelen kimliği belir
siz iki kadın, altın 
zincir sordu.
Kadınlar zincir 
çeşitlerine 
bakarken, bir süre 
sonra dükkana 
üçüncü bir kadın 
gelerek çeyrek altın

almak istediğini 
söyledi. Emin 
Duran, çeyrek altını 
çıkarttığı sarada 
diğer iki kadın zin
cirleri büyük bir titi
zlik içerisinde çaldı. 
Dükkandan önce 
çeyrek altın alan 
kadın çıkarken, 
diğer iki zanlı, bir 
adet zincir alarak 
dükkandan ayrıldı. 
Kadınların duru
mundan şüphelenen 
kuyumcu Emin 
Duran, hemen 
güvenlik kamerası 
kayıtlarına baktı. 
Görüntüleri 
inceleyen Duran, 
kadınların altın 
zincirleri ve 
kolyeleri nasıl 
çahdğını görünce 
durumu hemen 
polise bildirdi. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlatırken, 12 yıllık 
kuyumculuk yap

tığını söyleyen 
Emin Duran; 
"Dükkana önce 
iki kadın geldi. 
Birisi 50 yaşlarında 
diğeri 25-30 
yaşlarında. 
Muhtemelen anne- 
kızdı. Kısa bir 
süre sonra dükkana 
üçüncü bir kadın 
girdi. Ben üçüncü 
gelen kadına 
çeyrek altın 
verdiğim sırada 
zincirlerebakan 
iki kadın 
hırsızlık yapmış. 
Çaldıkları 
3 adet zincir ve 3 
adet kolyenin 
piyasa fiyatı 400 
YtL civarında. 
Kadınların ayrıl
masının ardından 
durumdan şüphe
lendiğim için kam
era kayıtlarını 
incelettim. Durumu 
polise bildirdim" 
diye konuştu.
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Bereketli Topraklar VADİDEKİ YADİGAR: TARAKLI Ersoy SOYDAN

göç etmiş. İlçenin 
üstüne adeta ölü \ '• 
toprağı serpilmiş. 
ÇİNLİLER 
TARAKLI’DA(l) 
İlçeye adını veren tarak 
yapımı çoktan bitmiş. 
Eskiden Tarakh’da her 
evde kaşık yapılırmış. 
Erkeklerin yaptığı ka 
şıkları kadınlar desenli 
baskılar yapıp boyar, 
evlerin bahçelerindeki 
kaşık tezgâhlarında 

-kurutûrfarmış. - 
Kemaller, Alballar ve 
Uğurlu gibi dağ köy
lerinde hâlâ şimşir ve 
kayın ağacından kaşık 
yapılıyormuş. Çok 
değil 10-15 yıl önce
sine kadar Jarâkh’da 
ahşaptan 700 çeşit mal 
üretilirken günümüzde 
bu sayı 30-40 çeşide 
kadar düşmüş. Çünkü 
Çin malları Taraklı’nın 
el sanatını da vurmuş. 
Ancak son yıllarda - 
birkaç kişi tekrar evle 
rinde kaşık üretmeye 
ve boyamaya başlamış, 
böylece kaşıkçılık can
lanmış. Artık unutulma 
ya yüz tutan bir başka 
el sanatı da dokuma 
ellikmiş. Birkaç.yıl ön 
ce kurulan kadın 
toplum merkezindeki 
yirmiye yakın dokuma 
tezgâhında Taraklı bezi 
üretilmeye başlamış. 
Bu bezlerden perde, 
masa örtüsü gömlek 
ye yelek yapılıyormuş. 
İlçenin en önemli tarihi 
yapısı bir Mimar Sinan 
eseri olan Yunus Paşa 
Camisi. Kubbesi kur 
şun kaplı olduğu için 
halk arasında Kurşunlu 
Camisi olarak adlan 
dirilir. Yavuz Sultan 
Selim’in Mısır Seferi 
sırasında Vezir-i Azami 
Yunus Paşa tarafından 
1517"de yaptırıldığı 
kabul edilir. Caminin 
yakınlarında aynı 
dönemde inşa edilmiş 
ve artık kullanılmayan 
bir hamam vardır. Eski 
den hamamın buharıy

Evliya Çelebi’ye göre 
Sakarya’nın şirin ilçesi 
Taraklı adını, kasaba 
halkının kaşık ve tarak 
yapımıyla uğraşmasın
dan almış. Çok değil, 
10-15 yıl öncesinö 
kadar ilçede ahşaptan 
700 çeşit mal üretilir 
ken günümüzde bu 
sayı 30-40 çeşide ka 
dar düşmüş. Çünkü 
Çin malları Taraklı’nın 
el sanatım da vur
muş...
Bu hafta Sakarya'nın 
şirin bir ilçesine, 
Tarakh’ya gidiyoruz. 
Hıdırhk Tepesi ile 
Taraklı Hisarı arasında
ki vadide kurulmuş 
olan Taraklı, Osmanh 
yadigârı bir kasaba. 
Betona yenik 
düşmemiş yüzlerce yıl
lık konakları, Arnâvut 
kaldırımlı daracık 
sokakları, el değmemiş 
doğasrve tertemiz 
havası Tarakh’yı Önemli 
bir cazibe merkezi 
haline getiriyor. 
Kasabanın Taraklı adını 
Osmanh döneminde 
burada tarak üretilmesi 
nedeniyle aldığı kabul 
edilir. Evliya Çelebi de 
kasaba halkının kaşık 
ve tarak yapmakla uğ 
raşması nedeni ile bu 
raya Taraklı denildiğini 
belirtir. Başka bir 
görüşe göre ise kasa
banın adı buraya yer
leştirilen Türkmen 
Taraklı aşiretinden 
gelmektedir.
OsmanlI’nın ilk fethet
tiği kalelerden biri olan 
Taraklı bir zamanlar ti 
caret yollarının kesiş 
tiği noktada bulunması 
nedeniyle önemli bir 
ticaret merkeziydi.
17.yüzyıl’da 200 dük 
kânın bulunduğu kasa
ba ticaret yollarının 
yön değiştirmesi yüzün 
den önemini kaybet
miş. Şimdi ise Orta 
Çarşı"nın tüm dükkân
ları kapanmış, genç
lerin büyük bölümü

la, yakınındaki Yunus 
Paşa Camisi merkezi , 
sistemle alttan ısıtılıyor 
muş. Şimdilerde kul
lanılmayan Taraklı’lıla 
rın doncak dediği çama 
şırhaneler de özellikle 
kadınların buluşma 
mekânlarındanmış. 
İlçenin içinde tarihi 
kalıntıya rastlanmaz. 
Taraklı Hisarı’nın ise 
yalnızca adı kalmıştır; 
Hisar Tepesi’nde iki su 
sarnıcı görülür. Hacı 
Atıf Hanı ise ahşap 
hanların ayakta kalan 
en son örneğidir. 
Yusufbey Mahallesi’n 
de bulunan beş asırlık 
Çınar ağacı da Kültür 
ve Turizm Bakanhğı’n 
ca doğal anıt olarak 
tescillenmiş. Asırlık 
çınar ağacı geçtiğimiz 
günlerde yangın tehli 
keşi geçirmhş, ancak 
büyük bir zarar görme
den kurtarılmıştır. 
TARAKLI EVLEfcİ 
RESTORE EDİLİYOR 
Taraklı’nın en dikkat 
çekici yapıları ise 
Osmanlr sivil mimari 
örnekleri olan evleri. 
Taraklı Evleri’nin yo 
ğunlaştığı bölge SİT 
alanı ilan edilmiş ve 
buradaki 120 ev tescil- 
lenerek korunmaya 
alınmış. Bu evlerin bir 
bölümü devletin sağla 
dığı hibe ve kredilerle 
onarılmaya başlamış.

Tarakh’da kurulan bir 
restorasyon atölyesi 
kendi ustalarını yetiştir 
miş ve onarımlara baş 
lamış. Hatta bu atölye 
de yetişen ustalar şim 
di Adapazarı ve Osman 
eli’ndeki târihi evleri de 
restore ediyorlarmış. 
Restore edilen konak 
larla Tarakh’da turizmin 
geliştirilmeşi hedefle 
niyor. Evlerin görkemi 
halkının zenginliğinden 
kaynaklanıyor?
Ticaretle zenginleşen 
Taraklı halkı İstanbul’
da bulunan konaklara 
benzeyen ahşap kar 
kas evler inşa ettirmiş? 
Her ev farklı özelliklere , 
ve plana sahip. Taraklı 
Evleri dış kapılarının 
direkt sokağa açılması 
nedeniyle Rum yada 
Ermeni evlerini andın 
yor. Türk evlerinde pek 
görülmeyen durum ise 
yapımında çalışan 
ustalara bağlanıyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
restore edilen Çakırlar 
Konağı dışında Taraklı 
evlerinin içi son derece 
yalındır. Ulu Cami 
mahallesi Hisar sokak
ta bulunan Çakırlar 
Konağında kasabaya 
gelen misafirlerin ağır
lanıyormuş. Bu yüzden 
konağın duvarları ka 
lem işleriyle ve İstan
bul manzaralarıyla süs 
lenmiş. Ferli Ev, eski 

ilkokul binası, Rüştiye 
Okulu ve Hacı Rıfatlar 
Konağı Taraklı’nın en 
güzel yapıları. 
Taraklanın doyumsuz 
güzelliğini kuşbakışı 
seyretmek ya Hisar 
Tepesine, yada Hıdırhk 
Tepesine çıkmak gerek. 
Çam ağaçlarıyla kaplı 
bir mesire yeri olan 
Hıdırhk Tepesi Tarak 
h’ya halim bir noktada, 
adını burada bulunan 
Âldır Dede Türbesini 
den almış. Burada her 
yıl Haziran ayının ikinci 
pazarında pilav günü et 
kinlikleri düzenleniyor. 
HIDIRLIK PİLAVI 
Yüzlerce yıldır düzenle
nen Hıdırhk Pilavı 
Etkinlikleri bu yıl 6-8 
Haziran 2008 gün
lerinde yapılacak. Üç 
güne yayılan etkinlik
lerde konser, tiyatro, 
folklor, sergi ve mehter 
gösterileri gibi kültür- 
sanat etkinlikleri 
yapılacak. 8 Haziran 
Pazar günü Hıdırhk 
Tepesinde yapılan 
etkinliklere katılanlara 
pilav ve ayran ikramı 
edilecek.
Topraklarının büyük. 
bölümü ormanlarla 
kaplı olan ilçenin 
çevresinde görülmeye 
değer bir çok doğa 
harikası var. Bunların 
en önemlisi ilçenin 21 
km kuzeydoğusundaki 
Karagöl Yaylasıdır. Etra 
fı çam, kayın, köknar, 
meşe ve şimşir ağaç 
larıyla kaplı olan yayla 
denizden 1200 metre 
yüksekliktedir.
İlkbaharda Taraklı’nın 
Mahdumlar, Kemaller, 
Alballar, Esenyurt, 
Avdan, Tuzla, Dışdede 
ler, Içdedeler ve Uğurlu 
gibi köylerinde yaşa 
yanlar Karagöl Yaylası 
na çıkar ve Eylül ayı 
mn sonuna kadar bura
da kalırlar. Yaylada Cu 
ma günleri pazar kuru
lur ve o gün akşama 
kadar çeşitli eğlenceler 

yapılır. Karagöl Yayla 
sının çevresindeki buz 
gibi suların aktığı Dört 
Oluk, Hamza Pınarı ve 
Çile Pınarı gibi mesire 
yerleri de görülmeye 
değerdir. İlçeye 9 km 
uzaklıktaki Mahdumlar 
Köyünden Gürleyik 
Suyu doğar. Gürleyik 
Suyu üzerinde bulunan 
ve halk arasında “Kara 
Değirmen” olarak anı 
lan, beş taşlı su değir
meni köylüler taratın- ~ 
dan günümüzde de 
kullanılır. Gürleyik 
suyu üzerinde köyün 
Taraklı çıkışında Gün 
görmez Şelalesi yer 
ahr. Şelale adını bulun
duğu yerin oldukça az 
güneş görmesinden 
almıştır. İlçeye 17 km. 
uzaklıkta Hark köyü 
nün çıkışında da yak
laşık 30 metre yüksek
likten akan bir şelale 
vardır. Biraz ilerisinde 
Hark Kanyonu yer alır. 
Kanyona, Karagöl yay
lasından ve ilçeden 
ulaşılabilir. Hark yakın
larındaki Tuzla köyün 
de de kanyonlara rast
lanır. İlçeye 8 km. uzak
lıktaki Kil Hamamının 
Roma döneminden 
beri kullanıldığı ve 
suyunun birçok 
hastalığa iyi 
geldiği bilinir.
Tarakh’ya özgü 
yemekler arasında 
keşkek başta gelir. 
Düğün ve sünnet 
gibi cemiyetlerde 
konuklara keşkek 
ikram edilir. Köpük 
helvası da Tarakh’ya 
özgü bir başka 
lezzettir.
Taraklı, Adapazarı’na 
70 km, İstanbul ve 
Ankara’ya 200’er km 
uzaklıktadır. Ankara 
ve İstanbul’dan 
ilçeye her gün 
otobüs seferleri 
yapılmaktadır. 

Adapazarı’ndan da 
saat başı otobüsler 
kalkmaktadır.
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Bunları yiyin mutlu olun
Amerikan 
televizyonu 
ABC Nevvs'ün 
internet sitesinde 
yayınlanan bir 
araştırmada, 

iinsanın ruh 
halini iyileştiren 

n besinler ele alındı.
Depresyon ve 
obezite gibi sorun
larla mücadelede 
beslenme tarzının 
değiştirilmesinin 
etkili olduğunu, 
ancak her gıdanın 
farklı bireylerde 
farklı etkiler 
yaratabileceğini 
vurgulayan uzman
ların önerdiği 
10 besin şöyle: 
SOMON BALIĞI: 
İçeriğindeki 
Omega 3 yağ asidi 
sayesinde, beyin, 
mutluluk hormonu 
olarak bilinen 
şerotonin üretiyor. 
Somon dışında, 
uskumru ve 
sardalye gibi 
diğer yağlı balıklar 
da benzer etkiye 
sahip.
SÜT: Kalsiyum 

fve triptofan açısın
dan zengin. 
Kemik gelişimine 
katkıda bulun
masının yanısıra, 

I sinirleri gevşetiyor, 
, stres ve anksi 

yeteyi azaltıyor. 
KAHVE: Kafein ile 

I uyarıcı etki yapıyor, 
I mutluluk ve 

"öfori" duyguları 
yaratıyor. Ancak

aşırı miktarda 
tüketildiğinde 
depresyon ve 
yorgunluk 
nedeni oluyor.
ÇİKOLATA: 
Özellikle "bitter" 
çikolata insanı 
mutlu ediyor.
Polifenolsayesinde 
bilişsel faaliyet 
gelişiyor, fenile 
tilamin ise 
konsantrasyon 
artırıp beynin 
keyif merkezini 
uyarıyor. Seksle 
benzer bir 
etkiye sahip.
ALKOL: Az 
miktarda alındığında 
yatıştırıcı etkisi 
var. Ancak bol 
tüketildiğinde 
tam tersine 
depresif etki 
yapıyor.
BREZİLYA FINDIĞI: 
Güney Afrika'ya 
özgü bu fındık 

türünde bol 
miktarda 
selenyum var. 
Bu mineral insanın 
kendisini daha 
iyi hisset 
meşini sağlıyor 
ve depresyonu 
önlüyor. Ayrıca 
sinirleri gevşetirken 
dikkati toparlayan 
B vitamini, 
magnezyum ve 
çinko da bolca 
var.
PEYNİRALTI
SUYU: Peynirin 
yan ürünü olan 
kesilmiş süt 
suyunda bolca 
triptofan 
bulunuyor. Bu 
amino asit de 
şerotonin üreti
minde kilit önemde. 
ISPANAK: 
Anksiyete ve 
depresyona karşı 
etkili birçok mineral 
barındırıyor.

Sıcak hayalarda ışoculılara ılikkaT
Şanlıurfa'da çocuk 
sağlığı ve hastalık
ları uzmanları, 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyreden hava 
sıcaklıklarının, 
çocukların sağlık
larını olumsuz 
yönde etkileyebile
ceğini belirttiler. 
Hava sıcaklıklarının 
artmasıyla birlikte, 
çocuk sağlığını 
tehdit eden 
tehlikelere karşı 
anne ve babaları 
uyaran uzmanlar, 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyreden hava 
sıcaklıklarının en 
çok çocukları etk
ilediğine dikkat çek
tiler. Sıcaklıkların 
artmasıyla birlikte 
çocukların bunalım 
geçirebileceğine 
değinen uzmanlar, 
anne ve babaların 
sıcak havalara karşı 
çocuklarının sağlık
ları için çok dikkatli 
olmaları gerektiğini 
hatırlattılar.
Uzmanlar, "Sıcaklık 
lar çocukları kapalı 
mekanların dışına 
çıkarıyor. Ancak 
güneş ve deniz gibi 
kemik gelişimi için 
çok önemli olan 
unsurların yanında 
çocukları dışarıda 
bekleyen birçok 
tehlike bulunuyor. 
Güneş ışınlarının 
direkt etkisi ile 

oluşan güneş çarp
ması ve yanıklar, 
sıcakla artan ter
leme ve bunu 
karşılayamayan ter 
bezleri nedeni ile 
oluşan isilik, mantar 
gibi cilt rahatsızlık
ları, bisiklet, kaykay, 
paten kullanılarak 
yapılan aktiviteler 
sonucu düşme, 
çarpma ile oluşan 
travmalar, aşırı ve 
bazen de temiz 
olmayan su tüketimi 
ile mide asidini aşa
bilen mikroorganiz
maların yol açtığı 
mide bağırsak 
hastalıkları, yaz 
ishalleri, gezinti 
yapılırken sık 
karşılaşılan arı, 
böcek, yılan ve 
akrep sokmaları ve 
havuzda yüzme 
sonucu oluşan göz 
ve deri enfeksiyon
larıdır" uyarılarında 
bulundular.
Özellikle çocuk 
sahibi olan anne ve 
babaların güneş 
çarpmalarından 
korunmak için gü 
neş ışınlarının dik 
geldiği 11.00 ile 
15.00 saatleri ara 
sında açık havaya 
mümkün olduğunca 
çıkılmaması gerek
tiğini söyleyen 
uzmanlar, anne ve 
babalara şu uyarı 
larda bulundular: 
"Bol sıvı tüketilme
si, en az 30 koruma 

faktörlü koruyucu 
güneş kremi kulla 
nılması büyük önem 
taşır. Sarışın, renkli 
gözlü ve beyaz tenli 
çocuklar güneş ışın
larından çok daha 
fazla etkilendikleri 
için ailelerin daha 
dikkatli olması 
gerekir. İçme sulan 
ve yiyeceklerih 
mide ve bağırsak 
enfeksiyonlarına 
neden olmamaları 
için; içme sularının 
ve yiyeceklerin 
yıkandığı suların 
temiz su kaynakla 
rından elde edilmiş 
olmasına özen gös
terilmesi gerekir. 
Mümkün olduğunca 
dışarıda bekleyen 
yiyeceklerden satın 
almamalı, ambalajlı 
ürünler tercih 
edilmelidir. Açıkta 
satılan dondurma 
özellikle çocuklar 
için büyük tehlike 
içerir. Tam pansiyon 
otellerde açık büfel
erde sunulan yiye
ceklere de dikkat 
etmek gerekir. Uzun 
süre açıkta kalan 
özellikle sütlü, kre
malı, mayonezli, etli 
yiyeceklerde 
sıcağın etkisiyle 
çoğalan bakterilerin 
neden olduğu gıda 
zehirlenmesi ken
disini kusma, karın 
ağrısı ve ardından 
ishalle gösterir.”

a
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis, Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 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. 5İ3 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 31i Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. • ,513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

■ b;.

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı cmn
Tomokay Tomografi 51J 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 Yalnız 185

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

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

NÖBETÇİEĞZANE
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ÖZLEM ECZANESİ 

Dr. Ziya Kaya Mah. No: 119 
Tel: 512 02 23 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3072 
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-Reklamçılık 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

* ACİL 
BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ.

Adres: İstiklal 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
- Şirin Plaza No: 7 GEMLİK 

Tel: O 224 5İ3 33 49 Fax: 513 33 50

Gemlik Belediye Meclisi’nîn Haziran ayı ilk toplantısı dün yapıldı

İBİIİİIİİM lif lÜfMIllll
Dün toplanan Belediye Meclisi’ne bir önerge 

sunan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gemlik 
Üniversitesi’nin açılabilmesi için ikinci bir fakülteye 
ihtiyaç olduğunu belirterek, kuruluş yasası çıkmış 
olan Denizcilik Fakültesi’ni Gemlik Belediyesi’nin 
yaptırmasını istedi. Meclis, Başkanın önerisini 
ödenek ayrılması için Bütçe Komisyonu’na gönde 
rildi. Meclis’ten eski Atatürk İlkokulu’nun yapılması 
için de karar da çıktı. Devamı sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Teııtik Solaksubasına Cumhurbaşkanı 
Gül den Hizmet Şeref Belgesi ve plaketi

Meclisten tarihi karar
Gemlik Belediye Meclisi, dün yaptığı Hazi 

ran ayı ilk toplantısında Gemlik Üniversi 
tesi’nin önünü açacak önemli ve tarihi bir 
karar aldı.

Yerleşke içinde kurulacak olan Denizcilik 
Fakültesi binasını Gemlik Belediyesi yaptıra
cak.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un da 
Mecliste yaptığı konuşmadaki gibi, Gemlik 
Üniversitesi’nin kurulması için iki fakültenin 
bulunması zorunluluğu var.

Devamı sayfa 5’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası üyesi ve Uluslararası 
Ticaret Odası Yönetim Kuru 
lu üyesi Tevfik Solaksuba 
şı’na TOBB’niri 63. genel 
kurulunda, TOBB’ne 37 yıl 
dır verdiği hizmetten dolayı 
onur plaketi verildi. 
Solaksubaşı’na hizmet şeref 
belgesi ve plaketi Cumhur 
başkanı Abdullah Gül 
tarafından verildi. Tevfik So 
laksubaşı 1977-2003 yılları 
arasında TOBB yönetim 
kurulu üyeliği yaptı. 2003 
yılında ise Türkiye Milletler 
arası Ticaret Odası Yönetim 
kurulu üyeliği yapıyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yeni bir düzen...
Kapitalizm bir yanda inanılmaz bir zengin* 

lik diğer yanda ise ölümcül bir yoksulluk 
üretiyor.

Dünya Bankası ve Dünya kalkınma raporu 
verilerine göre;

Dünya nüfusunun yarısı, yani 3 milyardan 
fazla insan günde 2 dolardan daha az, 1,5 
milyar insan da 1 dolardan daha az bir gelirle 
"yaşıyor".

Buna karşılık dünya nüfusunun yüzde 
10'u, dünya toplam gelirinin yüzde 70'ini ah 
yor.

800 milyon insan aç yaşıyor. Yılda 11 mil 
yon çocuk açlıktan ölüyor.

Afganistan'da günlük ortalama gelir 44 
çent, Etiyopya ve Kongo'da ise 27 çent.

Doğu.Asya ve Pasifik ülkelerinde yaşayan 
267,1 milyon kişi,

Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde 
yaşayan 17,6 milyon kişi,

Latin Amerika ve Karayipler'de yaşayan 
60,7 milyon kişi,

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşayan 6 
milyon kişi,

Güney Asya'da yaşayan 521,8 milyon kişi,
Sahra altı Afrika'da yaşayan 301,6 milyon 

kişi, günde 1 dolardan daha az gelirle 
yaşamını sürdürüyor.

Göstergelerin de ortaya koyduğu gerçek 
şu:

Kapitalizmin nefesi tükendi..
Yeni bir akciğer arıyor..
Daha doğrusu çıkış yolu arıyor..
Üretime odaklı yönetim sistemi yerine 

insan odaklı yaratıcı kapitalizmden söz edi 
yorlar..

. Doğal.
Çünkü "kapitalistler" uzun erimli 

düşünerek gerçekleştirdikleri yatırımların 
kara dönüşmesini istiyorlar.

Dünyada ekonomi ve dayandırıldığı "sis
tem" darboğazda..

Kopartılan cayırtının, patlatılan bombaların 
altında yatan ana etken sistemim geçirdiği 
felç..

Kaynak azalıyor..
Kaynaktan pay kapanların sayısı giderek 

düşüyor..
Çelişki..
Oysa ideal olan...
Pazar sunulan ürünleri alabilecek insan 

sayısının çarkı döndürebilecek boyutta 
olması..

Sosyo ekonomik nedenlerle makas, 
üretehlerin lehine kapanıyor..

Bu döngünün insanın lehine kırılması 
gerek.

Bir kez yeni ekonomik yapının insanlara 
gerçekçi yaklaşması gerek..

Ümitleri sömürerek sonuca varılamadığı 
kesin kez kanıtlandı..

Şimdi.
İnsana odaklanmak söz konusu olan..
Üretim müdahale edilemez bir süreç ise de 

bölüşüm daha sosyal adaletçi bir mekanizma 
içerisinde hukuk, maliye ve eğitim politikaları 
ile ayarlanabilen bir süreç olmak zorunda..

Çünkü;
Ekonomi bir bütün..
Sosyal, kültürel, hukuksal derinlikleri var..
Artık "hikaye "anlatmanın ve gerçek

leşmesi olanaksız kuramlar üretilmesi sadece 
zaman kaybı..

Yitirilen zaman.
Sermayedarlara da..
Halka da ..
Siyasal yapıya da zarar veriyor..
Bu durumda..
Gelişmenin yerini güdük kalkınma model

leri alıyor..
Ve dünya ekonomisi..
Çıkar amaçlı savaşlardan geri duramıyor ..

OeniiJe kaııholan gencin ceseıli iulııe
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Kumsaz sahilinde 
arkadaşlarıyla 
birlikte kiraladıkları 
sandalla denize 
açılan ve sandaldan 
düşerek kaybolan 
gencin cesedi 
Pazar günü 
Sınırtaş Sitesi 
sahilinde bulundu. 
Bursa Doktor 
Ayten Bozkaya . 
8. sınıf öğrencisi 
Muhammet 
Mızrak (15) 
şandahn kuyrük 
kısmına birden 
fazla çocuk 
oturunca panik 
yaşayarak 
arkadaşlarıyla 
birlikte sandalla 
suya gömülmüştü. 
San i İden 
durumu gören 
vatandaşların 
müdahalesiyle 
suda boğulma 
tehlikesi yaşayan

gençler 
kurtarılırken, 
talihsiz genç 
Muhammed tüm

aramalara rağmen 
bulunamamıştı. 
İstanbul'dan 
gelen balık adamlar

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 

SATILİK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durakla, Muhteşem deniz manzaralı, 

3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 

manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 

yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

ile sivil savunma 
elemanlarının 
günlerce aradıkları 
talihsiz gencin, 
cesedi bir türlü 
bulunamamıştı. 
Önceki gün 
Sınırtaş Sitesi 
önünde sahilde 
bir ceset gören 
vatandaşlar 
durumu polise 
bildirdi.
Olay yerine 
gelen polis ile 
jandarma ekip 
terinin denizden 
çıkardıkları 
gencin Kumsaz 
sahilinde kaybolan 
Muhammet 
Mızrak olduğu 
anlaşıldı.
Günlerce denizde 
aranan talihsiz 
gencin cesedi 
otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumuna 
gönderildi.

MANASTIRDA 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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Gemlik Belediye Meclisi’nin Haziran ayı ilk toplantısı dün yapıldı

Ptmizcilik Fakültesi Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvürall 933@hotrnail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YaaYORUM

Binasını Belediye yapacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi Haziran ayı 
ilk toplantısında 
tarihi kararlarından 
birini daha alarak 
Uludağ Üniversite
sine bağlı Gemlik 
Denizcilik Fakültesi 
binasını yapma 
kararı aldı.
Belediye Meclisi’nin 
dünkü toplantısında 
imarla ilgili konulan 
görüşülmek üzere 
komisyona havale 
edilirken, Umurbey * 
Belediyesi’nin arşa 

satışı ile ii'giiî 
onay kararı yine 
Hukuk Komisyo 
nu’na havale edildi. 
Belediyenin eski 
Pazar Caddesi’nde 
başlatacağı kaldırım 
ve asfalt çalışmaları 
hakkında bilgi veren 
Başkan Mehmet 
Turgut, elektrik 
direklerinin değiş 
tirilmesi için 
TEDAŞ ile yaptıkları 
görüşmelerden 
olumlu sonuç ala
madıklarını, bu 
nedenle işçilik dahil 
direk malzemesinin 
de belediye tarafın
dan karşılanması 
gerektiğini söyledi. 
Önerge bütçe ko 
misyonuna oy birliği 
ile havale edildi.
Başkan Turgut, 
yıkım kararı çıkan 
Atatürk İlköğretim 
Okulu eski binası ile 
restore edilecek 
diğer binalar hakkın
da da bilgi verirken, 
Atatürk İlkokulu 
binası için ödenek 
ayrılması gerektiğini 
söyledi. Önerge 
oy birliği ile bütçe 
komisyonuna 
havale edildi. 
MECLİSTEN YİNE 
TARİHİ KARÂR^ 
Öte yandan Bursa 
TSO'nın kurmayı 
düşündüğü Vakıf 
Üniversitesi’nden 
vazgeçmesi üzerine 
gözlerin Gemlik'e 
çevrildiğini söyleyen 
Başkan Turgut, 
Gemlik Üniversite
sinin kurulması için 
en az iki fakülteye 
ihtiyaç duyulduğunu

Meclis, Gemlik Denizcilik Fakültesi binasını yapma karârı aldı.

hatırlatarak, "Denizci 
lik Fakültesini Gem 
lik Belediyesi olarak 
biz yapalım ve bu 
nun şerefi de 
bizim meclisimizin 
olsun" dedi, 
Önerge ödenek 
ayrılması için Bütçe 
komisyonuna oy bir

iliği ile gönderilirken 
Başkaıi Turgut, tari
hi kararı alan Bele 
diye Meclisi’ne 
teşekkür etti. 
Turgut, “Üniversi 
teye ilk adı mı atarak 
bu tarihi kararı alan 
belediye meclisimize 
şükranlarımı sunuy
orum. Bu bizim en 
büyük mutluluğu
muz olacak. Gemlik 
Belediyesi olarak 
para sorunumuz ? 
olmaz, buluruz" 
dedi.
Katlı otopark ücret
lerinin belirlenmesi 
için önerge bütçe 
komisyonuna havale 
edilirken Başkan 
Turgut, üniversite 

girişindeki kötü gö 
rüntünün yakında 
kalkacağını belirte 
rek, çalışmaların 
önümüzdeki gün
lerde başlatılacağı 
müjdesini verdi. 
ZABITA İŞ 
YAPMIYOR 
Meclis üyesi Aykut 
Türe, özürlülerin 
yurdun çeşitli yerle 
rinden aldıkları kim
lik kartlarının Büyük 
şehir'de geçmeme 
sinin sıkıntı yarat
tığını, bunun yanı 
sıra İstiklal Cadde 
si’nde halkın kaldı 
rımlarda yürüyeme 
diğini ve özürlü 
geçişlerine araçların 
park edildiğini 
söylemesi üzerine 
Başkan Turgut, 

' sert tepki gösterdi.
İstiklal Caddesi’ne 
1 zabıtanın yeterli 
geleceğini ancak 
vazife yapmayıp 
oturduklarını öne ° 
süren Başkan 
Turgut, "Hiçbir dene

tim yapmadan 
oturuyorlar, pazarda 
bile polis denetim 
yapı yor. İş yap
mayan zabıtayı 
kimse bana kolla
masın. İş yapmaları 
için zorladı ğımda 
'bize hakaret ediyor' 
diye mahkemeye 
veriyorlar. Zabıtanın 
Gemlik'te görev yap
madığını herkes 
bilsin. Üç caddeye 
bakamıyorlar" diy
erek kaldı rımların 
durumundan zabı
tanın sorumlu 
olduğunu söyledi. 
Oturum sonunda 
ayrıca meclise yeni 
alınan projeksiyon 
makinesi ile 
görüntülü olarak 
dere boyunda 
düşünülen proje 
hakkında meclis 
bilgilendirildi.
Gemlik Belediye 
Meclisi ikinci 
toplantısını Cuma 
günü saat 15.00 de 
yapacak.

Bizleri uyutuyorlar!...
Cumartesi günü Cumhuriyet Halk 

Partisi Başkan Yardımcısı Sayın Onur 
Öymen saat 18.00 de Gemlik sahil kordo
nunu ziyaret ettiler.

Yanındaki milletvekili Abdullah Özer ve 
il-ilçe teşkilatından birkaç kişi dışında 
halktan kimse yoktu..

Ben şahsen sayın Onur Öymen’i saygı 
değer bir kişi olarak gördüğüm ve sevdi 
ğim,gazetecilik damarımda kabardığı için 
oradaydım..

Sayın Onur Öymen, beni görünce; 
“Sayın doktor yine sert yazılar yazıyor 
musun?” diye beni.hatırladığını gösterdi..

Ayaküstü vatandaşın elleri sıkılarak, 
bence kısa bir seçim turu atıldı. Buradan 
da Orhangazi’ye yemek için gittiler..

Ben bu klasik turda kısada olsa birkaç 
şeyi, kendilerine ve milletvekilimiz 
Abdullah Özer’e aksettirmeye çalıştım..

Konular şuydu; Cumhuriyet Halk Parti 
sinin dinlenmesi, olayının, karşı tarafın 
belgeler göstermesiyle adeta Önder 
Sav’ın hatalı olduğu. C.H.P/yi güç duruma | 
düşürmemek için Önder Sav’ın hatasını 
kabullenip, istifa etmesinin parti yararına 
olacağını söylemem bu milletvekili tarafın
dan inatla kabul edilmeyip, sizler partiyi 
koruyun dedi.

Yanlış olan bir hatayı aklı başinda bir 
kişi nasıl müdafaa edebilir.

Sayın Abdullah Özer, bizler piyon 
askerler miyiz?

İkinci konu; Sayın Prof Dr. Yaşar Nuri 
Öztürk'ün partiden uzaklaştırılması.. 
Yaramazmış, söz dinlemiyormuş..

Ben dedim ki; CHP’nin yumuşak karnı. 
Din konuları..

Burada tek savunmacınız Yaşar Nuri 
hoca oluyorken, siz yaramazlık yapıyor 
diye bu kişiyi kaçırmanız hatadır.

Her türlü' kaprisi olsa bile içinizde 
kalmalıydı.

Zülfü Livaheli, İlhan Kesici, Yaşar 
Okuyan, Hulki Cevizoğlu ve hatta Tuncay 
Özkan gibileri harcıyor, belirli bir çekir 
dek kadro partinin yönetimine yerleşmiş, 
kimseyi içeriye sokmuyorlar.

Gençler, yeni değerli isimler yok..
Seçimi kaybediyorlar, yine oradalar.. ■ 

Sanki çete gibiler..
Onlar utanmıyorlar, bari sizler yeter 

artık deyin..
Şunu anladım ki sayın okurlarım, 
Ben ve sizler boşuna konuşuyoruz. 
Adamlar kadrolarını kurmuşlar, araları

na kimse girmesin biz bu kaymaklı 
kadayıfı yiyip, partinin gariban üyeleri 
sayesinde koltuğumuzdan kalkmayalım 
diyorlar..

İşin özeti bu...
Deniz Baykal ayrılsa, ölse (Uzun ömür 

versin) yerine ikinci bir kişinin ismini söy
leyin dedim, Bana sert sert bakıp bu dok
torda çok oluyor demişlerdir.

Sevimsiz duruma düştük..
Son olarak arabasına binerken Sayın 

Onur Öymen “Doktor sert yazmaya devam 
et” dedi.

Ellerini sallayıp lüks arabalar içinde 
akşam yemeğini yemeğe gittiler.

Afiyet olsun.
Ben de evimde çorbamı içip, Allah’ım 

biz koru dedim...

mailto:933@hotrnail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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31 Mayıs ■ 5 Haziran tarihleri arasında kutlanan 8. nci Gemlik Zihinsel Engelli Çocuklar Şenliği etkinlikleri devam ediyor

Hüner Coşkunercoşturdu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği şenliği için 
Gemlik'e gelen TSM 
Sanatçısı Hüner 
Coşkuner, İskele 
Meydam’nı dolduran 
binlerce sevenine 
muhteşem bir kon 
ser verdi. Dernek ■ 
Başkanı Tamer Siv 
ri'nin girişimleriyle 
ücret almadan Gem 
lik'e gelerek konser 

veren Hüner Coş 
kuner'e özellikle en 
gelli çocuklar büyük 
ilgi gösterdi.
Kadıköy Şizofreni 
Derneği üyesi olan 
ve yazdığı kitap ile 
yeni çıkardığı CD'nin 
gelirini bu derneğe 
bağışladığını söyle 
yen Hüner Coşkuner 
konser öncesi 
sevenlerine imzalı 
resim ile CD'sini 
sattı. Ünlü sanatçı 
Coşkuner, Belediye 

Başkanı Mehmet 
Turgut'a da imzalı 
fotoğrafı ile ücretli 
CD'sini sattı. 
Daha sonra sahne 
alarak konserine 
başlayan Hüner 
Coşkuner'e İskele 
Meydanını dolduran 
binlerce seveni söy 
lediği şarkılarda 
eşlik etti. Zaman 
zaman sahneye 
çıkarak kendisini 
öpen engelli çocuk
larla yakından 

ilgilenen Hüner 
Coşkuner'e çevrede 
bulunan restorant- 
lardan da alkışlı 
destek geldi. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
Türkiye Sakatlar 
Federas yonu 
Başkanı Hamdi 
Atay'ın da izlediği 
konser yaklaşık iki 
saat sürdü.
Konserin sonunda

sanatçı Hüner Coş 
kuner'e Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından çiçek

verilerek engelli 
çocuklara verdiği 
destekten dolayı 
teşekkür edildi.

Özürlüler Mi kınlamaları yapılılı

Gemlik 8. Zihinsel 
Engelli.Çocuklar 
Şenliği İskele Mey 
danı’nda ilçedeki 
okulların da 
desteğiyle düzenle
nen törenle yapıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon - 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in yanı 
sıra Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu 
Genel Başkanı 
Zülfikar Akar, 
Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu Genel 
Başkanı Hamdi 
Atay, Bursa 
Engelliler Birliği 
Başkanı Recep 
Şahin, Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi 
yetkilisi Şükrü Mutlu

ile yurt içinde 
katılan 20 özürlü 
grubundan yaklaşık 
400 kişinin katıldığı 
Özürlüler Şenliği'ne 
destekleri bulunan 
17 kişi ve kuruluş . 
yetkilisine teşekkür 
plaketleri verildi. 
Sosyal bir devletin 
özürlü doğan 
çocuğun doğumun
dan itibaren yaşamı 
boyunca görevini 

yapması gerektiğini 
her zaman söyleyen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, özürlüleri 
her hakka sahip 
kişiler olarak kabul 
etmemiz gerektiğini 
söyledi. Baygül, 
Onların bu toplumun 
vaz geçilmez ' 
insanları olduğunu 
kabul etmemiz lazım. 
Engellilerin engelli 
olduğunu bilerek

toplum içinde 
onları kabul 
etmemiz 
gerekir" dedi. 
Okulların halk 
oyunları gruplarının 
yaptığı gösterilerin 
ardından erkekler 
ve kızlar yarışmaları 
ile tekerlekli 
sandalye yarışları 
yapılarak derece 
alanlara madalya 
verildi.



3 Haziran 2008 Salı GemlikKİjirfez

Meclis’ten tarihi karar
Uludağ Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, 
Hukuk Fakültesi’nin açılışında 
Bursa’nın ikinci üniversite- 
si’nin Gemlik Üniversitesi ola
cağını duyurdu.
Bunun çalışmalarını da 

Uludağ Üniversitesi yürütü 
yor.

Yurtkuran Hoca’ya göre, 
Gemlik Üniversitesi 2010 
yılında açılır.

Bunun için kuruluş yasası 
çıkmış bulunan Denizcilik 
Fakültesi’nin binasının yapıl
ması, bu arada öğrenim 
görevlilerinin oluşturulması 
gerekli.

Bina yapımını bir hayırsever
den beklerken, sürpriz bir 
şekilde dün yapılan Belediye 
Meclis toplantısında -progra 
mında olmasa da- belediye 
başkanından geldi.
Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut, Gemlik Üniversitesi 
nin kurulması için ikinci bir 
fakültenin açılması gerekti 
ğini hatırlatarak, kuruluş 
yasası çıkmış olan Denizcilik 
Fakültesi’nin Gemlik 
Belediyesi tarafından yapıla 
masını istedi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri guler@hotmail.com

Başkan Turgut, Meclisteki 
konuşmasında "Denizcilik 
Fakültesi’ni Gemlik Belediyesi 
olarak biz yapalım ve bunun 
şerefi de bizim meclisimizin 
olsun " dedi.

Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nde bulunan yüksek 
okullarının binası ile Hukuk 
Fakülkesi ve eski Müdüriyet 
binasını, Asım Kocabıyık Eğitim 
ve Kültür Vakfı yaptırdı.

Denizcilik Fakültesi’ni de Asım 
Kocabıyık yaptırır diye düşünü 
yordum.

Meclisin aldığı bu karardan 
sonra Asım Bey’in önü kesilmez 
mi diye düşündüm.

Çünkü, Asım Kocabıyık, başlan 
ğıçta yalnız Yüksek Okul binasını 
yaptıracaktı.

Sonra girişimle Hukuk Fakülte 
sini de yaptırdı.

Ben ve benim gibi düşünenler, 
Asım Kocabıyık’ın bundan sonra

Denizcilik Fakültesini de yapaca 
ğı yolundaydı.

Ama, Asım Bey’in böyle bir dü 
şüncesi olmadığını dün konuşa 
tuğum birkaç kişiden öğrendim.

Gemliklilerin, geleceğin Gemlik 
Üniversitesi’nde yaptırdıkları bir 
fakültesinin olması çok güzel bir 
olay.

Belediye Meclisi’ni bu nedenle 
kutlarım.

Ancak, Belediye Başkanı Meh 
met Turgut daha projesi bile 
olmayan bu yapının kaça çıka
cağını, bütçesinde buna yetecek 
parasının olup olmadığını da 
açıklamak zorunda.

Biliyorsunuz, Gemlik Belediyesi 
1 milyon YTL değerinde 118 öğ 
renci kapasiteli bir yurt bina sını- 
da yaptıracak.

Ayrıca, poliklinik binası için 500 
bin YTL. ve iç donanımını sağla
ma sözü verdi.

Şimdi işe kaç milyon YTL’ye 

çıkacağı belli olmayan büyük bir 
projenin sorumluluğunu istiyor.

Başkanın bir bildiği vardır.
Çevremizde birçok sanayi kuru

luşu var, tümünü bu seferberli 
ğin içine çekebilir.

Gemliklilerin bu işi yapması 
çok güzel demiştim.

Gemlik halkının kaynakları bu 
yöne aktarılmamak.

Buraya farklı kaynaklar bulun
malı..

Fakülte kurarken, Gemlik ihmal 
edilmemeli.

Vatandaşların birçok konuda 
şikayetleri var.

Bilhassa yolların bozukluğu 
araç kullananları çileden çıkarır 
hale geldi.

Başkanın bunlara kulak verme
si gerekir.

Yeni bir seçim dönemine de 
çok az zaman kaldı.

Başlayacak yeni bir hizmet, kim 
belediye başkanlık koltuğuna 
oturursa otursun, devam ede
bilmeli.

Gemlik Belediye Meclisi’nin bu 
ani kararından dolayı kutlamak 
gerekir.

Çorbada Gemliklilerin de tuzu
nun bulunması güzel bir olay.

Haydi hayırlısı. .

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Üniversite 
Yaşatma Derneği 
üyeleri göreve yeni 
başlayan Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr. Kemal 
Sulhi Gündoğdu'yu 
ziyaret ederek ken
disine çiçek verdiler. 
Dernek Başkanı 
Hakkı Çakır, çiçek 
vererek görevinde 
başarılar dilediği 
Yerleşke Müdürü 
Gündoğdu, ziyaret
ten mutluluk duy
duğunu ifade etti. 
Derneğin hiçbir 
siyasi görüşe sahip 

olmadan üniversi 
teye maddi manevi 
katkı sağlamak 
için çalıştıklarını 
söyleyen Çakır, 
Gemlik'in üniversite 
ilçesi olması için 
gayret içinde 
olduklarını belirtti. 
Çakır, yaklaşık 
bir yıldan bu yana 
üniversite içinde 
annesi anısına 
öğrenci yurdu 
yaptırmak için 
mücadele eden 
İbrahim Bedizci'nin 
henüz amacına 
ulaşamadığını ve 
yurt yapılacak yerin 
halen yer sondaj 

çalışmasının 
dahi yapılmamış 
olmasından üzüntü 
duyduklarını belirtti. 
Çakır, ayrıca halen 
yerleşke içinde 
öğrenim gören 
6 üniversite öğrenci
sine de burs 
verdiklerini söyledi.

GEMLİK HALKININ 
ÜNİVERSİTE- 
ÇALIŞMALARINDAN 
BİLGİSİ YOK~ 
Öte yandan üniver- 
sitenin Gemlik 
halkına yeterince 
tanıtılmadığı da 
ortaya atılırken 
dernek üyeleri

"Üniversitemize 
sahip çıkalım derken 
Gemlik halkına ne 
yazık ki üniversitede 
nelerin yapıldığı 
hakkında bilgi 
verilmiyor. Gemlik 
halkı üniversite 
konusunda 
aydınlatılmalı" 
görüşünde 
birleştiler.
Dernek üyelerinin 
yaptığı açıklamaları 
not eden Yerleşke 
Müdürü Prof.
Dr. Kemal Sulhi 
Gündoğdu, 
bu yönde çalışmaya 
gireceklerini 
söyledi.

İnternet üzerinden 
yapılacak kayıtlar, 
30 Temmuz'dâ 
sona erecek.
İlköğretim 
okullarında yeni 
eğitim-öğretim 
dönemi için öğrenci 
kayıtları başladı. 
İnternet üzerinden 
gerçekleştirilecek 
kayıtlar, 30 
Temmuz'dâ 
sona erecek.
Ortaöğretimde 
ise ilk kayıt tarihi 
15 Ağustos...
Ortaöğretimde 
e-kayıtlar bu yıl

Türkiye geneline 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

yaygınlaştırılacak. 
Veliler, kayıt 
başvurusunu, 
internet aracılığıyla 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
web sitesinden 
form doldurarak 
yapacak.
Öğrenciler, 
bu başvurulara 
göre ikametlerine 
en yakın okullara 
yerleştirilecek. 
Öğrencilerin 
kesin kayıt işlem

leri, ilan edilen 
listelere göre okul 
müdürlüklerince 
gerçekleştirilecek.

mailto:guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HgMSîilftİHfi Hızlı trenin deneıne süriisleri haşlıyor

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ye CHP Gemlik 
İlçe Yöneticileri, 
geçtiğimizgünlerde 
yapılan kongreyle 
göreve tekrar 
seçilen Gemlik 
Hünkar Hacı 
Bektaş-ı Veli 
Derneği Başkanı 
Kazım Bulut ve 
dernek yöneticilerini 
ziyaret ederek 
kendilerini kutlayıp 
görevlerinde 
başarılar dilediler. 
Ziyarette Alevi 
Bektaşi kültürünün 
Anadolu'nun 
muslümanlaşmasın- 

da ve OsmanlI'nın 
hoşgörülü İslam 
arilayışı içinde 
büyüyüp 
genişlemesinde 
oynadığı rolün 
altını çizen CHP 
İlçe Başkanı 
Cem Güler, 
kurtuluş savaşına 
da Alevi Bektaşi 
toplumun verdiği 
desteğe işaret 
ederek Mustafa 
Kemal Atatürk 
önderliğinde 
kurulan laik 
cumhuriyete ve 
devrimlere de 
destek olduklarını 
ve olmaya da 

devam ettiklerini, 
kendilerinin 
bundan büyük 
mutluluk . 
duyduklarını belirtti. 
Dernek Başkanı 
Kazım Bulut da 
ziyaretten duyduk
ları mutluluğu 
dile getirerek, 
Türkiye için 
laikliğin öneminin 
çevremizdeki 
ülkelere bakıldığın
da daha iyi 
anlaşılacağını 
ve onu 
sonsuza kadar 
koruyup yaşamaya 
devam edeceklerini 
söyledi.

Hızlı trenin deneme 
sürüşleri bu ay 
başlayacak. Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları (TCDD) 
Genel Müdürü 
Süleyman Karaman, 
Ankara-Eskişehir 
arasındaki deneme 
sürüşlerinde her
hangi bir sorun 
çıkmazsa yıl içinde 
yolcu taşımacılığına 
başlayacaklarını 
söyledi.
Karaman, "Şu ana 
kadar Ankara-Eski 
şehir etabını bitirdik. 
İkinci kısmın, Eski ; 
şehir-İstanbul ara 
sının ihalesini yaptık 
ama bizi sıkıntıya 
sokan bazı hukuki 
sorunlar oldu. Biraz 
kredi görüşmeleri 
uzadı. Hedefimiz bu 
sene oraya da baş 
lamak ve Ankara- < 
İstanbul'u -proje 
süresi 24 ay ama 3 
sene demek lazım- 
hızlı trenle birbirine 
bağlamak" dedi. , 
Karaman, Ankara- 
Sivas Hızlı Tren

Projesi'nin altyapı 
sının bitmek üzere 
olduğunu, üstyapı 
sının da ihale 
edildiğini belirtti. 
Ankara-Konya Hızlı 
Tren Projesi'nin 
"İstanbul-Konya 
Hızlı Tren Projesi" 
diye de nitelendirile 
bileceğini kaydeden 
Karaman, "Bu proj
eye Eskişehir-Konya 
da denilebilir, 
Adâpazarı-Konya da 
denilebilir. Onlar da 
her biri büyük 
şehirler. Bu bölgede 
25 milyon nüfus 
yaşıyor.. Üstyapı bit
tiğinde İstanbul-An 
kara-Konya arasında 
hızlı tren işletmeci 
liğine başlayacağız. 
Bu, Güney Kore'nin 
hızlı tren hatlarından 
daha büyük bir hat, 
Japonya'nın ise 
yarısı kadar bir hat 
olacak" dedi.
Ankara-Sivas hızlı 
tren hattının ihalesi
ni de yaptıklarını 
belirten Karaman, 
şöyle devam etti: 

"Ankara-Sivas arası 
nın 2 saat olması 
planlanıyor. Ama bu 
hattın esas özelliği 
Doğu'yu Batı'ya bağ 
layacak bir hat olma 
sidir. İstanbul'dan 
Sivas'a 5 saat ola
cak ya da Ankara- 
Sivas 2 saat olacak, 
oradan diğer şehir 
lere dağılım yapıla 
rak hızlı tren yolcu
luğundan bütün 
vatandaşlarımızın 
faydalanması sağla 
nacak. Böylece 
İstanbul'un doğusu 
ile batısı birbirine 
yaklaşacak. 
Diğer hedefimiz ise 
İzmir ile Bursa'yı 
birbirine bağlamak. 
Körfez Köprüsü 
yapılırken mutlaka 
demiryolu köprü 
süyle birlikte yap
mak lazım. Böylece 
İstanbul-Bursa, 
İstanbul-İzmir-Bursa 
birbirine bağlana 
cak. Dolayısıyla 
Bursa'yı da 
Ankara'ya kolayca 
bağlayacağız.”

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
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Mtn tel ıMsıl pilaıı şiiııii
, / * ?» '/j - ** ’

Kümeliler zirvene 
moral depoladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bu yıl yeni binası 
tamamlanarak. 
eğitime açılan İmam 
Hatip Lisesi ve 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi'nde 8.nci 
geleneksel pilav 
günü eski ve yeni 
me zunları bir 
araya getirdi. 
Okulun bahçesinde 
düzenlenen pilav 
gününe Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik İHL'nden 

| mezun olan
Orhangazi Belediye 
Başkanı Yusuf 
Korkusuz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, CHP 
İlçe Başkanı Cem 
Güler, SP İlçe Baş 
kanı Recep Ay 
gün'ün yanı sıra eski 
ve yeni mezunlar 
ve aileleri katıldı. 
Okul Müdürü Meh 
met Türkmen yeni 
yapılan bina hakkın
da konuklara bilgi 

[verirken Gemlik IHL 

HDHİHM

binasının Türkiye'de 
örnek gösterilecek 
bir okul olduğunu 
söyleyerek, binanın 
yapımında 
emeği geçenlere 
teşekkür etti.
Pilav gününe katılan 
ve 1989 yılında Gem 
lik İHL'den mezun 
olan Orhangazi 
Belediye Başkanı 
Yusuf Korkusuz'da 
binanın gerçekten 
çevre ilçelere örnek 
olabilecek durumda 
olduğunu belirterek, 
"Böyle bir okulu 
görmekten mutluluk 
ve gurur duyuyo
rum. Okul gerçekten 
çevreye örnek bir 
okul oldu. Orhanga 
zi İHL'ne de Anadolu 
İmam Hatip kısmını 
eklemek için çalış
malara başladık" 
diye konuştu.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
yaptığı konuşmada 
kendisinin Kabataş 
Lisesi mezunu 
olduğunu ve oranın 
da aynı gün pilav 
günü olduğunu 
ancak bu yıl oraya 

gitmeyerek Gemlik 
IHL pilav gününde 
bulunmayı tercih 
ettiğini söyledi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, inanç 
ların yaşanırken mih 
raklardan kaçınıl
ması gerektiğini ha 
fırlatarak, "Gemlik'e 
yeni geldiğimde bu 
binanın yanından 
geçerken kendime 
hep sorardım, bu bi 
na nasıl kurtulur di 
ye ancak şimdi yapı 
lan binayı gördükçe

'MÖ ABONE OLDUNUZ MU? 
111 ' ™ “ ABONE OLUN OKUTUN OKUYUN

tıııiriı lıı ıhıiı ıhul unral

Milli Eğitim 
Bakanlı ğı'nınjhale 
ile yapamadığını 
vatandaşın 
el birliği ile yapması 
nı, kutluyorum. 
Binanın iyi olması 
kadar eğitimde de 
kaliteli olmasını 
diliyorum" dedi. 
Konuşmaların 
ardından konuklara 
gele neksel etli 
pilav ve ayran ikram 
edilip okulun çalış
maları hakkında 
sinevizyon 
gösterisi sunuldu.

Rumeli Dernekleri 
Konfederasyonu 
tarafından düzenle-

1 nen '14. Uludağ 
Rumeli Balkan ye 
Kültür Sanat Şöle 
ni'ne katılan Bursa 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Hik 
met Şahin, Bursa 
nın hoşgörülü ve 
huzur dolu bir şehir 
olmasında hemşeh 
ri derneklerinin 
büyük katkısH 
olduğunu söyledi. 
Rumeli Dernekleri 
Konfederasyonu 
tarafından gelenek
sel olarak düzenle
nen şenliğe Bursa 
Valisi Şahabettin , 
Harpüt, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, ve 
AKP İl Başkanı 
Sedat Yalçın'ın yanı 
sıra çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Hik 
met Şahin, “Bugün 
burada Balkanlar ile 
Anadolu’nun kar 
deşliğine şahitlik 
ediyoruz. Bursa, 
burada doğanın da 
burada doyanın da 
memleketidir. Dili 
ne, dinine ve etnik

| kökenine bakmadan 
j Bursa’da yaşayan

i nerKesı hemşehrim
iz olarak görüyoruz. 
Bizim tek görevi 
miz; İnsanımıza 
hizmetin en kalite 

lisini, en güzelini 
vermektir. Bu gay 
retle, kentimizi mar 
ka kent olmanın 
eşiğine taşıdık. 
Bursa’nın hak ettiği 
değeri kazanması 
için gece gündüz 
demeden çahşıyo 
ruz. Bize göster
diğiniz ilgi ve 
tebessüm, moral ve 
güç veriyor”, diye 
konuştu. Bursa’yrA 
gelecek nesillere 
dâha sağlıklı bırak
manın çabası içinde 
olduklarını ifade 
eden Şahin, bu 
konuda hemşehri 
derneklerine büyük 
görevler düştüğüne 
de değinerek, 
“Bursa’nı.n 
hoşgörülü ve huzur 
dolu bir şehir 
olmasında 
hemşehri dernek
lerinin büyük 
katkısı var. Bundan 
dolayı Kentlilik 
Bilinci adı altında 
başlattığımız proje 
ile ortak bir kent 
kültürü oluşturmak 
istiyoruz. Bu pro
jenin başarısında 
hemşehri dernek
lerinin imzası var. 
Hep birlikle el ele, 
gönül gönüle 
vererek çocuk
larımıza yaşanmak
tan mutluluk 
duyulan bir Bursa 
bırakalım” 
diye konuştu.

Belde Sitesi 3. Blok D:2 
Mü m2,3*1, Dogalgaz tatili, 
2 oda ve bir salon rabıta tahta 

döşemeli 4 W YTL 
GSM: 0.533 563 63 91

12 milyon ataca Mmliitaiılacai
Maliye Bakanlığı, 
akaryakıt kaçakçılığı 
nın önüne geçilebil 
mesi için, bütün 
istasyonlardaki 
akaryakıt satışlarını 
elektronik ortamda 
takibe alıyor. Taşıt 
tanıma sistemi ile 
yaklaşık 12 milyon 
araca "kimlik" 
takılacak.
Edinilen bilgiye 
göre, üzerinde 

çalışılan proje ile 
akaryakıt istasyon
ların (n, po m pa I a ra 
bağlı ödeme kayde 
dici cihazlar aracılı 
ğıyla yaptıkları satış 
larâ ilişkin bilgiler, 
Gelir İdaresi Başkan 
lığı tarafından belir
lenecek formatlarda 
ve herhangi bir? •< 
müdahaleye imkan 
vermeyecek şekilde, 
elektronik ortamda 

muhafaza edilecek. 
Bu bilgiler, pompa 
yazar kasalarına 
mon te edilecek 
küçük bir cihazın da 
yardımıyla, yine 
elektronik ortamda 
ve otomatik olarak, 
Başkanlığın Bilgi 
İşlem Merkezi'ne 
aktarılacak. Bu 
amaçla hazırlanan 
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğ Tasla 

ğına göre, akaryakıt 
istasyonlarındaki 
yazar kasaları üre 
ten firmalar, taşıt 
kimlik birimi 
sistemiyle ilgili 
teknik düzenlemeler 
sıra sında, satış 
bilgilerini Gelir 
İdaresi Başkanlığına 
gönderecek 
cihazları da 
ya zar kasaya 
monte edecek
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M İM Dağlayan CitC tîMMİ Son model cip 
aleu alev yandı

Mustafakemalpaşa 
ilçesinde düzenle
nen ’Kanca-16' ope 
rasyonunda, esnaf
tan silah tehdidiyle 
haraç toplayan ve 
çok sayıda gasp 
olayı gerçekleştir 
diğı belirlenen 10 
kişi gözaltına alındı. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, Mustafakemal 
paşa ilçesinde bazı 
kişilerin aralarında 
bir avukatında 
bulunduğu esnafı 
silah zoruyla tehdit 
edip haraç topladık
ları ve nitelikli gasp 
olaylarına karıştığı 
bilgisini alan Orga 
nize Suçlar Büro 
Amirliği ekipleri 
'Kanca-16' adını 
verdiği bir operas 
yon düzenledi. 
Yaklaşık 6 ay süren 
takiplerin ardından 
çok sayıda suçtan 
sabıkalı olduğu 
belirlenen İlhami T. 
(37) liderliğindeki

örgütün ilçe esnafı 
üzerinde baskı oluş
turarak haraç topla 
dığı tespit edildi. 
Operasyonu genişle 
ten polis, İlhami T 
ile adamları Ümit Ç. 
(30), İsmail F. (28), 
Hüseyin K. (26), 
Türkay Y. (23), Ali Y. 
(34), Yasin B. (33), 
Erkan K. (33), Çağlar 
E. (23) ve Baki F. 
(25)'yi gözaltına aldı. 
Zanlıların, ilçe esna 
fından 100 ile 500 
YTL arasında teh 
ditle para topladığı „ 
ve nitelikli yağma 
olaylarına karıştık
ları ortaya çıktı.

Sorgulaması tamam
lanan zanlılar 'Suç 
işlemek amacıyla 
örgüt kurmak, 
kurulan örgüt kap
samında silahla 
tehdit, nitelikli 
yağma, çek senet 
tahsilatı, 6136 sayılı 
kanuna muhalefet ve 
uyuşturucu madde 
ticareti yapmak1 
suçlarından 
Mustafakemalpaşa 
Adliyesi'ne sevk 
edildi. Zanlılarla 
birlikte ele geçirilen 
2 adet ruhsatsız 
tabancaya da el 
konuldu. Örgüt 
lideri İlhami T.'nin 

ilçede belediyeye 
ait bir çay bahçesini 
uzun yıllar 
işlettiği öğrenildi. 
Soruşturmayı 
yürüten Cumhuriyet 
Savcısı, örgüt üyesi 
oldukları belirlenen 
ve halen cezaevinde 
tutuklu bulunan 
5 kişinin de aynı 
suç kapsamında 
yargılanacağını 
bildirdi. Zanlıların 
ilçedeki berber, 
lokanta, market, 
meyhane gibi' 
işletmelere giderek 
haraç istedikleri, 
bir avukatın bulun
duğu mekanı 
bastıkları belirlendi. 
Polis, 'Kanca16' 
operasyonu 
kapsamında 
3 ay önce 15 
kilo esrar madde
sine de el koydu. 
Yapılan araştır 
mada uyuşturucu 
maddeyi Diyarba 
kır'dan temin ettiği 
belirlenen Baki F. de 
Diyarbakır'da 
yakalanarak 
Bursa'ya getirildi.

Bursa'da, seyir 
halindeyken alev 
alan son model bir 
cip küle dönerken, 
içindeki 5 kişi 
olayı yara 
almadan atlattı. 
Bursa merkez 
Nilüfer ilçesine 
bağlı Görükle 
beldesinde 
eğlenceden dönen 
Şahısların 
içerisinde bulun
duğu 16 J 3381 
plakalı cip, 
İzmir Yolu 
Küçüksanayi 
Kavşağı'nda 
birden alev aldı.

Memlekete gitmeli 
istemeyince hastanelik oldu

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de, senelik izinde 
ailesinin memleketi- 
nine gitmek iste
meyen kadın dövü 
lerek hastanelik 
oldu. Edinilen bil
giye göre, Fatih Sul 
tan Mehmet Mahal 

Elektrik kontağı 
yüzünden çıkan 
yangında cip 
alev alev yanmaya 
başladı. Sürücü 
ve 4 arkadaşı 
araçtan çıkmayı 
başardı. İhbar 
üzerine gelen 
itfaiye ekipleri, 
yanan aracı kısa 
sürede söndürdü. 
Araç kullanılamaz 
hale gelirken, 
polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Hurdaya 
dönen cip 
otoparka 
çekildi.  

leşi meydana gelen 
olayda, senelik izin 
nedeniyle ailesinin 
memleketine gitmek 
istemeyen Sümeyra 
D. (26) Fikret D. (36) 
ile tartışmaya başla 
dı. Tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüştü.

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCMBİZİARAYINIZ
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 villâ |
Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

K.Kıımla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik s?

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

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

Başkent'te 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybettiği yolcu 
minibüsünün, park 
halindeki bir kamyo
nete arkadan çarp
ması sonucu 1 kişi 
yaralandı. Çarp
manın etkisiyle 
savrulan dolmuşun 
içinde bulunan bir 
bayan, minibüs 
içerisinde sıkıştı. 
İtfaiye ekipleri 
tarafından sıkıştığı 
yerden kurtarılan 
yaralı, hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kazaya 
neden olan ve 
alkollü olduğu ileri 
sürülen dölmüş 
sürücüsü polis ekip
leri tarafından 
gözaltına alındı. 
Kaza, saat 01.00 
sıralarında Keçiören 
Bursa Caddesi

üzerinde meydana 
geldi. Haydar Güven 
yönetimindeki 06 J 
1321 plakalı Ulus - 
İncirli hat dolmuşu, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu, 
park halinde bulu
nan Tekin Çınar'a ait 
06 BH 5429 plakalı 
kamyonete arkadan 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle savrulan 
dolmuşun ön sağ 
kısmında bulunan 
Sabriye Güven araç 
içerisinde sıkıştı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri yaralı 
bayana ilk müdaha
leyi yaparak, kaza 
yerine itfaiye istedi. 
Sabriye Güven, 
itfaiye ekiplerinin 
yaptığı kısa süreli 
çalışma sonucu 
sıkıştığı yerden

kurtarıldı. İtfaiye 
erleri tarafından 
sedyeye taşınan 
yaralı bayan, 
ambulansla 
Numune Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Kazayı yara 
almadan 
atlatan ve alkollü 
olduğu öğrenilen 
sürücü Haydar 
Güven ise polis 
ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
Hastaneye 
kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Çevrede bulunan 
vatandaşların 
itfaiyenin çalış
malarını endişe 
içerisinde 
izlediği görüldü.

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

TEMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

NURTEN VURAL
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ELEMAN ARANIYOR

Gemliileolanlirmanıızıla 
jrabayıtaınai;iDileaalı;nıaküzere 
BAYAHELEMANLARARANIYOR 

PARILTI OTO YIKAMA
0.533 693 33 95

ELEMAN ARANIYOR
Çanak anten 

montajı yapabilecek 
TEKNİK ELEMAN ARANIYOR 

DI&TUBK G(MUK VfTKİUBUVİ 

KAPTAN ELEKTRONİK 
TEL: 0.224 513 78 70

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK DAİRE

Denize safır,3yatakodalı 
135 m2 iki cepheli ve 

2 balkonlu bahçeli otoparklı 
lüksyazlıkdaireSATHIK 
Küçük Kumla Namlaş 2 Sitesi 

Td:513 18 99GSM:0JİÎ33504419

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN '

vasıfsız ELEMANLAR 
veSEKRETER 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur,. 
Müracaatlar için^1318J6 nojlu telefona 

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

TECRÜBELİ
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İMLM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ

Gemlik Yalova Yolu 5. Km. 
Tel: 513 23 94

GEMÜKSİNEMA GÜNLÜĞÜ
venus sırmsı
Filmin Adı

(Rezervasyon 

Mz 513 33 21)

RED KİT 12.00 • 14.00 ■ 16.00 ■ 19.00
LÜTFEN BAŞA SAR 14.15 ■ 16.30 -19.15 ■ 21.15
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IK Mil! IHI M
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme 
Sınavı'na (OKS) 
girecek öğrencilerin 
"tercihlerinin veliler 
tarafından bireysel 
olarak ya da okul 
müdürlükleri 
aracılığıyla 11-18 
Temmuz 2008 tarih
leri arasında bir 
seferde 20 tercih 
olarak yapılacağım" 
bildirdi.
Çelik, "OKS Tercih 
ye Yerleştirme 
İşlemleri ile Seviye 
Belirleme Sınavı 
(SBS) Güvenliği" 
konulu yayımladığı 
genelgede, Milli 
Eğitim Bakanlığına 
bağlı sınavla öğren

İİMİİMİ mim Mı
■ AKP. Eğitim 

KörnisyonuÜyeleri, 
■ öğrenci a/ftbeljlfe 

‘ yen gençlûrin kur-, 
. duğu ve on binlerce 

üyesi btılunân ;
’ Eğitim Hakkı Plat / 

’•./ ; formu "www.af 
20Ö8.örğ-' adresini ; 
kapattırdı;
Öğrenci affı 
bekleyen gençler 
tarafından kurulan " 
ve bir yılı aşkın- 
süredir öğrenci 
affının çıkarıImâ.Şı//. 
amacıyla yoğun 
çalışmalar yürüten 
Eğitim Hakkı 
Platformu 
www.af2008.org'a 
AKP'den büyük 
darbe geldi. 
Öğrenci affı 
bekleyen gençlerin 
kurduğu ve on bin
lerce üyesi bulunan 

' web sitesi AKP'Ii 
?■ bazı vekiİlârin tali- ;, 

matıyla kapatıldı.
■; Açıklamada bulunan 

Eğitim Hakkı
• Platformu temsilcik

leri, Okullarından 
sonra ise hak arama 
mücadelesi yerdik
leri sitelerinden de 
"atıldıkları" için 
şaşkın olduklarını 
belirttiler.
Platform yetkilileri, 
“Çözüm beklediği 
miz Meclis'ten de 
darbe yemek bizim 
için çok kötü ve 
üzücü. Bizler hafta
lardır sayın Başba 
kari.Recep Tayyip

ci alan ortaöğretim 
kurumlan ile ö>zel 
okullara öğremci 
seçilmesi ve Polis 
Koleji'ne aday belir
leme amacı ile 
yapılan OKS'nın 
8 Haziran 2008 
tarihinde son kez 
yapılacağını 
hatırlattı.
Genelgede, bıu öğre
tim yılı başında 
uygulamaya konu
lan Ortaöğretime 
Geçiş Sistemi . 
çerçevesinde ilk kez 
bu yıl yapılacak olan 
6. ve 7. sınıfların 
SBS'lerinin 21-22 
Haziran 2008 
tarihlerinde saat 
10.00'da yapılacağı 
belirtildi. Adayların, 
velilerin ve okul 
yöneticilerinin 
ayrıntılı

Erdoğan ve şayiri; 
Milli Eğitim Şakâhj.:?/ 
Hüseyin Çelik!i il il/ ? 
açılrş,açılış takip ' 
e d e re k t a I e p I e r i m i z i 

■ yazdı olarak kendi
lerine iletiyoruz.
Bakahımız ve başba 
kanımız bizi dinleyip 
soru n u n \ çözü lebe; j ■ 
ğ i ne, dair sözler, soy: 
terken hâttâ başba- 
ka nımız verdiğimiz 
yâzrtı. notların üzeri ;

. ; ne bizleri bizzat tele;/ 
.. . fonla ararken, eğiti ıh 
. komisyonu üyeleri 

.site tinizde yayınla 
nan cep telefonları.-* 
na gelen mesaj lar 
üzerine, ‘günde bin- /
Ierce meşa j 9e-Iiyör, 
af bekleyen öğreiı- 
c i I er den m e s aj o k u- 
maktan i ş y a p a m ı 
yoruz'. diyerek 
sitemizi kapattır/ . 
maları düşündürü 
cüdür” dedi.. 
Alınan bilgiye 
göre Eğitim Hakkı 
Platformu'nun 
www.af2008.com 
sitesinin kapatıl
masını ise AKP 
Kahramanmaraş 

açıklamalara 
"http://www.meb. 
gov.tr" ile 
"http://oges.meb.go 
v.tr" adreslerinde 
2 Temmuz 2008 
tarihinde yayım
lanacak "Tercih 
ve Yerleştirme e- 
Kılavuzu"ndan , 
ulaşabilecekleri 
bildirildi.
Genelgede OKS 
yerleştirme puan
larının geçen yıl 
olduğu gibi ilköğre
tim başarı puanı 
eklenmek suretiyle 
hesaplanacağı 
belirtilerek, tüm 
öğrencilerin 
diploma notlarının 
e-okul sistemi 
üzerinden 
otomatik olarak 
hesaplanacağı ifade 
edildi.

Milletvekili ve Eğitim 
komisyonu Başkanı,'; 
Mehmet Sağlam ile 
AKP .Grup başkan 
vekili Bekir Bozdağ 
istedi.Sağlamve 
Bozdağ;! n şîtenîh 
kapat 11 ma sı n ı ke n di - 
lerine günde bine 
yakın mesaj .’. 
geldiği için istediği 
öğrenildi.
-ÖĞRENCİ 
AFFINDA SEYİR 
DEFTERİ- 
Öğrehçİ affj . 
kapsamında en son 
2005 yılı Mart ayında 
yasal düzenleme 
yapıldı. Ancak bu 
düzenleme, 2001 - 
2005 tarihleri arasını 
kapsadı ve 644 bin \ 
üniversiteden i liŞiği 
kesilen öğrenciden 
200 bin öğrenci 
bu afla okullarına . 
yeniden kavuştu. 
'2005 affı' ile ilgili 
mahkemeye başvu
ran bazı öğrenciler, 
mahkeme kararıyla 
okullarına geri 
döndü. Öğrenci affı, 
Türkiye'nin günde 
mine 1983'de girdi.

Gülsar; Yeni sınav sistemi
okuldaki eğitim önemini arttıracak'
Bursa İl Millî 
Eğitim Müdürü 
Atilla Gül sar, 
Seviye Belirle me 
Sınavı (SBS) ve 
yeni sınav sistem
inin öğrencileri 
ezbercilikten 
kurtaracağını ve 
okulda ki eğitimin 
önemini artıra
cağını belirtti, 
lüü Ati İla Gülsar, 
yaklaşmakta olan 
OKS ve ÖSS 
sınav lan öncesi 
eğitim sistemini 
değerlen direrek, 
yeni sistemin eksi 
ve artı larını ele aldı. 
Yeni sistenin öğren
cileri ezbercilikten 
kurtarıp kişilikli eği 
tim almasını sağla 
yacağıriı anlatan 
Gülsar, aynı zaman
da okulda ki eğiti 
rhin önem kazana 
cağını söyledi. 
"SBS İLE YENİ 
SINAV SİSTEMİ, 
OKULDA Kİ 
EĞİTİMİN ÖNEMİNİ 
ARTIRACAK" 

. Bursa İl Millî Eğitim 
Müdürü Atılla
Gülsar, 2004 yılın/.
dan itibaren ilköğre- S[\a.ra®,r?d®’ M 
tim okullahöih/ ; . \ Türkçe nın 2003

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.

(U

w

GELECEĞİMİZİN ALTINA Bİft MİLYON İMZ$ ATTIK.

kademeli olarak 
yenilenen öğretim 
programları, eğitim 
sürecini bütünüyle 
ele alan bir ölçme 
ve değerlendirme 
sistemi getirdiğini 
hatırlatarak, bunun 
da OKS Sisteminin 
kaldırılması ve 
öğrencilerin der
slere dayalı perfor
manslarını sürece 
yayılmış bir şekilde 
değerlendirecek 
olan yeni bir sis
temin hayata geçi 
rildiğini aktardı.
Eğitim sistem ve 
uygulamalarındaki 
değişimin gerekçe 

yılında iştirak 
ettiği Ekonomik^ 
İşbirliği ve 
Gelişme 
Teşkilatı (OECD) 
Uluslararası 
Öğrenci 
Değerlen dirme 
Programında 
(PISA) arzu 
edilen sonuç 
alamamasının 
önemli bir etken 
olduğuna dikkat 
çeken Gülsar, 
"İlköğretim 

programlarında 
başlatılan yenilikler, 
6. 7. ve 8. sınıflar da 
okutulan derslerle, 
öğrencilerin 
ortaöğretim kumru
larına geçişinde 
uygulanacak SBS'de 
ki soruların birebir 
örtüşmesinin sağ 
lanması ve ulus
lararası (PISA, 
TIMMS-R, PIRLS) 
sınavlarda öğrenci
lerin aynı yaş gru 
bunda ki başarı 
sıra lamalarında* 
önde ki öğrencilerin 
seviyelerini 
yakalamaları 
doğrultusundaki 
hedeflere öncülük 
etmiştir." dedi.

http://www.af
http://www.af2008.com
http://www.meb
http://oges.meb.go
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Türkiye'nin lansiyonu yüksek cıkiı
Türk Hipertansiyon 
ve Böbrek Hasta lık- 
lan Derneği'nin, 
Sağlık Bakanhğı'nın 
desteği ile 9 ilde 
yaptığı ölçümler 
sonuçlandı.
Dünya Hipertan 
siyon Birliği (WHL) 
tarafından 2005 
yılından itibaren 17 
Mayıs gününün 
'Dünya Hipertan 
siyon Günü' olarak 
ilan edilmesi sebe
biyle bu sene Türk 
Hipertansiyon ve 
Böbrek Hastalıkları 
Derneği, Sağlık 
Bakanhğı'nın 
desteği ve işbirliği 
ile 9 ilde tansiyon 
ölçümleri gerçek
leştirdi. İstanbul'un 
Avrupa yakasında 
1 Mayıs'ta başlayan 
'Türkiye'nin 
Tansiyonunu 
Ölçüyoruz' 
kampanyası, 3 
Mayıs'ta İstanbul 
(Anadolu yakası), 5 
Mayıs'ta Bursa, 6 
Mayıs'ta İzmir, 7 
Mayıs'ta Konya, 8 
Mayıs'ta Adana, 10 
Mayıs'ta iyarbakır, 
12 Mayıs'ta 
Erzurum, 13 
Mayıs'ta Trabzon ve 
15-16 Mayıs'ta 
Ankara'da gerçek
leştirildi.
16 Mayıs'ta 
sonuçlanan kampa
nya çerçevesinde 
yaklaşık 20 bin 
kişinin tansiyonu 
ölçülürken, 40 bin

kişiye de uyarıcı 
bilgilerin yer aldığı 
broşürler dağıtıldı. 
Türk Hipertansiyon 
ve Böbrek 
Hastalıkları Derneği 
Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Mustafa 
Arıcı, ölçüm 
yapılanların 
yarısının 40-60 yaş 
grubunda olduğunu 
ve ölçüm yapılan
ların yaklaşık yüzde 
60'ında hipertansiy
on tespit edildiğini 
bildirdi.
Prof. Dr. Arıçr 2-16 
Mayıs 2008 tarihleri 
arasında gerçek
leştirilen tansiyon 
ölçümleriyle ilgili şu 
değerlendirmelerde 
bulundu: 
"Tansiyonu ölçülen
lerin yaklaşık 
yarısının 40-60 yaş 

grubunda olduğu, 
tansiyon ölçümü 
yapılanların yaklaşık 
Küzde 60'ında 
jpertanşiyon tjânısı; 
olduğu, tansiyon 
ölçümü yapılanların 
yaklaşık yüzde 
12'sinin daha önce, 
hiç tansiyon 
ölçtürmemiş 
olduğu, tansiyonu 
ilk kez bu kampanya 
sırasında ölçülen 
erkeklerin yüzde 
31'inde kadınların 
ise yüzde 23'ünde 
hipertansiyon . 
sınırında değerler 
saptandı. 15 günlük 
bir sürede 9 ilde 
yaklaşık 20 bin 
kişinin tansiy- . 
onunun ölçüldüğü 
kampanyanın veri 
analizleri hala 
sürmektedir."

Kene ısırmasınılaki en önemli sey...
Havaların ısınmasıy
la birlikte gündeme 
gelen Kırım-Kongo 
Kanamalı Ateşi 
hastalığına neden 
olan kene ısır
malarında, en önem
li şey; zaman ve 
müdahale... İşte 
detaylar: 
Havaların ısınma 
sıyla birlikte 
yeniden gündeme 
gelen Kırım-Kongo 
Kanamalı Ateşi 
(KKKA) hastalığına 
neden olan kene 
ısırmalarında, ısırığa 
zamanında müda
halenin kişilerin 
enfekte olmamaları 
açısından hayati 
önem taşıdığı 
bildirileli...
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Parazitoloji 
Anabilim Dalı öğre
tim üyesi Prof. Dr. 
Levent Aydın, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, 
kenelerin tüm 
dünyada tropik ve 
subtropik kuşakta 
gerek kan emerek, 
gerekse birçok 
hastalık etkeninin 
taşıyıcısı olarak 
hayvan ve insanları 
tehdit eden önemli, 
parazitlerden 
olduğunu söyledi. 
Direkt etkileriyle 
kene felci, terleme 
hastalığı, anemi ve 
toksemiye neden 
olan kenelerin

olarak brucella, 
veba, salmonella, 
listeriosis, mavi dil, 
lyme, KKKA gibi 
hastalıkların etken
lerini de bulaştırdık
larını anlatan Aydın, 
"Keneler ayni 
zamanda naklettik
leri etkenlerin 
bazılarını kendi 
nesillerine aktararak 
enfeksiyonların 
nesiller boyu devam 
etmesine ve ciddi 
boyutlara ulaşması
na neden olmak
tadırlar" dedi.
Aydın, günümüzde 
dünyada 3 aileye 
bağlı 20 soyda 860 
kene türünün sap
tandığını, Türkiye'de 
ise 2 aileye bağlı 10 
soyda yaklaşık 32 
kene türü tespit 
edildiğini dile getir
di. Yumurtlamayı 
takip eden her 

olan kenelerin, 
türlere göre farklı 
olmakla birlikte, 
800-900 ile 15 bin 
arasında yumurt- 
layabildiklerini 
anlatan Aydın, 
son yıllarda 
Türkiye'de çok 
sayıda insanin 
ölümüne yol açan 
KKKA hastalığının 
görülmesinin 
keneleri daha gün
cel hale getirdiğine 
dikkati çekti. Aydın, 
"son 10 yılda önce 
lyme hastalığının 
ülkemizde görülme
si, sonra KKKA 
olgularının ortaya 
çıkması ve ölüm 
olaylarının tespit 
edilmesi, ülkemizin, 
bulunduğu coğrafi 
kuşakta ciddi bir 
tehdit altında 
olduğunu göster
mektedir" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye • 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
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
Ö2elİd. Md. 513 15 07
Tapu S.icl, 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 2İ
İDO İmam.Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yâlovâ (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. 51.31028

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 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
Akçâgaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 5*17 34 qq
Sahil Dev. Hast. q 00 *7 oMer.Sağ.Ocağı ™ 23 29

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 -11İ
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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AHSEN ECZANESİ 
İstiklal Cad No: 23 

Tel: 513 0133 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3073 

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 

Matbaachk-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Çünleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARINDANİZMETVERMEKTEYİZ.
Adres: İstiklal Cd. Gemlik /BURSA

TEL: 0.224 513 60 40



BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

«TRAFİK * YOL BELGESİ
* KASKO * TEM İZ KAĞIDI

-muayene
• NAKİL * DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
______İTİNA İLE YAPILIRGEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

4 Haziran 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 Ykr.

5 sıniTta yaklaşık 550 öğrenci eğitim görüyor 

Mamık Kemal İHtüğretinı Olmlo'nda 
derslii sıkıntısına çözüm aranııor

- Namık Kemal İlköğretim Okulu’nda 5 derslikle okulun yeterli eğiti
mi veremediğini belirten Okul Müdürü ve Okul Aile Birliği üyeleri 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’tan okulun yanında belediye tarafın
dan alınan arsaya ek derslik binası yapılması için destek istediler

Güne Bakış
I Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Hayvan Barınağı
Birkaç gündür Belediye ekiplerinin sokak

larda başıboş dolaşan köpekleri kafesli 
araçlarla topladığını görüyordum.

Bu köpeklerin ne olduğunu merak ediyor- 
dum. Merağım giderildi. Devamı sayfa 5’de

Başkan Turgut, belediye olarak okulun ihtiyacı olan 
arsayı alarak tapusunu Milli Eğitime verdiklerini 
belirterek, ek bina için belediye tarafından ödenek
ayırmalarının mümkün olmadığını söyledi. SyfJ’de

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

Basılas könekleı
W anıyor

Cadde ve sokaklarda başıboş gezen 
sokak köpekleri belediye ekipleri tarafın
dan toplanıyor. Kafesler içine toplanan 
köpeklerin Bursa Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Yunuseli’nde bulunan hayvan 
barınağına götürülerek tutanakla teslim 
edildiği belirtildi. Haberi sayfa 2’de

tek adres
GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT

SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE T 
EVYEMEKLERİ ve TUTU ÇEŞİTLERİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR. I

! Yeni Adliye Binası Karşısı 
! No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluş
Skandal....

Türkiye "telekulak" olaylarıyla çalka
lanıyor..

Mağdurlar isyan ediyor..
Mağdur edenler ise "fütursuzca" açıkla

malar yapıyor..
EGM İstihbarat Dairesi'nin başı 70 mil 

yon kişiyi dinlemek için ilgili haberHeşme 
kurumlarına yazı yazıyor..

Anayasa'yla güvence altına alınan "özel 
yaşamın gizliliği" maddesi ihlal ediliyor..

Adama adama markaj..
Neredeyse her kişinin ardına birisi 

takılıp "inceleme" yapacak..
Yurttaşa "potansiyel suçlu" işlemi 

yapılıyor..
Üçüncü dünya ülkelerinde yaşanamaya- 

cak nitelikteki olaylarla karşı karşıya kalan 
bir ulus..

Yaşı 50-60 dolayında olanlar bu filmi ilk 
kez görmüyor.

Ne hikmetse...
Parlamentoda çoğunluğu elde eden 

siyasal partiler hep bu yönteme başvuru 
yorlar..

Buna dense dense"ben" cilliğin gücü 
kötüye kullanımı denir..

Filmi geriye sarmanın anlamı yok..
Onu herkes, biliyor..
Özellikle idareyi ele geçirenler arşivdeki 

belgelere dayanarak biliyorlar..
Bilmesine de.
Bilgi yetmiyor..
Ne demiş atalarımız..
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir..
Tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir..
Ey yy..
Türk istikbalininin evladı..
İçten dıştan kuşatıldık..
Amerikalı..
AvrupalI..
Elini, ayağını, kulağını Türkiye'nin içine 

uzattı.
Ülkenin siyasal yapısını yeniden biçim

lendiriyor.
Tam kendilerine göre Ölçüp biçiyorlar..
Siyasetçinin mühürü elinde tutanı ,yani 

bugün Türkiye'yi yöneten siyasal irade..
Kulak kopartıyor..
Hukuk tanımıyor..
Kendi çevresini genişletiyor..
Bir bakanı parayı yöneteni yani; babalar 

gibi ülkenin mallarını haraç mezat,satıyor..
Bir bakanı da..
Hem de dış ilişkileri yürütmekle görevli 

olanı..
Gittiği ülkelerde kendi ülkesini jurnalli 

yor..
Necip Türk milleti..
Sen bu biçimde yöneticilerle yönetil 

meye müstahak mısın?

KAŞCDC B€KL€M€K YOK

MATBAACILIK - VAYINC.UK
İstiklal f ^^4) 51 3 96 83 Fax L513 35 95

Basıhoş köpekler toplanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Son zamanlarda 
sayıları artmaya 
başlayan ve vatan
daşları ürküten 
sokak köpekleri ' 
belediye ekipleri 
tarafından toplan
maya başladı. 
Belediye Veteriner 
Müdürlüğü eleman
ları tarafından 
cadde ve sokaklarda 
başıboş gezen 
köpeklerden 
11 tanesi toplanarak 
kafes içersinde 
Büyükşehir'in 
Yunuseli'de 
bulunan hayvan 
barınağına 
götürülerek 
tutanakla teslim 
edildi.
Yunuseli barınağın
da kısırlaştırıldıktan 
sonra aşıları da 
yapılan sokak 
köpekleri yasa 
gereği yeniden

s» ~

»t

doğal ortamlarına 
bırakılıyorlar.
Gemlik Belediyesi 
Veteriner Müdürlüğü 
şimdiye kadar ilçe 
içinden yaklaşık 
150 başıboş köpeğin 
toplanarak Yunuseli 
köpek barınağına

gönderildiğini 
açıkladı.
İnsanlara zarar 
vermeseler bile 
özellikle bayanların 
ve çocukların 
korkarak yanların
dan geçemedikleri 
başıboş diğer

köpeklerin de 
toplanarak 
Yunuseli barınağına 
götürülerek 
kısırlaştırılıp 
ilaçları yapılarak 
doğal ortama 
salınacakları 
öğrenildi.

B.vTjs www.baytatlnsaat.tom.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

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

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR
200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m 2 3+1 3 adet çatı dublex 
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 

laminant parke, Islak zeminler seramik

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

VAYINC.UK
http://www.baytatlnsaat.tom.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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5 sınıfta yaklaşık 550 öğrenci eğitim görüyor

HihımsiM araııı»
Namık Kemal İlköğretim Okulu’nda 5 derslikle okulun yeterli 

eğitimi veremediğini belirten Okul Müdürü ve Okul Aile Birliği üyeleri 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’tan okulun yanında belediye tarafın
dan alınan arsaya ek derslik binası yapılması için destek istediler. 
Başkan Turgut, belediye olarak okulun ihtiyacı olan arsayı alarak 
tapusunu Milli Eğitime verdiklerini belirterek, ek bina için belediye 
tarafından ödenek ayırmalarının mümkün olmadığını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in 5 derslikli 
en küçük okulu 
plan Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
Müdür ve Okul 
Aile Birliği üyeleri 
belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ederek 
ek derslik sıkıntısını 
giderebilmek 
için yardım 
talebinde 
bulundular. 
Okul Müdürü 
Ercan Akbaş ile 
Okul Aile Birliği 
başkanı Yavuz 
Selim Keçeci, 
Yardımcısı Bircan 
Topal ve üyelerden 
Canan Samira ile 
Neslihan Demir 
5 derslikli okulun 
yeterli eğitim 
kalitesini 
veremediğini 
belirterek okulun 
yanında belediye 
tarafından alınan 
arsaya ek derslik 
binası yapılması 
için destek istediler. 
Yaklaşık 4 yıldan 
bu yana ek derslik 
yapılması için 
çeşitli sanayi 
kuruluşlarının 
ziyaret edilerek 
yardım talebinde 
bulunduklarını 
söyleyen Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Yavuz Selim 
Keçeci, ne yazık ki 
hiçbir netice 
elde edemediklerini 
söyledi.
Okulun halen 
5 sınıfında yaklaşık 
550 öğrencinin 
öğrenim gördüğünü 
bildiren Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş ise, beşinci 
sınıftan sonra

yeterli eğitimin 
verilememesi 
nedeniyle öğrenci
lerin başka okullara 
gitmek zorunda 
kaldıklarını 
belirterek, belediye, 
tarafından alınan 
arsada ek derslik 
binasının
mutlaka yapılması 
gerektiğini anlattı. 
Okul Müdürü ve 
Okul Aile Birliği 
üyelerini dinleyen 
Başkan Mehmet 
Turgut, belediye 
olarak okulun 
ihtiyacı olan 
arsayı alarak 
tapusunu Milli 
Eğitime verdiklerini

hatırlatarak, 
"Gemlik Belediyesi 
ile ilgili yapabilecek
lerimi yaptım. Okul 
ne yazık ki İlköğre
tim okulu değil, 
fiziki konumu 
müsait değil ancak 
okul için mümkün 
olmayanı yaptık ve 
ek bina için arsayı 
aldık. Milli Eğitimin 
ödenek çıkarması 
lazım, Namık 
Kemal'in aynı 
şartlarında olan 
TÜĞSAŞ 100. Yıl 
İlköğretim Okulu 
için de işletme 
sahipleriyle 
görüşerek 
12 derslikli ek bina

için söz aldım. 
Atatürk İlköğretim 
Okulunu yeniden 

'yapacağız, bunun - 
yanı sıra iki binada 
restorasyon çalış
mamız olacak.
En önemlisi ise 
Üniversite içinde 
yer alacak Denizcilik 
Fakültesi için 
binayı da bizim 
belediyemiz 
yapacak" dedi.
Başkan Turgut, 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
ek binası için 
belediye tarafından 
ödenek ayırmaları 
nıh ise mümkün 
olmadığını söyledi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1.933@hotmail.com 
www.milliyet/b,log/özcan vural

YazıYORUM

Ey DTP...
Ey DTP denen Demokratik Toplum 

Partisi başkanı veya üyeleri, onlara oy 
verenler...

Güneydoğu sorunu, Kürt sorunu adını 
verdiğiniz sorunu açıkça anlatın ki bilelim. 
Kıvırtmayın, yakışmıyor..

Konuşacağım diye Büyük Millet 
Meclisi’ne girdiniz..

Bizim kesemizden her ay 10.000 ytl 
maaş alıyor,

Meclis lokantasında adeta bedava 
yemekleri yiyorsunuz,

Milletvekili rozetini göğsünüze takıp, 
kürsüden yemin edip, her oturumda 
orada oturduğunuzu görüyoruz.

Ama şu siyasi çözüm’den neyi kastet
tiğinizi biraz açıklayın da biz 500 lira maaş 
alan emekliler, işçiler anlayalım...

Siz ne istiyorsunuz?
Açık konuşun.
Bayrak mı, Toprak mı, Bağımsız bir 

Devlet mi?
Cevap verin artık. Bütün halklar duy

sun..
Mesela deyin ki, biz yeni bir devlet 

istiyoruz..
Kendi bütçemizi kendimiz yapacağız.
Kendi vergimizi kendimiz toplayacağız.
Kendi memurumuzu, savcımızı, 

yargıcımızı, polisimizi, öğretmenimizi 
kendimiz tayin edecek, maaşlarını ken 
dimiz ödeyeceğiz. (Bu kafa ile yapa
mazsınız.)

Vallahi harika olur.
Ama söyleyin şunu.
Ağzınızdan çıksın, bir duyalım.
Ne istediğinizi biz bilelim.
Belki işimize gelir, sizinle anlaşırız. 

(Biraz zor ama)
İyi komşuluk eder, gül gibi geçiniriz.
Ama söyleyin şunu, bir duyalım.
Siz ne istiyorsunuz yahu ?..
Haa... bir ihtimal, belki bunların hiçbiri

ni değil de siz sadece belki demokrasi 
istiyorsunuzdur.

Yoo, onu veremeyiz.
Çünkü bizde de yok.
Birazcık var zannediyorduk, onu da 1 

Mayısta gaz bombalarıyla, joplarla, oran
tısız güçlerle Taksim meydanında silip 
süpürdüler...

Yok bizde yok ki size verelim..
Bak bizler mert insanlarız bizde 

olmayanı açıkça söylüyoruz.
Sizler de mert insanlar olun...
Açık konuşun yahu.
İkiyüzlü olmayın..
Dürüstlük bir erdemdir..
Bizlere ihanet ediyorsunuz ben derim 

ki; kendinize ihanet etmeyin..
Adam gibi adam olun...
Siyasi çözüm falan diye lâfı gevele

meyin.
Çünkü anlaşılmıyor.
Ne istiyorsanız tek tek sayın.
Yoksa utanıyor musunuz?
Vallahi utanıyor da olsanız siz her 

siyasi çözüm dedikçe, biz de size sora
cağız ...

Kardeşim (bak sana kardeşim diye 
hitap ediyorum); ne istiyorsun açık söyle. 
Beni arkamdan vurma..

Biliyorsundur ancak hainler arkadan 
vurur..

mailto:ozcanvural1.933@hotmail.com
http://www.milliyet/b,log/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik belde ve 
köylerinde bulunan 
17 İlköğretim 
Okulunun katılımıyla 
Teknoloji Tasarım 
ve Görsel Resim İş 
sergisi açıldı.
Belediye Düğün 
Salonunda 
açılan serginin 
bugün de açık 
kalacağı 
açıklandı.
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Ömer Cüneyt

Akyol, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ile okul müdürleri 
ve davetlilerin 
katıldığı serginin 
açılış kurdelesini 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
eşi ile Garnizon 
Komutanı Ömer

Cüneyt Akyol'un 
eşi birlikte kestiler. 
Sergiyi gezen 
Kaymakam 
Baygül ile 
misafirlere 
okullarının start
larında bulunan 
öğrenciler icatları 
hakkında 
açıklama yaptılar. 
Tüm İlköğretim 
Okullarının katıldığı 
Teknolojik Tasarım 
ve Görsel Resim İş 
Sergisi belediye 
Düğün Salonu’nda 
bugün de izlenime 
açık olacak.

AK PARTİ Gemlik İlçe Teşkilatımızın 7 Haziran 2008 Cumartesi günü saat 10:30'ta 

Bursa Gündoğdu köyü piknik alanında düzenlemekte olduğu geleneksel piknik şöleni 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda yarışmalar ve süprizlerle dolu bir şekilde 
yapılacaktır.

Geleneksel piknik şöleninde insanların eğlenmesi ve rahat etmesi için her şeyi 
düşünen Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu geleneksel pikniğin bir şölen havasında 
geçmesi dileği ile, 

Tüm Gemlik halkı davetlidir. Enver ŞAHİN
AK Parti İlçe Başkanı

Not: Pikniğe gidecekler için araçlar Cumartesi sabahı
Dereboyu Taş köprüden saat 09:30'ta kalkacaktır.>
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Hayvan Barınağı..
Belediyenin topladığı köpek 

ler Gemlik’te hayvan barınağı 
oymadığı için Burşa’ya gön
deriliyor.
Belediye Veterineri Sami 

Beki, köpeklerin burada kısır- 
laştırılmasından sonra doğal 
ortama salındığı söyledi.
Köpek veya kedi veya bir 

başka hayvana bakmak, evin
de onları koramak bizim top 
/umumuzda daha pek makbul 
sayılan bir davranış değil.

Halk arasında bu durum pek 
de hoş karşılanmaz.
Köyde yaşamış olsanız, mut

laka bir köpeğiniz olurdu.
Ama, kent yaşamında Türk 

toplumu hayvanlarla birlikte 
yaşamayı daha içine sindire 
miyor.

Sindiremese de bu durum 
giderek artıyor

Belediyenin kısırlaştırdığı kö 
pekler yeniden doğal ortama 
bırakılıyor denmesi onların 
bizim aramızda sokaklârda 
dolaşması anlamına mı geliy
or?
İki şeyi birbirinden ayırmak 

gerekir.
Evde veya evin bahçesinde 

bakılan bir hayvan, herşeyden 
önce aşıları yapılan, temizle-

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

nen, bakımlı evcillerdir.
Oysa, sokaklarda başıboş 

dolaşan hayvanların aşıları 
olmadığından sağlık yönün
den tehlikelidirler.
Parazit taşıma olasılıkları 

yüksektir.
Onun için başıboş dolaşan 

sokak hayvanlarının bir barı
nak ortamında tutulmaları ge 
re kir.
Belediye salt kısırlaştırma ya 

pıp bu hayvanları doğal ortam 
diye yine sokağa salarsa kor 
karım çoğalmanın dışında di 
ğer kötü unsurları taşımayı 
sürdürürler.

Vatandaş sokakta başıboş 
dolaşan .köpeği görünce ür 
küyor.
Kediler daha küçük hayvan

lar olduklarından pek korku 
yarathııydrlar, ancak onlarda 
sağlık yönünden köpeklerden 
farklı değiller.

Bu nedenle Gemlik’te büyük 
eksikliği hissedilen Hayvan 
Barınağının biran Önce yapıl
ması gereklidir.

Bu konuyu birçok kez gün
deme taşımama karşın Bele 
diye Başkanımız pek önem
semiyor.

Belediyenin mezbaa çev 
resinde hayvan barına yapma 
ya uygun yerleri var.

Mezbaadan çıkan birçok 
artık buraya yapılacak barınak 
ta toplanan hayvanlara verile 
bilir.
Çevremizde birçok sanayi ku 

ruluşu var.
Blınların yemek artıkları bu 

hayvanların doyurulmasını so 
run olmaktan çıkarır.

Hayvanlara bakacak yeterli 
resmi veteriner hekimlerimiz 
de var.
Bunlara gönüllüler de ekle 

nebilir.

Yeterki bir Hayvan Barınağı 
yapılsın.

Bu iş çok zor bir iş de değil.
Trilyonluk bir yatırım da de 

ğil.
Gemlik’te Hayvanseverler 

Derneği’ne üye bayanlar, 
böyle bir barınakta birkaç 
saatini gönüllü olarak geçire
bilirler.

Burada hayvan tedavisi de 
yapılır, kısırlaştırmada..

Hele bir adım atılsın.
Bu işin belediye’ye bir kül 

feti olacağını sanmam.
Şoktaki havyvanları kederine 

terk etmek yerine, sağlıklı bir 
ortamda yaşatmak dinen de 
yerinde bir davranıştır.

Belediye Başkanımız Hacıdır.
İslam dini tüm canlıların ko 

runmasını emreder.
Hacı bir Başkan, Gemlik’e 

bir hayvan barınağı yapma 
İldir.

Hem de örnek bir Barınak.
Yakınımızda Bursa da AB 

normlarına uygun hayvan 
barınağı var.

Bu görev başkana düşüyor.
İstese Hayvan Barınağını bir 

günde yaptırır.
Gemlik halkı Hayvan Barına 

ğı istiyor. Bizden duyurması.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Sınav 
Dershaneleri olarak 
girdikleri Askeri 
Liseler birinci 
aşama sınavında 
Gemlik Şubesi 
olarak 16 öğrencinin 
başarı gösterdiği 
öğrenildi.
Sınav Dershaneleri 
Gemlik Şube 
Müdürü Özkan 
Barbak, çok 
gururlu olduklarını 
belirterek, "Geçen 
yıl Askeri Lise 
sınavında 
yakaladığımız 

birinciliğin 
onurunu bu yıl da 
yaşıyoruz" dedi. 
Sınava tüm 
şubeleriyle katıldık
larını açıklayan 
Özkan Barbak, 
"Sınav Dershanesi 
olarak ayrıca bir 
gurur yaşıyoruz. 
Çünkü yüzde 95 
oranında bir başarı 
elde ettik. Sınava 
katılan öğrencileri 
mizin büyük çoğun
luğu sınavı kaza
narak bizi ve aileleri
ni onurlandırdı. 
'Sınav'la sınava 
hazırlanmanın ayrı

calığını herkese 
gösterdiler. Sınavı 
kazanan öğrenciler
imizi ve ailelerini 
kutluyor, onları bu 
zorlu sınava hazır
layan öğretmenler
imize ve tüm ekibe 
teşekkür ediyoruz. 
Bizim işimiz 
kazandırmak" 
diye konuştu.
Askeri Lise sınavları 
birinci aşamasını 
kazanan Sınav 
Dershanesi 
öğrencilerinden 
Mustafa Yıldız, 
Yağız Kemal Yücel 
ve Ergün Gür, KKK, 

DKK ve Bando 
Astsubay sınavı 
birinci aşamasını 
kazanırken, 
Emre Fışkın, Ali 
Altıntaş, Serkan 
Dehmen, Mehmet 
Berker Sevinç, 
Deniz Çağlı, 
Ahmet Gök, 
Remzi Emre 
Sevimli, Behlül 
Öztürk, Ahmet 
Çaylak, Doruk Biçil, 
Mustafa Cemil 
Güney, Muhammet 
Oğuzhan Şen ve 
İsmail Has KKK bi 
rinci aşama sınavını 
kazandılar.

Bursa'da kameralı 
kent izleme sistemi 
olan MOBESE 
kurulması için 
gereken kaynağın 
bir bölümünü 
sağlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Bursa Valiliği ve 
İl Emniyet 
Müdürlüğü arasında 
protokol imzalandı. 
Bursa'da uygula
maya konulması 
planlanan MOBESE 
sistemi kurulması 
için ilk adım atıldı. 
Toplam 7.5 milyon 
YTL'ye mal olacak 
projenin ilk etabı 
önümüzdeki gün
lerde ihaleye çıka
cak. Eylül ayına 
kadar binasının 
tamamlanması 
planlanırken, 
sisteme ise 
safhalar halinde 

yıl sonunna 
kadar geçilmeyi 
hedefleniyor. 
Projenin 5 milyon 
YTL'lik ilk etabı 
için finansal 
destek sağlayan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Valilik ve İl 
Emniyet Müdürlüğü 
arasında protokol 
imzalandı.
Bursa Valiliği'nde 
düzenlenen 
imza töreninde 
konuşan Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Bursa 
için büyük önem 
arzeden MOBESE 
projesinin ihale 
aşamasında 
olduğunu belirterek 
proje için gerekli 
olan finansal kay
nağı karşılamaya 
çalıştıklarını 
açıkladı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği'nin 
davetlisi olarak 
Gemlik'e gelen 
Çek Cumhuriyeti 
sanatçıları Bahkpazı 
kahvehaneler 
bahçesinde ilginç 
enstrümanlarıyla 
verdikleri açık hava 

konserinde izleyen
lere zevkli anlar 
yaşattılar.
Yaşam Derneği 
Başkanı A. Murat 
Yılmam ile Barış 
Bozyiğit ve Burak 
Eğrikavuk'un oluş
turduğu grup Sala 
mura ile geçen yıl 
gittikleri Bulgaris 
tan'ta festivalde 

tanıştıkları Çek 
Cumhuriyetinden 
Tomaş, Drogan ve 
Martin Papa ile 
yeniden karşılaşınca 
kendilerini Gemlik'e 
davet ettiler. Grup 
Mama Papa ismiyle 
balkanları gezen Çek 
Cumhuriyeti sanatçı 
larından Tomaş, 
dağda gezerken 

keşfettiği ağaç dalın
dan yaptığı ilginç 
enstrümanıyla 
geldikleri Gemlik'te 
ilgi odağı oldular. 
Gemlik'i sevilen 
Martılar grubuyla 
güzel bir orkestra 
oluşturan iki ekip 
sanatçıları 
birlikte Bahkpazarı 
kahvehaneler 

bahçesinde izleyen
lere muhteşem 
bir konser ziyafeti 
verdiler.
Gemlikli Grup 
Martılarla birlikte 
"Şeker oğlan"ı 
seslendiren orkestra 
üyeleri ile Tomaş'ın 
icat ettiği ilginç 
ağaç dalından 
yapılan enstrüman 

izleyenlerin 
büyük ilgisini 
çekti.
Yaklaşık bir saat 
boyunca akşam 
konseri veren 
Çek Cumhuriyeti 
sanatçısı Tomaş 
ve arkadaşları 
geldikleri Minibüs ile 
tekrar ülkelerine 
dönüş yaptılar.

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
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B : 513 96 83 Fax: 513 35 95



UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARIKAHİZMETVERMEKTEYİZ.
Adres: İstiklal Cd. Gemlik' BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40
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ıiriıııı MmıMııı İSIM silil
Bursa'da konfeksi 
yon atölyesinde 
çalışan ve 1 hafta 
önce işten ayrılan 
zanlı, alacağı oldu 
ğunu iddia ederek 
arkadaşı ile birlikte 
işyerini soydu.
Edinilen bilgiye 
göre; Duaçınar 
Mahallesi'nde bulu
nan Mesut T.'ye ait 
konfeksiyon

atölyesinden bin 200 
adet çocuk penyesi, 
400 adet çocuk eteği 
ve 260 adet çocuk 
pijama takımı 
çalındı. Hıfsızlık - 
olayının ardından 
hareket geçen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Hırsızlık Bürosu 
dedektifleri /zan İmin 
işyerinden hafta 
önce ayrılan,C.K

Hırtı, Mamaliâe fcıtl kurmuş
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

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

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

ACİlSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ
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 

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.

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Dogalgaz Poliçesi Yapılır.

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

(20) ve arkadaşı S.G 
(19) olduğunu tespit 
etti. Zanlılar yapılan 
operasyon sonucun
da yakalanarak 
gözaltına alınırke.n, 
çalınan malların İ.D 
(24) isimli birine 
satıldığı tespit edildi-. 
Yapılan aramada 
çalıntı olduğu tespit. 
edilen mâllar ele 
geçirilerek sâhibine

teslim edildi.
Zanlı C.K, emniyette 
alınan ifadesinde, 
işyerinden alacağı 
olduğu için 5 bin 
YTL değerinde 
giyim eşyası 
çaldığım söylerken, 
malları satın alan 
İ.D çıkartıldığı 
mahkeme 
tarafından 
serbest bırakıldı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kamu 
bankasına ait bankamatiğe kürulan düzenek 
para çekmeye gelen vatandaşın ihbarıyla 
ortaya çıkartıldı, Polis, düzeneği kimin veya 
kimlerin kurduğunu bulmak içip soruşturma 

, başlattı. Edinilen bİİğiye göre~^rtuğruîgazi
Mahalle si'ndeki bankametiğe para çekmeye 
gelen Nifar Ç., kartı sıkıştı. Kimliği belirsiz bir 
kişi, Nigar Ç.'a şifresini sordu. ■.
Bunun üzerine şüphelenen Nigar Ç., durumu 
polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, 
bankametiğin kart giriş bölümüne kurulan 
düzeneği buldu. Ni gar Ç., olayla ilgili polise 
ifade verdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü yet 
kilileri, vatandaşların bu tür durumlarda 
dikkatli olmalarını istedi.

I
İ

CekiciUe 
Tllfın arasına 

sıkışarak 
can «erili

Bursa'da meydana 
gelen iş kazasında 
1 kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye gö 
re, merkez Osman 
gazi ilçesinde toplu 
konut şantiyesinin 
stok alanında mey 
dana gelen iş kaza
sında çekici ile 
TIR'ın arasında 
sıkışan Ahmet 
Demirok (19) ağır 
yaralandı. Hemen 
özel bir hastaneye 
kaldırılan Demirok, 
yapılan müda
halelere rağmen kur
tarılamadı. Savcılık, 
Makine Mühendisleri 
Odası'ndan bir 
bilirkişiyle birlikte 
şantiyede incele 
melerde bulundu?
Olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.

İ ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Serbest Kürsü
Uz. Dr. Gürcan VURAL 

Kanser Tanı Uzmanı 
sitonet@superonline.com

Kanserin ipuçları....
Anormal vücut hücrelerinin başıboş 

kontrolsüz bir şekide üremeleri ile mey
dana gelen bir çeşit hastalıktır.

Başka bir deyişle vücutta meydana 
gelen kötü tümörlere kanser denir.

Kanser hücreleri, ya etraftaki dokuları 
istila ederek ya da ak veya kırmızı kan da 
marları ile vücudun diğer taraflarına 
yayılır.

Buna metastaz (yavrulama) denir.
Kanserin esas nedenini bilinmemekle 

beraber, hava kirliliği, ve sigaranın kanse 
re zemin hazırlayıcı oldukları ileri sürül 
mektedir.

Kanserden korkmayınız, geç kalmaktan 
korkunuz!

Bu nedenle aşağıdaki belirtilerin biri 
görüldüğü zaman doktora başvurunuz. -

Makat veya rahimden gelen anormal 
kanama veya akıntılar -

Göğüslerde veya vücudun herhangi bir 
yerinde görülen ve ele gelen şişlik veya 
sertlikler -

İyileşmeyen yaralar -
Ses kısıklığı veya belirli bir sebebi 

olmayan öksürük -
Yutma güçlüğü ve hazım bozuklukları - 
Ben ve siğillerde görülen değişmeler.
Bu işaretlerin herhangi biri iki haftadan 

fazla devâm ederse mutlaka doktora baş 
vurmak gerekir.

Kanserin görüldüğü yerler aşağıda gös
terildiği şekilde tespit edilmiştir.

- Beyin ve omurilikte %1 - Ciltte %10 - 
Tenasül yollarında, erkeklerde %10, 
kadınlarda % 6 - Memelerde %14 - 

Sindirim sisteminde %25
- Solunum yollarında, erkeklerde %2, 

kadınlarda %3 -
Karaciğer ve safra kesesinde %3 - 

Diğer organlarda %8
Bu bilgilerin ışığı altında, akciğer, deri, 

dil, dudak, gırtlak, mide, incebağırsak, 
kalın bağırsak, mesane, meme, ve prostat 
daha fazla görüldüğü söylenebilir.

Kanser tedavisinde uygulanan makro 
biyotik gıda rejiminin çok etkili olduğu, bu 
rejimi uygulayan hastaların iyileştikleri ve 
sağlıklı kimselerin de kanser olmadıkları 
ileri sürülmektedir.

Makro-biyotik Gıda Rejimi:
Bir günlük gıdanın, % 6O'ı buğday, arpa, 

mısır, darı, esmer pirinç veya çavdar 
unundan yapılmış gıdalardan seçilir. %23- 
25'i hayvan gübresiyle gübrelenmiş 
bahçelerden toplanmış taze ve olgun 
meyvelerden, patates, patlıcan, ıspanak, 
veya domatesten seçilir. % 5-10'u tahıl 
veya sebze çorbalarından seçilir. %10-15'1 
deniz ürünleri arasından veya soya fasul 
yesi, taze fasulye, kırmızı pancar veya şal
gamdan seçilir.

Haftada bir kere beyaz etli balık 
yenebilir.

Ancak her hafta pişirme şeklini 
değiştirmek gerekir.

Haftada iki kere de fazla şekeri olmayar 
meyveler yenebilir.

Çay içilebilir.
Aşağıdaki yiyecek ve içecekler de 

yasaktır.
Beyaz unla yapılmış ekmek, pasta gibi 

şeyler, beyaz pirinç, tavuk, peynir, yumur
ta, konserveler, dondurulmuş yiyecekler, 
şeker, üzüm, şekerli meyve suları, olgun
laşmış meyve ve sebzeler, kuru fasulye, 
ve kuru bezelye, mercimek, mantar, 
pekmez, bulama, çikolata, kakao, gazoz 
dahil bütün meşrubatlar, ve alkollü içecek
ler, turşu, sirke, hardal, sofra tuzu, bayat 
yiyecekler, sığır eti.

mailto:sitonet@superonline.com
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Türkiye Büyümede 
Hindistan'ı sollayacak

Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) ile Dünya 
Tarım Örgütü 
(FAO)’nün ortak 
hazırladıkları “2008- 
2017 Tarımsal 
Görünüm Rapo 
ru”nda Türkiye’nin 
gelecek yıllarda Çin 
ve Hindistan’ın 
ardından en yüksek 
büyüme sağlayan 
ülke olacağı, 2017 
yılına doğru, Hin 
distan’ı da sollayıp 
ikinciliğe yerleşe
ceği tahminine 
yer verildi 
“2008-2017 Tarımsal 
Görünüm Rapö 
ru”nun özet bölü 
müne göre, Türkiye 
2002-2006 arasında 
yılda ortalama 
yüzde 7.2 büyüdü. 
2008 yılı için yüzde 
5.4, gelecek^ılda 
ise yüzde 5.7 
büyüme öngörüldü. 
Raporda Türki 
ye’nin 2010-2017 
yılları arasında ise 
yıllık ortalama yüz 
de 5.5 büyüme sağ 
layacağı tahmin 
edildi.
Bu rakamlara göre, 
Türkiye önümüzde
ki 10 yılda batılı 
parlamenter rejimle 
kalkınma yolunu 
seçmiş OECD 
ülkeleri ve Çin 
arasında yapılan 
sıralamada, Çin ve 
Hindistan’dan sonra 
en fazla büyümeyi 
sağlayacak ülke 
olacak. Hindistan 
2014’e kadar yıllık 
ortalama olarak 
Türkiye’nin 
üzerinde bir 
büyüme sağlayacak 
ancak ondan sonra

büyümesi yıllık 
yüzde 5.3’e inecek 
yani Türkiye daha 
yüksek rakamla 
büyümesini sür 
dürecek. Türkiye’yi 
büyüme artışında 
Rusya izleyecek. 
Çin’in reel GSYİH 
büyümesinin 
2010’dan sonra 
yüzde 10’lu rakam
lardan yüzde 8.2’e 
ineceği tahminine . 
de yer verildi.
KALKINMA 
REKORTMENİ 
ÜLKELERDE 
ÇOCUK YAPMA 
AZALACAK 
Raporda 2017’ye 
kadar nüfus artış 
oranları tahminleri 
de yer aldı, Buna 
göre kalkınma reko
rtmeni ülkelerde 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
"ûç çocuk yapın’’’ 
önerisini tartıştıra
cak nüfus artış hızı 
düşüşleri olacağı ' 
tahmin edildi. 
Kalkınma ve nüfus 
rekortmenlerinden 
Hindistan’da bu yıl 
yüzde 1.50 olan 
nüfus artış hızı, 
2017’de yüzde 
1.22’ye düşecek. 
Çin’de ise yüzde 
0.63’lük artış 
hızının arada 
küçük yükselişler 
kaydetmekle 
birlikte 2017’de de 
aynı düzeyde ola
cağı tahmin edildi. 
En çarpıcı nüfus 
artışı düşüşlerinden 
biri de Kore’de 
yaşanacak. Korede 
binde 36’hk nüfus 
artış hızının 2017’de 
binde 9’a düşeceği 
tahmini yapıldı.

SATILIK DAİRE
Denize sıfır, 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

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

M'İHİIIİM

PARILTI OTO YIKANA 
0.5336933395

TECRÜBELİ 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR 

iracaatların şahsen yapılması rica olun ur. 

İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 

Gemlik Yalova Yolu 5. Km.
Tel: 513 23 94

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VEHÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Td:513332l)

REDKİT 12.00-14.00-16.00-19.00
LÜTFEN BAŞA SAR 14.15 -16.30 ■ 19.15 ■ 21.15
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II

fişim im üyeleri Hayftrrye'ılen İM seyretti

yaşadıkları ilçenin 
ne kadar güzel bir 
coğrafya içinde 
olduğunu bir kez

Gemlik'in eşsiz 
güzelliğini 
seyreden doğa 
sporları üyeleri

daha görerek gölü ve görülebilen
mutlu oldular. tüm dağların
Dağların.zirvesinden muhteşem görün- 
Gemlik, İznik tüsünü izleyen

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Düzenledikleri 
doğa yürüyüşleri 
ile dikkatleri çeken 
ve her geçen gün 
ilgi gösterilen 
Gemlik Yaşam 
Atölyesi bünyesinde 
faaliyet gösteren 
Doğa Sporları 
Atölyesi üyelerinin 
hafta sonu yaptıkları 
Haydariye gezisi 
muhteşem geçti. 
Gemlikli 20 doğa 
severin sabah saat
lerinde iskele mey
danından araçlarla 
başlayan gezi 
yolculuğu 
Haydariye Köyü’nde 
tamamlandı.
Kafile buradan yaya 
olarak başladıkları 
yürüyüşle Karapınar, 
Sarıkaya, Darıdere ve 
Karhktepe güzer
gahını takip ederek 
yaklaşık 30 kilome
trelik yürüyüşü 
Abdullah Sal, .. 
Mehmet Gür, Ünal 
Özbostanlar ve Yaşar 
Ayvaz'ın liderliğinde 
Gemlik Askerlik 
Şubesi sırtlarında 
tamamladılar.
Dönüş güzergahında

yürüyüş ekibi 
günün tadına var
manın da mutlu
luğunu yaşadılar.

. Gemlik Yaşam 
Atölyesi "Doğa 
Sporları Atölyesi" 
üyeleri gezi 
boyunca her 
zaman olduğu 
gibi yine yol 
kenarlarına atılmış 
plastik şişeler ile 
çöpleri toplamayı 
ihmal etmediler. 
Gezi boyunca 
uğradıkları 
çiftliklerde 
kendilerine ikram 
edilen ayranları içen 
kafile elemanları, 
doğada içilen 
ayranın tadını 
bir kez daha tattılar. 
Kısa sürede 
düzenlenen doğa 
yürüyüşleri 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 
faydalanabilecekler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Asil Çelik'in kuruluş 
yıl dönümü 
nedeniyle işletme 
içinde bulunan 
kısımlar arasında 
düzenlenen futbol 
turnuvasında 
çoğunluğunu 
Gemliklilerin 
oluşturduğu 
Çelikhane takımı 
şampiyon oldu. 
16 takımın katıldığı 
turnuvanın final 

maçında Çelikhan-1 
ile Haddehane 
karşı karşıya geldi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi üyesi 
Alpaslan llgin'in de 
forma giydiği ve 
Mahmut, Caner 
Cural, Caner Tamer, 
Yakup, Cengiz, 
İlker, Erkan, Tolga, 
İsmail, Emrah, 
Alpaslan ve 
Ünal'h kadrosuyla 
mücadele eden

Çelikhane-1 
takımı finalde 
Haddehane'yi 3-1 
yenerek 2008 yılı 
Bahar Turnuvasının 
şampiyonluğunu 
kazandı. Turnuvada 
Haddehane ikinci, 
Çelikhane-2 ise 
üçüncü oldu. 
Turnuvada Aydın 
ve Alpaslan 11'en 
golle en çok gol 
atan futbolcu 
oldular.

GELECEdÛMtei» ;U.TINA BİR AİTIK.

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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Erik sağlık küpü
Eriğin, karaciğer, 
kalp, böbrek ve 
romatizma hastalık
ları ile sindirim sis
temi rahatsızlıkları
na iyi geldiği bildiril
di. Uludağ Üniver
sitesi (UÜ) Ziraat 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. 
Dr. Utku Çopur, 
eriğin, sahip olduğu 
zengin vitamin 
içeriği, çeşitli 
hastalıklara karşı 
gösterdiği olumlu 
etki ve düşük 
kalorisi nedeniyle 
çok faydalı bir 
meyve olduğunu 
söyledi.
Eriğin düşük 
kalorisi nedeniyle 
diyet uygulayan 
kişilerce de tercih 
edilen meyvelerin 
başında geldiğini, 
iklim açısından çok 
şanslı olan 
Türkiye'de ilkba
hardan yaz sonuna 
kadar çeşit çeşit 
erik bulmanın 
mümkün olduğunu 
ifade eden Prof. 
Dr. Çopur, "Bugün 
Türkiye'de yetişen 
eriklerin bir kısmı 
yerli, bir kısmı da 
yabancı çeşitlerdir. 
Türkiye'deki en 
tanınmış erik çeşit
leri, 'can', 'papaz', 
'mürdüm' ve tatlı 
üryani' erikleridir. 
'Can eriği', genellik
le yeşil olarak

tüketilir. Bu 
tüketim şekli ülke 
mize özgüdür" dedi. 
-Eriğin faydaları- 
Prof. Dr. Utku 
Çopur, eriğin bağır
sak faaliyetini 
artırıcı etki göster
diğini belirterek, 
şöyle devam etti: 
"Ayrica potasyum 
ve magnezyum min
erali açısından da 
zengin bir meyve 
olduğu bilinmekte
dir. Eriğin karaciğer, 
kalp, böbrek ve 
romatizma hastalık
ları ile sindirim 
râhatsızlığrçeken ve 
tuzsuz diyet uygu
layan kişilerce 
tüketilmesi öner
ilmektedir. Ayrıca 
eriğin regl düzen
leyici, idrar sök- 
türücü ve terletici 
özellikleri de 
bulunmaktadır. 
Çiğ erikte çeşitli 
minerallerin yanı 
sıra C, A ve E 

vitaminleri ile beta 
karoten de 
bulunuyor." 
Prof. Dr. Çopur, 
eriğin komposto, 
reçel, marmelat 
şeklinde 
tüketildiğinde 
ilave edilen 
şekerden dolayı 
kalori değerinin 
arttığını, bu 
nedenle vitamin 
ve minerallerden 
daha sağlıklı bir 
şekilde yararlan
abilmek için taze 
olarak tüketiminin 
önerildiğini bildirdi. 
Eriğin Anadolu'da 
kurutularak da 
tüketildiğini ifade 
eden Prof. Dr. 

Çopur, "Kuru 
tülmüş eriğin 
besin değerinin 
tazesine göre 
daha yüksek 
olduğu bilinmekte 
ve pişirilmeden 
tüketilmesi tavsiye 
edilmektedir" dedi

mıinı nı M ıılı ıı w
Sağlık Bakanlığı, 
açıkta satılan dol 
durma ve buzlu içe
cekler alınırken 
dikkatli olunması, 
güvenilir olmayan 
yerlerden, sokak 
satıcılarından 
dondurma 
alınmaması 
istendi.
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün 
açıklamasında, 
sıcak yaz günlerinin 
gelişiyle başta 
dondurma olmak 
üzere buzlu 
gıdaların tüketi
minin de arttığına 
dikkat çekildi.
Yeterli ve dengeli 
beslenme için her 
gün tüketilmesi 
gereken sut ve süt 
ürünleri grubunda 
yer alan dondur
manın; protein, kar
bonhidrat ve yağın 
yanı sıra A, B, C, D, 
E vitaminleri, 
kalsiyum, fosfor, 
magnezyum, 
sodyum, potasyum, 
demir ve çinko gibi 
mineralleri içerdiği 
belirtilen açıklama
da, "Ancak sağlıklı 
bir dondurma ve 
buzlu gıda 
üretiminde kul
lanılan katkı 
maddelerinin, 
Tarım ve Köyişleri

Bakanlığı 
tarafından izin 
verilen Türk 
Gıda Kodeksi'ne 
uygun katkı 
maddelerini 
içermelidir" denildi. 
Açıklamada, 
dondurma ve 
buzlu gıda 
tüketilirken şu 
hususlara dikkat 
edilmesi istendi: 
-Dikkat edilmesi 
gereken en önemli 
husus, sağlıklı ve 
hijyenik şartlarda 
hazırlanmış 
dondurmanın 
tüketilmesidir.
Biınun için de don
durmanın pastörize 
sütten yapılması ve 
hijyenik koşullarda 
üretilmesi çok 
önemlidir.
-Süt, mikroorganiz
maların üremesi için 
çok iyi bir ortamdır. 

Sağlıksız koşullarda 
üretilen dondurma
da bakteriler 
kolaylıkla üreyebilir. 
Bu nedenle güve
nilir olmayan 
yerlerden, sokak 
satıcılarından 
dondurma satın 

alınmamalıdır.
-Paketlenmiş 
dondurma ve 
buzlu gıdalarda ise 
paket üzerindeki 
etiket okunmalı, 
Tarım 
ve Köy İşleri 
Bakanlığı 
üretim/ithalat 
izninin olup 
olmadığına, 
son kullanma 
tarihine dikkat 
edilmeli, izinsiz 
ve/veya son 
kullanma tarihi 
geçmiş ürünler 
asla satın alınma
malıdır.
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BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

‘TRAFİK * YOL BELGESİ
KASKO *
KAYIT TESCİL *
PLAKA
NAKİL *

TEMİZ KAĞIDI 
MUAYENE 
DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

Gemlik Belediyesi Veteriner Hekimi Sami Beki, zararlı böceklerin yok edildiğini söyledi

“Gemlik ve çevresinde 
öldürücü kene yok”

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kene
Kene, hayvanların ve insanların vücutlarındı ı 

parazit olarak yaşayan bir zararlı.
Basında neredeyse hergün okuduğumu: 

haberlerde kene sokması nedeniyle yaşamın 
yitirenlerin olduğunu görüyoruz. Devamı 5’de

Son zamanlarda insanların 
ölümlerine neden olan Kırım Kango 
Kanamalı Ateşi hastalığı virüsü taşı 
yan kenenin Gemlik ve köylerinde 
bulunmadığını söyleyen Gemlik 
Belediyesi Veteriner Hekimi Sami 
Beki, sürekli ilaçlama yaparak zararlı 
böceklerin yok edildiğini söyledi. 
Beki, dünyada yaklaşık 400 çeşit ke 
nenin bulunduğunu ve bunlardan 4-6 
tipinin öldürücü hastalığı taşıdığını 
belirterek, “Gemlik bölgesinde yap
tığımız ilaçlama çalışmalarında öldü 
rücü keneye rastlamadık. Vatandaş 
larımiz rahat olsunlar” dedi. Syf3'de

GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT EPEB
IIFCEGİNİZ TEK aores

■ AYRAN I

■ 4.50 - YTL. H

SINIRSIZ KCBRP - KOFT€ 
€V V€M€KL€Rİ ve TATLI Ç€ŞİTL€nİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

Yeni Adliye Binası Karşısı 
Nö:44/A Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 46 56

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dünya Çevre Günü neflennıle cop tonlaflılar
Milli Eüitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
5 Haziraın Dünya 
Çevre G ünü 
nedeniyle yayın
ladığı genelge 
doğrultusunda 
tüm yurtt.a olduğu 
gibi ilçem izde de 
okullarda öğrenim 
gören öğnenciler 
toplu olarak 
çevre temizliği 
yaptılar. 
Daha önce 
okulların tatil 
edileceği ve 
öğrencilerin 
gün boyu çevre 
temizliği yapacakları 
açıklanırken 
velilerden gelen 
"Bizim çocuklarımız 
temizlikçi mi?" 
gibi yoğun tepkiler 
nedeniyle okullar 
tatile girmedi. 
Okul müdürleri 
ve öğretmenlerin

de katılımıyla 
TEMA Vakfı 
çevreci öğrencilerin 
desteğiyle ilçenin 
muhtelif bölgelerine 
dağılan öğrenciler 
gördükleri her 
tür çöpü poşetlere 
doldurarak 

belediye temizlik 
görevlilerine 
teslim ettiler. 
Her okul kendi 
bölgesinde 
bulunan cadde 
ve sokaklara 
dağılarak başlattık
ları çöp toplama

işleminde özellikle 
poşet ve pet 
şişeler toplandı. 
Öğrencilere 
çevre temizliği 
bilincinin yerleş 
tirilmesi amacıyla 
tüm yurtta 
yapılan temizlik

çalışmasına 1 milyon personel
yaklaşık 15 milyon ve gönüllü velilerin
öğrenci ile katıldığı öğrenildi

J9fa-Hiihwvei;ui 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
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

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: 51317 94

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

Bursa esnafı 
dayanışma içinüe 

sorunlarını çözüyor
Bursa esnafı, büyük 
alışveriş merkezleri 
ne karşı dayanışma 
içerisinde ortak 
çalışmalar yürütme 
ye hazırlanıyor. Bu 
dayanışmaya örnek 
olarak 1800'lü yıllar
da yaptırılan Apol 
yont Han gösterili 
yor. Han, Bursa 
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odaları Birliği 
(BESOB)'nin, esnaf 
ve sanatkarları, 
içinde bulundukları 
sıkıntılı dönemden 
kurtarmak, süper ve 
hiper marketler ile 
rekabet edebilir 
duruma getirmek 
S' in başlattığı 'Çok 

rtaklı İş Yerleri 
Projesi'nin küçük 
bir örneğini oluştu
ruyor. BESOB Baş 
kanı Arif Tak, Apol 
yont Han'da düzen
lediği basın toplan
tısında, han avlusu
nun esnaf tarafın
dan ortak kullanıma 
açıldığını kaydetti. 
Çalışmanın İne 
göl'de başlatılan 
"Çok Ortaklı İş Yer 
leri Projesi" ile ör 
tüştüğünü belirten 
Tak, şöyle konuştu: 
"İnegöl’deki 92 
bakkal süpermar
ketlerle rekabet 
edebilmek amacıyla 
bir araya gelerek 
İnegöl Bakkallar

Kooperatifini kurdu. 
Burada da esnafı 
mız hanın avlusunu 
bölmeyerek ortak 
kullanıma açtı. 
Avludan bütün iş 
yerleri faydalanıyor. 
Esas önemli olan 
bu ortak alanda hiç 
bir sıkıntı yaratma 
dan, birbirine gü 
venmek. Artık esnaf 
ve sanatkar, devlet
ten bir şey bekleme 
den kendi gücüyle, 
emeğiyle, dayanış
ma içinde çalışa
cak. Kimse esnafı 
ortadan kaldıramay
acak. Burası da 
buna küçük bir 
örnek.” 
Osmangazi Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe ise Apolyont 
Han'ın restore edil 
meşinden duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek, şunları 
söyledi: "Biz ken
timizin ziynetlerine 
sahip çıktığımız 
zaman, onların 
üzerlerindeki külleri 
kaldırdığımız zaman 
Bursa'mız bir dünya 
kenti olma yolunda 
hızla ilerliyor. Bizim 
restore ettirdiğimiz 
yapılar genellikle 
Kurumlara ait 
yapılar. Bursa'daki 
tarihi yapıların bü 
yük bir çoğunluğu 
özel mülkiyet” dedi

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Gemlik Belediyesi Veteriner Hekimi Sami Beki, zararlı böceklerin yok edildiğini söyledi 

‘Mit llt MIMIİ8 
Mâ Mut'
Son zamanlarda insanların ölümlerine neden olan Kırım Kango 

Kanamalı Ateşi hastalığı virüsü taşıyan kenenin Gemlik ve köy
lerinde bulunmadığım söyleyen Gemlik Belediyesi Veteriner Hekimi 
Sami Beki, sürekli ilaçlama yaparak zararlı böceklerin yok edildiği
ni söyledi. Beki, dünyada yaklaşık 400 çeşit kenenin bulunduğunu 
ve bunlardan 4-6 tipinin öldürücü hastalığı taşıdığını belirterek, 
“Gemlik bölgesinde yaptığımız ilaçlama çalışmalarında öldürücü 
keneye rastlamadık. Vatandaşlarımız rahat olsunlar” dedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Önder Sav masalı!

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir çok insanımızın 
ölümüne sebep 
olan Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi 
Hastalığı Virüsünü 
taşıyan Kenenin 
Gemlik ve 
köylerinde

' bulunmadığı 
açıklandı.
Gemlik Belediyesi 
Veteriner Hekimi 
Sami Beki yaptığı 
açıklamada, 
önlem alındığını ve 
sürekli ilaçlama 
yapılarak zararlı 
böceklerin yok 
edildiğini söyledi. 
Dünyada yaklaşık 
400 çeşit kene 
bulunduğunu 
belirten Beki,

bunların içinde 
4-6 tipin bu 
öldürücü hastalığı 
taşıdığına dikkat 
çekerek bir kenenin 
yılda 5-15 bin 
adet yumurta 
bıraktığını ancak 
küresel ısınma 
nedeniyle de bu 
rakamın iki misline 
çıktığını kaydetti. 
Belediye Veteriner 
Müdürlüğü’ne 
alınan son sistem 
ilaçlama makinesiyle 
Gemlik'te bulunan 
çocuk parklarının 
belirli periyotlarla 
ilaçlanmakta 
olduğunu bildiren 
Sami Beki, "Sürekli 
olarak yaptığımız 
ilaçlamanın yanı 
sıra vatandaşları

mızdan gelen şika 
yetleri de dikkate 
alarak çevre köyler 
dahil yaptığımız 
ilaçlama çalış
malarında öldürücü 
dediğimiz kene cin
sine rastlamadık. 
Vatandaşlarımız 
rahat olsunlar, 
okullarında tatile 
gireceğini göz 
önüne alarak 
ilaçlama işlemlerini 
iki katına çıkardık" 
dedi.
İlaçlamanın özellikle 
kene üzerinde 
yoğunlaştirılmadığı 
m da belirten Beki, 
"Bu tür haşerelere 
karşı ilaçlama 
çalışmalarımız 
zaten sürekli 
yapılıyor. Gemlik

bölgesinde 
öldürücü keneye 
rastlanmaması 
bizi de sevindirdi. 
Yine de bu tür 
ısırmayla karşı 
karşıya kalacak 
vatandaşlarımızın 
hemen sağlık 
kuruluşlarına 
giderek önlem 
almalarını 
öneriyoruz " 
şeklinde konuştu. 
Öte yandan 
Belediye Temizlik 
İşlerine alınan 
son sistem 
1.2 tonluk deposu 
olan ilaçlama 
makinesiyle 
mücadelenin 
daha başarıyla 
yapılacağı 
bildirildi.

Bir bomba patladı, iktidar yerle bir ola
cak dedik karşımıza yaşlı bir adamın aczi, 
zavallılığı çıktı...

CHP’nin, Genel Sekreter Önder Sav’ın 
bizzat CHP Genel Merkezi’nde dinlendiği 
ne dair iddiası çok büyük bir iddia idi ve 
Türkiye’de yer yerinden oynadı.

Deniz Baykal’ın hemen hükümeti suçla
ması, insanlara "herhalde hemen ortaya 
belgeler koyacaklar" dedirtti.

Ortaya hemen bir belge çıktı ama bu 
belge değil CHP’yi doğrulamak, düpedüz 
yalanladı.

Ben belgenin sahte olabileceğini 
düşünemediğim için

Önder Sav’ın içine düştüğü duruma 
güleyim mi, ağlayayım mı bilemiyorum.

CHP belgenin sahte olabileceğini 
söylüyor, hâlâ Önder Sav’a sahip çıkmaya 
çalışıyor.

Bana bile C.H.P. milletvekili onu koruyun 
dedi...

Ancak, bilsinler ki artık kimse onlara 
inanmıyor. .

Önder Sav’ın oldukça yaşlanmış akıl 
merkezinin peşinden mal bulmuş mağribi 
gibi koşan CHP’liler komik duruma 
düştüler.

Dilerim; CHP’liler başka bir noktanın da 
farkına varmışlardır.'

İçine düştükleri çıkmaz, çok daha vahim 
bir yara açmıştır.

CHP inanırlığını yitirmiştir! Yalancı 
mevkine düşmüştür.

CHP 21. yüzyılı doğru okuyamıyor.
Ben CHP’yi yöneten insanları saygın, 

ciddi, devlet terbiyesi almış insanlar olarak 
görüyordum.

Bir iddia ortaya attıklarında önünü ardını 
iyi hesap edeceklerini zannederdim.

İlla ki çok ciddi çalışılmış, her türlü 
belge ve ispat önceden hazırlanmış 
olmalıydı.

Ana muhalefetin bu kadar gayri ciddi 
duruş sergilemesi çocukça sözlerle 
savunmaya geçmesini insan aklı almıyor..

Bir kişinin, bir kurumun başına gelebile 
cek en kötü şeylerden birisiinanırhğını, 
güvenirliğini kaybetmesidir...

Zira, "oy" verilerek bir siyasi partiyle 
yapılan sözleşme, hiçbir hukuki yaptırım 
taşımayan sadece taraftarlığa dayanan bir 
ilişkidir.

Taraftarlığın tek olmasa bile olmazsa 
olmaz şartı ise güven, inanmaktır.. Doğru 
söylemek, dürüst olmaktır..

İşte bu son "Telefon dinleme hikâyesi" 
ile CHP, bir parti için bu kadar önemli bir 
silahını yitirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm partilerin 
anası durumundaki partisi, tekrar inanır
lığını kazanmak zorundadır.

Bunu acımasızca yapmalı,ameliyatlar 
yapıp eskimiş derilerini kesip atmalıdır.

Yoksa gittikçe erir , 100 kişilik meclis 
gruplarını da arar duruma düşer..

Değil ana muhalefet, muhalefet bile ola
maz.

Dost acı söyler ama doğruyu söyler ey 
yönetimde ki partililer..

Ayrıca CHP, samimi ve inanılır bir 
özeleştiri yapmak durumundadır.

Genel Sekreter Önder Sav ise gereğini 
muhakkak yapacaktır, zira artık o görevde 
kalamaz, kalmamalıdır..

Kaldığı her gün CHP beter yıpranır!
Erir gider...

■ Yerle bir olur, bu da 74 yılın tecrübesi ile 
ben söylüyorum...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Çınar İlköğretim Okulu nda 
yıl sonu etkinlikleri yanıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bu yıl öğretime baş 
layan Çınar İlköğre
tim Okulunda yıl 
sone etkinlikleri ile 
okulun yapımında 
katkıları bulunanlara 
teşekkür plaketi 
verildi.
2007-2008 öğrenim 
sezonuna yetiştirile 
rek çevre yolu dışın
da kalan yerleşim 
bölgelerinin okul 
ihtiyacını gideren 
Çınar İlköğretim 
Okulu’nun bahçesin 
de yapılan törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Kaymakam 
Adayı Bülent Güven, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal ile okul 
müdürleri, siyasi par 
ti temsilcileri, oku
lun yapımında kat 
kışı olan kişiler ile 
çok sayıda davetli 
katıldı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
başlayan etkinlik
lerin açış konuş
masını yapan Çınar 
İlköğretim Okulu 
Müdürü İsmail Uzun, 
okula arsa alarak 
ilk katkıyı sağlayan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
okulun yapımında 
destekleri bulunan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile kuruluş 
ve hayırsever 
iş adamlarına 
teşekkür etti. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de yaptığı 
konuşmada, Çınar 
İlköğretim okulunun 
bölgeye hitap etmek 
te zorlandığını belir 
terek, ikinci bir 
okulun kaçınılmaz 
olduğunu söyledi. 
Eğitime yapılacak 
her katkının ülkenin 
ve insanlarının gele
ceğine yönelik en 
büyük hizmet ola
cağının bilincinde 
olunması gerektiğini 
savunan Belediye
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Başkanı Mehmet 
Turgut, "Sahası 
belediyeden yapımı 
ise Kaymakamlık 
tarafından karşılan
mak üzere çevre 
yolu dışına ikinci 
bir okul için her tür 
lü katkıyı vermeye 
hazırım" dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de konuş
masında 20 derslikli 
11 Eylül İlköğretim 
okulunun yıkılarak 
yerine 40 derslikli 
yeni okul yapıl
masının sadece 20 
derslik kazandıra
cağının altını çizerek 
5 yıl süreyle her yıl 
bir okul yaptırılması 
gerektiğini söyledi. 
Konuşmaların 
ardından okulun 

arsasını alarak 
bağışlayan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
olmak üzere 
katkısı bulunanlara 
teşekkür plaketlerini 
Kaymakam Mehmet 
Bayğül verdi.
Törende ayrıca 
okulun bir çok 
ihtiyacını karşılayan 
kuruluş ile hayırse
verlere de teşekkür 
plaketleri verildi. 
Çınar İlköğretim 
okulunun yıl 
sonu etkinliklerinde 
ayrıca öğrenciler 
tarafından şiirler 
okundu, skeçler 
oynandı, halk oyun
ları gösterileri ile 
misafirlere müzik 
dinletisi yapıldı.

Atatürk llKBğretim Okulu earenci 
ve velileri piknikte eğlendi

DEVREN KİRALIK DÜKKAN

açılmakta 
olan kursların 
talep olması

halinde yeniden 
açılacağı 
bildirildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Atatürk İlköğretim 
Okulu'nun düzen
lediği piknik 
gezisinde öğrenci 
ile velileri 
Orhangazi'de bulu
nan Nadir Piknik 
alanında bol 
bol eğlendiler. 
Okul Müdür Yardım 
cısı Mustafa Kemal 
Yavuz'un düzen
lediği piknik gezi
sine 2/B ve 3/B sınıf 
öğrencilerinden 
65 kişi ile 60 veli 
katıldı. Hem 
eğlenip hem de 
açık havada 
yemek 
yiyerek eğlenen 
Atatürk İlköğretim 
okulu kafilesi 
piknik alanının da güzel olması eğlenceli bir gün

nedeniyle güzel ve geçirdiler.

Makine Nakısı Sergisi acildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Anadolu Meslek 
Lisesi ve Kız Meslek 
Lisesi bünyesinde 
Eylül ayı başında 
açılan Pratik Kız 
Sanat Okulu Makine 
Nakışı ve El Nakışı 
Sergisi açıldı. 
Kız Meslek Lisesi 
salonunda hazır
lanan serginin açılış 
kurdelesini Nakış 
öğretmenlerinden 
Hülya Elşan'ın 
annesi Havva 
Elşan kesti.
Makine ve El Nakışı 
öğretmenlerinden 
Hülya Elşan ile 
Fatma Aşnaz'ın 
gözetiminde Eylül 
ayı başından 
itibaren çalışmalara 
başlayan 28 
kursiyerin ürettikleri 
birbirinden güzel 
el emeği göz nuru 
işlemeler 4 gün 
süreyle Kız Meslek 
Lisesi salonunda 
açık kalacak.
İlk ve ortaöğrenimde 
okumayan yetişkin 
genç kızlar ile ev 
hanımlarının 
katıldığı Makine ve 
El Nakışı kurslarının 
yıl sonu sergisine 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Kaymakam 
Adayı Bülent Güven, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, okul 
müdürleri ile 
kursiyer ve 
aileleri katıldı. 
Pratik Kız Sanat 
Okulu bünyesinde

DEVREN KİRALIK 
II.

NALBUR DÜKKANI
532 42410 25
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Kene
Kene denen küçük canlı kan 

emerek yaşamını sürdürür.
Girdiği vücuda yerleşerek, o 

canlı ile birlikte yaşar.
Canlının kanını emer..
Halsiz bırakır.
Dermansız kalır.

' Bazı türleri ise ölümcüldür.
İşte haberlerde okuduğumuz 

kene o türlerdir.
Deri altına yerleşir ve saçtığı 

mikroplar ateşli hastalığa dö 
nüşür.

Canlının artık kurtuluşu yok
tur.

Onun için kenelerden uzak 
durmak gerekir.

Yaşamak istiyorsanız vücu 
dun uza kene sokturmayın.

Gerekli önlemleri alın.
Eğer istemeyerek kene içi 

nize girdiyse hemen tedaviye 
başlayın.

Bu işin ihmali yoktur.
Belediye Veterinerinin gaze 

temize yaptığı açıklamaya gö 
re, kene bulunması ihtimali 
olan alanların ilaçlandığı bil 
diriliyor.

Bu iyi bir haber.
İçimizden birinin kene kur

banı olmasını istemem..
Sami Beye’i mesleğindeki 

hassasiyetinden dolayı kut-

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@Kdtmâil.cqm . ..

luyorum.

Keneler yalnız canlıların 
bünyesinde bulunmazlar.

Bir de yurdun kanını emen 
keneler vardır.

Bu kenelerin hortumları da 
ha da güçlüdür.

Yapıştıklarında sülük gibi 
emerler yurdun kanını.

Yerlisi vardır, yabancısı..
Çeşit çeşittirler.
Birkez devlete yapıştılar mı 

içini oyarlar bitirirler.
Devetten geçinme kenedir 

bunlar..
Devletin içinde semirirler.
Palazlanırlar, güçlenirler.
Sonra da halkın kanını em 

meye başlarlar.
Şimdi moda yabancı kene 

lerde..
Bu keneler yurdu sardı.
Yurdun birçok yerinde top 

rak alıp, mikroplarını saçmaya 
hazırlanıyorlar.

Finans sektöründeler.
Telekomdalar...
Ulusun can damarı rafineri

leri ele geçirdiler.
Borsa da onların denetimin 

de...
Ahtapot gibi yayılıyorlar her 

yere..
Şimdi limanlara göz diktiler..
Sahillerde yer kapatıyorlar..
O da yetmedi ormanları ta 

lan ediyorlar..
Kimi madencilik için, kimi 

golf sahası yapmak için bin
lerce ağacı kesiyorlar..

Bu kenelerin adı global 
kene..

Girdikleri her yeri kurutuyor
lar.

Emdikleri kan değil, ulusun 
kanla kazandıkları toprakları, 
yeraltı yer üstü zenginlikleri..

Bankaları, fabrikaları, ticaret 
haneleri, giderek ele geçiri 
yorlar.

Bunlara alkış tutanlar var.

Destek veren iktidar var.
Onların ise çil çil dolarları, 

uçakları, bankaları, petrol 
kuyuları, dünyaya dağılmış 
fabrikaları var.

Kene, kan emer.
Bizim de kanımızı emiyorlar.
İçimize öyle sokuldu ki. 
Tedavisi zor.
Hangi ilacı kim erecek.
İçimizdeki keneleri temizle 

yecek iyi bir operatöre ihtiyaç 
var.

O’nu ise bulamıyoruz.
Büyük keneler işçiyi, köylü 

yü, memuru, esnafı, emekliyi 
borç batağına soktu..

Herbirimizin boynuna halka
yı geçerdiler.

Kurtulamıyoruz ellerinden.
Kanımızı emiyorlar., emiyor

lar..
Kene, küçük bir parazittir 

ama ölümcüldür.
Onu içinden atmak zorunda 

sın..
Yoksa seni yer bitirir.
Global kenelerde bizi yeme 

ye sürdürüyorlar..
Güçsüz olanlar dayanama 

yıp ölüyor.
Kenelerden hep birlikte kur

tulmak zorundayız.
Önce ise siyasi k e nelerden.

inil, Mili II
Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin, 
379 cezaevinde, 
97 bin 84 hükümlü 
ve tutuklu bulun
duğunu belirterek, 
bunların 86 bin 
819'unun adli, 
5 bin 505’inin terör, 
4 bin 760'ının ise 
örgütlü suçlardan 
dolayı cezaevinde 
bulunduğunu 
kaydetti.
TBMM Adalet 
Komişyonunda, 
Ceza İnfaz 
Kurumlan Dış 
Güvenlik Hizmetleri 
Kanunu Tasarısı 
görüşüldü.
Tasarıyı komisyona 

. sunan Şahin, 
• Türkiye’deki 

379 ceza infaz 
t kurumunda, 
* hükümlü ve tutuklu 

97 bin 84 kişinin 
bulunduğunu 
söyleyerek, 
bu tutuklu ve 
hükümlülerin 
86 bin 819'unun 
adli, 5 bin S05'inin 
terör, 4 bin 
760'ının örgütlü 
suçlardan dolayı 
cezaevlerinde 
bulunduğunu

ifade etti.
Ceza ve Tevkif 
evleri Genel 
Müdürlüğünün 
35 bin 143 kadrosu 
bulunduğunu, bu 
kadronun 26 bin 
982'sinin dolu, 
8 bin 161 'inin ise 
boş bulunduğunu 
ifade eden Şahin, 
bu yıl bin personel 
alınacağını bildirdi.

-"Süreç 5 yılda 
tamamlanacak"- 
Bakan Şahin, 
cezaevlerinin iç 
güvenliğinin Adalet 
Bakanlığında, dış 
güvenliğinin ise 
jandarmada bulun
duğunu belirterek, 

1937'de çıkarılan 
jandarma teşkilatı 
nizamiyesiyle, 
cezaevlerinin dış 
güvenliğinin, 
"Adalet 
Bakanlığınca 
muhafaza teşkilatı 
kuruluncaya 
kadar jandarmaya 
geçici olarak 
verildiğini" kaydetti. 
Bakan Şahin, 
1983'de çıkarılan 
kanunla, jandar
maya bu görevin 
yasayla verildiğini 
söyledi.
Jandarmanın 
cezaevlerinin 
dış güvenliğini 
sağlama görevini 
çok iyi yaptığını 

dile getiren Şahin, 
jandarma teşki
latının 14 bin 
520 personelinin 
cezaevlerinin 
dış güvenliğini 
sağladığını 
kaydetti. 
Adalet Bakanı 
Şahin, Ceza ve 
Tevkifevleri 
Genel 
Müdürlüğünün 
son yıllarda yaptığı 
atılimlarla, artık 
dış güvenlikte 
değerlendirebileceği 
elemanları yetiştire
bilecek bir noktaya 
geldiğini ifade 
etti.Jandarma 
Genel Komutanının 
kendisine zaman 
zaman, "Bu 
kanunu bir an 
önce çıkarın. Biz 
jandarma olarak, 
bu personelimizi 
asıl kendi işleri. 
mizde kullanmak 
istiyoruz" dediğini 
dile getiren 
Bakan Şahin, 
cezaevlerinin 
dış güvenliğini 
sağlamak için 
7 bin kadro 
istediklerini 
söyledi.

CHP, "Emniyet 
güçleri içinde 
özel birimler eliyle 
yasal olmayan 
dinleme yapıl
masının zeminini" 
oluşturduğu 
gerekçesiyle 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
ve İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay" 
hakkında Meclis 
soruşturması açıl
masını istedi.
CHP Grup 
Başkanvekili

T MA A “SUYUNUB0?A HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

IBM ABONE OLDUNUZ MU?
Clllll'll İli Silili ılıtıl SUITIIİ

Kemal Kılıçdaroğlu 
ve 56 arkadaşınca 
TBMM 
Başkanlığına 
sunulan önergenin 
gerekçesinde, 
yasa dışı dinleme 
olaylarının 
Anayasa ve 
TBMM İçtüzüğü 
ile geniş yetkilerle 
donatılmış bir 
soruşturma 
komisyonu tarafın
dan ele alınmasının 
önemine işaret 
edildi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bursa’da Büyükşehir 
Belediyesi’nin tahsis 
ettiği arazi üzerine 
Avrupa Birliği hibe 
desteği ile yapımını 
gerçekleştirilen . 
sığınma evi, şiddet 
mağduru bayanlara 
hayat verecek.
içişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü 
tarafından Avrupa 
Birliği’nin mali ve 
Birleşmiş Milletler. 
(BM) Nüfus 
Fönu’nun da 
(UNFPA) teknik . 
desteği ile yürüttüğü 
Kadın Sığınma Evleri 
Projesi Tayyare 
Kültür Merkezi’ndeki 
toplantı ile kamuoyu
na tanıtıldı. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şanin, inşaatı devam 
eden kadın sığınma 
evinin tanıtımında 
yaptığı açıklamada, 
“Kadınlar bizim: / 
arıamız, bacımız, 
ablamız kı,şacası 

canımızdır. F;atih 
Sultan Mehmet’i de, 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ü de analar 
dünyaya getirdi. 
Böylesine kıymetli 
bir varlığa yönelik 
şiddet hiçbir kes.im 
tarafından onayl ana- 
maz, onaylanma- 
malı” dedi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, kadınların 
geleceğimizin 
mimarı olduğunu 
söylediği konuş
masında, “Kadına 
yönelik şiddeti 
sağlıklı hiçbir toplum 
onaylamaz. 
Günümüzde kadına 
yönelik şiddet 
toplumsal sorun 

olarak karşımıza 
çıkıyor. Kadına şid
det, kadınları hem 
bedensel hem de 
psikolojik olarak etk
ilemekte ve kadın
ların kendine güveni
ni, saygısını yitirme
sine neden olmak
tadır” dedi. Bu konu
da yasal düzen
lemelerin yapıldığını 
ancak zaman zaman 
bunların yetersiz 
kaldığını anlatan 
Başkan Şahin, 
konuyla ilgili toplum
sal bilincin oluştu
rulması ve kamuoyu 
önderlerinin eği
tilmesi gerektiğini 
söyledi. Kadına 
yönelik ulusal eylem 
plânı doğrultusunda 

Bursa’da kamu 
kurum ve kuruluşları 
ile üniversite ve sivil 
toplum örgütleri 
işbirliğiyle çalış
malar yapıldığını ve 
projeye yer tahsisi 
anlamında destek 
sağlandığını anlatan 
Şahin, “Kadın sığın
ma eyleri projesi, 
Bursa’da bir sığınma 
evinin açılmasından 
öte, sağlıklı bir top 
lum yetiştirilmesi ve 
belirli standartların 
sağlanabilmesi açı 
sından Önemli. 
Bu projenin, hayata 
geçmesiyle birlikte 
kadınlara yönelik 
koruma hizmetleri 
geliştirilecek, 
kadınlara doğrudan 
hizmet'veren birim 
personel eğitilecek
tir. Bu sayede de 
sivil toplum örgütleri 
ve kamu oyu önder
lerinin kadına yöne
lik şiddet konusunda 
duyarlılıkları arta
cak” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 47’si 
düzenlenen ve 
dünyaca ünlü 
isimleri BursalIlarla 
buluşturan 
Uluslararası 
Bursa Festivali’nin 
biletleri sanatse 
verlerden büyük 
ilgi görüyor. 
Satışların ilk 
gününde Tayyare 
Kültür Merkezi ve 
Açıkhava Tiyatrosu 
gişeleri önünde 
uzun kuyruklar 
oluşurken,

Türkiye’nin en uzun 
soluklu kültürel 
etkinliği olan 
festivalin konuk 
sanatçılarını canlı 
performanslarıyla 
izlemek isteyen 
sanatseverler 
sabahın erken saat
lerinden itibaren 
bilet alabilmek için 
gişelere koştu. 
‘Kadife sesli 
sanatçı’ lakaplı 
Julio Iglesias ile 
Türk müziğinin 
güçlü sesi 
Nilüfer’in biletleri ilk 
günden tükendi.
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UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL 
BRANŞLARl[)AHİZMETVERMEKTEYİZ. 

Adres: İstiklal Cd. Gemlik/BURSA 
TEL 0.224 513 60 40
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İİMİlMİlMlM
Jursa'nın İnegöl var, bozduramadım. polis olarak tanıtan çevresinde ■
Icesinde sahte Acele 300 YTL şahsın gelmediğini yaptığı araştırmada

Yaşamdan

Bursa'

Çizgiler
ilçesinde sahte
polis iki kişiyi 
dolandırdı.
Otobüs terminalinde 
K.K. isimli vatan
daşın yanına 
yaklaşan C.G. 
isimli şahıs, "Ben 
polis memuruyum. 
Üzerimde Euro

Acele 300 YTL
lazım. Euro'ları 
bozdurduktan 
sonra hemen vere
ceğim" diyerek 
K.K.'den aldığı 
300 YTL ile ortadan 
kayboldu. Bir 
müddet bekleyen 
K.K, kendisini

şahsın gelmediğin
görünce durumu 
emniyete bildirdi. 
Aynı şahsın bu 
kez H.K. isimli bir 
vatandaşı, aynı 
yalanla 50 YTL 
dolandırdığı 
öğrenildi. Polisin 
terminal ve

yaptığı araştırmada 
C.G'yi gözaltına 
alındı. Adliyeye
sevk edilen C.G. 
tutuksuz yargılan-? 
mak üzere serbest 
bırakıldı. Olayla 
ilgili tahkikatın 

sürdüğü 
belirtildi.

hMtaMiirtwıılııııı«iiiii
Adana'dan 
Bursa'ya karpuz 
getiren bir kamyon
cuyu bıçakla gasp 
eden 2 kişi, 3 bin 
YTL'yi alarak 
kayıplara karıştı. 
Adana'dan 
Bursa'ya karpuz 
getirip geri 
dönen 26 PC 096 
plakalı kamyonun 
sürücüsü 29 
yaşındaki Hüseyin

Öncel, Sultansu 
tesislerinden su 
almak için 
Kestere bağlı 
Kozluören köyü 
yol ayırımında 
kamyonun kasasın
daki saman kalın
tılarını temizlerken, 
yanına gelen kimliği 
belirsiz iki kişi 
kendisinden sigara 
istedi. Daha sonra 
bıçakla tehdit

ederek üzerindeki 
paraları vermesini 
isteyen kimliği 
belirsiz kişiler, 
'Param yok' 
diyerek direnmek 
isteyen Öncel'i 
karnından 
iki bıçak darbesi 
ile yaraladı.
Öncel'in cebindeki 
3 bin YTL'yi alan 
gaspçılar olay 
yerinden ayrıldı.

Öncel, yoldan 
geçen bir özel 
oto sürücüsü 
tarafından 
görülerek
İnegöl Devlet 

Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Jandarma, 
bıçaklı gaspçıların 
yakalanması 
için geniş çaplı 
soruşturma 
başlattı.

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı

ozgkara@hotmail.com

Unutmak kaybolmaktır...

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

1 tecavüzcü
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 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
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 B
Tel - 513 24 74 Fax: 514 10 211

Kapıdan eşya 
satan pazarlamacı 
evde bulunan 
12 yaşındaki kıza 
tecavüze kalkıştı! 
Zeytinburnu'nda 
kapıdan pazarlamacı 
evdeki kıza 
tecavüze kalkıştı^ 
12 yaşındaki S.B., 
polisi arayarak 
kendini pazarlamacı 
olarak tanıtan 
bir kişinin saldırısına 
uğradığını söyledi. 
S.B., ifadesinde 
“Zil çalınca kapıyı 
açtım. Pazarlamacı 
olduğunu söyleyerek 
annemin olup 
olmadığını 
sordu.
Kimse yok 
deyince ‘Bir bardak 
su verir misin?’ 
dedi. Su almak 
için mutfağa 
giderken peşimden 
geldi ve bıçak 
zoruyla tecavüze 
kalktı. Bağırınca 
korkup kaçtı” 
dedi. Polis, kırmızı 
tişörtlü, bond 
çantalı zanlının 
yakalanması için 
operasyon başlattı.

Yaşanmış anıların zamanla aşınması ve 
geçmişe dair detayları yitirme, belli bir 
dönemde yaşanılan deneyimin veya öğre
nilen bilginin akla gelmemesi, beyinden 
anın çekip gitmesidir.

Anneniz size sarıldığında "kim bu 
acaba" demek, bir arkadaşınız sizi 
aradığında ne diyeceğinizi bilememek, bir 
ay önce beraber olduğunuz kız arkadaşı 
niza sanki hayatınızda ilk kez onu görüyor 
muşsunuz gibi bakmadır. İnsanlar arasın
da soğukluğun ortaya çıkması ve önemse
memektir. Sindirilmesi kolay olmayan 
deneyimlerimizi, acılarımızı, geçmişimizi 
parçalayıp un ufak etmek yani un haline 
dönüştürüp hazmedilir kılmaktır. Ümit 
Yaşar Oğuzcan ın Beni unutma şiirinde Bir 
gün gelirde unuturmuş insan en sevdiği 
hatırları bile saat 12 vurduğunda beni 
unutma" dizesinde sevginin kaybolma
ması vardır. Geçmişe gömülmesiyle 
bugününüzden de silinmesi ve eksilmek
tir. Aklın, fikrin, elinde tuttuğu hikâyeyi 
suya düşürmesi ve erozyona uğramış 
düşünceler demetidir. Alışmakla birlikte 
kabullenmek ve geçmişi silmek bir kenara 
atmaktır. Unutmak yaşanılan acıların üzer
ine sünger çekmeye benzer. Kimi zaman 
kaçıştır bazen de kolaycılıktır.

Okulda Ödev yapmadığımız zaman 
öğretmene bahane olarak sunulur

"Ödevini niye yapmadın evladım"? 
"Unuttum".
Öğretmende kişiye "bende seni unutu

rum diyebilir".
Buradaki duruma bakarsak konuya 

yeteri kadar ilgi göstermemektir. 
Hatırlamayı reddederek hafızasız bir yaşa
ma biçimidir.

Yaşanan deneyimler ve sosyal olaylar
da unutmak toplumu belleksiz yaparak 
duyarsızlığı beraberinde getirir.

Toplumsal hafızamıza bakarsak:. 
Tarihinde devletler kurmasını 1453 İstan
bul fethiyle ve Kanuni ile övünen 
toplumun hafızası zayıf olur mu yu sor
madan edemeyiz.

Mevcut olan sistemin işleyişi ise "Dün 
dündür Bugün bugündür'^ üzerinedir. 
Oysa yapılması gereken Dünü unutmayıp 
bugünü iyi anlamaktır. Ülkemiz 
Amerika'dan alınan borçlarla, Marshall 
yardımlarıyla bugünkü sürece geldi. Bu 
duruma uygun söz ise "Hafıza i beşer 
nisyan ile maluldür."

Ûğur Mumcu'nun seslenişte toplumun 
hafızasını diri tutmaya dönük yazısı 
"Vurulduk ey halkım unutma bizi" idi. 
Yakın tarihimizde izleri duran 12 Mart, 12 
Eylül, Maraş, Çorum, Sivas olaylarında ve 
faili meçhullerde bir adım mesafe dahi alı
namamıştır.

Toplumumuz 17 Ağustos depremini 
yaşamasına rağmen mevcut iktidarlar hala 
ciddi önlemler almamaktalar.

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

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

Ülkemizin son 10-15 yılda eğitimsel 
anlamda farklı bir çağdaşlaşma yaşadığını 
asla yadsıyamayız. Özellikle de okul 
öncesindeki uygulamalar bunu çok daha 
manidar kılmaktadır.

Okul öncesi eğitim, çocukların bireysel
liklerinin yoğrulmasında önemli rol oyna
maktadır. Gerek fiziksel, gerekse ruhsal 
açıdan gelişimlerine verilen destek 
sayesinde sağlıklı bir sosyalleşme içeri
sine girerler. Bu da ülke için dürüst, 
değerli, çalışkan kişilikler demektir.

İlçemiz de, bu güzel oluşumdan kendi
sine olumlu bir pay çıkartıyor. Bünyemizde 
barındırdığımız kreşlerin çocuklarımıza 
geleceğe dair iyi bir bakış açısı sağlamak
tadır.

Bunlardan bir tanesi, yaptığı etkinlikler
den dolayı köşe yazarı kimliğimle yakın
dan takip ettiğim Candaş Kreş.

Bu konuyla ilgili Candaş Kreş sahibi 
Sayın Neslihan Beşe ile gerçekleştirdiğim 
sohbet sırasında bana aktardığı bazı 
önemli cümleleri sizlerle paylaşmak istiyo
rum.

"18 yıllık deneyimimiz neticesinde her 
meslekte olduğu gibi bizim işimizde aşırı 
özen, fedakârlık gerektiriyor. Dünyada 
yapılan işlerin içerisinde telafisi* mümkün 
olmayan meslekleri sıralamak gerekirse, 
doktorlardan sonra ikinci sırayı aldığımızı 
söyleyebilirim. Çünkü, aileler bize gözbe- 
beklerini emanet ediyorlar. O kadar 
masum ve savunmasızlar ki; içinde çocuk 
sevgisi ve vicdanı olmayan eğitici olmasın 
derim ben.

Çocuklar bize emanet edildiğinde sade 
ce irisleriyle hareket ederler. Bizim şefka
timizden emin olmak isterler. Bu güveni 
sağlamak bazen bir saat, bazen bir hafta 
sürer.

Eğer bir çocuk, evinde huzurlu bir 
ortamda anne baba sevgisiyle donanmış 
ise; o çocuk dış dünyada da gerekli ilgiyi 
gördüğünde daha sosyal, daha başarılı bir 
birey olarak hayata bizimle başlar.

Her zaman söylerim. Lütfen çocuklarını
zla birebir kaliteli zaman geçirin, onlar 
konuşurken gözlerinin içine bakarak sabır
la dinleyin. Mutluluk ve üzüntülerinizi 
onunla paylaşın."

Hayatın tüm koşullarında insanların en 
önemli ihtiyacı; eğitim eğitim eğitim...

I ELEMAN ARANIYOR I

Cndüstri Meslek lisesi veycı 
Meslek Yüksek Okulu 

elektrik bölümü mezunu
ELEMANLAR ARANIYOR

; Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK 
W Yalova Yola 3. Km Gemlik /BURSA 

TEL 0.224 514 00 60

ELEMAN ARANIYOR

tecrübeli
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İmam aslan dİnlemetesîslerİ
Gemlik Yalova Yolu 5. Km 

Tel: 513 23 94
SATILIK DÂİRE

Denize sıfır, 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

GEMİİK İOMi GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı

REDKİT
LÜTFEN BAŞA SAR

(Rezervasyon
Tel: 513 33 21)

12.00 ■ 14.00 -16.00 ■ 19.00
14.15 - 16.30-19.15-21.15

mailto:yeldabykz@gmail.com
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OKS heyecMi 1 Haziran ila illlliilüllllilllliltlil
Fen, Anadolu ve 
Sosyal Bilimler 
liseleri, Polis Koleji 
ve özel okullarda 
okumak isteyen 
öğrencilere yönelik 
Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(OKS), 8 Haziran 
2008 Pazar günü 
yapılacak.
Sınav, 127 il merkezi 
ve merkez ilçeler, 
112 ilçe ve 8 yurt 
dışı sınav merkezi 
olmak üzere toplam 
247 sınav 
merkezinde, 2 bin 
842 binada, 49 bin 
430 salonda yapıla
cak. Saat 10.00'da 
başlayacak ve tek 
oturumda gerçek
leştirilecek sınav 
120 dakika sürecek. 
Adaylara matematik, 
fen bilgisi, sosyal 
bilgiler ve Türkçe 
alanında çoktan 
seçmeli test uygu
lanacak. Sınavda, 
468 bin 905 erkek, 
444 bin 707 kız 
toplam 913 bin 612 
aday ter dökecek. 
Sınava, 1899 özürlü 
aday katılacak. 
Sınavda "A" ve "B"

olmak üzere iki adet 
soru kitapçığı kul
lanılacak. Her iki tür 
soru kitapçığında da 
aynı sorular bulu
nacak, ancak soru 
numaraları farklı 
olacak. Adayların 
sınava başlamadan 
önce mutlaka kendi
lerine verilen soru 
kitapçığının türünü 
cevap kağıdına 
işaretlemeleri 
gerekiyor. Soru 
kitapçığının yanlış 
işaretlenmesi veya 
boş bırakılması 
halinde adayın 
sınavı geçersiz 
sayılacak.Adayların, 
sınava gelirken, 
çağrı cihazı, telsiz, 
cep telefonu gibi 
haberleşme araçları, 
cep bilgisayarı, her 
türlü bilgisayar özel
liği bulunan cihazlar, 

saat fonksiyonu 
dışında özellikleri 
bulunan saatler, 
müsvedde kağıdı, 
defter, kitap, sözlük, 
hesap cetveli ve 
benzeri araçlar 
getirmelerine izin 
verilmeyecek. 
Görme ve işitme 
özürlü adaylara 
sınavda 30 dakika 
ek süre verilecek. 
Üst bedenini kul
lanamayan ya da 
kullanmakta zorluk 
çeken adaylara 
sınav 
görevlilerinden 
bir öğretmen, yaz

man olarak yardımcı 
olacak ya da 
adaya sınavda 
30 dakika ek süre 
verilecek. Sınav 
sonuçları, 
11 Temmuzda 
açıklanacak.

Eğitimci ve televizy
on programcısı 
Cahit Şener, 
çalışkan öğrencinin 
sınavdan korkma
ması gerektiğini, 
asıl korkulması 
gerekenin 'yan gel 
yat' mantığı 
olduğunu söyleçli. 
İlkadım Belediyesi 
tarafından düzenle
nen "ÖSS'ye 5 Kala" 
adlı seminere 
konuşmacı olarak 
katılan Cahit Şener, 
bayanların bakımlı 
ve,güzel, erkeklerin 
şık olarak sınava 
girmesinin kendiler
ine moral vereceğini 
söyledi. Atatürk 
Kültür Merkezi 
(AKM)'de düzenle
nen, çok sayıda 
öğrenci ve velilerin 
katıldığı programa 
konuşmacı olarak 
katılan Cahit Şener, 
ÖSS sınavının iyi ki 
var olduğunu, bu tür 
sınavların sapta 
samanı ayırmaya 
yaradığını ifade etti. 
Şener öğrencilere 
sınava girecekleri 
gün ne yapmaları 
konusunda tavsiyel
erde bulundu. Sınav 
günü en sevdiğiniz

elbiselerinizi giyin 
diyen Şener, "Rahat 
kıyafetler giyin ama 
size moral verecek 
tarzda olsun. O gün 
Jcızlar, paçoz paçoz 
çıkmayın. Erkekler 
yüzünüzü yıka
madan, saçınızı 
taramadan çık
mayın. Sınavı 
küçümsemeyin, 
hafife almayın, çok 
önemseyin. Sınavı 
ne kadar 
önemsediğiniz gös
terirseniz, inanın 
sınav da size o 
kadar önem verir. 
Sınav günü iste
diğiniz gibi hareket 
edin. Yani diğer 
günlerden o günü 
ayırmayın. Yani kah
valtı alışkanlığınız 
yoksa o gün sınav 
var diye kahvaltı 
yapmayın. O zaman 
yedikleriniz sizi 
sınavda bozar. O 

günde olağan gün
lerden biridir. Çok 
şık olun ama her 
zaman sabah kah
valtıda ne yiyorsanız 
o günde öyle 
yapın." dedi.
Bu yıl sınava gire
cek olan kişilerin 
nitelik olarak aynı 
olmadığını belirten 
Şener, "500 bin kişi 
bu sene lise son 
sınıftan sınava 
giremiyor. Mezun 
olamadığı için. 
Onların yerine gelen 
kişiler ise şu an 
üniversitede okuyan 
öğrenciler sınava 
giriyor. Şu an sınava 
girecek kişilerin 
arasında geçmişte 
kine nazaran daha 
bilgili kişiler var. 
Geçen yıl 80 net ile 
girilen yere, bu sene 
83 netle girilir. Bu 
nun için tedbir alma 
nız lazım." dedi.

OKS tercihleri 11-18 Tonunuzda
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve Yerleş 
tirme Sınavı'na 
(OKS) girecek 
öğrencilerin "tercih
lerinin veliler tarafın
dan bireysel olarak 
ya da okul müdür
lükleri aracılığıyla 
11-18 Temmuz 2008 
tarihleri arasında bir 
seferde 20 tercih 
olarak yapılacağım" 
bildirdi.
Çelik, "OKS Tercih 
ye Yerleştirme 
İşlemleri ile Seviye 
Belirleme Sınavı 
(SBS) Güvenliği" 
konulu yayımladığı 
genelgede, Milli 
Eğitim Bakanlığına 
bağlı sınavla öğren
ci alan ortaöğretim 
kurumlan ile özel 
okullara öğrenci 
seçilmesi ve Polis 
Koleji'ne aday belir
leme amacı ile 
yapılan OKS'nın 8 
Haziran 2008 tari
hinde son kez 
yapılacağını 
hatırlattı.

Genelgede, bu öğre
tim yılı başında 
uygulamaya konu
lan Ortaöğretime 
Geçiş Sistemi 
çerçevesinde ilk kez 
bu yıl yapılacak olan 
6. ve 7. sınıfların 
SBS'lerinin 21-22 
Haziran 2008 tarih
lerinde saat 10.00'da 
yapılacağı belirtildi. 
Adayların{ velilerin 
ve okul yönetici
lerinin ayrıntılı açık
lamalara 
"http://www.meb.go 
v.tr" ile 
"http://oges.meb.go 
v.tr" adreslerinde 2

Temmuz 2008 tari
hinde yayımlanacak 
"Tercih ve Yerleş 
tirme e-Kılavuzu"n 
dan ulaşabilecekleri 
bildirildi. 
Genelgede OKS 
yerleştirme puan
larının geçen yıl 
olduğu gibi ilköğre
tim başarı puanı 
eklenmek suretiyle 
hesaplanacağı belir
tilerek, tüm öğrenci
lerin diploma not
larının e-okul siste
mi üzerinden 
otomatik olarak 
hesaplanacağı 
ifade edildi.

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

http://www.meb.go
http://oges.meb.go
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flc karnına karpuz yemeyin
Karpuzun faydasın
dan tam yararlan
mak için aç karnına 
ve çekirdekleriyle 
birlikte ; 3tı . ;î 
gerektiği D- irtildi ve 
çekirdeklerinin de 
çok faydalı olduğu 
hatırlatıldı.
Sakarya Vatan 
Hastanesi Başheki 
mi Dursun Bostancı, 
karpuz çekirdeği 
içinde bulunan 
'cucurbocitrin* adlı 
maddenin kan 
basıncını düşürmeye 
ve böbrek fonksiy
onlarını düzenlem
eye yardımcı 
olduğunu belirtti. 
Bostancı, "Karpuzun 
çekirdekleri çok fay

Hamnıı camını 5 HiMa lir w
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi 
Makine Mühendisliği 
Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Muhsin 
Kılıç, araçlarda yol 
cu ve sürücünün 
bulunduğu kabinin 
yolculuk sırasında 4- 
5 dakikada bir hâva- 
landırılması gerek
tiğini, hava sirkülâs 
yonunun sağlanma
ması durumunda 
karbondioksit 
solumaya başlayân 
şoförde dikkat dağıl

dalı. Karpuz çekir 
deği, midede her
hangi bir şikayete 
sebep olmaz. Ayrıca 
az miktarda olsa bile 
barındırdığı likppen 
maddesi de kalbi 

ması ve uyku hali 
meydana gelerek ka 
zaya davetiye çıkarı 
lacağını söyledi. 
Araçlarda yolcu ve 
sürücünün bulun
duğu kabinin 
oldukça küçük bir 
hacme sahip olduğu 
nu hatırlatan Pro't. 
Dr. Muhsin Kılıç, 
herhangi bir hava
landırma sisteminin 
açılmaması, cam
ların da kapalı tutul
masıyla kabin içinde 
karbondioksit mik
tarının artacağını 

enfarktüsten koru 
yor."diye konuştu. 
Karpuzun aynı 
zamanda iyi bir lif 
kaynağı olması 
sebebiyle bağırsak 
hareketlerini 

belirtti. Bir süre 
sonra da araç için
dekilerin karbon
dioksit solumaya 
başlayacağını anla
tan Kılıç, "Bu durum 
insanda dikkat dağıl
masına, uyku halinin 
gelmesine ve 
yorgunluğa sebep 
olur. Bu gibi durum
lar, insanın kazaya 
sebebiyet verecek 
hareketler yapması
na neden olur.
İnsanlar bunun şuu
runda olmalı. Özel
likle seyahatlerde 

düzenlediğini ve 
bağırsak kanseri tür
lerinden koruduğu 
bilgisini veren 
Bostancı, "Yağ ve 
kolesterol içermiyor. 
Büyük bir kısmının 
su olması sebebiyle 
vücudun yaz ayların
daki sıvı kaybını 
önlüyor. Böbrekleri 
çalıştırıyor, idrarı 
düzenliyor. 
Bol miktarda B ve 
C vitamini içeriyor, 
zindelik ve enerji 
veriyor. Antioksidan 
özelliği ile kanser
den koruyucu 
etkiye sahip. 
Karpuz, kilo vermeyi 
kolaylaştırıyor." 
şeklinde konuştu.

içerdeki yolcu 
sayısına bağlı olarak 
yeterli havalandırma 
yapılmalıdır. Bu 
sürüş ve yolcuların 
güvenliği açısından 
gerekli. Arabada 
sadece şoför olsa 
dahi 4-5 dakika 
içinde taTboTiöiökstt 
seviyesi konfor 
limitlerinin çok 
üstüne çıkmakta.
5 dakikanın üstünde 
oksijen yavaş 
yavaş azalmaya 
başlar ve şoförü 
etkiler" dedi.

ÜIIİIİİİMIIİMI
Erken gebelikte 
yeterince iyot alın
maması, doğacak 
çocuğun okul 
çağında akranlarına 
nazaran 13.5 puan
lık zeka kaybına 
neden olabiliyor. 
Konya İl Sağlık 
Müdürü Dr. Haşan 
Küçükkendirci, 
dünyada önlenebilir 
zeka geriliğinin en 
önemli nedeninin 
iyot eksikliği 
olduğunu belirtti. 
Küçükkendirci, 
"İyot eksikliği en 
yıkıcı etkilerini 
erken gebelik döne
minde beyin ve 
merkezi sihir sis
teminin gelişimini 
bozarak, özellikle 
okul çağındaki 
çocuklarda geri 
dönüşü mümkün 
olmayan öğrenme 
yeteneğinde azal
mayla göstermekte
dir. Ayrıca iyot 
yetersizliği; çocuk 
ve gençlikte guatr, 
büyüme geriliği, 
öğrenmede güçlük, 
okul başarısızlığına 
sebep olurken, 
yetişkinlerde ise 
guatr, tiroid bezinin 

çalışmaması» 
zihnin yeterli çalış
maması, güçsüzlük 
gibi çeşitli hastalık
lara yol açabilir. 
Günlük alınması 
gereken miktar ise 
bir toplu iğne başı 
kadar az bir mik
tardır" dedi.
Küçükkendirci, iyot 
eksikliğini gider
menin en kolay yol
unun bireylerin iyot 
alimini arttırmak 
olduğunu da dile 
getirerek, "Bu 
nedenle sofralık 
tuzlar iyotça 
zenginleştirilmiştir. 
Bu tuzlardaki iyot, 
ısı, ışık ve nemden 
olumsuz etkilenir. 
Bunu önlemek için 
iyotlu tuz, renkli, 
kapaklı bir kapta 
veya dolap içinde 
ışık almayacak şek
ilde saklanmalı; 
saklandığı yer kuru 
olmalı ve tuz içinde 
bulunan iyodun 
yemek pişerken 
kaybolmaması 
için yemek ateşten 
indirildikten 
sonra yemeğe 
konulmalıdır" 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Pölis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
G^r. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
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. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

CLSavcıhğı 51310 53
CıSavcıYrd. 513 29 54
EinniyetMüd. 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
Âhıtur 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
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 oq

Sahil Dev. Hast. e«iq ooMer.Sağ.Ocağı ^13 ™ ^9
Tomokay Tomografi 51J1U W
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
Şu Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gömük 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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Gemlik KElrfez

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3075 
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)
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GemlikK
Kuruluş:1973 BEYHANLAR

OTOMOTİV A.Ş.
‘TRAFİK * YOL BELGESİ
* KASKO *
* KAYIT TESCİL t
* PLAKA
* NAKİL

TEMİZ KAĞIDI 

MUAYENE 
DEVİR

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
6 Haziran 2008 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Küçük Sanayi Sitesi yönetimi Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret etti

Küçük Sanayi Sitesi'nılejı
Bursa'ya çıkış yolu isteniyor

' ■yS' Semih Aşkın başkanlığında oluşan Küçük Sanayi Sitesi yönetim ve 
denetleme kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Tur gut’tan Sanayi Sitesi’n 
den Bursa çıkışın yanlış olduğunu belirterek destek istediler. Başkan Turgut, 
yönetimin bu talebine destek olacağı sözünü verdi. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Türbana iptal
Anayasa Mahkemesi, üniversitelere türbanla 

gidilmesine izin veren Anayasa değişikliğini iptal 
etti. AKP şokta.

Türkiye’yi gerginliğe iten türban sorunu en büyük 
mahkemece Anayasa’ya aykırı bulundu. Dev. 5’de

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

Masa Mahiemesi 
îıMnH 

TîıimlMfM
Anayasa 
mahkemesi, 
türbanın üniver
sitelerde serbest 
bırakılmasına 
ilişkin anayasa 
değişikliğini iptal 
etti ve yürürlüğü 
nü durdurdu.
Anayasa 
Mahkemesi, 
CHP ve DSP 
milletvekillerinin 
türbanın 
üniversitelerde

serbest bırakıl
masına ilişkin 
anayasa değişik
liğinin "iptali 
veya yok hük
münde kabul 
edilmesi
ve yürürlüğünün 
durdurulması" 
iste miyle açtığı 
davanın sonu
cunu yazılı 
açıklamayla 
duyurdu.
Haberi sayfa 2’de

AYRAN

4,50- YTLIZGARA ve YEMEK Salonu
GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT

TEK ADRES

SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE 
EV YEMEKLERİ ve TATLI ÇEŞİTLEAİ

Yeni İşleticisiyle Hizmetinizde...

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Anayasa Mahkemesi üniversitede
Ne olacak bu memleketin hali..

Türbana Hayır’ dedi
Aşağıdaki yazıyı 12 aralık 2005 tarihinde 

kaleme almışım..
ADD'nin o yıl bastırdığa takvim yaprakların

da yer alan Atatürk'ün düş ünceleri beni tetik-* 
lemiş..

İki buçuk yıl sonra bugün..
O günden de daha gerideyiz..
Siyasal kuşatma...
Yatak odamıza dek girdi..
Ekonomi tam anlamıyla iflasın eşiğine geldi..
Umutlar maalesef giderek tükeniyor..
Onun için..
Her fırsatta Atatürk'ün ve silah arkadaş 

larının, parlamentodaki milletvcekillerinin, yurt
taşlarının her adımını örnek almalıyız..

"Ulusumuzun kurduğu devletin ahn yazısına, 
işlerine, bağımsızlığına sanı ne.' olursa olsun hiç 
kimseyi karıştırmayız."

"Bireyler bilinçli olmadıkça, haklarının bi 
linçinde bulunmadıkça, yığınlar istenilen 
doğrultuya, herkes tarafından iyi veya kötü 
doğrultulara sürüklenebilirler."

"Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bunun 
hükümetinin ulustan aldığı yön, katıksız bağım
sızlık ve kısıtsız koşulsuz ulusal egemenlik 
ilkelerine dayanarak ülkeyi bayındır yapmak ve 
ulusu zengin, rahat mutlu kılmaktır.”

"Yaptığımız devrimler, Türkiye'nin yüzyıllarca 
rahat yaşamasına ,mutluluğuna yeter. Bize 
düşen, bunu anlayarak korunması uğruna çalış
maktır."

"Tarih, söz götürmez bir biçimde ortaya koy
muştur kı', büyük ı'şıeroe başarı için yeteneği ve 
gücü sarsılmaz bir önderin varlığı çok gerek
lidir;"

"Cumhuriyet; düşünsel, bilimsel, bedensel 
olarak güçlü ve yüksek karakteri ile koruyucu
lar ister."

Yukarıdaki sözler Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk'e ait. Değişik zamanlarda ve olaylar 
karşısında söylemiş.

Atatürk'ün yaşama yön veren ve geleceği 
dünden okuyan sözleri Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği'nin geleneksel olarak hazır
ladığı takvimin yapraklarında yer alıyor

Ne var ki; Ulu Onder'in yıllar önce geleceği 
aydınlatmaya dönük sözlerini pek de dikkate 

I alan yok.
Herkes bildiğini okuyor.
Memleketi, idare ediyor.
Siyasal yapı ve ne yazık ki, gücünü o İra 

deden alan bürokrasi vaziyete göre hal değiştin 
yor.

Doğal olarak işler rayında gitmiyor, yörün
gesinden çıkıyor.

Çıkmamış olsaydı;
Ne ABD Türk Askerinin başına çuval geçire

bilirdi.. Ne Kıbrıs'ta taviz verilirdi. Ne yabancılar 
ülkenin iç ekonomik işlerine karı şabilirlerdi. Ne 
koca koca bakanlar devletin olanaklarını kendi
leri için kullanabilirlerdi.. Ne başbakanlar dini 
şimdiki kadar siyasete alet edebilirlerdi. Ne 
bakan eşleri ayrı masalarda yemek yiyebilirler
di.

Ne memlekette kimlik tartışmaları olurdu. Ne 
üretmeden tüketmek yaşam biçimi olurdu. Ne 
Cumhuriyet tartışılırdı. Ne laiklik, demokrasi 
yeniden tanımlanırdı. Ne sahte paralar ortalıkta 
kol gezerdi. Ne vurgun düzen olurdu. Ne çeteler 
kurulabilirdi..

Ne memleketin sanayi kaleleri haraç mezat 
satılabilirdi. Ve ne de memleketi geri geri 
götürmeyi hedefleyen "bir siyasal düşünce 
"iktidarı eline geçirebilirdi.

Sözün özü;
Memleket ileri uygarlıklar arasında yerini alır 

yurttaş da insanca yaşamanın tadını çıkarırdı.
Son dakika notu.
Anayasa Mahkemesi "AKP'nin turban 

düzenlemesini içeren yasayı iptal etti
Atatürk'ün "düşüncelerim ve uygulamalarını 

"memleketin idarecileri "rehber" edinseydi..
Bir iktidar partisi " dayatmaları" nedeniyle 

refüze de olmazdı..;

Anayasa mahkeme
si, turbanın üniver
sitelerde serbest 
bırakılmasına ilişkin 
anayasa değişikliği
ni iptal etti ve 
yürürlüğünü durdur
du. Anayasa 
Mahkemesi, CHP 
ve DSP milletvekil
lerinin türbanın 
üniversitelerde 
serbest bırakılması
na ilişkin anayasa 
değişikliğinin "iptali 
veya yok hükmünde 
kabul edilmesi ve 
yürürlüğünün dur
durulması" istemiyle 
açtığı davanın sonu
cunu yazılı açıkla
mayla duyurdu. 
Karar 2'ye .karşı 9 
oyla çıktı. İptal 
kararında 11 üyeden 
9'u iptal yönünde oy 
kullandı. Mahkeme 
Başkanı Haşim Kılıç 
ve Sacit Adalı ise 
karşı oy kullandı.

Açıklamada, şöyle 
denildi:"9 Şubat 
2008 günlü 5735 
sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasası'nın bazı 
maddelerinde 
değişiklik yapılması
na dâir Kanun'un 1. 
ve 2. maddeleri, 
Anayasa'nın 2, 4. ve 
148. maddeleri 
gözetilerek iptal 
edilmiştir. Ayrıca

yürürlüğü de durdu
rulmuştur." 
Anayasa • 
Mahkemesi'nin iptal 
ettiği değişiklikle 
Anayasa'nın, 
"Kanun önünde eşit
lik" başlıklı .10. mad
desinin son fıkrası
na, "... ve her türlü 
kamu hizmet
lerinden yararlanıl
masında" ibaresi 
eklenmişti. Bu

değişiklikle 
madde, "Devlet 
organları ve idari 
makamları, bütün 
işlemlerinde ve her 
türlü kamu hizmet
lerinden yararlanıl
masında kanun 
önünde eşitlik ilke
sine uygun olarak 
hareket etmek 
zorundadır" haline 
gelmişti.
Anayasa'nın, 
"Eğitim ve öğrenim 
hakkı ve ödevi" 
başlıklı 42. madde
sine ise "Kanunda 
açıkça yazılı 
olmayan herhangi 
bir sebeple kimse 
yüksek öğrenim 
hakkını kullanmak
tan mahrum edile
mez. Bu hakkın 
kullanımının 
sınırları kanunla 
belirlenir" şeklinde 
yeni bir fıkra 
eklenmişti.

^■•■lîııılııııiıımııı 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

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

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

www.baytasinsaat.com.tr Te?: 513 42 21 Fax: 513 17 94

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Küçük Sanayi Sitesi yönetimi Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret etti

Kiiciilı Sanayi Şilesi nden
Bursa ya çıkış yolu isteniyor

Semih Aşkın başkanlığında oluşan Küçük Sanayi Sitesi 
yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’tan Sanayi Sitesi’nden Bursa çıkışın yanlış 
olduğunu belirterek destek istediler. Başkan Turgut, yöne
timin bu talebine destek olacağı sözünü verdi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Yazı YOR UM

Bu gidiş iyi değil!...

Yeni göreve seçilen 
Gemlik Küçük Sa 
nayi Sitesi yönetimi 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
yaptıkları ilk ziya 
rette, siteden Bursa 
istikametine paralel 
çıkış yolu açılması 
için destek istedi. 
Geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirilen 
genel kurulda 
seçilerek göreve 
başlayan Semih 
Aşkın başkanlığında 
oluşan Emir Bayrak, 
Tanju Erbek, Bülent 
Aksu ve Mehmet 
Maviş'ten oluşan 
yönetim kurulu 
üyeleri denetleme 
kuruluna seçilen 
Vedat Kıhçaslan, 
Oğuzhan Bülbül ve 
Erhan Oğuz'dan 
oluşan denetleme 
kurulu üyeleriyle 
birlikte Başkan 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ederek 
sitenin en büyük 
sorunu olan Bursa 
istikametine sanayi 
sitesinden yola 
paralel çıkış için 
destek istediler.
Yeni yönetimi 
seçildikleri için 
kutlayan Başkan 
Turgut, dernekçiliğin 
zor olduğunu ancak 
severek yapıldığında 
zevkli olduğunu 
belirterek, "Sîzler 
yanlış taleplerde 
evet demediğinizde 
kötü olacaksınız, 
buna dikkat edin. 
Sanatkar demek 
işini iyi ve severek 
yapan kişi demektir. 
Sizde sanatkar oldu 
ğunuza göre işinizi 
severek yaparsanız 
zevk alırsınız" dedi.

SANAYİ SİTESİ’Nİ 
SEVİYORUZ 
Başkan Mehmet 
Turgut'un "Gemlik'i 
seviyorum" sözlerini 

hatırlatan Sanayi 
Sitesi yönetimi 
yeni Başkanı Semih 
Aşkın, "Biz de sizi 
örnek alarak sanayi 
sitesini severek 
bu işe soyunduk. 
Sizin de desteğinizle 
sanayide güzel 
hizmetler vermek 
istiyoruz" dedi. 
Sanayi alt geçidinin 
yapılması için ne 
kadar mücadele 
verdiğini yenileyen 
Başkan Turgut, 
"Sanayi Sitesi için 
çok çaba sarf ettim 
ve alt geçidin yapıl
masını sağladım 
ancak binleri çıktı 
biz yaptık dedi, 
ben orası için her 
isteğe olumlu bak- 
tım"d'\ye konuştu. 
Yeni yönetimin 
ruhsat harçlarının 
düşürülmesi 
nedeniyle de Başkan 
Turgut'a teşekkür 
ederken emlak 
vergilerinin de 
aynı şekilde 
düşürülmesinin 
olası olabileceğini 
sormaları üzerine 
Başkan Turgut, 
"Emlak vergisinin 
en düşük olduğu 
yer Gemlik'tir. 
Sanayide ortalama 
emlak vergisi 300- 
350 YTL'dir. Bu 
da yüksek değil" 
açıklamasını yaptı. 
Çevre yolunda 
çoğalmakta olan 
oto tamirhanelerinin 
de sanayide bulunan 
oto tamirhanelerini 

olumsuz etkilediğini 
öne süren sanayi 
yöneticileri, iş 
yapamaz duruma 
geldiklerini 
belirterek önlem 
alınmasını istediler.

SANAYİ SİTESİ’Nİ 
BÜYÜTÜN
Sanayi sitesi 
etrafında genişleme 
yapıldığını hatırlatan 
ancak yönetimlerin 
sitenin genişletilme
si için girişimde 
bulunmadıklarını 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Sanayi de 
iş yerleri çoğalırsa 
bizde buradaki iş 
yerlerinin oraya 
taşınmaları için çaba 
gösteririz. İnsanlara 
yer göstermezseniz 
dükkanlarındân 
nasıl çıkartırsınız. 
Bu yerler kişilerin 
tapulu yerleri, Sizler 
yıllardır tek başına 
esnaflık yapıyorsu 
nuz, şimdiye kadar 
büyümeyi hiç 
düşünmediniz.
Ortaklaşa firmalar 
kurup büyüyün ve 
müşterinize daha 
kaliteli hizmeti 
sunun. Gemlik 
esnafı nedense 
ortaklığı sevmiyor, 
bir araya gelip fabri
ka gibi işyerleri 
kurabilirsiniz.
Müşterinizde sizin 
firmalarınıza daha 
iyi gözle bakar, 
sanayi gelişir. 
Bunun kötü örneği 
ise Bağkur sanayi

sitesidir. Buradaki 
esnaf terk edilmiş 
durumda ve yolları 
bile yok. Müşteriye 
gerekli hizmeti 
veremiyor" 
şeklinde konuştu. 
Sanayi sitesi yeni 
yönetimi en büyük 
sorunlarının ise 
Bursa'ya çıkışın 
yanlış olduğunu öne 
sürerek yeni çıkış 
için destek istediler. 
Büyük araçların 
şimdiki çıkıştan 
denemediklerini 
anlatan site 
yönetimi, alternatif 
olarak kapatılan oto 
gaz istasyonunun 
olduğu yerden 
anayola paralel 
olarak yeni bir 
çıkışın yapılması 
Olduğunu söylediler. 
Mülkiyeti sanayi 
sitesinin olan yol 
kenarının Bursa 
istikametine çıkış 
için en güzel 
alternatif olacağını 
söyleyen site yöneti
cileri, "Çıkış zor 
olduğundan büyük 
araçlar site içinden 
çıkışta zorlanıyorlar, 
buda esnafın 
kazancını etkiliyor. 
Sîzinde girişimleri 
nizle bu soruna 
çözüm bulabiliriz" 
demeleri üzerine 
Başkan Turgut, 
kendilerine her 
zaman olduğu gibi 
bu taleplerinde de 
destek olacağını ve 
her türlü yardımı 
yapacağını bildirdi.

Gidişten o kadar rahatsızım ki, bunu 
yazmak zorundayım..

Biz yetmiş yaşını geçenler için korkmu 
yorum ama çocuklarım için, torunlarım için 
korkuyorum...

Ciddi biçimde sonumuzdan korkuyo
rum.

Yaşadığım yetmiş beş yıl içinde ilk defa 
bölünme tehlikesiyle karşı karşıya bulun
duğumuza inanıyorum..

Bundan dolayı korku içindeyim ve sîz
leri de korkutmak istiyorum.

Zira korkmadığınız taktirde harekete 
geçmeyeceğinizden emin.

“Sizler” yani laikciler, ulusalcılar, dindar
lar, dinciler, Kürtçüler..^*1

Hepinize seslenmek ve bağırmak istiyo
rum.

Öylesine tehlikeli şekilde gidiyorsunuz 
ki, yarın bu ülkede bir iç savaş çıkarsa 
hiçbiriniz ortalarda kalmayacaksınız

Bizler gibi, sizler de yanacaksınız.
AKP’nin bir bölümünde de , siyasi avan

tajla fırsat bu fırsat, hadi bastıralım ve işi 
bitirelim” havası var.

Yılların birikimi bir kindarlık, bir intikam 
alma rüzgarı estiriliyor.

Bunlar abartılı kuşku ve kaygılar olabilir, 
ancak bu toplumun bir kesiminin kuşku ve 
kaygıları işte bu noktalarda yoğunlaşıyor.

AKP iktidarı, hükümeti ve taraftarların
da ise, bu duyarlıkları hiçbir şekilde cid
diye alma veya anlayışlı davranma arzusu 
yok.

İsteseler, gidişi kısa sürede değiştire
bilirler. Başbakan Tayyip Erdoğan, Deniz 
Baykal ve muhalefet ile gerginlik yarışına 
girişmek yerine, “sizin kaygılarınızı anla 
dım” dese, demeçlerinin tonunu indirse ve 
basit birkaç adım atsa, hava hemen 
değişiverir. Bizlerdeki gerginlikte azalır..

22 Temmuz seçimlerinin gecesinde 
söylediklerini tekrarlasa ve örneğin, Milli 
Eğitim Bakanını, Maliye Bakanını değiştirse 
bu ülkenin nabzı farklı atmaya başlar. 
İnanın yüzler gülmeye başlar..

Oysa siyaset farklı bir şeydir.
Bunu yapmak çok mu zor ?
Başbakan muhalefetin gerilim politikası 

karşısında geri çekilme olarak görülebile
cek bir hareket yapmaktan korkuyor..

Ancak baksanıza göz göre göre felakete 
gidiyoruz.

Bu ülke 22 temmuz seçimlerinden sonra 
bir ara, gerçekten normal demokratik orta
ma girecekmiş havası vardı.

Daha doğrusu bizler öyle sandık.
Meğer fena yanılmışız.
2003-2007 arasındaki sihir bozuluverdi.
Bugün ise, bırakın eski günlere geri 

dönmeyi, ülkenin bölünme tehlikesiyle 
karşı karşıyayız.

Artık, oy hesabı yapılacak zaman değil.
Artık, seçmenlerin sizin için ne 

düşüneceğini hesaplamanın da zamanı 
değil.

Bu gidişle ülkeyi parçalanma tehlikesine 
kaydırıyorsunuz.

Ey siyasiler, ey ülkesini sevenler, fakın
da değil misiniz ?

ABONE OLDUNUZ MU?
okTun^kuyun

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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lale Kemal Kılıç llfcöğretjm Okulu nda
yılsomı etKinliKleri yapıldı

I Seyfettin ŞEKERSÖZ
| Lale Kemal Kılıç 
I ilköğretim 
I Okulu'nun yıl 
I sonu Teknolojik 
I ve Görsel Resim 
Sergisi okul 
bahçesinde açıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Kaymakam 
adayı Bülent Güven, 

| Belediye Başkanı 
I Mehmet Turgut, 

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Okulu 
eşi merhum Kemal 
Kılıçla birlikte 
yaptırarak adını 
veren Lale Kemal 
ile okul müdürleri 
ve çok sayıda 
öğrenci velisi katıldı. 
Okulun yıl sonu 
şenlik etkinliğinin 
açış konuşmasını 
yapan Okul Müdürü 
Hayrettin Minare, 
yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgiler 
verdi. Minare, 
sosyal faaliyetlerden 
satrança, folklordan 
tiyatro ve görsel 
sanatlara kadar 
bir çok alanda 
başarılı faaliyetlerde 
'büıündüğunü 
söyleyerek yıl 
sonu şenlik etkinliği
ni öğrencilerin 
ders yoğunluğundan 
arınarak rahatla
maları açısından 
düzenlediklerini 
kaydetti.
Okul folklor ekibi 
ile öğrencilerin 
çeşitli tiyatro 
gösterilerinin 
ardından konuklara 
ikramda bulunuldu. 
Okul bahçesine 
kurulan Teknolojik 
ve Görsel Sanatlar

resim sergisini 
gezen konuklar 
öğretmen ve

öğrencilerden yap
tıkları icatlar hakkın
da bilgi aldılar.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Uludağ Üniversite 
si'nin Kent Tarihi 
Araştırma Merkezi 
(KETAM) bünyesin 
de kentin sorunları
na çözüm üretme 
anlayışı gereği 
gerçekleştirdiği 
"Kocasu (Orhaneli) 
ve Emet Çayı 
Rafting-Kampçıhk 
Projesı"nin hayata 
geçmesi için Üniver
site ve kentin resmi- 
sivil kuruluşları 
harekete geçti. 
Uludağ Üniversite- 
si'nden Doç. Dr. Ha 
san Hüseyin Oruç, 
Araş. Gör. Dr. Murat 
Cengiz, Öğr. Gör. 
İbrahim Öztahtah, 
Doç. Dr. Ertuğrul 
Aksoy, Araş. Gör. 
Serkan Gürlük'ten 
oluşan "Kırsal Ke 
sim Sorunları ve 
Ekonomisi" Proje 
Grubu, "Kocasu ve 
Emet Çayı Rafting- 
Kampçıhk Projesi"ni 
Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran 
ve KETAM Müdürü 
Prof. Dr. Haşan 
Ertürk'ün de bulun
duğu toplantıda ken 
tin resmi ve sivil 
kuruluşlarına tanıttı. 
Büyükşehir, Nilüfer, 
Orhaneli, Harman 
cık, Büyükorhan, 
Keleş, Mustafake 
malpaşa Belediye 
Başkanlar! veya 
temsilcileri ile 
İl Özel İdaresi, 
İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü, 
Devecikonağı 
Merkezi Köy 
Muhtarlığı, Bursa 
Orman Bölge 
Müdürlüğü,

Çayören Köyü 
Muhtarlığı ve Bursa 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü yet 
kiiiiennin katıldığı 
Rektörlükteki 
toplantıda projeyle 
ilgili bilgi veren 
Yrd. Doç. Dr. Hüse 
yin Oruç, Kocasu, 
Nilüfer ve Emet 
Çayının rafting 
için uygun olan 
bölümlerini anlattı. 
Yapılan çalışmalar
da, Emet Çayının 
rafting için gerekli 
niteliklere sahip 
olduğu, bazı parkur 
larının zor bazıları 
mn ise yeni başla 
yanlar için uygun 
olduğunu, proje 
kapsamında 
raningçiier için 
uygun kamp yer
lerinin de belir

lendiğini ifade eden 
Hüseyin Oruç, 
sadece heyelan 
oluşan bazı yerlerde 
yo'ı'ıarın âîızeıtı'ımesı 
ve suyun içine 
düşen ağaç dal
larının temizlen
mesiyle daha 
güvenli bir raftingin 
yapılabileceğini 
söyledi.
Rektör Prof. Dr. 
Yurtkuran da, 
Üniversite olarak 
gerek kentin gerek 
Kırsal kesimin 
kalkınmasına yöne
lik yaptıkları dokuz 
KETAM projesinden 
biri olan rafting- 
kampçilık projesi 
nin, doğa sporları 
açısından oldukça 
uygun olan Bursa 
açısından önemine 
dikkat çekti.

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 Faxj(0.224) 513 35 95
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Türbana iptal
Bu kadar tantana neye kop 

tu.
Genç kızlarımızın Üniversite 

ye girerken, dini bir simge 
olan türbanla girebilmesi için 
AKP hükümeti Anayasa’da bir 
değişiklik yaparak türbanı ser 
best bırakmıştı.

Oysa türbanın dini bir simge 
olduğu daha önce AHİM’ce de 
kabul edilmişti.
İslamcı bir geçmişten gelen 

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Genel Başkanı Ispanya’da tür
banla ilgili durup dururken 
ortaya bir laf attı.
Ne dedi: “ Velakin türban 

dini simge olsa ne olur.”
İşte kıyamet bundan sonra 

koptu.
Bir hukuk devletinde, iktidar

da bulunan bir başbakan böy 
leşi densiz konuşamazdı.

O günden sonra Türkiye la 
ik, İslamcı gerğinliğini yaşadı.

Ülkede görülmemiş mitingler 
düzenlendi.

Gerginlik ve kutuplaşama bü 
yüdü.

Cumhurbaşakanı seçimleri 
bu işe tuz biber ekti.

Hükümet parlementodaki 
çoğunluğuyla herşeyi yapaca 
ğını sanmaya başladı._______

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.corfv

Hukuk ayaklar altına alındı.
Türbanı din ve vicdan özgür

lüğü olarak algıladıklarından 
konuyu Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi(AİHM)’e de götür 
düler.

Cumhurbaşkanı Gül, eşine 
AİHM de dava açtırdı.

Kaybedeceğini anlayınca da 
vadan vazgeçtiler.

Çünkü, ona benzer bir başka 
karar yine bir Türk kızının aç 
tığı dava sonuçlanınca olum
suz çıkmıştı.

Asker, türban konusunda 
sert açıklamalar yaptı.

Demokrasilerde askerin 
böyle açıklama yapamayaca 
ğını iddia ettiler.

Ama geri adım atmadılar.
Asker, laik cumhuriyetin 

tehlikeye itildiğine inandığı 
için uyarı görevini yerine ge 
tiriyordu.

Danıştay, Yargıtay 
Başkanları türbanla ilgili_____ 

hükümetin dikkatini çekti.
Rektörler toplanarak bir baş 

ka dikkat daha çekildi.
Bu.kargaşada 22 Temmuz 

seçimlerinden daha çok oy 
alarak çıkan AKP olunca, bu 
kez Anayasa’yı değiştirerek 
türbanın üniversitelerde ser 
best olmasını sağladılar.

Demokratik Sol Parti, bu de 
ğişikliği Anayasa Mahkeme 
sine götürdü. "İptali veya yok 
hükmünde kabul edilmesi ve 
yürürlüğünün durdurulması" 
nı istediler.

Anayasa Mahkemesi dün 
yaptığı toplantıda, Anayasa 
değişikliğini iptal etti yürütme 
yi de durdurdu.

On bir Anayasa Mahkemesi 
üyesi iptal yönünde oy kulla 
nırken, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim Kılıç, herza- 
manki gibi karşı oy kullandı.

Şimdi AKP’liler kıyameti 
koparacaklar.

Söylemediklerini bırakmaya
caklar.

Bu kez Anayasa Mahkemesi 
üyelerine saldıracaklar.
Ama, kantarın topuzunu • 

fazla kaçıramazlar, Anayasa 
Mahkemesi’nin önünde 
AKP’nin kapatılması isteyer 
bir dava var.

Yargıtay Başsavcılığı tarafın
dan Anayasa Mahkemesine 
verilen iddialar içinde 
AKP’nin Cumhuriyetin değiş 
mez maddesi olan laikliğin , 
ortadan kaldırılması için 
hükümetin odak noktası ha 
line geldiği belirtiliyordu.

Anayasa Mahkemesi’nin 
üniversitelerde türbanın ser 
best bırakılmasının iptali 
AKP’yi biraz daha korkuta
cağa benziyor.

Neden derseniz, Yargıtay 
Başsavcısının iddiaları da tür
ban ve laiklik üzerine odak
lanmıştı ondan.

Bu karar AKP’nin Anayasa 
Mahkemesince kapatılacağı 
inancını daha da pekiştirecek.
AKP’liler biz çoğunluğuz, is 

tediğimizi yaparız diyordu.
Ama hukuk devletinde her 

istediklerini yapamayacak
larını bir daha anladılar.

Semizotu yaptı diye karısını bıçakladı
Bursa'da, eve alkol
lü gelen bir kişi, 
semizotu yapan 
karısını bıçakladı. 
İstiklal Mahallesi 
Rodop Sokak'taki 
evine alkollü gelen 
Bedri K. (55), 
sofrada semizotu 
olduğunu görünce 
eşi Müşerref K.'ya 
(47); "İnadına mı 
semiz otu pişiriyor
sun? Bu yemeği 
sevmediğimi 
bilmiyor musun?" 
diyerek tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesiyle mut

Esrarlar sırt çantasından çıktı
Bursa da narkotik 
polisi tarafından 
düzenlenen ope 
rasyonda, Diyar 
bakır'dan getirdikleri 
esrarı piyasaya 
sürmeye hazırlanan 
2 şahıstan biri 
polisin operasyonu 
ile yakalandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlü ğü'n- 
den yapılan açıkla
maya göre, Diyar 
bakır'dan getirdikleri

faktan bıçak alan 
Bedri K., eşini 
yaraladı.
Ağır yaralanan

kadın, Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hayati 
tehlikesi bulunduğu

uyuşturucuyu Bur 
sa'da satmak iste 
yen kişiler olduğu 
yönündeki ihbar 
üzerine Narkotik 
Büro Amirliği 
harekete geçti. 48 
VD 932 plakalı oto
mobili takibe alan 
polis, aracı merkez 
Osmangazi ilçesi 
İnönü Caddesi'nde 
durdurmak istedi. 
Polisin 'dur' ihtarına 
uymayan araç, kaç
maya başladı. 
Başaran Mahallesi 
Vardar Caddesi

üzerinde polis aracı 
durdurdu.
Otomobildeki F.T. 
(26) isimli kişi 
yakalanırken H.K. 
(21) isimli zanlı 
kaçtı. Polise direnen 
F.T. güçlükle gözaltı
na alınırken, kaçan 
zanlının yakalan
ması için polis geniş 
çaplı çalışma başlat
tı. Otomobilde 
yapılan aramada sırt 
çantasına zulalan- 
mış 3 kilo 655 gram 
esrar maddesi ile 50 
paket puro ve 10

öğrenilen kadın 
yoğun bakım ünite
sine alındı.
Polis tarafından 
yakalanan 
Bedri K., çıkarıldığı 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Hastanede yatan 
Müşerref K.'nın, 
kocasının sık sık 
eve alkollü geldiğini 
belirterek, 
"Semizotu pişirdim 
diye mutfaktan 
aldığı bıçakla beni 
yaraladı" dediği 
öğrenildi.

paket kaçak sigara 
ele geçirildi.
Emniyette sorgula
ması tamamlanan 
F.T. 'Uyuşturucu 
ticareti yapmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi. Zanlının 
polise verdiği 
ifadesinde, kul
landığı otomobilde 
bulunan uyuşturucu 
maddesiyle ilgisinin 
olmadığını, uyuştu
rucunun kaçan 
arkadaşına ait 
olduğunu söylediği 
öğrenildi.

Mit MI*
taksiti Mi: 1 ölii

Tunceli'nin Ovacık 
ilçesinde teröristler 
bir taksi şoförünü 
öldürdü.
Alınan bilgilere 
göre, Tunceli'nin 
Ovacık ilçesi 
Yaylagünü köyünde 
ikamet eden taksi 
şoförü Kenan 
Aktimur(45) dün 
saat 18.30 sıraların
da aracıyla evine 
giderken Savular 
mezrası civarında 
PKK terör örgütü 
mensupları tarafın
dan durdurulmak 
istendi. PKK'lı 
teröristlerin durdur
mak istediği 
Aktimur aracıyla 
devam ederken, 
yaylım ateşine

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 
M ABONEOLDUNUZMÛ?

ttıılrlı iıulnlı ilmi tuifiıl

tutuldu.
Olay yerinden 
kaçmak isteyen 
Aktimur'un kul
landığı otomobil, 
uçurumdan 
yuvarlandı. Kenan 
Aktimur'un cesedi 
sabah saatlerinde 
uçurumda bulundu. 
'Olayın bildirilmesi 
üzerine Ovacık ilçe
si Yaylagünü köyü 
civarında bulunan 
Munzur Dağları 
eteklerine Skorsky 
tipi helikopterlerle 
jandarma özel 
harekat timleri 
indirildi. Bölgede 
teröristlere yönelik 
operasyonların 
aralıksız sürdüğü 
kaydedildi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa İl Genel 
Meclisi, KÖYDEŞ 
projesi çalışmalarım 
bu yıl yine Orhan 
gazi'den başlattı. 
Geçen yılın 
yaz aylarının 
başlangıcında 
birçok köy yolunu 
yenileyen İl Genel 
Meclisi, bu sene 
mevcut yollarda 
onarım ve 
yenileme yapacak. 
Geçmiş dönemlerde 
"Elektriksiz ve 
yolsuz köy 
kalmayacak" 
sloganı ile. yola \ 
çıkan İl Özel İdare, 
şimdi ise bozuk 
yolu olan köy 
bırakmamayı 
hedefliyor.

Bursa İl Genel . daki 3 kilometrelik 
Meclisi, köy yolların- yolun genişletilmesi 
daki genişletme/ ye yeniden yapımı
onarım ve yenileme, ;'ile.başladı; Çalış-, 
çalışmalarına
ilk olarak Çakırlı-.
Mahmudiye arasın» edecek.

malar önümüzdeki 
günlerde de devam

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Görükle’de inşa 
edilen Kent Hali 9 
Haziran Pazartesi 
gününden itibaren 
faaliyete geçiyor. 
Yaklaşık bir buçuk 
yıl önce inşaatına 
başlanan ve . 
mimarisiyle yalnızca 
Türkiye’nin değil 
Avrupa’nın da en 
dikkat çeken 
yapılarından olan 
Kent Hali, teknik 
donanımıyla da 
büyük beğeni 
topluyor.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa’da 4 
yıldan bu yana 
hiçbir çalışmanın 
günü kurtarmak 
adına yapılmadığına 
dikkati çekerek, tüm 
yatırımların Bursa’yı 
dünyanın güzide 
şehirleri arasındaki 
yerini alma hedefiyle 
hayata geçirildiğini 
kaydetti.
“Kent Hali,

Bursa’nın yeni halin
in göstergesi” 
Görükle’ye yapılan 
Kent Hali’nin de 
Bursa’nın geleceği 
düşünülerek inşa 
edilen Türkiye’nin 
en modern hali 
olduğunu ifade eden 
Başkan Şahin, 
“Gururla söyleyebili
riz ki Görükle’ye 
yapılan Kent Hali 
Türkiye’nin en 
büyük ve en modern 
halidir. Eski hal, 
modernleşme yolun
da ilerleyen 
Bursa’ya gürültü ve 
görüntü kirliliği 
verdiği için şehir 
dışına taşınması

gerekiyordu. 
Görükle’de yaklaşık 
1,5 yıldır inşaatı 
devam eden Kent 
Hali tamamlandı. 9 
Haziran Pazartesi 
gününden itibaren 
esnaf yeni haldeki 
yerlerini alacaklar. 
Artık daha modern, 
sağlıklı bir tesiste 
hizmet verecekler. 
Kent Hali, diğer tüm 
dönüşüm ve kentsel 
dönüşüm projeleri 
gibi Bursa’nın yeni 
halinin gösterge
sidir” diye konuştu. 
“Kent Hali’nde ürün
ler laboratuardaki 
kontrolden sonra 
piyasaya sürülecek”

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 3595



ı I

UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI 

«DAHİLİYE 
E* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ.

Adres: istiklal Cd. Gemlik . BURSA 
TEL: 0.224 513 60 40
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Bursa'da biter gazlı fcapfcac Behegini öliürnıekle 
suçlanan anneye teraaı

Bursa'da, 80 
yaşında bir 
adamın yüzüne 
biber gazı sıkan 
kapkaççı, içinde 
2 bin YTL bulunan 

çantayı alıp 
metroyla kaçtı. 
Altıparmak 
Manallesi'nde 
bir kahveden 
çıkan Yahya 
Turan, aynı 
sokaktaki bir 
fırından ekmek 
aldıktan sonra 
evine doğru 
yürümeye başladı. 
Bu sırada yaşlı 
adamı takip eden 
kimiği belirsiz 
bir kişi sokak 
ortasında Turan'ın 
önünü kesip 
yüzüne biber gazı 
sıktı. Neye 
uğradığını şaşıran 
Yahya Turan, 
gözlerini açmaya 
çalışırken 
kapkaççı kolunda 
asılı duran içinde 
2 bin YTL ile

kimlik kartlarının 
bulunduğu 
çantayı kaparak 
kaçmaya başladı. 
Durumu gören 
vatandaşlar 
kapkaççıyı 
kovaladı. İhbar 
üzerine bölgeye

çok sayıda polis 
ekibi gelerek 
araştırma yaptı. 
Çarşamba 
Mahallesindeki 
semt pazarına 
kaçan kimliği 
belirsiz kapkaççı, 
Merinos Metro

İstasyonu'ndan 
metroya binerek 
kaçtı. Yaşlı adamın 
ifadesini alan 
ekipler fotoğraf 
teşhisi için 
emniyete götürdü. 
Kapkaç mağduru 
Yahya Turan, 
"Yüzüme bir şey 
sıktı, hiçbir şey 
göremedim, 
sonra da çantamı 
aldı. Bankada 
biriktirdiğim kefen 
param vardı. 
Onu çekmiştim. 
24 senedir 
Altıparmak 
Mahallesi'nde 
oturuyorum, 
böyle bir şey 
başıma 
gelmemişti. 
Suçlunun yakalan
masını istiyorum" 
dedi. Merinos Parkı 
ve ara sokaklarda 
uzun süre kap
kaççıyı arayan 
polis, olayla 
alakalı sorüşturma 
başlattı.

Bursa'da, evlenme 
den önce nişanlı 
sıyla girdiği ilişki 
sonucu dünyaya 
gelen bebeğini 
öldürdüğü iddia 
edilen bir anne ile 
akrabaları, Adli 
Tıp Kurumu'ndan 
gelen rapor saye 
sinde beraat etti. 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"şerefini kurtarmak 
için ana tarafından 
yeni doğan çocu 
ğunu öldürmek" 
suçundan yargıla 
nan Ö.A. ile suça 
iştirak ettikleri iddia 
edilen ve olaydan 
sonra evlendikleri 
kocası M.A. ile 
teyzesi M.D., dün 
son kez hakim 
karşısına çıktı. 
Evlenmeden önce 
girdiği ilişki sonu
cunda dünyaya 
gelen çocuğunu 
öldürmekle suçla 
nan Ö.A., hakkında-

ki iddiaları yalanla
yarak, bebeğinin 4 
ölü doğduğunu 
söyledi.
Karar için Adli Tıp 
Kurumu'ndan bek
lenen rapor bu 
celsede geldi. 
Bebeğin anne 
karnında öldüğü 
belirlenmesine rağ
men mahkeme, be 
beğin anne karnın
dayken düşürücü 
hap ya da ilaç kul
lanılarak öldürül 
müş olabilme ihti
malini araştırdı. 
Kullanılan ilaçların 
anne karnındaki 
bebeği öldüremeye- 
ceğinin Adli Tıp 
Kurumu'ndan gön
derilen raporlarda 
belirtilmesi üzerine, 
mahkeme kararını 
açıkladı. Anne ve 
olaya iştirakle 
suçlanan akra
balarının ayrı ayrı 
beraatlerine karar 
verildi.

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

WlllMliltlt|IIİîttl
3
İ

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARMZ 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 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

Bursa'da, polisin 
uyuşturucu satışı 
yapılan bir eve 
gerçekleştirdiği 
Şimşek-16 adı 
verilen operasyonda 
biri bayan 3 kişi 
gözaltına alındı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Bursa 
merkez Yıldırım 
ilçesi Anadolu 
Mahallesi Güneş 
Sokağında bir 
evde uyuşturucu 

satışı yapıldığını 
belirleyen polis 
takibe başladı. İki 
aylık planlı araştır
ma sonucunda 
evden uyuşturucu

satın alan 20 kişi 
yakalanarak 
haklarında işlem 
yapıldı Operasyonu 
derinleştiren ekipler, 
satış yapan kişilerle 
alakalı Şimşek-16 
kod adlı operasyonu 
başlattı. Eve yapılan 
şok baskında 3'er 
gramlık 40 paket 
olmak üzere 120 
gram ve 16 adet 
extacy hap ele 
geçirildi.
Şüphelilerden 
Ahmet E. (26) ile 
yengesi Sevil E. 
(31) gözaltına 
alınırken, bir kişi 
de aracına binerek 
kaçmak istedi. 
Polisin takibi

sonucu yakalanan 
Gökhan E.'nin 
otomobilinden de 
165 gram esrar 
ile 2 adet 
uyuşturucu 
hap ele geçirildi. 
Pek çok uyuşturucu 
ticareti suçundan 
sabıkası bulunan 
zanlılar, "iştirak 
halinde uyuşturucu 
ticareti yapmak" 
suçundan 
adliyeye sevk 
edildi. Zanlıların 
3'ü de tutuklandı. 
Şüphelilerden 
Ahmet A.'nın 
ağabeyinin 
adam öldürmek 
suçundan cezaevin
de olduğu öğrenildi

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
i Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Bavan siiriiciinte fcullanılığı cin takla attı
Bursa'da, 
bir bayanın 
kullandığı cip 
takla atarken, 
2 kişi de yaralandı. 
Acemler Köprülü 
Kavşağı'nda 
meydana gelen 
kazada, ıslak olan 
yolda virajı ala

mayan Sibel 
U.'nun (26) kul
landığı 16 KN 216 
plakalı cip takla 
attı. Sibel U. ile 
arkadaşı Recep A. 
(29) sürücü 
kursuna ait araçtan 
hafif sıyrıklarla 
kurtuldu.

Yaralılar, 
112 Acil Sağlık 
ekipleri tarafından 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Polis, özel bir 
sürücü kursuna 
ait cipte incele 
melerde bulundu.
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MemnraTemmıızılazam
Yılın ilk beş ayında 
enflasyon rakam
larında görülen 
yüksek artış, 2008 
yılı için memurlara 
verilmesi planlanan 
zamlarla ilgili hede
flerin de revize 
edilmesini gün
deme getirdi. 
Memur zamlarının 
belirlenmesinde 
baz alınan TÜFE 
rakamları yılın ilk 
beş ayında yüzde 
6.38 olarak gerçek
leşti. Böylece, beş 
aylık enflasyon, 
yılın ilk yarısında, 
en düşük maaş 
alan memurlara 
yapılan toplam 
yüzde 5.2'lik zam
mında aşılmasına 
neden oldu. Buna 
göre, memurlara 
enflasyon zammı 
yapılması kaçınıl
maz hale geldi. Beş 
aylık rakamlar baz

alındığında 
memurlara yılın 
ikinci yarısı için en 
az yüzde 5'in 
üzerinde zam yapıl
ması gerekiyor.
YÜZDE 6-7 
ARTABİLİR 
Maliye Bakanlı 
ğı'nın temmuzda 
memurlara üç ayrı 
zam yapması gün
demde. Merkez 
Bankası'nın 2008 
için yüzde 4 enflas 
yon hedefi değiş 
mediğinden, yılın 
ikinci yarısı için 
daha önceden belir 
lenen yüzde 2 zam 
yapılacak. Ayrıca 
yılın ilk yarısı için 
de enflasyon ala
cağı olarak bir 
başka zam yapıla
cak. Enflasyon farkı 
olarak belirlenecek 
zam oranı, 
haziran sonunda 
netleşecek.

DEVREN KİRALIK DÜKKAN

DEVREN KİRALIK 
NALBUR DÜKKANI

0.532 424 10 25

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

| ELEMAN ARflNIYORİ ELEMAN ARANIYOR

Endüstri Meslek Lisesi veycı 
Meslek Yüksek Okulu 

elektrik bölümü mezunu
ELEMANLAR ARANIYOR

Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. Km Gemlik /BURSA 

TEL 0.224 514 00 60

TECRÜBELİ 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR 

Müracaata şahsen yapılması rica olunur. 
İMAM ASLİN DİNLENME TESİSLERİ

Gemlik Yalova Yolu 5. Km. 
Tel: 513 23 94

SATILIK DAİRE
Denize sıfır, 3 vatak 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

GEMLİK SİNEMA GÜN1ÖĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

REDKİT
LÜTFEN BAŞA SAR

(Rezervasyon
Tel: 513 3321)

12.00-14.00 -16.00-19.00
14.15-16.30-19.15-21.15
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Tatil cnctsi araç siirüciileri
kuralları unutmayın

t

Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı 
ve Trafik Hizmetleri 
Daire Başkanı Celal 
Uzunkaya, trafik 
kazalarında her yıl 
bir ilçe nüfusu kadar 
insanın hayatını 
kaybettiğini ve bir 
il nüfusuna denk 
gelen binlerce 
kişinin da yara 
lanarak sakat
landığını söyledi. 
İçişleri Bakanlığı 
ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan yürütülen 
"Trafik Güvenliğinde 
Yeni Açılımlar, 
Hedefler ve Çözüm 
Projeleri"nin 
Bursa'daki ilk 
bölgesel değer
lendirme toplantısın
da konuşan Uzun 
kaya, yaklaşan yaz 
tatili öncesi araç 
sürücülerini 
kurallara uymaya 
davet etti.
Projenin 9 pilot 
bölgeden biri olan 
Bursa'da trafikle 
ilgili çalışmaların 
ele alındığı toplantı
da konuşan Uzunka 
ya, "Türkiye'de 2007 
yılı rakamlarına 
göre, trafik kazala 
nnda ölümler olay 
anında ve kaza son-

Hafta sonu yağışlı lıava geliyor
Güneşli günlerin 
ardından hafta sonu 
İstanbul'u yağışlı 
bir hava bekliyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri'nin yayımladığı 
5 günlük hava tah
min raporlarına 
göre, Cuma günün
den itibaren yurdun 
batı kesimlerinde 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
hava etkisini 
gösterecek.
Hava sıcaklığı 
İstanbul ve 
çevresinde 25 - 
26 derece 
civarında olacak. 
Cumartesi ve 
Pazar günleri 

SATILIK
DAİRE

Bahkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 Kat kaloriferli 
daire sahibinden satılıktır 

Tel: (0.224) 517 26 42

rasındakilerle birlik
te 10 bin kişiyi 
buldu. Bu da bir 
ilçe nüfusuna eşit 
geliyor. Sadece 
geçtiğimiz yıl trafik 
kazalarında 190 
bin insanın yara
landığını, sakat 
kaldığını görüyoruz. 
Maalesef tüm 
uyarılara, tüm 
eğitim çalışmalarına 
rağmen her yıl 
binlerce kişiyi fizik
sel engellilerin 
arasına katıyoruz. 
Bu da ortalama 
bir il nüfusu kadar 
dır. Yine her yıl 12 
milyar YTL servetin 
reel anlamda heba 
edildiğini görüyoruz, 
bu büyük bir 
kayıptır. " dedi. 
Uzunkaya, "Kısacası 
trafik kazalarında 
her yıl bir ilçe nüfu 
su kadar insan ölü 
yor, bir il nüfusu 
kadar insan yarala 
myor ya da sakat 
kalıyor, büyük mad 
di kayıplar meydana 
geliyor. Trafik kaza 
larının önlenmesi 
için neler yapılması 
gerektiği konusunda 
yoğun çaba içerisin 
deyiz. Öncelikle 
olumlu bir gösterge 
olması açısından

yağışlı hava yurdun 
doğu kesimlerine 
doğru yayılırken, 
Marmara bölgesinde 
bulutlu bir havanın 
hakim olması, yer 
yer hafif yağışlı bir 

şunu söyleyebiliriz, 
son 5 ayda rakam
lara bakarsak, yüzde 
22 oranında azalma 
olduğunu memnuni 
yetie görüyoruz. 
Bunun anlamı şu 
dur, istenirse bazı , 
şeyleri iyileştirmek 
elimizde. Bu konuda 
sorumluluğu sadece 
kuruluşlara bırakma
mak gerekiyor. Biz 
bu projede hazırla 
nan belgeselin şe 
hirlerarası yolculuk 
yapan tüm vatan
daşlarımıza izlettire
ceğiz. Çıkacak ya 
sayla birlikte bu 
belgesel televizyon 
kanallarında belli 
saatlerde zorunlu 
olarak yayınlanacak. 
Belgeseli şehirdler- 
arâsı otobüslerdeki 
yayınla günde 25 
bin kişiye izlettir 
meyi hedefliyoruz." 
dedi.
Türkiye'de 18 
milyon 750 bin 
kayıtlı sürücü, 13.5 
mıj'yon araç bulun
duğunu dile getiren 
Emniyet Genel . 
Müdür Yardımcısı 
Celal Uzunkaya, 
her yıl ortalama 
1 milyon yeni 
aracın trafiğe 
katıldığını kaydetti.

hava bekleniyor. 
Hava sıcaklığı 
pazar gününden 
itibaren 1-2 
derece artarak 
27 dereceye 
ulaşacak.

TT

ShııMMiıtiıııım
ÖSS'ye gireceklere 
çep telefonu uyarısı 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 

, (ÖSMY) Başkanı
Prof. Dr. Ünal 
Yarımağan, 15 
Haziran Pazar günü 
yapılacak Öğrenci 
Seçme Sınavı'na 
(ÖSS) girecek aday
ların yanlarında 
kesinlikle cep tele
fonu getirmemeleri
ni, aksi takdirde, 
binaya alınmayabile- 
ceklerini 
bildirdi.Saint Benoit 
Lisesi'nde düzenle
nen "Türkiye'de 
Üniversiteye Giriş 
Sisteminin dünü 
bugünü ve yarını" 
konulu konferansta 
konuşan Yarımağan, 
Türkiye'de üniversit
eye giriş sisteminin 
tarihçesini ve mev
cut sistemi anlattı. 
Yarımağan, 
Yükseköğretim 
Kurulunca (YÖK) 
"sınav yapıldıktan 
sonra sınav siste
minde bazı değişik
likler yapılacağı" 
şeklinde açıklamada 
bulunulduğunu 
hatırlatarak, 
bugünkü sistemin 
yürürlükte daha ne 

kadar kalacağının 
belli olmadığını, 
ancak çok radikal 
değişiklikler bek
lemediğini söyledi. 
Prof. Dr. Yarımağan, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
"Bu senenin en 
önemli konusu, cep 
telefonu ile sınava 
gelmeyiniz. Çünkü 
cep telefonları ile 
baş edemiyoruz. Bir 
binada bin kişi sına
va giriyorsa hepsi 
cep telefonu ile 
geliyor. Oradaki 
yetkililerin bu tele
fonları teslim 
alması, emanete 
koyması ve sonra 
karıştırmadan ver
mesi gerekiyor. 
Binbir türlü zorluk 
çıkıyor. Bazı adaylar 
telefonlarını verme
den içeri giriyor.
Teknoloji 
günümüzde maale
sef iyi yönlerinin 
yanı sıra kötü 
amaçla da mesela 
kopya çekmek için 
de kullanılabiliyor. 
Onun için bu sene 
cep telefonu ile 
sınava gireceğiniz 
binaya gelmek 
yasak. Cep telefonu 
ile gelirseniz sizi 

binaya almayabilir
ler. Emanete de 
almayacaklardır.' 
Ünal Yarımağan, bu 
sene yaptıkları bir 
değişikliğin de 
öğrencileri boy ve 
kiloları ile uyumlu 
yerlerde sınava 
almaya çalışmak 
olduğunu belirterek, 
"Çünkü geçmiş yıl
larda 120 kiloluk 190 
santimetre boyunda 
bir aday ilköğretim 
1. sınıf sırasına 
denk gelebiliyor 
ve çok ciddi sıkıntı 
çekebiliyordu. 
Oturma yerinin 
numaralanmasını 
ve soru kitabının 
dağıtımını 
bilgisayar ile yaptık. 
Size Ankara'nın 
söylediği soru kitabı 
türünü vermeleri 
lazım. Kapıda ner
eye oturacağınız 
Ankara dan gönder
ilen çizimler 
üzerinde yazılı 
olması lazım.
Bunlara dikkat edin. 
Sınavdan birkaç gün 
önce mutlaka sınava 
gireceğiniz yeri 
gidip görün ki sınav 
sabahı panik yaşa
mayın" şeklinde 
konuştu.

I

F 
y
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Balın gerçek olduğu nasıl anlaşılır?
Samsun Arıcılar 
Birliği Başkanı 
Halit Kukula, bir 
süre buzdolabında 
bekletilen balın 
sahte olup 
olmadığının anlaşıla
bileceğini söyledi. 
Kukula, hiçbir katkı 
maddesi içermeyen, 
tamamen polenler
den üretilen balın 
buzdolabında bir 
ay kadar bekletilme
si halinde şeker
lendiğini söyledi. 
Kukula, ancak 
balın buzdolabında 
değil oda sıcaklığın
da tutulmasının 
doğru olduğunu 
söyledi.Kukula

Mi yenileyen aroiein bulundu
Nature dergisinde 
yayınlanan 
araştırmaya göre 
Japon bilim 
adamları, sağlıklı 
bir kalbin 
gelişmesinde 
önemli rol oynayan 
fenr protein i 
belirlediklerini 
açıkladılar.
Sonuçları Nature 
dergisinde yayın
lanan araştırmada 
uzmanlar, IGFBP-4 
proteinini sapta
yarak, kalpleri yeni

şöyle devam etti: 
"Bugün balda 
her türlü sahtekarlık 
yapılıyor. İnsan
larımızın sağlığı 
ile oynanıyor.

oluşmuş kurbağa 
yavrularından 
bu proteini aldılar. 
Japonya'daki 
Chiba Tıp 
Fakültesinden 
Issei Komuro, 
“molekül etkisiz 
duruma ğetıfıîaıkten 
(alındıktan) sonra, 
kalplerin giderek 
küçüldüğünü ve 
sonunda 
yokolduğunu” 
söyledi.
IGFBP-4'ün, 
sağlıklı bir kalbin

Merdiven 
altı üreticiler 
genetiğiyle oynan
mış mısırın sapın
dan ürettikleri şeker
le bal yapıyorlar. Toz 

gelişiminde hayati 
rol oynadığını 
belirlediklerini 
belirten Komuro, 
“bu molekülü, 
kalp hastalıkları 
geçiren insanlarda, 
kalplerin yenilen
mesi' için küı'ıan- 
abilmeyi umduk
larını” kaydetti. 
Komuro, karaci 
ğerin salgıladığı 
bu proteinin, 
kalp oluştuktan 
sonra, yani 
embriyonun

şeker 
kullanmıyorlar. 
Vatandaşlarımız 
bilinçli olmak 
zorunda. Sahte 
bal almaktansa 
sağlıklarını 
korumak için 
reçel alsınlar daha 
iyi." Kukula, 
markasız bal 
satılmasının yasak 
olduğuna işaret 
ederek, vatan
daşların diğer 
gıda maddelerinde 
olduğu gibi 
bal alırken de 
son derece titiz 
davranmaları 
gerektiğini 
sözlerine ekledi.

gelişiminin 
ortalarında kalbin 
gelişimini destek
lediğini,“bu 
molekülün kalbin 
gelişimi için 
gerekli olduğunu’! 
söyledi. Kalp, 
insan emonyOsun 

da ilk oluşan 
organ ve bu 
süreçteki 
anormallikler 
doğuştan 
gelen kalp 
hastalıklarına 
neden olabiliyor.

MiMa
Baskın düzeyde 
tekli doymamış 
yağ asitleri içeren 
Antep fıstığının, 
kalp rahatsızlık
larıyla ilişk- 
ilendirilen risk 
faktörlerini 
indirgemede 
olumlu sonuçlar 
gösterdiği bildirildi. 
Celal Bayar Üniver
sitesi Akhisar 
Meslek Yükseko 
kulu Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Özlem 
Tokuşoğlu, 
"Yeşil Altın: Antep 
fıstığı Teknolojisi, 
Kimyası ve Kalite 
Kontrolü" konulu 
araştırmasında, 
Antep fıstığının 
"nuf1 grubu olarak 
adlandırılan gıdalar 
arasında önemli yer 
tuttuğunu ifade etti. 
ABD'de tüm ölüm
lerin yaklaşık 
yüzde 40'1 ık dilim
ine koroner kalp 
hastalıklarının 
yol açtığını, koro 
ner kalp hastalık
larının hem erkek
ler hem kadınlar 
için ciddi tablolar 
oluşturduğunu vur
gulayan Tokuşoğlu, 
koroner kalp hasta 
hklarıyla ilişkileri 
dirilen en ciddi risk 
faktörünün yüksek 
kolesterol olduğu 
nu bildirdi.
Tokuşoğlu'nun 

verdiği bilgiye göre 
diyet ve egzersizle 
yüksek koleste 
rolün düşürülmesi, 
kalp rahatsızlıkla 
rından korunmada 
etkili bir yöntem. 
Yüksek kolesterol, 
kalp rahatsızlık
larıyla ilişkili başlı
ca risk faktörüdür 
ve yaklaşık 100 
milyon yetişkini 
etkilemektedir. 
Sağlıklı bir diyetle 
ve egzersizle yük
sek kolesterolün 
düşürülebilmesi, 
düşük kalp rahatsız 
tıkları riski açısın
dan önemli olmak
tadır. Doymuş 
yağlarca yüksek 
olan diyetlerin kalp 
rahatsızlığı olay
larında artışla ılişk- 
ilendiriidiği kabul 
edilmekte iken, son 
kanıtlar tekli doy
mamış yağ asitleri 
ve azalan kalp 
hastalıkları riski 
arasında pozitif 
yönde ilişki oldu 
ğunu ortaya koy
maktadır. Antep 
fıstığını da içine 
alan kuru yemişler
le yapılan araştırma 
bulguları, ’nut' 
grubu da denilen 
söz konusu gıdala 
rın tekli doymamış 
yağ asitlerince zen
gin olduğunu 
göstermektedir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 544 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tanm 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.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1 _______ OTOBÜS________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)D

C m i 
c
û m (t 

■■

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
®ah" D®nHa.st 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 510 TU 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
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

6 Haziran 2008 Cuma 
ÇAN ECZANESİ 
İstiklal Caddesi 

GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3076 
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)
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Hemen Tapu Teslimi
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Küçük Sanayi B/Blok No:l 3 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 11 75 - 524 74 01 - Fax: 524 74 02 

e-mgil: sQlaksubasi@ekolay.net
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BEYHANLAR
OTOMOTİV AŞ.

‘TRAFİK * yok BELGESİ
* KASKO
* KAYIT TESCİL
‘ PLAKA
* NAKİL

* TEMİZ KAĞIDI
* MUAYENE
* DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

Gemlik Belediyesi Meclisi’nin Haziran ayı ikinci toplantısı dün yapıldı

KMMmi
flKP'de kritik 

MYK toplantısı 
yapılılı

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantıda, Haziran ayının 
ilk toplantısında alınan Sunğipek Yerleşkesi’nde Denizcilik 
Fakültesi yaptırılma kararı ile eski Atatürk llkokulu’nun yıkılarak 
yerine eskisi gibi yapılması, HEM Binası’nın ve eski Kız İmam 
Hatip Okullarının da restorasyonu kabul edildi. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER 
____________| kadri_guler@hotmail.com

Cüppeli darbe
Dünkü yazımda belirtmiştim.
AKP ve yandaşı basın şimdi Anayasa Mahkemesi'nin 

türbanı üniversitede yasaklayan kararı veren üyelerine 
saldıracaklannı.

Anadolu’da Vakit Gazetesi’nin dünkü manşet 
“Cüppeli Darbe" idi. Devamı sayfa 5'de ------

AKP'nin genişle 
tilmiş Merkez 
Yürütme Kurulu 
(MYK), Anayasa 
Mahkemesi'nin 
üni versitelerde 
türbanı serbest 
bırakan Anaya 
sa değişikliğini 

iptal kararına 
karşı izlene 
cek stratejiyi 
belirlemek 
üzere Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan başkan 
lığında toplandı. 
Haberi syf 6’da

izgara ve YEMEK salonu
GEMLİKTE AİLENİZLE

4.50- YTL. |

^rollFCEĞİNİZ TEK ADRES

SINIRSIZ KCRRP ■ KÖFTC
taiişleticisiyi

€V V€M€Kl€Rİ ve TfiTU ÇEŞİTLERİ
İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

mailto:sQlaksubasi@ekolay.net
http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Laiklik'ten ödün yok...
Anayasa Mahkemesi hükümetin yan 

gından mal kaçırır gibi çıkarmaya çalıştığı 
"türbanın eğitim kuramlarında serbest 
bırakılmasını içeren yasasını" iptal etti..

CHP ve DSP'nin Türkiye'nin üniter 
yapısı mn bozulmaması için gösterdiği 
gayret ve girişimin bir sonucu daha..

Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti 
nin tüm yurttaşları bir kez daha gördüler 
ki..

Ankara'da yargıçlar var..
Şimdi gözler Anayasa Mahkemesi'nin 

AKP'yle ilgili vereceği karara çevrildi..
Aslında;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

AKP'nin dizginlenemez gidişatı karşısında 
ilk uyarı sim aralık ayında yapmıştı..

Ama "hükümetin başından" aldığı yanıt 
çok anlamlı ve içerikliydi..

"İşinize bakın"..
Onlar da işlerine baktılar..
Kapatma davası'm açtılar..
Demokrasi adına "şık" bir durum değil.. 
Ancak
Cumhuriyeti korumak ve kollamaksa 

asıl olan..
Laikliğe ters düşen davranışları ve 

özlemi hissedilen art niyetli düşünceleri 
bertaraf etmekse yapılması gereken..

Cumhuriyetin kurumu olan Yargıtay ■■ »*« L» ■ D oVzuıııııuı ıycı ua^oavcıııyı vıa ...
Yetkisini kullanacak..
Türkiye, Cumhuriyeti Anayasası'nın 

öngördüğü yasalar çerçevesinde kurulan 
ve değişmez ve değiştirilmesi dahi öner- 
ilemez Devrim Yasalan'yla bağıtlanan 
kurumlar ...

Kuralların dışına çıkamaz..
Çıkarlarsa...
Bir başka kurum sorumluluk ve yüküm

lülüğünü yerine getirmek zorundadır..
Bu ülke Atatürk ün kurduğu laik bir 

ülke dir, herkes kendi çıkarlarına göre 
laiklik tanımı yapamaz.

Geçmiş iktidarların yaptığı hatalardan 
dolayı çaresizlikten oy verilerek her sec
imde oyları katlanan AKP isterse "şeriat 
devleti" kuramaz.

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar 
"kura mayacağım" gösterdi..

Türban yanlıları yüce mahkemenin 
verdi ği kararı eleştirirken dozu iyi ayarla
mak zorundadır.

Bu ülkenin hukük sisteminin tartışılmaz 
sağlam bir kalesi olan Anayasa Mahkeme 
si"nin yıpratılması ve buna hadleri olma 
yan insanların bile günlük konuşma yapar 
gibi eleştirilerde bulunmaları kabul edile
mez..

Anayasa Mahkemesi"nin her kararı 
kurulduğu ilk günden bu güne kadar Tür 
kiye Cumhuriyeti"nin değişmez nitelikleri 
çerçevesinde alınmıştır.

Yani Anayasa'*dır bu mahkemenin tek 
dayanağı.

Ne kişisel çıkarlar, ne de başka birşey.
Kararlarını Anayasa'dan aldığı güçle 

alan bir kurum eğer anayasaya aykırı bir 
karar almadı ise -ki alınan karar anayasa 
nın ilgili maddelerine dayandırılmıştır - 
tartışılamaz.

Tartışılmamalı..
izan ve bilgiden yoksun tartışmalar 

yarardan çok zarar verir..
Veriyor da.. _______

llşfan; “Hizmet için noreve geltlik’
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
yapılan S.S. 
Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifi 
genel kurulunda 
seçimle göreve 
getirilen yeni 
yönetim Kurulu 
Başkanı Semih 
Aşkın, "Seçime 
hizmet için 
girdik" dedi. 
133 ortaktan 
73'ünün oylarıyla 
göreve seçilen 
Semih Aşkın, 
yönetim kurulu 
üyeleri Emir Bayrak, 
Tanju Erbek, 
Bülent Aksu ve 
Mehmet Maviş'le 
birlikte Sanayi 
Sitesi’nde birlik 
ve beraberliği 
sağlamanın en 
büyük görevleri 
olduğunu söyledi. 
Yeni Başkan Semih

Seçkin, yaptığı 
açıklamada 
"Ben ve seçilen 
arkadaşlarım 
ortaklarımızdan 
aldığımız destek 
ile bu görevi 
en iyi şekilde 
yapacağımıza olan 
inancım sonsuzdur. 
Hizmet için varız, 
görev yaptığımız

süre içerisinde 
yapacaklarımız 
hizmetlerden, 
dolayı yönetim ve 
denetim kurulu 
üyelerimiz maaş 
almayacaklardır. 
Bu nedenle koo
peratifimiz yıllık 
25 bin YTL 
tasarruf sağlamış 
olacaktır" dedi.

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
bayta< www.baytasinsaat.com.tr

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, 
iç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 

3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne

yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

Sanayi esnafı 
ile sosyal tesisler 
deki esnafın iş 
potansiyelini 
artırmak, trafik 
karmaşıklığını 
önlemek amacıyla 
alt çıkışın açılması 
için gerekli çalış
maların da yapıla
cağını söyleyen 
Aşkın, A bloktaki 
yolların belediye 
tarafından 
yaptırılmakta 
olduğunu belirterek 
yıpranmış ve 
bozulmuş yolların 
da yine belediye 
başkanlığı 
tarafından 
onarılacağını, 
kooperatifin mas
raflarını azaltmak 
için alacakları 
tasarruf tedbirlerinin 
yanında kooperatife 
ait arazilerin 
kiraya verilerek 
gelirin artırılacağını 
kaydetti.

MANASTIRDA 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

'GemlikKorfez’internetle WN.gemlikkorfezgazetesixom www.baytasmsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasmsaat.com.tr
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Gemlik Belediyesi Meclisi’nin Haziran ayı ikinci toplantısı dün yapıldı

Mıılis'iM milli iarta mı Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/b1og/özcan vural

YazıYORVM

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantıda, Haziran ayının 
ilk toplantısında alınan Sunğipek Yerleşkesi’nde Denizcilik 
Fakültesi yaptırılma kararı ile eski Atatürk llkokulu’nun yıkılarak 
yerine eskisi gibi yapılması, HEM Binası’nın ve eski Kız İmam 
Hatip Okullarının da restorasyonu kabul edildi.
Seyfettin ŞEKBRSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi Haziran ayı 
ikinci toplantısını 
bir önceki oturumda 
aldığı tarihi 
kararları onayla
yarak tamamladı. 
Pazartesi günü Hazi 
ran ayı ilk toplan
tısında Denizcilik 
Fakültesi binası ile 
Atatürk Okulu eski 
binasının yapımı 
ayrıca iki binanın da 
restorasyon karar
ları dünkü oturumda 
oy birliği ile 
kabul edildi.
Meclis dünkü 
toplantının ilk 
maddesi olan İmar 
Konuları hakkında 
komisyondan gelen 
görüşleri aktaran 
başkan Vedat 
Büyükgölcügezli, 
18 uygulamasıyla 
ilgili dilekçelerin 
Encümene sevk 
edilmesi ve imar 
planıyla ilgili süre 
istemi oy birliği 
ile kabul edildi.
Hukuk Komisyonu 
başkanı Refik 
Yılmaz'da, Umurbey 
Belediyesi'nin 
aldığı 2 adet arsa 
satışı ihalesinin

gerekçesinin belir
tilmemesi nedeniyle 
ilgili belediyeden 
istenmesi talebini 
meclis oy birliği 
ile kabul etti. 
Plan Bütçe Korniş 
yonu'nun aldığı 
kararları açıklayan 
Aydın Byraktar, 
Çınar İlköğretim 
Okulu'nun çevre 
duvarlarının 
demir çitle çevril 
mesi, Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulunun 
Fen Laboratuvarı 
için maddi yardım 
talepleri oy birliği 
ile kabul edildi.
Ayrıca 2008 yılı

otopark ücretlerinin 
geçen yılkı fiyatlarla 
aynı olması oy 
birliği ile kabul 
edilirken Üniversite 
içinde Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yapımı üstle
nilen Denizcilik 
Fakültesi için 2007 
yılı kullanılmayan 
ödeneğinden 
2008 yılı bütçesine 
3 milyon YTL 
ödenek aktarılması 
ile Atatürk İlköğre
tim Okulu eski 
binasının yıkılarak 
aslına uygun 
yeniden yapılması 
ve eski Kız Mektebi

ile şimdi kullanılan 
HEM binasının 
da restorasyonu 
için 2007 bütçesinde 
kullanılmayan 
ödeneğin 2008 yılı 
bütçesine aktarıl
masına oy birliği 
ile karar verildi. 
Öte yandan eski 
Pazar Caddesi’nde 
yapılması düşünülen 
yenileme çalışmaları 
ve sokak aydınlatıl
ması için 2007 
yılı kullanılmayan 
ödeneğinden 
2008 yılı bütçesine 
ödenek aktarılması 
da oy birliği ile 
kabul edildi.

Havuz

Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’nün 
çiçek seferberliği 
devam ediyor. 
İlçemizin bir 
çok sentini

çiçekle donatan 
müdürlük, bu 
kez daha önce 
düzenleme 
yaptığı Ahmet 
Dural Meyda- 
nı’nda bulunan

havuzun çevresine 
Yalova’dan 
getirttiği kadife 
çiçeklerle bezedi. 
Belediye Park 
ve Bahçe yet 
kililerinin gözeti

minde Yalovalı 
işçiler ile Belediye 
işçilerinin 
çiçekleri 
ekmesiyle meydan 
bir anda farklı bir 
güzelliğe kavuştu

Al takke, ver külah!....
Sayın okurlar Büyük Millet meclisinde 

bir soru üzerine açıklanan kamuda yani 
devletle ilgili yerlerde, daha da açıkçası 
milletin parasını ödediği makamlarda çalı 
şan kişilerin aldıkları paralar, yani, 
maaşlar..

Okuyunca inanamadım , sizlerde gördü 
nüz okumuşsunuzdur..

Merkez bankası (Devletin bankası, özel 
değil) başkanı bey 32.000 YTL aylık maaş 
alıyor. Buna benzer başkaları da var.

Cumhuriyetin başı Cumhur Başkanı 
16.000 YTL, Başbakan 9.000 lira alırken 
başka bir kurumun başında ki genel müdür 
beyefendi 21.000 YTL alıyor.

Senelerdir devlet kesiminde çalışanlar 
arasında bir maaş dengesi kurulamadı... 
Bastıranlar, çoğunlukta olanlar kendi mes 
lek gruplarına haksız bir yığın paralar 
verdiler.

Öyle zamanlar oldu ki Bir banka müdü 
rü, yanında çalışan odacısından daha az 
para alır durum da kaldı..

Ben düşünürken dahi üzülüyorum, düşü 
nün bir ilin Valisi, bir ilçenin Kaymakamı, 
Savcısı o il veya ilçede ki Belediye Baş 
kanlarından çok daha az maaş alıyor.

Valiler, Kaymakamlar, Savcılar , Hakim 
ler, Emniyet müdürleri, Üniversitelerde 
okuyup, yıİİarca ücra ilçelerde yıllarca feda 
karca çalışarak geldikleri mevkilerde 
karınlarını doyuracak maaşlar alırken, ilk 
okul mezunu olduğu dahi şüpheli, eğitim
siz kişiler seçildikleri için 10.000 -20.000 
ytl götürüyor.

Bir ilçeyi düşünün 30 yıldır ilçe ilçe dola 
şarak geldiği bir ilçede 4000 lira alırken 
Belediye başkanı 15.000 lira alıyor ayrıca 
da altında lüks arabalar, harcırahlar davet
ten davete geziyor.

Gel de buna dayan ey halkım...
Onlar utanmıyorlar, haram para yedikleri 

ne, yüzleri kızarmadan ortalıkta geziniyor, 
birde senin karşında nutuk atıyorlar..

Gerçi buna sebep sensin..
Oyunu bilmeden veriyorsun, hiç kendi 

konularına sahip çıkmıyorsun, iki kilo yağa 
-pirinçe teslim oluyorsun, o kişilerde senin 
yiyemediğini yerler... .

Hakmiş, adaletmiş, dürüstlükmüş, yetim 
hakkı yememekmiş hepsi boş laf oldu.. 
Bunlar kayboldu gitti.

Tarihte Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 
zamanın hasta olan Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Kazım Özalp’i yurt dışında teda 
viye gönderilmesini istediğinde, generalin” 
vatanın parası boşuna harcayamam” diye 
yurt dışına gitmeyi reddettiği anlatılır..

Nerde o cumhuriyeti kuran insanlar, 
atlarına binip gittiler..

Şimdikilerde hedef para kazanmak.. 
Nasıl olursa olsun..

Halk zordaymış, bu para onun hakkı 
değilmiş, emsal makamlar şu parayı alıyor
muş kimsenin umurunda değil..

Yönetim kurulu, belediye meclisi 
toplanıyor milletin cebinden milyarları alıp, 
adamlarına veriyor.

Al takke ver külah.. Yapılan iş bu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/b1og/%25c3%25b6zcan
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Şehit Elem Yaşar 
ilköğretim Okulu 
öğrencilerinden 
anlamlı ziyaret

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Birey 
Dershanesi öğrenci
lerinden 16 kişi 
Askeri Lise Kara, 
Deniz ve bando 
okulu birinci aşama 
yazılı sınavını kaza 
nanlar belli oldu. 
Emre Dede, Çağatay 
Gültekin, Adnan 
Ruhi Gazioğlu, 
Ramazan Güneş, 
Abdullah Baykal, 
Ayhan İlhan, Halil 
İbrahim Başpınar, 
Kemal Emre Tuğrul, 
Yiğitcan Aydın, 
Yunus Emre Kılıç, 
Armağan Şen, 
Ertuğrul Küçük, 
Samet Kemal Aşık, 
Furkan Sefer Kaç 
maz, İlkay Erdeniz 
ve Ali Yasir Yazısı 
isimli öğrenciler gir 
dikleri yazılı sınavı 
kanarak mülakat 
sınavına girmeye 

| hak kazandılar.

Birey Dershanesi 
olarak yapılan 
Kara, Deniz ve 
Bando Okulu 
sınavlarında eğitim 
gören öğrencilerin 
bu okulların birinci 
aşama sınavlarını 
kazanmalarının 
kendilerini
gururlandırdığını

söyleyen Birey 
Dershanesi Müdürü 
Mümin Torlak, 
"Öğrencilerimizin 
gireceği bütün 
sınavlara dershane
ni izce sistemli bir 
şekilde hazırlan
maları başarıyı 
beraberinde getir
miştir. Bu öğrenci-

terimizle dershane 
olarak gurur 
duymaktayız.
Dershanemizden 
16 öğrencinin 
kazanmasında 
emeği geçen 
öğretmenlerimize 
Birey Dershanesi 
olarak teşekkür 
ediyoruz” dedi

ttlilİMIMlIllHljlBIlİMİllil

Taha Furkan ŞAHİN 

KKK, DKK ve HKK
Mustafa YILDIZ 

KKK,DKK ve HKK ve 
BANDO ASTSB

Yağız Kemal YÜCEL 

KKK, DKK ve HKK
Emre FIŞKIN 

KKK

Fatih Furkan TEMİR 

KKK ve BANDO 
ASTSB

Merih ŞEÇ 
KKK ve BANDO 

ASTSB

Serkan DEĞMEN 
KKK

Mehmet Berker SEVİNÇ 
KKK ve BANDO 

ASTSB

Samet Kemal AŞIK 
KKK ve BANDO 

ASTSB

Mehmet Celal ARKIŞ 
BANDO ASTSB

27 Nisan 2008 
tarihinde yapılan 
Askeri Liseler 
Sınavlara giren 
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’ndan

10 öğrenci birinci 
aşama yazılı 
sınavlarının ilk 
aşamasını kazan
mayı başardılar. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu

Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
öğrencilerinin 
yazılı sınavlarda 
başarılı olarak, 
önümüzdeki gün
lerde yapılacak

olan mülakat 
sınavlarına 
girmeyi hak 
kazandıklarını 
belirterek, öğrenci
leri başarılarından 
dolayı kutladı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu Öğrencileri, 
Okul Müdürleri 
Kamil Beki, Sınıf 
öğretmeni Mehmet 
Atay ve Türkçe 
öğretmeni Hüseyin 
Bovya eşliğinde 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
Kaplıkaya'da bulu
nan Huzurevi'ni 
ziyaret ettiler. 
Büyükleriyle çök 
samimi bir şekilde 
ilgilenen öğrenciler, 
onlarla konuşup 
hatırlarını sorup 
sohbet ettiler. 
Huzurevi'nin kendi 
aralarında yaptığı 
eğlenceye de 
katılan Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim

okulu öğrencileri 
Huzurevi'nin Sosyal 
Hizmetler uzmanın
dan oradaki 
yaşam hakkında 
bilgi aldılar. 
Yanlarında 
getirdikleri 
çeşitli hediyeleri 
Huzurevi'nde 
kalan büyüklerine 
veren öğrenciler 
kuşaklar arasındaki 
bağları da 
kuvvetlendirmeyi 
ihmal etmediler. 
Huzurevi 
ziyaretinden 
oldukça duygulu 
olarak ayrılan 
öğrenciler fırsat 
buldukça ziyaret
lerini sürdürecek
lerini söyleyerek 
büyükleriyle veda 
laşıp huzurevinden 
ayrıldılar.

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

A UYGUN FİYATLARLA 
©SAATTE TESLİM EDİLİR J

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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Cüppeli darbe
Anayasa Mahkemesi’ne açı 

lan bir dava eğer iktidarın ale
tline çıkarsa kötü, lehine çıkar 
sa iyi olabilir mi?
Bir hukuk devletinde yargı 

organları iktidarın istediği şe 
kilde karar vermez.
Anayasa Mahkemesi Üniveri 

telerde türbanı yasaklayan 
kararı alırken, 11 üyeden 9’u 
iptal yönünde, 2’si ise ate
hinde karar vermiş.
Anayasa Mahkemeleri bir 

ülkenin en üst mahkemesidir.
Anayasayı korumakla görev

lidir.
Meclislerin çıkaracağı yasa 

terin Anayasa’ya uygunluk ve 
aykırılıklarını başvurular üzeri 
ne inceler ve karara bağlar.
Anayasa Mahkemesi’nin ver 

diği kararlarda siyasilik ara
mak densizliktir.

Hele hele, önüne gelen bir 
dosyayı büyük çoğunlukla 
iptal ederse buna karşı ikti
darın yandaşı basın bu karar
lara “Cübbe darbe” diyebili 
yorsa bu Anayasa Mahkeme 
sine doğrudan saldırıdır.

Hukuk devletinde, iktidar- - 
ların değil, hukuğun üstün
lüğü tartışılır.

Bir yanda 411 öte yanda 9

gibi başlıklar atan gazeteler 
bakın.

“Egemenlik kayıtsız şartsız 
yargının” diyen basını izleyin.

Karar iktidarın istediği gibi 
çıksaydı. Acaba nasıl başlık 
atacaklardı?

Türkiye de merkeze sağ ikti
darlar sürekli yargı ite kavgalı 
oldular.

Süleyman Demirel, 1970’ ter 
de 1961 Anayasasına kafayı 
takmıştı.

“Bu anayasa ite devlet yöne 
tilmez” diyordu.
Danıştay’dan dönen memur 

sürgünlerini uygulamıyor, 
“yargı kararları, hükümetin 
çalışmalarını engelliyor” di 
yordu.

Bu hep böyle geldi gitti.
Bugün değişen birşey yok.
İktidar ve yandaşı besteme 

basın sürekli yargı organları
na saldırıyorlar.

Yazdıkları eleştiri sınırlarını

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.corn

aşıyor.
Yargıtay, Danıştay ve Anaya 

sa Mahkemesi üyeleri hedef 
haline getiriliyor.

Danıştay saldırısı bu hedef 
göstermenin sonunda gerçek
leşmedi mi?

Şimdi sıra Anayasa Mahke 
mesi üyelerinde.

Bu böyle gitmez.
Demokrasi yalnız sandık de 

m ek değildir.
Demokrasi de sandık önem

lidir.
Ama, sandığın gücüyle her 

şeyi yapmaya kalkarsanız, dik 
taya doğru gidirsiniz.

Gerçek Ergenokon’cu siz 
olursunuz.

Bugün, yargının, hükümetin 
aldığı kararlar aleyhine verdi 
her karar, iktidar ve çevresin 
ce tepki görüyor.

Hatta, AHİM in daha önce 
verdiği türban ite ilgili kararın- 
dan sonra Başbakan Erdoğan 

nasıl açılklama yapmıştı unut 
madik.

Hukuk işine geldiğinde iyi, 
gelmediğinde kötü olamaz.

Başta hukukun üstünlüğüne 
iktidarlar sahip çıkmak zorun
dadır

AB ülkelerinde Anayasa Mah 
kemelerine böylesi saldırılar 
yapılabilir mi?

Mümkün mü.
ABD’de böylesi bir durum 

söz konusu olabilir mi?
Orada basın Anayasa Mahke 

meşinin bir kararından sonra 
“Cübbeli Darbe” diyebilir mi?
Ben, hukukçu değilim ama 

temel hukuk kurallarını bili 
rim.

Meclisin yasa çıkarma yetk
isi vardır.

Ama bunun Anayasa ya uy 
gun olması zorunludur. 
Anayasa Mahkemesi’nin tür
ban konusundaki kararından 
sonra, yüce mahkemenin ege
menlik hakkını kullandığı iddi
ası hangi mantığa sığar.

İktidarın yandaşlarına kur
durduğu medya, gerçekleri 
saptırıyor.

AKP unutmasın, hukuk her 
kese lazımdır.

Birgüh size de gerikli olur.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Her Yıl Seçim Olsa....
Yerel seçimlere 

dokuz ay kala, 
Belediyelerde 
hizmet ve vaadler 
gırla.

Keşke her yıl 
seçim olsa...

Vatandaş hizmet 
görse...

Dört yıl uyuyan 
sistem, uyumaz 
olsa...

Bu davranışlar 
bile vatandaşı hafife 
alma değil de 
nedir?

i Son yıl çalışır 
görün, oyunu al 
sonra yat kulağının
' üstüne..

Yollar yürünmez 
olmuş.

Sular akmaz 
olmuş.

Parklar solmuş.
İtfaiyenin eğitimi 

yeterli değil miş?
Belediye Zabıtası 

diye birşey kalma 
mış...

Çaresiz vatandaş 
kabule mecbur 
sanki bu durumu.

Ya sabır çekip 
durur dört yıl 
boyunca.

İlenir durur ama 
sonuç değişmez.

Din tutarcasınız 
kısır particilik...

Bizden olsun da 
hizmet noksan 
olsun...

Anlayışının ceza
sını hizmet noksanı 
ve kusuru ile halka 
çektirme...

Vatandaşım tüm 

bu gerçekleri göre
lim artık.

Seçimlerde oy 
isteyeceklere açık 
yürekle kendimiz, 
kimseden bekleme
den soralım.

Yıllarca aklınız 
nerede idi?

Bizleri bu kadar 
saf ve bilgisiz mi 
sanıyorsunuz, 
hizmetleri son yıla 
alarak..

Okul ihtiyacı 
bugün mü belirdi?

Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’ne 
yardım elini uzat
mada neden son yıl 
seçildi?

10-15 trilyona 
malolabilecek Deniz 
cilik Fakültesi bina 

sının yapımını 
sağlamak için; 
Belediye Meclisi’nin 
karar çıkarabilmek 
amacıyla ‘Para 
önemli değil, 
buluruz’ diyen 
Sayın Belediye 
Başkammız hemen 
ertesi gün dersliğe 
ihtiyacı olan Bele 
diye’den yardım 
isteyen Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği ve okul 
yöneticilerine ‘Para 
vermeyiz’ diyor. 
Sayın başkanımızın 
inandırıcılığı sarsan 
davranışına gel de 
şaşma...

Gemlik’in bir mil
letvekili çocuğu,

Devlet bütçesini 
yaparken vaad 
ettiği halde bugüne 
kadar ilçemize 
gelmiş en büyük 
eğitimi kurumu için 
bir lira olsun 
ödenek mi koydur
du?

Bir kez olsun 
Yerleşkeye adımını 
mı attı?

Yerel yönetimi 
miz Denizcilik 
Fakültesi’ni yap
maya vaad ediyor 
şimdi.

Yurt yapımı da 
evvelce vaad 
edilmişti bir türlü 
gerçekleşmedi.

Bürokratik 
engellerden 
gecikme olmuş ola
bilir.

Yapmak için 
ısırarlı olmak 
gerekir herhalde.

, Her seçimde 
adaylar düşkünler 
evi yapacakları 
vaad eder, seçilir 
sonra ipe un se 
rerler.

Büyükşehirlisiniz 
derler, Gemlik 

halkını Büyükşehi 
rih merkezine taşı
mazlar. Merinos 
Kavşağı’nda bırak
tırırlar ama Bursa 
Büyükşehirli vatan-, 
daş, Gemlik’e tahsis 
edilen otobüslere 
binip Gemlik güzer
gahında seyahat 
edip, Gemlik yok 
cusunun bir müd
det ayakta kalması
na sebep olabilirler.

Tabi bu durumlar 
normaldir toplumu- 
muz için.

Toplum kabül- 
lendikçe, hizmet 
vermeyenleri, 
kendisini hiçe 
sayanları ceza
landırmadıkça daha 
çekeceği var 
demektir.

Durum böyle 
devam ettikçe de 
şikayete sızlanmaya 
hakkımız olamaz.

Bundan sonra - 
saydıralım kendimi 
zi.

Bunun yolu 
“oyumuz” of, of, oy 
âmân dememek 
için.

TFMA ▲ “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 OKUYUNOKUTUN

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


7 Haziran 2008 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 6

flKP'de kritik HVK toplantısı yapıldı
AKP'nin 
genişletilmiş Merkez 
Yürütme Ku rulu 
(MYK), Anayasa 
Mahkemesi'nin üni 
versitelerde türbanı 
serbest bırakan 
Anaya sa değişikliği* 
ni iptal kararına karşı 
izlene cek stratejiyi 
belirlemek üzere 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında top
landı. Anayasa 
Mahketnesi’nin 'tür
ban' kararı, AKP'n.in 
en üst karar organ ı 
olan Merkez Yürütıme 
Kurulu'nda değer
lendirildi. AKP Genel 
Merkezi'nde dün saat 
15.15' de başlayan 
toplantıda, Anayşsa 
Mahkeme si'nin 
üniversitelerde tür
banı serbest bira kam 
Anayasa'nın 10. ve

42. maddelerini iptal 
etmesinin ardından 
izlenecek yol hari 
tası kapsamlı olarak 
masaya yatırıldı. 
'Erken seçim' ve 
'Anayasa değişikliği' 

baş ta olmak üzere 
tüm seçenekler kuru 
lun gündeminde 
AKP kurmayları, 
"Tüm alternatifler 
masada” diyerek 
önümüzdeki süreçte 

izlenecek en doğru 
kararı vereceklerini 
söyledi. Parti kur
mayları, Anayasa 
Mahkemesi'nin 
başvuruyu esastan 
görüş meşinin, bun 

dan sonra yapılabile
cek Ana yasa 
değişikliklerinin iptal 
edileceği riski oluş
turduğunu 
kaydetti.Bu arada, 
AKP milletvekillerine 
'Hafta sonu 
Ankara'dan ayrıl
mayın' talimatını 
veren parti yönetimi, 
vekillere konuşma 
yasağı da koydu. 
AKP grup yönetimi, 
Diyarbakır 
Milletvekili Ab dur- 
rahman Kurt'un 'Bu 
cüppeli darbedir' 
sözleri başta olmak 
üzere karara sert 
tepki gösteren mil
letvekillerine 
'Duygusal konuş 
malar yapmayın. 
Partiyi bu süreçte 
zor duruma sok
mayın' uyarısını 
yaptı. Bu arada, AK

Parti milletvekillerine 
'Hafta sonu 
Ankara'dan ayrıl
mayın' talimatını 
veren parti yönetimi, 
vekillere konuşma 
yasağı da koydu. 
AK Parti grup yöneti
mi, Diyarbakır 
Milletvekili 
Abdurrahman 
Kurt'un 'Bu cüppeli 
darbedir* sözleri 
başta olmak üzere 
karara sert tepki 
gösteren milletvekil
lerine 'Duygusal 
konuşmalar yap
mayın. Partiyi bu 
süreçte zor duruma 
sokmayın* uyarısını 
yaptı. Başbakan 
Erdoğan'ın, AK Parti 
TBMM Grubu'nu da 
hafta sonu 
olağanüstü toplan
tıya çağırabileceği 
belirtildi.

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
‘Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ 

* ACİL 

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ,
Adres: istiklal Cd. Gemlik I BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40
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Yöresel yemek yarışması yapılılı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğrenci velilerinin 
katıldığı yöresel 
yemek yarışması 
büyük ilgi gördü. 
Birbirinden güzel 
ve tatlı yöresel 
yemeklerin tadına 
varan jüri üyeleri 
birincileri seçmekte 
oldukça zorlandılar. 
Okulun yıl sonu 
etkinlikleri içinde 
yapıları yöresel 
yemek yarışmasında 
yemekleri tadan 
jüri üyeleri İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Akif Alanlar, Atatürk 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mustafa 
Koreyhan ile Halk 
eğitimi Merkezi 
Müdür Yardımcısı 
Emine Karbay, 
Yemek, Hamur ve 
Tatlılardan oluşan 
3 kategorideki tüm 
yiyeceklerden

tadarak sonuca 
ulaştılar.
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Kaymakam Adlayı 
Bülent Güven, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
da merakla izledikleri 
yöresel yemek 
yarışmasının Yemek 
dalında birinci olan 
Zeynep Ayyıldız'ın 
ödülünü Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Hamur dalında 
birinci olan Kaniye 
Küçük'ün ödülünü 
Kaymekem Adayı 
Bülant Güven ile 
tatlı dalında birinci 
olan Enise Yücel'in 
ödülünü de 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut verdi. 
Öğrenci velilerinin 
yörelerine özel yap
tıkları birbirinden 
lezzetli yiyecekler 
daha sonra misafir
lere ikram edildi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
ı 
l

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Hergiin 120 sir ket lıaııanutır

i
i.

i

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

i

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik I
K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

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

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

Ekonomide küresel 
ve iç faktörlerin etk
isiyle olumsuzluğun 
arttığı bu yılın ilk 
beş ayında reel sek
törde adeta yaprak 
dökümü yaşandı. 
Yeni açılan şirket 
sayısı düşerken, 
kapanan şirketlerin 
sayısı bu dönemde 
hızlı bir artış göste 
rerek 18 bini aştı. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TO 
BB), açılan-kapanan 
şirket istatistikleri 
nin Mayıs ayı so 
nuçlarım açıkladı. 
Buna göre Mayıs 
ayında yeni açılan 
şirket sayısı 8 bin 
532 ile geçen yılın 
aynı ayına göre yüz 
de 12.44 daha dü 
şük çıktı. Buna kar 
şılık kapanan şirket 
sayısı yüzde 1.54 
artarak 2 bin 631 
oldu.
BEŞ AYLIK 
DURUM 
Yılın ilk beş ayında/ 
47 bin 395’e ulaşan 
yeni açılan şirket 
sayısı, geçen yılın 
aynı dönemindeki 
sayının yüzde 1.65 
altında kaldı. Buna 
karşılık kapanan şir
ket sayısı beş aylık . 
d önemlere göre

yüzde 18.77 artarak 
18 bin 433’e ulaştı.
YENİ ŞİRKETLERİN 
BÜYÜK BÖLÜMÜ 
BEŞ İLDE
Yılın ilk beş ayında
ki yeni şirket kuru
luşlarının 17 bin 
68’le üçte birden 
fazlası İstanbul’da 
gerçekleşti. Yeni 
açılan şirket sayısın
da İstanbul’u 6 bin 
52 ile Ankara, 2 bin 
438’le Antalya, 2 bin 
406 ile İzmir, bin 
373’le Bursa izledi. 
Bu beş ilde yeni 
açılan şirketlerin 
toplam sayısı 29 bin 
337 ile Türkiye 
toplamının yaklaşık 
yüzde 62’sini oluş
turdu.
Anılan dönemde en 
az yeni şirket açılışı 
ise 26 ile Ardahan 
ve Gümüşhane ve 
28’le Bayburt’ta 
gerçekleşti.
ŞİRKET 
KAPANIŞLARINDA 
ARDAHAN VE 
MARDİN’DE İLK 
ONDA
Bu arada beş aylık 
dönemde kapanan 
şirketlerin illere 
göre dağılımında, 
ekonomik potan
siyeli, nüfusu ve şir
ket sayısı yüksek

İstanbul, Ankara, 
Antalya, İzmir gibi 
büyük metropoller 
ilk sıraları alırken, 
zaten az sayıda şir
kete sahip olan 
Ardahan ve Mardin 
gibi iller de ilk ona 
girdi. Beş ayda en 
çok şirket kapanışı 
4 bin 829’la İstan
bul’da gerçekleşti. 
Bu ili kapanan bin 
469 şirketle Ankara, 
bin 367 şirketle 
Adana, bin
61 şirketle 

Konya izledi. 
Türkiye’nin ticaret 
hayatı en az 
gelişmiş illeri 
arasında yer alan 
Ardahan, beş ayda 
kapanan 962 şirketle 
beşinci sırada yer 
aldı. Özellikle, beş 
aylık dönemde bu 
ilde sadece 26 şir
ketin kurulduğu 
dikkate alındığında, 
ildeki ekonomik 
koşullar daha da 
somutlaşıyor.
Anılan dönemde 
şirket kapanışların
da bu beş ili 
798’le İzmir, 646 ile 
Muğla, 549’la 
Antalya, 501’le 
Bursa ve 490 
şirketle Mardin 
izledi.
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ 
ODASI'NIN EĞİTİM YANSIMASI

Kişiliğin gelişimine en önemli katkı 
nasıl eğitimse, meşleki gelişimin elde 
edilmesi de aynı sebebe bağlıdır. İlçemiz, 
birçok yönden bu konuda yavaş yavaş 
modernize edilmeye başladı.

Bunu da sivil toplum kuruluşlarından 
tutun da, meslek odalarına kadar geniş bir 
yelpaze tarafından sunulduğunu söylemek 
gerekir.

Yaşadığımız yer için önemli bir 
kazanım olan Gemlik Ticâret ve Sanayi 
Odası (GTSO) bu kuruluşların başında 
gelmektedir.

Gerek internet sitesinden,gerekse 
gazetemizin etkin haberlerinden yakından 
takip ettiğim GTSO, başta Sayın Kemal 
AKIT olmak üzere tüm çalışanları ve 
üyeleri ile bir bütünsellik arz etmektedir.

Bunu destekleyen en güzel örneklerin 
başında da; sunduğu eğitimlerin kalitesi, 
sağladığı fayda ve etkin organizasyonları 
sayabiliriz.

Geçtiğimiz Çarşamba günü GTSO ve 
Kocaeli Abigem işbirliği ile düzenlenen 
'Etkili İletişim' konulu eğitim GTSO 
lokalinde gerçekleştirildi. Şirketlere yöne
lik öğrenci yetiştirdiğim ve mesleğimle 
ilgili olduğu için katıldığım bu organizas 
yon, tek kelime ile profesyonel yaşama 
adaptasyonun tam bir göstergesiydi.

TRT'nin ünlü seslendirmecisi, aynı 
zamanda Abigem'in eğitimcisi Sayın Bahri 
AYDIN tarafından verilen bu eğitime çeşitli 
sektörlerden çalışanlar katıldı.

İlçemizde, farklı çalışan profilleri 
olduğunu görmemek olanaksız. Elimizde 
çok iyi cevherler var. Kimisi keşfedilmiş, 
kimisi de bunu bekler durumda. Gerçekten 
bu tür girişimlerle ister mesleki, ister 
bireysel anlamda olsun farklı bir yetkinlik 
kazanımı yaratılacaktır.

Gemlik'e yarar sağlayan her türlü 
etkinliğin arkasındâyım- Bunu daha geniş 
bir alana yaymak için iletişim ağının, 
düşünselliğin ve elbette icraatın olması 
gerektiği inancındayım.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR I

Cndüstri Meslek lisesi veya 
Meslek YüksekOkulu 

elektrik bolumu mezunu 
ELEMANLAR ARANIYOR

ELEMAN ARAMIYOR

TECRÜBELİ
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İBOSLAJMraŞH
Gemlik Kaymakamlığından 

aldığım yeşil kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

■X ARİF MURAT
Stf DEMİRTAŞ

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. Km Gemlik /BURSA 

TEL 0.224 514 00 60

Gemlik Yalova Yolu 5. Km. 
Tel: 513 23 94

SATILIK DAİRE
Denize sıfır, 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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel :513532i)

REDKİT
LÜTFEN BAŞA SAR

12.00 ■ 14.00 -16.00 -19.00
14.15-16.30-19.15-21.15

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Bashafcan trUğan, Barsan Metro ya binecek
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 14 
Haziran'da geleceği 
Bursa'da, metroya 
binerek, vatandaşlar
la birlikte Kent 
Meydam'na gelecek. 
14 Haziran Cumarte 
si günü öğle saat-. 
lerinde Bursa'ya 
gelmesi beklenen 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
BursaRay'ın

Arabayatağı Istas 
yonu'na gelerek 1 
Bursaray B etabının 
açılışını yapacak. 
Açılış sonrası 
Başbakan Erdoğan 
metroya binerek 
vatandaşlarla birlikte 
Kent Meydam'na 
gelecek. Kent 
Meydam'mn açılışını 
yapacak olan 
Erdoğan, burada 
kısa süre halka

hitaben bir 
konuşma yapacak. 
Telekonferans 
sistemiyle Kent 
Meydanı'ndan bir 
dizi açılış daha 
gerçekleştirecek 
olan Erdoğan, daha 
sonra Osmangazi 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
Çukurca Su Kayağı 
Tesisleri'ni de aça
cak. Başbakan

Erdoğan, akşam 
saatlerinde halen 
inşaatı devam eden 
Merinos Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
Bursa iş dünyası 
ve sivil toplum 
kuruluşları temsilci
leriyle yemekte 
biraraya gelecek. 
Başbakan Erdo 
ğan'ın yemek son
rası Bursa'dan ayrıl
ması bekleniyor.

Özel İdare den Sulama Göleti
Bursa'da İl Özel 
İdare Kestel'e 
bağlı Babasultan 
Köyü'ne sulama 
göleti yapacak. 
Kestel köylerinin 
ve ilçedeki vatan
daşların kullandığı 
içme ve sulama 
suları Kestel 
Kaymakamlığı,

İl Genel Meclisi ve 
BUSKİ tarafından 
yapılacak proje ile 
denetim altına alı
nacak. Kestel 
Kaymakamı Mehmet 
Ünal, İl Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı, İl Özel İdare 
yetkilileri ve BUSKİ 
yetkilileri Kestel'de

faaliyete geçirilecek 
içme ve sulama 
suları ile ilgili 
projenin ayrıntılarını 
görüşmek üzere top
landı. Uygulamaya 
geçirilecek proje 
ile Kestel liler'in 
içme ve sulama 
için kullandığı 
sular incelenecek.

İlçede ve köylerde 
yetersiz ya da 
kullanılamaz 
durumda bulunan 
su kaynâkları 
incelendikten 
sonra ıslahı 
yapılarak, Kestel 
.köylerinin 
hizmetine 
sunulacak.

DEVREN KİRALIK DÜKKAN

DEVREN KİRALIK 
II 

NALBUR DÜKKANI
0.532 424 10 25

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

Voie«boida2008
Voleybolda 2008 
Avrupa Ligi final 
karşılaşmaları, 
19-20 Temmuz 
tarihleri arasında 
Bursa'da yapılacak.

karşılaşacağı 
puan usulü 
sistem uygulanacak. 
Her grubun ilk 
iki takımı, Bursa'da 
19-20 Temmuz

Ankara'da 
yapılacak 
Gruplar şöyle: 
"A Grubu: 
Sl'ovakya- 
Yunanistan-

Statüye göre 
gruplardaki tüm 
ülkelerin ulusal 
takımlarının 
birbirleri ile her 
ülkede birer defa

tarihleri arasında 
yapılacak finalde 
mücadele edecek.
B Grubu'nun ikinci 
etap karşılaşmaları 
27-28-29 Haziran'da

Hollanda-Portekiz- 
İngiltere B Grubu: 
Türkiye-Almanya- 
Avusturya-Beyaz 
Rusya" (MFS-CC- 
CC-S)

BursalI sporcu Pekim de ter dökecek
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü'nün atleti 
Yeliz Kurt, 
31 Mayıs-1 Haziran 
tarihlerinde 
İzmir'de yapılan 
Türkiye Atletizm 
Şampiyonası'nda 
göstermiş olduğu 
başarıdan dolayı 
kulüp başkanı 
Muammer Subaşı 
tarafından 
ödüllendirildi. 
Genç atlet Yeliz 
Kurt, İzmir'de 
yapılan şampiyo 
nada 800 metrede 
aldığı 2:00.91'lik 
derece ile Pekin

DUYURU I
UMURBEY BELEDİYESİ I 

DÜĞÜN SALONUNDAKİ I 

FOTOĞRAF ve VİDEO I

ÇEKİMLERİ İLE FİRMAMIZIN I

HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR I

3. ŞAHISLARA I
DUYURULUR. I

STÜDYO PRESTİJ
IstiKlal Caddesi Bora Sok 
flkbank AralUı No: 3 GEMLİK I

Olimpiyatları'na 
katılma barajını 
geçti. Büyükşehir 
Belediyesipor 
Kulübü Başkanı 
ve Büyükşehir 
Belediyesi

Genel Sekreter 
Yardımcısı 
Muammer Subaşı, 
genç atleti 
başarılarından 
dolayı 
ödüllendirdi.

Balıkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 Kat kaloriferli 
daire sahibinden satılıktır
Tel: (0.224) 517 26 42
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Diş parlatıcılarına dikkat
Hacettepe Üniver
sitesi Dış Hekimliği 
Fakültesi Diş 
Hastalıkları ve 
Tedavisi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Sevil Gürgan, diş 
beyazlatma işlemi
nin diş hekiminin 
kontrol ve gözeti
minde uygulanması 
durumunda, herhan
gi bir sorun ortaya 
çıkmadığını belirtti. 
Gürgan, diş 
estetiğinin önem 
kazanmasıyla beya
zlatma yöntemlerinin 
ön plana çıktığını, 
tedavi ve kontrol 
amacıyla diş 
hekimine gitmeyen
lerin bile dişlerini

Dondurma alırken dikkatli olun
Havaların ısınma 
sıyla, dondurmanın 
tüketimi de 
artıyor;
Ancak çok faydalı 
bir besin olan 
bu lezzetli 
yiyecek, sağlıksız 
koşullarda birçok 
hastalığın da 
kaynağı olabiliyor. 
Dondurma, 
Erotein ve karbon- 
idratın yan ısı ra 

pek çok vitamin 
ve minarel de 
içeriyor. Ancak 
ana maddesi

beyazlatmak için 
kliniklere başvur
duklarını söyledi. 
Diş beyazlatmanın 
muayenehane ve 
kliniklerde diş 
hekimince ya da diş 
hekiminin direkti
fleriyle hasta tarafın
dan evde uygulan
abildiğini anlatan 
Gürgan, hastaların 
direkt olarak 

süt olduğu için 
sağlıklı koşullarda 
üretilmesi

Sok önemli..
Ifuk Üniversitesi

Rıdvan Ege 
Hastanesi 
Diyet Bölümünden 
Doç. Dr.
Mahinur Gürdağ, 
"Dondurma 
alırken mutlaka 
bilinen yerlerden 
iyi kaynatılmış 
sütlerden uygun 
şartlarda hazırlan
mış olanı ve 
bekleme süresi 

eczanelerden satın 
aldıkları malzemeler
le de bu işlemi 
kendilerinin yapa
bildiklerini belirtti. 
Diş beyazlatma işle
minde, doğal bir 
ürün olarak vücut 
tarafından da 
üretilen "hidrojen 
peroksit"in kul
lanıldığını, dolayısıy
la dişlere herhangi 
bir zarar vermediğini 
kaydeden Gürgan, 
"Beyazlatma işlemi 
diş hekiminin kon
trol ve gözetiminde 
uygulanırsa, herhan
gi bir sorun ortaya 
çıkmaz. Ancak, 
hastaların bu ürün
leri evde bilinçsizce 

geçmemiş olanı 
tercih etmemiz 
gerekiyor" 
dedi.
Çiğ süt ve 
çiğ yumurtadan 
yapılmış 
ürünler 
de sıcak gün
lerde kolayca 
bozularak pek 
çok hastalığa 
neden olabili 
yor. Sütün 
kaynatılmadan 
peynir 
yapılması 
nedeniyle 

kullanması, 
diş ve diş etine 
zarar verebilir, 
dişte duyarlılığa 
neden olabilir. . 
Bu nedenle 
uygulanması 
gereken doz ve 
süre diş hekimince 
önerilmelidir." 
uyarılarında, 
bulundu.
Batı ülkelerinde 
"raf üstü (OTO)", 
Türkiye'de ise 
eczanelerde satılan 
beyazlatıcı bant ve 
kalemler, cilalar, 
diş macunları ve 
çikletlerin hastalar
dan büyük ilgi 
gördü ğünü . 
ifade edildi.

hayvanlardan 
insanlara geçen 
bruselloz hastalığı 
bunlardan biri...

Varis, sıcak 
havavıseseı
Hem görüntü 
hem de sağlık 
açısından kadın
ların bitmeyen 
derdi olan varis, 
yaz aylarında 
daha da büyük 
bir sorun 
haline geliyor. 
Uzmanlar uyarıyor: 
Güneşten, 
kum banyosundan 
ve kaplıcadan 
uzak durun!
Daha çok 
kadınlarda rast
lanan varis, 
ayakta durularak 
yapılan meslek
lerde, örneğin 
cerrahlarda, 
öğretmenlerde 
ve berberlerde 
sıklıkla görülüyor. 
Genetik yatkınlığın 
da önemli rol 
oynadığı varis 
sıcak havaları 
tercih ediyor. 
Konuyla ilgili 
konuşan Gazi 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kalp 
Damar 
Cerrahisinden 
Prof Dr.Halim 
Soncul: "Damarlar 

sıcakta biraz daha 
genişliyor. Eğer 
venöz sistemde, 
basınçta yüksekse 
genişleyen 
damarlarda 

deformasyon 
meydana geliyor. ’ 
varis artımı sık
laşıyor." dedi 
Uzmanlar, varisin 
safhasına göre 
hastalara varis 
çorabı, ilaç veya 
cerrahi tedavi 
öneriyor. Ama 
bundan önce dikkat 
edilmesi gereken 
en önemli unsur 
sıcaktan korunmak. 
Prof Dr.Halim 
Soncul, "Kum 
banyosu, fazla 
güneşte kalmak, 
kaplıca gibi 
şeyleri kesinlikle 
önermiyoruz. 
Tam tersi sıcak 
havalarda günde 
bir-iki defa 
bacakları soğuk 
suyla yıkamaları 
işte standart 
olarak yüksek yere 
kaldırmasını 
öneriyoruz. " 
şeklinde konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
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. 513 18 46

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

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

VAPUR - FERİBOTJ - X O
 I 

C
Û 

LU t - I
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 5İ310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5131028

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00 
®ah" D® * Ha.st 513 23 29 
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 01J 1 u 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40 

TAKSİLER

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

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
İpragâz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz . 51417 00

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

NÖBETÇİ ECZANE

7 Haziran 2008 Cumartesi 
MANASTIR ECZANESİ 

8 Haziran 2008 Pazar 
FATİH ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3077 
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)
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GemlikK
|Kuru!uş:1973 BEYHANLAR

OTOMOTİV A.Ş.
«TRAFİK ♦ YOL BELGESİ
* KASKO *
* KAYIT TESCİL t
* PLAKA
* NAKİL

TEMİZ KAĞIDI 
MUAYENE 
DEVİR

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
Haziran 2008 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

Celal Bayar Anadolu Lisesi 11. dönem mezunlarını verdi

Milli ■imi MŞİIIİI
Celal Bayar Anadolu Lisesi mezuniyet töreninde Okul Birin 

cisi Elif Seç, mezuniyet kütüğüne 11. dönem plaketini çaktı. Okul 
İkincisi Ayşe Oras, üçüncüsü ise M. Ali Özer oldu. Öğrenciler, 
başarı plaketlerini ve madalyonlarını aldıktan sonra keplerini 
havaya atarak, mezun olmanın sevincini yaşadılar. Haberi syf3’de

AKPliler piltniMe buluşlu

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin geleneksel pikniği bu 
yıl Bursa Gündoğdu Köyü’nde yapıldı. Bin 300 kişinin 
katıldığı pikniğin tüm masraflarını AKP İlçe Teşkilatı 
karşıladı. Pikniği, AKP Bursa Milletvekili Canan 
Candemir Çelik, AKP İl Başkanı Sedat Yalçın, II Genel 
Meclis Üyesi Nurettin Avcı, Gemlik ilçe teşkilatı ve 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut katıldı. Haberi 2’de [

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Toptan’dan inciler
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal 

Toptan, ayağının tozuyla geldiği yurt dışı gezisinden 
sonra, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan He görüşüp 
basın toplantısı düzenledi.

Toptan, Anayasa Mahkemesinin türban kararını 
sert bir şekilde eleştirdi._________Devamı sayfa 5’de

Umurbey Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Der 
neği Türk Sanat Müziği Korosu, Umurbey de unu

[ tulmaz bir akşam yaşattı. Haberi sayfa 4 de_J

IZGARA ve YEMEK ŞALONü^^^ 
^E^^Sta^^1*******^ İşleticisiyle HizmetiığjÇ"

Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tek 0.224 513 46 56

SINIRSIZ KCrtflP - KÖFT€ 
€V Y€M€Kl€fiİ ve TATLI ÇEŞİTLERİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR,

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AKPlIler
AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın her yıl 
düzenlediği piknik 
şölenine yaklaşık 
bin 300 kişi katıldı. 
Bursa Gündoğdu 
Köyü’nde yapılan 
pikniğe partililer ve 
vatandaşlar katıldı. 
Çeşitli kategoride 
yarışmaların yapıldı 
gı piknikte düzenlye- 
nen çiftetelli yarış
masında AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
ve Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut birin
ci geldi. Başkanların 
ödüllerini ise AKP 
İl Başkanı Sedat 
Yalçın ve Bursa Mil 
letvekili Canan Can 
demir Çelik verdi. 
Ev sahipliğini AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'in yaptığı ve 
organize ettiği pik 
niğe Bursa Millet 
vekili Canan Cande 
mir Çelik, AKP İl 
Başkanı Sedat Yal 
çın, İl Genel Meclis 
Başkanı Nurettin 
Avcı, Belediye Başka 
m Mehmet Turgut, 
dernekler, muhtarlar, 
teşkilat mensupları 
ve yaklaşık bin

300 kişi katıldı. 
Pikniikte halat çekme 
yarışması, mendil 
Kapmaca sandalye 
kapmaca, bayanlar 
ve erkekler kate
gorisinde yumurta 
yarışı,, çuval yarışı, 
sobanın etrafında 
dönme yarışı, bilgi 
yarışması, şarkı 
yarışması ve çiftetel
li yarışması yapıldı. 
Küçükler ve büyük
ler olarak iki ayrı 
kategoride yapılan 
yarışmalara büyük 
ilgi gösterilirken, 
yarışmacılar 
arasında kıyasıya 
mücadele yaşandı. 
Yarışmalardan sonra 
protokol konuş
malarına geçilirken, 
açılış konuşmasını 
yapan AKP İlçe Baş 
kanı Enver Şahin, 
her yıl düzenledikleri 
pikniğe büyük ilgi 
olduğunu ve pikniği 
OKS sınavı öncesin 
de yaparak öğrenci
lerinde moral kazan
ması anlamında pik 
niği cumartesi günü 
ne aldıklarını belirte 
rek, birlik ve 
beraberliğimizin

Çiftetelli yarışmasında AKP İlçe Başkanı Enver Şahin 
ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut birinci oldular.

pekişmesinde 
önemli rol oynayan 
pikniği geleneksel 
hale getirmenin

mutluluğunu 
yaşadıklarını söyle
di. Daha sonra 
konuşan Gemlik

C^SBTIUK^jROLÜHftİRELERveİŞVERLERİ 
bayta? www.baytasinsaat.tom.tr

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
pikniğin düzenlen
mesinde emeği 
bulunan AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
başta olmak üzere 
teşkilat mensupları
na teşekkür ederek 
birlik ve beraber
liğimizin pekişme 
sinde bu tür faaliyet
lerin önemli olduğu . 
nu söyledi.

OKS sınavına gire
cek öğrencilere de 
başarılar dileyen 
Milletvekili Çelik, 
birlik ve beraberliğe 
her zamankinden 
fazla ihtiyaç 
olduğunu söyledi.

YARIŞMACILAR 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

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

ŞAHSINIZDA 
BAŞKAN ŞAHİN'E 
TEŞEKKÜR 
EDİYORUM" 
AKP Bursa Millet 
vekili Canan Cande 
mir Çelik, Gemlik 
teşkilatının çalışma 
larından memnun 
olduklarını ve pikniği 
geleneksel hale getir 
melerinden dolayı 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'e ve teşkilat 
mensupları ile pikni 
ğe katılan vatan
daşlara teşekkür etti.

Yarışmalarda dere 
ceye girenler AKP 
Bursa Milletvekili 
Canan. Candemir 
Çelik, İl Başkanı 
Sedat Yalçın, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin tarafın
dan çeşitli hediyeler
le ödüllendirilirken 
çiftetelli yarışmasın
da dereceye giren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
ve İlçe Başkanı 
Enver Şahin'e 
hediyelerini Millet 
vekili Çelik ve İl 
Başkanı Yalçın verdi.

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

Bursa'nın su ihtiya 
cim karşılayan Do 
ğancı ve Nilüfer ba 
rajlarında doluluk o 
ram yüzde yüze ula 
şırken, havza üzerin 
deki dağlarda hala 
kar bulunması, kış 
aylarına kadar su 
sıkıntısının olmaya
cağını gösteriyor. 
Günlük 250-300 bin 
metreküp su ihtiya 
cı olan Bursa'daki 
Nilüfer ve Doğancı 
barajları toplam 90 
milyon metreküp su 
tutuyor. Yıllık 75 
milyon metreküp 
suyun tüketildiği 
Bursa'da, 60 milyon 
metreküp Nilüfer Ba

rajı'ndan 32 milyon 
metreküp Doğancı 
Barajı'nda su stok- 
lanıyor. Her iki bara
jda da üst limite 
kadar siı bulunur 
ken, havza üzerin 
deki dağlarda hazi
ran ayı olmasına 
rağmen kar bulun
ması yetkilileri 
sevindiriyor. Geçtiği 
miz yıl yer altı kuyu
ları ile şehir şebeke
sine su takviyesi 
yapılarak su ihtiyacı 
kesintisiz karşılanır î 
ken, bu yıl suların i 
bol olması sebe
biyle yer altı suyu 
pompaları fazla 
çalıştırılmıyor.
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Celal Bayar Anadolu Lisesi 11. dönem mezunlarını verdi

CBül’ııle meaıniıet ctshısn
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nde 
yapılan 11. dönem 
mezuniyet töreninde 
139 öğrenci kep 
giyerek mezun 
olmanın 
coşkusunu yaşadı. 
Okulun bahçesinde 
düzenlenen törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Kaymakam 
Adayı Bülent Güven, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ile Şube Müdürü 
Hüseyin Zan'ın yanı 
sıra mezun olan 
öğrenci velileri ve 
misafirler katıldı. 
Onbir yıl önce bir 
müdür iki öğretmen 
ve 70 öğrenciyle 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nda 
başlayan ve Gemlik 
Lisesi'nin üst katın
da devam eden 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'nin şimdiki 
binasında başarıyla 
süren öğrenim 
hayatında 11. dönem 
mezunlarını verme 
nin haklı gurur ve 
sevincini yaşadık
larım belirten Okul 
Müdürü İdris Aka, 
"Öğrencilerimizin 
buradan sonraki 
yaşamlarında 
da aynı başarıyı 
göstermelerini 
bekliyorum" dedi. 
Aka, ayrıca Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'tan şimdiye 
kadar istekte 
bulunmadıklarını 
belirterek, kendileri 
ne verilen okul bah 
çesinde yapılması 
düşünülen halı saha

yCepİeıirçi havaya 
atarak, mezun olmanın 

.sevincini'yaşadılar

ile bocce sporu için 
saha yapılması 
talebinde bulundu. 
Mezun olan öğren
ciler adına konuşma 
yapan Okul Birincisi 
Elif Şen, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
aldıkları bilgilere bil
giler katarak başarılı 
olmak için çaba sarf 
edeceklerini söyledi. 
Daha sonra bu yıl 
okul birincisi olan 
Elif Şen, alkışlar 
arasında mezuniyet 
kütüğüne 
plaket çaktı.
Okul birincisi Elif 
Şen ile ikinci Ayşe 
Horas ye üçüncü 
M. Ali Özer'e 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından

n M

Okul birincisi 
ElifŞeTT, 
mezuniyet 
kütüğüne 

laket çaktı

mezuniyet plaketleri 
verildi.
Törene katılan 
konuklar tarafından 
mezun olan öğren
cilere mezuniyet

plaketleri verildikten 
sonra öğrenciler hep 
birlikte havaya kep
lerini fırlatarak 
sevinçlerini 
gösterdiler.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hofmail.com 
www.miiliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Recep Tayyip Bey ....
'Denizli ilimizde yayınlanan bir gazete

den alınan o çevrenin ağzı ile söylenmiş 
bir şiiri sizler için derleyip, okumanız için 
aktarıyorum Sayın okurlarım..

Recep Tayyip Bey ne eyledin!..

İRecep Tayyip bey sen bize, meydanlar
da söz verdin.

Memleketi düzlüğe, götücem dedin 
götümedin.

. Çarşımızda saf saf, boynun büküp dur
dun,

Haydut, hırsız, haksıza, çatcem dedin 
çatmadın

Müslümanız çok şükür, Batıyınan işimiz 
Olmaz bizim

Bizlere yeter gendi aşımız, dedin
Emme, sayende, tasmalandı başımız, 
IMF gavürunu, atcem dedin, atmadın.
Kerkükte gızanları, Kürde teslim eyledin, 
Türk'e vurana güldün, vurulanı payladın, 
Bir ara sevindiydik, böyük laflar eyledin 
Kerkük gırmızı çizgim, gitcem dedin 

gitmedin.
Bizden oy ister iken, gavurlara hep çat

tın,
Denizli meydanında, bol bol palavra 

attın,
Amerika'ya karşı, söyle bakam, ne ettin, 
Çilli horozlar gibi, ötcem dedin ötmedin. 
Push denen o pis gavur, şeyhin mi oldu 

senin,
El pençe divan durdun, her lafına sen 

onun,
Bir tek vatansever yok, yalaka dolu dört 

yanın,
Memleket dâvasını, gütcem dedin 

gütmedin.
Mesuttan gurtulduyduk, rahmet okuttun 

ona,
Nah bu eller girilsin, daha oy verirsem 

sana,
Rezil rüsvay eyledin, bizi tekmil cihana, 
Devleti böyük devlet, etcem dedin 

etmedin.
Aşiret artığından, gorkup gaçacak millet, 
Asgerinin başına, çuval geçecek millet, 
Senin gibi içi boş, balon seçecek millet, 
Derler ki kendi eliyle belası buldu millet 
Biz bittik ,evde aş ,cepte para kalmadı 
Şeninkini bilmem benim oğlana kız 1 

kalmadı.
Banka peşimde, bende takat kalmadı.
Yemin ettin, dutcem dedin dutmadın.' 
Nah bu eller girilsin, daha oy verirsem 

sana..

Okudunuz; Denizli’li vatandaşımız böyle 
söylüyor.

Şiir yazacak haliniz varsa sizde yazın....

KflŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA
W SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

mailto:ozcanvural1933@hofmail.com
http://www.miiliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Türk Sanal Müziği konseri büyüledi
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Umurbey 
Belediyesi 
Kültür Sanat ve 
Turizm Derneği 
tarafından 
düzenlenen 
Türk Sanat 
Müziği Konseri 
büyük ilgi gördü. 
Dernek 
yönetimi tarafın
dan Umurbey 
Belediyesi çok 
amaçlı düğün 
salonunda 
yapılan 
konsere, Gemlik 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt 
Akyol, Umurbey 
Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
ve çok sayıda 
davetli katıldı. 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yurt 
ve diğer 
yöneticiler 
tarafından kapıda 
karşılanan çok 
sayıda davetli 
hoş bir gece 
geçirdiler.

Tamamı 
Umurbey'de 
yaşayan ve yaş 
ortalaması 50'nin 
üzerinde olan 
kişilerin kurduğu 
Türk Sanat Müziği 
korosu birbirinden 
güzel şarkıları 
davetliler için 
seslendirdi.

İki bölüm 
""" halinde yaklaşık 

2 saat sahnede 
kalan ve Şef 
Mehmet Taşpınar 
tarafından 
yönetilen 
koroya bir ara 
Umurbey'de bulu
nan Şef Erdinç 
Çelikkol'da 

katılarak sevilen 
şarkıları söyledi. 
Gecenin 
sonundan 
Umurbey Belediye 
Başkanı Güler 
ve Dernek 
Başkanı Yurt 
tarafından 
emeği geçenlere 
plaket verildi.

HEM kursiyerlerinden gitar resitali

Seyfettin ŞEKERSÖZ
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Gemlik Halk
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
açtığı Gitar kursunu 
bitiren kursiyerler 
ailelerine özel gitar 
resitali verdiler.
Şehit Etem Yaşar

İlköğretim Okulu 
Salonu’nda düzenle
nen gitar resitaline 
HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu 
ile kursiyerlerin 
aileleri katıldı. 
HEM'nin açtığı 
kurslar arasında yer

alan gitar öğrenme 
kursunu bitirenlerin 
verdikleri ilk özel 
konser olan gitar 
resitalinde kursiyer
ler yeni öğrendikleri 
şarkıları önce ailele 
rine izletmenin mut
luluğunu yaşadılar.
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Toptan’dan inciler
Meclis Başkam’na göre 

Anayasa Mahkemesi verdiği 
kararla yetkisini aştı.

Toptan’a göre,TBMM’nin 
yasama yetkisinin “Mutlak” 
bir yetki olduğunu belirterek, 
“Yasama, yürütme ve yargı 
erkleri Anayasa’dan doğan 
haklarını kullanırken, kendin
den başka bir erk yerine 
konamaz ve olmayan bir 
yetkiyi kullanamaz.” diyor.

Erkler arasındaki yetki kar
gaşasının önlenmesi için de 
1961 Anayasasında bulunan 
Senatonun yeniden kurul
masını ve yeni bir anayasa 
yapılmasını öneriyor.

Koksal Toptan, “Çift karne 
ralı sistem Anayasa Mahke 
meşinin de yükünü azaltır” 
diyor.

Cumhurbaşkanı ve TBMM 
Başkanı makamlarına seçil 
dikten sonra siyasi mensubu 
bulunduğu siyasi partiden 
bağı kopar.

Görevde kaldıkları sürece 
tarafsız olmak zorundadırlar.
Hem siyasi partilere karşı, 

hem de yasama, yürütme ve 
yargıya karşı.

Toptan’ın Başbakan ile yap
tığı görüşmeden sonra Ana 
yasa Mahkemesine sert eleş 
tiri getirmesi tarafsızlığına 
gölge düşürmüştür.

Ortada hiç yokken bir de 
“senato” gibi daha önce 
denenmiş ve kaldırılmış bir 
sistemi ortaya atarak yeni bir 
taştışmaya neden olmuştur.
Anayasa Mahkemesi’nin 

kararı açıklandığından beri 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan suskunluğunu boz- 
mamıştır.

TBMM Başkanı İse Başba 
kan ile görüştükten sonra 
sanki onun adına konuşma 
yapmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin ge 
rekçeli kararını bile görme 
miştir.

Bu sert açıklama dışarıda 
densizleşen ve azıtana

radikal İslamcı gruba cesaret 
verebilir.
Kışkırtıcı rol oynayabilir. 

Toptan’ın görevi erkler ara 
sındaki uyumsuzluğu sağla
mak olmalı.

Parlamentonun düzgün 
çalışmasını sağlamak olmalı.
Durup dururken “senato” 

konusunu göndeme getire 
rek gerçek gündemi değiştir 
menin hiçbir faydası 
olmadığını gördü.

Siyasi partiler “senato” 
görüşüne sıcak bakmadılar.

Basın toplantısında Vakit 
muhabirinin Meclis Başkanı 
na yönettiği soru ilginç.

Türbanın üniversitelerde ya 
saklama getirmesine oy kul
lanan 9 Anayasa Mahkemesi 
üyesinin Türk Ceza Kanunun 
311. maddesine göre ceza
landırılmaz mı? diyor

Buyurun bakalım.
Anayasa Mahkemesi 

üyelerinin cezalandırılması 
isteniyor.

Şeriat düzeni olsaydı kafa la 
rı kesilirdi.

Kralın buyruklarının dışında 
karar aldıkları için.

Ellerinden gelse, Anayasa 
Mahkemesi üyelerini içeri 
tıkacaklar.

Onlarda ki kafa, bu kafa..
Bu kafa ile savaşım bitmeye 

cek. İşimiz zor.
Cumhuriyeti sevenler, onun 

kazananlarını geriye değil, 
ileriye götürmek isteyenler, 
kadını kafes ardına değil, top 
lum içinde erkekle eşit birer 
vatandaş görenlerin mü cade 
leşi bitmeyecek.

Kadının türbanını özgürlük 
olarak gürüyorlar.

Dertleri kadının başını ört
mek, hem de bir teli görün
meyecek şekilde..

Kadının başını örteceğine, 
içini aydınlat.

TBMM Başkanı Koksal Top 
tan’ın Yunanistan dönüşü 
söyledikleri daha çok 
konuşulacak.

Suikast ihbarcısı yakalandı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman 

Yalçınkaya'ya suikast yapılacağı ihbarı polisi alarma 
geçirdi. E-postanın gönderildiği bilgisayarın İP numarasını 

tespit eden polis, N.Ş. adlı vatandaşı yakaladı

913 İlin 612 öğrenci OKS'de ter ılöMü
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdur 
rahman Yalçınka 
ya'ya suikast ihbarı 
yapan kişi yaka
landı.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi hakkında 
'laikliğe aykırı fiil
lerin odağı haline 
geldiği' gerekçesiyle 
Anayasa Mahkeme 
si'ne kapatma dava 
sı açan Yargıtay 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Abdurrahman 
Yalçın kaya'ya 
suikast yapılacağı 
ihbarı, polisi alarma 
geçirdi.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
internet sayfasına

• "Suikast... Saat 
17.00'de Yargıtay 
Başsavcısı'm 34 

'U..701... plakalı 
araçla gelen şahıs
lar vuracak." yazılı 
e-mail bırakılması 
üzerine polis, güven 
lik tedbirlerini üst 
seviyeye çıkardı.
Yapılan araştırmada, 
suikast ihbarının 
'125neco.com inter
net adresinden 
yapıldığı belirlendi, 
e-postanın gönde

Abdurrahman
Yalçınkaya 

rildiği bilgisayarın ' 
İP numarasını 
tespit eden polis, 
Kırıkkale'de yaşa 
yan N.Ş.'ye ulaştı. 
Gözaltına alınan 
N.Ş. emniyetteki 
sorgusunda, bir sü 
re önce İstanbul'a 
gittiğini, bir oto 
kiralama şirketinden 
ihbarda plakasını 
bildirdiği belirtilen 
aracı kiraladığını' 
anlattı. Aracı kirala
ma sözleşmesinin 
bitiş tarihinden son 
ra götürdüğü için 
şirketin kendisine 
fazla para ödettir 
diğini öne süren 
N.Ş'nin, 'suikast 
ihbarını bu nedenle 
yaptığını ve şirketi 
sıkıntıya sokmayı

amaçladığını' 
iddia etti.
Kırıkkale Cumhu . 
riyet Başsavcılığı 
tarafından Adli Tıp 
Kurumu'na sevk 
edilen N.Ş'nin 'akli 
dengesinin yerinde 
olmadığı' rapor 
edildi. N.Ş, Kırıkkale 
Cumhuriyet 
Başsavcılığından 
serbest bırakıldı. 
Öğretmen olduğu 
ve pasif görevde 
tutulduğu belirtilen 
N.Ş'nin 2006 yılında 
da Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
ile ilgili asılsız bir 
ihbarda bulunduğu * 
da belirlendi.
İşçi Partisi Genel 
Merkezi'ndeki bir 
CD'de Yargıtay 
binasına giriş ve 
güvenli kaçış yol
larını belirten ayrın
tılı bir kroki ele 
geçirilmesinin 
ardından Yalçın 
kaya'nın koruma 
sayısı artırılmıştı. 
Yalçınkaya'nın, 
bir süredir 
güvenlik gerekçe
siyle kameralardan 
uzak durduğu öne 
sürülüyor

Bursa'da 33 bin 
öğrenci Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve Yerleştir 
me Sınavı'nda 
(OKS) ter döktü. 
II genelinde 90 ve 
İnegöl ilçesinde 
ise 10 olmak üzere 
toplam 100 okulda 
yapılan sınavda, 
4 bin 500 öğretmen 
görev yaptı.
Sınava girecek öğ 
renciler dün saba 
hin erken saatlerin 
deh itibaren ailele 
riyle birlikte okul 
bahçelerinde sınav 
saatini bekledi. 
Sınava hazır olduk
larını belirten öğren
cilerin heyecanlı 
oldukları gözlenir

Kırma makinesinin ipine düşerek can verili
Bursa'da termik 
santralde çalışan bir 
işçi, cüruf (közleş 
miş kömür) kırma 
makinasının içeri
sine düşerek feci 
şekilde can verdi. 
Makina içerisine 
düşen işçinin parça 
larını arkadaşları 2 
kilometre uzaklıktaki 
küllerin boşaldığı 
yerde buldu.
Edinilen bilgiye 
göre olay dün sabah

ken, ailelerinin de 
en az çocukları 
kadarheyecanlı 
oldukları görüldü. 
Milli Eğitim Bakan 
lığı Eğitim Teknolo 
jileri Genel Müdürü 
Nizami Aktürk, sına 
vın Türkiye genelin 
de sorunsuz tamam
landığını bildirdi. 
Sınav, yurt içinde 

saat 09.00 sıraların
da Orhaneli EÜAŞ 
Termik Santrali'nde 
meydana geldi. 
Cüruf (közleşmiş 
kömür) kırma maki- 
nasının içerisine 
düşen 38 yaşındaki 
İbrahim Meral feci 
şekilde can verdi. 
Arkadaşları makina 
başında göremedik
leri Meral'in 
ayakkabısını 
olay yerinde

tüm iller ve bazı 
ilçeler ile yurt 
dışında 8 şehirde 
toplam 247 
merkezde, 
2 bin 842 binada, 
49 bin 430 salonda 
gerçekleştirildi. 
Adaylara matematik, 
fen bilgisi, sosyal 
bilgiler ve Türkçe 
alanında toplam 
100 soru yöneltildi. 
Sınava, Türkiye 
genelinde 468 bin 
905 erkek, 444 bin 
707 kız toplam 
913 bin 612 aday 
katıldı. Sınavda, 
1899 engel li aday 
ter döktü. Sınav 
sonuçları 11 
Temmuz 2008’de 
açıklanacak.

bulunca, 
şüphelenerek 
2 kilometre 
uzaklıktaki küllerin 
boşaldığı alana 
gitti. Olay yerine 
gelen arkadaşları 
burada Meral'in par 
çalarıyla karşılaştı. 
Olay yerinde Cum 
huriyet Savcısı 
incelemelerde 
bulunurken, 
soruşturma 
devam ediyor.

125neco.com
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Boyacı’ kahkahaya boğdu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Lisesi Tiyat 
ro Kulübü dokuzun
cu sınıf öğrencileri 
nin oynadıkları 
"Boyacı" isimli 
komedi oyununda 
izleyenler keyifli 
akşam yaşadılar. 
Tuncer Cücenoğlu 
nun yazdığı ve 
Gemlik Lisesi tiyatro 
Kulübü Rehber 
Öğretmeni Hikmet 
Cerrah'ın yönetimin 
de yıl sonu etkinlik
leri içinde çalışma 
larını sürdüren öğ .
renciier, sahneye 
konan "Boyacı" 
isimli oyunu başarıy 
la oynadılar.
Gemlik Lisesi 9. 
sınıf Tiyatro Kulübü 
öğrencilerinden

Murat Can, Öğmen 
Yıldız, Müge Maldan, 
Serhat Çolak, Demet 
Kurtdere, Çağrı Şen 
dil, Görkem Kadir 
alp, Yusuf Polat, Nur 
Güler, Aykut Güler 
yüz, Haşan Demir ve 
Kübra Yaşar'dan 
oıuşan kadronun 
sahnelediği oyunda, 
bir doktorun muaye 
nehanesini boya
maya gelen boyacı 
ile yardımcısı eşinin 
şaka yollu doktorun 

yerine geçerek 
ekonomik sorunları 
nedeniyle gelen 
hastalara bakıp 
para kazanmaları 
konu ediliyor.
Yaklaşık 2 saat 
süren iki perdelik 
komedi türündeki
Oyunda Gernı'ik 
Lisesi tiyatro Külü 
bü öğrencilerinin 
tiyatro performans 
lan izleyenler tara 
fındah alkışlarla 
desteklendi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Oxford- 
Turuncum Dil 
Merkezi British 
Councıl'ın üye 
okullarından olan 
ve Londra'da 
bulunan Avalon 
School, 
temsilcileriyle 
seminer yaptı. 
Kursiyerlerini 
Ingiltere'den gelen 
Luif Cleave ile 
buluşturan Turun 
cum Dil Merkezi 
Bursa'da bir başa 
riya daha imza attı. 
Seminer sonrası 
kursiyerler 
Oxford-Turuncum 
Dil Merkeziyle 
İngilizce'yi daha

Hnzııreııiıııle havram harası esli
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bu yıl 12.'si düzenle
nen 'Kermes ve Yiyecek Şenli 
ği', Ertuğrulgazi'deki huzurevi 
bahçesinde yapıldı. Vatandaşla 
rın yaşlılarla bir ara ya geldiği 
şenlik, coşkulu görüntülere 
sahne oldu. Yaşamlarını 
huzurevinde geçi ren yaşlıların, 
dostlarıyla bulu şup hasret 
gidermelerine fırsat veren şen
likte bu yıl da renkli anlar 
yaşandı. Huzurevi sakinlerinin 
keyifli zaman geçirdiği orğani-

zasyona, Büyükşehir Belediyesi 
çalışanları, ilçe bele diyeleri ve 
Bursa'nın seçkin firmaları da 
stant açarak destek verdi.

rahat konuşabile
ceklerini 
söylediler.
Daha önce de 
Brıtısh Counçıl'ı 
ziyaret eden

Oxford-Turuncum 
Dil Merkezi yönetici
leri Bursa'da tek 
olmanın haklı 
gururunu bir kez 
daha yaşadılar.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

t

ÖZEL TASARIMLAR...

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



UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRAH$LARIM)AHİZMETVERMEKTEYİZ,
Adres: İstiklal Cd. GemlikBURSA 

TEL: 0.224 513 60 40
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Depremler önceden tahmin edilehileceK
Atmosferdeki diğer 
tabakalardan farklı 
olan iyonosfer, 
güneşten gelen 
radyasyona 
açık olduğu için 
elektrik yüklü. 
Uydular birçok 
kez, deprem böl
gelerinin 100 km ve 
üstündeki atmosfer 
tabakalarında belli 
bir hareketlilik 
saptadı. Bu 
hareketliliğin en 
önemlilerinden 
biri, iyonosferdeki 
elektron ve diğer 
elektrik yüklü 
parçacıkların 
yoğunluğunda gözle

nen değişimler oldu. 
NASA araştırma
cıları, "dünyanın 
atmosferindeki 
elektrik hareketli 
ligiyle altındaki 
yerküre bölgesinde 
hemen meydana 
gelen sarsıntılar 
arasında yakın 
bir ilişki" saptadık
larını ve
Çin'deki son şiddetli 
deprem öncesinde 
de bu tür sinyaller 
tespit ettiklerini 
bildirdiler.
California'daki 
NASA Ames 
Araştırma 
Merkezi'nde görevli 

fizikçi Minörü 
Freund, BBC'ye, 
"Bazı depremlerle 
deprem öncesi 
sinyaller arasında 
açık bir bağlantı 
kurabileceğimize 
inanıyorum. 
Elimizdeki bilgileri 
doğrulamak için 
bir dizi deney 
hazırladık" dedi. 
NASA araştırma
cılarının erken 
deprem uyarı sistemi 
geliştirilmesi 
konusunda işbirliği 
yaptığı İngiliz 
Surrey Satellite 
Technology 
kurumunun

yetkililerinden Stuart 
Eyes, "Eldeki veriler, 
teknolojik bakımdan 
bir eşiği atlamaya 
çok yaklaştığımıza 
işaret ediyor" diye 

konuştu. Ancak 
Eves, deprem mey
dana gelmeden, 
etkisinin ne kadar 
büyük olacağının 
ve ne kadar 

süreceğinin tahmin 
edilemediğini 
söyledi.
NASA araştırma
cıları, deprem 
habercisi olarak 
bilinen faktörlerin 
de bu sisteme 
dahil edilebileceği 
inancında.
Bunlar arasında 
depremin mer 
kezinden çıkan 
güçlenmiş kızılötesi 
ışınlarla, düşük 
frekanslı elektrik 
ve manyetik alan 
verilerindeki anor
mallikler de yer 
alıyor.

Yunanistan’da 6,5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da mey
dana gelen yer 
sarsıntısının Richter 
ölçeğine göre 6.5 
büyüklüğünde 
olduğu açıklandı. 
Atina Yer Bilimleri 

Enstitüsü, çlün saat 
15.25'te kaydedilen 
depremin merkez 
üssünün Mora yarı
madasının kuzey
batısındaki Andravi 
da kenti yakını 

olduğunu açıkladı. 
Depremin merkez 
üssünün Atina'nın 
205, ülkenin batısın
daki Patras kentinin 
54 kilometre güney
batısında olduğu

bildirildi. Yunan 
basın-yayın organ
ları, bölge halkının 
sokağa döküldü 
ğünü ve depremin 
merkez üssüne en 
yakın büyük yer

leşim merkezi olan 
Patra kentinde 
binaların camlarının

kırılması gibi hafif 
maddi hasar bildiril 
diğini duyurdular.

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

1 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 m2 SATILIK DAİRE
| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı 
1-------------------------------------------------------------------
| 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 |

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

KONUT KREDİLERİNE !

ARACILIK YAPILIR.

Trafik, Kasko Dask, !

Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI J

z Doğalgaz Poliçesi Yapıhr. g

ŞEKER SİGORTA |
Madde ÖZALP g

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 211
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Maliye Bakanlığı 
Gelirler kontrolör
lerinin sektör 
incelemeleri, 
bankalardan 
faktoring şirketler
ine, akaıyakıt 
şirketlerinden 
kömürcülere, 
ithalatçılardan 
müteahhitlere 
kadar her 
sektörde ciddi 
oranlı vergi 
kaçağı bulun
duğunu 
ortaya koydu. 
Gelir idaresi 
Başkanlığı 
bünyesinde 
faaliyet gösteren 
Gelirler 
kontrolörleri, 
geçen yıl 
sektör incelemeleri 
kapsamında 
17 sektörü 
mercek altına aldı. 
Denetimler

DEVREN KİRALIK DÜKKAN

DEVREN KİRALIK 
NALBUR DÜKKANI

0.532 424 10 25

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

sonucunda 
1336 adet rapor 
hazırlandı.
İncelemelerde, 
denetlenen 
sektörlerin 
tümünde değişik 
oranlarda vergi 
kaçağı ile karşı 
karşıya kalındı. 
Kaçak oranı, 
bankaların off- 
shore incelemeleri 
ile cep telefonu 
ithalatçılarında, 
diğer ithalatçı 
firmalarda ve 
Hazine bonosu 
incelemelerinde 
yüzde 100 olarak 
belirlendi.
Aynı şekilde 
akaryakıt 
kaçakçılığı yolu 
ile de devlet 
yüzde 100 
oranında bir 
vergi kaybına 
uğratılmak istendi.

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM
9 YAŞ

ELEMAN flRflNI Y0R~|
Endüstri Meslek lisesi veyo 

Meslek Viiksek Okulu 
elektrik bölümü mezunu

ELEMANLAR ARANIYOR
■ Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yolü 3. Kn) Gemlik/BURSA

TEL 0.224 514 00 60

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR 
Müracaatların şa/ısen yapılması rica olunur. 
İNAN ASLAN DİNLENME TESİSLERİ

Gemlik Yalova Yolu 5. Km. 
Tel: 513 23 94

SATILIK DAİRE
Denize sıfır, 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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Td:513î321)

REDKİT 12.00-14.00-16.00-19.00
LÜTFEN BAŞA SAR 14.15 ■ 16.30 ■ 19.15 ■ 21.15
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Gemlikspor rehavet kurbanı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör 
Küme 3.ncü grupta 
süper kümeye 
çıkmayı garantileyen 
Gemlikspor, 
Merinos stadında 
oynadığı maçta 
Beşevler Sanayi 
spor'a 2-1 yenildi. 
Maça tutuk başlayan 
lider Gemlikspor 
önünde daha iyi 
organize ataklar 
geliştiren

. Beşevler Sanayi, 
20 dakikada 
Serkan attığı golle 
1-0 öne geçti.
İlk yarının böyle 
bitmesi beklenirken 
44 dakikada 
kazanılan penaltıyı

gole çeviren Fehmi 
skoru 2-0 yaptı 
ve ilk yarı bu 
sonuçla bitti. 
İkinci yarıya daha 
iyi başlayan taraf 
Gemlikspor oldu, 
geliştirdiği ataklarla 
rakip kalede gol 

arayan kırmızı 
beyazhlâr yakaladık
ları yüzde yüz 
gollük pozisyonları 
gole çeviremediler. 
80 dakikada 
Fatih'in frikikten 
attığı golle 
durumu 2-1 getiren 

Gemlikspor, 
ikinci yarıda 
üstün oynamasına 
rağmen beraberlik 
golünü bulamayınca 
maç Beşevler 
Sanayispor'un 
2-1 galibiyetiyle 
sona erdi.

SAHA : Merinos . 
HAKEMLER : 
Osman Erezkaya 6, 
Adem Binici 6, 
Mehmet Tan 6, 
BEŞEVLER 
SANAYİSPOR : 
Tayfun 4, Zeynel 5, 
Yılmaz 5,

Embiya 5, 
(Ali Kemal 3) 
Şeref 5, Serkan 5, 
İzzet 5, Yavuz 
Malcan 5, (Muham 
med 1) Ali 4, Fehmi 
5, Yavuz Çağlar 5, 
(Kadir 2) 
GEMLİKSPOR : 
Servet 3, Sinan 5, 
Arif 2, (Fatih 5) 
İsmail 5, Faruk 5, 
Adnan 5, 
Emrah 5, Veda 4, 
(Ümit 4) Gökmen 4a 
Soner 5, Samet 4, 
(Mutlu 3) 
GOLLER : 
Dk. 20 Serkan, 
Dk. 44 Pen.
Fehmi (Beşevler 
Sanayispor) Dk. 
80 Fatih 
(Gemlikspor)

Performansımız kötü değildi’
A Milli Futbol Takımı 
mız'ın Teknik Direk 
törü Fatih Terim, 
Portekiz mağlubiye 
tinin ardından kırıl
ma anı olarak Gök 
han Zan'ın sakatlan
masını gösterdi. 
Terim sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Porte 
kiz'den böyle bir o 
yun beklemek doğal. 
Avrupa Şampiyona 
sı'nda kendilerini 
göstermek istiyor
lar... Milli Takımı 
mız'ın performansını 
çok kötü bulmuyo
rum, Portekiz'e karşı 
mücadele etmek hiç 
kolay değil. Top 
bizdeyken ilk golü 
yememiz büyük tal
ihsizlik, stoperimizi " 
değiştirmek zorunda 
kaldık bu da şanssı
zlıktı. Ama oyunun 
kırılma anı Gök 
han'ın sakatlanma 
sının ardından oyu 
na Emre ısınmadan 
bir gol yememizdi. 
İkili üçlü sıkıştır-

malar yapıyorduk, 
çok fazla pozisyon 
vermiyorduk ama 
hiç ummadığımız bir 
anda golü yedik. 
Daha sonra atmak 
için uğraştık ama 
olmadı. Turnuvaya 
mağlubiyetle 
başladık. Portekiz'le 
oynamak çok kolay 
değil, kendi hata
larımızdan gol ye 
mek çok acı. Böyle 
turnuvalarda hata
ları affetmiyorlar 
tabi. İki maçımız

daha var sonuna 
kadar kovalaya
cağız. Çocuklar 
üzgün ama bir an 
evvel toparlanmamız 
lazım. Sağlık olsun. 
İsviçre ile oynaya
cağımız maç final 
gibi, olacak. Ne 
kadar çalışır sanız 
çalışın, oyuncu
larımız hata yapıyor 
ve golü kalemizde 
görebiliyoruz. 
Muhakkak Portekiz 
bizden daha iyi 
oynadr”

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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Bas ağrısının yüzlerce çeşidi var
Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Nöroloji Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Babür Dora, 
yüzlerce çeşit baş 

, ağrısı bulunduğunu 
bildirdi.
Doç. Dr. Babür Dora, 
yüzlerce çeşidi olan

* baş ağrılarını iki 
grupta değerlendir 
diklerini belirtti. 
Birinci grubun 
genetik geçişli 
migren ile gerilime 
bağlı baş ağrıları, 
ikinci grubun ise 
hastalık sonucu 
oluşan baş ağrıları 
olduğunu ifade eden 
Dora, çalışanlarda 
en sık görülen baş 
ağrısının, yoğun iş

Güneşte uzun süre kalmayın
Sıcak havalar ınsan 
sağlığını yakından 
etkiliyor. Özellikle 
güneş altında uzun 
süre kalmak deride 
ciddi rahatsızlıklara 
sebep oluyor.
Konuyla ilgili değer
lendirmede bulunan 
ADÜ Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr.
Neslihan Şendur, 
sarışınlar, uzun 
süre güneş altında 
çalışanlar v^çocuk- 
luk yaşlarında güneş 
yanığı geçiren

temposu, sıkıntı ve 
stres sonucu ortaya 
çıktığını söyledi.
Dora, özellikle 20 ile 
50 yaş arasındaki 
grupta gerilime bağlı 
bu çeşit ağrıların 
yüksek olduğunu 
kaydetti.
Dora, eğitim 

insanların deri 
kanserine yakalan
ma olasılığının 
daha fazla olduğunu 
söyledi.
Şendur, özellikle 
yaşlılarda ve kilolu 
insanlarda sıcaklık , 
artışı-ile birlikte en 
çok halk arasında 
'pişik' olarak 
adlandırılan deri 
hastalığının 
görüldüğünü söyle
di.
Şendur,pişikten 
korunmak için kişi
lerin hafif giysiler 
giymeleri, sık banyo 

koşullarının ağırlığı 
ve sınavlar 
nedeniyle ilkokul 
çağındaki çocuklar
da da strese bağlı 
baş ağrılarının art
tığına işaret etti. 
Doç. Dr. Babür Dora, 
yüzlerce çeşit baş 
ağrısından en sık 

yapmaları ve sürtü
nen deri bölgelerini 
terleme ve sıcaktan 
korumak üzere özel 
bakım uygulamaları 
gerektiğini belirtti. 
Ayrıca bronzlaşmak 
için güneş ışınlarının 
vücuda daha 
çok emilmesini 
sağlayıcı kremler 
ve solüsyonlar 
sürülmesinin,son 
derece zararlı 
olduğunu kaydeden 
Şendur, bu krem
lerin, deri kanser
lerinin birebir sebep- 
lerindeh biri 

görülenin migren 
olduğunu söyledi. 
Sürekli ağrı kesici 
ilaç kullanmanın 
bağımlılık yapabile
ceğini ifade eden 
Dora, baş ağrısında 
hemen ilaç kullan
mak yerine ağrının 
nedeninin belirlen
mesi gerektiğini 
söyledi.
"Bir kişi 10 günden 
fazla ağrı kesici ilaç 
kullanıyorsa o kişi 
ilaç bağımlılığına 
gidiyor demektir" 
diyen Dora, başı üç 
günden fazla 
ağrıyanlar mutlaka 
nöroloğa muayene 
olmaları gerektiğini 
sözlerine ekledi.

olduğunu belirtti. 
Şendur,güneş altın
da uzun süre 
kalmanın sadece 
deri kanserine değil 
aynı zamanda 
derinin erken 
yaşlanmasına da 
sebep olduğunu 
söyledi.
Şendur, koyu ve 
kahverengi renkte 
benleri olan kişilerin 
güneşten daha çok 
korunmaları gerek
tiğini, çünkü bun
ların güneş ışınların
dan daha fazla et 
kilendiğini kaydetti.

İshal salgınlarına mwıa
Yaz aylarında artış 
gösteren ishal 
konusunda halk 
arasında çok fazla 
yanlış inanış 
olduğu bildirildi. 
Erciyes Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Çocuk Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Öztürk, 
yaz aylarında 
mikropların gıdalar
da daha kolay 
barınma olanağı 
bulması nedeniyle 
ishal vakalarının 
arttığını belirtti. 
İshal konusunda 
halk arasında çok 
fazla yanlış inanış 
olduğunu, bu 
inanışların, ishali 
daha tehlikeli 
boyutlara ulaştır 
dığını ifade eden 
Öztürk, doktor 
tavsiyesi olmadan 
ishal ilaçları ve 
bağırsak durduru
cuların kesinlikle 
kullanılmaması 
gerektiğini, bilinç
siz kullanılah ishal 
ilaçlarının, "antibi 
yotik sonrası ishal" 
denilen daha tehli 
keli ishallere ve 
bağırsak durduru
cuların da bağır
saktaki mikropların 
artmasına neden 
olabileceğini 
belirtti. İshalin 
artacağı endişe
siyle hastaya fazla 
sulu gıda ver
ilmemesi veya 

bağırsakların din- 
lendirilmesi 
amacıyla beslen
menin kısıtlan
masının son 
derece yanlış 
inanışlar olduğunu 
vurgulayan 
Öztürk, ishale 
karşı alınması 
gerekli önlemleri 
şöyle özetledi: 
^'Öncelikle ishalin, 
hijyeni sağlan
mamış gıdalardan 
yayıldığı unutulma
malı ve açıkta 
satılan yiyecekler 
alınmamalıdır. 
Özellikle sebze ve 
meyveler iyice 
temizlendikten 
sonra tüketilmelidir. 
Pişirilmeden 
yenen sebze ve 
meyveler, sabunla 
veya sirkeli suyla 
iyice yıkanmalıdır. 
İshal olduktan 
sonra da bol sulu 
ve tuzlu gıdalar 
ile bağırsağı 
besleyici 
yoğurt, pirinç 
gibi gıdalar yen
meli, tuz kaybını 
önlemek için tuzlu 
ayran ve karbonatlı 
çay gibi içecekler 
tercin edilmelidir. 
İshal olan kişinin 
beslenmesi 
kesinlikle 
kesilmemeli, 
özellikle bebeklerin, 
anne sütü ve 
mamayla beslen
mesine devam 
edilmelidir."

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 544 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. 5131133
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
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

nH*8t 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. 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 2324
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
9 Haziran 2008r Pazartesi 

ERÇEK ECZANESİ, 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 20 05 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ.YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3078 
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-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

•TRAFİK * YOL BELGESİ
• KASKO
* KAYIT TESCİL
* PLAKA
* NAKİL

* TEMİZ KAĞIDI
* MUAYENE
* DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran;

il 1111 İlil Hft il İ İHI i Ilı II Mİ'
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, YÖK’ün öğretim üyesi az olan hukuk fakültelerinin öğrencilerinin 

büyük hukuk fakültelerine pay etme kararını aldığını belirterek, "Uludağ Üniversitesi'de yanlışlıkla öğrencileri pay edilecekler 
içerisinde yer almış. Bunu görünce YÖK'e müracaat edip, hatırlattık. Bizi listeden tamamen çıkarttılar. Bu arada hukuk fakültemize bu 
sene için 20 öğrenci sınırı konulmuştu. YÖK Başkanından bu sayının 50'ye çıkartılmasını rica ettik. Başkan da bunu çok uygun gördü. 
Bu sene birinci sınıf öğrencilerimiz, Gemlik'teki hukuk fakültesinde 1 Eylül'den itibaren okumaya başlayacak.” dedi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Karacaali İzcilik ve Spor Tesisleri’nde yapılan seminere 81 ilden 100 öğretmen katılıyor

Beılen Eğilimi öğretmenlerine seminer
Kadri GÜLER
kadri_quler@hotmail.com

Noca
Karacaali Köyü Gençlik Kampı’ndaki Beden Eğitim 

Öğretmenlerinin seminerine gidiyoruz...
Yaz başı Karacaali Köyü bir içim su..
Aracımızla, Çınaraltı Gazinosu’ndan Kampa doğrı 

yeşillikler arasından süzülürken, gözüme Noca E 
Mangal takıldı. Devamı sayfa 5’de

81 ilin ilköğretim okullarındaki be 
den eğitimi öğretmenleri Karaca 
ali İzcilik ve Spor Tesisleri’nde{ 
yönelik formatör ve koordinatörlük 
semineri için bira raya geldi. 5 gün 
sürecek otan ve 100 beden eğitimi 
öğretmeninin katıldığı seminerde, 
yeni bilgiler aktarılacak. Sayfa 3’de

GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT
.nFRİI ECENİZ TEK ADREŞ

izg ar A ve YEMEK S ALONÜ

r —> is
KÖFTE

AYRAN 

[4.50 - YTL.

SINIRSIZ KEBAP - KOFTC 
€V YEMEKLERİ ve TATLI ÇEŞİTLERİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_quler@hotmail.com
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Memleketin çivisi çıktı...
Cumhurbaşkanı..
TBMM Başkanı...
Başbakan..
Bakanlar..
İşleri güçleri gerginlik yaratmak..
Muhalefete çatıyorlar..
Yurttaşla çekişiyorlar..
Yargı'ya dil uzatıyorlar..
Oysa ülkede ekonomik kaygılar had safha

da..
Enflasyon yeniden iki haneli rakamlara yük

selmiş..
Yurttaş açlıktan ve yoksulluktan gerilmiş 

durumda..
Geçenlerde Bursa'da bir gömlek firmasının 

mankeni! açılışı vardı..
Oradaki izdihamı televizyonlardan görünce 

içim burkuldu..
İnsanlar birbirlerini eziyorlar bir gömlek 

için..
Hem de Bursa gibi ekonomik açıdan ülkeye 

önemli bir kaynak yaratan kentte..
Gerçi..
Türkiye bu sahnelere alışık..
Yine de yürek burkuyor..
Ama bizim ülke yöneticilerinin umurunda 

değil..
Onlar kendi ikballerinin peşinde koşu yorlar.
Ekonomi iktidar sahiplerince sadaka sistem

ine oturtulmuş..
Önce yoksullaştır..
Sonra da bir parmak bal çal..
Oylan götür..
Bu kez evdeki hesap çarşıya uymayacak..
AKP'nin yıpranması "had" safhada..
Gırtlağına dek "borç" içinde olan yurttaş 

önce yerel seçimlerde sonra da genel seçim
lerde AKP'ye ve mahşerin üç atlısına "had"leri- 
ni bildirecek..

İşçiyi, çiftçiyi, memuru, emekliyi, esnafı 
sıkıntıdan kurtaracağını vaade etmelerine kar 
şın geçen süre içinde tam tersi oldu.

Altı yıldır ülkeyi yönetenler işçinin, çift çinin, 
memurun, emeklinin, esnafın başına olmadık 
dertler açtılar..

AKP iktidarının gündeminde Türkiye faiz 
cennetine dönüştü.

Dünyada parasını cebine koyan herkes. 
Türkiye'ye gelip Türk ekonomisinin sırtından 
dolar bazında yılda yüzde 60'ların üzerinde bir 
kazanç sağlar hale geldi..

Bedelini ise üretici kesimler yani çiftçi, işçi, 
esnaf ödüyor..

Rant çevreleri yüksek faiz kazancı sağlasın 
diye Türkiye ekonomisinin eli kolu bağlandı, 
ayağına prangalar vuruldu, üretim yapamaz, 
çalışamaz, kazanamaz hale getirildi.

Tarihin kaydettiği en büyük faiz kazancı Tür 
kiye’nin sırtından elde edilir hale dönüştü 
rüldü..

Türkiye de faizle para kazanılmakta ülkenin 
zenginlikleri el değiştirmekte ve finans sek
törünün etrafında ondan nemalanan bir kesim; 
Türkiye de ekonomik refahını arttırabilmektedir..

Türkiye nin dürüst, namuslu, çalışkan, üreti
ci insanları işiz kaldı..

Adeta yangından mal kaçırırcasına ülkede 
müthiş bir rant paylaşımı yürütülüyor..

Türkiye; her açıdan patlayıcı bir tablonun 
içine sokuldu

Bu süreçte, faiz ödemeleri dolayısıyla bütç
eye gelen yük, vergilerle ve zamlarla yurttaşın 
sırtına yüklenerek ; yoksul olan daha da yok
sullaştırıldı, varlıklı kesimler ise daha da 
beslendi.

AKP hükümetinin uyguladığı bu çarpık poli
tika da diğerleriyle birlikte, ülkemizde sosyal 
adaletin ve adil gelir dağılımının daha da bozul
masına yol açtı..

Açmaya da devam ediyor..

MIIII;HIIMMİİMM
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
YÖK'ün, öğretim 
üyesi az olan hukuk 
fakültelerinin 
öğrencilerinin 
büyük hukuk 
fakültelerine dağıtıl
ması kararına 
kendilerinin de 
dahil edildiğini, 
bunu son anda 
fark ederek listeden 
çıkartılmalarını 
sağladıklarını 
söyledi.
YÖK'ün haklı olarak 
öğretim üyesi az 
olan hukuk fakül
telerinin öğrenci
lerinin büyük hukuk 
fakültelerine pay 
etme kararı aldığını 
anlatan Rektör 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, 
"Uludağ Üniversite- 
si'de yanlışlıkla 
öğrencileri pay 
edilecekler 
içerisinde yer almış. 
Bunu görünce 
YÖK'e müracaat

edip, hatırlattık. 
Bizi listeden tama
men çıkarttılar. 
Bu arada hukuk 
fakültemize bu 
sene için 20 
öğrenci sınırı 
konulmuştu. YÖK 
Başkanından 
bu sayının 50'ye 
çıkartılmasını rica 
ettik. Başkan da 
bunu çok uygün 
gördü. Bu sene 
birinci sınıf 
öğrencilerimiz, 
Gemlik'teki hukuk 
fakültesinde

1 Eylülden itibaren 
okumaya başlaya
cak. Bu yanlışı 
fark etmeseydik 
öğrencilerimiz ‘ 
büyük ihtimalle 
Marmara 
Üniversitesi'ne 
gidecekti" dedi.
UÜ Hukuk 
Fakültesi'nin 
öğretim üyesi 
sorununun 
bulunmadığını 
ifade eden 
Yurtkuran, 
"Kuruluş 
kanunumuz

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. Durakla, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler,
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoglu 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

1997 yılında çıktı. 
Sırf öğretim 
üyesi sayımızı 
düzgün hale 
getirebilmek için 
10 yıl bekledik. 
Öğretim üyesi 
sayısı yeterli hale 
gelince fakülteyi 
açtık. Şu anda 
öğretim üyesi 
kadrosunda hiçbir 
eksiğimiz yok. 
7 tane profesör 
ve yardımcı 
doçentimiz var. 
En az o kadar da 
doktorasını 
bitirmiş öğretim 
görevlimiz var" 
diye konuştu. 
Hangi fakültelerin 
öğrencilerinin 
pay edileceğini 
bilmediğini belirten 
Yurtkuran, 
büyük olasılıkla 
yeni açılan 
üniversitelerin 
hukuk fakül
telerindeki 
öğrencilerin 
dağıtılacağını 
dile getirdi.

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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Karacaali İzcilik ve Spor Tesisleri’nde yapılan seminere 81 ilden 100 öğretmen katılıyor

a >İ Bili MİMİ

81 ilden Karacaali İzcilik ve 
SporTesisleri’ne gelen beden eğitimi] 

öğretmenleri 5 gün sürecek olan se 
minerde bilgi ve becerileri artırılacak

Diş Hekimi
Özcan VURAL

6zcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Efelenmenin sonu!

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlköğretim Okulla 
rında görev alan 
Beden Eğitimi 
Öğretmenlerine 
yönelik formatör 
ve koordinatörlük 
semineri başladı. 
Karacaali İzcilik ve 
Spor Tesisleri’nde 
başlayan 5 günlük 
seminere 81 
ilden 100 Beden 
eğitimi öğretmeni 
katılıyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
270 nolu tanıtım 
semineri olarak 
programlanan 
etkinlik içinde koor
dinatör formatör 
veya formatör 
beden eğitimi 
öğretmenlerinin 
bilgi becerileri 
artırılacak.
İlköğretim kurumlan 
beden eğitimi 
dersi tanıtım 
seminerine Bakanlık 
Şube Müdürü ve 
Eğitim Yöneticisi 
Mehmet Elbaşı, 
Okul içi Beden 
Eğitimi Spor ve 
İzcilik Dairesi

5 Başkanlığı temsilcisi 
Tuğrul İnci, 
Hacettepe Üniver-

, sitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi öğretim 
Üyesi Prof.
Dr. Gıyasettin 
Demircan, ODTÜ 
Beden Eğitimi ve 
Spor Bölümü öğre
tim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Levent ince 
ile Pamukkale Üni 
versitesi Beden 
Eğitimi Spor 
Akademisi Araştır 
ma görevlisi Yunus

Aslan 5 gün süreyle 
konuşmacı olarak 
beden eğitimi 
öğretmenlerine 
yeni bilgiler 
aktaracaklar.
Seminerde amacın, 
İİköğretim kurum- 
larında görev 
yapan İl Koordi
natör Formatör ve 
Formatör Beden 
Eğitimi öğretmen 
lerine, yeni 
beden eğitimi 
dersi öğretim 
programının

tanıtılması, 
Beden eğitimi 
öğretmenlerine 
rehberlik ve danış
manlık yapmaları, 
İl ve İlçe 
terdeki stajyer 
beden eğitimi 
öğretmenlerine 
rehberlik ve danış
manlık yapmaları, 
Beden eğitimi 
ders programlarının 
tanıtımı ile ilgili 
her türlü hizmet 
içi eğitim faaliyet
lerinin organizas

yonu için Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ile koordineyi 
sağlamak, hizmet 
içi eğitim etkinlikleri 
teklif etmek, 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüklerine 
etkinliklerde 
(kurs-seminer) 
eğitim görevlisi 
olarak görev 
almaları ve 
uygulama birliğini 
sağlamak ihtiyacın
dan kaynaklandığı 
bildirildi.

Aklı başında ki köşe yazarları “tür 
ban”ın “siyasi bir simge” olduğunu ısrarla 
yazarken, AKP’li takiyyeciler “Hayır, bu 
inanç sorunudur” demişlerdi.

Tartışmalar böyle sürüp giderken, rahat 
battı.

Başbakan Erdoğan Ispanya’dan açıkla
ma yaptı, adeta meydan okudu, türbanı 
savundu:

“Velev ki siyasi simge olsa ne olur?” 
Bak bak .efelenmeye , kabadayılığa.. 
İşte bu olur! Böyle olur...
At’tan düştüğün gibi olur...
Sırtüstü, toz toprak içinde.
At o gün görevini yapmış, tekmesini de 

atmıştı ama isabet ettiremeden uzak
laştırılmıştı..

Elbette, siyasi dehalar, yardakçılar ileriyi 
görenlere itibar etmediler de “türban” için 
Anayasa’yı değiştirdiler.

Hukuktan anlamayan ,at gözlüklü par
tinin hukukçu milletvekilleri her şeyi bilir 
edası ile, cahil olduklarını bir defa daha 
gösterdiler.

BÖYLE mi olmalıydı? Siyasi partiler 
kapatılmasın tamam...

Ben derim ki olmasa daha iyi ama....
Suç kimin ?
Siyasetçilerin de kendilerine bir soru 

sormaları gerekmez mi?
“Neden?" diye... Daha öncekiler 

önlerinde dururken, eski partinin genç 
çırakları, onlar beceremediler, biz daha 
akıllıyız, % 46 oy aldık her şeyi yavaş 
yavaş yaparız dediler. Hapı yuttular..

Önce Milli Selamet, sonra Refah, daha 
sonra da Fazilet partisi niye kapatıldı?

Laiklik ilkesine karşı çıktıklarından... 
AMA siz bunu bile bile...
2002 yılında, Meclis çoğunluğunu sağla 

diktan bu yana, Refah ve Fazilet Partisi 
yöneticilerinden daha yoğun bir şekilde, 
yüksekokullarda ve üniversitelerde türban
la eğitim yapılmasını savunursanız, Meclis 
çoğunluğuna dayanarak, başka partilerin 
(MHP) desteğini de sağlayarak, Anayasa’ya 
koyacağınız maddelerle, Anayasa Mahke 
mesi’nin kararlarını uygulanamaz hale 
getirmeyi amaçlarsanız, Anayasa’nın 
değişmez ilkelerinden laiklik ilkesine aykırı 
bir düzenden söz ederseniz...

Üstüne üstlük bir de kabadayılık yapıp, 
efelenerek “velev ki” düsturunu piyasaya 
sürerseniz...

Ne mi olur? İşte böyle olur.Boyunun 
ölçüsünü alırlar..

(Kayseri’de hemşerilerim “Eşekten 
düşmüş gibi “ derler)

Ey Gemlikli hemşerilerim; LAİKLİK 
giderse, ne olur?

Demokrasi giderse, geliyor ama, laiklik 
giderse bir daha gelmez.

Çünkü laiklik, bir yaşam biçimidir. 
Modernliktir, asra uygunluktur.

Aslında, ikisiyle birlikte yaşamanın tadı
na bir varabilsek....

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:6zcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Borçelik AŞ'nin 
sponsorluğunda 
gerçekleştirilen 
Bale Patikleri 
isimli danslı 
tiyatro gösterisi 
öğrencilere neşeli 
saatler yaşattı. 
Belediye Kültür 
Merkezinde Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
bünyesinde 

oluşturulan ve 
Belgin Bilgin 
Gümüşkaya'nın 
eğitmenliğini 
yaptığı tiyatro 
topluluğunun 
gösterisini İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ile Borçelik AŞ 
Personel Müdürü 
Serdar Özkaleli 
ve HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu'da

çocuklarla 
birlikte izledi. 
Borçelik A.Ş.'nin 
sosyal etkinlikleri 
kapsamında 
Çevre Haftası 
nedeniyle 
hazırladığı 
danslı tiyatro 
gösterisinin 
ardından çocuklara 
dikmek üzere 
birer adet 
okaliptüs ağacı 
hediye edildi.

Tekin ve Işık ailelerinin mutlu günü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir dönem 
Anavatan 
Partisi 
İlçe Başkanlığı 
görevini yürüten 
iş adamı Adnan 
Tekin ile eşi. 
Nurten Tekin 
kızları Canan'ın 
mürüvvetini 
görmenin 
mutluluğunu 
yaşadılar. 
Milton Aile 
Gazinosu’nda 
yapılan düğün 
töreninde 
Meliha- 
Abdullah Işık'ın 

oğlu Serkan ile 
hayatını birleştiren 
Canan’ın 
nikahını
Belediye. Başkanı 
Mehmet Turgut 
kıydı.
Eski Bakarlardan 
Avukat Ertuğrul 
Yalçınbayır ile 
yüksek Hakimler 
Kurulu üyesi 
emekli Necdet 
Mutiş'in nikah 
şahitliğini 
yaptığı düğüne 
Kaymakam 
Mehmet 
Baygül'ün 
yanı sıra ilçe 
siyasi parti

başkan ve 
yöneticileri, ile 
çök sayıda aile 
dostları katildi.

ardından evlenme 
cüzdanını eski 
Bakan
Ertuğrul Yalçınbayır

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
espri yaparak

' kıydığı nikahın

gelin Canan'a 
evin reisi 
olarak verdi. 
Düğün pastasını 
keserek 
birbirlerini 
tattıran gelin 
ile damadın 
yanı sıra Nurten ve 
Adnan Tekin 
çiftinin mutluluğu 
gözlerinden 
okundu.
Düğünde 
davetliler 
akşamın geç 
saatlerine kadar 
pistte oynayarak 
düğün sahiplerinin 
mutluluğuna 
ortak oldular.

MS

T MM “SUYUNU BOŞA 
Ş HARCAMA”

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

SBitf İlk Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette . ww.gemlikl(orfezgazetesi.com

orfezgazetesi.com
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Noca ...
Noca’nın önünde durup 

işletmecisi Göksal’a selam 
verdik.
Dönüşte mutlaka beklediğini 

söyleyerek Kampa gittik.
Noca, Et Mangal’ın sahibi 

Göksal, Karacaali Köyü’nün 
GÜLÜ...
Noca’yı çevrede tanımayan yok.
Adeta Karacali Köyü turizm elçisi..
Haber Müdürümüz Seyfettin Şekersöz, 

kampta fotoğrafları çekip, haberle ilgili 
bilgileri aldıktan sonra dönerken, Noca 
Et Mangal’ın önünde aracımızı park et 
tik.
Her yer yemyeşil.
1949 yılı sel felaketinde Büyük Kumla 

Köyü neredeyse yok olurken, sel Kara 
caali Köyü’nü de vurmuş.

Sel sularının süreklediği bir çınar 
kökünü, o günlerde zeytinlik ve bahçe 
olan bugünkü Noca Et Mangal’ın yol 
kenarına babası dikmiş.

Şimdi dev bir çınar yükseliyor 
Noca’nın üzerinde...

O çınar, 1949 yılında sel suları arasın
da bulunan çınar kökünden büyümüş...
Bir yanda ulu bir ıhlamurun kokusu 

yayılıyor çevreye..
Et Lokantası’nın masalarının etrafı 

adeta yeşil örtüyle kaplanmış..
Çınar ağacına küçüklü büyüklü

maşallahlar dizmiş Göksal..
Bir başka köşeye antika bir radyo ve 

çevresine bakır mutfak kaplarını diz 
m iş, diğer bir yanda şark köşesi...
Her yer çiçeklere içinde...
Yanımda küçük oğlum Özgür, sepette

ki kirpiyi görünce şaşırdı.

Küçük havuzda yüzen kaplum 
bağa bir başka ilgi kaynağı oldu.

Göksal’ın yanında kaldığımız- 
yarım saatlik süre içinde farklı bir 
dünya içine gittik.
Aile işletmesi olan et mangal 

lokantasında kimsecikler yok. , 
Akşamları birkaç masa geldiği- ' 

ni, hafta sonlarında ise hareketlilik 
görüldüğünü söylüyor Göksal..

Herşeyden önce işletmecisinin 
güler yüzü, sempatik davranışları, köy 
konuk severliğin bozulmayan yüzü 
insanı Noca’ya çekiyor.

Göksal Gemlik’e her gelişinde gazete 
ye uğrayıp bir haftalık Gemlik Körfez’i 
götürür Karacaali’ye..

Sizin anlayacağınız gazetemizin sıkı 
okuyucularından..

Boş bir anınızda, canınız et 
mangal ve bir kadeh içki istiyorsa, 
hiç düşünmeden yeşil bir dünyanın 
ortasında keyifli anlar yaşamak çin 
Karacaali Köyü’ne kadar gidip Noca Et 
Mangal’a uğrayın..

Yemek yemeseniz bile Göksal’ın şen 
şakrak sohbeti ile karnınız doyar.

Yakınımızdaki güzellikleri göremiyo 
ruz.

Unutmayın.
Görmek, için bakmak gerekir.

ftRsaın 6 sabah 8 arası hedava konuş Gemlik'te lale deuri başladı
Akşam 6 sabah 8 
arası bedava konuş 
Türk Telekom yaz 
dönemine iki yeni 
kampanya ile girdi. 
Aboneler saatlerce 
bedava konuşabile
cek. Türk Telekom, 
iletişim sektöründe 
büyük rekabete yol 
açacak iki yeni kam
panyayı hayata ge 
çirmeye hazırlan) 
yor. Türk Telekom 
birinci çeyrek mali 
sonuçlarını açıklan 
dığı toplantı öncesi 
duyurulan kampan 
yada tüketicilere 
saatlerce bedava 
konuşma fırsatı 
sunuluyor. 
“Akşamdan Saba 
ha” olarak tanım- 
lana tarife gündüz 
evde olmayan tele
fonu daha çok ak 
şam kullanan aile 
lere yönelik. Bu 
kampanyada akşam 
18.00’den sabah 
saat 0.8.00’e kadar 
tüm konuşmalar üc 
retsiz. Sabit ücret, 
vergi her şey dahil 
19 YTL. Günün ka 
lan kısımlarında 
yapılan görüşmeler 
ise tüketicinin üye 
olduğu tarifeden 
ücretlendirilecek.
İkinci kampanya ise

çok konuşan ve sü 
rekli evde olan ha 
nımları ve küçük 
işletmeleri ilgilen 
diriyor. Bu kampan 
yada 1 saat konuş
ma 1 dakika sayılı 
yor. Yani 1 saat 
konuşan bir abone 
sadece 12 kuruş 
ödüyor. Bu tarifede 
de sabit ücret dahil 
her şey 19 YTL. 
Yaklaşık 10 gün 
içerisinde hayata 
geçirilmesi planlana 
kampanyaların tanıtı 
mı yine Cem Yılmaz 
yapıyor. Yeni reklam 
larda Yılmaz karşı 
miza *Jem Bey’ 
ismiyle çizgi 
kahraman olarak 
çıkacak.
ADSL’DE HEDEF 
6 MİLYON 
Kampanyanın rek 
lam filmlerinin 
gösteriminden 

şonra Türk Telekom 
İcra Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü 
Paul Doany, yılın 
ilk çeyreğini 
değerlendirdi.
Paul Doany, 2008 
sonunda ADSL 
abone sayılarının 
6 milyona 
ulaşabileceğini 
öngördüklerini 
bildirdi. Doany, 
geniş bant alanında 
2005 yılı sonunda 
1,5 milyon olan 
ADSL hattının 
31 Mart 2008 
itibariyle 
3 kattan fazla bir 
artışla 4,95 milyona 
ulaştığını, ADSL 
hat sayısında 
yaşanan bu artışın 
Avrupa'daki en 
hızlı büyüme 
oranlarından 
biri olduğunu 
vurguladı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik İlçe Spor Mü 
düdüğü görevine 
atanan Bursa Böl 
gesi Klasman Ha 
kemlerimizden Ab 
durrahman Lale 
görevine başladı. 
Yaklaşık 15 yıl Gem 
lik İlçe Spor Müdür 
lüğü görevini yürü 
ten ve asli görev 
yeri olan Bursa Kes 
tel ilçesi İlçe Spor 
Müdürlüğü'ne dönen 
Burhan Arıkan'ın 
yerine gelen Abdur 
rahman Lale, yapa 
cakları faaliyetler 
hakkında bilgiler 
verdi.
Gemlik'te öğrenci 
lere yönelik bir dizi 
sportif faaliyetlere 
başlayacaklarını 
söyleyen Lale, öğ 
rencilere yaz ve kış 
ücretsiz spor kurs 
lan açılacağını 
müjdeledi.
Kapalı Spor Salo 
nunda bulunan kon 
disyon merkezini de 
halka açarak 
özellikle bayanlara 
yönelik aerobik 
çalışmalarına 
başlayacaklarının 
altını çizen İlçe 
Spor Müdürü Lale, 
spor sahasının 
kenarlarına da 
koşu ve yürüyüş

parkuru yapacak
larını söyledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'la 
yaptığı görüşmede 
kordona yapılan 
kondisyon alet
lerinden sahanın 
kenarına da 
yapılarak bayan ve 
erkeklerin faydalan
maları için söz aldı 
ğını bildiren Lale, 
ilçede bulunan tüm 
okullara yönelik yıl
lık spor faaliyetleri 
program dahilinde 
hazırlanarak bildiri 
leceğini kaydetti. . 
Amaçlarının gençliği 
daha fazla spora 
yönlendirerek kötü 
alışkanlıkların önü 
ne geçmek olduğu 
nu söyleyen yeni 
müdür Abdurrah 
man Lale,."//çe 
Spor Müdürlüğü 
olarak faaliyet 

takvimi hazırlayıp 
bunu okullar ile 
kurum ve kuru
luşlara göndere
ceğiz. Başta 
futbol, basketbol, 
voleybol gibi turnu
vaların da hazır
lanacak takvime 
göre yapılmasını 
sağlamak istiyoruz. 
Ayrıca olgunlar 
turnuvası düzenle 
yeceğiz. Tüm bu 
faaliyetleri bir tak 
vim içinde hazırla 
yıp ilgili yerlere 
gönderip yıl içinde 
yapılacak faaliyet 
lere göre hazırlan
malarını sağlaya
cağız. Bunun yanı 
sıra kulüplerimizin 
birden fazla spor 
dalında faaliyet 
göstermelerine 
yardımcı olmak 
amacındayız" 
dedi.
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Camnr Kımima Projesi nin ilk aflımı amdı
büsleri işletmesi ? 
A.Ş. (İDO); 16 HâZi; 
ran 2008 tarihinden 
itibaren yaz tarifesi 
ne geçece k. Yâz,ay 
larındaki yoğüh tale 
bi dikkate alan İDO, 
Pendikye Yenika 
pı'dan, Bursa, Yâlo 
va, Bandırma'yâya 
pılan deniz otobüsü 
ve hızlı feribot sefer
leri artıracak.
Okulların kapanma 
sıyla birlikte yazlık 
mekanlara gösteri 
len yoğun ilgi İstan
bul Deniz Otobüsleri 
İşletmesi'ni (İDO) 
harekete geçildi. 
İDO yaz yoğunluğu 
nu dikkate alarak 
bazı seferlerinde 
artış yapacağını 
açıkladı.
Marmara'daki say
fiye alanlarına yaz 
aylarında yoğun bir 
ilgi olduğunun ifade 
edildiği açıklamada, 
"16 Haziran 2008' 
den itibaren yaz ta 
rifesine geçilecek. 
Böylece yaz trafiği 
de rahatlatılmış ola- * 
cak, özellikle sayfiye 
mekanlarına yapılan 
seferleri arttırdık." 
denildi. Yaz tarife
sine göre; Pendik ve 
Yenikapı'dan, Bursa, 
Yalova, Bandırma'ya 
yapılan deniz oto

büsü ve hızlı feribot 
seferleri artacak, 16 
Haziran - 31 Ağus 
tos tarihleri arasında 
bu güzergahlara her 
hafta karşılıklı 
400'ün üzerinde 
sefer gerçekleştirile
cek. Bostancı ve 
Kabataş'tan yapılan 
Adalar seferlerinin 
de artacağının belir
liliğini açıklamada, 
daha önce sefer 
yapılmayan Sedef 
Adası'na ulaşım 
imkanı sunulacağı 
ve geçen yaz Kaba 
taş - Kadıköy kalkış 
lı olan Çınarcık - 
Esenköy deniz oto
büsü seferleri ise 
yaz tarifesiyle Bos 
tancı - Yenikapı kal 
kışlı olarak değiştir
ileceği belirtildi. 
Âvşa ve Marmara 
Adası'na seferler 
düzenleyen Mavi 
Marmara gemisinin 
de yeni sezonla bir
likte haftada 5 gün 

hizmet vereceği ve 1 
Temmuz - 31 
Ağustos tarihlerinde 
Marmara Adası ve 
Avşa'ya yapılan 
deniz otobüsü sefer
lerinin artacağı, 
Cuma günleri ise 6 
sefere yükseltileceği 
açıklandı. Yaz tarife
siyle Boğaziçi Özel 
Gezi seferlerini de 
yeniden düzenleyen 
İDO, Eylül ayına 
kadar 19.00 kalkışh 
ve Anadolu 
Kavağından 22.00 
dönüş saatli sefer
lerini hizmete soka
cak. Öte yandan, 
Sarıyer - Rumeli 
Kavağı - Anadolu 
Kavağı seferlerinin 
güzergahı ise her yıl 
olduğu tatil beldesi 
Poyraz'a kadar uza
tılacak ve iç hatlarda 
Karaköy-Kadıköy, 
Eminönü -Üsküdar 
ve Haliç hattı sefer
lerinde karşılıklı 
olarak arttırılacak.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon idare- 
si(BUSKİ) tarafından 
hayata geçirilecek 
Çamur Kurutma 
Projesi için Büyük 
şehir Belediyesi ile 
Fransız Kalkınma 
Ajansı arasında 16 
milyon Euro’luk 
kredi anlaşması 
törenle imzalandı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin, Fransız Büyük 
elçisi Bernard Emie, 
Başkonsolos Chris 
tine Moro, Fran 
sa’nın Bursa Fahri 
Konsolosu Mehmet 
Erbak’ın yanı sıra 
Fransa Kalkınma 
Ajansı (AFD) Türkiye 
Direktörü Regis* 
Marodon’an katıldığı 
törende, tüm çalış
maları gelecek ( 
nesillere daha güzel 
bir Bursa bırakmak 
için yaptıklarını 
söyledi. Fransa’nın, 
Türkiye ve Bursa ile 
ilişkilerinden söz 
eden Başkan Şahin, 
iki ülke arasındaki 
ticari, siyasi, 
ekonomik ve 
kültürel çok güzel 
dostlukların yıllardır 
sürdüğünü belirtti. 
Bursa ile Fransa 
arasında ise Renault 
ile kurulan

ekonomik köprünün 
yıllardır güçlenerek 
devam ettiğini anla
tan Başkan Şahin, 
hem ülke hem 
şehirler bazından 
Fransa’yla ilişkilerin 
kuvvetli olduğunu 
belirtti. Fransa’nın 
Türkiye’nin AB’ye 
katılım sürecini 
desteklemesi gerek
tiğinin altını çizen 
Başkan Şahin, 
“Türkiye’nin 
Müslüman bir ülke 
olarak Avrupa 
Birliği’ne (AB) 
katılımı, Avrupa için 
bir zenginliktir. 
Türkiye’nin AB’yi 
girmesiyle, 
medeniyetler farkı 
konusunda çok 
güzel bir örnek 
ortaya çıkacaktır” 
diye konuştu. 
Çamur Kurutma 
Projesi için Fransız 
Kalkınma Ajansı’n 
dan temin edilen 

kredi ile ilgili de 
yetkililere teşekkür 
eden Başkan Şahin, 
çevre ve sosyal 
yatırımlara destek 
verilmesinin 
alkışlanacak bir 
davranış olduğunu 
kaydetti. Bursa’da 
da çevre projelerine 
verilen önemin hay
ata geçirilen arıtma 
tesisleri ile gözler 
önüne serildiğine 
işaret eden Başkan 
Şahin, “Bu kredi 
sayesinde, 
Türkiye’de ilk defa 
bir belediye toprak 
ve yeraltı kirliliğine 
yol açan çamur atık
larının değerlendiril 
mesi için bir adım 
atmaktadır. Fransa, 
İsviçre, İtalya gibi 
gelişmiş ülkelerin 
hemen hepsinde 
bulunun bu uygula
ma artık Bursa’da 
hizmet verecek.” 
dedi.

Ferda 
& 

Erdem

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 * j
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA 

* FİZİK TEDAVİ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DÂHİLİYE
* GENEL CERRAHİ 

':■ * ÂciL 

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ,
Adres: istiklal Cd. Gemlik I BURSA 

TEL 0.224 513 60 40
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Nişanlı kızı taciz eltiler, 
2 kişiyi bıcaklavıp kaçtılar
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de nişanlı genç kızı 
sözlü taciz ettiği öne 
sürülen kimliği belir
siz 2 kişi, 'Bayanları 
rahatsız etmeye 
utanmıyor musunuz' 
diyen 2 kişiyi bıçak
layıp kaçtı.
Yaralıların sağlık 
durumunun iyi oldu 
ğu öğrenilirken 
olayla ilgili başlatı 
an soruşturma 
sürüyor.
Edinilen bilgiye gö

re, Hocahasan Ma 
hailesi Gül Sokak'ta 
kavga ihbarı alan 
polis, Serkan Açık 
(31) ve arkadaşı 
İsmail Çamh'yı (25) 
bıçakla yaralanmış 
halde buldu.
Yapılan araştırmada 
olayın, plakası alına
mayan otomobildeki 
kimliği belirsiz 2 
kişinin Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan Serkan Açık'ın, 
nişanlısını ve nişan

lısının kız kardeşini 
sözlü taciz etmesin
den kaynaklandığı 
belirlendi.
Nişanlı kızı ve 
kardeşini sözlü 
taciz eden 
şüphelilerin 
'Bayanları rahatsız 
etmeye utanmıyor 
musunuz' diyen 
Serkan Açık ve 
arkadaşını bıçak
ladığını tespit eden 
polis, zanlıların ya 
kalanması için so 
rüşturma başlattı.

laıılıslıMalıaslıasııııııaıacııııatııııalanıelili
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinde bir 
bayan sürücü, ken
disinin sanıp başka 
sının aracının kapı 
sini açmaya çalışın
ca hırsız zannedilip 
darp edildi.
İlçe meydanına oto
mobilini park eden 
Hanife A. (47), eşi 
ve oğlu ile birlikte

düğün davetiyesi 
dağıtmak için 
ayrıldı. Hanife A., 
bir süre sonra geri 
döndüğünde yanına 
aynı marka başka 
bir otomobilin park 
edilmiş olması 
sebebiyle kendi 
aracını karıştırdı. 
Hanife A., yanlışlıkla 
kendilerine ait

olmayan aracın 
kapısını anahtarla 
açmaya çalışınca 
kendisini hırsız 
zanneden araç 
sürücüsü Kurtaran 
T. (30) tarafından 
darp edildi. Bayan 
sürücünün 
şikayeti üzerine 
polis olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

üstelik Kredi Kartına

Man mh
KAMPANYA

4 JANT ALANA 
»LASTİKLERİ BİZDEN

HEDİYE

taksit imkanı■ .-
■ IRELLI Detaylı Bilgiiçin bizi arayın.

Körfez Baytaş Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK
TEL: 0.224 513 73 93 - 514 47 70
FAX:0.224 514 40 44 - www.ozkaya.web.tr

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN t

i

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR I
I ACİL SATILIK ve KİMİMİZ İÇİH BİZİ ARAVINIZ

—————!  -----------: !------- :-----------‘: ------------
g

| 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 (çinde)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

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR. I

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP 
Tel : 513 24 74 Fax: 514 1O 21

Oaykent
İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

ÖZEL

KİMLER KATILABİLİR?
Anasınıfı, İlköğretim okulu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI 
YÜZME Halfada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
BUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 Saat 
MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KORS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZ PATEHİ-RİNİCİLİK 160 YTL
RESİM-MÜZİK 
İNGİLİZCE

100 YTL
150 YTL

> İNGİLİZCE

©o
KORS DÖNEMLERİ İYIÜZ

1. DÖNEM: 30 HAZİRAN - 24 TEMMUZ
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ-21 AĞUSTOS 
KDRSLARA NASIL KATILABİLİRİM? BUZ PATENİ
16 Haziran 2008 tarihinden itibaren okulumuza gelerek 
27 Haziran 2008 tarihine kadar kant yautırabinrslnlz. 

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacak». 
Kurslar 15 kişilik olunca açılacakor. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur

lldUllluMO

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU İNGİLİZCE AĞIRLIKLI YAZ OKULU

nıii;«WiMi KI3HJEHMMB ■ MW
■ 3. DERS
1 4 DERS

SINIF ETKİNLİĞİ 
İNGİLİZCE

SINIF ETKİNLİĞİ 
İNGİLİZCE

■ uınıuıunI 1 İNGİLİZCE M
1 İNGİLİZCE

1 ÖĞLEN ARASI YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ |1 YEMEK SAATİ | YEMEK SAATİ 1
1 5. DERS
1 6. DERS 
| 7. DIRS BUZ PATENİ

İNGİLİZCE 
SINIF ETKİNLİĞİ
İNGİLİZCE

RESİM I

1 İNGİLİZCE | İNGİLİZCE ■
1 SINIF ETKİNLİĞİ | SINIF ETKİNLİĞİ 1
| İNGİLİZCE______| İNGİLİZCE M

SINIF ETKİNLİĞİ

YU OKULU ANASINIFI. 1-2-3-4-5. SINIF 
ÖĞRENCİLERİ KAYIT YAPTIRABİLİRLER 

DERS PROGRAMI KATI!İMA GÜRE 
TEMAN OÜZENLENECEKIIR

YUBnWPI08RMI:l iVNEMJOUlllAN-ZSTIMMin DERS RİŞUNGIÇ SAATİ: 09.10
2. BİNEM 28 TEMMUZ-22 AĞUSTOS DERS BİTİŞ SAATİ : 16.30

YU OHRIU ÜCRETİ .-BOBYIL 
m OKULU 28 KİŞİLİKIÜCBENCİ GURUBU OLBŞüNCAACIlACMmR______________________

I Umurtıev Paşabahçeler Mevkii Clhatlı Yolu GEMLİK
■Tel: 513 50 74 ■ 513 50 05 Fax: 513 50 04 www.ayKentilkogreanLM2.tr

http://www.ozkaya.web.tr
http://www.ayKentilkogreanLM2.tr
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Iferai Islihbarat Merkezi 
göz actımıayacak

Gelir idaresi 
Başkanlığı, Vergi 
İstihbarat 
Merkezini, vergi 
kayıp ve kaçağı 
mücadelede daha 
da güçlü hale 
getiriyor.
Vergi Daireleri 
Otomasyon Projesi 
(VEDOP-2) kap
samında Vergi İsti
hbarat Merkezi Veri 
Ambarı yeniden 
düzenleniyor. Veri 
ambarına halen, 
mükellef sicil bilgi
leri, mükellef alış- 
satış fatura bilgi
leri, vergi, ithalat ve 
ihracat beyan
nameleri, gayri
menkul alım-satımı 
yapanlar, ipotek 
işlemleri, kredi kartı 
ile satış yapan iş

yerlerinin POS 
makinası 
bilgileri, Merkez 
Bankasından alınan 
50 bin dolar veya 
eş değer döviz mik
tarını aşan yurt dışı 
transfer bilgileri, 
DMO'ya mal ve 
hizmet satanlar, 
banka, özel finans 
kurum, sigorta şir
ketleri, aracı kuru
luşlar, faktoring şir
ketleri, tüketici 
finansman ve 
finansal kiralama 
şirketleri, döviz 
büroları ve takas 
bank bilgileri ile 
Milli Eğitim 
Bakanlığından ve 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğünden 
alınan veriler 
aktarılıyor.

DEVREN KİRALIK DÜKKAN

DEVREN KİRALIK 
NALBUR DÜKKANI

0.532 424 10 25

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 
GSM: 0.533 563 63 91

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü'nden aldığım 

nüfus cüzdanımı 02.06.2008 
tarihinde kaybettim. 

Hükümsüzdür. Alper AKSOP

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü'nden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Mert EMCİ

Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

7.6.2008 tarihinde kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Yusuf Koray KEPENEK
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci Amatör küme 
7. grupta oynanan 
maçta Gemlik 
temsilcisi 
Körfezspor, evinde 
oynadığı maçta 
İhsaniyespor'a 
2-1 yenildi.
Maça iyi başlayan 
ve 32 dakikada 
Onur Küçükakdere 
ile 1-0 öne geçen 
Körfezspor ilk 
yarıyı önde kapadı. 
İkinci yarının hemen 
başında Behlül'le 
beraberliği sağlayan

İhsaniyespor, 83'de 
yine Behlül'le bul
duğu ikinci golle 
sahadan 2-1 galip

Tuncer Kurt 7, 
Fatih Öztürk 7, 
Cengiz Korucu 7, 
KÖRFEZSPOR :

ayrıldı.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:

Serkan 4, Abbas 4, 
Erdem 4, Kazım 4, 
Önder 4, Mehmet 4, 
Sezgin 3, Onur

Küçükakdere 5, 
(Fatih 1) Onur 
Balaban 3, 
Çağdaş 3, 
Ümit 3. (Hasip 3) 
İHSANİYESPOR : 
Eray 4, İbrahim 5, 
Evrim 3, (Bilal 3) 
Yasin 4, Anıl 4, 
Yavuz 5, Cenk 4, 
Murat 3, (Uğur 2) M. 
Ali 4, İlker 5, 
Behlül 6, 
GOLLER : 
Dk. 32 Onur 
Küçükakdere 
(Körfezspor) 
Dk. 49-83 Behlül 
(İhsaniyespor)

Öz Karaflenizspor lir W sol yağdırdı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci Amatör küme 
4. grupta Gemlik'te 
oynanan maçta 
Öz Karadenizspor, 
güçsüz rakibi 
Tirilyespor'u . 
7-0 yendi.
İlk yarıyı 11'de 
Musa, 21'de 
Hosraf ve 34'de 
İsmail'in attığı 
gollerle 3-0 önde 
kapatan Öz 
Karadenizspor, 
ikinci yarıda 48'de 
Çağlar, 55'de yine

SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:

Musa, 70'de 
Murat Ünaldı ve 
76'da yine

Hosraf ın attığı 
gollerle maçı 7-0 
kazandı.

Fatih Öztürk 7, 
Tuncer Kurt 7, 
Cengiz Korucu 7, 

ÖZ 
KARADENİZSPOR : 
Kerim 4, İsmail 4, 
(Ömer 4) Çağlar 5, 
Mehmet 5, Erkan 5, 
Yücel 4, (Murat 
Ünaldı 5) 
Muharrem 5, 
(Çağrı 3) Murat 
Tepe 5, Musa 6, 
Mustafa 6, Hosrof 6, 
GOLLER : 
Dk. 11-55 Musa, 
Dk. 21-76 Hosrof, 
Dk. 34 İsmail, Dk. 48 
Çağlar, Dk. 70 Murat 
Ûnaldı (Öz 
Karadenizspor)
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Enginar Sindirim Sistemi Dostu
Enginarın içindeki 
"ciarin" adlı madde 
nedeniyle karaciğer, 
safra kesesi, böbrek 
ler ve bağırsakların 
düzenli çalışmasına 
yardımcı olduğu 
bildirildi.
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Bölü 
mü Başkanı Prof. Dr. 
Vedat Şeniz, ilkba
har aylarından itiba 
ren tezgahlara çıkan 
ve yazın habercisi 
olan enginarın tipik 
bir Akdeniz bitkisi 
olduğunu belirtti. 
Eski çağlardan beri 
bilinen ve kral 
sofralarının en 
geçerli yemeği 
olarak anılan engi
narın, "çok yıllık” bir

0 vitamini eksikliği ölüm risfcini arttırıyor
D vitamini eksikliği 
ölüm riskini artırıyor 
VVashington (AA)- 
Meme kanseri 
teşhisi koyulduğun
da D vitamini eksik
liği olan kadınların 
ölme riskinin diğer
lerine göre daha 
fazla olduğu 
bildirildi.
Kanadah araştırma
cılar, D vitamini 
eksikliği olan ve 
meme kanseri 
teşhisi konulan 
kadınlarda, metastaz

bitki olduğunu ifade 
eden Şeniz, 
"Enginarın besin 
değeri çok yüksektir. 
Birçok sebze türün
den farklı olarak 
yüksek düzeyde kar
bonhidrat ve.protein 
içerir. A, D, D2, B6 
ve C vitaminlerini 

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 gös
terdiğini, ancak 
neden-sonuç ilişkisi 
olduğunu söyle
menin bu aşamada 
mümkün olmadığını 

içinde barındırır" 
dedi.
Mineral maddelerçe 
de son derece zen
gin olan enginarın 
kalsiyum, mag
nezyum, manganez 
ve fosfor içeriğiyle 
dikkat çektiğini 
belirten Şeniz, 

ifade eden Toronto 
Üniversitesinden 
Pamela Goodvvin, 
araştırmanın başka 
klinik deneylerle de 
doğrulanması gerek
tiğini belirtti.Good 
win, meme kanser
ine yakalananlarda D 
vitamini eksikliğine 
bu kadar sık rastlan
masının, hastalığın 
gelişimi ve sonunda 
bu kadar olumsuz 
etki yaratmasının 
endişe verici 
olduğunu da söyle- 

"Enginarda bulunan 
'ciarin' isimli 
madde karaciğer, 
safra kesesi, 
böbrekler ve 
bağırsakların düzenli 
çalışmasına yardım
cı olur. Enginar, ayrı
ca romatizma, üre, 
kolesterol ve damar 
sertliğini de iyi gelir. 
Sebze olarak yen-* 
meşinin yanı sıra 
yapraklarının da 
kaynatılarak suyu
nun içilmesi faydalı. 
Sağlık için mevsi
minde enginar 
tüketilmeli. Aslında 
sağlık açısından 
mevsiminde hangi 
meyveyi hangi 
sebzeyi yersek 
yiyelim faydalıdır." 
diye konuştu.

di.Araştırma, meme 
kanseri teşhisi 
konan ve Toronto 
Üniversitesine ait 3 
hastanede 1989- 
1995'te tedavi gören 
ortalama 50 yaşında
ki 512 kadın 
üzerinde yapıldı. 
Hastalar 2006'ya 
kadar izlendi. Teşhis 
sırasında, bu kadın
ların yalnızca yüzde 
24'ünün vücudunda
ki D vitamini seviye
si yeterli düzeyde 
çıktı.

"Ohezite, Dulasıcı 
hir hasım"

Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp 
Fakültesi 
Endokrinoloji.Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Sait 
Gönen, obezitenin 
yakın ilişkiler, 
model örnek alma, 
sosyal etkileşim 
gibi faktörlerle 
kişiden kişiye 
aktarıldığını 
ifade etti.
Gönen, "İletişim 
halinde olan insan
ların kilosu, kişinin 
kilosunu belirleyici 
önemli bir fak
tördür. Araştırmalar 
sonucunda elde 
edilen verilere 
göre, arkadaşı obez 
olan bir kişinin aynı 
hastalığa yakalan
ma olasılığı yüzde 
57, kardeşi obez 
olan bir kişinin 
yüzde 40, eşi obez 
olanın ise yüzde 
37'dir" dedi.
Dünyada 1 mil
yardan fazla erişkin 
ve çocuğun aşırı 
kilolu olduğunu 
söyleyen Gönen, 
Türkiye'de de 
obezitenin hızla art
tığını, en çok da 
çocuklarda belir
ginleştiğini söyledi. 
Çocukların bekle
nen yaşam 

süresinin obezite 
nedeniyle anne ve 
babalardan daha 
kısa olabileceğinin 
öngörüldüğünü 
belirten Gönen, 
"Obezite için 
korunma çok daha 
kolay ve daha az 
masraflıdır. Fazla 
kilolu bireylerin 
çevrenin etkisi ile 
durumlarının farkın
da olmadığını 
görüyoruz. Ne 
zaman obeziteden 
bahsedilse, herkes 
bu konuda bir 
şeyler öneriyor 
ancak uygulamada 
sorunlar yaşanıyor. 
Genel olarak bu 
hususlar herkes 
tarafından bilinir, 
ancak uygulana
maz. Daha sağlıklı 
bir vücut için 
yürüme mesafe 
sinde araç kullan
mamaya, asansör 
yerine merdivenleri 
kullanmaya, sebze 
ve meyveyi çok ’ 
tüketmeye dikkat 
edilmen. Hayvansal 
gıdaların tüketimi 
azaltılmalı. Sulu 
sebze yemekleri 
tercih edilmeli ve 
öğün aralarında 
sağlıksız besinler 
yenmemeli" diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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. 51310 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Ahıtur 5144771
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 qq
Sahil Dev. Hast. g4 *> 00
Mer.Sağ.Ocağı ™ "
Tomokay Tomografi 01 ** 1 ü 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 işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

10 Haziran 2008 Salı 
ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 1/B 

Tel: 5133716 GEMLİK

Gemlik Krarfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3079 
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 vejpazar günleri yayınlanmaz)
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
11 Haziran 2110a t arsanı ha WWWtgemij|dcorfeZgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Gemlik Otobüs ve Minibüs Terminali’nde çalışmalar ağır gidiyor

iıMııiııiMlıı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin tarafından Temmuz ayında hiz 

mete açılacağı daha önce duyurulan Gemlik Minibüs ve Otobüs Terminali’nde çalış
malar sürdürülürken, araçların bekleyeceği peronların üzerleri kapatıldı. Umurbey 
Köprülü Kavşağı’nın giriş ve çıkışları ise toprak doldurulmasına başlandı. Sayfa 3’de

Güne Bakış
İmM Kadri GÜLER 
_  kadri_guler@hotmail.com 
şyerleri kapanıyor...

Geçtiğimiz günlerde gazetemizde çıkan bir habe 
de ayda 29 bin işyerinin kapandığı yazıyordu.

Ankara Ticaret Odası tarafından yapılan açıklama 
da ise yılda 220 bin işyerinin kapandığı belirtilmişti.

Gemlik’te kaç işyerinin kapandığının bilgileri elime 
ulaşmadı ama çevremde birçok işyeri kapandı. 5'de

BEYHAN LAR
OTOMOTİV A.Ş.

‘TRAFİK * YOL BELGESİ
KASKO *
KAYIT TESCİL # 
PLAKA
NAKİL

TEMİZ KAĞIDI 
MUAYENE 
DEVİR

Tüm Trafik Sigorta işlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte gittiler

fikıt, Hıruatistanda
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Cumhur 
başkanı Abdullah 
Gül ve TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu 
ile birlikte Hırvatistan 
gezisine çıktı. İş 
adamlarından oluşan 
heyetin cuma günü 
dönmesi bekleniyor. 
Haberi sayfa 3’de

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı;

“İhale Yasası yerel 
hasını susturacak"
Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı 
Nuri Kolaylı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Bayındırlık Komisyonu'nda kabul 
edilen 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu d eğ i 
şiklik tasarısının, yerel basın kuruluşları nın 
kapanmasına kadar gidecek olumsuz bir 
dönemi başlatacağını açıkladı. Syf4’de

İzgara ve YEMEK SALoWU
OtoFTE.

AYRAN 
4.50 > YTL

SINIRSIZ KEBAP ■ KOFU 
€V V€M€Kl€nİ ve TATLI ÇEŞİTLERİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel; 0.224 513 46 56

dcorfeZgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte gittiler

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuran 933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vıiral

YazıYORUMMil, Hırvatistan'da
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıkhoğlu ile birlikte Hırvatistan gezisine çıktı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı 
Kemal Akıt, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün 
ticari heyeti ile 
Hırvatistan’a gitti. 
Japonya 
gezisinden dönen 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
4 gün sürecek 
olan Hırvatistan 
gezisine her zaman 
olduğu gibi iş 
dünyasından da 
bir grup iş adamı 
ile birlikte çıktı. 
Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül’ün 
kafilesinde bulunan 
Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği
Başkanı Rıfat 
Hisarcıkhoğlu ile

birlikte Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanlaçı da 
Hırvatis tan 
gezisinde 
yer aldılar.
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt’ın da katıldığı 
Hırvatistan 
gezisi cuma günü 
sona erecek.
Akıt, daha önce de 
Türkiye Odalar 
ve Borsalar 
Birliği ile birlikte 
Mısır’da düzenlenen 
bir seminere 
katılmıştı.

HimIiiiiiIiim îm Huni w

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Gemlik Otobüs 
ve Minibüs 
Terminali’nin 
peron bölümlerinin 
üstlerinin 
kapatılma 
çalışmalarına 
başlandı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
daha önce yaptığı 
açıklamada, 
Gemlik Terminali

ile Umurbey 
Köprülü 
Kavşağı’nın 
Temmuz ayında 
hizmete açılacağını 
duyurmuştu. 
Bir süredir 
çalışmalara ara 
verilen Terminal 
ve Köprülü 
Kavşak yapım 
çalışmalarında 
hareketlilik başladı. 
Müteahhit firma 
tarafından otobüs 
ve minibüslerin 
duracağı dış

peronların üzerleri ayak bölümlerine
kapanırken, de toprak dolgusu
köprülü kavşak yapılıyor.

Leyla Gencer...
Sayın okurlarım; Birkaç gündür gerici -yo 

baz denen bir güruhun yayınladığı gazeteleri 
okudukça inanın midem bulanıyor. Bu kadar 
sığlık karşısında üzülüyorum.

Bu kadar çiğlik, düşmanlık karşısında 
kahroluyorum..

Cehaleti, hazımsızlığı, kıskançlığı bir yana 
bırakıyorum.

Bu adamlarda (insan .demiyorum) günah 
korkusu da yok.

Yeter ki paralar gelsin, haram paralarla 
cepleri dolsun..

Bunlar hep aynı mahallede oturuyor.
Epey ezik, aslında kültür fakiri...
Onun için, hayli saldırgan.
Acaba bize yöneltilen eleştirilerde bir hak

lılık payı var mı, acaba bizim bir hatamız var 
mı, diye bir an durup düşünmek yok..

Ne mantık ve ne de akıl içeriyor.
Onlar için çok uzakta olan değerler..
Bu haliyle eğer yine de dikkat çekmek, < 

haram paralardan kapmak, çoğunluğun karşı 
çıkacağı uç davranışlar, saçma ifade ler, 
Hatta, ara sıra tehditler. Yaptıkları bu...

Örneğin, türban eleştirisi karşısında, ağı
zlarından köpükler çıkararak, küfürlerle 
kendinden geçenlerin sayısı her geçen gün 

[artıyor..
Çünkü, onlara göre, onlar artık memleke 

tin sahipleri.
Dayandıkları hiçbir dini kural,olmadan, 

atıp tutuyorlar..
Cehalet de, zâten böyle bir şey: cahiller 

hep küfür ederler..
Bugün nereye saldırmalıyım,, onların tipik 

ruh hali budur..
Birkaç gün önce, biri Leyla Gencer’in 

vasiyeti ile ilgili bir yazı yazıyor.
Gencer’in küllerinin Boğaz’a serpilmesi. 

isteğine karşı, Leyla Gencer hangi dine men
suptu, başlıklı yazıda, Gencer’in annesinin 
Katolik olduğunu belirterek:

"Şimdi bu kimlik küllerini Ortaköy’e saçtın 
yor, madem öyle, külleriniz İtalya’da kalsın, 
niye kirletiyorsunuz suyumuzu".

Sizce, suyu gerçekten kirleten kim?
Bunlar, bu cahiller..

Leyla Gencer son elli yılda aramızdan 
çıkan, Türk ismini bütün dünyaya hayranlıkla 
gösteren bir sanatçımız.

Keşke böyle bizleri gururlandırılan 
sanatçılarımız çoğalsa..

Leyla Gencer ve bu yazıcı yazan o adam 
lar!

Sizler ve sizin gibiler yer altında kara bö 
cek gibi gezinirken, O büyük Leyla Gencer 
dünya opera sahnelerinde gözleri kamaştıran 
bir yıldız olarak Türklüğü temsil ediyordu..

Ben söyleyeyim; Aranızda herhalde birkaç 
yüzyıllık uygarlık farkı var.

İşin başka bir yönünü sizin açınızdan 
sorayım...

Kaldı ki, hani nerede Müslümanlıktaki 
hoşgörü?

İnançlara ve düşüncelere saygı nerede?
Dini bütün, hakiki Müslümanlar bile sizin 

bu aşağılınıza isyan ettiler, açıklama yap
tılar...

İstanbul Müftüsü’nün, bu yazı karşısında 
sabrı taşıyor, "13. asırdan daha mı geriyiz 
bugün" diyerek, isyan ediyor.

Dine sahip çıkmak adına pisliklerini ku 
sanlar karşısında hurafelerden ibaret yalan
larını, hezeyanlarını yüzlerine vuruyor.

Lâyla Gencer ile bu adamların adının yan 
yana gelmesi bile, onlar için bir onur sayılır 
ama onlara bu onuru da vermemek gerekir.

Leyla Gencer’in sanatı ve kişiliği karşısın
da herkes saygı ile eğilmelidir..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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İşyerleri kapanıyor
Dün, Ticaret Odası’ndan 

dönerken Şirin Plaza’nın 
köşesindeki konfeksiyon 
mağazasının kapandığını 
gördüm.
Köşeyi dönünce, sıra ile 

dört mağaza kapanmıştı.
Bir bilgisayarcı..
Daha sonra bir konfeksi 

yoncu daha pilisini pırtısını 
toplamış, kapısına kilit vurmuştu.
Çevrenize bakın birçok işyerinin çame 

kanında “Kiralık” yazısını görürsünüz.
Ve ya “Devren Satılık” yazılarını...
Son aylarda kapanan işyeri sayısında 

oldukça artış var.
Bunun sebepleri değişik olabilir.
Herşeyden önce sistem küçük esnafı 

bitiriyor..
Tekelleşme giderek hızlanıyor.
Orta sınıfı yok etme politikaları mer

hum Turgut Özal’dan beri işliyor.
Global sermaye dedikleri uluslararası 

büyük sermayedir.
Onlar girdikleri yeri kurutuyor.
Bizim ülkemizde de büyük marketler 

zincirinden, büyük mağazacılık zincir
lerine kadar giderek artan büyük ser
maye hegamonyası ister istemez 
küçükleri öldürüyor.
İşyerinde kendi kendisinin patronu 

olan işverenler, aynı zamanda işyerinin

işçileridirlerde..
İşyerinin aylık kirası, Sigorta pirimleri, 

elektrik su parasını kazandığında eğer 
evine de birşeyler götürüyorsa esnaf 
mutludur.
Ama artık götüremiyor..
Kiraları bile ödeyemez hale geldi.

Böyle olunca giderek artan 
zararın önüne geçemeyince iş 
yerlerini kapatmak zorunda 
kalıyorlar.

Gemlik’te kiralarda anormal bir 
artış var.
İstiklal Caddesi’nde bulunan iş 

yerlerinin fahiş kiralan her yeri 
etkiledi.
İstiklal Caddesi’nde markalar 

ve mağazalar zincirleri olan firmalar 
işyeri açabiliyorlar.
Kira bedelleri en az 4 bin YTL den 

başlıyor..
6-7 bin YTL kira ödeyecek hangi esnaf 

var.
Bazı ünlü markaları satan işyerlerinin 

de yakında kapısına zincir durduğunu 
göreceksiniz.
Bu kiralarla ayakta durmak mümkün 

değil.
Karlılık oranlan yüksek olan iş kollan 

ile günlük nakit ciroları büyük olan iş 
yerlerinin yaşamasına olanak sağlıyor 
bu sistem.
Kapanacak işyeri sayısının önümüz 

deki aylarda artacağı kesin.
Her gün onlarca işyerine girip çıkıyo

rum.
Durum hiç de iç açıcı değil.
Bunu görmeyen kim acaba?
Kafayı türbana takmış olan iktidar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
Migros mağazasın
da yenileme ve 
tadilat çalışması 
başlatıldı.

Yapıldığından 
bu yana aynı 
düzende müşteri 
lerine hizmet veren 
Migros alış veriş 
merkezinde ön 
cephede değişiklik
ler yapılıyor.

İç mekanında 
da bazı yeni 
düzenlemelerin 
yapılacağı z 
bildirilen Migros* 
mağazası Cuma 
gününe kadar 
kapalı kalacak. *

m Gemlik Kaymakamlığından aldığım yeşil kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. TÜL AY İBİŞ

Nestle Türkiye Gıda San. A.Ş. adına 
, Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce işlem 

gören 30.04.2003-EX013152 sayılı ihracat 
beyanname asılları kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.

ÖZELo AYKEN
2IUI2 İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

İNGİLİZCE

RESİM
MÜZİKKURS DÖNEMLERİ

KİMLER KATILABİLİR?
Anasınıfı, ilköğretim okıilu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI
YÜZME Hartada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
BUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 Saat 
MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZ PATENİ-BİNİCİLİK 160 YTL

1. DÖNEM: 30 HAZİRAN-24 TEMMUZ
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ- 21 AĞUSTOS 
KURSLARA NASIL KATILABİLİRİMP BUZ PATENİ

RESİM-MÜZİK 
İNGİLİZCE

100 YTL
150 YTL

16 Haziran 2008 tarihinden itibaren okulumuza gelerek
27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. 
Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır. 
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU İNGİIİZCE AfilRUKlI YAZ OKULU

YMBKUUNİOGMMIıt DÜKEM30IUUİUN-2STENMUZ DEAJBAŞlANfilÇSAITİ:09.10 1UMMLUANASINIH.1-2-34-9.SINIF
2. DÖNEMZemMUZ-ttUKTOS MİS BİTİŞ SAATİ :16.3I OfiREHCllERİ KAYIT YAPTIRABİLİRLER

YAZ OKULU ÜCRETİ : 600 YTL ~ UERS PROGRAMI KATILIMA GÖRE
TUMUUNK^ TEKRAR BtaNLENECEKTİR

PAZARTESİ ; SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE 1 i CUMA |

1.ÜLRS SINIF ETKİNLİĞİ

MÜZİK

SINIF ETKİNLİĞİ

BİNİCİLİK
7 DERS İNGİLİZCE ' İNGİLİZCE SINIF ETKİNLİĞİ B
3. OÇRS SINIL ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ İNGİLİZCE B

İNGİLİZCE İNGİLİZCE B
YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ SAATİ B

BUZ PATENİ

İNGİLİZCE-

RESİM

İNGİLİZCE
İNGİIİZCE B

Ç. UERS SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ B
İNGİLİZCE İNGİLİZCE İNGİIİZCE B

B. DERS SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ B

Umurbey Paşabahçeler Mevkii Cihatlı Yolu GEMLİK
Tel: 513 50 M ■ 513 50 85 Fa»: 513 50 M www.aykentilkogretiiiiJd2.tr

http://www.aykentilkogretiiiiJd2.tr
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UZMANLAR TIPMEŞKEZİ
SSK

BAĞKUR
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA 

* FİZİK TEDAVİ 
I GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ.
Adres: İstiklal Cd. Gemlik'BURSA

TEL: 0.224 513 60 40 1
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SİM Mimi itimi
Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinde ya 
pılan değişiklikle sü 
rücülere uygulana 
cak ceza puan cet 
veli yeniden belir
lendi. 1 Ocak 
2009'da yürürlüğe 
girecek cetvele gö 
re, kırmızı ışık ku 
raİına uymamak 20, 
alkollü araç kullan
mak 20, hız sınırla 
rım yüzde 10'dan 
yüzde 30'a kadar 
aşmak 10 ceza 
puanı gerektirecek. 
Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılması 
na Dair Yönetmelik, 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
Değişiklik ile M1 
sınıfı otomobillerin, 
M1G ve N1G sınıfı 
arazi taşıtlarının, 
N1, N2, N3 sınıfı 
kamyonet, kamyon 
ve çekicilerin, M2 
ve M3 sınıfı minibüs 
ve otobüslerin 
bütün koltuklarında 
"Emniyet Kemeri" 
nin bulundurulması 
ve kullanılması 
zorunlu olacak. 
Çocukların taksiler 
de seyahatleri sıra 
sında, çocuk bağla
ma sistemleri kul
lanmaları, yoksa ar 
ka koltukta oturma 
lan zorunlu olacak. 
Çocuk bağlama sis
temleri kullanma 
zorunluluğu, bu ve 
ilgili yönetmelikler 
gereği emniyet 
kemeri veya "i,sofix 
sistemi" bulundur-

ma zorunluluğu 
olmayan araçlarda 
aranmayacak. 
Bu araçlarda 
çocuklar arka 
koltuklarda 
taşınacak.
Yönetmelikle 
sürücülere uygu
lanacak ceza 
puanı cetveli 
yeniden belirlendi'. 
Buna göre, tescil 
edilen araçları 
trafik belgesi ve 
tescil plakası 
almadan karayolu
na çıkarmak 
10, servis freni, 
lastikleri, dış ışık 
donanımından 
yakını ve uzağı 
gösteren ışıklar 
ile park, fren ve 
dönüş ışıkları 
noksan, bozuk 
veya teknik şartlara 
aykırı olan araçları 
kullanmak 20, 
diğer eksiklik ve 
bozuklukları bulu
nan araçlarla, 
görüşü engelleye
cek veya bir kaza 
halinde içindekiler 
için tehlikeli olabile
cek süs, aksesuar, 
eşya ve çıkıntıları 
olan araçları kullan
mak, karayolunu 
kullananlar için 
tehlike yaratacak 
şekilde olan veya 
görüşü engelleye
cek ve çeyredeKileri 
rahatsız edecek 
derecede duman 
veya gürültü çıka 
ran araçları kullan
mak 20 ceza puanı 
gerektirecek.

DEVREN KİRALIK DÜKKAN

DEVREN KİRALIK 
NALBUR DÜKKANI

0.532 42410 25

I ELEMAN ARANIYOR] ELEMAN ARANIYOR

Endüstri Meslek lisesi veya 
, Meslek Yüksek Okulu 

elektrik bolümü mezunu
ELEMANLAR ARANIYOR

i Nlüracatlam şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. Km Gemlik /BURSA 

TEt 0.224 514 00 60

TECRÜBELİ 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR 

fctiitau ;ıteı yapıtaşı fici otom, 

İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ
Gemlik Yalova Yolu 5, Km. 

Tel :51323 94

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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel!5133321)

REDKİT 12.00-14.00-16.00-19.00
LÜTFEN BAŞA SAR 14.15 -16.30 ■ 19.15 ■ 21.15
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci Amatör 
Küme 3. grupta 
şampiyonluğunu 
garantileyen Gemlik 
spor, sezonun son 
maçında Dikkaldırım 
spor'u 3-2 yendi. 
Maça 3. dakikada 
Muharrem'in attığı 
golle 1-0 önde başla 
yan lider Gemlik 
spor, 8. dakikada 
Gökhan'la bulduğu 
golle durumu 2-0 
yaptı, kalan,dakika . 
Farda başka gol 
olmayınca ilk yarı 
bu skorla bitti.
İkinci yarıda oyunu 
kontrolü altında tut
mak isteyen Gemlik 
spor, Dikkaldırım 
ataklarını önlemekte 
oldukça zorlandı. 58. 
dakikada Özkan'ın

attığı golle skoru 2- 
1'e getiren Dikkaldı 
hm umutlandı.
66. dakikada 
Gökhan'ın ikinci 
şandan kırmızı kartla 
oyun dışında kalma 
sıyla oyuna 10 kişi 
devam eden Dikkal 

dirim önünde rahat
layan Gemlikspor, 72 
dakikada kazanılan 
penaltıyı gole çevi 
ren Ümit'le skoru 3-1 
yaptı. Maçın bu skor
la bitmesi beklenir 
ken sahneye çıkan 
Özkan, takımının ve 

kendisinin ikinci 
golünü attı ve maç 
Gemlikspor'un 3-2 
galibiyetiyle bitti. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Ersan Yapça 7, 
Bahadır Özekici 7, 

Musa Topaloğlu 7, 
GEMLİKSPOR : 
Servet 4, (Bilal 3) 
Sinan 5, Arif 4, 
İsmail 5, Faruk 5, 
Ümit 5, Muharrem 5, 
Emrah 4, (Fatih 
Karataş 2) Gökhan 4, 
(Volkan 2) Soner 5,

Fatih Çalışkan 5, 
DİKKALDIRIM : 
Hakan 3, 
Yakup 3, Tamer 3, 
Kemal 2, (Şaban 4) 
Şahin 4, Muhsin 5, 
Refik 4, Ömer 2, 
(Gökhan 3) Ümit 3, 
Ersoy 5, Özkan 6, 
GOLLER : 
Dk. 3 Muharrem, 
Dk.8 Gökhan 
Dk. 72 Pen.
Ümit (Gemlikspor) 
Dk. 58-90+1 
(Dikkaldırım) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 66 Gökhan 
(Dikkaldırım) 
Öte yandan, 
dün oynanan 
Kurşunlu 
Belediyeşpor ile 
Görükle İpekspor 
karşılaşması ise 1-1 
berabere bitti.

Bil. Halı Saha Turnuvası yapıldı
. Seyfettin ŞEKERSÖZ 
ISO 9001 kalite 
belgeli Gemlik

'Bil Dershanesi
6. sınıf öğrencileri 
arasında düzenle- 
nen Halı Saha 
Futbol Turnuvası 
sonuna erdi.
Turnuvayı izleyen 
ailelerin de 
tezahüratlarıyla 
eğlenceli bir 
havada gerçekleşen 

halı saha turnu
vasının Yıldızlar 
grubu Samet Demir, 
Volkan Koksa, 
Ömer Ballandı, 
Batuhan Çakır, 
Şenol Sevinç, 
Metin Sal, Arif 
Kısacık, Ümut 
Berk Tabla'dan 
oluşan takım 
finalde rakibini 
4-2 yenerek 
birinci oldu.
7. sınıflar arasında

yapılan final 
maçını ise Efsane 
grubu Furkan 
Gümüş, Sercan 
Ekdi, Ufuk Pıçak, 
Musa Altutı, 
Ercüment Ünal, 
Fatih Şahin, Ali 
Mert Türkoğlu, 
Sami Aslan, 
Cenkay 
Zadeoğlu'dan 
oluşan kadrosuyla 
birinciliği 
aldı.
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Hukuk ....

I
 Hukuk, toplumun genel çıkarlarını veya bi 
reylerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak 
amacıyla konulan ve kamu gücüyle destekle
nen kural, hak ve yasaların bütünüdür. Daha 
yaygın bir tanımıyt^ hukuk, adalete yönelmiş 
toplumsal yaşama düzenidir.

Genel batlarıyla hukuk böyle tanımlanı 
yor..

Bir ülkede "hukuk" varsa...

O ülkede yaşayan insanlar hukukun koy
duğu kurallara göre davranmakla yüküm- 
üler.. '

Cumhurbaşkanı da olsa.. Başbakan da., 
/liflet Meclis Başkanı da olsa değişmez..

Çünkü onlar da "hukuk" un sağladığı 
aşama düzeniyle o makamlarda oturmak
tırlar..

Onun için...

Hukukun verdiği karara saygı duymak 
oşuldur..

Eğer.

Konulan kurallara itirazınız varsa..

Onu daha geniş bir platformda tartışacak 
j yeni düzenlemeler yapacaksınız..

Yürürlükte olan kural, yasa ve anayasaya 
arşı" durmak ve "şiddetli" bir biçimde 
eştirmek anayasal bir suçtur..

Ve hukuk sisteminde cezai karşılığı 
irdir..

Anayasa ve yasalar çerçevesinde kurul
uş bir siyasal parti..| Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdüğü

I "bir yasal düzenlemeye" itiraz ediyor ve en 
üst hukuk kuruntuna şikayet ediyor..

Söz konusu kurum da ...
İtirazı haklı görüyor ve yürürlükten 

kaldırıyor..
Yüksek Öğretim Kurumları'nda "türbanı 

serbest bırakan yasal düzenleme" ve son
rasında gelişenler ana batlarıyla böyle..

Şimdi..
j Yetkili yetkisiz...

Bilgili bilgisiz ...
Önüne gelen herkes Anayasa

Mahkemesi'ne ve verdiği karara saldırıyor... 
Hatta daha da aklı evvel olan binleri.. 
Yangından mal kaçırırcasına ..
Parlamento'nun ikiye bölünmesini istiyor.. 
Bir diğeri de..
Anayasa mahkemesi'nin aldığı karârları 

meclisin tanımaması ve askıya alması öner
isinde bulunuyor..

Hem de kim..
Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu üyesi..
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet 

İyimaya
Demek ki bu ülkede birileri...
Anayasal düzenden hoşnut değiller..
Hukuk istemiyorlar..
Onların özleminde...
Şeriat hükümleriyle yönetilmek mi yatıyor 

diye de insanın aklına kötü kötü şeyler geli 
yor..

Oysa...
Hukuk'a itiraz edenlere "hukuk" bir gün 

mutlaka gerekli olacak..
Kaldı ki hukuk ..
Evrenseldir..
Kişi ya da zümre çıkarları doğrultusunda 

-düzenlenemez..
Eğer..
Düzenlenirse de onun adı '‘hukuk devleti" 

olmaz..
Olsa olsa ..
"Sultanlık" dır adı...
Aklıma bir şey daha takıldı...
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan 

neden asılmışlardı..
Anayasayı tebdil tadil ve ilga'dan...
Bunların ne anlama geldiğini merak eden

ler sözlüğe baksınlar.. Orada karşılığı var...

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
vergi borcu 
nedeniyle araçların 
bağlanmayacağını 
söyledi. Bakan 
Unakıtan, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
motorlu taşıtlar 
vergisi ödenmemiş 
taşıtların fenni 
muayenelerini 
yaptırmamaları 
yönündeki sıkın
tıların giderildiğini 
kaydetti. 
Unakıtan, 
şunları söyledi: 
"Geçen hafta 
Meclis'te kabul 
edilerek yasalaşan 
5766 sayılı kanunla 
motorlu taşıtlar 
vergisi ödenmemiş 
taşıtların fenni 
muayenelerini 
yaptırmamaları 
yönündeki sıkıntılar.

giderildi. Taşıtlar 
motorlu taşıtlar 
vergisinden 
oluşan borçları 
taksitlendirildiği 
takdirde fenni 
muayenelerine 
izin verilmesi 
imkanı getirildi. 
Bu düzenleme 
dikkate alınarak,

bugüne kadar 
taksitlendirme 
kapsamı dışında 
tutulan motorlu 
taşıtlar vergisi ile 
bu vergiye ilişkin 
gecikme zamları, 
taşıt ile ilişkili olan 
trafik idari para 
cezaları, Karayolu 
Taşıma Kanunu'na

BAYTAŞ ESİN APARTMANI

_ _ _ SATILIK-KİRAIIKLÜKDAİRHERveİŞYEllB
baytas www.baytasinsaat.com.tr
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 M
BAYTAS 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 

V

göre verilen idari 
para cezaları, 
otoyollardan 
kaçak geçiş yapan 
araçlar ile ilgili 
olarak tahsili 
gereken geçiş 
ücreti ve idari 
para cezalarından 
olan alacakları 
taksitlendirme 
kapsamına alındı. 
Taksitlendirilmesi 
uygun görülen 
bu tür borcu bulu
nan mükelleflerin 
taksitlendirmeye 
taleplerinin ilgili 
verdi dairelerince 
sonuçlandırılması 
yönünde yetik 
devri yapılacak 
ve bu tür borçlarını 
taksitlendiren 
mükellefler, 
araçlarının fenni 
muayenesini 
yaptırabilecekler."

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.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, tasarının yerel basın kuruluşlarının kapanmasına kadar gidecek olumsuz bir dönemi başlatacağını söyledi

ihale Yasası yerel basını susturacak”
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti (BGC) Baş 
kanı Nuri Kolaylı, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 
Bayındırlık Komisyo 
nu'nda kabul edilen 
4734 sayılı Devlet 
İhale Kanunu deği 
şiklik tasarısının, 
yerel başın kuruluş 
larının kapanmasına 
kadar gidecek olum
suz bir dönemi baş 
(atacağını açıkladı. 
Yazılı basın açıkla
ması yapan BGC 
Başkanı Kolaylı, TB 
MM Bayındırlık Ko 
misyonu'nda kabul 
edilen 'Kamu İhale 
Kanunu ile Kamu 
İhale Sözleşmeleri 
Kanununda Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'na 
ilişkin eleştirilerde 
bulundu.
Yasa tasarısının 
'elektronik kamu 
alımları platformu' 
oluşturularak basın 
ilanlarının kaldırıl

masını öngördü 
ğünex dikkat çeken 
Kolaylı, ayrıca eşik 
değerin arttırılması 
ve çerçeve sözleş
menin 2 yıldan 4 
yıla çıkartılarak şef
faflığın ortadan kal 
dırılmasi' gibi kabul 
edilemez maddele 
rin gündeme 
geldiğini bildirdi. 
Tasarının yasalaş
ması ile birlikte, 
kamu yatırımların
daki basin Hanları 
zo runluluğunun 
kalkacağını ve yerel 
gaze telerin en 
önemli gelir kay
nağını kay bedeceği- 
ni bildiren Kolaylı, 
Anadolu'daki yak
laşık 1.300 yerel 
gazetenin kapanaca 
ğım söyledi.
Kolaylı açıklamasın
da, "Mevcut yasada 
yapılmak istenen 
değişiklikler, Anado 
lu'nun en ücra köşe 
lerinde yayın yapan 
.ve halkın haber alma

özgürlüğünü yerine 
getiren yerel basının 
yok olmasına neden 
olacak, işsiz sayısı 
artacak, tekelleşme 
hızlanacak, halkın 
haber alma özgür
lüğü engellenecek ve 
şeffaflık ilkesi ze 
delenecektir" dedi. 
Yerel basının Basın 
İlan Kurumu'ndan 
alınan ilanlarla ayak? 
ta kalmaya çalıştığını 
vurgulayan Nuri 
Kolaylı, bu geliri 
kaybeden yerel 
basın kuruluşların

dan birçoğu nun 
kapanmak zorunda 
kalacağını, böylece 
çok sesliliğin 
ortadan kalkarak 
Türk demokrasi 
sinin zarar göre
ceğini söyledi. 
Düzenlemeyi, basın 
özgürlüğüne 'vuru
lan bir darbe' 
olarak nitelendiren 
Kolaylı, "Çünkü 
yerel başının üret
tiği gazete sayısı ve 
okunurluk oranı, 

yaygın basının üze 
rindedir. Uygulamay 
la; yerel basın geri 
leyecektir. Yerel bası 
nın.önünün kapan
ması aynı zamanda 
halkın haber alma 
özgürlüğüne vurul
muş bir darbedir'' 
diye konuştu. 
Bursa Gazeteciler Ce 
miyeti Başkanı Nuri 
Kolaylı yerel basının 
önemine dikkat çe 
kerek açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Yerel basın, yaygın 

basına göre daha 
dar ve mahallî bir 
bölgede dağıtıma 
sunulan, yöresinin 
sesi olan basın yayın 
organlarıdır. Toplum 
sal, ekonomik, kültü 
rel ve soşyal geliş 
meleri bölge halkına 
aktarmaktadır. Yayın 
yerlerinde yaşayan 
insanların, yaygın 
basında yer bula
mayan, kendi böl
gelerindeki sorunlar, 
olaylar, ekonomik ve 
sosyal gelişmeler ile 
merkezi ve özellikle 
yerel yönetimlerin 
aldığı kararlar hakkın 
da bilgi sahibi olma 
larını sağlarlar." 
Yerel gazetelerin 
okuyucu sayılarının 
ise 250 ile İ5.000 
adet arasında değiş 
tiğini bildiren Kolay 
lı, "Yerel gazetelerin 
gelir kaynakları, 
gazete satışlarının 
yanı sıra yayın yer
lerindeki iş adamı ve 
esnaftan sağladıkları 

özel ilân ve reklâm
lar ile, bu gelirler ' 
arasında en yüksek 
kalem olan, 195 sayı . 
lı Kanun kapsamında4 
yayımı zorunlu kılı
nan resmi ilânlardır. 
Yurt genelinde resmi s 
ilân yayınlama hakkı 
olan bin 300 civarın
da yerel gazete yayın 
hayatını sürdürmek
tedir ve bu gazete 
lerde yaklaşık 
10 bin fikir işçisi 
çalışmaktadır. İdari 
hizmetli ve diğer 
görevlerde istihdam 
edilenlerle birlikte, 
bu gazetele rin 
basıldığı matbaa, 
larda çalışan kişiler 
de dikkate alındığın
da, çalışan sayısının 
15.000'in üzerinde 
olduğu görülmekte
dir. Yasa tasarısının 
kabul edilmesi, 
işsizler ordusuna 
yaklaşık 15 bin 
kişinin daha eklen
mesine neden 
olacaktır" dedi.

BlımftWüaıı Milli
İlçemizdeki 
bankalar zincirine 
yeni bir banka 
daha katılıyor. 
İstiklal Caddesi 
BİM Alışveriş 
Mağazası 
yânında bugün 
müşteri hizmetlerine 
başlayacak olan 
HSBC Gemlik 
Şubesinde her 
türlü bankacılık 
hizmetleri verilecek. 
İlçe merkezinde 
Ziraat Bankası, 
İşbankası, 
Halkbankası, 
Vakıf bank,

Yapı Kredi, Akbank, TEB şubelerinden 
Garanti Bankası ve sonra ilçenin

dokuzuncu 
bankası olacak.
8 kişilik kadrosu 
ile hizmet verecek 
olan HSBC, 
geçtiğimiz yıllarda 
da aynı yerde 
kart bankacılığı 
şeklinde 
Gemliklilere 
hizmet vermişti. 
HSBC’nin resmi 
açılışının Genel 
Müdürlük 
tarafından 
belirlenecek 
bir tarihte 
yapılacağı 
öğrenildi.

Özel Piş Heiimleri 
SSK, Bağ-Kur ve Emekli 

Sandığı üyelerine lıizmei 
vermeye başladı

Diş Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği 
tarafından yapılan açıklamada, SSK, Bağ- 
Kur ve emekli sandığı üyeleri hastaneler
den sevk alarak, özel diş hekimlerinde kron 
köprü ve protezlerini yaptırabilecekleri 
belirtildi. Daha önce bu tür diş sağlığı ile 
ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve 
diş hastanelerinde yapıldığını hatırlatan 
Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi 
yönetmeliğinde yapılan değişiklikten sonra 
özel diş hekimlerinin de krom, köprü ve 
protez yapımına başladığını bildirdi. I .

KAŞIDI B1K19KK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA nVY? 1

Q SAATTE TESLİM ERİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No :JIB GEMLİK 
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: {0.224) 51J 96 H Fa: (0,224) 513 3S Î5

GernlikKorfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 3080 

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) >S



Barsa festivali Başladı Jeotermal Kaynakları kaçak 
kullananlar a 50 bin YTL ceza

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 47. 
düzenlenen ve 
Türkiye’nin en 
uzun soluklu 
kültürel etkinliği 
olma özelliğini 
koruyan 
Uluslararası Bursa 
Festivali dün 3 Türk 
Tenor Konseri ile 
başladı.
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu'nda 
yapılan açılış kon
seriyle başlayan 
festivalin 'Üç Türk 
Tenor* başlıklı ilk 
konserinde, Bursa 
Bölge Devlet Senfo 
ni Orkestrası 
(BBDSO), 
Türkiye'nin en 
önemli orkestra 
şeflerinden Serdar 
Yalçın yönetiminde 
sahneye çıktı. 
Orkestraya ünlü 
tenorlar Hakan 
Aysev, Efe Kışlalı 
ve Hüseyin Likos 
eşlik etti. Çıtası 
her yıl yükselen 
Bursa Festivali 
kapsamında 11 
Haziran Çarşamba 
günü dünya yıldızı 
kadife sesli sanatçı 
Julio Iglesias, 
Bursalılar'la 
buluşacak.

15 Haziran Pazar 
günü Ritmo 
Afro'nun Kent 
Meydam'nda 
konser vereceği 
festivalde, 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu'nda 
17 Haziran Sah 
günü Türk Pop 
Müziği'nin güçlü 
sesi Nilüfer, 
muhteşem bir 
müzik ziyafetine 
adını yazdıracak.
18 Haziran Çarşam
ba günü 'Gençlerle 
Alaturka' adlı 
konserde Nev, 
Şevval Sam ye 
Yansımalar 
grubu konseri, 
22 Haziran Pazar 
günü Bursa'da 
Sanat Akşamı 
konseri, 24 Haziran 
Sah günü Bursa'da 
Türkü Gecesi,

26 Haziran 
Perşembe günü 
Emre Aydın 
konseri, 28 Haziran 
Cumartesi günü 
Bir Balkan Gecesi 
ve 30 Haziran 
Pazartesi günü 
ise Kim Wilde 
konseri gerçekleş 
tirilecek olup 
2 Temmuz 
Çarşamba günü 
'Anadolu'dan 
Portekiz'e' adlı 
proje konserinde 
Gülay ile Ana 
Moura sanatsever
lerle bir araya 
gelecek.
20 Haziran Cuma 
günü ise Peters 
burg Klasik Bale 
Devlet Tiyatrosu 
Topluluğu 
'Giselle Balesi' 
ile BursalIları 
selamlayacak.

Bursa'da jeotermal 
kaynakları ve doğal 
mineralli suları ka 
çak kullananlar, 50 
bin YTL para cezası 
yanında yasal hâk- 
larını kaybedecek. 
TBMM tarafından 
geçen yıl yapılan 
düzenlemeyle 5686 
sayılı 'Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal 
Mineralli Sular Kanu 
nu' ile ruhsat verme 
yetkisi özel idarelere 
verilirken, kaynak 
sularını kullanan
ların intiba işlemleri
ni yaptırmaları 
zorunlu kılındı. 
Bursa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri 
Ali Altuntaş, düzen
lediği basın toplan
tısı ile jeotermal 
kaynaklar ve doğal 
mineralli suların kul
lanımı ile ilgili intiba 
işlemlerinin yapıl
ması için 3 gün 
kaldığı uyarısında 
bulunarak, aksi 
takdirde yüklü bir 
cezanın işletmeleri 
beklediğini aktardı. 
İl Özel İdare toplantı 
sa'ıbfıUridâ' düzen
lediği basın toplan
tısı ile jeotermal 
kaynaklar ve doğal 
mineralli suların 
kullanımı ile ilgili 
yeni düzenlemeleri 

hatırlatan Ali Altun 
taş, İl Özel İdaresi 
olarak Bursa'da 
faaliyet gösteren ve 
termal kaynaklardan 
faydalanan kurum 
ve kuruluşlardan, 
yeniden ruhsat 
alıp yıllık faaliyet 
bilançolarınınyüzde 
1'i kadarını İl Özel 
İdaresi'ne ödemeleri 
için çağrıda bulun
duklarını vurguladı. 
İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Ali 
Altuntaş, Bursa'nın 
doğal kaynak suları 
ve kaplıcalarıyla 
ünlü bir termal şehri 
olduğunu anlatarak, 
"Bu kanun işletme 
sahiplerine intibak 
işlemleri için 
1 yıllık geçiş süresi 
tanımıştır. Bu 
kanununla jeotermal 
ve doğal mineralli 
su kaynaklarının 
etkin şekilde aran
ması, üretilmesi, 
korunması, kay
naklar üzerinde 
hak sahibi olunması, 
hakların devredilme
si ile ilgili hususlar 
düzenlenmektedir. 
Yasa gereği ilk 
6 aylık dönemde 
tüm işletmelere 
gerekli tebligat ve 
intibak işlemleri 
için

gerekli belgeler 
bildirildi.
Jeotermal kay
naklarını mimar 
yada kanun ile 
ellerinde bulunanlar
da intibak işme 
lerini yaptırmalı.” 
şeklinde konuştu. 
İntibak işlemlerini 
yaptırmak için üç 
gün kaldığını ve bu 
sürenin 13.06.2008 
günü sona ere
ceğinin altını çizen 
Ali Altuntaş, bu 
süre zarfında intibak 
işlemlerini yaptır- > 
mayan işletmelerin Ç 
sahip oldukları 
yasal haklarını kay 
bedeceği uyarısında 
bulunarak, 
"13.06.2008 tarihin
den itibaren işletme 
ruhsatı olmadan 
faaliyette bulunmak 
mümkün değildir. 
İşletmelerin ruhsat 
olmadan faailyette 
bulunmalarının 
tespiti halinde ise 
faaliyet idaremizce 
durudurulacak ve 
50 bin YTL idari 
para cezası verile
cektir. Bu noktadan 
sonra kaynak 
Özel İdare tarafın
dan ihale edilecek
tir." şeklinde 
konuşmasını 
sürdürdü.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ...

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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Sağlık karnelerine ilaç 
yazarak devleti dolandırdılar

Mûlııha Mağazasını lıursıınlaıııp taçtılar
Bursa polisinin, 2 ay 
süren hazırlığın ar 
dından düzenlediği 
'Çileli Yol-16' ope 
rasyonunda 'yardım 
edeceğiz' diyerek 
köylülerden topla 
dıkları sağlık karne 
lerine ilaç yazarak 
devleti dolandırdık
ları iddia edilen ba 
yan doktor ve ecza
cının da aralarında 
bulunduğu 6 kişi 
gözaltına alındı. 
Operasyonun mali 
boyutunun 200 bin 
YTL civarında oldu 
ğu öğrenilirken, zan
lıların sağlıklı kişile 
re pahalı olduğu öğ 
renilen şeker, hiper
tansiyon, depresyon 
ilaçları yazdıkları 
belirlendi.
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde, gelen şi 
kayetler üzerine va 
tandaşlardan 'yar 
dım edelim' bahane
siyle toplanılan sağ 
lık karnelerine ilaç 
yazılarak devletin 
dolandırıldığını 
belirleyen Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) Bursa İl 
Müdürlüğü, durumu 

Orhaneli İlçe Emni 
yet Müdürlüğü ve 
Bursa Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Mali Büro Amirli 
ği'ne bildirdi. Mali 
polis, 2 ay süren 
hazırlıkların ardın
dan 'Çileli Yol-16' 
operasyonu için 
harekete geçti. Or 
haneli ilçe merkezin
deki bayan eczacı 
B.S.'ye (26) ait ecza 
neyi basan ekipler, 
çuvallar içerisinde 
230 adet sağlık kar
nesi 500 adet sağlık 
kurul raporu, 10 bin 
YTL'lik küpürü olma 
yan ilaç, 19 bin YTL 
değerinde küpür ele 
geçirdi.
SAĞLIKLI KİŞİLERE 
HATALI ŞEKER 
İLAÇLARI YAZILMIŞ 
Operasyonu genişle 
ten'polis, ele geçiri 
len sağlık karnesi 
sahiplerinin tek tek 
ifadesine başvurdu. 
Vatandaşlar, zan
lıların 'yardım ede
ceğiz' diyerek sağlık 
karnelerini aldık
larını söyledi. İsmi 
açıklanmayan bir 

sağlık karnesi sahi 
binin polise 'Oğlum 
ben askere gidecek 
kadar sağlamım, ba 
na şeker ilacı yaz 
mışlar' dediği öğre
nildi. Ardından mali 
polis, operasyon 
kapsamında bayan 
eczacı B.S., eşi V.S. 
(30), babası Y.Ç. (56) 
ile eczane kalfaları 
M.B. (20) ve N.U.
(23) ile Orhaneli Mer 
kez Sağlık Ocağı’n 
da görevli pratisyen 
bayan doktor H.C.'yi 
gözaltına aldı.
Yapılan incelemede 
zanılların, Orhane 
li'ye bağlı 18 köyü 
gezerek, vatandaş 
lara 'yardim edece 
ğiz' bahanesiyle 
sağlık karnelerini 
topladıkları, sağlıklı 
olan kişilerin kar
nelerine, rastgele 
piyasada oldukça 
pahalı olduğu öğre
nilen diyabet, hiper
tansiyon, solunum 
enfaeksiyonu, 
depresyon, epilepsi 
gibi hastalık 
ilaçlarından oluşan 
reçete yazdıkları 
belirlendi.

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, bir 
mobilya mağazasını 
kurşunlayan kimliği 
belirsiz kişiler kaç
mayı başardı. İşyeri 
sahibinin müracaa 
tını değerlendiren 
polis, saldırganların 
yakalanması için 
soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye

“İstihharattan komiserim ” tuzağı 
ile 6 bin 250 kontiir çaldı

Polisin, tüm uyanla 
rina rağmen vatan
daşlar, dolandırıcı 
ların 'ben polisim, 
telefonunuzdan 
küfürlü mesaj 
geçilmiş, bize kon- 
tür yüklemen lazım' 
oyununa geliyor. 
Orhangazi’de, 
kendisini Çankaya 
İstihbarat Şubesi'n 
de komiser olduğu 
nu söyleyen kimliği 
belirsiz bir kişi, 
telefonla aradığı 
vatandaştan 6 bin 
250 kontür çaldı. 

göre, İzmir Yolu'nad 
faaliyet gösteren 
İhsan A.'a (47) ait 
mobilya mağazasına 
gelen otomobilli kişi 
ler, işyerine silahlı 
saldırı düzenledi.
Mağaza bekçisinin 
durumu bildirmesi 
üzerine mağazaya 
gelen İhşan A., iş 
yerine kimliği belir

Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi 
ilçesi Camikebir 
Mahallesi Gemlik 
Caddesi'nde yürü 
yen Necmettin Ku 
ru'yu (56) kimliği 
belirsiz bir kişi cep 
telefonundan araya 
rak kendisini Çanka 
ya İstihbarat Şube 
si'nde görevli komi 
ser olarak tanıttı. . 
Telefonundan bir 
kişiye küfürlü mesaj 
atıldığını söyleyen * 
şüpheli, Kuru'dan 
kendisine kontür 

siz kişilerce 7 el 
ateş edildiğini belir 
ledi. İşyerinin 
başvurusunu 
değerlendiren W 
polis, olay yerin de 
yaptığı inceleme de 
7 adet 9 milimetre : 
çapında boş kovan 
ele geçirdi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

şifresi göndermesini 
istedi. Bunun üze 
rine 22 adet 250'lik 
kontür alan Kuru, 
şifreyi verilen 
numaraya gönderdi. 
Şüpheli üçüncü 
kez kontür isteyince 
bu kez devreye 
büfeci girdi, ’abi fç 
bu kadar kontürü | 
ne yapıyorsun, 
dolandırıcılar 
olmasın' deyince 
Necmettin Kuru, 
polise başvurdu. 
Olayla ilgili soruş 
turma sürüyor.

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

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 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
513 24 74 Fax: 514 1Ö 21
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Belediye Başkanlığı Voleybol Turnuvası sonuçlandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Lig Heyeti 
tarafından organize 
edilen Belediye 
Başkanlığı Voleybol 
Turnuvası sona erdi. 
Dün yapılan final 
maçları ve kupa töre
nine Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet

Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
okul müdürleri ve 
öğrenciler katıldı. 
Kapalı spor salonun
da dün oynanan final 
maçları sonucunda 
İHL'ni 25-21 ve 25- 
22'lik setlerle 2-0 
yenmeyi başaran 
İlköğretim okulu 
öğretmenleri takımı 
üçüncü olurken İHL 

dördüncü oldu. 
Final maçında ise 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ile Gemlik 
Lisesi birincilik için 
mücadele ettiler.
İlk seti,zorlanmadan 
25-19 alan Celal 
Bayar, ikinci seti de 
25-12 alarak turnu
vanın birincisi 
olurken Gemlik 
Lisesi ikinci oldu. 
Belediye Başkanlığı 
Voleybol 
Turnuvasında birinci 
olan Celal Bayar

Anadolu Lisesi'ne 
kupasını Kaymakam 
Mehmet Baygül 
verirken ikinci olan 
Gemlik Lisesi takımı
na ise kupasını 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol 
verdi, t 
Belediye Başkanlığı 
adına düzenlenen 
turnuvada üçüncü 
olan İlköğretim okulu 
öğretmenleri 
takımının kupasını 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut । 
verirken dördüncü 
olan İHL'nin kupasını 
ise Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun verdi.
BAŞKAN 
TURGUT'TAN 
OKULLARA 
MALZEME DESTEĞİ 
İlçede bulunan 
18 İlköğretim 
Okulu ile 7 Lise'ye 
mevcutlarına göre 
spor malzemesi 
desteğinde bulunan 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut, 
hazırlanan kutuları 
konuklarla birlikte 
okul müdürleri ve 
temsilcilerine dağıttı. 
İçlerinde Satranç 
takımı, futbol, bas
ketbol ve voleybol 
topları ve voleybol 
filesi bulunan kolileri 
her okulun öğrenci 
sayısına göre dağı
tan Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, okul 
lara yapılan spor mal 
zemesi desteğinin 
süreceğini söyledi.

WHIIııliMı<WiıiııM
10-12 Yaş Futbol 
Ligi Final Grubu'n 
daki son maçında 
Makospor'u 2-0 yen
meyi başaran Orhan 
gazi temsilcisi 
Döktaşspor, Türkiye 
10-12 Yaş Futbol 
Şampiyonası'nda 
Bursa'yı temsil ede

cek olan 4 takımdan 
biri oldu. Gemlik'in 
yetiştirdiği genç 
hocalardan Volkan 
Özgül'ün çalıştırdığı 
Döktaşspor'un 
Bursa Merinos 
stadında Mako ile 
oynadığı final maçın
da goller Hasan'dan 

geldi. Karşılaşma 
sonrası Türkiye 10- 
12 Yaş Futbol Şampi 
yonası'na katılmaya 
hak kazanan Dök 
taşlı minikler büyük 
sevinç yaşarken, 
Antrenör Volkan 
Özgül, ise söz ver 
dikleri gibi finallere

kaldıklarını söyledi. 
Özgül, emeklerinin 
karşılığını aldıklarını 
dile getirirken, 
"Finallere gitmeyi 
çok istiyorduk ve 
bunıi başardık. Tüm 
oyuncularımı kutlu 
yorum. Hepsi gele
ceğin birer yıldız

adayı" dedi. Alınan 
sonuçların ardından 
Türkiye 10-12 Yaş 
Futbol Şampiyona 
sı'nda Bursa'yı ,

finallerde 
Bursaspor, 
Boschspor, İnegöl- 
spor ve Döktaşspor 
temsil edecekler.
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

«TRAFİK * YOL BELGESİ

i :“,DI
• NAKİL * DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri
______ İTİNA İLE YAPILIR

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

Küçük Kumla’da yaz sezonu başında jandarma fuhuşa karşı sıkı önlem alıyor

Jandarmadan fııhusa dar be
İlçemize bağlı sahil beldelerinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte fuhuş olayları
na karşı jandarma ekipleri önlemlerini arttırdı. Küçük Kumla da M. Y (30) adlı şahsı tak
ibe alan Küçük Kumla Jandarma timleri, evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen B.A. 
S adlı kadını para karşılığında başka birine pazarlamak üzere iken suçüstü 
. a/adı. Benzer suçlardan sabıkalı olduğu belirtilen M. Y. adliyeye sevk edildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com 

tatürk’ü sevmek veya sevmemek
Dün büroma gelen birkaç okurum, televizyonda 

Teke Tek programını izleyip izlemediğimi sordu.
Bu soruyu soranlar genelde bayan okurlarımızd 
Fatih Altayh’nın programına katılan kız öğrenı 

terden biri soru üzerine Atatürk’ü sevmediğiz 
söylemiş. Devamı sayfa 5'd ı

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

Uludağ Üniversitesi ile İngiltere'nin Leeds Metropolitan 
Üniversitesi pasında eğitim protokolü imzalandı. 

■İkMİ!
Uludağ Üniversi 
tesi'nde işletme 
ve yüksek dü 
zeyde işletme 
eğitimi yapan 
öğrenciler, 
bundan sonra 
eğitimlerinin bir 
bölümünü İngil 
tere'nin Leeds 
Metropolitan 
Üniversitesi'nde 
görecek ve hem 
Leeds hem de
Uludağ Üniversitesi'nden diploma alacak, 
imzalanan protokol kapsamına giren pro
gramlara, 2009-2010 eğitim öğretim döne
minde öğrenci alınacak. Haberi sayfa 3’de

GEMLİKTE AİLENİZLE
«edileceğin* tek adres

SINIRSIZ KEBAP - KÖRE 
€V V€M€KL€Aİ ve TATLI ÇEŞİTLERİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLAR1NA TABLDOT VERİLİR, ।

Yeni Adliye Binası Karşısı 
Np:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticaret Meslek lisesi nde proje sevinci
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ticaret Meslek 
Lisesi'nin Uludağ 
Üniversitesi ve 
Sefaten Bilgisayar 
işbirliğinde AB 
uyumlu hazırladığı 
"Mesleki eğitimde 
nesneye yönelik 
programlama 
yaklaşımlarının 
incelenmesi" proje
sine onay çıktı. 
Gemlik'te bir ilki 
başardıklarını ve 
AB'nin 32.600 
Avro'luk projesini 
gerçekleştirmek 
için 25 kişiden 
oluşan bir ekip 
oluşturulduğunu 
bildiren Okul 
Müdürü Nazım Özer, 
Eylül ayı sonunda 
başlayacak 2 haftalık 
gezide İngiltere, 
Almanya, Bulgaris 
tan ve Romanya'da 
araştırmalar yapıla
cağını söyledi. 
"Leonardo da vinci" 
programı

çerçevesinde 
hazırlanan projede, 
Ticaret Meslek ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi'nden 
9 meslek öğretmeni 
ile UÜ'den 12 kişi, 
Gemlik TSO'dan 
2 ve Bursa Sefaten 
Bilgisayar şirketin 
den 2 kişi olmak 
üzere toplam 25 
kişiden oluşan ekip 
gezecekleri 4 
ülkede araştırmalar 
yapacağını bildiren

Nazım Özer, yaptığı 
açıklamada, "Üretim 
ekonomisinden bilgi 
ekonomisine doğru 
hızlı bir geçişin 
yaşandığı dünyada 
bilişim teknolojile 
rine olan ihtiyacın 
hızla artmasıyla 
ortaya çıkan farklı 
teknolojik uygula
maların ve yazılım
ların Türkiye'de 
kullanılabilirliğinin 
incelenmesi ve 
deneyim kazanılması 

kuşkusuz önemlidir. 
Bu proje ile, bu süre 
ce katkı sağlayacak 
yaşam boyu öğren
me ilkesinin benim
senmesi, programla
ma ve bilişim tekno 
lojileri alanında yeni 
öğretim yöntemleri 
kullanılarak, eğitim 
etkinliğinin ve ve 
rimliliğinin artırıl
ması, nesneye 
yönelik programla
ma (NYP) alanında 
alıcı ülkelerdeki öğre 
tim staratejilerinin 
incelenmesi, fayda 
analizlerinin yapıl
ması ve aynı zaman
da ülkemizle karşılaş 
tırılıp eğitimde ve 
sanayide uygulan
abilirliğinin araş 
tırılması amaçlan
maktadır" dedi.
Yazılım mühendisliği 
alanının en çok çalı 
şılan konularından 
birin olan yeniden 
kullanılabilir yazılı 
mın araştırılması, 
böylece yazılım 

maliyetlerinin düşü 
rülmesi, sürecin hız
landırılması, belli 
kalite ve standartlar
daki bileşenlerin kul
lanılmasıyla başarılı 
bir proje yaratabil 
mek için yeni yön
temler sunan NYP 
yöntemleri ile Mes 
lek Liselerinde, 
M.Y.O.'da, Ticaret ve 
Sanayi Odaları ve 
Sanayide yaratıcı ve 
yenilikçi düşünce . 
tarzının oluşturul
ması yönünde 
çalışmaların hız- 
landırıldığına dikkat 
çeken Nazım Özer, 
"Bu konuda okulu
muzun başkanlığın
da oluşturulan proje 
ve ekiple ülkemizin 
AB üyelik sürecinde 
Mesleki Eğitimde 
Programlama ve 
Bilişim teknolojileri 
konusunda verilen 
eğitimin kaliteli ve 
ihtiyaca cevap 
veren, sürdürülebilir 
nitelikte olması 

konusunda gerekli 
geliştirme çahşmala 
rının yapılması ve 
eğitim kuruluşları ile 
işletmeler arasında 
işbirliğinin sağlan
ması amaçlanmak
tadır" dedi.
Ticaret Meslek ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi 
Müdürü Nazım 
Özer, sonuç olarak 
projenin "Yazılım 
Geliştirme Projele 
rinin geliştirilebilme
si ve farklı NYP tek 
niklerinin kullanıl
ması için, ortaklan 
mızın mesleki ve 
organizasyonel 
deneyimlerinden 
faydalanmak, teknik 
ve staratejik alt 
yapıyı incelemek, 
bu alanda uygula
maya yönelik somut 
ortak projeler 
geliştirmek ve yeni
likçi uygulamaları 
transfer etmek" 
amaçlı olduğunu 
kaydetti.

öfni'iiııııııuıiiHu^ni
baytaş www.baytasinsaat.tom.tr

terfii rötsiıt
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

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

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

lurşı savaş acıld
Bursa Tarım 
İl Müdürlüğü, 
9 milyon ağacı 
tehdit eden 
zeytin güvesine 
karşı savaş açtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, geçen 
10 Haziran 
2007'de yapılan 
arazi taraması. 
sonucunda 
başlatılan 
zeytin güvesine 
(Prays Oleae) 
karşı mücadele 
bu yıl da tüm 
hızıyla sürüyor. 
Zeytin güvesi 
larvalarının bu 
tarihten sonra 
meyvenin sap 
dibinden girerek, 
çekirdeğe ulaştığı 
belirleyen 
uzmanlar, 
zeytinlerin Eylül 
aylarında bu 
güvenin 
verdiği zarar ile 
döküldüğünü 
ortaya çıkardı. 
Kentteki 9 milyon 
zeytin ağacını 
tehdit eden 
güveye karşı 
üreticilerin tarım

il ve ilçe 
müdürlüklerinden 
bilgi almalarını 
isteyen Tarım 
Müdürü Hüseyin 
Yıldızer yaptığı 
yazılı açıklamada 
üreticilerin 
ruhsatlı ilaçlarla 
belirlenen 
tarihlerden 
itibaren ilaçlama 
yapmaları istedi. 
Ayrıca Yıldızer, 
çevre sağlığı 
açısından 
ilaçların uygun ' 
zamanlarda ve 
belirtilen dozda 
atılması gerektiğine 
dikkat çekti.

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.tom.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Uludağ Üniversitesi ile İngiltere'nin Leeds Metropolitan Üniversitesi arasında eğitim protokolü imzalandı.

İMİ İİiihıersiiesine giren 
Ingiltere ile ile Mucalı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Yazı YORUM

Uludağ Üniversite- 
si'nde işletme ve 
yüksek düzeyde 
işletme eğitimi 
yapan öğrenciler, 
bundan sonra 
eğitimlerinin 
bir bölümünü 
İngiltere'nin 
Leeds Metropolitan 
Üniversitesi'nde 
görecek ve 
hem Leeds hem 
de Uludağ 
Üniversitesi'nden 
diploma alacak. 
Uludağ Üniversitesi 
ile İngiltere'nin. 
Leeds Metropolitan 
Üniversitesi arasın
da işletme lisansı 
ve MBA (üst 
düzeyde işletme 
yönetimi yüksek 
lisans) programı 
konusunda eğitim 
protokolü imzalandı. 
Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran 
ile Leeds Metropo 
titan Üniversitesi 
İşletme ve Hukuk 
Fakültesi Dekanı 
Brian VVhittington . 
arasında imzalanan 
protokol kapsamına 
giren programlara, 
2009-2010 eğitim 
öğretim döneminde 
öğrenci alınacak. 
Leeds Metropolitan 
Üniversitesi İşletme 
ve Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof.
Brien VVhittington, 
Türkiye'de ilk kez 
çift diploma progra 
mim Uludağ Üniver
sitesi ile başlatmak
tan mutluluk 
duyduğunu söyledi. 
Leeds Metropolitan 
Üniversitesi'nin 50 
binin üzerinde öğren 
cisi bulunduğunu ve 
bunların büyük 
kısmının Çin, Rusya, 
Hindistan gibi 
ülkelerden gelen 
ulaslarârası öğren
ciler olduğunu 
belirten Prof.

Leeds Metropolitan Üniversitesi İşletme ve 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Brian VVhitting 
ton ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, 
eğitimde işbirliği protokolünü imzaladılar.

VVhittington, bu 
programların yaygın 
İaşması için devlet
ten de destek aldık
larını ve 50 milyon 
Avro'luk yeni bir 
yatırım yaptıklarını 
kaydetti. Prof.
VVhittington, şimdilik 
iki programla başla 
yacak çift diploma 
eğitiminin yakında 
daha farklı alanlarda 
da yaygınlaşması 
için çalışmalar yürü 
teceklerini ifade etti. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran 
da, 2000 yılında 
göreve geldiklerinde 
eğitim reformunu 
başlattıklarında, bu 
yolun sonunda Avru 
pa ve ABD üniver
siteleri ile işbirliği 
anlaşmalarının ola
cağını söylediklerini 

bildirerek, "Eğitim 
kalitesinde ulaştığı 
mız düzey, dünya 
nın saygın üniver
sitelerinin bizimle iş 
birliği yapmak iste 
melerinden bellidir. 
Özellikle geçen yıl
dan bu yana nere 
deyse her ay bir 
büyükelçi ziyaretime 
gelerek eğitimde 
işbirliği yapmak 
istediklerini bildir 
mektedir. Geçen yıl, 
İtalya'nın Torino Poli 
teknik Üniversitesi 
ile makine mühendis 
ligi konusunda çift 
diplomalı yüksel 
lisans eğitimi anlaş
masını yaptık. 
ABD'deki Newyork 
State University 
(SUNY) ile Ziraat 
Fakültesi'nde çift 
diploma programı 
başlatma konusun

da görüşmelerimiz 
sürüyor. Bugün 
imzaladığımız pro
tokole göre de, iş 
letme konusunda 
lisans ve MBA dedi 
ğimiz üst düzeyde 
işletme yönetimini 
içeren yüksek lisans 
programını başlatı 
yoruz. Üniversite 
mizde bu programı 
tercih eden lisans 
öğrencilerimiz, 3. 
sınıfı İngiltere'de 
Leeds Universitesi'n 
de, diğer sınıfları da 
Uludağ Üniversite
si'iıde okuyacak ve 
sonuçta her iki 
üniversiteden de 
ayrı ayrı diploma 
alacak. Aynı şekilde 
MBA programında 
yüksek lisans gören 
öğrenciler de bir 
yılını İngiltere 'de bir 
yılını bizde okuya
cak ve her iki 
üniversiteden de 
ayrı ayrı diploma 
alacak. ” dedi.
Bu eğitimlerin diğer 
programlardan farklı 
bir harç ödemesine 
tabi olacağını 
belirten Rektör 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, "Üniver
siteler, ayakta dura
bilmek için girişimci 
üniversite yak
laşımıyla kendi kay
naklarını kendileri 
yaratmak zorun
dadır. Aksi takdirde 
devletin ayırdığı 
paylarla ayakta 
kalmaları mümkün 
değildir" dedi. 
Konuşmaların 
ardından, Leeds 
Metropolitan Üniver
sitesi İşletme ve 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Brian 
VVhittington ile 
Rektör Prof. Dr.
Mustafa Yurtkuran, 
eğitimde işbirliği 
protokolüne imza 
koydular.

“Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Karanlık yüzler...
Fatih Altaylı'nın dün akşam Teke Tek'te 

konukları üniversite öğrencileriydi. ,
Kevser Çakır ve Nuray Bezirgan isimli tür

ban eylemcisi bayan öğrencilerin açıkla
maları ise hem Altaylı'yı hem de izleyenleri 
hayrete düşürdü..

F.A.: Kevser adlı arkadaşımızın Façebook 
adlı paylaşım sitesinde İran devriminde 
Ayetullah Humeyni’nin fotoğrafları yer alıyor. | 
Doğru mu?

K. Çakır: Bir tane fotoğrafı var evet. Evet, 
seviyorum ve saygı duyuyorum.

F.‘ A: Ama o Şii . Humeyni’nin nesini seviy
orsun?

K. Ç.: Şii olması önemli değil. . Hümeyni’yi 
seviyorum.

F. A.: Ama İran'da baskı rejimi var.
K. Ç.: İran'daki rejimi ben desteklemiyo

rum
F. A.: Sen de seviyor musun? Nuray 

Bezirgan: Evet seviyorum.
F. A.: Atatürk’ü seviyor musun?
Nuray Bezirgan: Atatürkü sevmeme hakkı 

var mı?
Başıma bir iş gelmeyecekse ben sevmiyo

rum.
F. A.Peki bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nı 

örgütleyen bir adamı niye Humeyni kadar 
sevmiyorsun. Eğer Atatürk olmasaydı esir 
olacaktık , burada belki de İnğilizler vardı, 
riaıısızıar varai. /

N. B.: Olsun.. İnğilizler olsaydı benim hak
larım daha geniş olacaktı..

Zaten mesele bu yani. İnsanlar bana 
Atatürkçülük adına zulmediyorlarsa benden 
Atatürk'ü sevmemi bekleyemezsiniz. '

E A.: Bu ülkeyi düşmanlardan arındırma 
sebebi.

En azından bir minnet duygun yok mu?
Bugün sizin savunduğunuz Özgürlükçü, 

cumhuriyeti kuran sizin temsil ettiğiniz 
iradenin, bugün iktidar olmasına olanak 
veren de rejimi kuran da yine Atatürk değil 
mi? Camileri de kapatmamış.

Yobaz...
Ne ararsın Tanrı ile aramda.
Esir iken mümkün müdür ibadet;
Sen kimsin ki orucumu sorarsın..

Yatıp kalkıp Atatürk’e dua et.
Hakikate# gözün yoksa haramda.

Senin gibi dürzülerin yüzünden, 
Başı açığa neden türban sorarsın...

Dininden de soğuyacak bu millet..
Rakı, şarap içiyorsam sana ne ..

İşgalde ki hali sakın.unutma..
Yoksa bir zararı; İçerim.. Atatürk’e dil uzat

ma sebepsiz..
İkimizde gelsek kıldan köprüye;

Sen anandan yine çıkardın amma... L
Ben dürüstsem .sarhoşken de geçerim..

Baban kimdi bilemezdin .şerefsiz..
Neyzen Tevfik...
Ben bir şey söylemiyorum. Neyzen her 

şeyi söylemiş.
Bu günleri görerek yazmış.. Ağzına sağlık.

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

' Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 93

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kız Meslek Lisesi nden mi sonu eikinllği
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Anadolu Meslek 
Lisesi ve Kız Meslek 
Lisesi tarafından 
hazırlanan yıl sonu 
programı Belediye 
Kültür Merkezinde 
yapıldı? Programa 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol, Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Ercümen ile öğ 
renci velileri ve da 
vetli misafirler 
katıldı.
Yıl içinde öğrenci 
ve öğretmenlerin 
hazırladıkları prpğ 

ram öncesinde konu 
şan Okul Müdürü 
Ercan Yılmaz, bu 
tür etkinliklerin 
her yıl dâha iyisini 
yapmak için çalıştık
larını söyleyerek 
davetlilere hoş 
geldiniz dedi. 
Okulun yıl içinde 
gerçekleştirdiği 
etkinliklerden slayt, 
gösterisinin ardın
dan ana sınıf öğret
meni Betül Şenyurt 
ve öğrencilerinin 
hazırladığı gösteri 
ilgiyle izlendi. 
Öğrencilerden Dilek 
Kal'ın seslendirdiği, 
Cahit Sıtkı Taran 
ci'nın unutulmaz 
"Otuz Beş Yaş" adlı 

şiiri izleyenlere az da 
olsa yaşayacakları 
yılları hatırlattı.
Esra Altınmakas'ın 
kemanıyla eşlik ettiği 
gösterinin ardından 
okul öğretmenlerin 
den Yunus Emre 
Ünsal'ın seslendir, 
diği "Aldanırım"f 
isimli parça zevkle 
izlendi. Okul Tiyatro 
Bölümü.öğrenci
lerinin oynadığı ve 
kızının evlenmesini 
istemeyen bir anne 
nin düştüğü komik 
durumların anlatıl 
dığı Moliere'e ait 
"Sevda Doktoru" adlı 
tiyatro oyunu genç 
tiyatrocuların özverili 
oyunuyla izlendi.

Nurdan Dönmezin, 
Hayrullah Paşalıoğ 
lu'nun insanı duygu
landıran "Kardelen" 
adlı şiirini seslendir 
rnesi salonda duygu
lu anlar yaşattı.

Çocuk Gelişimi 
öğretmeni Jale 
Utkugil'in hazırladığı 
ve Çocuk Gelişimi 
Bölümü öğrenci
lerinin seslendirdiği 
mini konserin ardın

dan Beden Eğitimi 
Öğretmeni Yunus 
Emre Ünsal'ın 
hazırladığı dans 
grubunun göste 
risinin ardından 
program son buldu.

Bursa'da haz istasynnıı arbedesi
Bursa'da, sokakları
na baz istasyonu 
kurulmasını iste
meyen mahalle 
sakinleriyle çevik 
kuvvet ekipleri 
arasında arbede 
yaşandı.
Yıldırım ilçesinde, 
Selçukbey Mahallesi 

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Ardıç Sokak üzerine 
kurulmak istenen 
baz istasyonu 
mahalle halkının 
büyük tepkisine 
neden oldu.
Sokak üzerindeki
Ali A.'nın 4 katlı 
evinin üzerine baz 
istasyonu kurmak 

için gelen ekipler, 
vatandaşların 
saldırısına uğradı. 
Bunun üzerine 
olay yerine gelen 
çevik kuvvet 
ekipleri sokakta 
güvenlik tedbiri 
alarak, şirket ele
manların çalışmasını 
sağladı. Ekipler 
istasyon kurmak 
için çalışmalarını 
sürdürürken, 
vatandaşlar diğer 

evlerin balkon ve 
teraslarından 
çalışan işçilere ve 
ev sahibine bağırdı. 
Zaman zaman 
polislerle de tartışan 
vatandaşlar, gergin 
dakikaların yaşan
masına sebep 
oldu. Bazı kadınlar 
çalışan işçileri 
durdurmak için 
çevik kuvvet 
barikatını aşmaya 
çalışınca arbede

çıktl. Polis Evinin üzerine
olayları güçlükle 
yatıştırırken, 
3 kişi gözaltına 
alındı. İşçiler çalış
malarını gün boyu 
sürdürürken, çevik 
kuvvet sokaktan 
ayrılmadı.

baz istasyonu 
kurulmasına izin 
veren eden şahsa 
tepki gösteren 
komşuları 
mahkemeye 
başvurmaya 
hazırlanıyor.

90 M2, SANAYİ CEREYANLI 
■ KÖŞE - ÇİFT CEPHELİ -

, GENİŞ CAMLI
40.000.00 - YTL 

(Pazarlık yapılır.)
Eskipazar Cad. Osmaniye Mh. Lale 

Sok. Ender Apt. - GEMLİK
Müracaat Tel: 00 49 174 90 66 135

0.224 513 44 09

Özel Diş Hekimleri SSK, Bağ-Kur 
ue Emekli Sandığı üyelerine 

hizmet «ermeye haşladı
Diş Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SŞK, 
Bağ-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden sevk alarak, özel, diş hekim
lerinde kron köprü ve protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tur 
diş sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde, 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de krom, köprü ye protez 
yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır) ■
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Atatürk’ü sevmek veya sevmemek

Okurlarımız 
şaşırmışlar bu 
cevaba..

Şaşıracak ne 
varki.
Milli Görüş felse

fesinden yetişen 
dünün gençlerden 
biri, bugün 
Atatürk’ün kur
duğu Türkiye 
Cumhuriyeti 
Devletinin 
Cumhurbaşkanı, 
biri de Başba 
kanı...

Bakanlarını 
saymı yorum.

Bu görüşte 
olan lar yıllarca 
ulusal bayramlar
da Atatürk 
Anıtlarında saygı 
duruşuna 
katılmıyorlardı.
Atatürk, onlara 

göre bir “Put”tu..
Bir deccaldı..
Bunlar unutuldu 

mu?
Ben, birçok kez

Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde bu 
konuda haber 
yaptığımı hatırlı 
yorum.

Bu görüş İslam
cı bir dünya 
düzenini 
savunuyordu.
Bu düzenin 

cumhuriyet rejimi 
içinde arka bahçe 
sini ise İmam 
Hatip Liselerinde 
kurdular.

Orada binlerce 
İslamcı dünya 
görüşünde genç 
yetişti.

Bunlar bugün 
din adamı 
değiller.:
Her meslekte iş 

yapıyorlar.
Bunlar, Atatürk’ü 

hiç sevmediler.
Atatürk’ü' hiç an 

lamadılar..
Anlamak isteme 

diler.
Nedeni işe belli

değil mi?
Onlar ümmet ol 

mayı kabullenmiş 
kullar..

Oysa Mustafa 
Kemal insanın kul 
olamayacağını, 
kişilikli birey 
olduğunu savun
du.
Kadına bile bir 

çok Avrupa ülke 
sinden önce hak
lar verdi.

Toplumu dinin 
ve zobazın taas
subun dan kur
tarıp, çağdaşlaş
manın yolu nu 
gösterdi.
Atatürk softa de 

ğildi.
Akşamları usul 

sorunlarını

görüşürken bir 
duble de rakı da 
içerdi.

Onun için sevme 
diler.
Hilafeti kaldırttı.
Onunu için seve 

mediler.
Atatürk’ü 

sevmek zorunda 
değiller.

Onlar 
Humeyni’yi 
sevdiler.
Atatürk’ü sevme 

diler çünkü ulusu 
Yunanın, 
İngiliz ’in, 
Fransız’ın 
italyanın çizmeleri 
ne çiğnet medi.

Onlar kulluğu 
yeğ lediler.

Özgür birey ola

madılar.
Atatürk’ü 

sevmek demek 
Atatürk’ün 
düşüncelerini 
sevmek demektir.

Yoksa onun 
mavi gözlerini 
sevmek değildir.

Onların sevgi
sine ihtiyacı yok
tur Ata türk’ün..

O bir konuşma 
sında ne güzel 
söyler:

“Benim görmek 
demek, mutlaka 
yüzümü görmek 
değildir.

Benim fikirlerimi, 
benim duygu
larımı ve hislerimi 
anlıyor sanız bu 
yeter. ”

Okurlarımı tür
banlı kızların tele
vizyondaki konuş
malarına sinirlen
mişler.

Sinirlenmeye 
hakları yok.

Herkes Atütürk’ü 
sevmek zorunda 
değildir.

Hemde ümmetçi 
ter, İslamcılar.. 
Bırakın sevmesin
ler.
Ama Cumhuriye 

tin bu güne kadar 
böylesi gençlik 
ye tiş tirmesini 
düşünmek 
gerekir.

Dünün İslamcı 
ları, bugünün 
Amerikancıları 
oldular.

İçlerinde bazıları 
hala aynı yolda 
ise kimsenin 
birşey demeye 
hakkı yok.

Onlar Atatürk . 
sevmesinler, 
Onun yolunda 
giden o kadar çok 
insan varki, 
onların varlığı 
sevmeyenleri 
boğar.

MlMMiMlIlM
jrfeı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
düzenlediği 
2007-2008 eğitim 
öğretim yılı sevgi, 
saygı, hoşgörü 
konulu münazara 
yarışmasında 
birinci olan 
Ticaret Meslek 
ve Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi 
birincilik 
plaketini aldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in
birincilik plaketini 

Okul Müdürü 
Nazım Özer'e ver 
diği törende Edebi 
yat Öğretmeni Tü 
nay Yakupoğlu ile 
yarışmayı kazanan 
öğrenciler Damla 
Yaşar, Burcu Ünal 
ve Serpil Duran'ın 
ile İHL Müdürü 
Mehmet Türkmen'de 
hazır bulundu.

Gemlik'teki 7 lise 
arasında yapılan 
münazara yarış
masını birincilikle 
bitiren öğrenciler 
ile öğretmenleri 
Tünay Yakupoğlu 
birbirlerini kutla
yarak gelecek 
yıl da aynı başarıyı 
göstereceklerini 
söylediler.
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Koksal Toptan dan partilere çağrı
Meclis Başkanı Kök 
sal Toptan, liderler 
zirvesine hazırlık 
amacıyla Meclis'te 
temsil edilen parti
lerin grup başkan- 
vekillerini toplantıya 
çağırdı.
TBMM Başkanlık 
Divanı Salonu'nda 
yapılacak toplantıya, 
Meclis oturumlarını 
yöneten TBMM Baş 
kanvekilleri ile Mec 
lis'te grubu bulunan 
partilerin grup

Çalışanlara kreş yardımı tekilli
CHP Ankara Milletve 
kili Yılmaz Ateş, 
kreşi olmayan 
kurumlarda çalışan
lara asgari ücretin 
yarısı kadar kreş 
yardımı yapılması 
amacıyla kanun 
teklifi hazırladı.
Ateş ve arkadaşla 
rının imzasıyla 
TBMM Başkanlığına

I sunulan Devlet 
Memurları Kanunun 
da değişiklik yapıl

başkanvekilleri katılacak. Toplantı

masına ilişkin kanun 
teklifi, 0-5 yaş 
arasında çocuğu 
bulunan çalışanlara, 
kreş yardımı 
öngörülüyor.
Teklife göre, 0-5 yaş 
arasında çocuğu 
olan devlet memur 
larına ve sözleşmeli 
personele, çalıştık
ları kurumda kreş 
bulunmaması veya 
herhangi bir kamu 
kurumunun kreşin

den yararlanma
maları durumunda, 
ilgili memurun bu 
yaş grubundaki her 
çocuğu için ayrı ayrı 
olmak üzere net 
asgari ücretin yarısı 
kadar kreş yardımı 
ödenecek.
Gerekçede, kadınları 
toplumda üretim 
sürecine katmak, 
hayatın her alanıdda 
etkin kılmak, iş 
yaşamında anne 

da, Meclis oturum
larında yaşanan 
tartışma ve gergin
liklerin önlenmesi 
için alınacak 
önlemler değer
lendirilecek.
Bugünkü toplantının, 
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan'ın 
Anayasa Mahkemesi 
kararından sonra I 
iderlere yapacağı 
çağrıyla ilgili 
olmadığı 
öğrenildi.

kimliğiyle bulunan 
kadınların, huzurlu 
ve verimli bir 
şekilde çalışmalarını 
sürdürmelerine 
imkan sağlamakla 
mümkün olacağı 
belirtilerek, çalışan 
kadının çocuğunu 
güvenle bırakabile
ceği, eğitiminin 
sağlanacağı kreş 
gibi olanakların 
sağlanması gerektiği 
kaydedildi.

Meclis tatile girmiyor

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin, 
Anayasa 
Mahkemesi 
kapatma davasına 
ilişkin kararını 
açıklayıncaya 
kadar çalışması 
gündemde.
Başbakan Recep 
*Tayyip Erdoğan 
partisinin grup 
toplantısının 
basına kapalı^" " 
bölümünde 
milletvekillerine 
Meclis'in kapatma 

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

davası sürecinde 
çalışıp çalışma
masına ilişkin 
görüşlerini sordu. 
Milletvekillerinin 
Anayasa Mahkeme 
sinin AKP'nin kap
atılmasına ilişkin 
davayı karara 
bağlayıp sonucu 
açıklayacağı 
tarihe kadar 
Meclisin tatile 
girmemesi 
yönündeki görüşü 
benimsedikleri 
öğrenildi.

Ferda 
& 

Erdem

%.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

&

iOND

35 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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UZMANLAR TIP MERKEZİ
\ SSK 
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
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Başına geçirdiği poşet 
canına mal oldu

Bursa'da, 8 yaşında
ki bir çocuğun 
yağmurdan korun
mak için başına 
geçirdiği poşet 
hayatına mal oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi, 
Arabayatağı 
Mahallesi, Budak 
Sokak üzerindeki 
bir apartmanın 4. 
katında oturan 8 
yaşındaki Burak 
Cihan'ı dün annesi 
ekmek almak için 
markete gönderdi. 
Yağan yağmurdan 
korunmak için 
başına poşet 
geçiren minik 
Burak, koşarak 
markete gitti.
Ekmeği aldıktan 
sonra sağanak 
yağmurun daha 
arttığını gören 
çocuk, adımlarını 
daha da hızlandırdı. 
Sırılsıklam olarak 
geldiği apartmanda 
merdivenlerden 
çıkmaya çalışan 
Burak'ın peşini 
talihsizlik bırakmadı. 
Tam bu sırada

elektrikler kesilince, 
karanlıkta kalıp 
panik yapan Cihan, 
başındaki poşeti 
çıkarmaya çalışırken 
yere yığıldı.
Burak'ın yardım 
çığlıklarına koşan 
yakınlan onu hemen 
Arabayatağı Sağlık 
Ocağı'na kaldırdı. 
Durumunun ciddi 
olması üzerine 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edilen Burak 
Cihan, yapılan 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Herkesi şaşkına 
çeviren ölümle ilgili 
savcılık soruşturma 
başlattı.

Kimileri poşetin 
zehirli olduğunu 
söylerken, kimisi 
ise çocuğun başını 
merdivenlere 
çarparak öldüğünü 
iddia etti. Fakat 
savcılık Burak'ın 
dudaklarındaki 
morartının boğulma 
belirtisi olduğunu 
tespit ederken, 
ceset otopsi için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırdı. Anne 
Nurcan ile baba 
Ahmet Cihan 
gözyaşlarına 
boğuldu. Acılı 
çiftin tek tesellisi 
ise 3 yaşındaki 
kızları Beyza oldu. 
Ağlayan babayı 

yakınları teskin 
etmeye çalıştı. 
18 Temmuz'da 
oğlunu sünnet 
ettirmeyi düşündü 
ğünü ifade eden 
kömür satıcısı 
baba Ahmet Cihan, 
"Fakat davetiyeleri 
bastırmamıştım. 
İçimde bir kuşku 
vardı. Sanki onu 
sünnet ettiremeye
ceğim içime doğ
muştu. Olay günü 
annesi ekmek! 
almaya göndermiş. 
Yağmurdan korun
mak için başına 
poşet geçirip 
markete gitmiş.
Apartman girişinde 
de elektrikler keşi 
linçe karanlıkta 
yığılıp kalmış.
Koşuşturmanın et 
kişiyle kalpten mi, 
yoksa başka biri mi 
yapmış bilmiyorum. 
Allah'ın sevgili 
kuluymuş. Allah 
âldı götürdü.
Yapılacak bir şey 
yok. Başka bir 
şey söyleyecek 
durumda değilim" 
diye konuştu.

KAYIP
Nüfus cüzdanımı, ehliyetimi -132262 
numaralı C ve A2, Gemlik Ticaret ve 

Sanayi Odası Kimlik Kartımı, 2 adet Yapı 
Kredi Bankası Bankamatik Kartımı, İş 
Bankası Bankamatik kartımı, Girgin 

Zeytincilik Gıda İnşaat Ihracaat ithalat 
Limited Şirketi’nden alınan 

21.12.2007 tarihli İş Bankasına ait 3152268 
numaralı 5.000 YTL’lik çek, 21.12.2007 

tarihli İş Bankasına ait 3152729 numaralı 
8.000 YTL’lik çek, 14.01.2008 tarihli Yapı 
Kredi Bankasına ait 4339949 numaralı 

5.000 YTL’lik çek, 21.01.2008 tarihli Yapı 
Kredi Bankasına ait 4339950 numaralı 

5.000 YTL’lik çek, 28.01.2008 tarihli Yapı 
Kredi Bankasına ait 4339951 numaralı 

5.000 YTL’lik çek, 08.02.2008 tarihli Halk 
Bankasına ait 2895137 numaralı 8.000

YTL’lik çek, 15.02.2008 tarihli Halk 
Bankasına ait 2895134 numaralı 8.000 

YTL’lik çek, 22.02.2008 tarihli Halk 
Bankasına ait 2895135 numaralı 8.000 

YTL’lik çek, 04.03.2008 tarihli Halk 
Bankasına ait 2895136 numaralı 8.000 

YTL’lik çek, 14.03.2008 tarihli Halk 
Bankasına ait 2895138 numaralı 

8.000 YTL’lik çeklerimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. MUHSİN EGE

T MA a “süyunub°Şa UF”
HARCAMA’ İT 4rA

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

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 Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

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

| Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa 
;-----------------------------------------------------------------------------

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

ğ 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 1O 21 |

f

Gemlik KSrfez ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

ABONE OLDUNUZ MU?



12 Haziran 2008 Perşembe

Aldığı evin değerini 
diişift dildiren yandı
Amme Alacakları 
Yasası'na eklenen 
bir madde ile bun
dan böyle tapu har 
cı ödenirken, emlak 
vergisi değeri dik 
kate alınmayacak. 
Maliye, banka konut 
kredisi hesapların
dan, müteahhit he 
saplarından ya da 
noter kayıtlarından 
evin gerçek değeri
ni bulacak. Evin 
değerinin düşük 
gösterildiği, yıllar 
sonra bile anlaşılsa, 
aradaki fark yüzde 
25 yıllık ceza ile bir
likte istenecek.
Jet hızıyla yasala 
şan Amme Alacak 
lan Kanun Tasarı 
sı'ndan ev alıp-sata- 
caklar için kötü bir 
sürpriz çıktı. Resmi 
Gazete'de yayınla 
nan yasanın 11. 
maddesiyle, ev alım 
satımında ödenen 
tapu harcı koşulları 
ağırlaştırıldı.
Yasanın yürürlüğe 
girmesine kadar 
emlak vergisi değe 
rinden ödenmesi 

yeterli olan tapu 
harcı, artık evin ger 
çek satış değerin 
den ödenecek.
Böylece müteahhit 
ve alıcının ayrı ayrı 
ödeyeceği tapu 
harcı, evin değerine 
bağlı olarak üç kat
tan fazla artacak. 
Emlak vergisiyle 
ilgili yeni bir düzen
leme yapmayan ya 
sa, konut sektörünü 
tapu harcıyla vura
cak. Düzenlemenin 
vatandaş ve müte 
ahhiti kayıtdışına 
iteceği, banka 
üzerinden ödeme 
yeri ne, elden 
tahsilatı artıracağı 
yorumları yapılıyor. 
Yeni yasa yürürlüğe 
girmeden önceki 
uygulamaya göre 
gayrimenkul alım 
satımında alıcı ve 
satıcı, konutun her 
yıl belirlenen tutar
lardaki emlak ver
gisi değerinden az 
olmamak üzere 
bin de 15 oranında 
tapu harcı 
ödüyordu.

Sayfa .9Gemlik KSrfezl

DEVREN KIRALIKDUKKAN

DEVREN KİRALIK 
NALBUR DÜKKANI

0.532 42410 25

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

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR

Müracaata jiten yopıtaı ita otolit

İMAM ASLANDİNLENME TESİSLERİ
Gemlik Yalova Yolu 5. Km

Tel: 513 23 94

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ (Rezervasyon
VETO SİMASI

m
 Gemlik Ticaret Meslek Lisesinden 

aldığım diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Seher ŞİMŞEK

Filmin Adı
Tel: 513 33 21)

W
 Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

adığım kimliğimi kaybettim.
Gülsün DOĞAN

REDKİT
LÜTFEN BAŞA SAR

12.00-14.00 -16.00-19.00
14.15 ■ 16.30-19.15-21.15
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Borsa Biiyiiksehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonu acıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, 13 
Haziran Cuma günü 
Cumalıkızık’ta 
sahnelenecek 
olan ‘Al Gözüm 
Seyreyle...’ adlı 
ortaoyunu derleme
siyle yaz sezonunu 
açıyor.
‘Her yer tiyatro, 
her yerde tiyatro’ 
sloganıyla 2008 
yazına da damgasını 
vuracak olan 
Şehir Tiyatrosu 
oyuncuları, yaz 
dönemi turnesine 
13 Haziran Cuma 
günü Cumahkızık 
ile başlıyor.
Tiyatroya gitme 
imkânı bulamayan 
çevre ilçe, köy 
ve yerleşim böl
gelerinde yaşayan 
BursalIları tiyatro 
ile tanıştırmak 
amacıyla Şehir 
Tiyatrosu tarafından 
2 yıldır sürdürülen

ve büyük ilgi 
toplayan proje 
kapsamında bu 
yıl ‘Al Gözüm 
Seyreyle...’ adlı 
ortaoyunu sahne
lenecek.
Geleneksel Türk 
tiyatrosunun, 
Ramazan-eğlence
siyle sınırlandırılma- 
ması fikriyle 
yola çıkan Şehir 
Tiyatrosu, geçtiğimiz 
yıl ‘Tantanalı 
Temaşa’ adlı 

oyununu 32 farklı 
noktada, 15 bin 
kişiye sahnelemişti. 
Şehir Tiyatrosu’nun 
bu yıl da büyük ilgi 
görmesi beklenen 
yeni oyunu ‘Al 
Gözüm Seyreyle...’ 
ise geleneksel 
metinlerden yola 
çıkılarak derlendi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu Bölüm 
Başkanı E. Ertan 
Akman tarafından.

şahnelenen oyunda 
Murat Liman, M. 
Eren Topçak, Didem 
Hun Liman, Günay Y. 
Güney, E. Ertan 
Akman, Bülent Uçar, 
Müge 
Açıkdüşünenler, 
Nilgün Türksever 
Görgü, Nihal 
Türksever ve Altuğ 
Görgü rol alıyor 
Turnenin ilk tur 
programı kapsamın
da Cumalıkızık’ta 

perde açmaya 
hazırlanan oyun, 
14 Haziran 
Cumartesi 
Güzelyalı’da, 
16 Haziran Pazartesi 
İnegöl’ün Yenice 
Köyü’nde, 19 
Haziran Perşembe 
İznik’te, 23
Haziran Pazartesi 
Görükle’de, 25 
Haziran Çarşamba 
Umurbey’de, 27 
Haziran Cuma

Kurşunlu’da, 29 
Haziran Pazar günü 
Gemlik’te, 1 Temmuz 
Salı Zeytinbağı’nda, 
3 Temmuz Perşembe 
Çah’da ve 4 Temmuz 
Cuma günü de 
Mudanya’da sahne 
alacak.
Yaz akşamlarına 
renk katacak ve 
saat 21.00’de 
başlayacak olan 
‘Al Gözüm 
Seyreyle...’, adabı 
muaşeret kurallarını 
öğrenmeye 
çalışırken babalığını 
çileden çıkartan 
Tosun’la, Tuzsuz Deli 
Bekir’i ayyaşlıktan 
vazgeçirmek için 
gelin kılığına giren 
Kavuklu’nun başın
dan geçen komik 
olayları anlatıyor. 
Şehir Tiyatrosu 
oyuncuları, tüm 
vatandaşları 
kahkaha garantili 
oyunu izlemeye 
davet ediyor.

H---------------------------------------------------------------------------------------

I ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarimağan, 
15 Haziran Pazar 
günü gerçekleşti 
rilecek ÖSS'de, hem 
kolay hem de zor 
sorular olacağını 
belirterek, "Genel 
zorluk derecesi iti 

, bariyle geçen yıldan 
daha zor olmadığını, 
belki daha kolay ol 
duğunu veya aynı 
düzeyde olduğunu 
söyleyebilirim" 
dedi.
Pazar günü yapıla
cak ÖSS'ye 1 mil 
yon 530 bin adayın 
gireceğine işaret 
eden Yarimağan, 
adaylara sınava gi 
riş ve kimlik belgesi 
ile fotoğraflı bir kim
liklerini yanlarında 
getirmeyi unutma
maları uyarısında 
bulundu.Yarımağan, 
"Sınava giriş bel
gesinin aslı olma 
dan adayların sına
va girmeleri müm 
kün değil. Onun için 

- sınava giriş belgele 
rini iyi korusunlar.
Sınava giriş belgele 
rini unutmamalarını 
öneriyorum. Sınav 
sabahı telaşa kapıl
mamak için sınava 
giriş kimlik belge 
lerini, fotoğraflı bir 
kimliklerini, kalem, 
silgi, vesaire malze 
meleri sabah kolay

bulacakları bir yere 
koysunlar ve vak
itlice sınav yerlerine 
gelsinler" dedi. 
Yarimağan, şu ana 
kadar ellerine sına
va giriş, ve kimlik 
belgpsi ulaşmayan 
adayların bulunduk
ları yerin ÖSYM sı 
nav merkezi yöneti
ciliğine başvurarak, 
yeni belge çıkara
bileceklerini bildir
di. Özellikle büyük 
şehirlerdeki aday
ların, mutlaka sına
va girecekleri binayı 
görmelerini öneren 
Yarimağan, aday
ların sınav günü 
sıkıntı yaşamama 
ları için sınav yerler
ine nasıl ve ne 
kadar sürede ulaşı 
lacağını öğrenmeleri 
uyarısında bulundu. 
Sınavda yöneltile
cek soruların . 
zorluk derecesinin

sorulması üzerine 
Yarimağan, şunları 
söyledi: "İçlerinde 
kolay sorular da 
var, zor sorular da 
var. Soruların 
özgün olmasına 
dikkat ediyoruz. 
Mutlaka soru
larımızın içinde 
geçmiş yıllarda 
sorduğumuz soru
lardan farklı yapıda 
''olanların bulun
masına dikkat 
ediyorüz. Sınava 
çok sayıda aday 
girdiği için, bunları 
birbirinden ayfrmak 
amacıyla soruların 
kolayları da, zorları 
da olması lazım. 
Ama genel zorluk 
derecesi itibariyle 
geçen yıldan daha 
zor olmadığını, 
belki daha kolay 
olduğunu veya aynı 
düzeyde olduğunu 
söyleyebilirim."

Ormanlarımıza sahip çıkmak için topladığımız imzalar bir milyonu geçti. __ 
Şimdi amacımız ormanlarımızı sattırmamak. Geleceğimize sahip çıkmak. T e MA 

TEMA, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nü, ülkesinin geleceğine 
imza atan, topraklarına el koyan destekçileriyle kutluyor.

K AŞ€D€ fi€Kl€WI€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset |stj|da| 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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Üzüm çekirdeği deyip geçmeyin
Erciyes Üniversite 
sinde fareler üzerin 
de yapılan bir araş 
tırma, üzüm çekir 
değinin kanser te 
davisinde kullanılan 
kemoterapi ve rad 
yoterapinın olumsuz 
etkilerini azalttığını 
ortaya koydu. 
Edinilen bilgiye gö 
re, Erciyes Üniver
sitesinin çeşitli bi 
rintlerinde görev 
yapan Dr. Aysun 
Çetin, Dr. Leylagül 
Kaynar, Dr. İsmail 
Koçyiğit, Dr. Sibel 
Kavukçuhacıoğlu, 
Dr. Recep Saray 
men, Dr. Ahmet 
Öztürk, Dr. Okan 
Orhan ve Dr. Osman 
Sağdıç, üzüm çekir 
değinin antioksidan 
etkışinin kanser 
tedavisine etkisini 
araştırdılar.
Erciyes Üniversite 
sinin geleneksel 
olarak düzenlediği 
Gevher Nesibe Araş 
tırma Teşvik Ödülü 
alan "Rat karaciğe 
rinde radyasyon ve 
kemoterapimn yol 
açtığı oksidatif 
strese üzüm çekir 
deği ekstresinin et 
kisı" başlıklı çalış
malar, uluslararası 
The Turkish Journal 
Of Gastroenterology 
ve American Jour 
nal Of Chinese 
Medicine isimli 
dergilerde yayınlan
mak üzere seçildi. 
Dr. Aysun Çetin,

yaptığı açıklamada, 
kanserin olumsuz 
etkilerini azalttığı 
bilinen E ve C vita
minleri ile ilgili çok. 
çalışma yapıldığını, 
ancak E vitaminin
den 50 kat ve C vita
mininden 20 kat faz 
la antioksidan özel
liğe sahip olduğu 
bilinen üzüm çekir 
deği ile ilgili çalışma 
ların son 10 yılda 
yapılmaya baş
landığını belirtti. 
-FARELERLE 
DENEY- 
Canlıların vücudun
da serbest radikaller 
(oksidan) adı verilen 
zararlı maddeler ile 
bu maddeleri orta 
dan kaldıran mad
delerin (antioksidan) 
denge içinde bulun
duğunu ifade eden
ycuıi] ux.vııır\ıc 4LU ya 
şından sonra bu den 
genin olumsuz yön 
de bozulmaya baş
landığını hatırlattı. 
Dengenin bozulması 
ile birlikte artan oksi 
dan etkinin başta 
kanser olmak üzere 

birçok ciddi sağlık 
sorununa yol açtığı 
nı kaydeden Çetin, 
şu bilgileri verdi:. 
"Kanser oluşumu
nun engellenmesi 
için vücutta antiok- 
sıdan miktarının 
azalmaması, yaşlan
ma ile birlikte 
antioksidan takviye
si yapılması gerekir. 
Üzüm çekirdeği de 
antioksidan özelliği 
çok fazla olan bir 
maddedir. Bu çalış
mada, kanser oluşu
munun önlenmesine 
katkı sağlayan üzüm 
çekirdeğinin, kanser 
tedavisi sırasında 
karşılaşılan olumsu
zlukların önlenme 
sindeki katkısını 
araştırdık. Kanser 
tedavisinde kullanı 
lan kemoterapi 
ve radyoterapi 
yöntemleri tümörü 
ortadan kaldırırken 
saç dökülmesi, 
iştahsızlık, bulantı 
veya kusma gibi 
birçok soruna 
yol açabili yor. 
Araştırmamızda, 
bu olumsuzlukların 
nedeni veya 
sonucu olabilecek 
oksidan saldırıların 
ortadan kaldırıl
masında üzüm 
çekirdeğinin 
katkısını test ettik." 
Üzüm çekirdeği ver
ilen farelerde hisse- 
di lir ölçüde yararlı 
antioksidan mad
delerin artışını tespit 

ettiklerini belirten 
Çetin, şöyle 
devam etti: 
"Fareler, biyolojik 
olarak insan vücud
una en çok ben
zeyen hayvanlardır. 
Karaciğer ise 
bir anlamda 
vücudun 
laboratuvarıdır. 
Araştırmamızda 
denek farelerin 
karaciğer 
dokularını inceledik. 
Üzüm çekirdeği 
verdiğimiz fare 
grubunda antioksi
dan maddelerin 
hissedilir derecede 
arttığını belirledik. 
Hatta, hem ışın 
hem üzüm çekirdeği 
verdiğimiz grupta 
antioksidan mad
delerin, hiç ışın 
verilmeyen ve 
sadece su verilen 
kontrol grubundan 
bile daha fazla 
düzeyde olduğunu 
gözlemledik. Üzüm, 
zaten rahatlıkla 
tüketilebilen doğal 
bir besin olduğu 
için insanlarda 
da aynı etkileri 
gösterebileceği 
sonucuna vardık. 
Yani, antioksidan 
özelliği nedeniyle 
kanser oluşumunu 
engelleyen üzüm 
çekirdeğinin, 
kanser tedavisinde 
ortaya çıkan 
olumsuzlukları da 
azaltabileceğini 
belirledik. "

'Çekilen Hislerin] 
verini doldurun'

Aksi durumda, 
sindirim sistemi 
ve konuşma 
bozukluğu, çene 
eklemi gibi 
rahatsızlıkların 
görülebileceğini 
belirten uzman
lar, çekilen diş
lerin yerinin 
yapay bir dişle 
doldurulması 
gerektiğini 
söylüyor.
Diş Hekimi Mehmet 
Genç, çekilerek 
eksiltilmiş diş 
boşluklarının mutla
ka yapay bir dişle 
doldurulması 
gerektiğini, aksi 
halde sindirim Sis
temi, konuşma 
bozukluğu, çene 
eklemi rahatsızlığı 
ile çirkin görüntüye 
neden olabileceğini 
kaydetti.
Genç, "Eksik dişler 
nedeniyle çiğneme 
yeterli olamaya
cağından sindirim 
sistemi hastalıkları
na neden olabilir.
Ön dişlerdeki eksik
likler konuşma 
bozukluğu ve çirkin 
görüntü oluştura
cağından psikolojik 
sorunlara sıkıntı ve 
strese etkendir.
Aynı şekilde eksik

diş boşlukları 
zamanında yapay 
bir dişle doldurul
mazsa boşluğa 
bakan dişler 
boşluğa doğru 
yatarak kayar ve 
kapanış bozukluğu 
ortaya çıkar. Bu 
kapanış bozukluk
ları çene eklemi 
rahatsızlıklarının 
etkeni olabilir." 
diye konuştu. 
Diş Hekimi 
Mehmet Genç, 
birkaç diş eksik
liğinin kaplamalı 
köprülerle sabit 
bir şekilde, çok 
diş eksikliklerinin 
çıkarılıp takılabilen 
yarım damak 
protezlerle 
tamamlana 
bildiğini, bir başka 
yöntemin de diş 
ekme yöntemi 
olduğunu belirtti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO imam

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

110
155
156

513 10 55
51318 79
51312 06

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.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74 
51313 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcıhğı 
C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM Müftülük 513 13 64
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur.
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
513 35 71

Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.

524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45

HASTANELER İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46Devlet Hastanesi 517 34 00

513 23 29
। 513 10 68

513 60 40

Sahil Dev. Hast. BELEDİYE
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

Santral
Başkanlık

51345 21 -23
513 45 20

TAKSİLER 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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

Aslan
513 23 94

VAPUR - FERİBOT

Dinlenme Tes.

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

OTOBÜS
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Ahmet Dnral Meydanı No:13 
Tel: 5137068 GEMLİK

261 54 00 
(18 Hat)

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 51417 00

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 3081 
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)





BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

‘TRAFİK * YOL BELGESİ
* KASKO *
* KAYIT TESCİL
* PLAKA
* NAKİL *

TEMİZ KAĞIDI 
MUAYENE 
DEVİR

13 Haziran 2008 Cuma
GEMLİK’İN İLKGÜNL

25Ykr.

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

Belediye deposundaki malzemeleri alan iki kardeş Zeytin hali yakınlarında yakalandı

lelıliiı jtiosı saiıMıı
Belediye Mezbahasının yanında . bulunan belediyeye ait depoda bulunan 
malzemelerin Emrah i. ve Gökhan İ. adlı iki kardeş tarafından alındığı belirlendi. 
İki kardeş, polis ekipleri tarafından Zeytin Hali yaKinlarında at arabası ile birlikte 
yakalandı. Gözaltına alınan iki kardeş Adliye’ye sevk edildi. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 
Milli takım....

Avrupa Kupası futbol karşılaşmalarını zevkle izli 
yonız.

Önceki gece İsviçre karşısında birinci devre 
bocalayan takımızın ikinci devre gösterdiği güzel 
oyun ve galibiyeti ile tüm ulusu sevince boğdu.

Devamı sayfa 5’de

Killi Man an 
sonunda acılıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran ayı 
sonunda Gemlik'te hizmete girecek. 
Orhangazi Caddesi eski Marmarabirlik 
depoları karşısında kiralanan işyerinde 
tadilat çalışmaları başlatılan büronun 
ay sonunda Ankara'dan gelecek bil
gisayarlar ile büro malzemelerinin de 
monte edilmesinin ardından hizmete 
gireceği bildirildi. Haberi sayfa 3’de

IZGARA ve YEMEK SALONU

SINIRSIZ KEBAP 7 KÖFTE 
EV VEMEKLERİ vc TATLI ÇEŞİTLERİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR,

Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

AYRAN 

4.50-YTL,

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Güneş ufuktan doğuyor.. 

Karanlıkları bastırmak için
Gemi azıya aldılar..
Türkiye Cumhuriyeti 85 yıldır bu denli 

zedelenmedi..
Temelinden sarsılmadı..
Anayasa..
Cumhuriyet..
Laiklik..
Hukuk..
Kamusal alan..
TBMM'nin en çok milletvekiline sahip 

olmayı "sultanhk"olarak algılayan
Sözde bir güçlü kişinin etki alanına girdi..
O karar veriyor..
O hükmediyor..
Değer yargıları yerle bir oldu..
Saygı..
Sevgi..
Vefa..
Onur..
Gurur...
Ayaklar altına alındı..
Kavga..
Nifak..
Çıkarcılık..
Gerginlik..
Şiddet..
İftira..
Yükselen değerler oldu..
Ekonomiyle ilgilenen yok..
Dış itibar hiçe sayılıyor..
Sağlık..
Eğitim..
Çıkar gruplarına teslim edildi..
Yurttaşın soşyal güvenliği yok sayılıyor...
Özel yaşamın gizliliği kalktı..
Ana Muhalefet, muhalefet dar çerçeveye 

hapsedildi..
Giderek..
Soluk almak güçleşiyor..
Işıklar kararıyor..
Güneş..
Bir gün..
Ufuktan doğacak..
Ülkeyi aydınlatacak..
Bu ülkenin aydınlık insanları..
Umutlarını yitirmeden direniyorlar..
Ta ki...
Ulusal değerler yeniden ulusun.tüm 

hücrelerini dolduruncaya dek..
Türkiye Cumhuriyeti Çok önemli..
Hem de o kadar önemli ki..
Üç beş çapulcuya..
2,5 medya baronuna..
Çıkar kümelerine..
Kendini bilmez muhterislere..
Bırakılmayacak kadar..

KflŞ€D€ fî€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER

—UYGUN FİYATLARLA 
OJSAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

15 miluon ö şrenci tusiin Itamt alacat
Yeni düzenlemeler 
ile 10 Eylül 2007 
Pazartesi günü 
başlayan 2007-2008 
eğitim-öğretim yılı 
bugün sona eriyor. 
Milyonlarca öğren 
cinin kaderini de 
belirleyecek SBS, 
ve ÖSS sınavları da 
bu ay yapılacak. 
2008-2009 eğitim- 
öğretim dönemi 
ise 8 Eylül 2008 
Pazartesi 
günü başlayacak. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
eğitim-öğretimin 
kalitesini artırma . 
çalışmaları 
çerçevesinde yaptığı 
yeni düzenlemeler 
ile başlayan 
2007-2008 eğitim 
öğretim yılında 
sona gelindi. 15 
milyonun üzerinde 
öğrenci ve 600 
binin üzerinde 
öğretmen 13 Haziran

II V II

Cuma günü 3 aylık 
yaz tatiline çıkıyor. 
Karne almasına 
karşın 2 milyonun 
üzerinde öğrenciyi * 
ise 2 önemli sınav 
daha bekliyor. 
OKULLAR 8 
EYLÜL’DE 
AÇILACAK
Yeni eğitim-öğretim 

yılı ise 8 Eylül 
2008'de başlayacak 
ve 12 Haziran 
2009'da tamam
lanacak.
Daha önce yayım
lanan genelgede 
2008-2009 eğitim

öğretim yılının 15 
Eylül 2008'de 
başlayacağı bildiril 
mişti. Resmi tatil 
günlerinin hafta 
içine rastlaması 
sebebiyle çalışma 
takviminin yeniden 
düzenlendiği 
kaydedildi. Milli . 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik 
tarafından hazır
lanan yeni genelge 
ye göre 8 Eylül 
2008'de başlayacak 
olan 2008-2009 
eğitim-öğretim 
yılının birinci döne-

ini 23 Ocak 2009'da 
sona erecek.
Öğrenciler ve öğret
menler 26 Ocak-6 
Şubat 2009 arasında 
yarı yıl tatili 
yapacak. İkinci 
dönem ise 9 Şubat 
2009'da başlayacak. 
2008-2009 eğitim- 
öğretim yılının son 
ders zili ise 12 
Haziran 2009'da 
çalacak. 2009-2010 
eğitim-öğretim 
yılının başlama tarihi 
ise 7 Eylül 2009 
olarak belirlendi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, genelgede, Öğ 
renci Seçme Sına 
vı'na (ÖSS) girecek 
öğrencilerin Öğrenci 
Seçme ve Yerleştir 
rne Merkezindeki 
(ÖSYM) işlemlerini 
zamanında gerçek
leştirebilmeleri için 
gerekli, titizliğin 
gösterileceğini de 
kaydetti.

CjŞlSH'IlllllIllllllUllli;illllli 
bayta? www.baytaslnsaat.com.tr

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

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 

3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 

manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 

yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire ♦
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı

150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

http://www.baytaslnsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Belediye deposundaki malzemeleri alan iki kardeş Zeytin hali yakınlarında yakalandı

M Wlil ozçanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL I

Seyfettin ŞEKERSÖZ
4 Belediye Mezbaha 
' sının yanında 

bulunan ve içinde 
çeşitli malzemenin 
bulunduğu 
belediyeye 
ait depo iki kişi 
tarafından soyuldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, at arabasıyla 
belediye depolarına 
gelen Emrah i. (20) 
ile kardeşi olduğu 
öğrenilen Gökhan I. 
(18) isimli iki 
kişi, deponun 
havalandırma 
demirlerini 
levye ile kopartarak 
içeri girip, kaynak 
makinesi, kablo, 
süpürge aracına ait 
parça ve bazı demir 
malzemeyi alarak 
olay yerinden 
ayrıldılar. 
Belediye'de görevli 
işçilerin depoya 
geldiklerinde içeriye 
hırsızların girdiğim 
anlamaları üzerine 
polise haber verildi.

Çevrede önlemlerini 
alan ve aramalara 
başlayan polis 
ekipleri iki hırsızlık 
şüphelisini zeytin $ 
hali yakınlarında at 
arabasıyla birlikte 
yakaladılar.
Emniyet Müdürlüğü 
önüne getirilen hır 
sizlik şüphelisi iki 
kardeş, çaldıkları 
ileri sürülen malze 
meleri bina içine 
kendileri taşıdı.

Belediye deposuna 
hırsızlık niyetiyle 
girdikleri şüpheşiyle

göz altına alınan iki 
kardeş Adliye'ye 
sevk edildi.

İŞKIIR Haziran am sonunfla acılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) Haziran ayı 
sonunda Gemlik'te 
hizmete girecek. 
Orhangazi Caddesi 
eski Marmarabirlik 
depoları karşısında 
kiralanan işyerinde 
tadilat çalışmaları 
başlatılan büronun 
ay sonunda 
Ankara'dan gelecek 
bilgisayarlar ile 
büro malzemelerinin 
de monte edilmesi 
nin ardından 
hizmete gireceği 
bildirildi.
Uzun yıllar önce 
Gemlik'te açık 
bulunan ve işyer- 
lerinin istihdam 
açığını kapatan 
İşkur Bürosu'nun 
kapanmasının 
ardından Gemlik'te 
sıkıntılar da 
başlamıştı. 
Özellikle Serbest 
Bölgenin kurul
masının ardından

sanayinin de her 
geçen gelişmesiyle 
bölgede ön plana 
çıkan Gemlik'te 
işsizliğin de artması 
çeşitli nedenlere 
bağlanmıştı. 
Edinilen bilgilerde 
ise, Gemlik'te 
İşkur'un bulunma
ması ve serbest 
bölge ile sanayi 
kuruluşlarının

istihdam açıklarını 
Bursa'da bulunan 
İşkur bürosundan 
temin ettikleri 
bildirilirken Gem 
lik'te işsiz 
gezen gençlerin 
Bursa'daki İşkur 
bürolarına kayıt 
yaptırmamaları 
nedeniyle de bu 
gibi ^işyerlerine 
Bursa'dan işçi

alındığı öğrenildi. 
İşkur bürosunun 
Gemlik'te 
açılmasından 
sonra Serbest 
Bölge dahil tüm 
sanayi kuruluşları 
ile işyerlerinin 
işçi istihdamını 
Gemlik Bürosundan 
talep edeceği ve 
Gemlik'te işsizliğin 
azalacağı bildirildi.

Utanıyorum!...
Ulusal gazeteler yazıyor, İlahiyat fakültesi pro

fesörü...
Yani, bir sanat ya da bilim dalında en yüksek nok

tada..
Akademik zincirin en yüksek halkası
Beyefendi hocamız 68 yaşında...
Bilimsel eser diye, kaleme el atıp yayınladığı 

kitapta..
80 lik şeyh 14 lük bebeye bir gecede kaç kere 

diye başlayıp...
Ne demiş, neler yazmış...

, İlahiyatçı hocamıza bakın, ama sakın kitabını 
okumayın..

Yazmaya utanırım...
Milliyetçi, dindarların kılıçı Olduğunu söyleyen ' 

yazan Vakit gazetesinin köşe yazarı... 74 yaşında...
14 lük sabiye ne etmiş, neler etmiş...
Neler demiş, neler olmuş..
Gazeteler, televizyon günlerdir yazıyor, söylüyor..
Demeye, yazmaya sıkılıyorum. Bunları yazarken 

bile Müslümanlar adına sıkılıyorum..
Bir başkası bizim.vatandaşımız...
Başbakanın deyimi ile “ortalama" Türk...
Yani şu dünyaya bedel tayfasından, doğuştan 

asil, ahlak,-erdem sahibi...
Evrende üstüne yok dediklerimizden.28 yaşında 

bir vatandaş...
Alacaklısının 10'yaşındaki kızını kaçırıp ne yapmış 

daha ne yapacakken ne olmuş...
Gavurlar duysun istemiyorum, onlar gavur biz 

müslümanız.
, Diyemem, utanırım..:
Televizyonlarda içiniz burkularak seyrettiniz 
Yavrucak henüz evlat...
Üste yok, başta yok .. 12 yaşında...
Ucuz ekmek kuyruğunda ..
birkaç saat kuyrukta bekleyip ucuz ekme gım ‘ I 

almış; evine gidiyor..
Son parayla alınan ekmeklerini düşürünce ne hale 

gelmiş...
Anlatmaya, yazmaya kalem yetmez, içim sızlıyor..
T ürk memuru...
Asayişin teminatı polis, Türk polisi.. .

. Cânımızı-mâlımızı koruyan yüce insan...
Toplumun ana direklerinden..
Galatasaray’ın galibiyetine sevinen 13-15'lik 

çocukların yüzüne gazı sıkmışlar hem de 1 Mayıs’tan 
6 gün sonra...

Cumhurbaşkanının sayın eşi gibi Türkiye’yi 
şikayet olur

Yazılmaz ki ulu orta, yabancı basindan saklamam 
gerekir..

Bu da bir profesör Tıp fakültesinde ..
Hem de Türk hekimlerinin başı...
Memleketin derdi ona kalmışlardan, bir güzel 

gönül adamı, Atatürk sevdalısı...
Yetmiş yaşlarında, ak saçlı...
Saygı değer bir adam..
Hakkında arama emri var deyip, sabahın köründe, 

Ankara’da sabahın 5’inde Otelden uyandırıp ifadeye 
götürmüşler.

Ilhan Selçuk, Kemal Alemdaroğlu, Doğu 
Perinçek’de böyle alınmıştı.

Yazan yazdı, ben yazamam, utanırım...
Gazeteler yazdı, televizyonlar gösterdi onlardan 

öğrenerek bende yazıyorum
Düz, vasıfsız genç, binlerce milyonlarca...
Okumuş, okumamış, Üniversite bitirmiş ama iş 

bulamadığı için baba parasıyla avare dolaşan işsiz, 
umutsuz, parasız gençler..

Kaçı Acun'dan ‘Var mısın Yok musun" birkaç 
kuruş tırtıklamak için sırada, binlercesi Ahmet 
Çakar"da, Kim 1 Milyon İster de, Düello"da ve Rus 
Ruleti nde yarışmak için yazılmış...

Hadi bu sefer utanmadan yazıyorum, kim 
utanacaksa utansın...

Tam 1 milyon 800 bin kişi...
İyi okudunuz mu 2 milyon genç ..

t Sayın' okurlarım, Allah aşkına söyleyin, acı olan 
bu..

Sonrada bunları unutup, açsız, işsiz insanlarla 
alay eder gibi, bu ülkenin en mühim işiymiş gibi, 
beylerin rahatı bozulduğu için.

Bu devirde parti kapatmak utanç duyulacak şey 
diyorlar.

Bence asıl utanılacak şeyler bunlar.
Ben utanıyorum, bilmem sizde utanıyor 

musunuz?..

mailto:anvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Okul yöneticilerine seminer
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan İlçedeki Ortaöğ 
retim okullarında 
görev yapan okul 
müdürleri ile bir 
müdür yardımcısı 
ve 3 öğretmenin 
katıldıkları perso 
nele yönelik "Okul 
Geliştirme Çalış
maları Semineri" 
düzenlendi.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Salonu’nda 
düzenlenen 
seminerde, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından 
görevlendirilen 
öğretim görevlisi 
Oktay Golcü, 3 gün 
süreyle okulların 
donanım, başarı; 
disiplin ve temizlik 
gibi konularında 
başarının daha ileri 
konuma nasıl

CBftL’nıle haşarı oranı yükselin
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz yıl başarı 
oranı yüzde 
70 olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nde 
bu yıl başarı oranı 
yüzde İTye 
yükseldi.
Toplam 571 öğren 
cinin öğrenim gör 
düğü CBAL 2007- 
2008 öğrenim yılın
da 139 mezun ver 
diğini açıklayan okul 
müdürü İdris Aka, 
"Bir öğrencimiz sağ 
lığı sebebiyle öğren
imini dondurdu, 
diğer 138 öğrenci 
mizin ise hepsi 
teşekkür ve onur 
belgesi almaya hak

getirileceği konu 
sunda bilgiler Verdi. 
Okul yöneticilerine 
okullarda toplam 
kalite ve 3 yıllık 
stratejik planlama 

kazandı" dedi.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın uygulamaya 
koyduğu yeni sis
teme, göre ise oku
lun başarı oranının 
yüzde 98'e çıktığının 
altını çizen Idris 
Aka, okuldan 

ile ilgili konularda 
okulların daha 
kaliteli nasıl yöneti 
İleceği konusunda 
açıklamalarda 
bulunuldu.

mezun olan ve 
halen okumakta 
olan öğrencilerinden 
2007-2008 
öğrenim yılında 
121 takdir, 256 
teşekkür, 94 
onur belgesi alan 
toplam 471 
öğrencinin bulun
duğunu bildirdi. 
Okul Müdürü 
İdris Aka, yeni 
.sisteme göre 
bu yıl 8 öğrencinin 
başarısız olduğu 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nde 
önümüzdeki yıl 
başarı çıtasının 
daha da yukarıya 
çıkarılacağını 
kaydetti.

BiMSetenMiHentenMI

3-6 yaş grubu 
minikleri öğretmen
leri Hatice Sönmez, 
Zuhal Şekeroğlu, 
Burcu Yolaçık, 
Aybüke Keskin, 
Yasemin Dinç, Aysel 
Çakır, Filiz Vardar, 
Aygül Yavaş ve 
Serkan Sezen göze
timinde öğrendikleri 
bale, folklor, drama, 
modern dans, müzik 
li oyun gösterilerini 
sergilerken, Elma 
Şekeri Korosu da 

göz doldurdu.
16 öğrencinin me 
zun olduğu gecede, 
minikler diploma
larını alarak, kepleri
ni havaya attılar.
Öte yandan, Elma 
Şekeri Kreş ve 
Bakımevi Müdürü 
Erkan Akıncı, gece 
de emeği geçen 
öğretmen ve öğren
cilere teşekkür 
ederek, "Bu gece 
ayrı bir heyecain 
içerisindeyiz. Çün 

kü, Elma Şekeri kre 
şi 10. yılını kutluyor. 
Öğrencilerimiz yıl 
içinde hazırladıkları 
gösterileri 10. 
yılımız heyecanı 
ile hazırladılar. Me 
zun olan tüm öğren
cilerimize başarılar 
diliyorum” dedi. 
Akıncı, yeni dönem 
için kayıtların başla 
dığını belirterek, 
erken kayıt avantaj 
larından yararlanıla
bileceğini söyledi.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
90 M2, SANAYİ CEREYANLI 

KÖŞE- ÇİFT CEPHELİ - 

GENİŞ CAMLI

1 40.000.00 - YTL
(Pazarlık yapılır.)

Eski Pazar Cad. Osmaniye Mh. Lale 
Sok. Ender Apt. - GEMLİK

Müracaat Tel: 00 49 174 90 66 135
0.224 513 44 09

[Özel Diş Hekimleri SSK, Bağ-Kur 
ve Emekli Sandığı üyelerine 

hizmet vermeye başladı
Diş Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SSK, 
Bağ-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden şevk alarak, özel diş hekim
lerinde kron köprü ve protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tür 
diş sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de krom, köprü ve protezleri
ni yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)

İGemlik KBrffez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Milli takım
Futbol karşılaşmalarında 

çok önemli maçlar dışında 
pek televizyonun karşısına 
geçmem.
Ama milli takımın 

maçlarını kaçırmam.
İsviçre karşısında sağanak 

yağmur altında bizimkiler 
top koşturamadılar.
İlk yarıda yediğimiz gol hem defans 

hatası hem de sahanın ağırlığı diyebili
riz.
' İkinci yarıda yağmur sularının çekil 
mesi takımımızın rahat oynamasına 
neden oldu.
İsviçre vatandaşı olan 

Hakan Yakın’ın ilk golün- 
dene sonra Fatih Terim’in 
yüzünü görmeliydiniz.
Ama ikinci yarıda Semih’in 

golüyle yakalanan beraber
lik, hem Fatih Hoca’nın 
yüzünü güldürdü, hem de 
70 milyon Türk’ün..
Futbol fanatiği veya ulusul 

takımı mızın her maçta 
galip geleceğini kendini 
inandıran biri değilim.
Ama, ulusumun takımının 

başkaları karşısında 
başarılı olması benim de 
koltuklarımı kabartır.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_gtiler@hotmail.com

Karşılaşmanın bitimine bir iki dakika 
kala Arda ’nın nefis vuruşu ile ulusal 
sevinci yaşadık.
İşte o an Fatih Hoca’nın yüzünü 

görmeliydiniz:
Kameralar defalarca Fatih Hoca’yı

zu miadı..
Önümüzde Çek Cumhuriyeti ile 

karşılaşma var.
Çek futbolu önemsenmeyecek 

bir futbol değil.
Dilerim, gençlerimiz ulusumuza 

bir sevinç daha yaşatırlar.
Bunca sıkıntı ve stres arasında

böylesi sevinçler ulusal birliği 
güçlendiriyor.

Kafayı türbana takmış bir iktidar 
başka hiçbirşeyi görmezken, futbolda 
milli takımın başarısı herkesi sevin
dirmeye yetti.

Ulusun güzel şeyler görmeye ve yaşa
maya ihtiyacı var.

Sığ bir siyaset ortamı hepimizi 
geri yor.

Buna piyasalardaki durgunluk 
da eklenince gerginlik iyice artı 
yor.

Pazar günü için hazırlıklara 
bugünden başlayacağım.
Masamı kurup, keyifle bir maç 

izleyeceğim.
Bu keyif bizimkilerin gali

biyetiyle süslenirse deme gitsin.
İsviçre karşısında aldığımız gali

biyet gibi bir galibiyet daha tüm 
Türkiye’yi sevindirecek.
Bunu halkımıza çok görmesin

ler.

Simli totı Bursa Cezaevine hayran Mı
Suudi Arabistan'dan 
gelen 21 kişilik 
heyet modelleri 
arasında bulunan 
Bursa'daki cezaev
lerinde inceleme 
lerde bulundu. 
Türkiye'nin internet 
sayfası bulunan ilk 
cezaevi olan Bursa 
Cezaevini görebil 
mek ve incelemede 
bulunmak için 
Suudi Arabistan'dan 
gelen heyet, 
Türkiye'den kendi
lerine model olarak 
seçtikleri cezaev
lerinden biri olan 
Bursa H Tipi ve 
Gemlik Açık 
Cezaevini gezerek 
ilgililerden bilgi 
aldılar. Bursa'daki

ÖZELQ AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

iki örnek cezaevini 
gezen ve çok 
beğenen Suudi 
Arabistan heyeti, 
daha sonra Bursa 
Adliyesi'ne 
giderek Cumhuriyet 
Başsavcı vekilleri 
Namık yılmaz ile 
Hacı Osman 
Kaya'yı makamında 
ziyaret ederek 
gezdikleri cezaev

lerinde kendilerine 
gösterilen misafir
perverlikten 
dolayı teşekkür 
etti. Bursa H Tipi 
cezaevi ile 
Gemlik Açık 
Cezaevine hayran 
kalan Suudi heyetin 
Eskişehir ve Uşak 
cezaevlerini de 
ziyaret edeceği 
öğrenildi.

İNGİLİZCE

MÜZİKKURS DÖNEMLERİ
1. DÖNEM: 30 HAZİRAN-24 TEMMUZ
2.DÖNEM:28TEMMUZ 21 AĞUSTOS 
KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?

KİMLER KATILABİLİR? 
Anasmılı, ilköğretim okulu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI
YÜZME Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Kabada 2 Saat Ayda 8 Saat 
BUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 Saat 
MÜZİK-RESİM Kabada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZ PATENİ-BİNİCİLİK 160YTL

w /;

RESİNİ

BUZ PATENİ

RESİM-MÜZİK 
İNGİLİZCE

ıoo m 
150 HL

16 Haziran 2008 tarihinden itibaren okulumuza gelerek 
27Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. 
Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır. 
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

En biiviik destekçimiz halkımız
Bursa İl Emniyet 
Müdürü Tahsin De 
mir, sivil toplum 
kuruluşlarının toplu 
ma örnek olacak 
çalışmalar yapma 
lan gerektiğini kay
detti.
Demir, Genç Sanayi 
ci ve İşadamları 
Dernöği (GESİAD) 
Başkanı Denizhan 
Sezgin'e yaptığı

ziyarette, polise 
destek noktasında 
her zaman yanların
da olan Bursa 
halkına teşekkür 
etti. Bursa'nın 
diğer büyük 
şehirlere göre 
güvenlik sorunu 
yaşamadığını 
söyleyen Demir, 
"Şehrimizde 
güvenlik ve asayiş

bakımından bir 
problemimiz yok. 
Polis memuru 
arkadaşlarımız ve 
yönetim kadromuz 
görevini en iyi 
şekilde yapmaya 
çalışıyor. Diğer 
şehirlere oranla 
en güvenli şehir ' 
olduğumuzu 
söyleyebilirim" 
dedi.

ÜZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU İNGİLİZCE AĞIRLIKLI YU OKULU
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA ! !

1. DERS SINIF ETKİNLİĞİ

MÜZİK

SINIF ETKİNLİĞİ

BİNİCİLİK

SINIF ETKİNLİĞİ ■

2. DERS İNGİLİZCE İNGİLİZCE SINIF ETKİNLİĞİ ■

3. DERS SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ İNGİLİZCE ।

4. DERS İNGİLİZCE İNGİLİZCE İNGİLİZCE ' !

BÖLEN ARASI YEMEK SAAII YEMEN SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YFMLK SAATİ ■

5. DERS

BUZ PATENİ

İNGİLİZCE

RESİM

İNGİLİZCE İNGİLİZCE

6. DERS SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ ■

7. DERS İNGİLİZCE İNGİLİZCE İNGİLİZCE

8. DERS_________ / SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ J

YU OKULU PB8GMlMI:l BÖKEM 30 HAZİRAN-25 TEMMUZ HR3UŞLAMİÇSAfi1:O9LlO YU OKULU ANASINIFI 12-34-5. SINIF
. iuManTBMUz uolum unutıişsMit :«n KRENcnatRMirvıurTiRulüRUR

TUOKUUİCRETİ :800YH DERS PROGRAMI KATILIMA GÖRE
YU OKULU 20 KİŞİLİK ÖÖRENCİGUHUNU OLUŞUNCA AÇUACIKTLI. ____________ TEKRAR RİJfNL EMECEKTİR

Umurbey Paşabahçeler Mevkii Çihatlı Yolu GEMLİK
Tel: 513 50 M - 513 50 85 Fax: 513 50 84 www.aykentilkogieiim.k12.lr

mailto:kadri_gtiler@hotmail.com
http://www.aykentilkogieiim.k12.lr
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BAŞBAKAN BURSADA
AK PARTİ

YER: Kent Meydanı 
TARİH: 14.06.2008 SAAT: 14:00

Başbakan R.Tayyip 
ERDOĞAN'ın katılımıyla Kent 

meydanı, Bursaray B etabı ve 
Su kayağı tesisi başta olmak 
üzere çeşitli açılışlar 
yapılacaktır.

Açılışa Tüm Gemlik halkı 
davetlidir.

EnverŞAHİN 
AK Parti İlçe Başkanı

NOT: Açılışa katılmak isteyenler için araçlar Cumartesi Günü Saat 12:00'de İskele Meydanından Hareket Edecektir.

|”L , J...1 _ .. • ............ . .................................

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

Ferda 
&

Erdem

■;;ı
•*

35 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset |. I
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK |

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



ıziran 2008 Cuma

UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA 

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLAR!
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANSLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ.

Adres: İstiklal Cd. Gemlik/BURSA
TEL: 0.224 513 60 40
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Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
Türkiye’nin 
İsviçre'yi 2-1 yendiği 
maçın ardından 
kutlamalar yapan 
liseli gençlerin 
otomobili takla attı. 
Otomobilin 4 takla 
attığı kazada 17 
yaşındaki lise 3. 
sınıf öğrencisi 
Hulusi Murat Tanırer 
hayatını kaybetti. 
Ehliyetsiz lise 
öğrencisi sürücünün 
kullandığı otomobil, 
kontrolden çıkarak 
yol kenarındaki 
elektrik direğine 
çarpıp, takla attı. 
Kazada 17 yaşındaki 
Hulusi Murat 
Taner olay yerinde 
hayatını kaybe 
derken, yaralanan 
3 kişi hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Ömer Ç. 
(17), babasına ait . 
16 BJR 10 plakalı 
otomobili alarak 
arkadaşları 
Gürkan B. (17), 
Kemal B. (17) ve 
Hulusi Murat 
Taner’le (17)

gezmeye çıktı.
Ömer Ç. idaresinde
ki otomobil Küçük 
Sanayi Metro 
İstasyonu civarında 
kontrolden çıkarak 
yol kenarındaki 
elektrik direğine 
çarpıp, takla attı. 
Kazada otombilden 
fırlayan Hulusi
Murat Taner olay 
yerinde hayatını 
kaybederken lise 
öğrencisi oldukları 
öğrenilen yaralılar 
Ömer Ç., Gürkan 
B. ye Kemal B. 
hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Yaralı 
gençlerin sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili 

başlatılan soruştur
ma sürüyor. 
Özel bir lisede 
öğrenim gördüğü 
öğrenilen Hulusi 
Murat Taner'in 
ölümü yakınlarını 
yasa boğdu. 
Bugün dağıtılacak 
karne gününde
okulundan teşekkür boğuldu. .
belgesi alması
beklenen Tanırer'in, 
Özel Nilüfer Anadolu 
Lisesi'ndeki sınıfın
da arkadaşları duy 
gulu anlar yaşandı. 
Sırası arkadaşları 
tarafından süslenir 
ken, okul yetkileri de 
Tanırer'in çok başarı 
lı bir öğrenci olduğu 
nu ve bugün karne 
dağıtımı sırasında 
kendisine teşekkür 

belegesi verileceğini 
söylediler.
Okul Müdürü Servet 
Yılar, Tanırer'in 
karnesi ve teşekkür 
belgesini sınıfta 
göz yaşları 
içerisinde imzaladı. 
Dakikalarca ağlayan 
Yılar, "Meslek 
hayatımda en zor 
günü yaşıyorum. 
Hulusi çok 
sevdiğim, çok 
başarılı, geleceğin
den ümit ettiğim 
bir öğrenciydi. 
Acımız büyük." 
dedi. Yılar, 
karnesini ve 
teşekkür belgesini 
imzalarken ' 
gözyaşlarına 

Tanırer'in sırasını
karanfiller ve 
fotoğraflarla 
süsleyen sınıf 
arkadaşları da sınıf 
tahtasına "Sevgili 
Hulusi şeni unut
mayacağız." diye , 
yazdı. Öte yandan 
Tanırer'in babası 
Mehmet Taner 
Tanırer'in 
metanetli duruşu 
dikkat çekti.

Kamyonun deposundan 
600 litre mazot çaldılar
Bursa'da kimliği belirsiz hırsızlar park 
halindeki kamyonun deposundan 600 litre 
mazot çaldı.
Edinilen bilgiye göre, Üçevler Mahallesi 
Ahıska Caddesi'nde park halindeki Şener 
Geldi'ye (31) ait 16 L 2344 plakalı kamy
onun deposunu açan kimliği belirsiz hırsı
zlar depodan 600 litre mazotu çekip 
bidonlara doldurarak kaçtı. Sabah kamy
onu çalıştırmak istediğinde deponun boş 
olduğunu fark eden Şener Geldi, polisi 
arayarak ihbarda bulundu. Olayla alakalı 
soruşturma başlatan polis kimliği belirsiz 
mazot hırsızlarının peşine düştü.

Teşbihi kaybolunca aiköf 
altlığı arkadaşını bıcaklaılı 
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde otomo
bilde arkadaşıyla alkol alan bir kişi, vites 
koluna astığı teşbihi kaybolunca arkadaşı 
nı bıçakladı. Yaralanan genç hastaneye 
kaldırılırken zanlı, polis tarafından gözaltı
na alındı. Edinilen bilgiye göre, Sinandede 
Mahallesi Soğancı Sokak'da otomobille 
gezerken alkol alan Mehmet A. (29) ve 
Rıfat A. (32) sohbet etmeye başladı. Bu 
sırada otomobilin vites koluna teşbihini 
koyan Rıfat A., bir süre sonra teşbihin kay
bolmasıyla Mehmet A. ile tartışmaya başla 
dı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 
Rıfat A., arkadaşını sağ karın boşluğundan 
bıçakladı.

3 
ai 
i 
s* BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN İ

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 

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

K.Kumla’da Ayazma Mevki i 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 
i Tel : 513 24 74 Fax: 514 İO 21

■7
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4 milyon işçi 
emeklisi açlık 

sınırında
Enerji ve gıda fiyat
larına yapılan zam
lar ve genel olarak 
hızlı bir yükseliş 
temposu izleyen 
enflasyon, açlık 
sınırının altında 
yaşayan SSK emek
li sayısını arttırdı. 
Açlık sınırının altın
da yaşayan SSK 
emeklilerinin 
oranının Mayıs 
sonu itibariyle 
yüzde 89'a çıktığı 
belirlendi. SSK'dan 
emekli aylığı alan 4 
milyon 255 bin 193 
kişiye 720.32 YTL 
olarak belirlenen 
açlık sınırının altın
da aylık ödeniyor. 
Türkiye İşçi

Emeklileri Derneği 
(TİED) araştırması
na göre, 2006 yılı 
Mart ayında 4 mily
on 3 bin 798 işçi 
emeklisinin yüzde 
82'si açlık sınırının 
altında yaşarken, 
2008 yılı Mayıs 
ayında 4 milyon 
776 bin 357 
emeklinin yüzde 
89.09'una açlık 
sınırının altında 
aylık ödendiği 
belirlendi. 2006 
yılında 3 milyon 281 
bin 606 emekli açlık 
sınırının altında 
kalırken,.2008 yılın
da bu sayı 4 milyon 
255 bin 193'e 
yükseldi.

SATILIK DAİRE
Denize sıfır, 3 vatak 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

devrenkiralikdukkan

DEVKEN KİRALIK 
NALBUR DÜKKANI

0.532 424 10 25

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANI YOR |

[Endüstri Meslek lisesi veyo 
I Meslek Yüksek Okulu 

elektrik bolumu mezunu
ELEMANLAR ARANIYOR

Miiracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. Kid Gemlik /BURSA 

TEL 0.224 514 00 60

9 YAŞ |

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ 
EtsnttOAUMm 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ

Gemlik Yalova Yolu 5. Km.
Tel: 513 23 94

KİRALIKDENİZMANZARALIDAİRE
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

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

REDKİT
LÜTFEN BAŞA SAR

Ot;|; * T

(Kezefvasyon
Tel: 515 3J 21)

12.00- 14.00- 16.00-19.00
14.15-16.30-19.15-21.15
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Julio lalesias gönülleri fethetti Ailelere lıamc uyarısı
‘47. Uluslararası 
Bursa Festivali’ 
kapsamında konser 
veren İspanyol 
sanatçı Julio Iglesi 
as, muhteşem sahne 
performansıyla hay 
ranlarını büyüledi. 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu'nda 
gerçekleştirilen 
konsere BursalIlar 
büyük ilgi gösterdi. 
Satışa sunulduğu ilk 
günde konser bilet
leri tükenen Madrid 
doğumlu sanatçı 
Julio Iglesias, Bur 
sa'da karşılaştığı 
sevgi selinin ken
disini çok heyecan
landırdığını söyledi. 
‘Julio Iglesias’ adını 
dünyay.aduyuran 
‘Natalie’, ‘Hey’, 
‘Amor’, ‘Crazy’ ve 
‘Momentos’ gibi 
hit parçalarını kon
serinde seslendiren 
65 yaşındaki sanatçı, 
şarkılarının yanı sıra 
vokalistleriyle yap

tığı danslarla da iz 
leyenlere keyifli 
saatler yaşattı.
Romantik şarkıların 
usta yorumcusu, 
müziğin kendisine 
‘aşk’ı hatırlattığını 
söyledi..
Dinleyicilerine müzik 
ziyafeti çeken Iglesi 
as, “Bugün Türkiye 
için önemli bir maç , 
var ve sizler burada 
siniz. Sizin sevginize 
ihtiyacım var” dedi. 
Müzik kariyerine 
80’in üzerinde albüm 

le çok sayıda ödül 
sığdıran ve 1983 
yılında da Paris’te 
Guinness Rekorlar 
Kitabı tarafından 
verilen Elmas 
Plak ödülünü alan 
Iglesias, Bursa 
konserine özel 
repertuarıyla hayran
larını büyülerken; 
sanatçının dan
sçılarının tango 
gösterisi de 
beğeniyle izlendi. 
Muhteşem bir şova 
şahit olan BursalIlar, 

coşkulu gecenin 
sonunda usta 
sanatçıyı ayakta 
alkışladı.
Konserin ardından, 
ünlü sanatçıya çini 
vazo armağan edildi. 
Sevenleriyle kuliste 
sohbet eden Iglesi 
as, Bursa’yı ve 
BursalIları çok sıcak 
bulduğunu, 47 yıldır 
sürdürülen Bursa 
Festivali’nde sahne 
almanın ise çok 
onur verici * 
olduğunu söyledi.

Dicle Üniversitesi 
(DÜ) Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Aytekin Sır, 
karnesinde zayıf 
olan çocuğu yargıla
ma, cezalandırma, 
eleştirme ve karnesi 
iyi olanla karşılaştır
manın, ailelerin uy 
guladığı yanlış tu 
tumlar olduğunu 
bildirdi. Prof. Dr. Sır, 
Türkiye'de 1 milyon 
öğretmen ve 20 
milyon öğrencinin 
yıl sonu tatiline gire
ceğini hatırlatarak, 
kötü karne getiren 
öğrencilere baskı 
uygulanmaması, iyi 
karne getiren öğren
cilere ise gereğin
den fazla ilgi göste 
rilmemesi gerektiği
ni söyledi. Karnenin 
aslında çocuklar ka 
dar ailelere de ve 
rilmiş bir not oldu 
ğunu ifade eden 
Prof. Dr. Sır, kar

nenin sadece çocu 
ğun çalışmasının bir 
sonucu olmadığını, 
ailenin çocuğa bakı 
şı, çocukla ilgilen
mesi, çocuğun okul 
yaşamı ile ilgilen
mesinin sonucunu 
da yansıttığını 
bildirdi.
"Çocuğumu giy
diriyorum, elbise 
alıyorum, karşılığın
da çocuğum da ba 
na çok iyi karne ge 
tirsin" yaklaşımının 
yanlış olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. 
Sır, yapılması gere 
ken şeyin çocuğun 
eksikliklerini anla- J 
mak ve bunları gi 
dermek olduğunu 
belirtti.
-KORKU VE KAYGI 
Eğitim yılının son 
günlerinin kimi 
öğrenciler için tatil, 
kimileri için ise 
korku ve kaygının 
başladığı günler 
olduğu belirtildi.

GEMLİKSPDB KULÜBÜ 
BAŞKANLIĞINDAN 

KONGBE İLANI
Kulübümüzün genel kurul kongresi 30 Haziran 2008 Pazartesi 

günü saat 18.oo’de Gemlik Fenerbahçeliler Derneği Lokalinde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde kongre bir hafta sonra aynı 
yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

• GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin oluşumu
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Raporların görüşülerek aklanması
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7- Tahmini gelir gider bütçesinin okunarak görüşülmesi 
8-,Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

BDRSA ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARI 
KORUNA DEBNEGİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
Derneğimizin genel kurul kongresi 30 Haziran 2008 Pazartesi 

günü saat 14.oo’de Ata Mahallesi Özel Türe Özel Eğitim Kurs 
Merkezi Öğretmenler Odası GEMLİK adresinde yapılacaktır. 
9 Çoğunluk sağlanmadığı takdirde kongre bir hafta sonradaydı 
yer ve saatte tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2- Divan heyeti seçimi
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
4- Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası
5- Mali raporun okunması ve ibrası

.6- Tahmini gelir gider bütçesinin okunması
7- Yönetim kurulu asil, yedek ve denetim kurulu asil ve yedek 

üyeleri ile Federasyon Delegelerinin seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

Ormanlarımıza sahip çıkmak için topladığımız imzalar bir milyonu geçti.
Şimdi amacımız ormanlarımızı sattırmamak. Geleceğimize sahip çıkmak. | M n 

TEMA, 21 Mart Dünya Ormancılık Gühü’nü, ülkesinin geleceğine 
imza atan, topraklarına el koyan destekçileriyle kutluyor.

------- • . , ■ — --------- $-----------------------------------------------------

K AŞ€D« BflJlOMfK YOK
KALİTELİ KAŞELERtIYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi BoratSokak No :3/B GEMLİK
MÂTBAAOİLlk ■ YAVlNCILİK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 F«ix: (0.224) S13 35 95
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BronzlaşırRen dikkat
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Recep Akdur, 
yaz aylarının gelme
siyle beraber 
güneşin zararlı etki
lerine karşı dikkatli 
olunması gerektiğini 
bildirdi. Prof. Dr. 
Akdur, bronzlaş
manın aslında 
derinin hasar 
görmesi anlamına 
geldiğini söyleyerek 
“Güneşlenmenin 
yararı yok zararı 
çoktur. Deri kanser
lerinin temel nedeni 
güneştir” dedi.

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Recep Akdur, 
ANKA'ya yaptığı 
açıklamada, güneşte 
bulunan mor ötesi 
ışınların deride 
başta yaşlanma ve 
kanser gelmek 
üzere birçok hasara 
neden olduğunu 
belirtti. Güneşten 
yalnızca plaj ve ben
zeri açık alanlarda 
değil her zaman 
korunmak gerek
tiğine işaret eden 
Prof. ur. Akdur, 
“Güneş deride önce 
bronzlaşma sonra 
çillenme, kalınlaşma 
kabalaşma ve 
esneklik kaybolması 
gibi hasarlara neden 
olarak cildin kısa 

sürede yaşlanması
na neden olur. 
Bundan daha da 
kötüsü tüm cilt 
kanserlerinin temel 
nedeni güneşe 
maruz kalmaktır” 
dedi.
-OLABİLDİĞİNCE 
KOYU RENKLİ VE 
PAMUKLU GİYİNİN- 
Prof. Dr. Recep 
Akdur, güneşin 
zararlı etkilerinden 
korunmak için ise, 
yapılması gereken
leri şöyle sıraladı: 
"-Güneşten korun
manın kesin ve en 
sağlıklı yolu güneşte 
kalmamaktır. Bu 
nedenle zorunlu 
olmadıkça güneşte 
Kalınmamalıdır.
-Yaz aylarında 
güneşin daha dik 
açılarla geldiği ve 
daha yakıcı olduğu 
1000-1600 saatleri 
arasında gerekli 
olmadıkça sokağa 
çıkılmamahdır.
-10.00-16.00 saatleri 
arasında plaj ve 
benzeri açık alanlara 
çıkılmamalı kesinlik

le güneşlenilmeme- 
lidir.
-Uygun giysiler 
giymek güneşin 
zararlarından korun
mak için etkili bir 
yoldur.
-Yaz günlerinde 
sokağa çıkarken 
geniş kenarlıklı 
şapka, güneş 
gözlüğü, kapalı 
elbiseler giyilmelidir. 
Şapka ve elbiseler; 
sık dokunmuş, ola
bildiğince koyu ren
kli ve pamuklu 
kumaştan yapılmış 
olmalıdır. Bilinenin 
aksine beyaz, açık 
renkli, gevşek doku- 
lu ve keten 
kumaşlar iyi bir 
koruma yapmamak
tadır. Bun nedenle 
bu tür giysilere 
güvenerek uzun 
süre güneşte kalın
mamalıdır.
-CİLT KANSERİ 
GÜNEŞ KREMİ 
KULLANANLARDA 
DAHA FAZLA 
GÖRÜLÜYOR- 
-Sokağa çıkarken 
elbiselerin açık 
bıraktığı, yüz, kulak, 
boyun ve benzeri 
yerler güneş kremi 
ile kremlenmelidir. 
-Koruyucu olabilme
si için güneş Krem
lerinin en az 15 
koruma faktörü 
(SPF) içermesi 
gerekir. Hiç bir 
güneş kremi tam 
koruma sağlamaz. 
Güneş kremine 

güvenerek, kesinlik
le güneşin yakıcı 
olduğu saatlerde 
veya Uzun süre 
güneşe maruz kalın
mamalıdır. Cilt 
kanserleri, güneş 
kremi kullananlarda 
daha sık görülmek- , 
tedir. Çünkü bu 
kişiler güneş krem
ine güvenerek daha 
uzun süre güneşte 
kalmaktadır.
-Gölge yerlerde 
iken de, yansıyan 
İşıklar nedeniyle, 
güneşe maruz 
kalındığı ve 
güneşin zarar 
verdiği 
unutulmamalıdır 
-Çocuklar güneşe 
daha duyarhdır. 
Güneşten korumak 
için çocuklara 
daha büyük özen 
gösterilmelidir.
-Güneş açık 
tenlilere daha 
çok zarar verir.

Açık tenli kişilerin 
güneşten korunmak 
için daha çok 
dikkat etmesi 
gerekir.
-Kişiler, düzenli ve 
dikkatli olarak cildi
ni kontrol ederek; 
renk değişikliği, ■ 
ben oluşması, 
benierde büyüme, 
yüksekliğinde 
artma, kanama, gibi 
değişiklikler 
gördüğünde ihmal 
etmemeli, mutlaka 
doktora kontrol 
olmalıdır.

Her gün lıir । 
auuç böğürtlen
Türkiye'de yaygın 
olarak doğal ortam
da yetişen, ancak 
uyum çalışmaları 
sonucu ekim alan
ları hızla artan bö 
ğü'rtlenin, kansere 
karşı koruyucu et 
kişinin yanı şıra 
kan şekerini de 
dengelediği, bu 
nedenle "günde bir 
avuç" tüketilmesi 
gerektiği bildirildi. 
Çukurova Üniyersi 
tesi (ÇÜ) Ziraat Fa 
kültesi Bahçe Bit 
kileri Bölümü Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Nurgül Türemiş, 
kozmetikten gıda 
sanayine kadar çok 
amaçlı kullanılabi . 
len böğürtlene gös
terilen ilginin her 
geçen yıl daha da 
arttığını söyledi. 
Artan talep karşıt 
sında Türkiye'deki 
17 ayrı yörede, 
ziraat fakülteleri 
tarafından uyum 
çalışmaları 
yapıldığını belirten 
Prof. Dr. Türemiş, 
bunun sonucunda

| soğuk hava koşulla 
, rina sahip yerler 
। dışındaki kesim- .

lerde böğürtlen 
bahçeleri oluşturu
larak üretiminin 
yaygınlaştığını 
bildirdi.

Böğürtlenin antiok- 
sidan ve C vitamini 
açısından oldukça 
zengin bir meyve 
olduğunu ifade e 
den Prof. Dr. Türe 
miş, şöyle konuştu: 
"Yaptığımız araştır
malarda böğürtle 
nin, bünyesinde 
barındırdığı 
antioksidanlar 
ve renk veren 
maddeler 
nedeniyle bağışıklık 
sistemini güçlendi 
rerek kanser türle .. 
rine karşı koruyucu 
etkisi olduğunu 
saptadık. Böğürt 
len, organik asitler, 
mineraller ve vita-, 
minler bakımından 
çok zengin bir mey 
ve. Özellikle bitkiler 
de bulunan flavan- 
lar açısından 
zengin olan 
böğürtlen, kansere 
karşı adeta kalkan 
görevi üstle niyör. 
Ayrıca kanı 
incelterek kan şe • 
kerini dengeleyen 
böğürtlen, diyabet 
rahatsızlıkları olan 
hastalar için önemli I 
bir şifa kaynağı.
Çok sayıda özelliği j 
dolayısıyla günde 
bir avuç böğürtlen 
yenmesi, sağlık 
açısından son 
derece yararlıdır."

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Millj Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 

■ İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

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

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR - FERİBOT

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

_______ OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Habaş 61316 37
Mogaz ' 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BRGaz 514 59 81'
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçağaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

NÖBETÇİECZANE
I3 Haziran 2008 Cuma 
ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu No: 16/A 
Tel: SIHHİ GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 3082

FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSEL

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 2008 projelerini tanıttı

Umurbey Çarşı Meydanı’nda düzenlediği toplantıda Umurbey’in çehresinin daha 
da gelişeceğini söyleyen Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
Aytepe Parkı ile Anıt Mezar yanında bulunan arsa üzerinde projelendirilen 
Kayalar Kafa projesinin tanıtımını yaptı. Güler, “Son güne kadar hizmet vermeye 
devam edeceğiz ve buna kimse engel olamayacak’’ dedi. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Haydi tatile...
Türkiye okullarında tatil başladı.
Bugün milyonlarca öğrenci yaz tatiline girdi. 
Çocuklar karne sevincini yaşıyorlar.. 
Biraz da tatile girmenin mutluluğunu.

_______ Devamı sayfa 5’de

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

‘TRAFİK * YOL BELGESİ
*KASKO
* KAYIT TESCİL
* PLAKA
* NAKİL

« TEMİZ KAĞIDI 
* MUAYENE 
* DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

îemlilı Körfez, 36 yasına giriyor
Gazetemiz Gemlik Körfez, bugünkü sayısıyla 35 yıllık yayın 
yılını geride bırakıyor. 16 Haziran 1973 günü yayın yaşamı
na haftalık olarak başlayan Gemlik Körfez Gazetesi, 2002 
yılından beri günlük olarak Gemliklilere hizmet vermeye 
devam ediyor. Haftanın 6 günü Gemlikliler ile buluşan 
gazetemizin internet sayfası ise dünyanın her tarafından ilgi 
ile izleniyor. Gemlik Körfez Gazetesi, pazartesi günü yayın
lanacak olan sayısı ile 36. yayın yaşamına adım atacak.

KÖFTE

IZGARA ve
AYRAN | 

' 4.50 - YTL. j

GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT EDEBİLECEĞİ^tek adres

SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE 
€V V€M€Kl€Rİ ve TRTU ÇEŞİTLERİ 

İŞYERİ ve KAMU BURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

Yeni İşleticisiyle Hizmetinizde.

Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

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


14 lla/.iran 2008 Cumartesi Gemlik KBrf ez Sayfa 2

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA.

ÖSS....
Yarın...
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci 

ÖSS,'ye girecekler..
Kazanırlarsa üniversiteli olacaklar..
Kazanamazlarsa...
Umutlarını öldürmeden şanslarını dene

meyi sürdürecekler..
Yaşamsal dönüm noktası..
Yıllar süren çabalamanın meyvesinin 

toplanacağı bir sınav..
Meyve..
Ama hormonla desteklenenler daha çok 

ilgi görecek.
Doğal yöntemlerle beslenenler ne yazık 

ki istenilen karşılığı alamayacak..
Sistemin dayattığı bir sonuç..
Yıllardan beri süregelen yanlışlık..
Hala öğrenci "kaderini" 180 dakikalık 

sürede yaptıklarıyla belirliyor..
Yıllardır..
Yanlışlıklar ve art niyet yönetim biçimine 

dönüşünce..
Eğitim..
Sanayi..
Kalkınma politikalarında bilerek oluştu

rulan sistemsizlik, günümüzde "güven"siz 
bir ortam hazırladı..

Sömürülen..
İşsiz kalan..
Yoksullaşan bir toplum yaratıldı..
Okumayan..

| Düşünmeyen..
Sorgulamayan..

I Bir kuşak..
Umudunu "sınavlara" bağıtlayan bir

I topluluk...
Doğal olarak yarına güvenle bakamıyor..
Milyonlarca öğrenci şınava giriyor..
Bir tutam derşle Şansı ve umudu buluş

turarak üniversitenin kapısını zorluyor..
Neyse ki bu yıl..

z Daha şanslı evlatlarımız..
Hem sorular diğer yillara göre daha 

i kolay olacakmış..
Hem de iki kişiden birisi üniversiteye 

girecekmiş..
Umuda yolculuk..
Uzun ve meşakkatli..
Dikenli ve taşlı...
Ekonomik gücü iyi olanlar.
Hormonla, desteklenenler..
Hedeflerinin ilk ayağına ulaşacaklar..
Bu aşamada...
Ne denli eleştirsek de..
Yargılasak da..
Sınav yapılacak..
Onun için..
Evlatlarımıza başarılar dileyelim ve ardın

dan da
Sakin olmalarını..
Panik yapmamalarını...

■j Dikkatli olmalarını önerelim..
Ama şunu da ekleyelim..
ÖSS yaşamın son noktası değil..
Onun için asla ürkmeyin çocuklar..
Bu ülkenin "çalışkan" gençlere her 

zaman ihtiyacı var..

abone oldunuz mu?
—mıııııııınüiııııııııı» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Hanlar Bölaesi için alımlaı hızlanlı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
kent merkezindeki 
tarihi dokunuh gün 
ışığına çıkarılması 
için başlattığı 
Hanlar Bölgesi'nin 
çevresinin düzenlen
mesiyle ilgili çalış
malar hızlandı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Hanlar 
Bölgesi'ni gün 
yüzüne çıkartacağı 
proje öncesi 
yapılacak kamu
laştırma ve yenileme 
alanlarıyla ilgili 
plan değişiklikleri 
için meclisten 
yetki aldı. Büyükşe 
hir Belediyesi meclis 
toplantısında, yak
laşık 21 hektarlık ala 
nı kapsayan Hanlar 
Bölgesi'ndeki düzen
lemelerle ilgili plan 
değişiklikleri ele

alındı. Meclis Baş 
kanvekili Fahreddin 
Yıldırım'ın başkan
lığında toplanan 
mecliste, Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Daire Baş 
kanı Hakan Koyun 
lular, Hanlar Bölge 
si'nde uygulanması 
planlanan projenin 
anlatıldığı bir 
sunum yaptı. 
Düzenleme çalış
masının, Cumhuriyet 
Caddesi'nin bitiş

noktasıyla Uluca 
mi'ye kadar olan 21 
hektarlık (210 bin 
metrekare) bölgede 
yapılmasının plan
landığını anlatan 
Koyunlular, "Projeye 
göre Yeni Karamür 
sel ile Kapan Han'ın 
bulunduğu noktaya 
kadar olan bölgede, 
anayola cephesi 
bulunan binaların 
olduğu 10 bin 
metrekarelik alan 
plan kararı ile

meydan olarak 
düzenlenecek." dedi. 
Meclis toplantısında 
görüşülen bölgenin 
düzenlenmesi hak 
kındaki 2 maddenin 
teknik detaylarıyla 
ilgili bilgiler veren 
Koyunlular, plan 
değişliklerinin ardın
dan, uygulanacak 
proje ile sonradan 
yapılmış binaların 
yıkımı ile Pirinç 
Han, İpek Han, 
Bakırcılar Çarşısı ve 
Kapan Han'ın tüm 
güzelliği ortaya 
çıkacağını kaydetti. 
Hanlar Bölgesi'nin 
tanıtımının ve 
değerlendirmelerin 
ardından, projenin 
uygulanmasına 
yönelik yapılacak 
plan değişiklikleri 
oy. çokluğuyla 
kabul edildi.

»k.« ’Jl ... 1
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 

Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 

3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 

manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne

yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu 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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr


’t
x 14 Haziran 2008 Cumartesi .. . n n■' ■ ... — —... HABER Sayfa 3

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 2008 projelerini tanıttı

WB IİIKI Mil llltf Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kapatılma süreci 
başlayan ve Anaya 
sa Mahkemesi 
tarafından önümüz 
deki günlerde ka 
patılıp kapatılma
masına karar verile
cek olan Umurbey 
Belediyesi'nde 
projeler devam 
ediyor.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
dün belde Çarşı 
Meydanın’da düzen
lediği toplantıda 
Aytepe Parkı ile^ 
anıt mezar yanında 
bulunan arsa üzerin 
de projelendirilen 
Kayalar Kafe'nin 
tanıtımını yaptı. 
Güler, yeni 
düzenlemeler ile 
Umurbey'in 
çehresinin daha da 
gelişeceğinin altını 
çizerken "Yeni 
genelgeler belde 
başkanlarına 
adeta Belediye’ye 
uğramayın diyor. 
Biz ekip olarak son 
güne kadar hizmet 
vermeye devam 
edeceğiz ve buna 
kimse engel 
olamayacak" dedi.

İLK PROJE 
AYTEPE PARKI 
Güler, yeni projeleri
ni açıklarken, 
Aytepe'nin Celal 
Bayar'dan sonra 
bilinen ikinci yer 
olduğunu belirterek, 
"Aytepe Umurbey'in 
marka yerlerinden 
biridir. Biz, Umur 
bey için uğraşıyoruz, 
daha 10 ayımız var. 
İnşallah karar 
Anayasa Mahkeme 
si’nden döner. Ben 
bir daha Umurbey'de 
aday olmayacağım 
için bu iki proje 
benim son projeler
im olacak" dedi. 
Aytepe'nin SİT 

» alanı içinde yer 
aldığından projenin 
kurul tarafından 

»onaylandığını bildi 
ren Güler, beldenin 
çam ağaçları ile 
kaplı, yeşillikler 
içerisinde, İznik 
Gölü ile Gemlik 
Körfezi'nin az 
bulunur manzarası
na hakim bir yeri 
olan Aytepe'nin 
Umurbey'e kuşbakışı

bakan, en güzel 
tepelerinden biri 
olduğunu ve 1960 
yılında işletmeye 
açıldığını hatırlata 
rak, "Aytepe, 1990 
yılında Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu 
tarafından 1. dere
cede doğal SİT alanı 
olarak tescil edilmiş, 
daha sonrasında 
bu bölgenin kuzey 
kısmı 1991 yılında 
turizm amaçlı uygu
lamalara imkan sağ 
laması amacıyla 1. 
derecede SİT alanın
dan çıkarı larak, 
doğal yapının korun
ması ve geliş tirilıhe- 
si yanında kamu 
yararı göz önüne 
alınarak kullanıma 
açılabilecek alanlar 
olarak adlandırılan 
2. derecede SİT 
alanı olarak tescil 
edilmiştir" dedi.
Mülkiyeti Umurbey 
Belediyesi’ne ait 
olan 6417 metrekare 
büyüklüğündeki 
eşsiz bölgenin 
doğal yapısının 
ve güzelliklerinin 
muhafaza edilerek 
yeniden yapılan
dırılması için 
Umurbey Belediyesi 
olarak kolları sıva 
dıklarım söyleyen 
Güler, "Grena 
Mimarlık Mühendis 
lik Müşavirlik tarafın
dan hazırlanan Umur 
bey Aytepe Parkı 
Düzenleme Projesi" 
Bursa Kültür ve Tabi 
at Varlıklarını Koru 
ma Kurulu'na sunu 
larak onayı alın
mıştır. Umurbey 
Belediyesinin 2008 
yılı içinde hayata 
geçirmeyi hede
flediği en büyük 
yatırım olarak 
"Yap-Işlet-Devret" 
modeli ile 2886 
sayılı Devlet İhale

Kanunu’na göre 
pazarlık usulü ihale 
edilmesi planlandı. 
Bu planlamaya 
uyularak T Temmuz 
2008 Pazartesi günü 
saat 14.00 de ihalesi 
yapılacak olan Ayte 
pe Projesi’nin şubat 
ayı sonunda bitiril 
mesi ve hizmete 
açmayı düşünü 
yoruz" dedi.
Aytepe Projesi 
ile toplam 9128 
metrekarelik alanın 
yeniden düzen
leneceğini de . 
kaydeden Güler, 
alan içinde kafeterya 
ve restoran olarak 
416,21 metrekare 
inşaat alanı, seyir 
terasları, pergolalar 
ve küçük bir anfi'nin 
de yer alacağı, 
ayrıca düzenleme 
alanında bulunan 
bütün ağaçların 
korunacağı gibi 
69 adet yeni ağaç, 
1050 adet çalı türü 
bitki dikileceğini 
ve 75 metrekarelik 
alanın mevsimlik 
çiçek bölümü olarak 
düzenleneceğini 
bildiren Güler, 
"Umudumuz o ki, 
her yıl çok sayıda 
misafiri o yorgun 
ama bir o kadar 
da huzur veren 
vazgeçilmez güzel
likleri ile ağırlayan 
Umurbey'in en güzel 
tepesi, bu projenin 
başarıyla son- 
landırılması halinde, 
Umurbey misafir 
perverliğinin en 
güzel örneğini 
sergileme şansını 
bulacak. Belki de bir 
çoğumuz Körfez'e 
alabildiğine hakim 
bu tepede kahvesini 
yudumlarken daha 
önce pek az 
şahit olduğumuz, 
güneşin altın 
saçlarını derin

maviliğe gömüşünü 
izleme fırsatı 
yakalayacak" diye 
konuştu.

İKİNCİ PROJE 
KAYALAR KAFE 
İkinci projenin ise 
Celal Bayar Anıt 
Mezarı yanında 
2007 yılında 
Umurbey Belediyesi 
tarafından 190 
metrekarelik arsanın 
kamulaştırıldığını 
bildiren Güler, . 
"Kamulaş tırmanın 
ardından Belediye 
Hizmet Alanı olarak 
tanımlanan bu 
arsa üzerinde Celal 
Bayar Parkına da 
hizmet verecek 
bir kafeterya 
projelendirme çalış
malarına başladık. 
Bu alan Gemlik 
Körfezine kuş bakışı 
bakan ve Celal 
Bayar Vakıf Müze - 
Kütüphane vefAnıt 
Mezara çok yakın 
bir konumda 
olduğundan 
Umurbey açısından 
çok önemlidir. 
Bunun bilincinde 
olan Umurbey 
Belediyesi Yüksek 
Mimar İsmail 
Kındır ile birlikte 
bir proje üretmiştir. ' 
Bu projeye göre 
bodrum katta 
153.64 metrekare, 
zemin katta 144.67 
metre kare, çatı 
arasında 74.93 
metrekare olmak 
üzere toplam 
373.24 metrekare 
inşaat alanı bulun
maktadır. Kayalar 
Kafeterya 4734 
sayılı Kamu İhale 
Kanununa uyularak 
27 Haziran 2008 
Cuma günü saat 
14.00 de ihalesi 
yapılacaktır. 
İnşaat işinin 
2008 Aralık 
ayında biti 
rilmesi planlanan 
Kayalar Kafeteryanın 
açılışını da Ocak 
ayında yapmayı 
düşünüyoruz." 
diyen Fatih Mehmet 
Güler, yaklaşık 
700 bin YTL 
tutacak iki projenin 
tamamlanması 
ile Umurbey'in 
değerine değer 
katılmış olacağını 
sözlerine ekledi.

Halka ulaşmanın yolu 
Hülya Avşar'dan geçer...

"Sayın Başbakan'ın bir ışığı ve karizması var. 
Sakinye soğukkanlı. Çok kuvvetli bir kişiliğe sahip. 
Kendisini yeterince ifade edemediğini açık açık 
gördüm. Kendisini ifade edememesinin nedeninin 
kendisiyle ilgili bir durumdan değil sorulan sorular
dan kaynaklandığına inanıyorum. Halka ulaşmak için 
iyi bir yol olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık mitin
glerin ve halka seslenişlerin yeterince dinlendiğini 
sanmıyorum. Bu da bir ifade zorluğu yaratıyor. " 

İşte Avşar kızı ile Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 
söyleşisinden aldığım notlar yukarda...

Her şeyi özetlercesine...
Paparazzilere tutulurcasına tutulmak da bu ola 

gerek Başbakan Erdoğan açısından.
Ancak iyi ki bu programa katılmış, zira Hülya 

Avşar öyle etkilenmiş ki, elektrik ve ışık ve kariz
masından... 'Korkmayın', 'şeriat gelmeyecek' diy- 
erekten halkım insanını da uyarıyor.

Mutlu sonlu Türk filminde olduğu üzere; kırpık 
bıyıklı as adam ile şarkıcını rol kestiği bir film sah
nesinde gibiyim...

Ne hallerde siyaset giysisindeki baş aktörler... 
Tayyip Erdoğan 'icraatları' yerine sık sık 

Türkiye'nin en ünlü politikacısı-felsefecisi-gazetecisi- 
oyuncu- şarkıcı (!) Hülya Avşar ile söyleşini 
kaçırdığımdan beri uykusuz hallerdeyim...

Nasıl atlarım, ben böylesine karizmatik bir prog 
ramı...

Eşi Emine Hanımın katkısı ile Hülya Avşar’ın pro
gramını seçen (hülya öyle diyor ya, Emine Hanım 
beni çok sever...)

Tayyip Erdoğan ’Seda'nın programını tercih 
etseydi keşke... Halk orada zira. Parasızlıktan yakı
nanlar, boşananlar, dramlar, işsizler, bağırtılar...

Ne güzel olurdu. Üstelik Seda'nın programında 
hade lannnnnn' sözleri çok boldur.

Gelelim izleyemediğim ama okuduğum şu Avşar I 
röportajındaki notlara...

Hülya Avşar'ın Başbakan ile röportajında as 
amacı siyasi değil günlük yaşamı üzerine imiş...

Yahu siyaset demek 'insan' demek... Önce ona 
çalışıp gelseydin. Hülyalarda mısın Hülya...

Başbakan da anlatır ya; ...sabah kalktım, limonata 
içtim, ilacımı aldım, koşturdum.;. Yurt dışına gittim, 
Emine Hanımla kahve içtim... Oğlumun işleri 
Amerika'da tıkırında.L.Fakirlere neleryapacağımızı 
konuştuk, göz tedavim için doktor her gün geliyor, 
birde 'saralı' olduğumu söylüyorlar’ çok kızıyorum, 
Emine bilir saralı olmadığımı...Oğluma en az üç 
çocuk yapmalarını söylüyorum...

Tayyib'ler bitmez torunlar gelir değil mi??? 
Tabı günlüğüne dair pek not bulamadım.. 
Böyle olunca da Hülya bu ya, pat diye cesaretle 

sormuş 'Şeriat gelecek mi' diyerekten.
Korkusuzca... Hiç de korkulacak bir yanı yokmuş 

bizim Başbakanımızın?
Halkım insanı korkmayın başbakandan sakın, 

dercesine. Laiklere, ulusalcılara 'şeriat gelmeyecek' 
diyor Avşar, rahatlattı vallahi...

Magazinleştirilen içi boş cevize kabuğundaki 
siyasetin bilimden koptuğunun tanımıdır, bu röpor
taj... Zira burada Tayyip Bey ile Avşar arasındaki 
elektrik akımı çok mühim...

Avşar, "Başbakanın bir ışığı karizması var, sakin 
ve soğukkanlı, çok kuvvetli bir kişiliğe sahip' söz
lerinin çizip çizip duruyorum...

Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan'ı yerine TV 
dizilerinde iyi oğlan rolü kesilmiş gibi anlatmıyor mu 
Avşar kendi kaleminden...

Hülya Avşar 'şeriat gelmeyeceğini' anlamış ya 
Başbakan Tayyip Erdoğan ile sohbetinde, mühim 
olan bu... Şeriat gelecek diye düşünenler rahat olsun 
diyorum...

Rahatlattı hepimizi değil mi?

?eriat her an gelecek diye bekler dururduk ya!!. , 
ürban yasası çıkmayınca da bir nefes aldık.

Ama hülyanın garanti vermesi laikleri çok mutlu 
etti doğrusu...

Korkulacak adam değilmiş bizim Başbakan 
Taşyip Erdoğan.

sağ ol Avşar kızı.
Oysaki Başbakan'dan fırça yiyen halkım insanı, 

işadamları, gazeteciler de acaba aynı mı düşünürler?
Ürünü zarar eden bir çiftçiye rananı al' diyen bir 

Başbakan olarak tarihe geçti. Üstelik çiftçisini 
mahkemeye bile verdi...

Gazete ve karikatüristlerle davaları ile ünlü bir 
Başbakanımız var, Sayın Avşar kızı. Hele ki, türban 
konusunda öyle rahatlamış ki Avşar, sormayın gitsin.
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Haydi çocuklar tatile

Seyfettin $EKERSÖZ
2007-2008 öğretim 
yılı dün öğrencilerin 
karnelerini almala 
rıyla başladı. 
Dün Borusan 
İlköğretim Okulu’n 
da yapılan yıl sonu 
töreninde konuşan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, ilçe 
merkezi belde ve 
köylerinde bulunan 
18 İlköğretim okulu 
ile 5 lisede öğrenim 
gören toplam 17 bin . 
64 öğrencinin 
karnelerini alarak 
tatile çıktıklarını 
bildirdi.

Tâorusan İlköğretim^' 
Okulu’nda yapılan 
yıl sonu törenine 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yanı sıra İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
okul müdürleri, 
vatandaşlar ve 
Borusan A.Ş.
Gemlik Fabrikaları 
Mali ve İdari İşler 
Müdürü Mustafa 
Vatansever katıldı. 
Okul Müdürü Mus 
tafa Pusmaz, Boru 
şan'ın katkılarıyla 
okulda yıl içinde 
bir çok yenileme 
çalışmaları yapıldı

ğını bildirerek 
teşekkür etti. 
Asım Kocabıyık 
Eğitim ve Kültür 
Vakfı tarafından 
BorusaMköğretim 
Okulu’na yapılan 
hizmetlerden dolayı 
Kaymakamlık adına 
hazırlanan teşekkür 
plaketi Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
Borusan Mali ve 
İdari İşler Müdürü 
Mustafa 
Vatansever'e 
takdim edildi.
Mehmet Turgut, 
Asım Kocabıyık'a 
eğitime olan 

katkısından dolayı 
teşekkür ederken 
belediye olarak 
okullara olan 
desteklerinin 
süreceğini. 
bildirdi/1 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de yaptığı 
konuşmada, genel 
lişelerden 1218, 
meslek liselerinden 
2345, CBAL'den 
576, Anaokulların 
dan 696 ve İlköğre
tim okullarından 
12.228 öğrencinin 
karnelerini alarak 
tatile çıktıklarını 
söyledi.,.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Giresunlular 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği'nin 
yapılan toplantısın
da 28 Haziran 2008 
günü Gemlik Kapalı 
Spor Salonunda 
eğlence gecesi, 
düzenlendiği \ 
açıklandı.
Akay Tesisleri 
Salonunda gerçek
leştirilen görüş ve 
öneri gecesinde 
konuşan Dernek 
Başkanı Dursun 
Yavuz, şimdiye ka 
dar yapılan faali 
yetlerden bilgiler 
verirken tüm siyahi 
partilerin etkinlikle 
rine ayırım yapma 
dan katıldıklarını 
söyledi.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in de 
bulunduğu görüş ve 
öneri gecesine Bur 
sa Giresunlular Der 
nek Başkanı Murat 
Yavuz'da katıldı. 
Gemlik Giresunlular 
Derneği olarak kira 
lık lokalde kalma 
larının kendisine 
onur kırıcı olduğunu 
söyleyen dernek 
başkanı Dursun 
Yavuz, "Gemlik'te 
kurulan en eski hem

şeri derneklerinden 
biri olmamıza rağ
men hala kira öde
memiz çok yanlış. 
Buna çözüm bulmak 
için ve görüşlerinizi 
almak için toplan 
dik. Amacımız der 
neğimize kalıcı bir 
yer temin etmektir, 
bunun için de siz 
u eğerli üyelerimiz
den maddi destek 
bekliyoruz" dedi. 
Bursa Giresunlular 
Derneği Başkanı Mu 
rat. Yavuz'da misafir 
olarak yaptığı

konuşmada, 
Gemlikli 
Giresunluların ilçe 
siyasetinde ağırlık-

’ larını koymalarından J 
memnunluk duy
duğunu belirterek,^ H 
ekonomik olarak da . 
güçlü olmak gerek- 9 
tığini savundu.
Düzenlenen gecede ■ 
bölgede, bulunan 
tüm Gıiresunluların ■ 
katılabilecekleri bir 
gece düzenlemek B 
için çalışmalara 
başlanması 
kararı alındı. B

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN 

90 M2, SANAYİ CEREYANLI 
KÖŞE ■ ÇİFT CEPHELİ ■ 

GENİŞ CAMLI
40.000.00 - YTL 

(Pazarlık yapılır.)
Eski Pazar Cad. Osmaniye Mh. Lale 

Sok. Ender Apt. - GEMLİK

Müracaat Tel: 00 49 174 90 66 135
0.224 513 44 09

KfiŞ€D€ B€KUM(K ¥0K İJ|İW 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 1

Q SAATTE TESLİM EDİLİR ^9^
Körfez Ofset caddesi Bora Sokak No:3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 06 83 Fax: (0.224) 513 35 95

Özel Diş Hekimleri SSK, Bağ-kür 
«e Emekli Sandığı üyelerine i 

hizmet vermeye başladı j 
Diş^ Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SSK, 
Bag-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden sevk alarak, özel diş hekim
lerinde kron köprü ve protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tür 
diş sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de krom, köprü ve protezleri
ni yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)

İGemlik Ksrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Çocuklar için sıkıcı bir 
öğrenim yılı geçti.
Kendi oğlumdan biliyo

rum, son zamanlarda bir an 
önce tatilin başlamasını ve 
havuza girerek yazın tadını 
çıkarmayı kafasında yaşı 
yordu.

Dün, elinde karnesi ve bel
geleri ile geldiğinde, tatil sevincini göz
lerindeki parıltıdan hissettim.
Son gün okulda sınıf öğretmeni veli 

toplantısı yaptı.
Çalışma yılını değerlendirdi.
Tatilde nelere dikkat edilmesi ile ilgili 

veliler uyarıldı.
Çocuklar şimdi iki buçuk 

ay özgür.
Dilediği gibi oynayabile

cekler.
Okullarda ise gelecek yılın 

hazırlıkları yapılacak.
Gemlik eğitim hizmetleri 

açısında bazı zorlukları 
daha geride bıraktı.

Yeni okulların açılması 
eğitimin normale dönme
sine neden oluyor.
Manastır Bölgesi’nde okul 

eksikliği devam ederken, 
Üniversite içinde Milli 
Eğitime ayrılan alanda

Haydi tatile

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmall.com

yapılacak okullarla ilgili bir adım atıl
madı.
Milli Eğitim Bakanlığı buraya okul 

yapmayı düşünmüyorsa, bıraksın 
Üniversite burayı değerlendirir.
Belediye Meclisin’de alınan kararla 

eski Atatürk İlkokulu Belediye 
tarafından, yapıldığında 
Balıkpazarı bölgesindeki sıkışık
lık da giderilmiş olacak.
İlköğretimdeki okullaşma olum

lu ilerlerken, Gemlik Lisesi’ndeki 
öğrenci sayısı fazla.
Gemlik’in ikinci bir liseye ihti 

yaç olduğunu sanıyorum.
Gemlik için önemli olan Üniversitenin 

ilçeye gelmesi.
Hukuk Fakültesi gelecek öğretim yılı 

50 öğrenci alacak.
Birinci yıl öğrencileri Gemlik 

Sunğipek Yerleşkesi’nde öğrenim göre
cekler.

Yeni iki yüksek okulun da açıl
masıyla Üniversitedeki öğrenci 
sayısı giderek artacak.

Gemlik, geleceğin en aranan 
Üniversitelerine sahip olacak.
Bağımsız Gemlik Üniversite- 

si’nin kurulmasıyla da gelecek de 
ilçemizin kaderi değişecek.
Eğitim bir ulusun bel kemiğidir. 
Eğitilmiş toplumlar çağdaş 

dünyada hak ettiği yeri alır.
Gemlik’te eğitim kalitesi her 

geçen gün yükseliyor.
Bunda yöneticilerin ve öğret

menlerin payı büyük.
İyi tatiller çocuklar.

Bitlerin bugünlere gelmesini sağlayan w 
haklarını hiç bir zaman ödeyemeyeceğimiz

BABALARIMIZ.....
U C • • /!••••••Yarın smn Gıınıınuz..

‘Babalar Gününüz’kııtlu olsun....

G. GÜZEL NAKLİYAT A.Ş.
KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
MESUT EKTİ ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmall.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İhsaniye’ye Tıp Fakültesi Polikliniği acılıyor
Uludağ Üniversitesi 
İle Nilüfer Belediye. 
si, Türkiye'de koru 
yucu hekimlik esası
na dayanan "halk 
sağlığı" projesine 
ilişkin protokolün 
süresini 10 yıl uza
tıp, Nilüfer'e bir de 
"semt polikliniği" 
kurarak hizmeti daha 
ileri taşıyor.
İhsaniye’de bir hayır
sever tarafından yap 
tınlan ve önümüzde
ki günlerde açılacak 
olan "Nilüfer Semt 
Polikliniğinde Sos 
yal Güvenlik Kuru 
mu'na bağlı tüm 
hastalar Devlet ve 
Fakülte Hastanesin 
de olduğu gibi labo- 
ratuvar ve sağlık 
hizmetinden ücretsiz 
yararlanacak. Polik 
linikte Tıp Fakültesi 
hekimleri görev 
yapacak.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. • 
Mustafa Yurtkuran, 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Tıp Fakül 

| tesi Dekanı Prof. Dr.
Müfit Parlak, Tıp 
Fakültesi Halk Sağlı 
ğı Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Hamdi Aytekin, Tıp 
Fakültesi Hastanesi

Başhekimi Doç. Dr. 
Kayıhan Pala ve 
Nilüfer Belediyesi 
Başkan Yardımcıları 
Mürsel Büyükçöban 
ile Turgay Erdem'in 
de katılımıyla Rektör 
lük B Salonunda 
işbirliği protokolü 
nün süresi 10 yıl uza 
tılarak hizmet yelpa 
zesine "semt polik
liniği" de eklendi. 
Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkurari, 
sağlığın sosyal dev 
let anlayışının bir 
gereği olduğunu ve 
her vatandaşın sağ 
hk hizmeti alma hak 
kı bulunduğunu be 
lirterek, sağlık ala 
nında koruyucu he 
kimlik esaslı sosyal
izasyon projesini 
Nilüfer Belediyesi 
işbirliği ile yürüttük
lerini, istatistik ve 

yayınlardan da 
anlaşılabileceği gibi 
başarılı olduklarını 
kaydetti. Türkiye'de 
benzeri olmayan bu 
işbirliği sayesinde, 
uygulanmaya çahşj 
lan genel sağlık poli
tikalarının dışında 
yeni bir sağlık poli
tikası oluşturdukları
na dikkat çeken Rek 
tör Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, bu başa 
rıda aynı anlayışı 
paylaştıkları Başkan 
Mustafa Bozbey ve 
çalışma arkadaşları 
ile Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
öğretim üyelerinin 
büyük payı olduğu 
nu belirtti. Nilüfter 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey de, 
Türkiye'de bir başka 
örneği olmayan ve 
35 bin kişiyi kapsa

yan halk sağlığı pro
jesini Uludağ Üniver
sitesi ile yürüterek 
Türkiye bütçesine en 
uygun olan sağlık 
sisteminin nasıl yürü 
tülebileceğini herke 
se gösterdiklerini 
söyledi. Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran'ın görev 
gelir gelmez Nilüfer 
Belediyesi ile başlat
tığı bu işbirliğinin 
toplumsal sorumlu
luk ve halkla bütün
leşme açısından öne 
mini vurgulayan Boz 
bey, "Uludağ Üniver
sitesi 2001 yılına ka 
dar kentle bu denli 
işbirliği yapama 
mıştı. Rektör 
Yurtkuran döne
minde kentle 
bütünleşme adımı 
atılmış ve gerek 
sağlık gerek 
kültür sanat 
konularında 7 yıldır 
başarılı bir işbirliği 
yapılmıştır. Sağlık 
alanında yaptığımız 
işbirliği amacına 
ulaşmıştır. Hasta 
olmadan önce koru
ma esaslı koru yucu 
hekimlik saye sinde 
bölgemizde çocuk 
ölüm oranlan sıfıra 
düşmüştür" dedi.

İletişim Uzmanı 
ozgkara@hotmail.com

DAVETİYE DİZİM İŞİMİZ

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

35 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 31B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95

Şansın çıkmazı...
Şans oyunlarının ve yarışma program

larının temelinde kişiye eğlence ve hoşça 
vakit geçirtmek ve günlük gerçeklerin 
sıkıntılarından uzaklaştırmak vardır. 
Yarışmalardaki sorulan sorularda popüler 
kültürün hafızalarda ne kadar yer ettiği 
üzerine küruludur. Kişiyi, sahip olmaya 
rekabete ve bireyciliğe yönlendirir. 
Yarışmalar şöhretliğin kapısını açan bir 
araç konumundadır. Adorno da şöhret 
için "Egemenlerin iletken çubuğu 
demişti."

Şans oyunlarına ve yarışmalara ilginin 
artması yoksullukla bağlantılıdır. 
Yoksulluğun artması, yozlaşmayı kapkaçı 
ve hırsızlığın artmasını getirir.

Anamalcı sistem kolay yoldan para 
kazanmanın yollarını açmak için çeşitli 
şans ve yarışma oyunları geliştirmekte ve 
insanca yaşam umudunu geri plana 
atmaktadır. Yapay umutları göstermekte
dir. Bunu da yalnızlaştırarak ve rant 
üzerinden yapmaktadır. Kısa yoldan, 
emek vermeden köşeyi dönmeyi sunmak
tadır. Diğer yandan da, iktidarlar insanca 
yaşayacak geliri sağlayamamaktadır. 
Çalışabilir nüfusunun 14 milyonu işsiz 
olan ülkemizde 8 bin bayide günde orta
lama "700-800" bin at yarışı kuponu 
yatırılmakta. Diğer yandan ise On 
Numara, Şans Topu, Süper Loto, Sayısal 
Loto, Spor Toto, Spor Loto, İddia Kazı 
Kazan, Milli Piyango, At Yarışları...

Televizyon ekranlarında Var Mısın, Yok 
Musun, Şansa Bak, Düello, Çarkıfelek, 
Rus Ruleti, Şans Yolu, Kim 1 milyon ister, 
"Durma Dans et, Şans Kapıyı Çalınca yer 
almaktalar. Televizyon kanallarında 
yayımlanan bilgi ve şans oyunlarından 
yansıyan görüntüler ülkenin ekonomik 
durumunun iyi olmadığını göstermekte. 
"Var rrpsın yok musun "yarışma pro
gramına katılmak için başvuranların 
sayısı 3 milyon civarında. Hemen hemen 
her kanalda yer alan yarışma program
lara yoğun ilgi gösteren yurttaşların 
büyük bir bölümü, "borçlarını ödemek ya 
da "ev almak için katıldığını dile 
getirmekte".

Yazımızı Tatar Ramazan filminden bir 
sözle bitirelim "Biri bakacak biri doyacak 1 
biri oh çekecek biri ah çekecek".

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA
<£>SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

mailto:ozgkara@hotmail.com
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UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA 

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ 

* KADIN HASTALIKLARI 
* ÇOCUK HASTALIKLARI 

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL 

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ 

Adres: İstiklal Cd. Gemlik I BURSA 
TEL: 0.224 513 60 40
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O Ozdilek
Kendi mutluluğundan çok 

çocuklarının mutluluğunu düşünen, 
Gece gündüz demeden çalışan, 

İhtiyaç duyduğumuzda 

hep yanımızda ve arkamızda olan 
BABALARIMIZ....

Yarın Babalar Günü... 
Tüm babalarımızın 

‘Babalar Günü’kutlu olsun....

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol Ayrımı 
Tel : (0.224) 513 68 00 GEMLİK
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Kapanan şirket 
sayısında artış «ar
Türkiye'de bu yılın 
Mayıs ayında kuru
lan şirket ve koop
eratiflerin sayısı, 
geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 
15,9 azaldı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
"Kurulan-Kapanan 
Şirketler Mayıs 
2008" verilerini 
açıkladı.
Verilere göre, 
Mayıs'da kurulan 
şirket ve kooperatif 
sayısı 4 bin 273 
oldu. 2007'nin aynı 
ayında bu rakam 5 
bin 80 idi.
Geçen ay yeni 
kurulan 4 bin 273 . 
şirketin bin 526'sı 
İstanbul, 507'şi 
Ankara, 255'i İzmir 
ve bin 985'i diğer 
illerde bulunuyor.

Kurulan şirket ve 
kooperatiflerin 
yüzde 91,9'u limit- 
ed, yüzde 5,4'ü 
anonim şirket ve 
yüzde 2,7'si de 
kooperatif türünde 
oldu.
Mayıs ayında 
kapanan şirket ve 
kooperatif sayısı 
ise 2007'nin aynı 
ayına göre yüzde 
11,8 azaldı ve 623 
olarak gerçekleşti. 
Bu arada, Mayıs 
ayında kurulan şir
ket ve kooperati
flerin 1230'û' ticaret 
sektöründe faaliyet 
gösterecek.
Kurulan ticaret 
unvanlı iş yerlerinin 
sayısı ise 2007'nin 
Mayıs ayına göre 
geçen ay yüzde 
16,2 azaldı

SATILIK DAİRE
Denize sıfır, 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

DEVfflBİRÂHK DÜKKÂN

DEVREN KİRALIK 
NALBUR DÜKKANI

0.532 424 10 25

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

I ELEMAN ARANIYOR I

ı Endüstri Meslek lisesi veua 
Meslek Yüksek Okulu 

elektrik bölümü mezunu
i ELEMAhİLAR ARANlYOR

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. Km Gemlik /BURSA

TEt 0.224 514 00 60

VMS SİNEMASI 
Filmin Adı

0.... çocukları 
Arkadaşım Tilki

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ 

ELEKTRİKÇİ ARANIYOR 
Miiracaatlann şahsen yapılması rica olunur, 

İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 

Gemlik Yalova Yolu 5, Km, 
Tel: 513 23 94

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

14.00-16.15-19.00-21.15
14.15-16.00-19.15-21.00
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Bursa'ıla lıir fci$i KKKA hastalığı 
teşhisi ile gözlem altında

Bursa'da ilk kez 
görülen Kırım 
Kongo Kanamalı 
Ateşi hastalığı 
teşhisiyle bir kişi 
hastanede yoğun 
bakımda tutuluyor. 
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinin bir 
köyünde, 
45 yaşındaki bir 
bayan tarlada 
çalışırken kene 
tarafından ısırıl
masının ardından 
hastaneye 
kaldırıldı.
Yapılan tetkikler 
sonucunda 
kadının Kırım 
Kongo hastalığına 
yakalandığı tespit 
edildi. Edinilen 
bilgiye göre 
Orhaneli'nin bir 
köyünde tarlasında 
çalışan bir bayanı 
sekiz gün önce 
sırtının sol tarafın
dan bir kene

ısırdı. Kenenin 
kendiliğinden 
düşmesi sonucu 
durumu önemse
meyen bayan, 
5 gün sonra 
vaginal bölgesinde 
kanama başladı. 
Ardından Zübeyde 
Hanım Doğum 
Hastanesi'ne 
başvuran bayan, 
buraya üç defa 
gelmesine rağmen 
yalnızca kadın, 
hastalıkları 
konusunda 
müdahale edilip 
gönderildi. Son 
kez Zübeyde 
Hanım Hastanesi'ne 
gelişinde kendisinin 
kene tarafından 
ışırıldığını belirten 
kadın Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
gönderildi.
Buradan ise 
Devlet Hastanesi'ne 
gönderilen

bayan önceki 
gece 23:00 
sularında Uludağ 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Burada yapılan 
incelemelerde 
kadının Kırım 
Kongo Kanamalı 
Hastalığına 
yakalandığı 
teşhisi kondu. 
Klinik durumu 
iyi olmasına 
rağmen 
laboratuvar 
sonuçlarının 
kritik olduğu 
belirtildi.
Gözetim altında 
tutulan hastanın 
hayati tehlikesinin 
devam ettiği, 
net bir şey 
söylenebilmesi 
için 5 güne 
yakın bir sürenin . 
geçmesi gerektiği 
ifade edildi..

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, lÇinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
|------------------------------------------------------------------------- -

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

I 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

l
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

DUYURU
07.06.2008 tarihinde

llmurbey Belediye Düğün Salonu 
adına çıkan duyurunun yanlış anlaşılması 

nedeniyle ümurbey Belediye Düğün Salonu 
işleticisi Ersin Süren ve /

Stüdyo Gelişim Medya'dan özür dileriz.
STÜDYO PRESTİJ

İstiklal Caddesi Bora Sok.
flkbank Aralığı NO: 3 GEIHIİK
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Bilim Adamlarından Böcek Uyarısı
AvrupalI bili- 
madamları, 
iklim değişikliği 
yüzünden Avrupa'da 
böcekler ve kemir
genlerden geçen 
hastalıklarda 
artış olabileceği 
uyarısında bulundu. 
Avrupa Hastalık 
Kontrol ve 
Önleme Merkezi'nin 
Stockholm'de 
düzenlediği ve 
sivrisinek, 
sığırsineği, kene 
ve kemirgenlerle 
yayılan vektörel 
hastalıkların konu 
edildiği konferansa

katılan 23 AvrupalI 
bilimadamından 
Renaud Lancelot, 
"Bu hastalıklar iklim 
değişiklikleriyle

yakından bağlantılı, 
bu riskle mücadele 
etmek için önlemler 
alınması gerekiyor" 
dedi.

Merkezin Başkanı 
Zsuzsanna Jakab 
bildirisinde, iklim ve 
çevre değişiklik
lerinin Avrupa'da 
vektörel hastalık
ların risklerini 
değişikliğe uğrata
cağını söyleyerek, 
"yakında, daha 
önce hiç 
görülmeyen 
bölgelerde, kene 
kaynaklı ensefalit 
hastalığı veya 
chikungunya 
hastalığı virüsünün 
artışına tanık olmak 
zorunda kalacak
larını" kaydetti.

Günde 8 
yerine 7.5 ' 

saat uyuyun

Erkekler Daha Çok Sigara İçiyor
Türkiye'de sigara 
alışkanlığı oldukça 
yüksek düzeyde. 
Erkeklerde sigara 
kullanım oranı 
yüzde 50, kadınlarda 
ise bu rakam yüzde 
16 civarında. 
Bu tespit, Meclis 
Uyuşturucuyla 
Mücadele Araştırma 
Komisyonu'na 
sunulan raporlarda 
yer aldı. 
Aile ve Sosval 
Araştırmalar Genel 
Müdürlüğünün belir
lemelerine göre, 
Türkiye'de 18 yaşın 
üzerindeki bireylerin 
yüzde 33'ü sigara

kullanıyor.
Erkeklerde sigara 
kullanım oranı 
yüzde 50, kadınlarda 
ise yüzde 16 
düzeyinde.

25-44 yaş grubunun 
ise yaklaşık yüzde 
4O'ı sigara içiyor. 
Kadınların yüzde 
93'ü, erkeklerin 
yüzde 75'i hiç alkol 

kullanmamış. 
Emniyet Genel. 
Müdptlüğünce, 
çocukların suçtan 
ye zararlı alışkanlık
lardan korunması 
amacıyla ^aklaşak 
80 bin servis aracı, 
25 bin internet kafe 
denetlendi.
5 binden fazla polis, 
okul güvenliği irtibat 
görevlisi olarak 
atandı.
Polisler aecen vıl 
yaklaşık 30/ bin 
öğrenci ye öğret
menle görüşerek, 
zararlı alışkanlıklar 
ve suç konusunda 
bilgi verdi.

Amerikalı 
uzmanlar günde 
6.5 ila 7.5 saat 

arasında uyku 
uyuyan insanların, 
daha az veya 
daha fazla uyku 
uyuyanlara 
oranla daha uzun 

yaşadığını tespit 
| etti.

2002'de 1 milyon 
kişinin olum 
! sporlarını * 
uceleyen

। California’daki 
Scripps Uyku 
Kliniği do.ktrpîarın- 
dan Daniel

Kripke, 6.5 
saatten az ve 
8 saatten fazla 
uyuyanların 
daha kısa ömre 
sahip olduğunu 
tespit etti. Aşırı 
uyku ise en 
tehlikeli olanı. 
Günde 8.5 
saat uyku 
uyuyan bir 
ıhsan gunun 
5 saatini uykuyla 
geçirene oranla 
daha az yaşıyor. 
Ayrıca fazla 
uyuyanlarda diya
bet riski de artıyor

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

KAYMAKAMLIK

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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

;1lçeSeç. 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
Yalova (226) 814 10 20
Topçular • (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Kaymakamlık. 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28 Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm ' 512 10 72
Kanberoğlü-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 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
MaheDfnHa-St’ 513 23 29 
Mer.Sağ.Ocagı .
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 21-1'22
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

NÖBEjÇİJCZANE

14 Haziran 2008 Cumartesi 
Yasemin Eczanesi 5130116

15 Haziran 2008 Pazar
Yeşim Eczanesi 5121145

i

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 3083

Fİ YAT lir’’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-Yayıncilık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz).
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G E M L İ K ’ İ N IL K GÜNLÜK SİYASÎ GAZETESİ
ToâzîrâolUg^Piizıiriesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

‘TRAFİK * YOL BELGESİ
* KASKO
* KAYIT TESCİL
* PLAKA
* NAKİL

*TEMİZ KAĞIDI
* MUAYENE
* DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

Çek Cumhuriyeti ile karşılaşan milli takım ikinci devrede üç gol atarak çeyrek finale çıktı

Millilerimiz sanlandı 3-2
Çek Milli Takımı karşısında 75. dakikaya kadar 2-0 mağlup olan millilerimiz, 75. daki 

kada Arda, 88. dakikada Nihat, 90. dakikada Nihat’ın golleriyle öne geçerek tarih yazdılar

Dün, akşam Çek Milli takımı karşısında çeyret final çıkmak için 
mücadele veren millilerimiz, birinci devre 2-0 yenikken, ikinci 
devrede şahlandılar. Önce Arda ile kapıyı araladılar, sonra 
Nihat’ın golüyle beraberliği, 90. dakikada ise herşey bitti derken 
Nihat durumu 3-2 yaptı. Millilerimiz daha önce Portekiz’e 2-1 yenil
di, İsviçre’yi 2-1 yendiler. Şimdi Viyana da çeyrek final için yarışa
caklar. 3-2’lik galibiyet Türkiye’yi sevince boğdu.

36 ırasındavu
Gazetemiz Gemlik Körfez, 36 yaşına girdi.
16 Haziran 1073 tarihinde yayın yaşamına haftalık 
olarak başlayan Gemlik Körfez, 2002 yılından beri de 
günlük olarak okuyucuları ile buluşuyor.
Gemlik Körfez Gazetesi, Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü tarafından açılan Anadolu Basınını 
Özendirme yarışmalarında çeşitli ödüller ve Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti’nce 2005 yılında Niyazi Menteş 
adına düzenlenen -Başarılı Gazeteciler’ yarışmasın
da da ‘En İyi Üçe Gazetesi’ ve Teşvik ödülü almıştı.

Güne Bakış Katlı otopark ihalesi yapıldı
Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait 
Katlı otopark üçüncü kez kiralama 
usulü ile ihaleye çıkarıldı. İhaleye, iki 
işletmecinin yeni kurduğu bir şirket 
adına girdiği ve ihalenin sonucunun 
ise Belediye Başkanı Mehmet Tur 
gut’un onayından geçtikten sonra bel 
li olacağı öğrenildi. Haberi,sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

36 Yaşına basarken..
Gemlik KÖRFEZ Gazetesi bu sayısıyla 36 

yayın yılına girdi.
35 yaşımızı geride bıraktık.
Ünlü şairin söylediği gibi:
"Yaş 35 yolun yarısı eder.” Devamı sayfa 5’d|

İzgara ve YEMEK salonu
, behlİktb

sinirsiz kebap-köfte
EV YEMEKLERİ ve TRTLI ÇEŞİTLERİ

ÖFTE
(RAN 

4.50 - YTL

Feni İşleticisiyle Hizmetinizde...
Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR, igTel: 0.224 513 46 56

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

Buluşma
Paranoya... (1)

Türkiye'de son günlerde yaşananlar 
bizde "paranoya" yı çağrıştırdı..

Onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Şezer'in Yargıtay Cumhuriyet Onursal Baş 
savcısı Sabih Kanadoğlu ve Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Araş 
'la birlikte Eski Büyükelçi Faruk Loğoğ 
lu'nun evinde akşam yemeği için bir ara 
ya gelmeleri binlerinde hezeyanlar oluş
turdu..

Bir başka hezeyana da Anayasa Mahke 
mesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Baş 
buğ'u komutanlık makamında ziyareti 
neden oldu..

İlgili kurumlar da ardı arda açıklamalar 
yapmak zorunda kaldılar..

Ben de be hezeyanları ve ardından 
gelen açıklamaları okuyunca 
"paranoya"nın nasıl bir şey olduğunu 
araştırayım dedim..

Araştırdım..
Hepimizin bilmesi gereken bir durum ol 

duğu düşüncesiyle de bilgilerinize sunu 
yorum..

Çoğumuz ara sıra başkalarının bize 
düşmanca davrandığı duygusuna kapılırız.

Ancak paranoyaklar; sürekli olarak kom 
L şuları, birtakım garip "yaratıklar", hatta Me 
। rihliler olabilecek bir grup "kötünün" 
tehdidi altında bulundukları hezeyanı

ı içindedirler.
Paranoya, karmaşık bir ruhsal hastalık

tır. En çarpıcı belirtileri hezeyanlardır. 
Parano yak kişi başkalarının kendisine 
haksızlık yaptığına; eziyet ettiğine inanır. 
Bu "kötü niyetli başkaları", Merihlilerden 
casuslara ve televizyon spikerlerine kadar 
uzanan çok çeşitli kişiler olabilir.

Paranoya, genellikle bir psikoz, yani 
akıl hastalığı belirtisidir ve nedeninin de 
kısmen kalıtsal, kısmen de çevre etkilerine 
bağlı olduğu düşünülmektedir. 
Araştırmalar, aynı genetik yapıya sahip tek 
yumurta ikizlerinin ya birlikte paranoyak 
olduklarını ya da olmadıklarını, oysa farklı 
genetik yapıları olan çift yumurta ikiz
lerinde bu birlikteliğin çok daha az 
olduğunu göstermektedir.

Sonuç, bir tür kalıtsal etkinin var 
olduğu görüşünü desteklemektedir.

Öte yandan, çevrenin yarâttığı stresler, 
belli aile içi ilişki biçimleri ve yaşam tar
zları da paranoya olasılığını artırmaktadır.

Ancak kalıtsal yatkınlık olmaksızın bu 
etkilerin paranoyaya yol açma olasılığı 
düşüktür.

Aşağı yukarı herkes zaman zaman ken
disiyle "uğraşıldığı" düşüncesine kapılır. 
Ama bu geçicidir ve değişen koşullarla 
birlikte ortadan kalkar. Ancak eğer kalıtsal 
et ken söz konu suysa belirtilerin dikkatle 
değerlendirilmesi gerekir. Araştırmalar, 
anne-babaları pa ranoyak olanların en 
yüksek risk grubuna girdiklerini göster
mektedir. Paranoya, daha çok ileri yaşlar
da ve toplumun alt tabakalarından kişil
erde gö rülmektedir. Dikkatli incelemeler, 
bu ruhsal rahatsızlık ciddileştikçe, gerek 
has talığının, gerekse kendisine kötülük 
edil diği duygularının yoğunlaşması sonu
cu hastanın, insanlarla yakın ilişkilerden 
kaçındığını, bunun da onu toplam merdi
veninin alt basamaklarına doğru ittiğini 
ortaya koymaktadır. Paranoya, kendi başı
na pek tehlikeli değildir. Devamı yarın...

Katlı oiopart ihalesi yapılılı
Seyfettin ŞEKERSÖZ1
Mülkiyeti Gemlik 
Belediyesi'ne ait 
olan katlı otoparkın 
üçüncü kez kiralama 
ihalesi yapıldı.
Gemlik'li iki işlet
mecinin birlikte 
kurdukları yeni bir 
şirket üzerine girdik
leri otopark kiralama 
ihalesinin sonucu 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
onayından sonra 
gerçekleşecek. 
Daha önce iki 
kez ihaleye çıkarılan 
katlı otoparkı 
ihale sonucu 
önce Nurullah 
Özaydın. isimli iş 
adamı almıştı.
Gerekli maddi şart
namenin tamamlana
maması nedeniyle 
kiralama işinin 
bırakılmasından

sonra otopark ikinci 
kez ihaleye çıkarıl 
mış ancak taliplk 
çıkmamıştı.
Üçüncü kez ihaleye 
çıkarılan belediye 
katlı otoparkının 
kiralama ihalesine 
sadece bir taliplinin 
girdiği öğrenildi. 
İki işletmecinin 
yeni kurdukları bir 
şirket adına girdik- 

„ leri ve başka talip

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, 
Döğalgaz 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, Ökuld yâkîhf 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,vqsma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr

linin olmadığı oto 
park kiralama İha 
leşinin kesin sonu- 
cunun ise Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un onayından 
geçtikten sonra belli 
olacağı bildirildi.
Yapıldığından bu 
yana araç sahiple 
rine ücretsiz olarak 
hizmet veren katlı 
otopark'ta uzun 
yıllar bırakılan

araçların bulunması 
ve ücret alınmaması 
nedeniyle seçim 
zamanlarında siyasi 
partilerin sürekli 
tepkilerini alan 
otoparkın ihaleye 
tek başına giren 
şirkete verilmesin
den sonra
belediye meclisinin 
belirlediği otopark 
ücretleri alınmaya 
başlanacak.

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, 
Döğalgaz 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.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açılış yapmak için Bursa’ya geldi

MıinMımllıllı
Bursa Kent Meydanı’nın açılışında konuşan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Ankara’daki karanlık senaryoların içinde olmayacaklarını 
söyledi. Erdoğan, Bursaray B etabının resmi açılışını da gerçekleştirdi.

• Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcarfvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özçan Vural

YazıYORUM

Bursa Kent Meydanı 
AVM, Osmangazi su 
kayağı tesisi, Toplu 
konut alanların 
anahtar teslim töreni 
ve hafif raylı sistem 
B etabının açılışı için 
cumartesi günü 
Bursa’ya gelen 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
AKP Bursa İl Başkan 
lığı'nı da ziyaret etti. 
Başbakan Erdoğan, 
Şehreküstü'nden 
Kent Meydam'na 
gidişte sevgi göste 
rileriyle karşılandı. 
Vatandaşların teza
hüratlarını şelamla- 
yarak karşılık veren 
Başbakan Erdoğan, 
Kent Meydanı

' AVM'ye otobüsten 
halkı selamlayarak 
geçti. Başbakan

» Erdoğan, Kent Mey 
’ danı nda gerçek- 

,r leştirilen açılış töre
nine katılmak üzere 
seçim otobüsüyle 
Fevzi Çakmak Cadde 
si güzergahını kul
landı. Cadde üzerin 
de kendisini bekle 
yen vatandaşları 
selamlayan Erdo 
ğan, çocuklara da 
hediye dağıttı.
Başbakan Erdoğan, 

, Kent Meydam'ndaki 
< tören alanına

Arabayatağı'ndaki 
BursaRay istas 
yonundan bindiği 
treni kullanarak 
geldi. Şehreküstü'ne 
kadar olan yaklaşık 

• 5,5 kilometrelik 
güzergahta raylı 
sistemi kullanarak 
gelen Başbakan 
’Çjdoğan'a BursalIlar 
büyük ilgi gösterdi. 
Açılışlara Başbakan

*Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yanında 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, Mülki amirler, 
Bursa Milletvekilleri 
ve on binlerce 
vatandaş katıldı. 
Başbakan Erdoğan, 
Kent Meydanı’nın

açılışında bir konuş
ma yaptı.
Anayasa Mahkeme 
si’nin ardından Ge 
nelkurmay Başkan • 
hğı’nın açıklamasın 
da değinilen "karala
ma kampanyalarını 
değerlendiren Başba 
kan Tayyip Erdoğan, 
Ankara’daki karanlık 
senaryoların içinde 
olmadıklarını söyle
di. Erdoğan, 
«özetle şöyle dedi:
“Taraf değiliz Biz 
gerginliklerin tarafı 
değiliz, bizim gaye 
miz iş, hizmet üret
mek, Türkiye’nin so 
runlarına çözüm 
üretmek. Ankara’da 
sonu gelmez tartış
maların içinde biz 
yokuz. Ankara’daki 
karanlık senaryola 

rın başında, sanal 
gerilimlerih,. sanal 
tehditlerin içinde 
biz yokuz. ” 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan projelendirilen 
ve inşa edilen iki 
dev yatırımı, Kent 
Meydanı AVM ile 
Bursaray B Etabı’nın 
açılışı, Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan’ın katıldığı gör 
kemli törenle yapıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Kent 
Meydam’nda gerçek
leştirilen törende 
yaptığı konuşmada, 
değişerek gelişen ve 
kalkınmayı ilke edi
nen Bursa’nın marka 
kent olma yolunda 
hızlı adımlarla ilerle 

diğini kaydetti. 
BursalIlara yaşan
maktan mutluluk du 
yulan bir kent sözü 
verdiklerini belirten 
Başkan Şahin, “Hal 
kımızdan aldığımız 
destekle, çağdaş ve 
modern bir Bursa | 
inşa etmeye başla 
dik. İstiyoruz ki, 
Bursa sadşcv goı ' 
kemli tarihiyle değil, 
bugünü ve geleceği 
ile de övünülecek bir 
şehir olsun. Bu he 
defle, hiçbir proje 
mizi ertelemedik, hiç 
birinden vazgeç me 
dik. Bugün halkımı 
zın karşısına, verdiği 
miz sözleri yerine ge 
tirmenin mutluluğu 
ile çıkıyoruz” dedi. 
Konuşması sırasın
da vatandaşlar tara | 
tından sureni aiKiş । 
lanan Başkan Şahin, j 
Başbakan Erdo 
ğan’ın, özel gayret
leri ile Özelleştirme 
İdaresi’nden Büyük 
şehir Belediyesi’ne 
park ve kongre mer 
kezi yapılmak üzere 
alınan Merinos 
Fabrikası’nın, 
kentin yeni yaşam 
merkezine dönüştü 
ğüne dikkati çekti.
AÇILIŞLARA 
GEMLİK'TEN 
KATILIM 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
çeşitli açılışlara 
katılmak üzere 
geldiği Bursa 
programına 
Gemlik'ten de 
büyük katılım oldu. 
Sabah saatlerinden 
itibaren İskele 
Meydanında 
toplanmaya başla 
yan vatandaşlar 
tahsis edilen otobüs 
lere binerek Bur 
sa'ya gittiler. 
AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatı Bursa 
açılışları için 
otobüs tahsis ede 
rek vatandaşların 
programa katıl
malarını sağladılar.

Kimse döndüremez....
Evvela şunda anlaşalım. Türkiye geriye 

dönmeyecek. Döndürülemeyecek.
Yani Türkiye bir din devleti olmayacak.
“Ilımh”sı filan da değil, “din devleti”. 

olmayacak.
Sakın bunu bir dinsiz söylüyor 

zannedilmesin.
“Ben Müslümanım” ama benim devletim 

anayasasında yazdığı gibi “laik” kalacak. 
Lafta değil, gerçekte laik kalacak.

Üniversitede türban 1. sorun değil, 
sorunmuş gibi bunu tahrik ediliyor...

Bu konuda endişe edenler “Bu iş 
üniversitelerde kalmayacak" diyenler var.

Bunların haklı endişeleri nasıl giderilir? 
Bunu aylar önce yazdık.

Türbanı üniversitede serbest bırakan 
maddeye üniversite öncesini ve sonrasını 
da açık ve seçik olarak yazın, dedik.- 
Yazmadılar.?

En azından onların niyetlerinden şüphe 
ettirmez mi?

“Efendim, Batı da, Avrupa’da bizdeki 
gibi laiklik mûdafilığı yok”

Bu doğru. Ama Avrupa nın genlerinde 
laiklik tehlikesi diye bir şey yok.

Dini devlet beklentisi yok. Nazizm 
tehlikesi var ve onlar bunu, yani nazizmi 
yasaklamışlar.

Anayasa Mahkemesi, Meclis’ten çıkanı 
esastan değil, şekil bakımından incelermiş. 
İyi ya, türban kararında 2. maddeyi yani 
laiklik maddesini, değiştirilemez maddeyi, 
değiştirilmesi teklif bile edilemez maddeyi 
arkadan dolaşarak değiştirmek istemek 
“şekil” değil midir?

Yani Anayasa Mahkemesi bunu, iptal 
etmezse neyi edecektir?

Laiklikten bu ülke vazgeçmeyecek.
rargiçıar yargılansın ueıııer, uuııu 

çeşitli şekillerde istemek, isyan havası yay
mak tehlikelidir. Tehlikesi bumerang et 
kisindedir.

Bugünlerde malum çevreler demokrat 
kesildi.

“Demokrasi” kelimesi ağızlardan 
düşmüyor.

Ne kadar demokrasi âşığı varmış da 
farkında değilmişiz.

Oysa demokrasiyi seviyorsak, gerçek 
demök rasiyi istiyorsak, gelin şu yeni 
“partiler yasası”nı ve “seçim yasası”nı 
çıkaralım, diyoruz.

Yüzde 10 barajı yüksektir, gerçek 
demokrasi için onu düşürmemiz lazim, 
diyenler yıllardır konuşuyor.

Oysa dinleyen yok.
Partilerimizde lider sultası var, böyle 

demokrasi olmaz.
Örgütte milletvekili aday listelerinin 

yapımında rol almalı.
Listeleri liderler hazırlayıp seçmene “Al 

sandığa git, at” demesi demokrasiye aykı 
rıdır deniliyor. Oysa dinleyen yok.

Şeyhler, şıhlar, aşiret reisleri ülkede söz 
sahibi ise, hâkimse sıhhatli seçim olmaz, 
yani demokrasi yeşermez, yerleşemez ve 
gelişemez bu bilinsin.

Fert başına milli gelir muayyen seviyede 
değilse, herkes için eğitim yoksa o ülkede 
hakiki demokrasi de olamaz, olan aldat
macadır, diye bağırılıyor.

Oysa dinleyen yok.
Biz ve bizim gibi demokrasimizin eksik

liklerinin ğiderilmesini isteyenlerin yanın
da, “türban” olsun demokrasi için kâfi, 
diyenler var.

Hele bunların bir kısmının isminin başın 
da profesör, doçent gibi titrler de olması 
beni hasta ediyor, bunları ayıplıyorum, 
hatta ülkemde böyle ilim adamları var diye 
de utanıyorum.

mailto:ozcarfvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6z%25c3%25a7an
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nseMüMI Yıldız Petrol yenilenin

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi üyeleri 
geçtiğimiz günlerde 
Bursa’ya bağlı 
Seçköy’e giderek, 
kahvehanesinin 
her yanını Atatürk 
fotoğrafları ile 
dolduran Hayrettin 
Doğan’ı ziyaret etti. 
Köy Muhtarı Haşan 
Balaban ve köylüler 
tararından ııgı ile 
karşılanan ADD’liler, 
köy kahvehanesinde 
sohbet ettiler.
Hayrettin Doğan 
adlı kişinin Atatürk 
Müzesi haline getir 
diği Köy Kahveha 
nesini bu hale getir 
meşinden dolayı 
teşekkür eden ADD 
Gemlik Şubesi Baş 
kanı Selim Şahin, 
Muhtar Haşan Bala 
ban nezdınde Hay 
rettin Doğan’ı kut
ladı. Hayrettin Do 
ğan’ın bir ilkokulda 
işçi olarak çalıştık
tan sonra emekli 
olduğunu, okullar 
daki Atatürk köşele 
rinden esinlenerek 
benzerini köy kahve

hanesine yaptığını 
söyleyen Muhtar 
Balaban, "Köyde bir 
müze girişiminde 
bulunduk. Eğre izin 
alabilirsek, eski oku 
lu müzeye dönüştü 
receğiz" dedi. / 
Bin nüfuslu Seç 
köy’de 40 yıldır hiç 
mahkemelik olay 
olmadığını söyleyen 

Balaban, kendisinin 
de ünlü ressam 
İbrahim Balaban’ın 
yeğeni olduğunu 
belirterek, "Atatürk 
türk köylüsünün 
efendi olduğunu 
söylemiş. Yönetim 
ler köylüde efendilik 
bırakmadı, köylüyü 
perişan etti” 
şeklinde kpnuştu.

Gemlik Orhangazi 
Yolu’nda bulunan 
Yıldız Petrol, yeni ’ 
düzenlemesinden 
sonra önceki 
gün yeniden 
hizmete başladı. 
Gemlik Orhangazi 
Yolu 3. kilometresin 
de bulunan Petrol 
Ofisi Yıldız Petrol 
Akaryakıt İstasyonu 
önünde cumartesi 
gunu saat Ib.oo’de 
yeni düzenlemenin 
açılışı yapıldı. 
Kurtul’da akaryakıt 
istasyonu bulunan 
Sıddık Yıldız’ın 
sahibi olduğu Yıldız 
Petrol’ün açılışına 

. Umurbey Belediye
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 

. Kemal Kurt, Petrpl
Ofisi Kuzey Bölgeler 
Satış Müdürü Okan 
Ekinci, CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ile çok sayıda da 
vetli katıldı. Açılışta 
konuşan Başkan 
Güler, yaptığı 
konuşmada, yeni 
tesisin işletmecisine 
ve bölgemize hayırlı 
olmasını diledi. 
Güler, Umurbey 
Belediye sınırları 
içinde bir çok işye 
rinin ekonomik

nedenlerle kapılarını 
kapattığını belir
tirken, Yıldız Pet 
rol’ün yeni düzen- ' 
İçmesiyle hizmete

açılmasını kutladı 
ğını söyledi. Çigan 
müziği eşliğinde 
ya pılan açılış 
kokteyl ile sürdü.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN 

90 M2, SANAYİ CEREYANLI 
KÖŞE ■ ÇİFT CEPHELİ- 

GENİŞ CAMLI
40.000.00 - YTL 

(Pazarlık yapılır.)
Eski Pazar Cad. Osmaniye Mh. Lâle 

Sok. Ender Apt. - GEMLİK

Müracaat Tel: 00 49 174 90 66 135
0.224 513 44 09_________

‘Özel Diş Hekimleri SSK, Bağ-Kur 
«e Emekli Sandığı üyelerine 

hizmet «ermeye başladı
Diş Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SSK,, 
Bağ-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden sevk alarak, özel diş hekim
lerinde kron köprü ve protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tür 
diş sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de krom, köprü ve protezleri
ni yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)

Gemlik Krarfez
0ÜLÜUİN .İLK eOMtûİc B.İVABİ BAZBTB8İ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Cahit Sıtkı Tarancı bu şiirini 
yazarken insan yaşamının 
ortasınının 35 yaş olduğunu 
söyler.

Bizim gazetenin ilk sayısı 
16 Haziran 1973 günü çık
mıştı.
Aradan koca 35 yıl geçmiş.
O gün doğan bebek, bugün 

35 yaşını bitirip, 36 yaşından 
gün aldı.

Gazetelerin yaşamında 35 yıl 
azımsanacak bir süre değil, 
ama, asıl amaç, bunu en az 
bir asır yaşatabilmek olmalı..

Buna benim ömrüm yetmez. 
Benden sonra Gemlik Kör 

fez ne olur onu da bilmiyo 
rum.
Ama, yaşadığım sürece 

Gemlik Körfez’i yayınlamak 
arzusundayım.

Gazeteler, günlük olayları 
yansıtan yazılı eserlerdir.

İçeriklerinde haber, spor, ma 
gazin, aktüelite, sağlık, ekono 
mi, kültür, eğitim, düşün yazı 
lan bulunur.

Yerel gazeteler ulusal gaze 
teler gibi değildir. _•

Yerelliği yansıtır.
Gemlik Körfez, 35 yıllık yayın 

yaşımında buna dikkat etti.
Daha çok yereli öne çıkardık. 
Yereli başka yerde bulmanız

36 yaşına basarken

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

olanaksızdır.
1973 yılında çıkardığımız 

gazetenin ilk sayısı bize ait 
olmayan bir matbaada basıldı.

Bizim baskı makinamız 
yoktu.

Özden Matbaacılık, Ruşen

1 __6FKIİK

istbti

CUEIENHOI UIMIUM HUTSUHS8H İLE 
2. RMIU USIİYMİRUHİMDİ ROMRUR

İLK SAYIMIZ

Özden’in kapalı duran matba 
asında çikan ilk sayının heye
canınım unutmam mümkün 
değil.

Gazete çıkarmak düşüncesi 
doğunca, Ruşen’den de baskı 
için izin çıkınca, matbaanın 
bir köşesinde kırmızı renk 
başlığı basılmış KÖRFEZ adlı 
bir gazete yığınını görünce, 
biz de çıkaracağımız gazete 
nin adını “Gemlik KÖRFEZ" 
koymaya karar verdik.

Gemlik KÖRFEZ 1973’ten 
bugünkü durumuna gelesiye 
kadar büyük zorluklar yaşadı.

80 bin nüfusu olan bir ilçeye 
yakışır bir gazete çıkarmak 
için çırpınıyoruz.

Türkiye’de okuma oranı çok 
düşük.

Hele gazete okuyan sayısı 
daha az..

Gemlikliler de gazete okuma 

yanlar sınıfında bulunuyor. ' 
Bugün Gemlik’te bizimle bir

likte günlük sayılabilecek bir 
gazete daha var.

Haftalık ise iki tane..
Bu iki haftalık gazetenin 

haberleri, günlük iki 
gazetenin haberleriyle satırı 
satırına aynı.

O nedenle, Gemlik 
Körfez’in Gemlik’te ciddi 
gazetecilik yapan tek 
gazete olduğunu söyleye 
bilirim.

36. yayın yılımıza girerken, 
daha iyi bir gazete çıkarmak 
düşüncesindeyiz.

Bizim bugünlere gelmemizde 
emeği geçen çok insan var.

Önce eşim Serap.
O, elinizdeki gazeteyi tek 

başına baskıya hazırlayan sü 
per düzenleyici.

Sonra bize hergün bıkmadan 
yazı yazan dostlarım ve çizeri 
miz.

Gazetemizi basan, katlayan, 
dağıtanlar...

Ve siz okurlarımız...
Desteklerinizden dolayı 

teşekkür ediyorum.
Gemlik KÖRFEZ’in yaşaması 

okurların ilgisine bağlı.
Bunun yolu da abone olarak 

gazeteye destek vermektir.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

ÖZEL
M h

’ .2002 ’

İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

“Gemlik Körfez” 36 yaşında....
"Gemlik Körfez" bugün 36 

yaşında.
Olgun delikanlı.
Yaşı ile olduğu gibi; doğ 

ru haber, hür yorum, genel 
de ve yereldeki olumsuzluk
lara karşı dik duruşu ile 
delikanlı.

"Gemlik Körfez" in tutum 
ve davranışı hep harbi.

Olaylara tarafsız bakan, 
eğilmeden-bükülmeden top 
lumu aydınlatan, doğruları 
yazan, sorunlara parmak 
basan bir gazete "Gemlik 
Körfez".

"Gemlik Körfez", Atatürk 
ilke ve devrimlerine inançla 
bağlı olup, yılmadan savu
nan gazete.

"Gemlik Körfez", demokra 
tik, laik, sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cum 
huriyeti'ni koruyarak, gele
cek kuşaklara benimset 
meye, sonsuza kadar yaşat
maya azimli ve kararlı 
gazete.

"Gemlik Körfez", demok 
rasiye inanmış, bu uğurda

şehit vermiş gazete.
"Gemlik Körfez", sıkıyöne

timce kapatılmış, mahkeme 
lerde yargılanıp, aklanmış 
bir gazete.

"Gemlik Körfez", yazarla 
rının, çizerlerinin, çalışan
larının yürekleri insan ve 
vatan sevgisiyle dolu olan 
bir gazete.

Ezenin, ezilenin olmadığı; 
hakça bir düzenden yana 
olan insanların gazetesi 
"Gemlik Körfez".

İyiliğin, güzelliğin, doğru
luğun sevdalısıdır tüm 
"Gemlik Körfez" kadrosu.

"Gemlik Körfez" gazetesi 
olarak, kararlı ve azimliyiz.

Söz veriyoruz!
Yılmayacağız!
Susmayacağız!
Durmayacağız!
Hep birlikte güzel ve 

aydınlık yarınlara koşacağız!
Ömrümüz oldukça; hep 

bu vatan, hep bu halk için 
çalışacağız!

Nice yıllara, "Gemlik Kör 
fez" ile hep birlikte...

KİMLER KATILABİLİR? * 
Anasınıfı, ilköğretim okulu i£ #
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri nr
HAFTALIK KURS PROGRAMI II E'
YÜZME Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
BUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 Saat 
MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZ PATENİ-BİNİCİLİK 160 Hl

i İNGİLİZCE

3

KURS DÖNEMLERİ MÜZİK 
1. DÖNEM: 30 HAZİRAN-24 TEMMUZ 
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ- 21 AĞUSTOS 
KURSLARA NASH KATILABİLİRİM? BUZ PATENİ

RESİM-MÜZİK
İNGİLİZCE

16 Haziran 2008 tarihinden itibaren okulumuza gelerek 
27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıl yaptırabilirsiniz. 

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır. 
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU İNGİLİZCE AĞIRLIKLI YAZ OKULU

100 m
150 m

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE

1.DERS SINIF ETKİNLİĞİ

MÜZİK

SINIF ETKİNLİĞİ

BİNİCİLİK
2. DERS İNGİLİZCE İNGİLİZCE SINIF EIKINLIĞİ ■

3. DERS SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ İNGİLİZCE

4. DERS İNGİLİZCE İNGİLİZCE

OGIFN AKASI YEMEK SAAII YEMEK SAAII YEMEK SAAII YEMEK SAATİ
YEMEK SAAII |

5. DERS

BUZ PATENİ

İNGİLİZCE

BESİM

İNGİLİZCE İNGİLİZCE

6. DERS SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ 1
».DERS İNGİLİZCE İNGİLİZCE İNGİLİZCE

8. DERS__________ SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ _____M
TİZ BUU HİDRAN:! IÖNEMNM2İUK-2STEMMU HMUSUUWÇMUİ:K.tt YAZ OKULU ANASINIFI T-2-3-A-5. SINIF

Z BÖKEM 28 TMIHZ-22 AĞISTDS DERS BİTİŞ SAATİ :«JB ÖĞRENCİLERİ KAYIT YAPTIRABİLİRLER
YAZ OKOUI ÜCRETİ ıfiDOTTl OERS PROGRAMI KABUMA GÖRE
YAZ OKULU20 KİŞİLİK ÖĞRENCİ GORUIUOIBŞUNCA AÇILACAKTIR TEKRAR DÜZENLENECEKTİR

Umurbey Paşabahçeler Mevkii Cihatlı Yolu GEMLİK
Tel: 513 50 74 ■ 513 50 05 Fak: 513 50 04 www.aikeniilkogretim.k12.ir

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aikeniilkogretim.k12.ir
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Erbakan'ın affına AKP, MHP ve DTP'den destek; CHP'den itiraz

Hoca yı kurtarma ittifakı
Milli Görüşü’ün 
yasaklı Lideri Nec 
mettin Erbakan'ın, ka 
patılan RP'nin kayıp 
trilyonuyla ilgili dava 
dan aldığı cezanın 
affı için, Cumhur 
başkanı Abdullah 
Gül’e yapılan başvu
ru dilekçesine AKP, 
MHP ve DTP’den 
destek geldi. CHP ise 
söz konusu öneriyi 
“hukuki ve etik” 
bulmadı. Kapatılan 
RP'nin son genel 
başkanı ve eski 
Başbakanlardan 
Necmettin Erba 
kan'ın, kayıp trilyon 
davasından aldığı 
cezanın affı için 
Cumhurbaşkanı 
Gül'e yazılan dilekçe 
siyasilerinde günde
minde. AKP, CHP, 
MHP ve DTP temsil
cileri, söz konusu af 
talebine ilişkin AN 
KA'nın sorularını 
yanıtladılar.

AKP : 
“AFFEDİLMESİ

GEREKİR”- AKP 
Grup Başkanvekili •

1 Nihat Ergün, Erba 
kan’ın, kayıp trilyon 
ile ilgili aldığı ceza 
nın, sağlık ve yaş 
durumuyla ilgili Cum 
hurbaşkanlığı maka 
mından istediği “af” 
talebinin yerine getir
ilmesi gerektiğini 
savunurken, bu yetki 
nin Cumhur başka 
nı’nın takdirinde oldu 
ğunu da hatırlattı. 
Ergün, “Af talebi kul
lanılabilir. Cumhur 
başkanının tak di 
rindedir. Cumhur baş 
kanı geçmişte bu tür 
af yetkileri kullandı. 
Kullandığı yetkilerin 
olumsuz sonuçları 
oldu tabi. Ancak, 
ilgili mahkemelerin 
vereceği kararla, 
sağlık şartları ve yaş 
lılık durumu göz önü 
ne alındığında son 
derece olağan 
karşılanmalı. Üstelik

Eıbakan ‘al' iti» tüle ııit Wi M
Milli Görüş’ün yasaklı Erbakan’ın, aracılığıyla Çankaya kümetinde de
lideri Necmettin 
Erbakan’ın kapatılan 
RP’nin kayıp tril 
yonuyla ilgili dava 
dan aldığı cezanın 
affı için Cumhurbaş 
kanı Abdullah 
Gül’e başvuruldu.
2 yıl 4 aylık mahku
miyet kararının
11 aylık infazını 
evinde çekmesi 
kararlaştırılan

başbakanlık yapmış 
Türkiye Cumhuriye 
tinde bulunmuş 
birisi” dedi.
Erbakan’la birlikte 
siyaset yapan AKP 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu 
da, “Affedilirse ye 
rinde olur. Türkiye’ye 
hizmet et miş bir 
insandır. Başbakanın 
bu şekilde hor görül 
meşini hoş karşıla
mam. Cumhurbaşka 
nının af yetkisi var. 
Kullanırsa çok iyi 
olur. Sayın Cumhur 
başkam’nın yetkisi 
ve takdirinde” dedi.

MHP: “ERBAKAN’IN 
BÖYLE BİR DURUMA 
DÜŞMESİNİ 
İSTEMEZDİK”- 
MHP Genel Başkan 
Yardımcı Faruk Bal, 
Anayasa’nın verdiği 
hükümlerle Cumhur 
başkanının, hasta ve 
yaşlı kişilerin işlediği 
suçların “af etme” 
yetkisine sahip oldu 
ğunu belirterek, “Ya 
şı malum. Sağlık du 
rumu da adli tıptan 
alınacak raporla affı 
gerektirecek bir duru 
mu tespit ederse ve 
Adalet Bakanlığı 
tarafından Cumhur 
başkanlığına verilme
si durumunda ‘af’ 
yetkisi kullanılabilir. 
İsterdik ki, Sayın 
Erbakan’ın, böyle bir 
mahkumiyet kararıyla 
karşı karşıya kalma 
saydı. Tamamen Cum 
hurbaşkam’nın yet 
kişinde bu hakkını

Altınoluk'taki 
yazlığına gitmeden 
önce İstanbul’a 
uğrayarak Adli Tıp 
Kurumu’n dan rapor 
aldığı öğrenildi. Adli 
Tıp Kuru mu’nun, 
Erbakan’ın sağlık
durumunun cezasını 
çekemeyeceğine 
ilişkin raporunun da 
avukatları tarafından 
Adalet Bakanlığı

kullanabilir.
-DTP: “SİYASİ 
AYMAZLIK VE 
GAMMAZLIK”- 
DTP Şırnak 
Milletvekili Hasip 
Kaplan’da, 
Erbakan’ın düştüğü 
durumu üzüntüyle 
karşıladığını ve bu 
durumdan, eski me 
sai arkadaşlarının 
vicdanen rahatsız 
olmaları gerektiğini 
savundu. Kaplan, 
“Parayı kendi şahsi 
için kullandığını san
mıyorum. Parti için 
kullanmış. Türkiye 
Cumhuriyeti Başba 
kanının bu duruma 
düşmesi üzüntü veri
cidir. Sağlık durumu 
ortada, insani açıdan 
da bakmak lazım. 
Başbakan olması 
siyasette çok uzun 
yol alması nedeniyle 
bu cezayı alması 
doğru değil” diye 
değerlendirdi.

CHP: “HUKUKİ VE 
ETİK OLMAZ”
CHP Afyonkarahisar 
Milletvekili Halil 
Üniutepe, Erbakan 
için hukuki bir enge 
lın olmadığı, sağlık 
ve yaş durumu nede 
niyle böyle bir talep 
lette bulunmasının 
doğal olduğunu be 
lirtti ve "Ancak, ma 
kamda bulunan sayın 
Cumhurbaşkanı Gül 
aynı davadan yargı 
lanıyor. Aynı dava 
dan yargılanan birisi 
nin böyle bir talebi 
değerlendirmesi ce 
zai hukuk açısından 
uygun değil" dedi. 
CHP Mersin Milletve 
kili İsa Gök ise, Erba 
kan’la ilgili “af” tale 
binin bilinçli yapıldı 
ğını ve bunun alt 
yapısının hazırladı 
ğını öne sürdü. 
“Cumhurbaşkanının 
af yetkisi var, hukuki 
değil etik değil yasa 
ya uydurabilir” değer 
lendirmesinde bulu-

Köşkü’ne iletildiği 
bildirildi.
Sağlık sorunları 
nedeniyle daha önce 
cezasının infazı, 
Adli Tıp Kurumu 
raporları uyarınca
4 kez daha ertelenen
Erbakan için son 
sözü, kapatılan RP 
döneminde Genel 
Başkan Yardım 
alığını, Refahyol hü 

nan Gök, “Yasal hale 
uydurulabilir etik de 
ğildir. Kamuoyu vic
danın da kaldıra 
mazlar. Erdoğan ya 
saklar içine girmesi, 
Gül’ün dosyasının 
bulunması, Erba 
kan’a af imkanının 
yaratılması AKP için 
de farklı dini gruplar 
arasında siyasi çe 
kişmelerin su yüzüne 
vurmasıdır” dedi. 
Cumhurbaşkanının af 
yetkisinin de olduğu 
nu belirten Gök, 
“Türkiye suç işleme 
ve af etme konusun
da ‘Af Cenneti’ haline 
geldi. Namuslular bu 
aflarla cezalandırıl) 
yor. Erbakan ya da 
başkası suçu tespit 
olmuş ve siyasi kişil
iğinden veya duru 
şundan ötürü veya 
mal varlığı gereği af 
yetkisinin kullanıl
ması, Cumhurbaş 
kanlığı tarafından 
kullanılması adalet 
sizliğe bir kucak 
daha destektir” 
şeklinde konuştu. 
Gök şöyle devam 
etti; “Bu ülkede 
sıradan olan vatan
daşlarımız nasıl 
işledikleri suçlardan 
ötürü cezalandırıl! 
yorsa özellikle siyasi 
kişilikler aynı şekilde 
cezalandırılmalıdır. 
Zaten AKP iktidarı 
TCK, CMUK ile ceza 
ların infazı hakkında 
kanun ile ilgili çalış
malar yaparken kayıp 
trilyon davasından 
dolayı Erbakan ve 
diğer sanıkların kur
tulması için her türlü 
alt yapı hazırlandı v e 
konutta ceza yöntemi 
getirildi. Anlaşılan 
o ki AKP Milli Gö 
rüş’ün, seçmen 
kitlesine daha sıcak 
görünmek ve onlar
dan destek ümidiyle 
Erbakan üzerinden 
bu gruba sıcak 
mesajlar verilmek 
istiyor.”

Devlet Bakanlığını 
yapan Cumhur 
başkanı Gül söyleye
cek. Gül’ün, Adalet 
Bakanlığı aracılığıyla 
kendisine ulaşan 
Adli Tıp Kurumu 
raporu doğrultusun
da "af" kararı 
vermesi halinde 
Erbakan, "ev hapis" 
cezasından kurtul
muş olacak.

tebıianı mü 
basın rapor»

Yerel basını kapanma 
noktasına getireceği 
söylenen ve TBMM 
Bayındırlık komisyo 
nunda kabul edilen 
4734 sayılı Devlet 
İhale Kanunu deği 
şiklik tasarısına 
ilişkin Bursa Gazete 
çiler Cemiyeti (BGC) 
raporu, BGC Başkanı 
Nuri Kolaylı tarafın
dan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
sunuldu.
Başbakan Recep Tay 
yip Erdoğan'a, Bur 
sa'dan ayrılmak üze 
re helikoptere biner 
ken BGC Başkanı 
Nuri Kolaylı tarafın
dan sunulan raporda, 
yerel gazetelerin 
önemli bir gelir kay
nağını kaybedeceği 
ne dikkat çekirilirken, 
tasarının TBMM gün
demine gelmeden 
önce yeniden değer
lendirilmesini istedi.

| BGC Başkanı Nuri 
ı Kolaylanın, Türkiye 
genelindeki yaklaşık 
bin 300 yerel gazete 
nin geleceğini yakın
dan ilgilendiren rapo 
runda, tasarının yerel 
gazeteler açısından 
sayısız olumsuzluk 
içerdiğini dile getirdi. 
Yaygın medyayı et 
kilemeyecek olan 
tasarının, yerel bası 
nın önemli bir gelir 
kaynağını oluşturan 
ihalelere ilişkin basın 
ilanlarının yerel gaze 
teler yerine 'elektro 
nik kamu ahmları 
platformu' oluşturup 
larak internet ortamı
na taşınmasını, ayrı
ca eşik değerin artırıl 
ması ve çerçeve söz 
leşmenin 2 yıldan 4 
yıla çıkartılarak şef
faflığın ortadan kaldı 
rılmasını içerdiğini 
de anlatan Kolaylı, 
"Tasarının yasalaş
ması halinde, kamu

KAŞCDC B€KL€M€K VOK 
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

yatırımlarındaki ba 
sın ilanları zorunlu
luğu kalkacak ve ye 
rel gazeteler en ö 
nemli gelir kaynağını 
kaybedecek, bunun 
sonucu olarak da 
Anadolu'daki yak
laşık bin 300 yerel 
gazete kapanma nok
tasına gelecektir. 
Mevcut yasada yapıl
mak istenen değişik
likler, yerel basının 
yok olmasına sebep 
olacak. Halkın haber 
alma özgürlüğü kısıt
lanacak ve şeffaflık 
ilkesi zedelenecektir. 
Ayrıca uygulamayla 
yerel basın gerileye
cektir. Yyerel gazete 
lerde çalışan sayısı 
nın 15 binin üzerinde 
olduğu görülmekte
dir. Yasa tasarısının 
kabul edilmesi, işsiz 
ler ordusuna yaklaşık 
15 bin kişinin daha 
eklenmesine sebep 
olacaktır" dedi. 
Kanun Tasarısı'nın 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde görüşül 
meden önce bir kez 
daha gözden geçiril 
meşini isteyen Kolay 
lı, Başbakan Erdo 
ğan'ın yerel basının 
mağduriyetini önle 
yeceğine inandığını 
kaydetti. BGC Başka 
nı Kolaylı'nın sun
duğu raporda, yerel 
basını ilgilendiren 
maddelere tek tek 
yer verilerek görüş 
bildirildi.
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UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

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
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Meteoroloji den uyari: Etkili yağış geliyor'
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğü, Marmara Böl 
gesi'nin kuzey ve 
doğusunda etkili 
yağış beklendiğini 
bildirdi.
Devlet Meteoroloji

Gözler augiin flKP savunmasııi(la

İşleri Genel Müdür 
lüğünden yapılan 
yazılı açıklamada, 
halen Trakya'da 
devam eden yağış 
ların, etkisini artı 
rarak Edirne, Kırk 
lareli, Tekirdağ ile 

İstanbul, Balıkesir, 
Bursa, Bandırma, 
Kocaeli ve Sakarya 
çevrelerinde etkili 
olmasının beklendiği 
ifade edildi.
Yağışların etkisini 
yitireceğinin tahmin 

edildiği belirtilen 
açıklamada, lokal
se! veya su baskını 
gibi olumsuz şart
lara karşı ilgililerin 
ve vatandaşların 
tedbirli olmaları 
istendi.

BaşBaKanın mitingimle 
kankaccılar bos Hnmıaflı
Bursa'da Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'ın mitinginde 
boş durmayan kap
kaççılar, 2 kişinin 
cüzdanını çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Başbakan 
Erdoğan'ın konuş
masını dinlemek 
üzere Kent Meyda 
m'na gelen M.D.K. 
(49), bir süre sonra 
içerisinde kredi 

kartlarının bulun
duğu cüzdanının 
kaybolduğunu 
fark etti. A.B. (37) 
isimli şahıs da, 
içerisinde 100 YTL 
para, kimlik ve 
kredi kartlarının 
olduğu cüzdanını 
yankesicilere kap
tırdı. Polis, her iki 
olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı.

AKP, Yargıtay Baş 
savcısı Abdurrah 
man Yalçınkaya'nın 
mütalaasının ardın
dan esasa ilişkin 
savunmasını yarın 
Anayasa Mahkeme 
si'ne sunacak. Üç 
klasörde toplanan 
esas savunmanın 
Anayasa Mahkeme 
si'ne sunulmasının 

, ardından aynı saat 
lerde kamuoyuna 
da açıklanması 
bekleniyor.
Kapatma davasına 
ilişkin sürecin bir 
an önce bitmesini 

| isteyen Başbakan
Recep Tayyip Erdo 

ğan'ın onayından 
geçen esasa ilişkin 
savunmaya son şek
lini, AKP Grup Baş 
kanvekilleri Sadullah 
Ergin ve Bekir Boz 
dağ gün boyu Mec 
lis'te çalışarak 
verdiler.
-ÜÇ KLASÖRDE 
TOPLANDI-
AKP Grup Başkanve 
killeri Sadullah Ergin 
ile Bekir Bozdağ, 
gün boyu Meclis'te 
savunmaya son 
rötuşları yaptılar.
Esas savunma üç 
klasörde toplandı. 
AKP'ye açılan kapat
ma davasına yönelik 

iddianamede ve 
mütalaada sunulan 
“kapatma gerekçe 
leri” ne yanıtlar 
verildi. İlk klasör, 
“Odak olma”, “Laik 
lik karşıtı eylemlere 
yanıtlar”, “Türban 
düzenlemesi” “AİH 
M'nin Siyasi Partile 
rin kapatılmasına 
İlişkin kararları ve 
Dünya örnekleri”, 
“Venedik kriterleri” 
“Anayasa ve Siyasi 
Partiler Kanunu” 
nun ilgili maddeler
ine dayanılarak 
hazırlanan hukuki 
başlıklar yer verildi. 
İkinci klasörde siya 

si yasak istenen 71 
kişi hakkındaki kişi 
sel savunmalar, 
üçüncü klasörde ise 
iddianamedeki ka 
patma gerekçelerini 
çürütecek belgelere 
yer verildi. 
Yüksek Mahke 
me'nin "türban kara 
rının” ardından revi 
ze edilen esas savun 
manin temelini 
“türban ve laiklik” 
oluşturuyor. AKP 
savunmasında, iptal 
edilen anayasa 
değişikliği nin tür
ban için yapılmadığı 
görüşünü dile 
getirdi.

Ihı lüle Miııl ııırmı
Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesin 
de bir kişi, av tüfe 
ğiyle vurularak 
öldürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki akşam 
saatlerinde 
Mustafakemalpaşa' 
nın Ayaz Köyündeki 
tarla evinde yalnız 
yaşayan Mehmet 
Köse'nin (55) 
cesedi bulundu.
Traktörüyle 

tarlasını sürmeye 
giden Fahrettin D., 
brandayla örtülü , 
cesedi fark edince 
durumu jandarma 
ya bildirdi. Olay 
yerine gelen ekip 
ler, yaşlı adamın av 
tüfeğiyle sırtından 
vurularak öldürül 
düğünü belirledi. 
Cinayeti duyarak 
olay yerine gelen 
Köse'nin ya kınları 
fenalık geçirdi

S
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 İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

t 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 

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

s

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Siğorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

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

KAMPANYA

ÖZKAYA OTOMOTİVde

4 JANT ALANA 
t LASTİKLERİ BİZDEN

üstelik Kredi Kartına 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  taksit imkanı 
İIRELLI Detaylı Bilgi için bili ırayın.

Körfez BoytaŞ Sitesi A/Blok No:2 - GEMLİK 
TEL: 0.224 513 73 93-514 47 70 
FAX:0.224 514 40 44 - www.ozkoya.web.tr

http://www.ozkoya.web.tr
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Elektrikte kayıp- 
kaçak tutarı, 2007 
yılında KDV hariç 
yaklaşık 2,2 milyar 
YTL oldu.
2007 yılında TEDAŞ 
tarafından satılan 
126,1 milyar kilovat- 
saatlik (kWh) elek
trik enerjisinin yüz 
de 14,8'i kayıp ve 
kaçağa gitti. Geçen 
yıl toplam 13,3 mil
yar kWh enerji tek 
nik kayıp, 8,6 milyar 
kVVh'lık elektrik 
enerjisi de kaçak 
kullanıma gitti. 
Toplam 21,9 milyar 
kVVh'lık kayıp-kaçak 
enerjinin KDV hariç 
tutarının 2 milyar 
223,7 milyon YTL'yi 
bulduğu belirtildi. 
Bu miktarın 871,45 
milyon YTL'lik kıs
mının kaçak enerji 
kullanımına gittiği 
de vurgulandı.

2000 yılından beri 
kayıp-kaçakla müca 
dele eden TEDAŞ, 
söz konusu yılda 
yüzde 21,4 olan 
Türkiye'deki ortala
ma kayıp-kaçak ora 
mm, 2007 itibariyle 
yüzde 14,8'e kadar 
düşürdü. Kayıp-ka 
çak oranında Türki 
ye'nin batısında ba 
şan sağlayan TE 
DAŞ, Doğu ve 
Güneydoğu illerin 
de ise önemli bir 
düşüş sağlayamadı. 
Elektrikte kayıp-ka 
çak miktarları bakı 
mından bölgesel 
olarak yüzde 64,7 
ile Dicle Elektrik 
Dağıtım A.Ş. ve 
yüzde 56 kayıp- 
kaçak oranı ile 
Vangölü Elektrik 
Dağıtım A.Ş.'nin 
bulunduğu bölge ilk 
sırada yer aldı.

SATILIK DAİRE
Denize sıfır, 3 yatak odalı 

135 m2 iki cepheli ve 
2 balkon» bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

Tel: 51318 99 GSM: 0.533 356 44 39

DEVRENKIRALIKDtfKKAN

DEVREN KİRALIK 
NALBUR DÜKKANI

0.532 42410 25

ELEMAN ARANIYOR
Endüstri Meslek Lisesi veyo 

Meslek Yüksek Okulu 
elektrik bölümü mezunu 

ELEMANLAR ARANIYOR
Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yed Yalova Yola 3. Km Gemlik /BURSA

TEk 0.224 514 00 60

ELEMAN ARAMIYOR

TECRÜREİİ 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR
Italtaı fite yapıta» otar. 
İMAM ASLAN DİKLENME TESİSLERİ 

Gemlik Yalova Yolu 5. Km.
Tel: 513 23 94

KİRALIK DENİZ MANZARALI DAİRE
v 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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VEHÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Td:513 33 2l)

0.... çocukları 14.00-16.15-19.00-21.15
Arkadaşım Tilki 14.15-16.00-19.15-21.00
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Kuşak atlamak için ter döktüler

W

Dört ayda bir 
yapılan kuşak 
yükselme imtihanına 
Dojo Karate 
kulübüne mensup 
55 öğrenci 

katılarak öğrendik
lerini göstermek 
için ter döktüler. 
Gerekli seminerlere 
katılarak federasyon 
tarafından imza 
yetkisi verilen 
Dojo Karate 
antrenörü Gökhan 
Özler tarafından

yapılan kuşak 
yükselme imtihanın 
da çocuklarını 
yalnız bırakmayan 
veliler de imtihanı - 
meraklı gözlerle 
izlediler.
İmtihanda başarı 
gösteren küçük 
sporcular bir üst 
kuşağa terfi ederek 
başarılı sporculuk
larını daha ileriye 
götürmek için 
çalışacaklar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Dojo 
Karate Kulübünde 
ilk kez kuşak 
yükselme 
imtihanı yapıldı. 
Daha önceleri 
Federasyon'un 
atadığı bir hoca 
tarafından yapılan 
kuşak yükselme 
imtihanını bundan 
sonra Karate 
Antrenörü Gökhan 
Özler yapacak.

Komşu kunaı/a veda etti WBC Türkhe Rallisi SonâW]
Avrupa Futbol 
Şampiyonası D 
Grubu'nda yapılan 
karşılaşmada, 
Rusya, Yunanistan'ı 
1-0 yendi.
D Grubu'ndaki ilk 
maçında İsveç'e 
2-0 yenilen son 
şampiyon 
Yunanistan, 
ikinci maçında da 
Rusya'ya yenilerek 
kupaya veda etti. 
34. dakikada 
Konstantin 
Zyrianov'un golüne 
engel olamayan 
Yunanistan, ikinci 
yarıda baskılı 
bir oyun 
sergilemesine 
karşın yakaladığı 

| net gol

verecek.
Gruptaki ilk 
galibiyetini alan 
Rusya ise 
umudunu İsveç 
ile yapacağı 
son maça taşıdı.

Gemlik KBr tez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

pozisyonlarını 
değerlendiremedi. 
Gruptaki son 
maçını Ispanya 
ile yapacak 
Yunanistan prestij 
mücadelesi

Dünya^alli Şampi 
yonası'nın 8. ayağı 
olan 5. Türkiye 
Rallisi'nin galibi, BP 
Ford Abu Dhabi 
Dünya Ralli Takımı 
Pilotu Mikko 
Hirvonen oldu. 
Şampiyonanın son 
etabı olan 3,1.03 kilo-^ 
metrelik Olympos-2 
etabını, BP Ford 
Abu Dhabi Dünya 
Ralli Takımı Pilotu 
Jari Matti Latvala- 
Mikka Anttila İkilisi 
24.48.9 derece ile 
birinci bitirdi.
Aynı takımdan 
Mikko Hirvonen ise 
bu etapta 24.53.7'lik 
derecesiyle ikinci 
sırada yer aldı. 
Citroen Total Dünya 
Ralli Takımı Pilotu 
Sebastien Loeb ise 
bu etapta 24.53.9'luk 
derece elde ederek 
üçüncü sıraya

yerleşti. 
Şampiyonada 
bügüne kadar 
yapılan toplam 19 
etap sonunda WRC 
5. Türkiye Rallisi'nin 
galibi BP Ford Abu 
Dhabi Dünya Ralli 
Takımı Pilotu Mikko 
Hirvonen-Jarmo 
Lehtinen İkilisi oldu. 
Hirvonen, genel 
klasmanda 
4.42.07.1'lik 
derece elde etti. 
Hirvonen'in takım 

arkadaşı Latvala da 
genel klasmanda 
ikinciliğe yerleşti. 
Latvala'nın genel 
klasmandaki 
derecesi 
4.42.15.0 oldu. 
Citroen Total 
Dünya Ralli Takımı 
Pilotu Sebastien 
Loeb-Daniel 
Elena İkilisi ise 
4.42.32.8'lik 
dereceleriyle 
üçüncü sırada 
yer aldı.
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Sigara ömürden en az 5 yıl çalıyor
Sigaranın, gerek 
kadınlarda gerekse 
erkeklerde ömürden 
en az beş yıl çaldığı 
bildirildi.
ABD Sağlık 
Bakanlığına bağlı 
kuruluşta görevli 
doktor Lisa Schvvart 
tarafından yürütülen 
ve Amerikan Kanser 
Enstitüsünce yayın
lanan araştırmaya 
göre, sigara içen 
erkekler arasında 60 
yaşından sonra

Göz kapağı düşüklüğüne son
Halk arasında göz 
kapağı düşüklüğü 
olarak bilinen ’ble- 
faroptozis* rahatsız 
lığı ameliyat ile 
ortadan kaldırılıyor, 
edical Park Bursa 
Hastanesi bir has
taya daha umut ışığı 
oldu. 11 yıldır göz 
kapağı düşüklüğü 
(blefaroptozis) 
şikayeti bulunan 
Gülcan Müftüoğlu 
(43), 1 saat süren 
başarılı bir ameli 
yatın ardından eski 
sağlığına yeniden 
kavuştu. Yıllardır 
gözündeki sıkıntının 
çözümü için çal
madık hastane 
kapısı bırakmayan 
Gülcan Müftüoğlu 
nun imdadına

akciğer kanserinden 
ölme riski, kalp- 
damar hastalıkların
dan ölme ihtimâlin
den daha yüksek. 
Buna mukabil, 1 
sigara içmemiş 
erkeklerin hangi 
yaşta olurlarsa 
olsunlar, kalp-damar 
hastalığından ölme 
ihtimali; akciğer, 
kalın barsak veya 
prostat kanserinden 
ölme ihtimalinden 
daha fazla.

Medical Park Has 
tanesi'yetişti, lıp 
dilinde blefaroptozis 
olarak adlandırılan 
göz kapağı düşük
lüğü şikayetinden 
Gülcan Müftüoğlu, 
Dr. Bülent Kahra 
man'ın başarılı bir 
ameliyatı ile la kur

Araştırmaya göre, 
sigara tiryakisi 
erkeklerin prostat ve 
kalın barsak 
kanserinden ölme 
ihtimali de 10 kat 
artıyor.Kadınlarda 
ise sigara içenler 
arasında akciğer 
kanseri veya kalp- 
damar hastalıkların
dan ölme riski, 40 
yaşına kadar meme 
kanserinden ölme 
ihtimalinden çok 
daha yüksek. Sigara 

tuldu. Müftüoğlu, "11 
yıl boyunca pek çok 
hastaneye gittik, 
tetkikler yaptırdık, 
ancak bir türlü iyi, 
leşme sağlayama 
dik, umudumuz ke 
silmişken Medical 
Park Hastanesi bize 
yeniden umut oldu" 

içmeyen kadınlar 
arasında ise kalp- 
damar rahatsızlık
larından Ölme riski, 
60 yaşına kadâr 
meme kanserinden 
ölme riskine eşit. 
Araştirhiâ, hangi 
yaşta ve hangi 
nedenden ölursâ 
olsun, erkeklerin 
ölüm riskinin kadın 
lârınkinden biraz 
daha yüksek 
olduğunu da 
gösterdi.

diye konuştu. 
Ameliyatı gerçek
leştiren Medical Park 
Bursa Hastanesi 
Göz Kliniği Bölüm 
Direktörü Op. Dr.
Bülent Kahraman ise 
operâsyonun Bur 
sa'da yalnız birkaç 
yerde yapılabileceği
ni ve son derece de 
riskli olduğunu 
söyledi. Dr. Kahra 
man, okiloplastik 
birimince gerçek
leştirdikleri ameli 
yatın ardından 
estetik bakımdan 
son derece iyi 
bir netice alındığını 
belirtirken 
hastanın yüzde 
yüz sağlığına 
kavuştuğunu 
belirtti.

3 kadından 
biri şiddete 

maruz kalıyor

Avrupa'da her 5, 
Türkiye'de ise her 3 
kadından biri şid
dete maruz kalıyor. 
Bu cehaletin önüne 
geçilebilmesi için 
yerel medyaya da 
görev düşüyor. 
Yerel medyanın 
kadına yönelik şid
detle mücadeledeki 
rolü, İstanbul'da 
düzenlenen toplan
tıda ele alındı. 
Toplantıdan ilginç 
sonuçlar çıktı.
Örneğin, sosyo 
ekonomik durum ve 
eğitim düzeyi, 
sdiııiuığı gibi 
kadının şiddet 
görmesinde bir 
ölçü değil...
Medyaya bu konu
da büyük görev 
düşüyor.
Yapılan araştır

malara göre, 
Avrupa'da her beş 
kadından biri, 
Türkiye'de de 3 
kadından biri şiddet 
görüyor. Ancak, 
medyanın bu 
konudaki tavrı 
yetersiz bulunuyor. 
Uzmanlar, bunun, 
medya çalışan
larının kadına şid
det konusunda 
yeterince bilgi 
sahibi olmamasın
dan kay
naklandığını 
savunuyor.. 
Başbakanlık 
Katimın
Statüsü Genel 
Müdürlüğü'nce 
düzenlenen 
toplantının benzeri, 
Trabzon ve 
Ankara'da da 
yapılacak

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 5^ 3 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
Karayollarf 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 4İ
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 imâm Aslan
Dinlenme Teş. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savçılığı 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
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 76 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 66 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.Mer.Sağ.Ocağı ®13 23 29
Tomokay Tomografi »13 10 60
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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 3394

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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İİMteli IPMİlil M!
Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Okulu ikinci mezunlarını verdi. Yerleşke 
içindeki çamlık alanda yapılan törende Dış Ticaret, Bitkisel 
Üretim, Gıda Teknolojisi, Harita Kadastro ve Deniz Liman 
bölümlerindeki 113 öğrenciden 9O’ı keplerini havaya 
atarak, mezun olmanın sevincini yaşadılar. Haberi syf3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

İkinci mezunlar
Mudağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Yerleş keşi 

\sım Kocabıyık Yüksek Okulu bu yıl ikinci mezun- 
arını verdi. Dun, Yerleşke’de diploma töreni vardı. 
Çam ağaçları arasında, deniz esintisinde bir 

joren izledik. Devamı sayfa 5’de

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

‘TRAFİK * YOL BELGESİ
* KASKO
* KAYIT TESCİL
* PLAKA
* NAKİL

«TEMİZ KAĞIDI
* MUAYENE
* DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

İSMMIIİİM 
Mahhemesi'nesundu

AKP yetkilileri, parti hakkındaki kapat
ma davasında esas hak kındaki savun
mayı Anayasa Mahkemesi'ne dün saat 
16.45’te sundu. Savunma 3 klasör ve 
400 sayfadan oluşuyor. Haberi syf 2’de

Çorap hırsızlarının ilgine 
yöntemi şaşkına çevirdi
Bursa'da tuhafiye dükkanına giren 
kadın hırsızlardan biri işyeri sahibi
ni oyalarken, diğeri çaldığı çorapları 
şalvarına doldurdu. 4 kafadar kadın
dan biri dükkan önünde polisi 
gözlerken, diğerleri ise dükkanın 
içinde ard arda hırsızlık yaptığı 
tespit edildi. Haberi sayfa 8’de

A ve Tl
GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT EDEB

TEK adresİLECEĞİNİZ

SINIRSIZ KCBRP-KÖFTE 
€V YEMEKLERİ ve TfiTU ÇEŞİTLERİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

Yeni İşleticisiyle Hizmetinizde.,.
Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Paranoya... (2)

Dünden devam....
Ama daha tehlikeli bir durumun, yani 

paranoid şizofreninin bir ön uyarısı ola
bileceği unutulmamalıdır.

Kötülük görme duyguları bazen, misil 
lemede bulunma arzusu ya da içinde 
bulunduğu durumla kendi başına, başa 
çıkma, düşüncesini doğurabilir.

Sözgelimi insanların kendisini ve 
başkalarını radyodan çıkan elektrik dal
galarıyla ele geçirdiğine inanan bir para
noyak, karşı önlem almanın görevi oldu 
ğunu düşünebilir ve harekete geçebilir. 
Ama gerçek bir tehlike olasılığı pek azdır, 
çünkü hasta kişi aynı zamanda çok tedir
gin ve korku içinde olduğundan, tehditleri 
yalnızca sözde kalır.

- Belirtiler
Hasta çok canlı sanrılar yaşayabilir, 

olmayan sesler işitebilir.
Günlük olaylara, rastlantılara, başkala 

rının sıradan hareketlerine, kendine ilişkin 
olağanüstü anlamlar verir.

Kulak misafiri olduğu konuşmaların 
kendisine ilişkin olduğunu, bunun herke 
sin ona karşı birleşmiş öldüğünü kanıt
ladığına inanabilir.

Sokaklarda, rastlantı sonucu birbirine 
benzer insanlar görse, izlendiği kanısına 
kapılabilir.

Sonuç olarak, paranoyak kişi çoğunluk
la korkak, kafası karışık ve sinirlidir. Yine 
de, başka akıl hastalıklarına oranla, 
düşünme ve öteki zihinsel süreçlerde 
fazla bir bozulma olmaz.

Eziyete, haksızlığa uğrama duygusu, 
bunamada, epilepside ve amfetamin türü 
ilaçların alınması sonucunda da görüle 
bilir. İlaçla ortaya çıktığında geçicidir 
ancak ilaç bedende etkisini sürdürdüğü 
varlığını korur.

Paranoya ciddi bir hastalıktır ve teda 
visi kolay değildir. Ne yazık ki, belirtiler 
genellikle geç fark edilir.

Uzun süre hastanın yalnızca kavgacı, 
huzursuzluk yaratıcı olduğu düşünülür.

Öteki davranışları ve inançları olağan, 
akla uygun olduğu için, kimse akıl 
hastalığından kuşkulanmaz.

Tam anlamıyla ileri bir durum olan para
noid şizofreni, genellikle psikotrop türü 
ilaçlarla tedavi edilir.

Hastaların dörtte biri ilaç tedavisi ve 
psikoterapiyle belli bir süre sonra iyileşir.

Ancak paranoyak özellikler ortadan 
kalksa da, hasta sürekli tıbbi gözetim 
altında tutulmalıdır.

Bu kadar ayrıntıya neden girdim açık
çası ben de anlamadım..

Yoksa bu denli ayrıntıya girişim bende 
de bir paranoya başladığının ilk belirtileri 
mi ?

KRŞED€ BCKLCMCK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİTATLAR LA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

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

AKP savunmasını ftnayasa Mahkeınesi’ııe sundu
AKP yetkilileri, parti 
hakkındaki kapatma 
davasında esas hak 
kındaki savunmayı 
Anayasa Mahkeme 
si'ne sundu.
Savunma 3 klasör ve 
400 sayfadan oluşu 
yor. AKP Genel Baş 
kan Yardımcısı Den 
gir Mir Mehmet Fırat 
ile AKP Grup Baş 
kan Vekilleri Sadul 
lah Ergin ve Bekir 
Bozdağ, partinin 
esas hakkındaki 
savunmasını dün 
saat 16.45'te Anaya 
sa Mahkemesi'ne 
getirdi.
Yargıtay'Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdur 
rahman Yalçınka 
ya'nın 30 Mayısta 
verdiği esas hakkın- 
daki görüşünün 
ardından 1 ay içinde 
esas hakkındaki 
savunmasını verme
si gereken AKP, 
yasal sürenin dol
masına 13 gün kala 
savunmasını Yüksek 
mahkemeye sundu. 
Bundan sonra belir
lenecek bir tarihte 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Yalçın

kaya sözlü açıklama, 
AKP yetkilileri de 
sözlü savunma 
yapacak. Bu sürecin 
ardından, davaya 
ilişkin bilgi, belgeleri 
toplayacak Anayasa 
Mahkemesi raportö 
rü, esas hakkındaki 
raporunu hazırlaya- 
cak.Bu işlemler 
şürerken, gerek 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı gerekse 
davalı AKP ek delil 
veya yazılı ek savun
ma verebilecek.
Raporun, Anayasa 
Mahkemesi'nin 11 
üyesine dağıtılma 
sının ardından, Ana 
yasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim Kılıç 
toplantı günü belir

_ _ _ SffîlllK-KİRUlKLÜKDAİllElERueİŞYElILERİ
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

3AYTAŞ 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 ye su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik 

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

leyecek. Üyeler, belir 
lenen günde bir ara 
ya gelerek kapatma 
istemini esastan gö 
rüşmeye başlayacak. 
AKP hakkındaki ka 
patma davasını 11 
kişiden oluşan Ana 
yasa Mahkemesi 
Heyeti karara bağ 
layacak. Asıl üyeler
den herhangi birinin 
bulunmaması veya 
emekliye ayrılması 
durumunda 4 yedek 
üyeden en kıdemli 
leri heyete katılacak. 
Anayasa'ya göre bir 
siyasi partinin kapa 
tılmasına karar veri 
lebilmesi için nitelik
li çoğunluğun oyu 
aranacak. Buna gö 
re, kapatma kararı 
için Anayasa Mahke 
mesi'nin 11 asıl üye 
sinin en az 7'sinin 
oyu gerekecek.
Anayasa Mahkeme 
si, Anayasa'nın 69. 
maddesine göre, 
"temelli kapatma" 
yerine, dava konusu 
fiillerin ağırlığına 
göre "Hazine 
yardımından kısmen 
veya tamamen yok
sun bırakma" kararı

da verebilecek. 
3 KLASÖR, 
402 SAYFA 
Savunmanın teslim
inin ardından Dengir 
Mir Mehmet Fırat kı 
sa bir açıklama yap 
tı. Fırat şunları 
söyledi: "Savunma, l 
üç ana klasörden 
oluşuyor. Bu üç 
temel klasörün birin
ci kısmı partinin 
hukuki savunması, , 
ikinci klasör sayın 
genel başkanımız 
Recep Tayyip Erdo 
ğan hakkında ileri 
sürülen iddiaların 
cevapları ile ilgilidir. 
Üçüncü klasör ise 
yasaklanması iste
nen 70 kişiyle ilgili 
savunmaları içer
mektedir. Toplam 
402 sayfa. Detayları 
AKP'nin internet 
sayfasından öğrene 
bilirsiniz. Savunma 
mızda Cumhurbaş 
kanı Gül ile ilgili 
özel bir bölüm 
yok. Türban 
savunması bizim 
söylememiz değil. 
Başsavcının 
söylemlerinde 
yer alıyor."

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

laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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liınmtt ■imi sevinci Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu ikinci , 
mezunlarını verdi.
Yerleşke içindeki 
çamlık alanda 
yapılan mezuniyet 
törenine Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol,
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, UÜ 
Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. Haşan Er 
türk, Asım Kocabı 
yık Eğitim ve Kültür 
Vakfı Müdürü Nihal 
Alptekin, Yerleşke 
Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Sulhi Gün 
doğdu, emekli olan 
eski Yerleşke Müdü 
rü Prof. Dr. Abdurra 
him Korukçu, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, CHP İlçe Baş 
kanı Cem Güler, da 
vetliler ile öğrenciler 
ve aileleri katıldı. 
Geçtiğimiz yıl 11 me 
zun veren Asım Ko 
cabıyık Meslek Yük 
sek Okulu’nda bulu
nan Dış Ticaret, Bitki 
sel Üretim, Gıda Tek 
nolojisi, Harita Ka 
dastro ve Deniz ve 
Liman bölümlerin 
den bu yıl 133 öğren 
ciden 9O’ı mezun 
olarak anı belgesi 
aldılar. Törenin açış 
konuşmasını yapan 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr. Kemal Sulhi 
Gündoğdu, bu yıl 
ikinci olarak mezun 
vermenin mutlu
luğunu yaşadıklarını

ifade ederek, beş 
programda eğitim 
veren meslek Yük 
sek Okuluna gelecek 
yıl Bilgisayar Tekno 
lojisi bölümünü de . 
ekleyerek 6 progra
ma çıkardıklarını 
söyledi. Emekli olan 
eski Yerleşke Müdü 
rü Prof. Dr. Abdurra 
him Korukçu ise 
yaptığı konuşmada, 
hiç kimsenin kendisi 
kadar heyecanlı ola
mayacağını belirte 
rek, "Bir ömür boyu 
öğrencilerle birlikte 
yaşadım. Siz benim 
evimde üstünü ört
tüğüm evlatlarım ol 
dunuz" diyerek onla 
ra veda etti.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
yaptığı konuşmada, 
öğretim kurumlan 
nın mezun ettikleri 
öğrencilerle gurur 
duyduklarının altını 
çizerek, "Gemlik 
Belediyesi ile öğren

YauYORUM

cilerin ortak projeler 
üretmelerini isterim, 
tüm sıkıntılarınızda 
sizlerin yanında 
olacağız" dedi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada mezun 
olan öğrencilerin 
ailelerine faydalı ev 
latlar olmasını dile 
yerek, "Hayat bir 
okuldur, önünüzdeki 
yaşamda insanları 
ayırmadan rahat ka 
rarlar verirseniz iş 
hayatınızda daha 
başarılı olursunuz"

dedi.Konuşmaların 
ardından Asım 
Kocabıyık Eğitim ve 
Kültür Vakfı Müdürü 
Nihal Alptekin, okul 
birincisi olan Gıda 
Teknolojisi bölümün
den Kevser Bay 
ram'a anı belgesi ile 
büyük altın ödülünü, 
ikinci olan Dış 
Ticaret Bölümünden 
Zeynep Zengin'e 
anı belgesi ile yarım 
altın ve üçüncü 
olan Dış Ticaret 
Bölümünden Neval 
Arıdoğan'a anı 
belgesi ile küçük 
altın ödülü olarak 
verdi. Davetliler tara 
fından öğrencilere 
anı belgeleri ve 
kitap seti hediye 
edilirken tören 
sonunda öğrenciler 
aileleriyle 
kucaklaşarak 
geleneksel olarak 
ceplerini havaya 
atarak sevgi 
gösterisi yaptılar.

Demokrasi var mı?....
TÜRKİYE’de demokrasi var mı?
Vatandaş için pek yok.
Sadece 3 adamın demokrasisi var:
Tayyip Erdoğan-Deniz Baykal-Devlet 

Bahçeli.
Bu üç lider, partilerinin tek hâkimidir. 

Diktatör bunlardır..
Şimdi bunların borusu ötüyor.
Bir üye ya da milletvekili sıkıysa onların 

verdiği bir karara itiraz etsin
Derhal disiplin kuruluna verilir ve par

tiden ihraç edilir
Bunun o kadar çok örneği var ki.. 

Yüzlerce..
Türkiye’deki "Siyasi Partiler Yasası" 

kadar antidemokratik bir yasa, ancak geri 
kalmış üçüncü dünya ülkelerinde vardır 
okurlar..

Bu nedenle ülkemizde parti içi demok 
rasi yoktur ve olamaz!

Parti yönetimlerinin antidemokratik 
olduğu bir ülkede gerçek demokrasiden 
söz edilebilir mi?

Partilerde kural şudur:
Lider daima haklıdır.
Liderin haksız olduğu durumlarda birin

ci madde uygulanır!
Bu ülkede her zaman lider ne derse o 

olur.
Tayyip Erdoğan tek başına Cumhur 

başkanı’nı da seçti, Meclis Başkanı’nı da... 
Milletvekillerınide..

Milletvekilleri sadece onun kararını 
onayladı.

Recep Tayyip Erdoğan Bey ne karar 
veriyorsa AKP milletvekilleri ellerini 
kaldırıp onu onaylıyor, kimse yanlışları 
söylemeye cesaret edemiyor.

Millet, seçtiği adamları tanımıyor bile...
. Söyleyin oy verdiğiniz Bursa milletvekil- 

lerinde kaçını tanıyorsunuz ?
Liderler kimi listeye koyuyorsa, onu 

onaylıyoruz..
Milletvekillerinin kaderi, liderin iki 

dudağı arasında...
Peki, böyle demokrasi olur mu?
Tayyip Erdoğan Bey, "Türban velev ki 

siyasi simge olsa ne olur?"diye keramet 
buyuruyor. Haydaaa... Herkes ayakta..

Hemen Anayasa değişikliği yapılıyor. 
Meclis’te eller kalkıyor.

Yasa çıkıyor. Peki sonuç ne? Tek kelime 
ile rezalet. Cahillik..

Laiklik ilkesini zedeleyen bu Anayasa 
değişikliği yargının tokadını yiyor!

O zaman Tayyip Erdoğan Bey’in paçaları 
tutuşuyor, kıyameti kopararak Anayasa 
Mahkemesi’ni suçluyor, öfkeli konuş
malarıyla ülkedeki gerginliği tırmandırıyor!

Değişiklik, Anayasa’nın değiştirilmesi 
teklif bile edilemeyecek olan "laiklik ilke
sine aykırı olduğu için... Bir an düşünün..

Meclis "Cumhuriyet rejimini değiştirmek 
istese", bu yönde bir kanun çıkarsa, Ana 
yasa Mahkemesi bunu kabul mü edecek?

Anayasa’da, devletin değiştirilemez, 
değiştirilmesi teklif bile edilemez temel 
hükümlerinden birini yok eden bir Anayasa 
değişikliği olursa Anayasa Mahkemesi ne 
yapacak?

"Ben ancak şekil yönünden bakarım.
Esasa giremem" diyerek sessiz mi kala

cak?
Genç Cumhuriyetin evlatları, Atatürk’e 

gönülden bağlı olanlar, kurumlar, kuru
luşlar, üniversiteler sessiz mi kalacak.?

İşte o zaman bu ülkeye ihanettir...
Bu vatan için kanlarını döken şehitler, 

cumhuriyetin kurucuları bizlerin yüzlerine 
tükürürler.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


17 Haziran 2008 Salı Gemlik KHrfez Sayfa 4

HEMin sergileri lamamlamlı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nce 
2007-2008 eğitim 
öğretim yılında 
açılan Mesleki Tek 
nik ve Genel Bilgi 
Kurslarının yıl sonu 
sergi ve belge 
töreni tamamlandı. 
Kız Meslek Lisesi 
Salonu’nda açılan 
merkez belge töreni 
ve sergi açılışı 
davetlilerin katılımıy
la gerçekleşti. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol, Umur 
bey Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet 
Güler, HEM İl Müdü 
rü Mehmet Ekiz, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı İbrahim Hakan 
Tosun, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Ercürnen İle çok 
Sayıda davetli ve kur 
siyer ailesi katıldı. 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Halk Oyunları 

i grubunun gösteri 
ı‘ sıyi'e öaşıiıyan öeıge 

töreni ve sergi açılışı 
etkinliği HEM kursi 
yerlerinin Gitar 
izletisi ile devam etti. 
HEM Judo ekibinin 
gösterilerinin ardın
dan konuşan Gemlik

Hem Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, HEM'e 
örgün yaygın eğitim 
kurumlan kadar 
önem verilmesi 
gerektiğini belirterek 
1U9 mesleki kursun 
açıldığını ve 56 
branşta toplam 24J23 
kursiyerin bu kurslar 
dan faydalandığını 
söyledi. Eski binada 
harikalar yaratan 
HEM kursiyerlerini

başarılarından dolayı 
kutlayan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, 11 Eylül İlk 
öğretim Okulu 
yanında yapılan 
ve HEM'e tahsis 
edilen bölümün 
yetmezliğinin öne 
sürülmesi üzeri he 
Çukurbahçe'de 
1000 metrekarelik 
arsa kamulaştırdık
larını, proje çalışma 

sı yapacaklarını 
belirterek "Biz verdi 
ğimiz sözü yerine . 

. getiririz" dedi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 

konuşmada, becerik
li ve ihtiyacı bulunan 
hanımlar için mikro 
kredinin gündeme 
geldiğini açıklayarak, 
ihtiyaç sahibi bayan
lara 500 ile 1500 YTL 
arasında kefilsiz te

minatsız kredi Verile 
rek ev ekonomilerine 
katkıda bulunmaları 
nın sağlanacağını 
söyledi. Yıl içinde 
açılan çeşitli kursları 
başarıyla tamamla 
yan kursiyerlere

belgelerinin 
verilmesinin 
ardından 
hazırlanan serginin 
açılış kurdelesini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün eşi 
Asiye Baygül kesti,.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKaM 
90 M2, SANAYİ CEREYANLI 

KÖŞE - ÇİFT CEPHELİ -
• GENİŞ CAMLI H

1 40.000.00 - YTL
(Pazarlık yapılır.)

Eski Pazar Cad. Osmaniye Mh. Lâle 
Sok. Ender Apt. - GEMLİK

Müracaat Tel: 00 49 174 90 66 135 
0.224 513 44 09

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ
BAYAN SATIŞ ELEMANI

ARANIYOR 
YATAŞ HOME

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.!

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK 

TEL: 514 78 77

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

0SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

ABONE OLDUNUZ MU?
■nauseffli abone olun okuyun okutun
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İkinci mezunlar
Asım Kocabıyık Yüksek 

Okulu’nda 300’ün üzerinde 
öğrenci eğitim ve öğretimine 
devaıtı ediyor.

Geçtiğimiz yıl öğrenime açı 
lan Hukuk Fakültesi’ne 20 
öğrenci alındı.
Bu öğrenciler Uludağ Üniver- 

sitesi’nde birinci yılı İngilizce 
öğrenerek geçirdiler.
Önümüzdeki öğretim yılında ise 

geçtiğimiz günlerde binası hizmete açılan 
Gemlik’te öğrenim görecekler.

2008-2009 öğrenim yılında ise, Gemlik 
Hukuk Fakültesi’ne 50 öğrenci alınacak.

Şu söylemek istiyorum.'
Gemlik Yerleşkesi’nde yüksek okullar 

ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin sayışı 
kısa bir süre sonra 500’ü bulacak.

Yine önümüzdeki öğrenim yılı Bilgisayar 
Programcılık bölümü de açılınca) sayıda 
yavaş yavaş, artış olacak.

Bu öğrencilerin Gemlik ekonomisine 
katkıları yatsınmaz.

Her bir öğrenci ayda bin YTL bırâksa, 
aylık katkı 500 bin YTL olur.

Dün yapılan diploma törenine, 5 yüksek 
okulu bitiren öğrenciler yanında velileri 
de katıldı.

Okul birincisi geleneksek yaş kütüğüne 
plakasını çaktı.
Asım Kocabıyık’ın katılamadığı törenine 

Vakıf Başkanı ile okul birinci ikinci ve 
üçüncüsüne küçük kesecikte sanırım 
altın armağan etti.

Törende, Rektör Prof. Dr. Yurtkuran

Güne Bakış
„ Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

yoktu.
Yerine yüksek okullar koordinatörü bir 

Prof, temsil etti.
Yüksek Okulların kurucusu ve Müdürü 

Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu, Yeni 
Müdür Prof: Dr. Kemal Sulhi Gündoğdu, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
Kaymakam Meh met Baygül ve Rektör 
Temsilcisi birer konuşma yaptılar.
Her konüşmacı okuldan mezun olan 

gençlere “yolunuz açık olsun” dedi. Asıl 
yaşam bundan sonra başlıyor mesajını 
verdi.

Töreni izlerken, oturduğum yer 
de, eski Sunğipek Fabrikası’ndan 
armağan kalan dev çam ve ıhlamur 
ağaçlarının altında mest oldum.

İnanın hafifledim.
Temiz çam kokuları arasında 

konuşanları dinlerken farklı bir 
aleme gidip geldim.

Ne güzel akıl etmişlerde töreni 
çam ağaçları arasında yapma 

kararı almışlar.
Birkaç yıl sonra çevrenin daha da 

güzelleşmesi ile Yerleşke, bölgenin en 
güzel yüksek okulunun ve fakültelerinin 
kurulduğu yer olacak.

Gemlik Sunğipek Yerleşkesi’nden her 
yıl onlarca öğrenci mezun olup, ülke 
kalkınmasına katkı için savaşıma başla 
yacak.

Mezun oldukları okulu hiç unutmaya
caklar.
Zaman zaman da gelip okullarını ziyaret 

edecekler. Yıllar sonra belki onların 
çocukları da bu okullarda okuyacak.

Yerleşkenin bugünkü hâline gelmesin 
de başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Yurt 
turan, Yerleşke kurucusu Prof.Dr. Abdur 
rahim Korukçu, Yüksek Okul ve Hukuk 
Fakülteşi’ni yaptıran İşadamı Asım Koca 
bıyık, Dekan Prof.Dr. Müfit Parlak, Koca 
bıyık’i önpren Tevfik Solaksubaşı, ÜniVer 
siteye arazinin verilmesinde destek veren 
Gemlikli sivil toplum kuruluşlarının 
çabası unutulmaz.

Verilen mücadelenin meyveları toplan
maya başladı.

TEŞEKKÜR
ÖZEL

Gazetemizin
36.na yayın yaşamına başlaması 
nedeniyle, bizleri bizzat gelerek, 

telefon ve elektronik 
posta ile kutlayan, 

çiçek gönderen okurlarımıza, 
dostlarımıza, kurum 

yöneticilerine, siyasi parti 
temsilcilerine ve gazetemiz 

çalışanlarına teşekkürü 
borç biliriz.

İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

YÜZME»KİMLER KATILABİLİR? 
Anasınıfı, ilköğretim okulu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI
YÜZME Manada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK HaRada 2 Saat Ayda 8 Saat 
BUZ PATENİ Hahada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Hanada 8 Saat Ayda 32 Saat

RESİM >1
KURS DÖNEMLERİ MÜZİK
1. DÖNEM: 30 HAZİRAN - 24 TEMMUZ > \
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ-21 AĞUSTOS djitemİ
KURSLARA NASH KATILABİLİRİM? DÜZrAItNI

MUZIK-RESIM Hanada 6 Saat Ayda 24 Saat. 16 HaZ|ran 2008 tarihinden itibaren okulumuza gelerek 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZ PATENİ-BİNİCİİİK 160YTI

* 27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz.
Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

wo m
150 YIL

RESİM-MÜZİK 
İNGİLİZCE
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BİN1CİIİKMÜZİK
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limurbev Paşabahçeler Mevkii Cihatlı Yolu GEMLİK

el: 513 50 74 - 513 50 85 Fax: 513 50 84 www.avkentilkogretim.M2.tr
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bu yıl 47.'si düzenle
nen 'Uluslararası 
Bursa Festivali'nde 
Ritmo Afro 
rüzgarı esti.
Kent Meydanı'nda 
ücretsiz alarak 
gerçekleştirilen 
konsere BursalIlar 
yoğ n ilgi gösterdi. 
Türkiye'nin en iyi 
perküsyon topluluğu 
Yarkın Ritim Grubu 
ile Capo Verdeli 
grup Rabasa'yı aynı 
sahnede buluşturan 
konser, sanatsever
lere eğlenceli 
saatler yaşattı.
Türk kültürünün en 
özel ritimleriyle vatan 
daşları büyüleyen 
Yarkın Ritim Grubu 
ve Senegal kıyılarının 
400 km batısındaki 
Capo Verde adalarına 
özgü müziğe Bur 
sa'da hayat veren 
Rabasa, izleyenler

İşsizlik çığ gibi büyüyor
Türkiye genelinde 
işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 95 bin kişi 
artarak 2 milyon 496 
bin kişi oldu.
Türkiye İstatistik.. 
Kurumu'ndan (TÜİK) 
yapılan açıklamaya 
göre, Mart 2008 
döneminde çalışma 
çağındaki nüfus 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 746 
bin kişi arttı.
2008 yılı Mart döne
minde Türkiye'de 
kurumsal olmayan 
sivil nüfus bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 768 bin kişilik 
bir artış ile 69 milyon 
435 bin kişiye, 
kurumsal olmayan 
çalışma çağındaki 
nüfus ise 746 bin kişi

tarafından alkış 
yağmuruna tutuldu. 
Eğlenceli sahne 
performanslarıyla 
seyirciyi coşturan 
Yarkın ve Rabasa, 
’Ritmolatino' kon
seriyle Akdeniz'den 
havzasından Okya 
nus'a uzanan 
'Afrola tin' müzik 
ziyafetini BursalIlarla 
paylaşmanın 
sevincini yaşadı. 
'47. Uluslararası 
Bursa Festivali' 
kapsamında, 

artarak 49 milyon 752 
bin kişiye ulaştı.
2008 yılı Mart döne
minde istihdam 
edilenlerin sayısı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 134 
bin kişi artarak, 20 
milyon 752 bin kişiye 
yükseldi. Bu 
dönemde tarım sek- 

perküsyon sanatçısı 
Fahrettin-Yarkın'ın 
öncülüğünde gerçek
leştirilen proje 
konserinde, Afrika 
ritimlerinin doğallığı 
ile harmanlanan La 
tin müziğinin güçlü 
melodileri, geceye 
damgasını vurdu. 
Türkiye ile Çek 
Cumhuriyeti arasında 
oynanan milli maça 
rağmen konseri 
ilgiyle izleyen 
BursalIlar, hareketli 
müziğe danslarıyla 

töründe çalışan 
sayısı 198 bin kişi 
azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı 332 bin kişi 
arttı.
Açıklamaya göre, 
Mart 2008 döneminde 
istihdam edilenlerin 
yüzde 24.6'sı tarım, 
yüzde 20.7'si sanayi, 

da eşlik etti. Türk 
müziğinin ustaları 
Yarkın Ritim Grubu 
ve Capo Verde kültü 
rünü tüm dünyaya 
tanıtmak amacıyla 
yola çıkan Rabasa, 
kentte gördüğü 
ilginin sevindirici 
olduğunu ifade etti. 
Bursa'da renkli ve 
hareketli anlara imza
sını atan konserin 
ardından sanatçılara 
çiçek takdim edildi. 
Konseri izleyenler 
arasında bulunan 
ÖSS'ye giren öğren
ciler de Ritmo Afro 
konseriyle sınav 
stresini attıklarını 
söyleyerek Büyük 
şehir Belediyesi'ne 
teşekkür etti.
Kent Meydam'ndaki 
Ritmo Afro coşkusu 
konser sonrasında 
Milli Takım'ın Avrupa 
Şampiyonası'ndaki 
çeyrek final zaferi ile 
doruğa ulaştı.

yüzde 5.3'ü inşaat, 
yüzde 49.4'ü ise 
hizmetler sek
töründe. Önceki yılın 
aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında, 
tarım sektöründe isti
hdamın payı 1.2 puan 
azalırken, buna 
karşılık sanayi sek
törünün payı 0.7 
puan, inşaat sek
törünün payı 0.2 
puan, hizmetler 
sektörünün payı ise 
0.2 puan arttı.
Türkiye genelinde * 
işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 95 bin kişi 
artarak 2 milyon 496 
bin kişiye yükseldi. 
İşsizlik oranı ise 0.3 
puanlık artışla yüzde 
10.7 seviyesinde 
gerçekleşti.

Büyiiksehir belediye 
Başkanları toplandı

Büyükşehir Beledi 
yeleri 12. İstişare 
Toplantısı, Antal 
ya'da başladı. 
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi'nin ev 
sahipliğini yaptığı 
istişare toplantısına, 
Antalya, Bursa, Gazi 
antep, Kayseri, Kon 
ya, Samsun ve Sa 
karya Büyükşehir 
Belediye Başkanlar) 
katılıyor.
İstişare toplantısı 
öncesi ASAT Genel 
Müdürlüğü'nde 
düzenlenen basın 
toplantısında Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanları periyodik 
olarak farklı şehir 
lerde düzenlenen 
istişare toplantıları 
ile fikir alış verişinde 
bulunduklarını 
belirterek, belediye 
lerin proje bazında 
bilgi ve tecrübelerini 
paylaştıklarını dile 
getirdi. .
Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Menderes Türel, 
Antalya'da 12'ncisini. 
gerçekleştirdikleri 
istişare toplantıların
da bilgi ve tecrübe 
lerini paylaştıklarını 
belirterek, bu tür 
toplantıların şehir 
lerde hizmete dönüş 
tüğünü söyledi. 
Belediyelerin kendi 
şehirlerinde gerçek
leştirdikleri projeleri 
nasıl ve hangi şart
larda yaptıklarının bu 
toplantılarda payla 
şılarak önemli kaza 
mm elde edildiğini 
savunan Türel, şöyle 
konuştu: "Antalya 
olarak raylı sistem 
projemizde özellikle 
Kayseri, Kent merke 
zi projesinde Gazian 

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR
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İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

tep ve Bursa, sahil 
projesi anlamında 
Samsun, Enerji üreti
mi konusunda 
Sakarya Büyükşehir 
Belediyemizin Enerji 
Santrali Projesi, 
Köprülü kavşak çalış 
malarında Konya 
Büyükşehir Beledi 
yesi ile ortak çalış
malarımız oldu. Bu 
toplantıların asıl 
amacı daha verimli 
ve daha kısa sürede 
halkımıza hizmeti 
sunabilmektir." 
Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Aziz Duran da, isti 
şare toplantılarının 
belediyelerin çalış
malarına ışık tuttu 
ğunu ifade ederek, 
ülke ve şehirlerin 
kazanımları için bu 
toplantıların büyük 
fayda sağladığına 
dikkat çekti.
Sakarya'da kurduk
ları enerji santrali ile 
yıllık 15-20 milyon 
YTL'lik kaynak 
sağladıklarını söyle 
yen Duran, Antal 
ya'nın belediyecilik 
anlamında son yıllar
da önemli atıhmlara 
imza attığını belirtti. 
Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek ise, 
Türkiye'de yerel 
yönetimler eliyle 
büyük atılımların 
gerçekleştiğini ifade 
ederek, "Şehirleri 
mizde büyük 
değişim yaşanıyor. 
Antalya bu 
anlamda Türkiye'nin 
vitrini konumunda. 
Şehir lerimiz çağ 
atlıyor, yerel 
yönetimlerirpiz 
adeta destan 
yazıyor" dedi.

Özel Diş Hekimleri SSK, Bağ-Kur 
ve Emekli Sandım üyelerine 

hizmet vermeye başladı
Diş Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SSK, 
Bag-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden sevk alarak, özel diş hekim
lerinde kron köprü ve protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tür 
diş sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de krom, köprü ve protezleri
ni yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)
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UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA 

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

■İ-, * ACİL

BRANSLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ,

Adres: istiklal Cd. Gemlik i BURSA
TEL: 0.224 513 60 40
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CeliR kapıyı kırm, güneş gözlüğü çaldılar
Bursa'da bir eve 
çelik kapışını demir 
levye ile kırıp giren 
hırsız, evden güneş 
gözlüğü çaldı.
Edinilen bilgiye gö 
re, merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı Tefer 
rüç Mahallesi Me 

nekşe Caddesi üze 
rindeki Adalet Özde 
mir’e (31) ait eve 
çelik kapıyı levye 
ile kırıp giren E,Y. 
(24), Özdemir'e ait 
güneş gözlüğünü 
çaldı. Komşuların 
ihbarı üzerine 

olay yerine gelen 
polis, binanın 
üst katındaki 
depoda, ağaçların 
arasına saklanmış 
olan E.Y.’yi yakaladı. 
Zanlının üzerinde 
yapı lan aramada , 
Özdemir'e ait güneş

gözlüğü ile
1 adet kurbağacık 
anahtar ve 1 adet 
tornavida ele 
geçirildi.
E.Y.’yi göz altına 
alan polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

Çorap hırsızları ilginç yöntemi şaşkına çevirm

Denize sıfır, 3 yatak odalı 
135 m2 iki cepheli ve 

2 balkonlu bahçeli otoparklı„ 
liiksvazlık daire SATILIK ’ 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi

Tel: 51318 99 GSI: 0.533 356 44 39
Bursa'da tuhafiye 
dükkanına giren 
kadın hırsızlardan 
biri işyeri sahibini 
oyalarken, diğeri 
çaldığı çorapları 
şalvarına doldurdu. 
Kadınların polisi 
bile şaşkına 
çeviren hırsızlık 
yöntemi, güvenlik 
kamerası tarafından 
görüntülendi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım İlçesi’nde 
Nurcan 
Acemoğlu'na ait 
tuhafiye dükkanına 
4 kadın geldi.

İşyerine minibüsle 

gelen kadın 
hırsızlardan biri 
dükkanın önünde 
polisi gözlerken 
diğer 3'ü ise içeriye 
girdi. İşyeri 
sahibi Nurcan 
Acemoğlu'na 
saç boyasının 
fiyatını soran 
kadınlar içeride 
dolaşmaya başladı. 
Müşteri kılığındaki 
şahısların tavırların
dan şüphelenen 
işyeri sahibi 
Acemoğlu, tüm 
dikkatini kadınlara 
verdi. Duyduğu 
hışırtı üzerine 
kadınlardan birinin 

üzerini arayan işyeri 
sahibinin dikkati son 
derece profesyonel 
ve koordineli 
çalışan şebekeyi 
yakalamaya yetmedi; 
Kadınlar gittikten 
sonra 6 çorap ve 
1 atletin olmadığını 
gören 2 çocuk 
annesi Acemoğlu, 
güvenlik kamer
alarındaki hırsızlık 
olayını görünce 
şok oldu. Hemen 
polisi arayan işyeri 
sahibi görüntüleri 
ekiplere izletti.
Şebekenin inanılmaz 
yöntemi polisi bile 
şok etti.

Bayanlardan biri, 
işyeri sahibini 
inandırmak için 
penyesini kaldırıp, 
hiç bir şey. 
çalmadığını ' 
gösterirken tam 
arkasındaki 
arkadaşının ise 
çorap çalması 
kameralar tarafından 
saniye saniye ’ 
kaydedildi.
Polis hırsızlık 
süresince işyerinin 
önünde bekleyen 
minibüsün plakasını 
almaya çalışırken 
eşkalleri belirlenen 
kadın hırsızların 
peşine düştü.

DEVREN KİRALIK DÜKKAN

DEVREN KİRALIK 
NALBUR DÜKKANI

1 BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
..... mimi. w

»M ।

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYİNIZ
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

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

1
KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER Sİ G O R T A

3 Madde ÖZALP
1 Tel : 513 24 74 Fax: 514 1 O 21
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W ....
■ ” Düşünsel Boyut

YeldaBAYKIZ
. e-mail: yeldabykz@gmail.com

GEMLİK BUSMEK (BURSA BÜYÜK 
ŞEHİR BELEDİYESİ SANAT VE 
MESLEK EĞİTİM KURSLARI)

İlçemize Bursa Büyük Şehir Belediyesi 
tarafından kazandırılan BUSMEK, ikinci 
yılını da başarıyla tamamladı. İçerik olarak 
oldukça yararlı olan bu kurslar, ilk öğreti
mi bitirmiş, 16 yaş ve üstü olan vatandaş 
larımıza, tamamen ücretsiz olarak hizmet 
sunuyor. Bir dönem boyunca verilen 
eğitim sonrası hak kazanan kursiyerlere, 
Milli Eğitim onaylı sertifika veriliyor.

Bu da ilçemizin en önemli sanayi kent
lerinden biri olmasıyla iş gücü potansiyeli
ni bir nebze olsun eğitimle geliştirme 
anlamına geliyor.

Gemlik kursları Busmek'in 14 şubesin
den biri.Eğitimli aynı zamanda deneyimli 
öğretmen ve yönetici kadrosuyla halka 
sunduğu hizmet, gözle görülür derecede 
kendini hissettiriyor. Mefruşat, Yönetici 
Asistanlığı, İngilizce, Giyim, Tezhip gibi 
birçok dallarda eğitim verilmesi, bireysel 
olgunluğa katkı sağladığı bir gerçek

Farklı bölümlerde sunduğu mesleki ve 
kültürel eğitim, kişisel ve mesleki 
gelişimin öncüsü olmaktadır, ilçe geneline 
yayılmayı en büyük hedefi haline getirm
eye çalışan Gemlik Busmek, bu sene ikin
ci sergisini halka sunmaya hazırlanıyor. 
Öğrenci, öğretmen ve yöneticisiyle göz 
nuru, el emeği olan sanatsal olguları 
beğeniye çıkarılması gerçekten manidar 
dır.

Bugün saat 14:00'da Eski Toprak 
Bankası'nın bulunduğu yerde Gemlikliler'e 
sene 6oyünca yapılan icraatler sunulacak.

Yaşamsal şartlarda bireysel farklılık
larımızı gün ışığına çıkartmanın en önemli 
yolu eğitimsel destektir. Gemlik'te bu 
konuda şanslı bir konumdadır. İlçemizin 
bu tür halka dönük faydalı oluşumları 
yakından takip etmesi gerekir.

Hem iş bazında, hem de bireysel baz da 
değerlendirdiğimizde olanaklarımızı iyi 
kullanmalıyız diye düşünüyorum.

lljElflH Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
lUl İl n^us cüzdanımı 24.5.2008 tarihinde lifli II kaybettim. Hükümsüzdür.

— SAN AYDIN •

IIIVIR Gemlik Emniyet Müdürlüğü’nden 
Kili If aldığım ehliyetimi kaybettim, imi II Hükümsüzdür. AHMET ERDOĞAN

K
A

YI
P Ulaştırma Bakanlığından 13.06.2008 

tarihinde şirketimiz adına alınmış olan 
BUR.U.NET.K2.16.44704 nolu, 13.06.2011 
tarihine kadar geçerli K2 Yetki Belgesi’ne 
ilişkin Taşıt Belgesi ve 16 ZD 330 Plakalı 

araca ait Taşıt Kartı kaybolmuşun 
Hükümsüzdür.

ERKAM GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

KİRALIK DENİZ MANZARALI DAİRE
. Belde Sitesi 3. Blok D:2 

140m2j 3+1, Dogalgaz Kombili, 
2 oda ve bir salon rabıta tahta

döşemeli 450.00-YTL 
GSM: 0.533 563 63 91

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Şampiyon takıma yönetimaen moral yemeği

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Birinci 
Amatör Küme 3. ncü 
grupta birinci olarak 
Süper Amatör'e 
çıkan Gemlikspor'lu 
futbolculara yönetim 

tarafından moral 
yemeği verildi. 
Ondört maçlik 
sezonda başarılı 
maçlar oynayarak 
grubunda liderliği 
bırakmayan kırmızı 

beyazlı futbolcular 
sezonu galibiyetle 
kapatarak şampiyon
luklarını ilan 
etmişlerdi.
Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Mehmet

Göral ile yöneticiler
den Orhan Koç ve 
Fatih Keke'nin de 
futbolcuları yalnız 
bırakmadığı yemek
te, takımın başarılı 
hocaları Haydar Yiğit 

ile Sönmez 
Deliorman'a futbol
cular tarafından 
sevgi gösterisinde 
bulunuldu. 
Genç bir kadroyla 
sezona giren ve 

oynadığı maçlarla 
dikkat çeken kırmızı 
beyazlı futbolcular 
sezonun yorgun
luğunu Zeki 
Restoran'da bol bol 
eğlenerek çıkardılar.

Scolari gidiyor Zico gelinor?
Antalya'da, kısmi 
felç olması 
nedeniyle yatağa 
mahkum olarak 
yaşayan bir kişi, 
milli maçı izlerken 
sigarasını dalgınlıkla 
tam söndüre 
meyince çıkan 
yangında yanarak 
hayatını kaybetti. 
Antalya'da kısmı 
felç olan 57 
yaşındaki Mustafa 
Özgülen'in 
yaşadığı Anafartalar 

Caddesi'ndeki 
Işık Mustafa 
Apartmam'nın 
3'üncü katında 
önceki gece 
22.00 sıralarında 
yangın çıktı. 
Türk Milli Takımı'nın 
Çek Cumhuriyeti'ni 
3-2 yendiği karşılaş
mayı izlerken bir 
anda alevler içinde 
kalan Özgülen, 
yanarak hayatını 
kaybetti. Evden 
çıkan dumanları 
gören çevredeki 
vatandaşlar itfaiye 
ekiplerini çağırdı.

Milli maçı izleyen 
apartman sakinleri 
alevlerin kısa sürede 
büyümesi nedeniyle 
panik yaşadı.
Yangın itfaiye ekip
lerinin müdahale
siyle söndürüldü. 
Polis ekipleri evde 
yaptıkları 
incelemede kısmi 
felçli olduğu için 
yatağa mahkum 
yaşayan 57 
yaşındaki Mustafa 
Özgülen'in cesediyle 
karşılaştı. Olay 
yerinde yapılan 

incelemenin ardın
dan Özgülen'in 
cesedi otopsi yapıl
mak üzere Akdeniz 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
Adli Tıp morguna 
kaldırıldı.
Milli maç heyeca 
nıylâ sigara izma 
ritini söndürmediği 
tahmin edilen 
yaşlı adamın evinin 
balkonuna Türk Milli 
Takımı'na destek 
vermek amacıyla 2 
adet Türk bayrağı 
astırdığı öğrenildi. 

2008 Avrupa Futbol 
Şampiyonası son
rasında,«Chelsea'de 
göreve başlayacak 
olan Felipe Scola 
ri'nin yerini kimin 
alacağı, İtalyan spor 
basınınında da 
büyük merak 
konusu.
İtalyan spor 
gazetelerinden La 
Gazzetta dello 
Sport, konuya 
İlişkin haberinde, 
Fenerbahçe ile yol
larını ayıran 
Brezilyalı teknik 
direktör Zico'nun 
Portekiz (A) Milli 
Futbol Takımının 
başına geçebileceği
ni ileri sürdü.
La Gazzetta dello 
Sport, "Portekiz'de 
Scolari sonrası için 
Zico dahil üçlü 
yarış" başlığı altında 
bugün yayımladığı

KRŞf Df B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset ı^ı Caddesi Bora Sokak No:3/B GEMLİK, 
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

bir haberde, Zico 
dışındaki iki adayın 
ise Brezilyalı 
VVanderley 
Luxemburgo ile 
HollandalI teknik 
adam Frank 
Rijkaard'dân oluş
tuğunu yazdı. 
Haberde, Zico'nun

en güçlü olasılık 
olduğuna değinil
erek, Scolari'nin de 
Fenerbahçe'nin eski 
antrenörü 55 yaşın
daki Brezilyalı 
çalıştırıcı için "Zico, 
büyük bir teknik 
direktör" dediği 
belirtildi.

T MA ö “SUYUNU BOŞA 
™ HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bahkpazarı Sinema Sokak’ta 
160 m2 3+1 Kat kaloriferli 
daire sahibinden satılıktır
Tel: (0.224) 517 26 42

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sağlıklı uyanmanın yolları
Yatmadan önce 
perdeleri/ panjurları 
yarım açık duruma 
getirin ki sabah gü 
neşi odanızı dolsun 
ve ışınlar beyni nize 
sinyal göndererek 
melatonin ve adren- 

’ alin hormonlarının 
salgısını tetiklesin. 
Alarm çalmadan 
dinç bir şekilde 
uyanmanın yolları: 
Özellikle işe ve 
okula erken saatte 
gidenler, yatakların
dan daha zor kalkı 
yorlar. Çok basit 
önlemlerle bu soru
nun önüne geçebilir, 
sabahları daha 
zinde ve sağlıklı 
uyanmaya 
başlayabilirsiniz. 
GÜNEŞ İÇERİYE 
GİRSİN 
Yatmadan önce 
perdeleri veya pan
jurları yarım açık 
duruma getirin. 
Böy lece sabahın 
erken saatlerinden 
itibaren güneş ışın-v 
lan odanızı doldura
cak ve bu doğal 
ışınlar beyninize 
sinyal göndererek 
melatonin ve adren
alin hormonlarının 
salgısını tetikleye- 
cek. Bu sayede alar
mınız çalmaya 
başladığında, fizik
sel olarak zaten 
kalkmaya hazır ve 
yarı dinç bir halde 
olacaksınız. Tabii ki 
erken yatarsanız bu 
süreci çok daha 

sağlıklı bir hale sok
abilirsiniz.
ALARMI 15 DAKİKA 
ERKENE KURUN 
Saatinizin alarmını, 
kalkmanız gereken 
süreden 15 dakika 
daha erkene kurma 
nın yararları gerçek
ten büyük. Bu saye 
de hızla yataktan kal 
kıp, evden çıkmanız 
için ayırmış olduğu 
nuz minimum süreyi 
bir telaş içerisinde 
geçirmek zorunda 
kalmazsınız. Yatak 
tan daha rahat ve 
sakin hareketlerle 
kalkar, güne daha 
huzurlu bir başlan 
gıç yapabilirsiniz. 
Yatakta uyanık hal 
de geçireceğiniz 
birkaç fazladan 
dakika sayesinde, 
hem fiziksel hem de 
ruhsal olarak kendi
nizi yeni başlayan 
güne daha iyi 
adapte edeceksiniz. 
GÜNEŞE ULAŞIN 
Genelde filmlerde 
gördüğümüz bir 
sahne vardır.
Pencere önünde 
yukarıya doğru ger
inerek güneşe ulaş
maya çalışmak... 
Her ne kadar 
meşhur bir film 
klasiği de olsa, bu 
hareketin yararı çok 
büyüktür. Sadece 15 
saniyenizi harca
yarak açık pencere 
önünde kollarınızı 
yukarıya kaldırarak 
gerinin. Ayak par

maklarınızı ve 
dirseklerinizi açıp 
kapayarak vücu 
dunuzdaki kan 
dolaşımını hız
landırın. Hem temiz 
ve taze havayı 
solumuş olacak, 
hem de güne 
fiziksel olarak çok 
iyi bir başlangıç 
yapmış olacaksınız. 
GÜNLÜK VİTAMİN 
ALIN 
Günlük olarak ala
cağınız vitaminler 
gerçekten işe yarar, 
vitamin tablet
lerinizi, uyanınca 
görebileceğiniz bir 
yere, mesela komi- 
dinin üstüne 
koyarsanız, unutma 
şansınızı çok daha 
aza indirmiş olur. 
KARARLARI SABA
HA BIRAKMAYIN 
Gerçekten rahat bir 
sabah geçirmek 
istiyorsanız, çok 
basit kararları bile 
geceden almalısınız. 
Ne giyeceğiniz, kah
valtıda ne yiye
ceğiniz, işe hangi 
araçla ve hangi 
yoldan gideceğiniz 
gibi kararları akşam
dan almak, sabah 
sizi stresten daha 
uzak yapacaktır. 
Buna ilave olarak, 
sabah ritüeli takın
tınızdan vazgeçin. 
Her sabah kah
valtınızı evde yap
mak zorunda 
değilsiniz, nadiren 
de olsa yapacağınız 

ufak değişiklikler, 
sıkıcı sabah ritüel- 
lerine renk katabilir. 
KAHVE KOKUSU
NUN CAZİBESİ 
Gerçekten alabile
ceğiniz en iyi 
kahveyi satın ahn. 
Taze çekirdekli olan
lar listenin başında 
olabilir. Zaman 
ayarlı kahve 
makinelarından kul
lanırsanız, sabah 
ayarlayacağınız 
saatte nefis bir taze 
kahve kokusu ile 
uyanabilirsiniz. 
Kulağa hoş geliyor 
değil mi? Güçlü 
kahve kokusu sizi 
yataktan bir an önce 
kalkmaya zorlaya
cak ve kendinize 
getirecektir. Eğer ki 
gün içerisinde 
kesinlikle kahve 
içeceksiniz, 
bunu yapmanın 
en iyi zamanı 
sabah saatleridir. 
DİLİNİZİ 
FIRÇALAYIN 
Ağzımızın gece 
boyunca yaklaşık 
300 bakteriye ev 
sahipliği yaptığını, 
biliyor musunuz? 
Sabah oluşan kötü 
kokudan kurtulmak, 
güne güzel bir 
başlangıç yapmak 
için iyi adımlardan 
bir tanesidir. 
Dişlerinizi fırçalar 
ken 1 dakikanızı 
dilinize ayırın ve 
yavaşça dilinizi 
fırçalayın.

Sakın boynunuzu 
külletmeyin

Dokuz Eylül Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nden 
Prof. Dr. Haşan 
Havıtçıoğlu, yoğun 
iş stresiyle birlikte 
masa başı işlerin, 
insanları rahatla
mak için çeşitli 
vücut hareketleri 
yapmaya yön
lendirdiğini söyledi. 
Parmak ve boyun 
kütletme gibi 
hareketlerin 
psikolojik bir rahat
lamaya neden 
olduğunu belirten 
Havıtçıoğlu, bu 
hareketlerin ciddi 
sağlık sorunlarını 
da beraberinde 
getirebileceğine 
dikkat çekti. 
Sürtünmeli eklem 
yerlerinin vücutta 
en çok çıtlatılan 
bölgeler olduğunu, 
iki kemiğin bir
leştiği yerde bulu
nan bağlantı kap
sülünü yağlayan 
sıvının bulun
duğunu ifade 

eden Prof. Dr. 
Havıtçıoğlu, par
makların gerilmesi 
esnasında kap
sülün de gerildiğini, 
bunun içindeki 
sıvının basıncının 
azalarak gaz 
kabarcıklarının 
patladığını, 
çıtırdama 
sesinin ise 
bu yüzden 
oluştuğunu 
bildirdi.
Zorlayıcı hareket 
lerle külletmenin, 
eklem kıkırdağının 
bozulmasına, 
hasar görmesine, 
halk arasında 
kireçlenme diye 
bilinen tablolarla 
karşılaşılmasına 
neden olduğunu 
bildiren Prof.
Dr. Havıtçıoğlu, 
"Boynu aniden 
sağa sola 
çevirip kütletme 
omurilik 
yaralanmalarına, 
felce sebep 
olabilir." dedi.

i
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
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
Eskihisâr (262) 655 60 31

l

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 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
Anitur 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
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 1n fio
Tomokay Tomografi 513 1U bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 51345 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 4Ş 21-.111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

17 Haziran 2008 Salı 
SERİM ECZANESİ 

Demirsubaşı Mk. Çeşme Sk. 
Tel: 513 50 07 GEMLİK

Gemlik KMrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3085 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)





ĞemlikKTrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

18 Haziran 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

BEYHAN LAR
OTOMOTİV A.Ş.

‘TRAFİK * YOL BELGESİ
KASKO
KAYIT TESCİL

* PLAKA
* NAKİL

* TEMİZ KAĞIDI
* MUAYENE
* DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

TEMA Vakfı Gemlik Temsilciliği iklim değişikliğinin çevreye verdiği etkiye dikkat çekmek için eylem planladı

Işıklar 10 dakika söımürülecek
TEMA Vakfı’nın 15. nci yıl etkinlikleri çerçevesinde dünya ca ünlü çevre analisti 
düşünür ve yazar Lester R. Brown, Türkiye’ye geliyor. İstanbul’da konferans 
verecek olan Brovvn’un gelişi nedeniyle kamuoyunun dikkatini enerji tasarrufu
na çekmek için Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 20 Haziran 2008 Cuma günü saat 
21.oo’de ev ve işyerlerinde ışıklar 10 dakikalığına söndürülecek. Sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeşil Gemlik’e doğru....
Gemlik uzun yıllardır yeşile hasret yaşadı.
Kentin hiçbir yerinde bir tutam çiçek 

göremiyorduk.
Yol kenarları ise ya çalılık, ya da ot bürümüş 

bir durumdaydı._________ Devamı sayfa 5’de

BUSMEK Kurs Merkezi Sergisi açıldı
Büyükşehir Belediyesi BUSMEK 
Gemlik Kurs Merkezi Sergisi dün 
açıldı. İki dönem halinde bir yıl 
süren çalışmalarda üretilen ürün
lerin sergi lendiği sergide, 10 branş
ta 15 grubun oluşturduğu ve 450 
kursiyerin 11 öğretmen eşliğinde 
yaptığı 200 el emeği göz nuru eser 
izlenime açıldı. Haberi sayfa 4’de

izgara ve YEK
GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT EDEBİLİ

TEK ADRES

SINIRSIZ K€RRI>- KÖFTE 
€V V€M€KL€Rİ ve TATLI ÇEŞİTLERİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

yari İşleticisiyle Hizmetinizde.^
(Yeni Adliye Binası Karşısı 

No:44/A Gemlik / BURSA
Tel: 0.224 513 46 56

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


18 Haziran 2008 Çarşamba Gemlik KHrfez Sayfa 2

Seçköy Buluşması...
"İşte seyreyle gözüm, işte insan 
Dağın, taşın, kurdun efendisi. 
İşte poturunda yamalar, 
İşte karasaban, 
İşte sağrılarında kederli, korkunç 
oyuklarıyla öküzleri..." 
Bu dizeler Nazım Hikmetin..
Nazım'ın işte insan diye tanımladığı kişi de 

Ressam İbrahim Balaban..
Ressam İbrahim Balaban Seçköy.'den yetişen 

ünlü bir ressamımız..
Geçen hafta ADD Gemlik Şubesi üyeleri "Ko 

nu bir.özdür, her öz kendi kabuğunu, yani sanat
sal biçimini oluşturur. " diyen Balaban'ın hemşeri- 
leriyle buluştu.

Seçköy...
Bursa Osmangazi ilçesine bağlı kente 32 km 

uzaklıkta bir köy.
Hani şu Muhtar Haşan Balaban tarihi çınara 

Nazım Hikmet anısına "Nazım Hikmet Bu Çınarın 
Altında Yatıyor" yazılı plaket asmıştı da köylüler 
birbirine düşmüştü ya..

Seçköy, işte o köy..
Daha önce Gemlik'in Ericek Köyü'nün aşiret 

başkanı, burasını beğenip seçmiş.Ve ’seç-tim' 
dediği için de bu adı almış.

ADD üyesi Ahmet Bağcı Seçköy'de Atatürk 
hayranı bir yurttaşımızdan ve duvarları Atatürk 
Fotoğrafıyla donatılmış kahvesinden söz edince 
adında Atatürk olan derneğin üyeleri de heyecan
lanmışlar ve yola düşmüşler..

Nasıl heyecanlanmasınlar..
Atatürk'ten, yakın silah arkadaşı İnönü'den ve 

silah arkadaşlarından "öcü gibi "korkanların sayı 
sının giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz..

I Ülkenin geleceğini karartmak isteyenler..
ı Yargıya'..
i Askere..

Saldıranlar salya sümük ortada dolaşırken ■ 
Atatürkçü bir köyden yanan ışık karanlığın üze 
rine güneş gibi doğuyor..

Kahve köy meydanına girişte hemen sağda.. 
Sıradan bir köy kahvesi..
Dışarıdan öyle görünüyor..
Ama içine girince...
Aydınlık hemen insanın gözlerini kamaştırıyor..
Ülkenin üzerine çöken kara bulutlar bir anda 

dağılıyor..
Atatürk'ün ve Cumhuriyetin fotoğraflarını gö 

rünce kendinizi "aydınlanma" müzesinde sanı 
yorsunuz..

Ve umutlanıyorsunuz..
Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Selim 

Şahin Öğretmenim köylülerle buluşma anını 
anlatırken heyecanı gözlerinden taşıyor:

"Köy meydanında köy halkı ve muhtar tarafın
dan sıcak bir biçimde'karşılandık.. Büyük boy 
Türk bayrakları ve Atatürk posteri arasından 
geçerek kahveye girdik..

Duvarlarda Atatürk'ün fotoğraflarının yanı sıra 
Mustafa Kemal’in sözleri, Mustafa Kemal hakkın
da söylenenler ve Cumhuriyet döneminde 
basılan paralar., gözlerimizi alamadık ve tarihin 
derinliklerine daldık.*.

Son zamanlarda yaşadıklarımız karşısında 
daralan yüreğimiz ferahladı.. Umutlandık.."

Seçköy;.
Cumhuriyet Müzesi'ne dönüşen Köy kahvesi.. 
Mutlaka bu eserin bir yaratıcısı olmalı... 
Kim mi?
Yurttaş Hayrettin Doğan.
Doğan; Köy okulunun müstahdemi..
Çalıştığı dönemlerde Cumhuriyet öğretmen

lerinin hazırladığı Atatürk köşelerinden etkilen
miş..

Atatürk'ü çok seven ve Muhtar Haşan Bala 
banin desteğini de yanına alan müstahdem 
Doğan sevgisini eyleme dökmüş ve köyünün 
kahvesini "aydınlanma" mabedine dönüştürmüş..

Yolunuz bir gün bu köye düşerse...
800 yıllık dev çınarın gölgesinde soluklanıp 

çayınızı yudumlarken Köy Cumhuriyet Müze 
si'hde de duvarlara bakarken hala laik, demok 
ratik Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığınızın farkı
na varırsınız..

Kordon yeşile bürünüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaz aylarıyla birlikte 
yeşillendirme 
çalışmalarını 
başlatan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, yeni 
düzenlenen 
kordondaki 
yürüyüş yoluna 
yeşil süs bitkisi 
ektirmeye başladı. 
Halk dilinde Pitos 
diye bilinen asıl 
adı (Pitesporium) 
olan ve kalıcı 
olduğu için çok 
tutulan yeşil süs 
bitkisini elleriyle 
diken Başkan 
Turgut, dikilen 
süs bitkilerinin 
önümüzdeki yil 
daha iyi görüntü 
vereceklerini 
söyledi.
İzmir'den getirilen 
1000 adet Pitos'un 
dikimiyle birlikte 
kalıcı olması 
nedeniyle çok 
tutulduğunu 
söyleyen Başkan 
Turgut, Atatürk 
Kordonu’nun 
iki yürüyüş

C^Sm-KİMLIKlöKDaİllElERveİŞyElILtlIİ 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

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

yolunun arasına 
dikilen süs 
çiçeklerinin 
araştırılarak 
alındığını söyledi. 
Çiçek dikme 
çalışmalarında 
kordona dikilen 
süs bitkilerinin 
yanı sıra 
festival alanının 
sahne arkasında 
oluşturulan toprak 
ajana mavi ve 
yeşil tonlarda 
"Yayılıcı Ardıç" 
dikimi yapılacak.

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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TEMA Vakfı Gemlik Temsilciliği iklim değişikliğinin çevreye verdiği 
etkiye dikkat çekmek için eylem planladı

BlllılttsıMlıııl. Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

TEMA Vakfı’nın 15. nci yıl etkinlikleri çerçevesinde dünya 
ca ünlü çevre analisti düşünür ve yazar Lester R. Brown, 
Türkiye’ye geliyor. İstanbul’da konferans verecek olan 
Brovvn’un gelişi nedeniyle kamuoyunun dikkatini enerji 
tasarrufuna çekmek için Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 20 
Haziran 2008 Cuma günü saat 21.oo’de ev ve işyerlerinde 
ışıklar 10 dakikalığına söndürülecek.
İklim değişikliği, 
nüfus artışı ve 
çevresel etkenlerin 
ekosisteme verdiği 
zararları araştıran, 
dünyaca ünlü çevre 
analisti, düşünür, 
yazar ve Dünya 
Politika Enstitüsü 
Başkanı Lester R. 
Brown, TEMA 
Vakfı'nın 15.yıl etkin
likleri çerçevesinde 
Türkiye'ye geliyor. 
Çevre konusunda 
"Dünyanın kanaat 
önderi/guru’su" 
sayılan ve gittiği 
her ülkede en 
üst düzey devlet 
yöneticileri tarafın
dan kabul edilen, 
parlamentolarda 
konuşmalar yapan 
Lester R.Brovvn, 
yeni çözüm öneri
lerini topladığı 
"Plan B 3.0: "Uygar 
lığı Kurtarmak İçin 
Harekete Geçmek"

kitabında yer alan 
fikirlerini Türk 
Kamuoyu ile 
paylaşmak için 
20 Haziran-2008, 
Cuma günü saat 
17.00'de Santral 
İstanbul'da bir 
konferans verecek. 
TEMA Vakfı'nın 
girişimiyle, Lester 
R. Brovvn'un 
Türkiye'ye gelişinde 
kamuoyunun 
dikkatini enerji 
tasarrufu konusuna 
çökebilmek amacı 
ile "Enerji

Tasarrufuna 
Çağrı" başlıklı bir 
etkinlik planlandı. 
Önemli anıtlarda 
(Ankara- TBMM, 
İzmir -Saat Kulesi, 
Adana-Taş Köprü, 
Kocaeli-Saat 
Kulesi ve 
Konya-Mevlana 
Müzesi'nde) 
20 Haziran 2008 
Cuma günü 
saat 21.00'de, 
10 dakika süreyle, 
evlerde ve işyer
lerinde ışıklar 
kapatılacak. Ayrıca

etkinlik, canlı 
yayınla konferans 
salonuna 
aktarılacak.
TEMA Vakfı 
Gemlik sorumlusu 
İbrahim Yıldırım 
yaptığı basın 
açıklamasında 
“Biz de Gemlik 
TEMA olarak 
Gemlik halkını 
bu etkinliğe 
katılmalarını 
davet ediyoruz. 
Dünyamızı etkisi 
altına alan Küresel 
Isınma ve Küresel 
Değişikliği ve 
Çöllenme tehdidine 
karşı aynı gün ve 
saa tte evlerimizde 
ve işyerlerimizde 
10 dakika Işıklarımızı 
söndürerek 
tüm dünyaya 
enerji tasarrufun
daki duyarlılığımızı 
göstermeliyiz. “ 
dedi.

Paşa Restoran Cafe açımı
Paşa Otel’den 
sonra Paşa 
Restoran Cafe de 
Gemliklilerin 
hizmetine açıldı. 
Paşa Ağdemir 
tarafından İstiklal 
Caddesi’nde 
bulunan 
Marmarabirlik’in 
eski hizmet 
binasının kiralan
masının ardından 
aylardır sürdürülen 
tadilat çalışmaları 
sona erdi.
Binanın üst katları 
apart otel olarak 
hizmete girerken, 
birinci ve ikinci 
katında ise 
Gemlik’te ilk kez 
Restoran-Cafe 
olarak hizmete 
açıldı. İşyeri sahibi 
Paşa Ağdemir, 
Paşa Restoran 
Cafe’de her

kesime hitap 
edecek Türk, .Italyan 
ve Fransız mut
fağının seçkin 
örneklerinin bulun
duğunu belirterek, 
“Gemliklilere değişik 
damak tatlarının 
zevkini vermeye 
çalışacağız. Bir 
yandan restoran, 
diğer yandan da 
cafe hizmetlerini

sunacağız. Hizmette planda tutuyoruz.” 
kaliteye önemi ön şeklinde konuştu.

Bir fiske yeter!...
Kime sorarsan bu gün için AKP Türki 

ye’nin tek partisi.
Lider de Recep Tayyip Erdoğan.
İktidara kim gelirse önünde pervane 

olmaya alışkın iş âlemi bu kez Erdoğan ve 
AKP etrafında pervane oluverdi.

AKP iktidarının birinci döneminde hem 
siyasi istikrar hem de ekonomik istikrar 
sayesinde her şey iyi gitti.

Başbakan Erdoğan’ın karizması kısa 
sürede toplumun tüm kesimlerince kabul 
görmeye başlandı.

Yurtdışındaki atakları ile kısa sürede 
özellikle AB ve Körfez ülkelerinde kendin
den söz eder duruma geldi.

AKP iktidarının ilk döneminin sonuna 
yaklaşıldığında Cumhurbaşkanı seçimi 
gündeme damgasını vurdu.

AKP’nin adayı Gül, Anayasa Mahkemesi 
kararına takıldı.

İster istemez erken seçim gündeme 
geldi.

Erken seçim sürecinde merkez partileri 
DYP ve Anavatan basiretsiz uygulamalarıy
la havlu atmaya başladı..

İki partinin liderleri post kavgasıyla 
hem kendilerini, hem de partilerini yiyip 
bitirdiler..

Partilerin yelpazesinde merkez sağı, al 
tın tepsi içinde, AKP’ye, Tayyip Erdoğan’a 
sundular.

Seçim zaferinden sonra Başbakan Erdo 
ğan, AKP’nin radikal dinci bir parti değil, 
merkeze oturan bir parti olduğunu belirtip, 
toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir 
konuşma yaptı.

Ama umut veren bu tavır çok sürmedi.
Liyakatsiz kimi atama ve uygulamaların 

devamıyla, benden olsun çamurdan olsun 
anlayışının hâkim olduğu bir parti görünü 
mü verdi.

Maalesef toplumun tüm kesimleri aynı 
ölçüde kucaklanmadı.

İlk gün söylediklerinden döndü, etrafının 
teşvikiyle sert, olay yaratan, kavgacı lider 
durumuna girdi..

İşte bu davranış AKP’nin bugünkü sıkın
tılı günlerini beraberinde getirdi.

Bence ilk yanlışları; Cumhurbaşkanı 
adayı olarak Abdullah Gül isminde ısrar 
etmesiydi. Bu ısrar ülkeyi gerdi. 'X

İkincisi; ülke gündeminde içeride ve dı 
şanda yaşanan onca sorun varken, türban
la ilgili anayasa değişikliğinin gündemin 
öncelikli maddesi yapılmasıydı.

Son olarak; YÖK Başkanlığı’na atanan 
Yusuf Ziya Özcan’ın tavır, hareket ve uygu
lamalarıyla prestij kaybetti, alay konusu 
oldu..

Sonunda, olası bir kapatma kararı ve 
siyasi yasaklar durumu..

Erdoğan’ın siyasi yasaklı olması ihtima
lini değerlendiren AKP’liler farklı senaryo 
lar üretmeye başladılar bile.

Parti içinde önemli isimler Erdoğan’ın 
koltuğu için parti içinde, etkin çevrelerde 
ve medyada kulis faaliyetlerini hızlandırdı.

AKP’de MKYK üyesi olan Abdüllatif 
Şener cephesi de hareketli.

Şener, hem AKP’ye alternatif yeni olu 
şum hazırlığında hem de acaba Erdoğan 
sonrası AKP’de bana bir post düşer mi 
hesabı yapıyor.

Eğer bir kere koltuğun sallanırsa bil ki 
onu yiyecekler hemen sıraya girerler.

İktidar sağlam oturuyorsan bir güçtür.
Sallanırsan bir fiske de yıkılır gidersin.
Tarihte bunun örnekleri çoktur.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%2596zcan
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BUSMEK Kurs Merkezi Sergisi acildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İki dönem halinde 
bir yıl süren 
çalışmalarda 
üretilen ürünlerin 
sergilendiği Büyük 
şehir Belediyesi 
BUSMEK Gemlik 
Kurs Merkezi 
Sergisi açıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Sanat ve Meslek 
Kurslarında 
üretilen ürünlerin 
sergilendiği kurs 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, 
BUSMEK Genel 
Koordinatörü 
Mustafa Özen'in 
de katıldığı törenle . 
İbrahim Akıt Caddesi 
Akıtlar İş Merkezi 
1. nci katında 
kalabalık davetlilerin 
katılımıyla açıldı. 
Serginin açılışında 
konuşan BUSMEK 
Genel Koordinatörü 
Mustafa Özen, 
10 branşta 15 ' 
grubun oluşturduğu 
ve 450 kursiyerin 
11 öğretmen 
eştiğinde meydana 
getirdikleri 
200 ürünü el emeği

göz nuru ürünleri 
sergiye hazırladık
larını söyledi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri Ya 
lın'da yaptığı konuş
mada, önümüzdeki 
yıl Gemlik'te daha 
güzel ve geniş 

kapsamlı faaliyetler 
yapmak istediklerini 
söyledi.
Yalın, "Kültürlerin bir 
leştiği yer olan Gem 
lik'te bunu ekonomiy 
le de beslersek ve 
iyi kadroların oluşu
muyla daha güzel 
olacaktır" dedi.

Stilisttik, modelistlik, 
giyim, ahşap boya
ma, rölyef, tezhip, 
resim, yönetici 
sekreterliği, bilgisa
yar ve ev tekstili 
branşlarında 

hazırlanan sergini 
Cuma gününe kadar 
açık kalacak.
Daha.sonra 
davetlilerin birlikte 
kestikleri kurdele 
ile açılan sergiyi

Açılış 
törenindei 

Ye|da Bay kız i 
sunuculuk!

gezen Sabri Yalın 1 
ile AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, kursi 
yer ve öğretmen
lerinden yapılanlar 
hakkında bilgi aldılar.

Libya sıcakları geliyor
Yaz yağmurlarının 
ömrü kısa oldu. 
Hafta içinde, Libya 
üzerinden gelecek 
Afrika sıcakaları 
etkili olmaya başla 
yacak. İstanbul’da 
sıcaklık gölgede 35 
dereceye çıkacak.

Serinlik getiren 
2 günlük yağmurdan 
sonra, Afrika 
sıcakları kavurmaya 
başlayacak.
Tatilciler içfn iyi 
bir haber olsa da 
hâlâ yola 
çıkmayanları ve 

yaz aylarını İstan
bul'da geçirecekleri 
bekleyen sıcak 
hava, gölgede 35 
dereceyi bulacak. 
Libya'dan uzanarak 
Yunanistan 
üzerinden gelecek 
olan hava dalgası, 

sıcaklığı mevsim 
normallerinin 5-6 
derece üzerine çıkar
tacak. Çarşamba ve 
perşembe günlerin 
de ise bu haftanın 
en sıcak 2.gününü ; 
yaşayacağız.
İstanbulluların

yaz sıcaklığını 
hafifletecek 
plajlara ve sayfiye

yerlerine giderek 
serinlemesi 
bekleniyor;

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

90 M2, SANAYİ CEREYANLI 
KÖŞE - ÇİFT CEPHELİ- 

GENİŞ CAMLI
40.000.00 - YTL 

(Pazarlık yapılır.)
Eski Pazar Cad. Osmaniye Mh. Lale 

Sok. Ender Apt. - GEMLİK

Müracaat Tel: 00 49 174 90 66 135
0.224 513 44 09

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR 
YATAŞ HOME

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir^

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK 

TEL: 514 78 77

i i
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Gemlik’e dışarıdan bakıl 
dığında deniz kenarında çok 
güzel bir kent olarak göze 
çarpar.

İçeriye girildiğinde ise uzak
tan görülen güzelliği bula
mazsınız.

Şaşar kalırsınız.
Nüfus 80 bini bulan koca 

kent adeta bir beton yığınıdır.
Yeşilin birarada kalabildiği yer eski 

Sunğipek Fabrikası, bugünkü Üniversite 
Yerkeşkesi ’dir.
Manastır imara açıldığında yüzde 40 

yapılaşma, yüzde 60 yeşil alan olacağı 
söylendi.

Sevinmiştik.
Modern bir kente doğru gidiyoruz diye..
Ama tam tersi oldu.
Manastır’da konutlar yapıldı, yeşil unu 

tuldu.
Bazı istisnalar dışında..
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 9. hiz 

met yılını dolduruyor.
2009 Mart ayında yerel seçimler yapıla

cak.
Gemlik bu yıl atağa kalktı.
Yeşile doğru büyük bir atak başlatıldı.
Keşke bu atak 9 yıl önce başlasaydı 

şimdi Gemlik yemyeşil bir ilçe olurdu.
İlçenin dört bir köşesine binlerce ağaç 

dikildi.
En küçük yeşilliklere bile çiçek dikiliyor.
Bu dikilenler korunursa, halkımız da 

yeşile ve çiçeğe sahip çıkarsa Gemlik’in 
çehresi değişir. Belediye Başkanı

Yeşil Gemlik’e doğru

Güne Bakış |
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Mehmet Turgut dün Kordon’da yeşil atağı 
başlatmış.

Seyfettin’in yaptığı haberde dikilen yeşil 
likler arasında Başkanın fotoğraflarını 
görünce, bu yeşil aşkının devam etmesi
ni diledim içimden.

Bu hizmetin popülist bir seçim yatırımı 
değil, gerçekten bir Gemlik sevgisine 
dayanmasını arzuladım.

Bir yanda yıllardır yapılmayan ve büyük 
eleştirilere neden olan kaldırımların yapıl
ması, öte yanda ara sokakların bile asfalt 
lanması, okullara yapılan yardımların art

ması, Üniversite Kampüsü’ne Tıp 
Fakültesi’nce açılacak poliklinik 
için ekonomik destek sağlanması, 
yurt yapımı, Denizcilik Fakülte 
si’nin yapımının üstlenilmesi 
küçük işler değil.

Belediyenin kenarda bekleyen 
Termal Kaplıca projesi, çok amaçlı 
Modern Çarşı, eski Atatürk İlkoku
lu ’nun yeniden yapılması, Kız 

İmam Hatip Okulu’nun kent Müzesi’ne 
dönüşümü projesi, Manastır dolgusu, 
Kalafat yeri istimlaki, dere boyunda 
yüzme havuzu, nikah salonu ve Kültür 
Merkezi yapımı say say bitmiyor.

Evet, Mehmet Turgut atağa kalktı. 
Durdu durdu şahlandı.
Verilen hizmetin hiç birine yanlış 

olmadığı sürece kimse birşey diyemez.
Beni birçoğu ilgilendiriyor ama asıl 

yeşil ile ilgili olanına çok seviniyorum.
Gemlik yeşile doğru gitsin istiyorum. 
İstiklal Caddesi’ndeki kuruluk da gideril 

meli, ana cadde yeşillenmeli.
Tretuvarlara çiçekliklerle buna başlaya

biliriz.
Bir süre sıkıntı çekilir ama sonunda 

başarı sağlanır.
Bir de şu sokak aralarındaki bozuk yol

ları gören olsa diyorum kendi kendime..
Gemlik’in camekanını süslemek yet

mez.
Asıl olan hizmete eşit olarak dağıtmak 

gerekir.
Yeşili her boşluğa yayarsak bu da 

sağlanır.

Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harputlu, dün 
ilçemize gele 
rek, Halk Eğitim 
Merkezi’ndeki 
kursu gezdi, 
Bursa’da 
başlatılan Mikro 
kredi Projesi’nin 
Gemlik’te de 
uygulanması 
için incele
meler yaptı.
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül 
ve Belediye 
Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından 
karşılanan 
Vali Şahabettin 
Harputlu, Halk 
Eğitim Merkezi’nde 

** önceki gün açılan 
sergiyi gezdi. 
Takı sergisini

* inceleyen Vali 
Harputlu, Türkiye’de 
17 ilde uygulanan 
işsiz kadınlara 
girişim imkanı 
sağlayan Mikrokredi 
Projesi’nden yarar 
lanmak isteyen 
Gemlikli bayanlara 
da bu olanağı 
sunabileceklerini

Bursa Valisi Şahabettin Harputlu
söyledi.
Vali Harputlu, 
Mikrokredi 
Projesi’ne göre, 
işsiz kadınlara 
bin liraya kadar 
faizsiz ve kefilsiz 
güvene dayanan 
krediden yararla
narak, borçlandın 
larak bunların ürete
cekleri ürünlerin 
yapımı için sermaye 
teşkil edeceğini 
belirterek, Gemlik 
tilerinde bu 
fırsattan yarar 
lanmasını istedi. 
Sergiyi gezerek 

beğenen Harputlu, 
Japonya, Amerika 
Birleşik Devletleri, 
Norveç ve 
Almanya gibi 
gelişmiş millet
lerin bu sistemi 
uyguladığını 
söyledi.
Sistemin 
aynı olduğunu 
söyleyen Vali 
Harputlu, tek 
farkın kredi 
farkında oldu
ğunu bildirdi.
Vali Harputlu, Tür 
kiye İsrafı Önleme 
Vakfı Başkanı ve. 
projenin mimarı

Prof. Dr. Aziz Akgül 
olduğunu belirterek, 
bu güne kadar 
9 bin 400 kişiye 
kredi verildiğini, 
bu kredinin geriye 
dönüşümün çok 
başarılı olduğunu da 
hatırlattı.
Bursa’da ilk etapta 
13 kişinin bu 
krediden yarar
landığı öğrenildi. 
Gemlik’te de 
bu krediden 
yararlana bilmek 
için girişimler 
başlatılacak.

KUTLAMA
36. yayın yılına başlayan 

Gemlik KÖRFEZ Gazetesi’ni 
bugünlere getiren başta 

gazetenin sahibi Kadri Güler 
olmak üzere;

Yazı işleri Müdürü Serap Güler, 
Haber Müdürü Seyfettin Şekersöz, 

köşe yazarları, çizeri ve 
tüm çalışanlarını kutlar, 

başarılarının devamını dilerim.

Mehmet TURGUT 
Gemlik Belediye Başkam

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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üaınMr stiller ılmt’ 
oyıınıınıı öğreımenler sahneleıli Yazar olmak....

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Eğitim- 
Sen'in organizas 
yonunda Orhangazi 
Eğitim-Sen'in 
tiyatro grubu 
tarafından oynanan 
Yılmaz Erdoğan'ın 
yazdığı "Bana bir 
şeyhler oluyor" 
isimli komedi 
türü oyun Belediye 
Kültür Merkezinde 
sahnelendi.
Mustafa Gümüş'ün 
sahneye koyduğu 
oyunda Orhangazi 
Eğitim-Sen 
Tiyatro Topluluğu 
grubunda çoğun
luğu öğretmen 
olan eğitimciler 
yer aldı.
Şenol Alkan, 
Ay sun Gümüş, 
Aylin sakin, Hülya 
Alkan, Mine Evren, 
Fuat Trak, Ersin 
Tuncay, AİiAba 
Yıldız, Serkan 
Saygın, Aytekin 
Bayrak, Bülent 
Ersan, Mustafa 
Gümüş, Duygu 
Kocakuşak, 
Ferah Ersan, 
Şakir Özlük ve 
Gülsüm Davulcu 
nun yer aldığı 
Yılmaz Erdoğan'ın 
yazdığı "Bana bir 
şeyhler oluyor" 
isimli komedi türü 
oyunda, her gün 
televizyonlarda 
hikayelerini 
seyrettiğimiz, 
gazetelerde trajedi
lerini okuduğumuz 
insanları anlatıyor 
bir. kez daha o 
benzersiz bakışı ve 
üslubuyla. Para

Özel Diş Hekimleri SSK, Bağ-Kur 
ue Emekli Sandığı üyelerine 

hizmet vermeye başladı
Diş Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SSK, 
Bag-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden sevk alarak, özel diş hekim
lerinde kron köprü ve protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tür 
diş sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yâpıldıgını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de krom, köprü ve protezleri
ni yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)

Yazıyla yaşamını kazanmak, işin içinde 
olmayan insanlara daima kolay gelir.

Mektup yazmayı beceren her insan 
kendisinin de kolayca yazar olabileceğini 
zanneder.. JS n

Sonra da yazı yazarak yaşayan insan
lar hakkında ‘Ne var onların yaptıklarında; 
birkaç satır kalem oynatıp para kazanıy
orlar, işte o kadar’ diye düşünebilir.

Çünkü eline her kalem alabilen kimse 
yazar, birkaç kafiyeyi bir arada tutturan 
kendini şair. Arabesk türkü söylemeyi 
öğrenmiş, her yanık sesli Urfa’h kendini 
ses sanatçısı sanıyor bizim ülkemizde..

Tahmin edeceğinizden çok fazla sayı
dadır bu tür insanlar..

Ama onlar bile, okudukları iyi yazarı 
içgü düleriyle seçtiklerinin farkında 
değillerdir.

Gazetelerde yazı yazmaya çalışan, kita
plar çıkarmış bu mesleğe kendisini 
adamış olan, eğitimli çok sayıda insan 
vardır med ya aleminde..

Siz okuyucular, bazen bilinçli bazen bi 
linçsiz olarak bu yazarlar arasından bazı 
larını seçer, onları bulursunuz...

Onları takip eder ,yazılarını iştahla 
okursunuz.. Takdir edersiniz..

Garip bir çekim söz konusudur bu 
durumda.

Okuyucu neyin kendisini çekmekte 
olduğunu anlayamaz da.

Üstelik bu çekimi sağlamakta her 
zaman tek bir neden, sizden taraf olması 
da söz konusu değildir.

Bazen yazarın kurduğu tek bir cümle 
yeterli olabilir çekimi sağlamakta, bazen 
de yazarın tavrı, ideolojisi etkili olur.

İyi yazar, bence her çekim nedeninden 
kendinde bir parça bulundurmayı başara
bilen insandır.

Bu insanlardan ortalıkta fazla yok 
gayet tabii ki...

Çok nadiren çıkar, o kimyayı içinde 
oluşturup tüm unsurları bir araya getiren
ler.

Gazeteler deki bazı köşe yazarları, 
adeta o gazeteyi çeker götürür.

Onun her hangi bir sebeple gazeteden 
ayrılması, (Emin Çölaşan gibi) o 
gazetenin tirajında, saygınlığında büyük 
kayıplara sebep olur. Gazete onun adıyla 
anılır..

Yazarlık bir yaşam tarzıdır ve ileride iyi 1 
yazar olacak insan gençliğinin ilk aşa
masında kendisini belli eder.

O kendinde gelişen bir şeylerle yazar ■ 
siniz yazınızı .hep.

Ben buna İster heyecan deyin ister tut 
ku, buna ne derseniz deyin, ben bir şeyler 
diyorum buna.

O bir şeylere sahip insan aslında hep 
yazıyı düşünerek yaşar.

Yazsa da, yazmasa da daima hatır
lanır, o artık bir idoldür..

Günler geçtikçe de kıymetlenir...

Pasaportumu kaybettim. 
Hükümsüzdür.

FERZENDE POLAT

KflŞ€D€ B€KL€M€K VOK 1 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR ■
Körfez Ofset i
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK * ■ 

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



UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZj
Adres: İstiklal Cd. GemlikBURSA 

TEL: 0.224 513 6040



18 Haziran 2008 Çarşamba Gemlik KHrffez Sayfa 8

Önce beraber içtiler, sonra tecavüz ettiler SATILIK DAİRE
Bursa'da birlikte 
alkol aldıkları 
erkek şahsa bıçak 
tehdidiyle tecavüz 
ettikleri iddia edilen 
2 şahıs gözaltına 
alındı. Edinilen 
bilgiye göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Koğukçınar 
Mahallesi Çınar 
Sokak'ta akşam 
saatlerinde yaşanan 
olayda, 2 ayrı yer
den kira geliri ile 
geçindiği öğrenilen 
M.1.(39), M.A.Ö.(36) 
ve A.A.(27) isimli 
2 şahısla evinde 
alkol aldı.
İddiaya göre, 
alkolün etkisiyle 
M.İ.'ye elle tacizde

Askeri araca terör saldırısı: 1 yaralı
Erzincan-Erzurum 
karayolunda askeri 
araca yönelik 
terörist saldırı sonu
cu bir uzman çavuş 
yaralandı.Edinilen 
bilgiye göre Erzin 
can-Erzurumkara 
yolunun Sansa 
Deresi Yedisu Köprü

bulunan zanlılar, 
daha sonra M.İ. 
ile ilişkiye girmek 
istedi. M.İ. 
şahıslara tepki 
gösterince 
kavga çıktı.
2 zanlı M.İ.'yi önce 
darp etti. M.A.Ö. 
isimli şahıs belinden 
çıkardığı bıçağı 

sü mevkiinde yol 
devriyesi görevi 
yapan askeri araca 
teröristler, taciz ate 
şi açtı. İlk ateş sonu
cu askeri araçta bu 
lunan bir uzman ça 
vuş yaralandı. Yaralı 
uzman çavuş, Erzin 
can Asker Hastane

M.İ.'nin boğazına 
dayayıp etkisiz hale 
getirdi. A.A.isimli 
şahıs da M.I.'ye 
tecavüz etti. 2 zanlı 
daha sonra M.İ.'nin 
evinden ayrıldı. 
Olaydan sonra M.I. 
polisi arayarak 
ihbarda bulundu. 
Olay yerine kısa 

si'ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Erzincan Valisi Ali 
Güngör, teröristlerin 
silahlı saldırısı sonu
cu bir uzman çavu 
şun yaralandığını 
bildirdi. Bu arada 
Erzincan-Erzurum 
karayolunun Sansa 

sürede gelen 
ekipler M.İ.' nin 
ifadesi doğrultu 
sunda araştırma 
başlattı. M.A.Ö. ve 
A.A. isimli 2 zanlı 
polis tarafından 
çok geçmeden 
yakalandı.
Gözaltına alınan 
şahıslar, emniyet 
müdürlüğüne 
götürüldü.
Tecavüze uğradığı 
iddia edilen M.İ. 
polis nezaretinde 
adliyeye getirilip 
adli tıp doktoru 
tarafında muayene 
edildi. Polis 
olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı.

Denize sıfır, 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

DEVREN KİRALIK DÜKKAN

Deresi Yedisu Köprü 
sü civarında yaşa 
nan terör saldırısı 
sonrası karayolu 
güvenlik gerekçe
siyle bir süre 
ulaşıma kapatıldı. 
Karayolu-daha 
sonra yeniden 
ulaşıma açıldı.

DEVREN KİRALIK 
NALBUR DÜKKANI

0.532 424 10 25

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

$

I

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

ACİL SATILIhe KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I
İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 - YTL E

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE g
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı fe 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa g 

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa g

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

4 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.

l
4

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP |
I Tel : 5-13 24 74 Fax: 514 10 21 i
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Yabancı sermaye 
girişleri azaldı

Türkiye'ye Ocak- 
Nisan döneminde 
gayrimenkul atım
ları da dahil olmak 
üzere toplam 5 mil
yar 336 milyon 
dolar düzeyinde 
yabancı sermaye 
fiili girişi yaşandı. 
Ocak ayında 1 mil
yar 238 milyon 
dolar olan toplam 
fiili giriş, Şubat'ta 
709 milyon, Mart'ta 
2 milyar 590 milyon 
ve Nisan'da 799 
dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Dört 
aylık tutan geçen 
yılın aynı döne
mindeki fiili girişin 
yüzde 47.5 altında 
kaldı. Geçen yıl 
anılan dönemde 10 
milyar 158 milyon 
dolarlık fiili giriş 
kaydedilmişti. 
Hazine Müsteşarlığı, 
doğrudan yabancı 
sermaye girişlerine 
ilişkin Nisan ayı 
verilerini açıkladı. 
Buna göre, Ocak- 
Nisan döneminde 
ülkeye uluslar arası 

doğrudan sermaye 
girişi bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 47.5'lik 
azalışla 5 milyar 336 
milyon dolar oldu. 
Anılan dönemde 8 
milyon dolarlık çıkış 
dolayısıyla net ser
maye girişi ise 
yüzde 50.7'lik 
düşüşle 4 milyar 
369 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Geçen yılın Ocak- 
Nisan döneminde 8 
milyar 855 milyon 
dolarlık net ser
maye girişi elde 
edilmişti.
Aynı dönemde 
gayrimenkul alını
lan dolayısıyla da 
yabancılar 916 mily
on dolar sermaye 
getirdi. Söz konusu 
tutar geçen yıla 
göre yüzde 16.3 
azaldı. Geçen yılın 
ilk dört ayında 
yabancılar taşınmaz 
alımları dolayısıyla 
Türkiye'ye 1 milyar 
95 milyon dolar 
getirmişti.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

I ELEMAN AR ANI YÖR| ELEMAN ARANIYOR
Türk Telekom yeni 
projeyi hayata soku 
yor. Ev telefonları 
artık cepler gibi ola
cak ve sokakta da 
kullanılacak.
Türkiye artık ev 
telefonu numara 
sıyla istediği 
yerden istediği 
gibi konu şacak. 
Ürünün Türkiye'de 
geliştirildiğini açık
layan Türk Telekom 
CEO'su Doany, 
uygulamayla ev ve 
iş telefonlarının 
konuşma ağını 
hızlı internetin 
kullanıldığı her 
mekânda rahatlıkça 
kullanılacağını 
söyledi.
Türk Telekom

CEO'su Paul 
Doany, dizüstü 
bilgisayar ve hızlı 
internet üzerinden 
sanal telefonu 
kullanarak ceple 
sabit telefonu 
tek numarada 
birleştiren çözümü 
dünyaya ihraç 
edeceklerini 
söyledi. 
Bu yıl içinde 
halka açılarak, 
Türkiye'nin büyük 
borsa şirketleri 
arasına giren 
Türk Telekom, 
telekomünikasyon 
sektöründe ilk 
kez bir Türk şirketi 
tarafından bulunan 
hizmeti sunmaya 
hazırlanıyor.

Endüstri Meslek lisesi veya 
Meslek Yüksek Okulu 

elektrik bölümü mezunu 
ELEMANLAR ARANIYOR

Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. Km Gemlik /BURSA 

TEL 0.224 514 00 60

nCRÜBELİ 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR 

fctutaoşihsffl yapıtaşı m otar. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 

Gemlik Yalova Yolu 5. Km. 
Tel :5132394

KİRALIK DENİZ MANZARALI DAİRE
Belde Sitesi 3. Blok D:2 

140 m2,3*1, Dogalgaz tabili, 
2 oda ve bir salon rabıta tahta 

döşemeli 450.00-YTL 
GSM: 0.533 563 63 91

GEMLİK SİNEMA GÜNIÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

0.... çocukları 
Arkadaşım Tilki

14.00-16.15-19.00-21.15
14.15-16.00-19.15-21.00
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Genılikspor yaz okulları haşlıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bu yıl Gemlikspor 
adına açılan yaz 
spor okulları için 
öğrenci kayıtları 
başladı.
Her yıl İlçe Gençlik 
Spor Müdürlüğü 
olarak düzenlenen 
Yaz Spor Okulları 

bu yıl ilk kez 
Gemlikspor 
Kulübü adına 
yapılacak.
Müracaatların 
eskiden öldüğü 
gibi yine İlçe Spor 
Müdürlüğü'ne 
yapılacağı 
bildirilirken süper 
Amatör kümeye 

yükselen 
Gemlikspor'a 
gelir getirici olarak 
atılan ilk adımlardan 
biri olan Yaz 
Spor Okullarının 
açılması memnun
lukla karşılandı. 
Futbol, Voleybol 
ve Basketbol 
branşlarında 

faaliyet gösterecek 
olan Yaz Spor 
Okulları 2 dönem 
olarak düzenlendi.
Futbolda
1. dönem 30 Haziran 
2008 ve 25 Temmuz 
2008 tarihleri arasın
da, 2. dönem ise
30 Temmuz 2008 
ile 27 Ağustos 2008 

tarihleri arasında 
Pazartesi, 
Çarşamba ve 
Cuma günleri 
17.00-19.00 saatleri 
arası, Basketbolda 
1. dönem
18 Haziran 2008 
ve 18 Temmuz 
2008 tarihleri 
araşında saat

10.00-11.30 ile 
13.00-14.30 arası, 
Voleybolda 
1. dönem
18 Haziran 2008 
ile 18 Temmuz 
2008 tarihlerinde 
saat 11.30-13.00 
saatleri arasında 
spor dersleri 
verilecek.

Yasam aıölyesi Derneği yeni wws mitimi arıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
Doğa Sporları 
Atölyesi üyeleri 
Ünal Özbostanlar, 
Yaşar Ayvaz, Ali 
Geçmez, Cahit 
Şentürk ve Adem 
Murat Yılmam'ın 
katılımıyla yeni 
yürüyüş parkuru 
belirlemeye 
çalıştılar.
"Gemlik Yaşam 

I Atölyesi Derneği

Doğa Sporları 
Atölyesi" kurul
duğundan bugüne 
kadar Gemlik'te 
yaşayan ama 
coğrafi görüntüyü 
keşfetme şansına 
sahip olamayan 
tüm doğa severlere 
bu şansı yakala
maları için yardımcı 
olmaya devam 
ediyor.
Önceki gün yeni 
parkur arayışlarına 
yönelen dernek 

üyeleri, yaptıkları 
yaklaşık 30 
kilometrelik 
yürüyüşte yeni 
güzergahlar 
belirledi.
Samanlı dağları 
boyunca doğanın 
verdiği güzellikleri 
izleyerek başlayan 
yürüyüşte Yalova'ya 
bağlı dağ köyü 
olan Kurtköy'e 
varan yürüyüş 
ekibi yeni güzergahı 
belirleyerek, 

yakın zamanda 
üyeleriyle bu 
güzellikleri paylaş
ma kararı aldılar. 
Samanlı dağlarından 
Gemlik'e bakan 
güzelim manzaranın 
daha da güzelleşme
si ve kuraklığın 
önlen mesLJ 
amacıyla çevrede 
ağaçlandırma 
çalışması başlata
caklarını söyleyen 
doğa sporları 
atölyesi ekibi, 

kuraklıktan kurtul
manın ise ağaç
landırmayla 
çözüme 
kavuşacağının 
bilincinde olarak 
çalışmayı hemen 
başlatacaklarını 
bildirdiler.
Hazırlanacak 
projenin Gemlik 
tarihinde ilk olacağı 
görüşünde olan 
doğa sporları 
ekibi, Gemlik 
halkının da 

endileri gibi 
düşündüklerini 
bilerek fikir üret
melerini istediler. 
Yaşam Atölyesi 
Derneği Doğa 
Sporları Atölyesi 
ekibi, Gemlik'in 
yeşilini kaybet
memesi ve kuraklığa 
teslim olmaması adı 
na girişilen bu ha 
yalin gerçek ola
bilmesi için tüm 
Gemlik'lileri birlikte 
olmaya davet ettiler.

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Karf ez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Boğaza kaçan cisimlere dikkat
Küçük çocukların 
boğazlarına kaçan 
cisimlerin çıkarma 
işleminin mutlaka 
doktor kontrolünde 
gerçekleştirilmesi 
gerektiği bildirildi. 
Kocaeli Üniversitesi 
(KOÜ) Tıp Fakültesi 
Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi 
Ana Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Salih Topçu, 
"Aileler, kitaplardan 
veya internetten 
edindikleri bilgilerle 
çocuğun boğazına 
kaçan yabancı 
cisimleri çıkarmaya 
çalışmamalı. Bu tür 
müdahaleler bazen 
ölümle sonuçla 
nabilir” dedi.
Doç. Dr. Topçu, 
yaptığı açıklamada, 
Göğüs Cerrahisi 
bölümüne bir yılda 
nefes borusuna

Kemik Kırılmasına Karşı Süt
Zürih Üniversitesi ve 
Dartmouth Tıp 
Fakültesin den bilim 
adamları, yaşam 
boyunca süt 
içmenin kadın ve 
erkek üzerindeki 
etkilerini araştırdı. 
20-80 yaşındaki 930 

yabancı madde 
kaçmış yaklaşık 100 
hastanın geldiğini 
söyledi.
Bunların yarısından 
fazlasının çoöuk 
olduğunu ifade eden 
Topçu, küçük cisim
lerin çocuklardan 
uzak tutulması 
gerektiğini bildirdi. 
Yabancı cisim 
yutma olayının ev 
kazalarından biri 
olduğunu, çocuklar
da sık görülen bu 
olayların ölümlere 
ve önemli sağlık 
sorunlarına yol 
açtığını belirten 
Topçu, "Çocuklar 
ellerine geçirdikleri 
her şeyi beslenme 
içgüdüsüyle ağı
zlarına götürmekte 
veya elleriyle anla
maya çalışmaktadır. 
Ağızlarına götürüp 
de soluk borusuna 
kaçan yabancı 

sağlıklı kadın ve 
erkekten oluşan 
katılımcıları 2 gruba 
ayıran araştırma
cılar, ilk gruba 4 yıl 
boyunca günde 
1200 miligram 
kalsiyum (4 bardak 
süte eşit), diğer 

cisimler çocuğun 
nefes almasını 
önleyerek 
ölümüne yol aça
bilmektedir" dedi. 
Topçu, servislerinin, 
Zonguldak, Sakarya, 
Düzce, Bolu ve 
Yalova gibi illerin 
yer aldığı Marmara 
bölgesinde 
yabancı cisimlerin 
bronoskopi 
(optik aletle genel 
anestezi altında 
hava yoluna girilip 
cisimlerin alınması) 
yöntemiyle çıkarıl
masını sağlayan 
tek merkez 
olduğunu bildirdi. 
Çocukların yabancı 
cisim yutmalarının 
önlenmesinde 
büyüklere önemli 
görev düştüğünü 
kaydeden Topçu, 
şöyle konuştu: 
"Çocukların 
yutabileceği 

gruba plasebo verdi. 
4 yılın sonunda 
araştırmacılar 
kalsiyum takviyesi 
alanların, günlük 
işlerinde ya da spor 
yaparken kemik
lerinin kırılma 
riskinin diğer grup- 

büyüklükteki metal 
para, iğne, jeton, 
boncuk gibi cisim
ler, ulaşabilecekleri 
yerlere bırakılma
malı. Aileler, 
çocuğuna oyuncak 
satın alırken 
rahatlıkla kopara
bileceği ve 
yutabileceği 
parçaları bulun
mayan oyuncakları 
tercih etmeli. 
Tutulabilecek 
cisimlerin 
saklandığı dolap, 
çekmece gibi yerler 
sürekli kilitli ve 
kapalı tutulmalı. 
Aileler, kitaplardan 
veya internetten 
edindikleri bilgilerle 
çocuğun boğazına 
kaçan yabancı 
cisimleri çıkarmaya 
çalışmamalı.
Bu tür müdahaleler 
bazen ölümle 
sonuçlanabilir." 

takilere göre yüzde 
72 az olduğunu, 
bu süre zarfında ilk 
gruptakilerden 
4'ünde, ikinci 
gruptakilerinse 
14'ünde kemik 
kırılmasına rast
landığını belirtti.

Kısa tatil hasla ediyor

Kısa tatiller hasta 
mı ediyor?
Buna pekçoğumuz 
anlam verememiş 
olsa da, 3-5 gün
lüğüne gidilen 
tatiller büyük bir 
yorgunluk sebebi.. 
Durum böyle 
olunca, hastalık da 
peşi sıra geliyor. 
Yaz geldi çoğu kişi 
tatil planlarını bir 
bir hayata geçirm
eye başladı. 
Tüm bir yılın 
yorgunluğunu 
bir haftada atma 
beklentisi pekçok 
kişi için hayalkırık- 
lığına dönüşüyor. 
Kulak-Burun- 
Boğaz p.astalıkları 
uzmanı İrfan 
Gözülpüyük, 
'Ta.ûYaen büyük 
beklenti oluyor ve 
çok dinleneceğim 
çok rahat etmem 
lazım gibi stres 
günler öncesinden 
stresli hazırlıklar, 
inmeler binmeler, 
oraya gider gitmez 
panik bir şekilde 

havuzdan ordan 
burdan faydalan
mak için koştur
malar kişilerde 
çok yorgunluk 
yaratıyor ve stres 
yaratıyor ve hasta 
olarak geliyorlar." 
dedi. Ençok 
görülen rahatsı
zlığın da Kulak 
Burun 
Boğaz enfeksiyon
ları olduğunu 
belirten uzman 
Gözübüyük, 
"Bence biraz daha 
beklentileri azalt
mak ve savunma 
sistemini güçlü - 
tutmak lazım.
•O yöreye has 
meyveleri ve 
yiyecekleri 
tüketmek gerekir 
se savunma 
sistemini 
güçlendirici özel 
bazı betagulukan 
gibi bitkisel 
desteklerle 
vücut sistemini 
dirençli tutmakta 
fayda var" 
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. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 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. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd.• 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
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
İpragâz 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
Deylet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı "
Tomokay Tomografi 01 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
itfaiye 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

18 Haziran 2008 Çarşamba 
ÖZER ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 56 82 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3086 

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)
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* DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu ve Hukuk Fakültesine bilgisayar lâboratuvan kuran TSO ve İşadamı Mahmut Solaksubaşı'ya teşekkür plaketi verildi

TSİ ve Solaksııhası na teşekkür plaketi
Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşke 
si’nde bulunan Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu'na Bilgisayar Laboratuvan 

♦ kuran Ticaret Odası ile Hukuk Fa kül 
tesi’ne İletişim Laboratuvan kuran iş ada 
mı Mahmut Solaksubaşı'nâ Gemlik Üni 
versite Yaptırma ve Yaşatma Derneği tara 
tından dün TSO’da düzenlenen törende 
teşekkür plaketi verildi. Haberi sayfa 3’de

Etik olan
Amerika New York Times ve İnternastiona 

Herald Tribune’nin web sitesinde Türkiye Çek 
Cumhuriyeti maçının, son dakikasında kalec 
miz Volkan Demirel’in yaptığı hareketi “mağara 
adamına" benzetmişler. Devamı 5’de

Gemlik’te elektrik kesintisi yapılacak 
TEDAŞ’tan yapılan açifjlamadaJS Haziran ve 21 Haziran 2008 tarihlerinde sabah saat 08.00 ile 19.00 arasında 
Gemlik ilçesi AG/YG yer altı elektrik şebeke çalışması yapılacağından dolayı Orhaniye Mahallesi, Kayıkhane 
mevkyialtepe sokak ve civarı bölgelerine belirli sürelerle elektrik verilemeyeceği belirtildi. Haberi sayfa 4'de

GEMLİKTE AİLENİZLE
:;pnFRİI.ECE6lNİZ TEK ADRES

egara ve YEMEK salonu

KÖFTE

AYRAN 

4.50-YTL.

SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE 
EV YEMEKLERİ ve TRTLI ÇEŞİTLERİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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TBMM Zeytin Komisyonu Gemlik'e geliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 
Zeytin ve Zeytinyağı 
Araştırma Komis 
yonu, Bursa ve 
çevre ilçelerde 
sektörün sorun
larını dinlemeye 
hazırlanıyor. 
Komisyonun 
programı ve çalış
maları hakkında 
bilgi veren Komis 
yon Sözcüsü ve 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, komisyon 
olarak Ege ve 
Marmara Bölgesinde 
bulunan zeytin 
yörelerini gezdikleri
ni belirterek bu 
kapsamda da Bursa 
ve ilçelerine yapa 
cakları gezi içinde 
Gemlik'e de gele
ceklerini bildirdi. 
Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Edip Uğur 
Başkanlığı'nda Baş 
kan Yardımcısı 
Aydın Milletvekilleri 
Ahmet Ertürk ve 
Katip Ali Uzunırmak, 
Komisyon Sözcüsü 
Kemal Demirel ve

milletvekilleri Abdül 
hadi Kahya, Hüseyin 
Devecioğlu, İlhan 
Evcin, Ergün Aydo 
ğan, Ali Koyuncu, 
Gürol Ergin, Mehmet 
Salih Erdoğan, 
İsmail Bilen, İsmail 
Özgün, İsmet Büyük 
ataman ve İbrahim 
Binici ile değişik 
üniversitelerde gö 
revli uzmanlardan 
oluşan heyet ince 
leme gezisinde 
bulunacaklar. 
TBMM'de, Zeytin ve 

Zeytinyağıyla ilgili 
sorunları araştırmak 
amacıyla kurulan 
komisyona üye 13 
Milletvekili, Üretici
lerin Sorunlarını 
Dinlemek ve Çözüm 
Yolları Bulunması 
Amacıyla çalışacak
lar ve ortak bir 
araştırma raporu 
hazırlayacaklar. 
Zeytin ve zeytinyağı 
ile diğer bitkisel 
yağların üretiminde 
ve ticaretinde yaşa 
nan sorunların 

araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin 
belirlenmesi ama
cıyla kurulan araştır
ma Komisyonu’nun 
Başkanı Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Marmara 
bölgesi milletvekili 
olarak zeytinciliğin 
sorunlarını yakından 
bildiğini, sorunların 
her yerde genel 
anlamda birbirine 
yakın olduğunu 
söyleyerek; "Üretici 
arkadaşlarımız gele 

neksel hale gelen 
üretim hatalarından 
dolayı diğer ülkelere 
göre istenilen veri 
mi elde edemiyor. • 
Örneğin ambalaj 
lama hatasından bile 
kalite düşüyor. Son 
yıllarda dünyanın ge 
nel sorunu olan 
karasu sorunu sürü 
yor. Bununla ilgili 
Tarım Bakanlığımızın 
kara suyun gübreye 
çevrilmesi konusun
da çalışma yapılmalı 
dır. Sevgili Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
Türk köylüsüyle ilgili 
söylediği çok güzel 
bir söz var "Türk köy 
lüsü milletin efendi
sidir." Bunu söyler 
ken o efendiliği, 
Kurtuluş Savaşında 
vermiş olduğu şehit
lerin, gazilerin, Türk 
köylüsünün Kurtuluş 
Savaşında vermiş 
olduğu haklı 
mücadeleyi gördüğü 
ve onu yaşadığı için 
söylemiştir; Ama, 
ne yazık ki, Türk 
köylüsü, Atatürk'ün 
söylemiş olduğu 
efendilikten hızla 
uzaklaşmış, âdeta 

kölesi haline 
gelmiştir. Önemli 
olan, o köylüyü 
tekrar, Atatürk'ün 
deyimiyle efendi 
haline getirmektir 
diyorum" dedi. 
TBMM Zeytin ve 
Zeytinyağı ile Diğer 
Bitkisel Yağların 
Üretiminde ve 
Ticaretinde 
Yaşanan Sorunların > 
Araştırılarak 
Alınması Gereken 
Önlemlerin 
Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması 
Komisyonu 
24-26 Haziran 
2008 tarihleri 
arasında Bursa'ya 
yapılacak Teknik 
İnceleme gezisi 
programı 
kapsamında 
başlayacakları 
gezinin son günü 
ise Gemlik 
Ticaret Borsası'na 
gelerek sektörün 
iş adamlarıyla 
buluşarak onlardan 
bölge zeytinciliği 
ve zeytinyağı 
üretimi konularında 
bilgi alacaklar.

t>$AIIIIK1İIAUKIİIXDIIİIIEI[heİpiEIIİ 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

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

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

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

Yaz geldi orman
yangınları haşladı

Antalya ve Çanak 
kale'de orman 
yangınları çıktı. 
Antalya'nın Kemer 
ilçesine bağlı 
Göynük beldesinde 
bir kanyonda çıkan 
orman yangını 
büyük ölçüde kont 
rol altına alındı. 
Çanakkale'nin 
Eceabat ilçesindeki 
yangın ise sürüyor. 
Antalya'da Göynük 
kanyonu da denilen 
bölgede dün öğle 
saatlerinde çıkan 
yangına bölgenin 
arazı yapısı nede 
niyle ağırlıklı 
olarak havadan 
müdahale edildi. 
Antalya-Fethiye ve 
Denizli'den gelen 
4 helikopterin

müdahale ettiği 
yangın, 2 hektarlık 
alanda etkili oldu. 
Yetkililer yangının 
tamamen kontrol 
altına alınmadığını 
ancak tehlikeli bir 
durum olmadığını 
belirttiler.
Çanakkale'nin 
Eceabat ilçesinde 
Yalova köyü yakın
larındaki ormanlık 
alanda dün saat 
15.30 sıralarında 
başlayan yangın 
ise gazetemiz 
baskıya verildiği 
sırada devam 
ediyordu.
Yangına müdahale 
için Çanakkale'den 
1 keşif ve 4 söndür 
me uçağı bölgeye 
hareket etti.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr


19 Haziran 2008 Perşembe HABER Sayfa 3

Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu ve Hukuk Fakültesi’ne bilgisayar laboratuvan 
kuran TSO ve İşadamı Mahmut Solaksubaşı’ya teşekkür plaketi verildi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com
www.m<Jhyet/hlog/özcan vural

YauYORUM

TSO ve SoMası'na 
teseltRür plaketi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşke 
si’nde bulunan 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okuiu'na 
Bilgisayar Labo 
ratuvarı kuran 
Ticaret Odası ile 
Hukuk Fakültesi’ne 
İletişim Laboratu 
varı kuran iş 
adamı Mahmut 
Solaksubaşı’na' 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt'ın 
Odası’nda yapılan 
törende Dernek 
Başkanı Hakkı 
Çakır tarafından 
Oda Başkanı 

r Kemal Akıt ile
Mahmut Solaksu 
başı'na eğitime 
’katkı nedeniyle 
teşekkür etti. 
Oda yönetim 
kurulu üyeleri ve 
Dernek yönetim 
kurulu üyelerinin 
de hazır bulunduğu 
törende, Asım

Gemlik Üniversite Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği, Uludağ Üniversitesi Gemlik 

Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu ve 
Hukuk Fakültesi’ne bilgisayar laboratuvan 
kuran Ticaret ve Sanayi Odası ile işadamı 

Mahmut Solaksubaşı’na katkılarından 
dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okuiu'na 
40 adet bilgisayar 
alan Teknoloji 
laboratüvarının 
kurulmasına ön 
cülük eden Ticaret 
ve Sanayi Odası 
ile yine Hukuk 
Fakülteşi'nde 
kurulan İletişim

laboratuvarına 
40 adet bilgisayar 
bağışlayan iş 
adamı Mahmut 
Solaksubaşı 
eğitime olan 
katkılarının artarak 
devam edeceğini 
söylediler, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kemal Akıt, 
oda yönetim 
kurulu olarak 
eğitime her 
zaman katkı 
vereceklerinin 
altını çizerek, 
"Biz oda yönetimi 
olarak her zaman 
eğitime katkıda 
öncü olduk. 
Üyelerimizin, 
büyük özverileriyle 
katkımız artarak 
devam edecektir. 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulunda laboratu- 
var kurmak bize 
nasip oldu ve 
bundan büyük 
onur duyduk. 
Dernek yönetimi 
bizi'ikinci kez 
onurlandırdı" dedi. 
İş adamı Mahmut 
Solaksubaşı'da 
yaptığı teşekkür 
konuşmasında, 
"Yuvamız olarak 
gördüğümüz 
Ticaret ve Sanayi 
Odaşında 
eğitime 
katkıdan dolayı 
bize verilen 
plakete ben 
teşekkür 
ediyorum" dedi.

Dışarıdan gazel okumayın ...
Hepsi başörtülü, perişan, gariban çok 

sayıda kadın, çocuklarını okutmak şartıy
la verilen aylık 18-35 YTL’lik almak için 
Şanlıurfa PTT şubesi önünde kuyrukta- 
lar..

Biri birlerini iterek, ezerek, içeriye gir 
meye çalışıyorlar.

Türkiye’nin acı yüzü...
10.000 Y I L maaş alan milletvekilleri» ı 

tarafından yanlarına varılmayan bakanlar 
görsünler.

Saatlerce bekledikten sonra parayı 
alan kadını, dışarıda kocası bekliyor ve 
hemen oracıkta elinden parayı alıyor.

Yoksul ailelere dönük okul teşviki için 
verilen sadakayı devlet, erkeğe emanet 
etmiyor; Etmiyor da oluyor mu ?

Özellikle anneye teslim ediyor ki 
yerinde harcansın.

Ama televizyon da görüldüğü gibi 
erkeğin baskısı, korkusu daha PTT şube 
sinden çıkar çıkmaz kadını eziyor....

Para kahvehanelerde çarçur edilmek 
üzere erkeğin cebine giriyor.

Erkeğin bu kadar egemen ve kadın 
üzerinde söz sahibi olduğu bir ortamda 
örtünmek, bütün kadınlar için özgürce 
yapılmış bir seçim olabilir mi hadi söy
leyin

Barosso..?
Elbette kendi özgür iradesiyle örtünen 

birçok kadın var.
Ama baba baskısı, koca baskısı, ağa 

bey baskısı nedeniyle örtünen, mahalle 
baskısı nedeniyle örtünmek zorunda 
kalan, eşi ihale alabilsin ya da siyasette 
yükselebilsin diye örtünen kadınların 
sayısı da hızla artıyor.

Dahası da var...
Genç üniversiteli kızlar burs bulabil 

mek ve iyi okullarda okuyabilme karşılı 
ğında örtünüyor.

Özel sektörde, yolda-sokakta isteyen 
dilediği gibi dolaşır; ama kamu hizmeti 
verenler ve reşit olmayan kızlar için belli 
kurallar vardır ve korunmalıdır,.

Bü işin doğrusudur..
Ama Barroso da biliyor olmalı ki Türki 

ye’nin geleceğinin kurgulanmakta olduğu 
bu dönemde türban, bile bile hem dini, 
hem de siyasi simge olarak açıkça ilan 
edilmiş durumda;

Dolayısıyla kadın Özgürlüğünü 
simgelediği falan yok. Bunlar yalan..

Özgürlüğün ötesine geçerek ve baskın 
bir biçimde, laikliği rencide edici dini bir 
motif, bir unsur haline dönüşüyor.

Avrupa’lı beyler söyleyin; hangi ülke 
niz de baskın dini sembolleri, devletin 
ilk/orta öğretim okullarında ve kamu 
dairelerinde milletin gözüne sokacak, 
şekilde kullanmak serbest ki, Türkiye’de 
serbest olsun?

Ben sizin adınıza söyleyeyim;
Boynunuza haç takmak okullarda 

,kamu dairelerinde yasak değil mi ?
Sayın Barroso yoksa türbanı fularla mı 

karıştırıyor?
Bu fular değil ki kadın boynuna ister 

taksın, ister takmasın;
Türkiye’de türban takanların tümüyle 

özgür bir seçim yapmadıklarını o da bal 
gibi biliyor, ama o bir politikacı..

AKP’yi kurtarmaya çalışıyor.
İşine böylesi geliyor!
Ama Türkiye’ye kötülük yapıyor...

mailto:933@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


19 Haziran 2008 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 4

Gemlik'te elektrik kesintisi yapılacak
TEDAŞ’tan yapılan açıklamada, 19 Haziran ve 21 Haziran 2008 tarihlerinde sabah saat 08.00 ile 19.00 
arasında Gemlik ilçesi AG/YG yer altı elektrik şebeke çalışması yapılacağından dolayı Orhaniye Mahallesi, 
Kayıkhane mevkii, Maltepe sokak ve civarı bölgelerine belirli sürelerle e ektrik verilemeyeceği belirtildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ abone kablolarının 

yer altına alınması 
için çalışmalara ' 
başlandı.
Yapılacak

başladı.
Uzun yıllar ilçede 
sıkıntı yaşanan 
elektrik güçsüzlüğü 
ve trafoların

bildirilirken; 
vatandaşların 
elektrik kesintisi 
anında evlerinde 
ve iş yerlerindeki

AG/YG yer altı 
elektrik şebeke 
çalışması yapıla
cağından dolayı 
Orhaniye

çıkarılması,
2- Çalışmalar bitince 
ilan edilen saat 
lerden önce elektrik 
verilebileceğinden

kesintilerin tam yetersizliği nedeniyle elektrikli Mahallesi, tedbirli olunması,
olarak hangi yaklaşık 4 yıl önce cihazların fişlerini Kayıkhane 3- Jeneratör
bölgede ve ne başlatılan yenileme çekmeleri istendi. mevkii, Maltepe kullananların
kadar olacağı tam çalışmalarında son TEDAŞ’tan yapılan sokak ve civarı çalıştırmadan
olarak belirlene aşamaya gelindi. açıklamada bölgelerine önce şebeke
memesi nedeniyle Yapılan yeni "19 Haziran 2008 belirli sürelerle ayırıcılarını açmaları,
TEDAŞ tarafından sistem trafolar ve 21 Haziran elektrik verile 4- Elektrik kesintisi
çalışma yapılacak ile ilçede daha 2008 tarihlerinde meyecektir. hakkında bilgi için
yerlerin elektrik güçlü ve güvenli sabah saat 08.00 Ayrıca, 186 nolu telefona
kesintisi elektrik dağıtımının ile 19.00 arasında 1- Elektrikle çalışan başvurulması"
için duyurular yapılacağı Gemlik ilçesi cihazların devreden duyurusu yapıldı. 1

TEDAŞ tarafından 
elektrik şebekesinin 
yer altına alma 
çalışmaları nedeniyle 
ilçenin belirli 
kesimlerinde 
elektrik kesintisi 
yapılacağı açıklandı. 
İlçenin belirli 
yerlerine konan 
boks (AG dağıtım 
kutusu) ve beton 
köşklerin kon
masının ardından

Baştan Turguf a tesekfciir ziyaretleri sürüyor

Seyfettin SEKERSÖZ
Okullar başta olmak 
üzere derneklere, 
bina yönetimlerine 
yaptığı desteklerden 
dolayı sürekli 
teşekkür ziyareti 
alan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un dünkü

misafirleri
Manastır Zeytin 
Dalı Apartmanı 
yönetimi ile Gemsaz 
Cami Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
yönetimi oldu.
Zeytin Dalp' 
Apartmanı yönetici
lerinden Adem 
Çiçek, Ramazan

Kuş ve Yıldırım 
Cengiz Başkan 
Turgut'u ziyaret 
ederek binanın 
önünde bulunan 
ve eskidiği için 
yıkılma durumuna 
gelen otobüs 
durağını yenilemesi 
nedeniyle 
teşekkür ettiler.

Yöneticiler ayrıca, 
site bölgesinde 
cami yapılması 
için Başkan 
Turgut'tan 
destek istediler. 
Başkan Turgut'un 
ikinci konukları 
ise Gemsaz Cami 
Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği

yönetimi oldu. 
Dernek Başkanı 
Mehmet Karaerkek 
ile yönetim kurulu 
üyelerinden 
Taylan Perim, 
Celali Fidan ile Sabri 
Zaim, Gemsaz'da 
yapılacak cami 
alanında çıkan 
pürüzlerin

Büyükşehir 
Belediyesi'nde 
çözümünde 
yardımcı olan 
Mehmet Turgut'a 
teşekkür ettiler. 
Görüşmede ayrıca, 
Gemlik'e bağlı 
olan Gemsaz'daki 
sorunlar dile 
getirildi.

KAŞCDC A€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

■. jstjk|a| 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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Etik olan
2-0 yenilgiden 3-2 gibi bir 

galibiyete ulaşan milli 
takımızın karşılaşmayı 
bitirmesine sadece 3 dakika 
kala kalecimizin dünyanın 
gözü önünde karşı takım 
oyuncusuna saldırması hoş 
karşılanamaz.
Bu spor açısından etik bir 

davranış değil.
Daha açıkçası yakışıksız ve yersiz bir 

davranış.
Ulusal bir maçta her sporcunun çıktığı 

sahada kendi ulusunu temsil ettiği 
unutulmamalı.
Ama görüyoruz ki bu unutuluyor.
Yabancı basında veya basının web 

sitelerinde bu tür davranışlara “mağara 
adamı” yakıştırması hemen geliyor.
Aslında gelen Volkan Demirel’e değil 

bir ulusadır.
Sporcu gerektiğinde siinirlerine hakim 

olandır da.
Sporun amacı kavga etmek değil, 

centinmenlik içinde oynanan oyunu 
kurallarına göre sürdürmek, rakibinden 
üstün gelmektir.
Biz de sporcular, tıpkı sahne sanat 

çılan gibi alt yapıdan gelmedikleri için 
zaman zaman sokak kabadayıları gibi 
davranabiliyorlar.

Yaptıkları yanlışlar ve hatalar yüzün
den başarılar gölgeleniyor, konuşulan 
kpnu çirkin davranış kalıyor ortada.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.cbm

Futbolcu karşılaşmada rakibini geçe 
mediğinde alaşağı ediyor.

Vijdansızca vuruyor ayaklarına..
Karşısındakini kendi yerine koyabilse 

bunu yapmaz.
Bunu Avrupa Şampiyonasi’nda da 

diğer /iğlerde de hep görüyoruz.

Rakibini altedemediğinde, indir 
aşağıya taktiği, spor açısından 
hiç elit olan bir davranış değil.

Bence, teknik adamlar spora 
değer veriyorlarsa, bu tür 
davranışlar içine giren sporcuları 
takıma uzun süre almamalılar.
Belki o zaman davranışlarına 

daha dikkat ederler.
Sporcunun başarılı olanı kadar, ahlaklı 

olanı da önemliler.
Bu türlerde spor ahlakı olmadığı için 

mağandalaşmaları kolay oluyor.
Başarının bütününü zedeliyorlar.
Milli takımımız, Çek Cumhuriyeti 

karşısında görülmedik bir başarı elde 
etti.

Bunu kimse yadsıyamaz.
. Ama sarı ve kırmızı kart gören oyun
cuların hareketlerini televizyonlardan 
tekrar tekrar izleyin göreceksiniz, yap
tıkları bu başarıya gölge düşürmüştür.

Yarın akşam Hırvatistan karşısında 
oynayacak olan millilerimizin Çek 
maçında yaşananlardan ders almalarını 
diliyorum.

Etik olmayan hareketlerden kaçınmak 
zorundayız.

Spora yakışır davranışlar sporun 
olmazsa olmazıdır.

Ben milli takım kalecimiz Volkan’ı 
başarılı bulan bir futbol izleyicisiydim.

Son davranışından sonra Volkan 
gözümden düştü.

BağJaf la saldırı: 50 ölü ÖZEL

İraklın başkenti 
Bağdat'ta bir pazar 
yerine bomba 
yüklü araçla 
düzenlenen saldırı
da en az 50 kişi 
hayatını kaybetti, 
onlarca insan da 
yaralandı.
Özellikle çocukların 
yaşadığı vahşet 
görüntüleri 
yürekleri burktu. 
Bir babanın ölen 
çocuğuna sarılıp 
veda öpü cüğü 
vermesi ise tüm 
kameralara 
"bir acı fotoğraf" 
olarak yansıdı. 
Irak güvenlik güç
lerinden edinilen 
bilgiye göre, baş 
kent Bağdat'ın 
çoğunlukla Şiilerin 
oturduğu Hurriyah 
Mahallesi'ne 
akşam saatlerinde 
bomba yüklü 

^araçla saldırı 
düzenlendi. 
Patlamanın bir

pazar yerinde 
gerçekleştiğini 
ifade eden yetkililer, 
ilk belirlemelere 
göre 50'den fazla 
insanın hayatını 
kaybettiği 
saldırıda çok 
sayıda insanın 
da yaralandığını 
belirtti.
Ölü sayısının 
artmasından endişe 
edildiğini söyleyen

yetkililer, bu 
haliyle bile saldırı

, nın son 3 aydaki 
en. kanlı eylem 
olduğunu vurguladı. 
Saldırıyı şimdiye 
dek üstlenen 
olmazken, 
eylemin yapılış 
itibariyle El
Kaide militanlarınca 
gerçekleştirilmiş 
olduğu üzerinde 
duruluyor

TEMA & “SUYUNU BOŞA 
: HARCAMA”

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

KİMLER KATILABİLİR?
Anasınıfı, ilköğretim okulu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI

• ■ 
. e İNGİLİZCE

YÜZME Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
BUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 Saat 
MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZ PATENİ-BİNİCİLİK 160 YIL

RESiivı(
ı

KURS DÖNEMLERİ MÜZİK
t DÖNEM: 30 HAZİRAN- 24 TEMMUZ 
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ -21 AĞUSTOS 
KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?

YÜZME

BUZ PATENİ

RESİMMÜZİK 
İNGİLİZCE

16 Haziran 2008 tarihinden itibaren okulumuza gelerek 
27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıl yaptırabilirsiniz. 
Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır. 
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

100 m
150 m1 iUhmikiiiizouli

PAZARTESİ SAH ÇARŞAMBA , PERŞEMBE CUMA

■ 1. DERS SINIF ETKİNLİĞİ

MÜZİK

SINIF ETKİNLİĞİ

BİNİCİLİK

SINIF ETKİNHCI ■

■ 2. DERS_________ İNGİLİZCE İNGİLİZCE SINIF ETKİNLİĞİ |

3. DERS SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ İNGİLİZCE

4. DERS İNGİLİZCE ' İNGİÜZCE İNGİLİZCE |

OGLLN ARASI YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ i

5. DERS

6. DERS
DDE PATENİ

İNGİLİZCE
SINIF ETKİNLİĞİ

RESİM

İNGİLİZCE
SINIF ETKİNLİĞİ

İNGİLİZCE |
SINIF ETKİNLİĞİ ■

| 7. DERS İNGİLİZCE 1 İNGİLİZCE İNGİLİZCE ■
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I
Umurbey Paşabahçeler Mevkii Cihatlı Yolu GEMLİK

Tel: 513 5014 - 513 50 85 Fax: 513 50 84 www.ajkentilkogretiin.k12.ir

mailto:kadri_guler@hotmail.cbm
http://www.ajkentilkogretiin.k12.ir
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İKlMUfililrtSİllİMIII
Anayasa Mahkeme 
si, AKP'nin verdiği 
esas hakkındaki 
savunmanın ardın
dan sözlü açıklama 
ve sözlü savunma 
tarihlerini belirledi. 
Anayasa Mahke 
mesi, AKP hakkın- 
daki kapatma dava 
sında 1 Temmuz 
2008 Sah günü 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdur 
rahman Yalçınka 
ya'nın sözlü açıkla
malarını, 3 Temmuz 
2008 Perşembe 
günü de AKP yetki 
lilerinin sözlü sa 
yunmasını dinleye
cek. Bu sürecin ar 
dından davaya iliş 
kin bilgi ve belgeleri 
toplayacak olan 
Anayasa Mahkeme 
si raportörü, esas 
hakkındaki raporu 
nu hazırlayacak. Bu 
işlemler sürerken 
gerek Yargıtay Cum

Zorunlu Karayolu 
Taşımacılık Mali 
Sorumluluk Sigorta
sı asgari teminat 
tutarları 1 Temmuz 
2008’den itibaren 
yüzde 25 ve 1 Ocak 
2009’dan itibaren de 
yüzde 20 oranında 
artacak.
Devlet Bakanlığı’nın, 
“Zorunlu Karayolu 
Taşımacılık Mali 
Sorumluluk Sigorta 
sı Tarife ve Talima 
tı”na ilişkin Tebliğ 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna 
göre, 1 Temmuz 
2008’den geçerli 
olmak üzere asgari 
sigorta teminatları 
tedavi giderleri

huriyet Başsavcılığı, 
gerekse davalı AKP 
ek delil veya yazılı 
ek savunma 
verebilecek.
Raporun Anayasa 
Mahkemesi'nin 
11 üyesine dağıtıl
masının ardındah 
Anayasa Mahkeme 
si Başkanı Haşim 
Kılıç toplantı günü 
nü belirleyecek. 
Üyeler, belirlenen 
günde bir araya ge 
lerek kapatma iste 
mini esastan görüş 
meye başlayacak. 
AKP hakkındaki ka 

otomobil, 8-14 kol 
tuk kapasiteli mini 
büs, 15-25 koltuk 
kapasiteli otobüs ile 
26 ve üstü koltuk 
kapasiteli otobüsler . 
için kişi başına 
100 bin YTL’den 

patma davasını 11 * 
kişiden oluşan 
Anayasa Mahkeme 
si heyeti karâra 
bağlayacak. Asıl 
üyelerden herhangi 
birinin bulunma
ması veya emekliye 
ayrılması durumun
da 4 yedek üyeden 
en kıdemlileri 
heyete katılacak. 
Anayasa'ya göre, bir 
siyasi partinin kapa 
tilmasına karar veri 
lebilmesi için nite
likli çoğunluğun oyu 
aranacak. Buna gö 
re kapatma kararı

125 bin YTL’ye 
çıkarıldı.
Otomobil için 
tedavi gideri 
kaza başına 
700 bin YTL’den 
875 bin YTL’ye 
yükseltildi. Tedavi 

için Yüksek Mahke 
me'nin 11 asıl üyesi 
nin en az 7'sinin 
oyu gerekecek. 
Anayasa Mahkeme 
si, Anayasâ'nın 69. 
maddesine göre, 
"temelli kapatma" 
yerine, dava konusu 
fiillerin ağırlığına 
göre "Hazine yardı 
mından kısmen ve 
ya tamamen yoksun 
bırakma" kararı da 
verebilecek. 
Demokratik Toplum 
Partisi (DTP) hakkın 
da açılan kapatma 
davasında da, 24 
Haziran 2008 Sah 
günü Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Abdurrahman 
Yalçınkaya sözlü 
açıklamalarda bulu
nacak, 26 Haziran 
2008 Perşembe 
günü de DTP 
yetkilileri sözlü 
savunma yapacak.

giderleri 8-14 
koltuk kapasiteli 
minibüslerde kaza 
başına 1.4 milyon 
YTL’den 1 milyon 
750 bin YTL’ye, 
15-25 koltuk kapa
siteli otobüslerde 
2.5 milyon YTL’den 
3 milyar 125 bin 
YTL’ye, 26 ve üstü 
koltuk kapasiteli 
otobüsler için de 
5 milyon YTL’deri 
6 mil yon 250 bin 
YTL’ye çıkarıldı. 
Anılan dönem de 
sakatlanma ve 
Ölümlerde de 
kişi ve kaza 
başına ödenecek 
tutar aynı oranda 
artırıldı.

Ourmuş Yılmaz: 
MB hedefini hir kez 

değiştirmeli
Merkez Bankası 
Başkanı Durmuş 
Yılmaz, Banka'nın 
enflasyon hedefini 
iki-üç kez değil, bir 
kez değiştirmesi 
gerektiğini belirte 
rek, “Hedefi değiştir 
mek veya değiştir 
memek bu bizim 
için bir program 
meselesi. Hedefi 
değiştirmemek ama 
o hedefe ulaşama
mak inanırlığı 
yitirmek anlamına 
gelir. Ama hedefi ( 
değiştirip ona da 
erişememek daha 
da büyük itibar kay
bına yol açar. 
Dolayısıyla hede
fimizi bir kez 
değiştirdikten sonra 
hedefe ulaşmak için 
gerekli bütün poli
tikaları uygulamak 
zorundayız” dedi. 
Uluslar arası finans 
alanında yayıncılık 
ve konferans faali

I yetleri yürüten 
turomoney Confe 
rences ile Dış 
Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) işbir- 
liğiyle düzenlenen 
Euromoney Türkiye 
Finans ve Yatırım 
Forumunun ikinci 
gününde konuşan 
Durmuş Yılmaz, son 
zamanlarda hem 
yükselen hem de 
gelişmekte olan 
ülkelerin yükselen 
enflasyon ve düşük 
büyümeyle karşı 
karşıya kaldığını 
söyledi. Yılmaz, 
bu yükselişin, ulus

lararası piyasalarda 
çıkan çalkantı ve 
emtia fiyatlarındaki 
yükselişten dolayı 
yaşandığını 
belirterek, 2007'nin 
ikinci yarısının 
merkez bankaları 
için kolay geçmedi 
ğini kaydetti. 2008 
yılının daha da zorlu 
geçmesinin bek
lendiğini bildiren 
Yılmaz, dünyanın 
her yerinde tüketici 
fiyatları endeksinin 
yükseldiğini, emtia 
fiyatlarındaki yük
selişin devam ettiği-, 
ni ve petrol fiyat
larının varil başına 
140 dolara çıktığını 
anlattı.
Yılmaz, birçok 
ülkede yüksek riskli 
krediler krizinin 
finansal sistemin 
istikrarını tehlikeye 
attığını ifade ederek, 
bu durumun, 
Türkiye ekonomisi 
üzerinde de belirli 
etKiıer yapacağına 
işaret etti. Türkiye 
ekonomisi 
göstergelerinin, 
küresel piyasalarda
ki dalgalanmalara 
karşı direncin ciddi 
şekilde arttığını gös
terdiğini belirten 
Yılmaz “Şu aşa
madaki direnç aslın
da kararlı bir şekilde 
uygulanan makro 
ekonomik politikalar 
ve yapısal reform
lara bağlıdır. Yine de 
zorlu sorunlarla 
karşı karşıyayız” 
dedi.

Özel Diş HeKimleri SSK, Bağ-Kur 
ve Emekli Sandığı üyelerine 

hizmet vermeye başladı
Diş Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SSK, 
Bağ-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden sevk alarak, özel diş hekim
lerinde kron köprü ve protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tür 
diş sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de krom, köprü ve protezleri
ni yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)

KRŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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



UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI 

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ.
Adres: İstiklal Cd. Gemlik / BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40
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üluılağ Üniversitesi 5. reltöriinii seçecelt
Uludağ Üniversite- 
si'nde (UÜ) Rektör 
adaylarını belirle 
mek amacıyla bu 
gün seçim yapılacak. 
Rektörlük A 
Salonu'nda saat 
9.00'da başlayacak 
oy verme işlemi 
16.00'da sona ere
cek. Profesör, do 
çent ve yardımcı 
doçent olmak üzere 
toplam 750 öğretim 
üyesinin oy kul
lanacağı seçimlerde, 
bugüne ka.dar aday 
olduğunu açıklayan 
Prof. Dr. Merih Yurt 
kuran (Tıp Fak.), 
Prof. Dr. Mahmut Ya 
vuz (Tıp Fak.), Prof. 
Dr. Mete Cengiz (Tıp 
Fak.), Prof. Dr. İrfan 
Kırıştıoğlu (Tıp Fak.), 
Prof. Dr. Oktay Gözü 
(Tıp Fak.), Prof. Dr. 
Halil Rıfat Alpay 
(Müh. Mimarlık Fak.), 
Prof. Dr. Ali Sürmen 
(Müh. Mi marlık. 
Fak.) ve Prof. Dr. 
İbrahim Kanyılmaz 

(İİBF) rektörlük için 
yarışacak. Uludağ 
Üniversitesi Rektör 
lüğü, aday olduğunu 
bildiren sekiz adayın 
adının yer aldığı 
birleşik oy pusulası 
bastırdı. YOK kararı 
gereği, birleşik oy 
pusulasında adaylar 
soyadlarina görev 
alfabetik sırayla 
yer aldı. Birleşik oy 
pusulasında, bir 
sütun boş bırakıla 
rak, adaylığını açık
lamamış olan pro
fesörlere de oy 
verilebilmesine 
olanak sağlandı.
Varolan adaylardan 
başkası nı aday 
göstermek isteyen 
öğretim üyesi, kendi 
adayı nın ismini 
buraya 
yazarak oyunu 
kullanabilecek. 
SEÇİM HAZIRLIK
LARI TAMAM 
Öğretim üyelerinin 
sabah 08.30'den 
itibaren gelmeye

başlayacağını göz 
önüne alan Rektör 
lük, oy kullanma 
işleminin yapılacağı 
Rektörlük A Salo 
nunda son düzen
lemelerini yaptı. 
Seçim işlemleri, rek
tör Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran'ın başkan 
lığında başlatılacak 
ve öğretim üyeleri 
nin önereceği isimler 
arasından sandık 
kurulları seçilecek. 
2547 sayılı kanunun 
13. maddesinin a 
fıkrasının birinci 

paragrafında yer 
alan rektörlük seçi 
miyle ilgili düzenle
meye göre, devlet 
üniversitelerinde 
rektör, "profesör" 
akademik unvanına 
sahip kişiler arasın
dan gizli oyla 
seçiliyor. UÜ'deki 
seçimde en çok 
oy alan 6 kişi aday 
olarak seçilmiş 
sayılacak ve seçimin 
sonucu aynı gün 
Yüksek Öğretim 
Kurulu'na (YÖK) 
bildirilecek.

Bunlardan Yüksek 
Öğretim Kurulu'nun 
seçeceği 3 kişi atan
mak için Cumhurbaş 
kanına sunulacak. 
Cumhurbaşkanı 
genellikle en çok 
oy alan adayı ataya
bildiği gibi, diğer 
adaylar arasından 
da tercih yapabiliyor. 
Ancak bugüne dek 
Cumhurbaşkanları 
genellikle en çok 
oy alan adayı 
Rektörlük görevine 
atadı.
Teamüllere göre 
Cumhurbaşkanı 
temmuz ayı sonuna 
doğru yeni rektörü 
belirleyip Üniversit
eye bildiriyor.
Yeni Rektör, eski 
rektörün 8 Ağus 
tos'ta süresi 
dolduktan sonra 
görevi devralıyor. 
33 YILDA 4 
REKTÖR 
33 yaşındaki Uludağ 
Üniversitesi'nde 
bugüne dek tümü

Tıp Fakültesi'nden 
olmak üzere 4 rektör 
görev yaptı. Prof. Dr. 
Fethi Tezok (1975- 
1978), Prof. Dr. Nihat 
Balkır (1978-1992), 
Prof. Dr. Ayhan Kızıl 
(1992-2000) ve son 
olarak da Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran 
2000 yılından bu 
yana görevini sür 
dürüyor. İki dönem 
dir rektörlük yapan 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, 28 Hazi 
ran 2000 yılındaki ilk 
adaylığında oyların 
yüzde 58'ini alarak 
rektör seçilmişti. 
Yurtkuran, 4 Haziran 
2004 günü yapılan 1 
son seçimlerde ise 
destek oranını yüzde 
85'e çıkararak ikinci 
kez göreve getir
ilmişti. YÖK yasası 
uyarınca, bir pro
fesör, ancak iki 
dönem rektörlük 
yapabiliyor, üçüncü 
kez rektör adayı 
olamıyor.

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 İÇİH 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 ulgurî 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 g

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

. Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP 
513 24 74 Fax: 514 1O 21

$
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SATILIK DAİRE

Denize sıfır, 3 yatak odalı 
135 m2 iki cepheli ve 

. 2 balkonla bahçeli otoparklı 
lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi

Tel: 51318 99 GSM: 0.533 356 44 39

ÇİZİYORUM

DEVREN KİRALIK DÜKKAN

DEVSEN KİRALIK 
NALBUR DÜKKANI

0.532 424 10 25

Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ

BAYAN SATIŞ ELEMANI 
ARANIYOR

YATAŞ HOME

KİRALIK DENİZ MANZARALI DAİRE
Belde Sitesi 3, Blok D:2 

140m2,3+1, Dogalgaz Kombili, 
2 oda ve bir salon rabıta tahta 

döşemeli 450.OT- YTL 
GSM: 0.533 563 63 91

Cndüstri Meslek lisesi veycı 
Meslek Yüksek Okulu 

elektrik bölümü mezunu
ELEMANLAR ARANIYOR

Miiracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. Km Gemlik /BURSA 

TEL 0.224 514 00 60

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SIINEMASI 
Filmin Adı

0.... çocuktan 14.00-16.15-19.00-21.15
Arkadaşım Tilki •.< 14.15'16.0049.15-21.00

TECRÜBELİ 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR 

Müracaata şafcen yapıtaşı fa otar. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 

Gemlik Yalova Yolu 5. Km.
Tül: 513 23 94

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)
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yaşam fliölyesi Derneği laıoâıal semineri Manı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
bünyesinde devam 
eden Fotoğrafçılık 
Atölyesi, Bülent 
Işılman’ın önder
liğinde 2. dönem 
seminerlere başladı. 
Fotoğrafçılık 
Atölyesinin başlat
tığı 2. dönem semi
nerlerinin 6 hafta 
süreceği ve 
her isteyenin 
katılabileceğini 

ifade eden dernek 
yöneticileri, 
Atölyenin başlıca 
amacının, 
Fotoğraf sanatının 
Gemlik'te de 
yaygınlaşması ve 
Fotoğraf sanatı 
ile ilgilenecek 
yetenekli gençleri 
ortaya çıkarabilmek 
olduğu belirtildi. 
Fotoğrafçılık 
Atölyesi üyeleri, 
seminerlerin dışında 
Gemlik'te ulusal bir 
fotoğraf yarışması 

organize edebilmek 
adına toplantıların 
devam ettiğini belir
tirlerken "Gemlik'e 
uluslar arası bir 
yarışma kazandır
mayı amaç edinen 
Fotoğrafçılik Atölye 
si üyeleri olarak 
düzenli toplantılar 
vaparak projeyi 
hayata geçirmeye 
çalışıyoruz. Böylesi 
bir hayalin gerçek
leşmesi durumunda 
Gemlik'in Türkiye'de 
çok daha farklı 

tanınacağı ve 
yarışma süresince 
Gemlik'e gelecek 
yarışmacıların 
Gemlik Kültür 
Yaşamına çok 
şey katacağı 
düşünülmektedir" 
dediler.
Gemlik Yaşam Atol 
yesi Derneği Fötoğ 
rafçılık Seminerleri 
ve toplantıları 
her Perşembe 
saat 19.30 da Atölye 
yürütme kurulu 
üyeleri Bülent

Işılmah, Zafer Işık, 
Can Öztekin, Adem 
Murat Yılmam, 
Mehmet Gür, Ömer 
Gayır ve Sercan 
Karatepe'nin 
katılımı ile 
Gemlik girişinde 
bulunan Baytaş 
bloklarındaki merke 
zinde yapılıyor. 
Yaşam Atölyesi 
Derneği Fotoğrafçılık 
Atölyesi üyeleri, 
Gemlik halkına 
mesaj ğöndererek 
"Böylesi bir 

yarışmanın 
Gemlik'te gerçek
leşmesi hayaline 
sizde ortak olmak 
istiyorsanız Gemlik 
Yaşam Atölyesi 
Fotoğraf çıhk 
Atölyesi 
toplantılarına her 
Perşembe günü 
açıklanan 
saatte katılarak 
hayallerinizi ve 
fikirlerinizi 
bizlerle paylaşa
bilirsiniz" 
dediler.

ÖSS sonuçları 15-17 Temnıuz'ıla açıklanacak
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
ÖSS sonuçlarının 
15-17 Temmuz tarih
leri arasında açık
lanacağını bildirdi. 
ÖSYM Başkanı 
Prof. Dr. Yarımağan 
ANKA'ya yaptığı 
açıklamada ÖSS 
sonuçlarının 
öngörülen tarihe 
göre sadece 
5 gün gecikerek 
açıklanacağını 
söyleyerek, “Milli 
Eğitim Bakanlığı

yetkilileriyle 
görüştük ve son 
sınıf öğrencilerinin 
ortalama yükseltme 
ve sorumluluk '

sınavları 23-25 
Haziran tarihlerinde 
yapılarak 
bitirilmesine karar 
verdi. Böylece

ÖSS sonuçlarının 
açıklanma tarihi 
5 gün kadar 
gecikecek. 
Sonuçları 15-17 
Temmuz tarihleri 
arasında açıklaya
bileceğiz” dedi. 
Yarımağan, ÖSS 
sonuçlarının 
15-17 Temmuz 
tarihlerinde 
açıklanabilmesi ile 
üniversitelerin 
kayıt ve açılış 
tarihlerini 
değiştirmesi gibi

bir durumun da 
yaşanmayacağını 
söyledi.
-YANLIŞ OLDUĞU 
İDDİA EDİLEN
SORULAR MASAYA 
YATIRILACAK- 
ÖSYM Başkanı 
Prof. Dr. Yarımağan, 
yanlış olduğu 
iddia edilen birkaç 
soru bulunduğunu 
belirterek, iki hafta 
içerisinde bu soru
larla ilgili çalışmaları 
yapacaklarını 
bildirdi. Yarımağan,

“Bize söz konusu 
durumdaki sorularla 
ilgili şikayetler 
gelecek ve biz 
bunları önümüzdeki 
günlerde sakin 
sakin inceleyeceğiz. 
Daha şu ana 
kadar bir çalışma 
yapmadık. Ama 
gençlerimizi en az 
şekilde etkileyecek
tir. En fazla bir 
veya iki soru iptal 
edilebilir. Belki de 
hiçbir soru iptal 
edilmez” dedi

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

KÖrfeZ Ofset jsti|(lal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MAÎBAACU-YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel; (0,224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kansere karşı üzüm çekirdeği MleiMisMıiıtali
Erciyes Üniver
sitesinde fareler 
üzerinde yapılan 
bir araştırma, 
üzüm çekird
eğinin kanser 
tedavisinde 
kullanılan 
kemoterapi ve 
radyoterapinin 
olumsuz etkileri
ni azalttığını 
ortaya koydu. 
Erciyes Üniver
sitesinin çeşitli 
birimlerinde görev 
yapan Dr. Aysuıi 
Çetin, kanserin 
olumsuz etkilerini 
azalttığı bilinen E 
ve C vitaminleri ile 
ilgili çok çalışma 
yapıldığını, ancak 
E vitamininden 50 
kat ve C vitaminin
den 20 kat fazla 
antioksidan özelliğe 
sahip olduğu bilinen 
üzüm çekirdeği ile 
ilgili çalışmaların 
son 10 yılda 
yapılmaya baş
landığını belirtti. 
Canlıların vücudun
da serbest radikaller 
(oksidan) adı verilen 
zâfârl’ı maddeler 
ile bu maddeleri 
ortadan kaldıran 
maddelerin (antiok
sidan) denge içinde 
bulunduğunu ifade 
eden Çetin, özellikle 
25 yaşından sonra 
bu dengenin olum

suz yönde 
bozulmaya baş
landığını hatırlattı. 
Dengenin bozulması 
ile birlikte artan 
oksidan etkinin 
başta kanser olmak 
üzere birçok ciddi 
sağlık sorununa 
yol açtığını kayde
den Çetin, şu 
bilgileri verdi: 
"Kanser oluşumu
nun engellenmesi 
için vücutta antiok
sidan miktarının 
azalmaması, 
yaşlanma ile birlikte 
antioksidan takviye
si yapılması gerekir. 
Üzüm çekirdeği de 
antioksidan özelliği 
çok fazla olan bir 
maddedir. Bu çalış
mada, kanser 
oluşumunun önlen
mesine katkı sağla 
yan üzüm çekir 
değinin, kanser 
tedavisi sırasında 
karşılaşılan olum 
suzlukların 

önlenmesin
deki katkı 
sini araştır 
dik. Kanser 
tedavisinde 
kullanılan 
kemoterapi 
ve radyoter
api yöntem
leri tümörü 
ortadan kal 
dırırken saç 
dökülmesi, 
iştahsızlık, 

bulantı veya kusma 
gibi birçok soruna 
yol açabiliyor. 
Araştırmamızda, 
bu olumsuzlukların 
nedeni veya sonucu 
olabilecek oksidan 
saldırıların ortadan 
kaldırılmasında 
üzüm çekirdeğinin 
katkısını test ettik." 
Üzüm çekirdeği 
verilen farelerde 
hissedilir ölçüde 
yararlı antioksidan 
maddelerin artışını 
tespit ettiklerini 
belirten Çetin, 
şöyle devam etti: 
"Fareler, biyolojik 
olarak insan vücu 
duna en çok ben
zeyen hayvanlardır. 
Karaciğer ise bir 
anlamda vücudun 
laboratuvarıdır. 
Araştırmamızda 
denek farelerin 
karaciğer dokularını 
inceledik. Üzüm 
çekirdeği ver 

diğimiz fare grubun
da antioksidan 
maddelerin 
hissedilir derecede 
arttığını belirledik. 
Hatta, hem ışın 
hem üzüm çekirdeği 
verdiğimiz grupta 
antioksidan mad
delerin, hiç ışın 
verilmeyen ve 
sadece su verilen 
kontrol grubundan 
bile daha fazla 
düzeyde olduğunu 
gözlemledik.
Üzüm, zaten 
rahatlıkla 
tüketilebilen doğal 
bir besin olduğu 
için insanlarda da 
aynı etkileri göstere
bileceği sonucuna 
vardık. Yani, 
antioksidan özelliği 
nedeniyle kanser 
oluşumunu 
engelleyen üzüm 
çekirdeğinin, 
kanser tedavisinde 
ortaya çıkan olum
suzlukları da 
azaltabileceğini 
belirledik." 
Siyah üzümde 
antioksidan mad
denin dana fazla 
bulunduğunu hatır
latan Çetin, söz 
konusu faydalar için 
üzümün çekirdeği 
ile birlikte iğnenerek 
tüketilmesini 
tavsiye ettiklerini 
sözlerine ekledi.

Gebelikte aş erme 
nedeniyle abur 
cubur yenmesinin 
ağızda asitli bir 
otam yarattığı ve 
bunun dişlerin 
çürümesine ortam 
hazırladığı bildirildi. 
Hacettepe Üniver
sitesi Dış Hekimliği 
Fakültesi Diş 
Hastalıkları ve 
Tedavisi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Sevil Gürgan, 
gebelik süresince 
yemek yeme 
arzusunun, sık ve 
abur cuburla 
beslenmenin art
masının, ağızda 
asitli bir ortam 
hazırladığını, bunun 
da diş çürüklerinin 
artmasına yol 
açtığını belirterek, 
"Gebeler şişlikler
den dolayı diş 
etlerinde acı 
hissetseler bile 
mutlaka dişlerini 
fırçalamalıdırlar" 
dedi.
Gürgan, yaptığı 
açıklamada, 
hamilelik dönemi
nin diş çürüklerinin 
artış gösterdiği 
periyotlardan 
olduğunu söyledi. 
Hamilelik suresince 
hormonal den 
gede bir değişim 
yaşandığını, 
progesteron hor
monunun gebelik 
boyunca yüksek 
seyretmesinin diş 
ve diş etlerini has

saslaştırdığını anla
tan Gürgan, bu 
dönemde şişme, 
kızarıklık ve kana
mayla seyreden diş 
eti rahatsızlığı 
görüldüğünü bildir
di. Gürgan, bu yüz
den hamilelik 
boyunca diş 
bakımına her 
zamankinden daha 
çok özen göster
ilmesi gerektiğini 
kaydetti. 
Gebeliğin ilk 
aylarında görülen 
kusmalar nedeniyle 
mide asitlerinin 
ağza gelmesinin diş 
çürüklerinin hızlan
masına ve artması
na zemin hazır
ladığını anlatan 
Gürgan, hamilelik 
döneminde beslen
me alışkanlığının 
değişmesinin de 
gebelerin diş 
sağlığı ^zerindeki 
olumsuz faktör 
lerden birisi 
olduğunu dile 
getirdi. Gürgan, 
"Gebelik süresince 
yemek yeme 
arzusunun, sık ve 
abur cuburla beslen 
menin artması, 
ağızda asitli bir 
ortam hazırlar. Bu 
da diş çürüklerinin 
artmasına yol açar. 
Bu durumdan dış 
etleri de olumsuz 
etkilendiği için 
çeşitli rahatsızlık 
lar ortaya çıkar" 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMüd. 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 94IVI VAPUR - FERİBOT

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

I
I

I

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

1
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

E

B

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı "
Tomokay Tomografi 01J 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

19 Haziran 2008 Perşembe 
Onur Eczanesi 

İstiklal Cad. Tel: 5137394 
GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3087 

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)
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BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

‘TRAFİK * YOL BELGESİ

* pumA muayene
* NAKİL * DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
______ İTİNA İLE YAPILIR

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

Çıraklık ve Eğitim Merkezi’nde açılan kursa katılanlara belgeleri verildi

Sanatkar teknolojiyi öğrendi
Programlanabilir Lojik Kontrol Cihazı ile 
Temel Otomasyon Kursu gören 15 kursi 
yere, düzenlenen törenle başarı belge 
leri verildi. Törenle konuşan Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan, “Meslekler artık teknoloji ile 
yapılıyor biz de artık teknolojiyi kullan
mak zorundayız” dedi. Haberi syf 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
Kadri_guler@hotmail.com

Yeni oluşum hazırlık
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kapatılmasıyla 

Igili duruşma merakla beklenirken, merkez 
>ağda AKP’den daha ayrılmamış olan eski 
lakan Abdüllatif Şener’in kuracağı söylenen 
tartı ile ilgili çalışmalar hızlandı. Dev, sayfa 5’de

1 ıııl süren yasam samına yenildi
Geçtiğimiz yıl, Gemlik'te 3 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 6 kişiden biri, tedavi için 
kaldırıldığı hastanedeki 1 yıllık 1 ay süren yaşam savaşına yenik düştü, Haberi sayfa 2'de

IZGARA ve YEMEK SALONU
GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT

SINIRSIZ KEBHP-KÖFTE

I KÖFTE 

AYRAN

4.50 - YTL.

ADRES

Yem İşleticisiyle Hizıuetimafe.,

€V VEMEKLCRİ ve TATLI ÇEŞİTLERİ
İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:Kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETINKAYA

Raydan çıkmak ya da çıkmamak..
Ulusal gazetelerden birinde yer alan 

haber de şunlar yazıyor:
"İran'da yaz nedeniyle sokaklarda kılık 

kıyafet kontrolü başladı. Dün tahran'da 15 
noktada denetim vardı. Ahlak polisi 
"şüpheli" araçları durdurup kadın ve genç
leri» giyim kuşamına baktı. Kıyafeti çok 
renkli ve "açık" bulunan 21 kadın gözaltına 
i imdi."

Türkiye Malezya olmaz..
Türkiye Endonezya olmaz..
Türkiye İran olmaz..
Eee olmaz tabii..
Çünkü tümü de ayrı coğrafyalarda,ayrı 

kültürlerde ülkeler..
Ama Türkiye laiklikten kayar... 
Baksanıza AKP'nin savunmasına.. 
Ne demiş..
"Laiklik yaşam biçimi olamaz.."
Allah Allah.. Nasıl yani.. Anlayamadım.
Bu sorular bile az 85 yıllık Cumhuriyetin 

son elli yılına tanıklık etmiş bir yurttaş 
için..

Gerçi ;
"Siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsi 

niz" diyenleri de duyduk..
Onların nasıl baş aşağı gittiklerine de 

tanıklık ettik..
Etmesine de...
O günlerde söylenen lafların bugüne 

dair "atıf" olduğunu atladık..
Ülkeyi neredeyse baştan başa saran 

yeşil Örtünün ilk ilmeklerinin o gün 
atıldığınr göremedik.

Geldik bugüne...
Sokaklarda ucube kılıklı cüdamlar..
Kılık kıyafet Yasası'na aldırmadan 

güvenlik güçlerinin önünde arz-ı endam 
ediyorlar..

Yüksek öğretim kurumlarında başına 
türban .türbanın altına da bilmem ne tak
mış öğrenci militanlar televizyon mikrofon
larına "hukuk"un gözünün içine baka baka 
Humeyni'yi öğüyorlar Mustafa Kemal 
Atatürk'ü yeriyorlar.. Sonra kaçacak deliği 
de Müslüman İran yerine Hıristiyan 
Kanada'da buluyorlar..

Parlamento da milletin vekilleri asillerin 
beynindeki kıvrımlara yeniden laiklik 
tanımlarını dikte ediyorlar..

Cumhurbaşkanı..
Başbakan..
Bakan..
Genel Müdür..
Müdür..
Belediye Başkanı eşleri bayramlarda 

seyranlarda "yasalarla korunma altına alın
mış" alanlara türbanla girerek sistemle 
inatlaşıyorlar..

Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış 
güya Müslüman cemaatler anayasayı 
değiştirmek ve ortadan kaldırmak için din 
motifli tüm enstrümanları kullanıyorlar..

Dışarıdan destekli "söylemciler" 
ülkeyi laik-antilaik, türbanlı-türbansız diye 
tam ortasından ikiye bölmeye çalışıyor
lar...

Bir kısım medya..
Bir kısım hukukçular...
Bir kısım politikacılar..
Bir kısım yurttaşlar..
Bu duruma direniyorlar...
Tepki veriyorlar..
Ama daha çok kısım 

medya,politikacı,bilim adamı da tepki 
verenleri,direnenleri "dinazorlukla" suçlu 
yortar..

Şimdi bu durumda ne diyeceğiz.. 
Türkiye ... Laiktir laik kalacak mı ? 
Yoksa ..
Türkiye laikti laiklik kalkacak mı?
Yaşamsal... Hukuksal.. Bir dönüm nok

tasında Türkiye..
Çok iyi, doğru ve sağlıklı karar vermeli..

1 yıl süren yaşam savasına yenildi
Geçtiğimiz yıl, 
Gemlik’te 3 kişinin 
öldüğü trafik kaza
sında yaralanan 6 
kişiden biri, tedavi 
için kaldırıldığı has 
tanedeki 1 yıllık 1 
ay süren yaşam 
savaşına yenik 
düştü.
Edinilen bilgiye 
göre, 15 Mayıs 
2007 tarihinde 
Bursa-İstanbul 
Karayolu'nun 18. 
kilometresi Kurtul 
köyü yakınlarında 
meydana gelen 
kazada, Bandırma 

dan aldığı likit 
yumurtayı İstanbul'a 
götüren Erol Ş. (51) 
idaresindeki 16 TU

Kavurucu sıcaklar hırsızlık olaylarını aritınlı
Bursa'da kavurucu 
sıcakların etkisiyle 
hırsızlık olaylarında 
artış yaşanmaya 
başlanırken, Bursa 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir vatan
daşları yatmadan 
önce pencere ve 
balkon kapılarını 
kapatmaları konu 
sunda uyardı.
Edinilen bilgiye gö 
re, merkez 
Osmangazi, Yıldırım

ve Nilüfer ilçelerinde 
gece 01:00 ile 05:00 
saatleri arasında 
açık bırakılan bal 
kon ve pencereler 
nedeniyle 12 ayrı hır 
sizlik olayı meydana 
geldi. Açık pencere 
ve balkonlara tırma 
nıp içeriye giren kim 
liği belirsiz hırsızlar, 
evlerden 36 bin YTL 
para ile 10 bin YTL' 
yi aşkın değerde al 
tın çalarak kayıplara

CJ^ffll-IİMUIIkNlUlNİ|HII 
bayta< www.baytasinsaat.com.tr

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

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

230 plakalı TIR, fren
lerinin boşalması 
sebebiyle karşı 
şeride geçip 
Bursa'ya doğru 
seyreden Ayhan 
Öcal (41) yönetimin
deki 16 E 3075 
plakalı minibüse 
çarpmış, kazadan 
sonra devrilen 
minibüs yanmaya 
başlamıştı. Yangın 
vatandaşlar tarafın
dan söndürülürken, 
araç sürücüsü 
Ayhan Öcal, araçta 
bulunan Necati 
Özcan (32) ve

karıştı. Sabah uyan 
dıklarında durumu 
fark eden ev sahip
leri polise ve jandar
maya giderek ihbar
da bulundu. Bursa İl 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir, evler 
de meydana gelen 
hırsızlıklara karşı 
önlemleri artırdık
larını belirtti. Hırsız 
lık olaylarının daha 
çok gece yarısı 
02:00 -05:00 saat

Cevdet Cevliyan (43) 
olay yerinde hay
atını kaybetmiş, 6 
kişinin de yara
landığı kazada 
durumu ağır 
olan Erol Özcan 
(34) tedavi için 

Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılmıştı. 1 yıl 
1 aydır ölüm kalım 
mücadelesi veren 
Özcan, dün yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Savcılık 
ölümle ilgili soruş
turma başlattı.

leri arasında uyku
nun en derin olduğu 
dilimlerde meydana 
geldiğini dile getiren 
Demir, "Sıcaklar 
nedeniyle balkon ve 
oda pencerelerini 
kilitlemeden yatan, 
evlerinden park ve 
bahçelere kaçan 
vatandaşlar gerekli 
tedbirleri almalı. J| 
Hırsızlık olaylarını 
polis tek başına 
önleyemez.” dedi.

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Çıraklık ve Eğitim Merkezi’nde açılan kursa katılanlara belgeleri verildi 

Sanaılıaf telınoloiiyi öğrendi
Programlanabilir Lojik Kontrol Cihazı ile Temel Otomasyon 
Kursu gören 15 kursiyere, düzenlenen törenle başarı bel
geleri verildi. Törenle konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, "Meslekler artık teknoloji ile yapılı 
yor biz de artık teknolojiyi kullanmak zorundayız" dedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YauYORVM

Gemlik Çıraklık Eğitimi Merkezi’nde açılan kursa katılan 15 kursiyere İlçe Milli Eğitim 
Müdürü ve Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan tarafından başarı belgeleri dağıtıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Çıraklık 
Eğitimi Merkezi’nde 
açılan kursa katılan 
15 sanatkarlar 
işlerini artık tek 
nolojiyi kullanarak 
yapacaklar.
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası'nın 
katkısıyla Çıraklık 
Eğitim Merkezi’ne 
kazandırılan 
PLC (Programla 
nabilir Lojik 
Kontrol Cihazı) 
ile Otomasyon 
Temel Seviye 
Kursu gören 
kursiyerler 
bilgisayarlı tor
nalar, frezeler,

fabrikalarda 
bulunan bilgisayarlı 
elektronik tesisat
ları bulundukları 
yerden kullanmayı 
öğrenerek, 
belgelerini aldılar. 
Öğretmen 
Mehmet Taner

Aydoğdu'nun 
verdiği derslerde 
başarı gösteren 
kursiyerlere İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan'ın da

katıldığı törende 
belgeleri verildi. 
Bilgisayarlı 
dünyada esnafın 
böyle kurslara 
katılmasının 
gerekli olduğunu 
söyleyen İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, 
"Meslek 
hukukunuz 
daha başarılı 
olsun" dedi. 
Bir çok ilçede 
böyle bir mesleki 
Eğitim Merkezi’nin 
olmadığına 
dikkat çeken 
Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
"Bu okula 
ne yapsak azdır. 
Meslekler artık 
teknolojiye 
dayalı yapılıyor 
ve bizlerde bunu 
en iyi şekilde 

yapmalıyız. 
Esnafımızı 
bilinçlendirmek 
için her türlü 
desteği 
vereceğiz" dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

“Mankurtlaşmak”
Ulusal gazetelerimizden Hürriyet köşe 

yazarlarından Rahmi Turan köşesinde 
şöyle diyor;

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 
‘‘Gün olur, asra bedel” isimli romanında, 
bir Kırgız efsanesini anlatır..

Mankurtlaşmak; Günümüzde ulusal 
kimlikten uzaklaşmak, topluma ve kültüre 
yabancılaşmak, zihnin yeniden inşası 
yoluyla bilinçsizleşmek, egemen güçlere 
ve dünyayı yöneten süper devletlere 
yaranmak anlamında kullanılıyor.

Beyni yıkanarak mankurtlaştırılan kişi, 
düşmanını bile efendi olarak kabul edi 
yor, kendi halkına ve değerlerine karşı 
savaşan bir köle oluyor.

Bu, elbette ki kısa sürede olmuyor.
Uzun bir zaman dilimine yayılıyor, yan

lış bilgilerle kafa dolduruluyor, uyduruk 
tarihi bilgiler veriliyor, ulusal refleksler 
yavaşlatılıyor, milli direnç kırılıyor.

Sayın okurlarım bu değerlendirme 
bence de doğru...

Çok yönlü bir saldırı altında olan 
Türkiye’miz, ne yazık ki, Batılı dostlarımız 
(!) ve onların yerli işbirlikçileri tarafından 
mankurtlaştırılıyor!

Man kurt, efendisine sadık, onun 
sözünden asla çıkmayan, cebini doldur
maktan, karnını doyurmaktan başka bir 
şey düşünmeyen, bir yaratık!

Bir mankurt, kim olduğunu, hangi soy
dan geldiğini,

Bilinci ve benliği olmadığı için, insan 
olduğunun bile farkında değilmiş...

Sıkışınca kaçmayı düşünen bir köle. 
Yurt dışına kaçarmış...

Onun için önemli olan tek şey karnını 
doyurmak, cebini doldurmak ve efen
disinin emirlerini yerine getirmek...

İşte toplumumuzda olup bitenleri, bu 
gün "mankurt efsanesi" ile değerlendir 
mek gerek...

Bugün, Türk toplumunun hızla man 
kurtlaştırıldığı görülüyor.

Ben de, siz de etrafımızda bu mankurt- 
lardan çok görüyoruz.

Bu adamda doğru söylüyor deyin. 
Söylediklerim yalan mı ?

Ulusal kimliğimiz, kişiliğimiz, büyük 
bir saldırı altında...

Geçmişimiz ve kim olduğumuz bize 
unutturulmak isteniyor.

Televizyonda, "Ben Atatürk’ü sevmiyo
rum.

Humeyni’yi seviyorum" diyen türbanlı 
genç kadını hatırlayın.

Onun kendisi, gibi tesettürlü arkadaşı 
nın, "Türkiye’yi İngilizler, Fransızlar, 
Yunanlılar işgal etmiş olsa, belki de daha 
iyi olurdu.

Yabancı manda altında inançlarımızı, 
dinimizi daha iyi yaşayabilirdik" şeklin
deki sözlerini düşünün...

Bu bir köleleşme olgusudur, mankurt- 
laşma sürecinin bir bölümüdür.

Yarım metrelik bir bez parçası için 
yabancı işgaline bile razı olan bu zaval
lılara, vatan hainlerine, yıllar önce ileriyi 
gören bu durumların olacağını bilen, 
Neyzen Tevfik’in şu dörtlüğü ile cevap 
vermek gerekir:

Esir iken mümkün müdür ibadet?
Yatıp kalkıp Atatürk’e dua et, 
Senin gibi dürzülerin yüzünden, 
Dininden soğuyacak bu millet!

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

DP'den yönetimi 
ile birlikte istifa 
eden Faruk Güzel, 
yeni oluşacak 
parti için çalışmalara 
başladı.
Önceki akşam Kur 
şunlu Kios Restoran 
da eski yönetimi 
ile kadın kolları 
ve gençlik kollarına 
yemek veren 
Faruk Güzel, tüm 

hazırlıklarının 
tamam olduğunu 
ve yakında 
kurulacak bir partide 
siyasete ekip olarak 
devam edecekleri 
mesajını verdi. 
AKP'nin kapanma 
ihtimalini de göz 
önüne alarak bir 
Önceki AKP hükü 
metinde başbakan 
yardımcılığı görevini 
yapan Abdüllatif 
.Şener'in genel

başkanlığında 
kurulması kesin 
gözüyle bakılan 
partide siyaset 
yapacaklarını

söyleyen Güzel, 
"Kurulacak partide 
Bursa İl Başkanlığı 
görevini eski 
Başbakan

Yardımcılarımızdan 
Avukat Ertuğrul 
Yalçınbayır 
yapacak, ben de 
Gemlik teşkilatını 
kurucağım. Benim 
ekibim ve yerimiz 
hazır, hem yönetim, 
Hem kadın kolla 
rımız ve hem de 
gençlik kollarımız 
ha zır durumda 
Gemlik siyasetine 
yeni bir parti ile 
giriyoruz" dedi.

Kios Restoran’da 
Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir'in 
de katılımıyla 
tüm ekibini 
toplayan 
ve hazır olmalarını i 
isteyen Faruk Güzel, 
yeni kurulacak 
partinin tüm yurtta 
olduğu gibi 
Gemlik'te de en 
iddialı parti 
olacağını belirtti.

Uludağ Üniversitesi’nde rektörlük için adaylar yarıştı

En çok om Prof. Ot Merih Yurtlıııran aldı
Seçimlerde ilk 6’ya giren rektör adayları YÖK’e bildirilecek. YÖK 3 adayı 

Cumhurbaşkanına sunacak. Uludağ Üniversitesi Rektörünü Cumhurbaşkanı belirleyecek
Uludağ Üniversite
si’nde dün yapılan 
rektörlük seçimlerini 
eski Rektör 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran’ın eşi 
Prof. Dr. Merih 
Yurtkuran kazandı. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlü A 
Salonu’nda dün 
saat 09.00’da 
başlayan seçimler 
saat 16.00’da 
sona erdi. 
369’u profesör, 
193 doçent, 188’i 
yardımcı doçent 
olmak üzere 
toplam 750 öğretim 
üyesinin oy kul
landığı seçimlerde, 
Prof. Dr. Merih 
Yurtkuran,

Prof. Dr. Mahmut 
Yavuz, Prof. Dr. 
Mete Cengiz, 
Prof. Dr. İrfan 
Kırıştıoğlu, Prof. 
Dr. Oktay Gözü, 
Prof. Dr. Halil Rıfat 
Alpay, Prof. Dr. 
Ali Sürmen ve 
Prof Dr. İbrahim 
Hanyılmaz rektörlük 
için yarıştılar. 
Oy sandıklarının 
açılmasından sonra, 
Prof. Dr. Merih 
Yurtkuran 254 
oyla Uludağ 
Üniversitesi’nin 
Rektörü seçildi.
Prof. Dr. Mete Cengiz 
206, Prof. Mahmut 
Yavuz 131, Prof. 
Dr. Ali Sürmen 
97, Prof. Dr. İrfan

Kırıştıoğlu 15, 
Prof. Dr. Halil 
Rıfat Alpay 12, 
Prof. Dr. İbrahim 
Kanyılmaz 5, Prof. 
Dr. Oktay Gözü 
0 oy aldılar.
2547 sayılı kanunun

13. maddesinin A 
fıkrasının birinci 
fıkrasında yer alan 
rektörlük seçimi 
ile ilgili düzenle 
meye göre, Devlet 
üniversitielerinde 
rektör, profesör,

akademik ünvana 
sahip kişiler 
arasında gizli 
oyla seçilir.
Dün yapılan seçim
lerde en çok oyu 
alan 6 kişi aday 
olarak belirlendi. 
Bunlar, Yüksek 
Öğrenim Kurulu’na 
(YÖK) bildirilecek. 
YÖK, bu 6 aday 
arasından 3 kişiyi 
belirleyerek, rektör 
atanması için 
Cumhurbaşkanına 
sunacaklar.
Cumhurbaşkanı 
Temmuz ayı sonuna 
kadar yeni rektörü 
belirleyerek, 
Üniversiteye 
bildirelecek.
Yeni rektör,

Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran’dan 
8 Ağustos’ta 
görevi devralacak. 1 
Bugüne kadar 33 
yaşındaki Uludağ 
Üniversitesi’nde 
4 rektör görev yaptı. 
Prof. Dr. Fetih 
Tezök 1975-1978, 
Prof. Dr. Nuhat Balkır 
1978-1992-
Prof. Dr. Ayhan 
Kızıl 1992-2000 ve 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran 2000 
yılından bugüne 
kadar görevini 
sürdürüyor.
Yurtkuran, 
2 dönem rektörlük 
görevi yaptı.

Gemlik Karf ez ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
‘Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AKP iktidara geldiği gün
den beri devletin en önemli 
kurimlarıyla bir türlü barışık 
olamadı.

Teme! ayrılık, laiklik konu « 
sundaydı.
AKP kendini siyasi yelpaze 

nin merkez sağında görme
sine karşın, radikal dinci par
tiler gibi davranmaktan da 
kaçınamadı.
Demokrasiyi yalnız sandık olarak 

gören zihniyeti Cumhuriyetin diğer 
önemli kurumlarını hiçe sayınca, çatış
ma yaşandı.
AKP’nin iktidar olabilmesi için uygu

ladığı program iç ve dış sermaye güç
lerinden destek gördü.
AB ve ABD politikalarına ters 

düşmedikçe, dış güçlerce sorun yoktur.
AKP ABD’nin her istediğini yapamadı.
Irak’a Türkiye üzerinden asker çıkar

mak isteyince bununla ilgili yasayı 
meclisten geçiremedi.

Kendi partisi içinden fire verdi.
Daha sonra ABD’nin isteğini destek

lemeyen milletvekillerinin tümünü 
Erdoğan tarafından parlemento dışı 
bırakıldı.

Partisi içinden aykırı seslerin yük
selmeye başlaması AKP’de parti içi 
bir muhalefetin olduğunu gösterdi.

Cumhurbaşkanı seçimi döneminde 
Abdullah Gül’de ısrarcı olünulması

Yeni oluşuma hazırlık

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

w1

üzerine, Devlat Bakanı Abdüllatif Şener, 
gerginliği arttırıcı siyaset yapıldığı için 
22 Temmuz seçimlerinde milletvekili 
seçilmedi.

Üniversitedeki öğretim üyeliği 
görevine geri döndü.
Abdüllatif Şener ile aynı görüşü pay

laşan Bursa Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır, Balıkesir Milletvekili 
Turhan Çömez gibi toplumda sevilen 
AKP’liler, ortamına göre partilerinin

Abdüllatif Şener Ertuğrul Yalçınbayır

gelen başkanını eleştirmekten 
kaçınmadılar.

İktidarı yalnız bu kesim değil, 
baştan destek veren büyük 
patronların kulübü olan 
TÜSİAD da eleştirilerin dozunu 
arttırınca başbakan fena bozulur 
oldu.

Şener, AKP’ye karşı doğan 
hoşnutsuzluklar karşısında git
tiği her yerde başbakan gibi 

karşılanmaya başlanınca, yeni parti 
kuruluşu için düğmeye basıldı.

. AKP’ye karşı AKP’nin içinde ve dışarı
dan artık hiçbir gücü kalmamış olan DP 
ile ANAP’tan kopanlar Abdüllatif 
Şener’in kuracağı partide buluşmaya • 
başladılar.

DP eski İlçe Başkanı Faruk Güzel ve 
arkadaşları, önceki gece Kurşunlu Kios 
Restoranda buluşup bu konuyu konuş
tular.

Gemlik’li DP’liler yeni oluşum ortaya 
çıktığında yeni partiye topluca geçecek
ler.

Faruk Güzel’e göre Bursa’da bu işi ör 
gütleyen kişi eski Devlet Bakanı Ertuğ 
rul Yalçınbayır.

Türkiye de böl ve yönet politikası 
devam ediyor.

İşte AKP’yi de bölüyorlar.
Bunun olacağı belliydi.
Bekleyelim ve görelim.
Bu parti ne getirecek ülkeye..

Dadaşlardan Başkan Turgut'a zivarel Û AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

Rs

MÜZİKKURS DÖNEMLERİ
1. DÖNENİ: 30 HAZİRAN-24 TEMMUZ 
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ-21 AĞUSTOS 
KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni göreve seçilen 
Gemlik Dadaşlar 
Kültür Dayanışma 
ve Yardımlaşma 
Derneği yönetimi 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut'a 
tanışma ziyaretinde 
bulundular.
Dernek başkanlığına 
seçilen Abdullah 
Şenyayla ile 
yönetim kurulu 
üyeleri Sezai 
Aslan, Tayfun 
Kanter, Cemal 
Yavilioğlu ve

Selami Özer Başkan 
Turgut'a yaptıkları 
tanışma ve nezaket 
ziyaretinde güzel 
hizmetler vermek 
istediklerini ve her 
zaman olduğu gibi 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u da 
yanlarında görmek 
istediklerini ilettiler. 
Başkan Şenyayla, 
hizmet aşkıyla 
Dadaşları istenilen 
seviyeye çıkarıp 
daha güzel ve tanı 
tıcı hizmetler yap
mak istediklerini 
söyledi.

Kendisini ziyaret 
eden tüm derneklere 
olduğu gibi dadaşlar 
Derneği yönetimine 
de dernekçiliğin zor 
iş olduğunu ve mö 
rai bozmadan de 
vam ettirmek gerek
tiğinin altını çizen 
Başkan Turgut, "İn 
sanlar önce seçerler 
sonra işleri olmayın
ca yada katkı ver 
dediğinizde sizden 
kötüsü olmaz. Siz 
leri yeni görevinizde 
kutluyorum ve ba 
şanlı olmanızı dili 
yorum" dedi.

KİMLER KATILABİLİR?
Anasınıfı, ilköğretim okulu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI 
yüzme Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
BUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 Saat 
MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZ PATENİ-BİNİCİLİK 160 Hl

YÜZME

BUZ PATENİ

ıoo m
150 m

16 Haziran 2008 tarihinden İtibaren okulumuza gelerek
27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. 

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

TEMA â “s^^mba°-şa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
Itampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

RESİM-MÜZİK 
İNGİLİZCE

Umurbey Paşabahçeler Mevkii Cihatlı Yolu GEMLİK
Tel: 513 50 74 ■ 513 50 85 fan: 513 50 84 www.aikeiitilliogretiiii.kl2.ir

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aikeiitilliogretiiii.kl2.ir
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Maaşlara zam yolda
Memur konfede 
rasyonlarıyla toplu 
sözleşme sürecin
deki yazılı taahhüde 
göre memurlar, 
Ocak-Haziran döne
mi tüketici fiyatları 
endeksi (TÜFE) 
enflasyonunun 
yüzde 5,2'nin 
üzerindeki bölümü 
nü, enflasyon zam 
mı olarak alacaklar. 
Maliye Bakanlığı, 
şimdi Ocak-Mayıs 
döneminde yüzde 
6,38 olarak belir
lenen enflasyonda, 
haziran rakamlarını 
bekliyor. Maliye 
Bakanlığı yetkili 
terinden edinilen bil
giye, Merkezi Yöne 
tim Bütçe Kanunu 
ile bu yılın ilk yarı 
sında memur ve 
sözleşmeli maaşları
na ortalama yüzde 
2 zam yapılırken, 
katsayılar, düşük 
maaşlı memura yük
sek, yüksek maaşlı 
memura ise düşük 
zam olacak şekilde 
belirlendi.
Bu şekilde en düşük 
memur maaşındaki 
artış, aile yardımı

Erdoğan; Dava Temnıuz ayında karara bağlanır"
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
AKP hakkında açılan 
kapatma davasının 
Temmuz ayının ikin
ci yarısında karara 
bağlanabileceğini 

. söyledi.
Başbakan Erdoğan 
başkanlığında ger 
çekleştirilen AKP 
Merkez Yürütme 
Kurulu (MYK) toplan 
tısında, kapatma da 
vasi süreci ve Mec 
lis'in çalışma takvimi 
ele alındı. Toplantıda

I .'ili#11! .Silili

dahil yüzde 5,2, aile 
yardımı hariç yüzde 
5,7 olarak hesap
landı. Memur Konfe 
derasyonları ile 
toplu sözleşme sü 
recinde de masaya 
bu rakamlar getirildi 
ve enflasyon farkın
da aile yardımı dahil 
en düşük memur 
maaşındaki artış 
olan yüzde 5,2'lik 
rakamın baz alına 
cağı telaffuz edildi. 
Devletin yazılı maaş 
önerilerinde de yüz 
de 5,2'nın üzerisi 
için enflasyon zam 
mı taahhüdü yer

Meclis'in Anayasa 
Mahkemesindeki 
kapatma davası so 
nuçlanıncaya kadar 
açık kalması yönün
deki* eğilim karara 
bağlandı. Başbakan 
Erdoğan, partinin 
esas hakkındaki 
cevabını Anayasa 
Mahkeme si'ne sun
duğunu belirterek, 
bundan sonraki sü 
reçte Yargıtay Cum 
huriyet Başsavcısı 
Abdurrahman 
Yalçınkaya ve

aldı.
HAZİRAN 
ENFLASYONU 
BEKLENİYOR
Maliye Bakanlığı 
yetkilileri, Bütçe 
Kanunu.uyarınca 
devlet memurlarına 
yılın ikinci yarısında 
da yüzde 2'lik 
enflasyon zammı 
öngörüldüğüne 
işaret ederek, şu 
değerlendirmede 
bulundu: 
"Memura enflâsyon 
zammında geçen yıl 
da, bu yıl da, en du 
şük dereceli devlet 
memuru maaşındaki 

partinin sözlü 
savunmalarını 
yapacağını bildirdi. 
Erdoğan, kapatma 
davasının bitiş tari
hiyle ilgili de bir 
hesaplama yaparak, 
"Ben davanın 
Temmuz ayının ikin
ci yarısında karara 
bağlanacağını 
düşünüyorum. Bu 
yönde bir beklentim 
var" dedi.
Başbakan Erdoğan, 
kapatma davasının 
ardından yaptığı 

artışı dikkate aldık. 
Bu çerçevede geçen 
yılın ilk yarısında 
enflasyon, yüzde 
4'lük zammın altında 
kaldığı için enflas 
yon farkı gerekmedi. 
İkinci yarıda ise enf 
lasyon, yüzde 4'ü 
aştı ve 2008' i girer 
ken, maaşlara yüzde 
0,35'lik enflasyon 
farkı zammı yan
sıtıldı. Bu yıl ise 6 
aylık dönemler 
itibariyle maaşlara 
yüzde 2'şer genel 
zam öngörüldü. 
Buna göre yeni 
katsayılar 
belirlendi.
Katsayılar, geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl 
da düşük dereceli 
memura daha yük
sek zamma göre 
hazırlandı ve en 
düşük dereceli 
devlet me muru 
maaşındaki artış 
yüzde 5,2'yi buldu. 
Toplu görüş me 
şürecinde de 
enflasyon farkı için 
bu rakam telaffuz 
edildi, yazılı taah
hütte de bu 
rakam yer aidi;* r 

yurt gezilerinde 
halkın yoğun ilgi 
siyle karşılaştığını 
da belirterek, 
"Gördüğüm ilgiden 
çok memnunum. 
Gittiğim yerlerde 
çok iyi karşılanıyo
rum. İnsanlar 
arabaların önüne 
atlıyor. Söylenenlere 
bakmayın, insanların 
bize yaklaşımı 
çok güzel. Halkın 
gündemi farklı" 
değerlendirmesini 
yaptı.

Devlet 18 İlden
toBlaviD 63 ile aktardı
Yılın ilk beş aylık 
döneminde 81 ilden 
63'ünün bütçesi 
açık verdi. Maliye 
Bakanlığı veri
lerinden yaptığı 
belirlemeye göre, 
Oçak-Mayıs döne
minde bütçeye aldı 
ğından çok veren 18 
il toplam 53 milyar 
322 milyon YTL 
fazla sağlarken, 
sağladığı gelir 
bütçeden aldığı har
camayı bile karşıla
mayan 63 il ise 
toplamda 8 milyar 
75 milyon YTL açık 
yarattı. Merkezden 
yapılan bütçe gelir 
tahsilat ve harca
maları da 47 milyar 
307.2 milyon YTL 
açıkla sonuçlandı. 
Böylece ilk beş 
ayda merkezi yöne
tim bütçesi 2 milyar 
60.2 milyon YTL 
açık verdi.
-İSTANBUL BEŞ 
AYDA 28.9 MİLYAR 
NET KATKI YAPTI 
Yılın ilk beş ayında 
bütçeye 83 milyar 
962 milyon YTL olan 
toplam bütçe gelir
lerinin 32 milyar 254 
milyonla yüzde 
38.4'ü tek başına 
İstanbul'dan elde 
edildi. Aynı 
dönemde 86 milyar 
23 milyon YTL olan 
toplam bütçe harca
malarından İstan
bul'un aldığı pay ise 
yüzde 3.8 oranında 
3 milyar 321 milyon 
YTL'de kaldı. 
Böylece İstanbul 
beş aylık dönemde 
bütçeye net olarak 
28 milyar 932.9 
milyon YTL aktar
mış oldu.

Kocaeli beş ayda 
aldığı 715 milyar 
YTL'lik harcamaya 
karşılık bütçeye 10 
milyar 42 milyon 
YTL aktararak net 9 
milyar 326.6 milyon 
YTL fazla verdi. 
Aynı dönemde 7 mil
yar 465 milyon YTL 
bütçe geliri 
sağlayan İzmir, 1 
milyar 667 milyon 
YTL bütçe harca
ması alarak net 
bazda 5 milyar 798.1 
milyon YTL'lik katkı 
yaptı. Beş ayda 
sağladığı 11 milyar 
166 milyon YTL'lik 
bütçe gelirine 
karşılık, 5 milyar 
563 milyon YTL 
bütçe harcaması 
alan Ankara'nın 
bütçeye net katkısı 
5 milyar 602.8 
milyon YTL oldu. 
Net katkı tutarında 
bu illeri 1 milyar 
205.8 milyon 
YTL ile Bursa, 
845.5 milyon YTL , 
ile Mersin, 489.4 
milyon YTL ile 
Tekirdağ, 389.4 

. milyon YTL ile
Antalya, 238 
milyon YTL ile 
Hatay, 215.2 
milyon YTL ile 
Zonguldak, 
111.3 milyon YTL 
ile Muğla izledi. 
Ayrıca, Kırklareli, 
Rize, Yalova, 
Kırıkkale, 
Eskişehir, Manisa ve 
Karabük'ün de 
aldığı bütçe 
harcamasından 
daha fazla bütçe 
geliri sağlayarak, 
net katkı yapan 
iller arasında yer 
aldığı belirlendi.

Özel Diş Hekimleri SSK, Bağ-Kur 
ve Emekli Sandığı üyelerine

hizmet vermeye Iıaslaılı
Diş Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SŞK, 
Bag-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden sevk alarak, özel diş hekim
lerinde kron köprü ve protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tür 
diş sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de krom, köprü ve protezleri
ni yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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



UZMANLAR TIPMERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL 

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ, 

Adres: İstiklal Cd. Gemlik I BURSA 
TEL: 0.224 513 60 40
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Maddi zorluklar 
içinde mücadele 
vererek birinci ama 
tör kümeden süper 
amatör kümeye yük
selmeyi başaran 
Gemlikspor'a yıl için 
hiçbir karşılık bek
lemeden tıbbi mal 
zeme yardımında 
bulunan Can Ecza 
nesi sahibi Güzin 
Ungan'a teşekkür 
ziyareti yapıldı. 
Kulüp Başkanı Meh 
met Göral ile antre 
nör Haydar Yiğit, 
İstiklal Caddesi 
üzerinde hizmet 
veren Can Eczane 

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

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

ACİLSATlUKveKİRAUKLARINIZ İCİİBİZİARAYINIZ
İznik Göllüce’de zeytinlik arsa 20.000 ■ YTL

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa 

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

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
J Tel : 513 24 74 Fax: 514 1O 21 Ş

sine gelerek Eczacı 
Güzin llngan ile 
eczane personeline 
takıma vaptıkları 
katkıdan dolayı 
teşekkür ettiler. 
Sezon boyunca takı 
mın en büyük ihtiya 
cı olan tıbbi malze
meyi hiçbir maddi 
karşılık almadan kar 
şılayan Güzin Un 
gan'ın desteğini di 
ğer esnaflarında ör 
nek almasını isteyen 
Kulüp Başkanı 
Mehmet Göral, 
"Gemlikspor, böyle 
güzel düşünceli 
esnafımızın 
desteğiyle ayakta 
durabilir.

Kendisine teşekkür 
ederken diğer 
esnaflarımızın da 
bu hareketi örnek 
almalarını, 
bekliyorum" dedi. 
Can Eczanesi 
sahibi Eczacı 
Güzin Ungan, 
Gemlikspor'a 
desteği severek 
yaptığını belirterek 
"Spor ve Sanat 
insanları toplumun 
üzerine çıkaran 
güzel uğraşlardır. 
Bu nedenle 
gençliğe spor 
yapma imkanı 
tanıyan sizlere 
severek destek 
verdim" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Orhangazi 
Caddesi’nde 
bulunan İlk Yuva 
Kreş ve Gündüz 
Bakım Evi öğrenci
leri yıl sonunu Sea 
Life'da eğlenerek 
kutladılar.
Kreş ve Gündüz 
Bakım Evi kurucu 
Müdürü Ayşen < 
Zengin Civelek'in 
hazırladığı pastayı 
keserek çocuklara 
ikram ettiği 
eğlencede velilerde 
çocuklarıyla birlikte 
bol bol eğlendiler. 
Altı yaş ve küçük 
çocukların bulun
duğu İlk Yuva 
Kreş ve Gündüz , 
Evi' öğretmenleri' 
Funda Onsekiz ile 
Hilal Tonyalı'nm 
yıl içinde öğrettik
lerini düzenlenen 
etkinlikte sergileyen 
öğrenciler ailelerin 
den alkış almayı 
başardılar.
Erkek öğrencilerin 
sıra gecesi, kız 
öğrencilerin ise 
kına geçesi 
gösterisi yaptıkları 
eğlencede şarkılar 
ve türküler eşliğinde 
unutulmaz bir 
akşam yaşandı. 
Eğlencenin sonların
da 6 yaş grubuna 
diplomaları 
verilirken daha 
küçüklere ise 
karneleri verildi. 
Diploma ve kar
nelerini alan öğren
ciler sevinçlerini 
öğretmenlerinin 

elini öperek 
gösterdiler. 
Kurucu Müdür 
Ayşen Zengin 
Civelek yaptığı 
açıklamada, 
"2007-2008 eğitim 
ve öğretim yılını 
Sea Life’de düzen
lediğimiz Balo 
Gecesi ile noktala 
dik. Miniklerimiz 
yıl içinde öğretmen
leri eşliğinde 

öğrendikleri tüm 
hünerlerini sergile 
diler. Kreşimiz, 
yaz okulu olarak ta 
hizmete vermeye 
devam ediyor.
2008-2009 eğitim 
ve öğretim yılı için 
kreşimize kayıt 
yaptırmak isteyen 
velilerimiz kreşimize 
gelerek kayıt 
yaptırabilirler" 
dedi.

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK I
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR '

Körfez Ofset |stik|a| 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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Halı Saha Turnuvasının birincisi Hain oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Askeri Veteriner 
Okulu ve eğitimi 
Merkezi Komutanlığı 
tarafından düzenle
nen "Garnizon 
Komutanlığı Kamu 
Kurumlan Hah Saha 
Futbol Turnuvası" 
Olimpik Hah Saha'da 
dün oynanan final 
maçıyla sona erdi. 
Turnuvanın finalinde 
rakibi Gümrük Müşa 
virliğini 3-2 yenmeyi 
başaran Garnizon 
takımı şampiyon 
olurken Gümrük 
Müşavirliği takımı 
ikincilikle yetindi. 
Turnuvada ayrica 
üçüncülüğü Milli 
eğitim takımı alırken 

dördüncülüğü ise 
Gümrük Müdürlüğü 
takımı aldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet Baş 
savcısı İbrahim Ha 
kan Tosun, İlçe Jan 
darma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal ile turnu
vaya katılan takım
lara ödül ve 
kupalarını verdi. 
Büyük mücadelenin 
yanı sıra, sporda 
hakkaniyet ve centil
menliğe uyma ruhu
na uygun bir şekilde 

yapılan maçlar sonu
cunda dereceye gi 
ren takımlara 
kupaları, katılan ve 
dereceye giremeyen 
takımlara ise katılım 
şiltleri verildi. 
Turnuvaya destek 
veren İlçe Spor 
Müdürü Abdurrah 
man Lale ile Lig

Heyeti Sekreteri Ali 
Görücü, Hakemler 
Haydar Yiğit ve 
Ömer Erdem, turnu
vaya destek veren 
Olimpik Saha Tesis 
leri yönetimi ile 
turnuvaya katılan 
takımlardan 
Kaymakamlık, 
Gemlik Adliye,

Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü, Gemlik 
Emniyet Müdürlüğü, 
TEDAŞ ve Türk 
Telekem takımlarına 
katılım şiltleri, fut
bolculara centilmen
lik madalyaları tur
nuva süresince 
hiç kart görmeyen 
Gemlik Adliyesi ile 

Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü 
takımlarına da 
birer şilt verildi. 
Turnuvada attığı 
gollerle gol Fevzi 
Efe gol kralı 
olurken en 
az gol yiyen 
kaleci ise Ender 
yaylı oldu.

Yiğitler, Yağlı Güre; Şöleni nde buluşuyor
Türkiye'nin ve 
Balkanların dört 
bir tarafındaki 
başpehlivanlar, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
"Büyük Yağlı 
Güreş Şöleni"nde 
buluşuyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, 'Büyük 
Yağlı Güreş 
Şöleni'nin veledrom- 
da gerçekleştirilen 
tanıtım toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
150 yıl boyunca 
büyük bir medeni 
yete başkentlik 
yapmış Bursa'nın 
kaybolmaya yüz 
tutan değerlerini 
gün ışığına çıkardık
larını belirtti. Tarihi 
mirasın Bursa’nın 
kimliğini oluşturan 
en önemli değerler 
olduğunu- dile geti 
ren Başkan Şahin,

"Tarihi ve kültürel 
mirasımız, ata
larımızın bıraktığı 
izlerdir. Onu koru
mak yerel yönetimler 
olarak bizim asli 
görevlerimiz arasın
dadır. Biz de bu 
mirasın yanına mo 
dern ama kalıcı eser
leri de katarak yani 
iz bırakarak Bursa'yı 
geleceğe taşıyoruz. 
Bursa'da tarihi, 
doğayı, sosyal ha 
yatı birbiriyle barışık 

yapan kültürel de 
ğerlerdir. Medeni 
yetlere ev sahipliği 
yapan, hatta bağrın
dan bir medeniyet 
çıkaran bu kentin 
kültürel değerleri de 
korunmalı ve yarın
lara bırakılmalıdır. 
Sadece koruma altı
na almak yetmez. 
Zenginleştirilip ya 
şayan kültür haline 
getirilmesi de 
gerekir" dedi. 
Bu yıl ilki gerçek- 

■eştirilecek büyük 
yağlı güreş şöleninin 
de diğer etkinlikler 
gibi kültürel değer
lerimize sahip çıkma 
ve yaşatma adına 
atılmış bir adım ol 
duğuna işaret eden 
Başkan Şahin, "Tarih 
sayfalarında, Os 
manii dönemlerinde 
Bursa'da Kırkpınar'la 
eşdeğer müsabaka 
lar yapıldığını görü 
yoruz. Ancak günü 
müze kadar yaşatıla- 
mamış. Güreş sporu 
geleneksel, bir Türk 
sporudur. İnsanımı 
zın yürekli, cesur ve 
yiğit duruşunu sim 
geler. Pehlivan aynı 
zamanda kahraman, 
yiğit ve merttir. Bu 
yüzden güreşçiler, 
halkımızın tamamı 
tarafından sevilir, 
sayılır. Halkımız 
ruhlarındaki tarihi 
duyguların da et 
kişiyle bu geleneksel 

spora her zaman 
yoğun ilgi göstermiş 
tir. OsmanlI zama 
nında panayırlarda, 
düğünlerde, bir hayır 
kurumu yararına 
veya Ramazanlarda 
bir vesileyle hemen 
her yerde güreş 
müsabakaları düzen
lenirdi. Özellikleri 
sebebiyle bizim 
kültürümüze has bir 
spor haline gelen bu 
tarihi güzellik, Bursa 
gibi tarihi bir kentte 
yeniden canlanıyor" 
diye konuştu.
Ortak geçmişe, 
kültürel değerlere 
ülke olarak bir bütün 
halinde sahip çıkıl
ması gerektiğinin 
altını çizen Başkan 
Şahin, kültürel mira 
sın ancak bu düşün 
ceyle evrenselleşe
bileceğini ifade etti. 
Bu çerçevede Büyük 
Yağlı Güreş Şöle 
ni'nin ilkinin Bur 

sa'dq, 22 Haziran 
Pazar günü Dikkal 
dirim Veledrom Dış 
Saha'da yapılacağını 
kaydetti.
öte yandan İl Güreş 
Temsilcisi Haşan 
Boztürk da Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
fiziki yatırımlarının 
yanı sıra geleneksel 
değerlere verdiği 
önemden dolayı Baş 
kan Şahin'e teşekkür 
etti. Müsabakalarda 
pehlivanlar 10 kate
goride mücadele 
edecek. Türkiye'nin 
farklı illerinden ve 
Balkanlar'dan 
toplam 16 başpehli
vanın gövde göster
isi yapacağı yağlı 
güreşlere, 300 
pehlivan katılacak. 
Güreşçilere, yarış
malar sonunda yol
luk ve ödül olarak 
toplam 150 bin YTL 
dağıtılacak.



20 Haziran 2008 Cuma Gemlik Kurfez

Sıcat haualar Haminiz! tehdit ediııor
Hava sıcaklıklarının 

artması ile birlikte 
kalp ve tansiyon ile 
ilgili şikayetler de 
artış gösteriyor. 
Aşırı tuz kaybı, hal
sizlik, bitkinlik ve 
ritim bozukluğuna 
yol açıyor 
Memorial Hasta nesi 
Kalp Cerra hisi 
Bölüm Baş kanı 
Prof. Dr. Bingür 
Sönmez, kalp has 
falarının yaz döne
minden nasıl etki 
lendikleri ve bu 
olumsuz etkileri 
ortadan kaldırma 
yöntemleri hakkında 
bilgi verdi. 
Kalp hastaları iki 
çeşit hastalık nede 
niyle yazdan et 
kileniyor. Bunlardan 
biri, koroner kalp 
hastaları diğeri de 
kalp kapak hastaları. 
Kapak hastalarının 
yazdan etkilenme 
nedenleri, yüzde 90 
oranında idrar sök- 
türücü kullan
malarından ileri 
geliyor. Çünkü bu 
hastalar vücutların
daki fazla su ve tuzu 
idrarla atarlar. 
Ancak yazın çok 
terledikleri için ter
leme ile de tuz ve su 
atacaklarından özel
likle tuz kayıpları 
aşırı miktarda 
olmaktadır. Bu da

halsizlik, bitkinlik ve 
ritim bozukluğuna 
yol açabilir. O 
nedenle yazın bir 
otomobilin nasıl kar
büratör ve klima 
ayarları yaptırıhyor- 
sa, kapak hasta
larının da doktorları
na danışarak idrar 
söktürücü ilaç 
dozunu gerekli mik
tara gelecek şekilde 
azaltmaları 
gerekiyor.
Koroner kalp ' 
hastaları bol 
su içmeli 
Koroner kalp 
hastalarında ise 
kan akışkanlığı çok 
önemli. Bu hastalara 
kan sulandırıcı 
ilaçlar yeriliyor ki, 
kanlarının akışkan
lığı artsın. Ancak 
koroner kalp hasta
ları yaz aylarında 
çok fazla terledikleri 
için 1-2 litrelik su 
kayıplarında kanları 
koyulaşıyor ve 
akışkanlığı da buna 

bağlı olarak azalıyor. 
Bu da çok kritik 
olmayan bir darlıkta 
oluşabilecek bir 
pıhtının hiç beklen
meyen ve sonu 
ölümle sonuçlan- 
abilen bir enfarktüse 
neden olabilme ihti
malini artırıyor. Bu 
nedenle koroner 
kalp hastaları aşırı 
sıcaklardan kesinlik
le kaçınmalılar, 
güneşin dik konum
da olmadığı sabah 
erken ve akşamüstü 
saatlerinde denize 
girmeliler ve bol bol 
su içmeliler. Şu, 
onların terledik
lerinde kaybettikleri 
su miktarını geri 
kazandırıyor.
Güneş altında 
alkol almayın 
Her iki grup kalp 
hastası için önemli 
olan birkaç nok
tadan biri, güneş 
önünde kesinlikle 
alkol almamaları. 
Özellikle yüksek 

tansiyopu olan 
hastalar güneş 
altında.alkol 
almaktan kaçınmalı, 
az az sık sık 
yemeli, ağır ve 
yağlı beslenmekten 
kaçınmalıdır.
Koroner hastalarının 
günde en az iki 
litre ve daha çok 
su içmeleri, ağır ve 
yağlı yemekler 
yerine günü 
sebze ve meyve 
ile geçirmeleri 
gerekmektedir. 
Sporu sabah ya 
da akşamüstü 
saatlerine bırakın 
Kalp kapak 
hastaları ve koroner 
kalp hastaları kesin
likle güneşin dik 
geldiği ve günün en 
sıcak olduğu 11.00 - 
15.00 saatleri 
arasında hiç ortalık
ta dölaşmamah, 
kesinlikle spor 
yapmamalı, yürüyüş 
için de sabah 
erken ya da 
güneşin batmak 
üzere olduğu 
saatleri tercih 
etmeliler.
Denizden faydalan- . 
ma konusunda 
ise bu kadar 
hassas olmalarına 
gerek yok. Kısa 
süreli denize girip 
tekrar gölgelik alan
ları tercih edebilirler.

Cep telefonu için 
önemli uyarılar
Cep telefonunun 
tehlikelerine 
dikkati çekmek 
amacıyla bir araya 
gelen farklı 
ülkeler-den 20 
uzman, Fransız 
gazetesine verdik
leri ilanda uyarılar
da bulundu. İşte 
hayati o uyarılar: 
Farklı ülkelerden 
gelen uzmanlar, 
Journal du 
Dimanche 
gazetesinde yer 
alan uyarılarında, 
12 yaşından küçük 
çocukların acil 
durumlar dışında 
cep telefonu 
kullanmasına izin 
vermemek, 
konuşurken 
hoparlör ya da 
kulaklıktan yarar- - 
lanmak, cep 
telefonunun 
vücuttan en az 
bir metre uzak 
tutmak ve mümkün 
olduğu ölçüde, 
hatta çalışırken 
bile cep telefonunu 
üzerinde taşımak
tan kaçınmak

I gerektiğini 
vurguladılar. 
Uzmanlar, cep 
telefonuyla çok 
yakın ve uzun 
süre temas 
gerektirmediği 
için daha ziyade 

kısa mesaj yoluyla 
iletişim kurulmasını 
da önerdi.
Gazeteye göre 
uzmanlar, "cep 
telefonunun zararı
na ilişkin resmi 
kanıt olmadığı, 
ancak cep 
telefonuna uzun 
süre maruz kalma 
durumunda, 
bazı kanserlerin 
oluşumuna zemin 
hazırlama riski 
bulunduğu" 
hususunda 
uzlaşıyor. 
Kanser uzmanı 
Thierry Bouillet, 
"Bugün, 50 yıl 
önce asbest 
(amyant) ve tütün < 
için oluşan duru
mun aynısıyla 
karşı karşıyayız. 
Ya hiçbir şey 
yapmayacağız 
ve riski kabul 
edeceğiz ya da 
endişe verici bazı 
bilimsel kanıtları 
kabulleneceğiz" 
dedi.
"Guerir" (İyileşmek) 
adlı kitabıyla tanı 
nan, Pittşburgh J 
Üniversitesi 
Psikiyatri Profesörü | 
David Servan- 
Schreiber tarafın
dan düzenlenen 
çağrıya 20 kanser 
uzmanı katılıyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155

' 156
513 10 55
513 18 79
513 12 0.6

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi m 7 *ia nn0 1/ UU

513 23 29Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi

w 1 * v iz
i 513 10 68

Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40
TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
öüveri Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 oq 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
TekelMd. 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
Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60*31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

20 Haziran 2008 Cuma 
Sevinç Saral Eczanesi 

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. 
Tel: 5132973 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3088 
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-Yay ıncılık-Reklarncılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

«TRAFİK * YOL BELGESİ
* KASKO
« KAYIT TESCİL
* PLAKA
* NAKİL

* TEMİZ KAĞIDI
* MUAYENE
* DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIR

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

Belde halkı ürettiği zeytini kendi kooperatifinin satış mağazalarında pazarlayacak

İiiiMMiiİim mııl Ilı
Umurbey Belediyesi’ne ait eski soğuk hava deposu yerine yaptırılan Zeytin İşleme ve Satış 
Mağazalarının açılışı bugün törenle yapılıyor. 710 bin YTL’ye malolan tesiste 515 metrekare 
kapalı alanı olan 8 satış mağazası, 700 metrekarelik zeytin işleme bölümü bulunuyor. 
Umurbey Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi ortaklarının ürünlerini işleyecek ve tüketici ile 
buluşturacak olan tesis, bugün saat 16.oo’da yapılacak törenle hizmete açılıyor. Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, tüm bölge halkını açılışa davet etti. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Maç öncesi bir yazı
Günün akışı içinde gazetemizi hazırlamak zorun

dayız.
Dün akşam köşe yazımı yazdığımda, Türkiye 

Hırvatistan milli takımlarının karşılaşmasına iki saat 
vardı. Yazımı galibiyet umarak yazıyorum. Devamı 5’de

Çılgın Türkler yine şaşırttı
Avrupa Kupası yarı final karşılaşmalarında Hırvatistan ile dün gece karşılaşan millile 
rimiz rakibini penaltı golleriyle eledi. Dün gece saat 21.45 de başlayan karşılaşmanın 
ilk devresi 0-0 bitti. Karşılıklı güç denemeleriyle geçen maçın ikinci 90. dakikasında 
Rüştü’nün kaleden hatalı ayrılışı takımımızı 1-0 yenik duruma düşürdü. Herşeyin bit
tiğinin sanıldığı anda, Semih uzatmanın son anında 1-1 beraberliği getiren golü attı. 
Sonucu belirleyecek penaltı atışlarında iki penaltıyı dışarıya atan Hırvatlar, millile 
rimiz karşısında 4-2 yenilince yarı finallerde elendiler. Türkiye galibiyeti kutluyor.

GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT

KÖFTE

AYRAN 

4.50 - YTL

t\ent._ECE6lNİZTEKADREŞ

SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE
yem' İşleticisiyle Hkmetiaiaie...

EV YEMEKLERİ ve TATU ÇEŞİTLERİ
İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Boşluk ve dolgu...
Fiziğin temel kuralı, boşluk kabul etmeme

sidir.
Her boşluk, bir başka madde tarafından 

anında doldurulur.
Bugünler de Türkiye'de ardı ardına 

senaryolar yazılıyor..
Hükümetler kuruluyor...
Yeni oluşumlardan söz ediliyor..
Durduk yerde olmuyor tüm bunlar..
Türk siyasal yaşamında önemli bir gedik 

var..
Ve bu gediğin kapanması için özgürlükçü, 

demokratik, ulusunu seven, Atatürkçü 
güçlere gereksinim var..

Ok yaydan çıkmak üzeredir..
Sağduyulu ve yüreğinde yurt sevgisi 

duyan herkesin taşın altına elini sokmak 
zorunluluğu ve sorumluluğu vardır..

Aşağıda bir söylev var..
Dünyaya yön veren elli söylevden biri 

olarak kabul ediliyor.
Demokrasinin beşiği diye bilinen İngiltere 

parlamentosunda söylenmiş.
1653 senesinin 20 Nisan günü* tarihe 

geçen bu söylev general OLIVER 
CROMVVELL'e aittir.

Söylev ;
Görevini "layık olduğu biçimde" yapma 

yanlara ciddi bir uyarı içeriyor.
. Ülkemizde de değişik zamanlarda gener

aller buna benzer açıklamaları radyo ve tele- 
| vizyonlardan halka duyurmuşlardır.

Bu kez öyle bir dileğimiz ya da beklen
timiz yok..

Hele 12 Mart ve 12 Eylül'de başımıza 
gelenleri düşündükçe tüylerimiz diken diken 
oluyor. Sonrasında yaşadıklarımız ise 
malum.

Sözü uzatmadan Cromwell'e bırakalım..
Meclis oturum halindeydi, meclis üyeleri 

her zamanki gibi kendi çıkarlarını koruyan bir 
kanun maddesini tartışıyorlardı.

Generali salonda görünce kakofoni dur
muştu, ağır adımlarla meclis başkanının 
kürşüsüne yaklaşan general tane tane 
seçilmiş kelimelerle konuşmaya başlamıştı:

'Oturumunuzu sonlandırmaya geldim, 
meclisi yaptığınız her icraat ile kirletmenize 
ve şerefleştirmenize artık kalıcı bir son ver
meye geldim, siz ki fitneci, fesatçı, meclis 
üyeleri, siz ki iyi bir hükümet olmak dışındaki 
ki her şey! Kiralık sefil yaratıklar, zavallılar, 
ülkenizi en küçük şahsi çıkar adına satılığa 
çıkaranlar, Judas gibi birkaç kuruş için Tan 
n'ya ihanet edenler, içinizde bir parça da 
olsun erdem kalmadı ,mı? Bir parça vicdan 
da mı yok? Atım kadar bile dindar değilsiniz! 
Altın sizin yeni Tann'nız olmuş! Satılığa 
çıkarmadığınız bir değerde mi kalmadı? 
Ulusunuzun adına iyi bir şey düşünemez 
misiniz? Sizi çıkarcı sürüsü, bulunduğunuz 
bu kutsal meclisi varlığınızla kirletiyorsunuz! 
Tanrı'nın kutsadığı, bu meclisi ahlak yoksunu 
davranışlarınızla hırsızların ini haline çevirdi
niz! Halkın size verdiği yetkiyi kötüye kul
landınız, siz ki halkın, umutsuz dertlerine çare 
olmalıydınız, kendiniz halkın en büyük dert 
kaynağı oldunuz! Ama ülkeniz beni bu asır
lardan beri temizlenmemiş ahırı temizlemeye 
çağırdı! Ve bu gücü de bana Tanrı verdi, bu 
şeytan ocağını yönetmeye geldim, ki vay 
halinize! Şimdi derhal defolun! Acele edin 
rüşvetin köleleri! Acele edin gidin! Süslü 
saltanat eşyalarınızı alın ve gidin!'

Bazı parlamento üyeleri 'meclisin üstün
lüğü' ya da 'halkın iradesi' falan gibi laflar 
edecek olmuştu. Generalin insanı donduran 
bakışları karşısında hepsi susmuş, usulca ve 
ellerinden geldiği kadar çabuk tüm korkak
ların yaptığı ve yapacağı gibi meçlisi terk 
etmişlerdi.

SMİMMIMİeBİİBHliitlIllllHI
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bir süre önce 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
sahiplerinden 
kamulaştırılarak 
alınan Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
önünde bulunan 
arsada genişletilme 
çalışmaları 
başlatıldı.
Yolun kenarında 
bulunan arsanın 
sahipleri tarafından 
kapatılmasından 
sonra araç ve 
yaya geçişlerinde 
büyük sıkıntının 
yaşanması 
üzerine harekete 
geçen Gemlik 
Belediyesi arsayı 
kamulaştırarak 
bedelini ödemişti. 
Arsada bulunan 
çitlerin sökülmesi 
nin ardından 
belediye ekipleri 
tarafından yolun 
genişletilme 
çalışmaları ve 
bir tarafında araçlar 

| için park yeri 
olarak düzenleme 
işlemine başlandı.

baytaş www.baytasinsaaLcom.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

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

SATILIK DAİffELER ;
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

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.baytasinsaaLcom.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen açılış için geliyor

tfmurlıey Zeytin Melezi açılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Bursa Yalova yolu 
üzerinde Umurbey 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
Zeytin Merkezi'nin 
açılışına CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
ve Bursa Milletve 
kili Onur Öymen'de 
katılacak.
Mülkiyeti Umurbey 
Belediyesine ait 
olan ve kısa süre 
içinde ihalesi 
yapılacak inşaatı 
tamamlanan Zeytin 
Merkezi'nde 
Umurbey bölgesi 
zeytinleri işlenerek 
müşteriye tek elden 
satışı yapılacak. 
Bugün saat 16.00 
da açılışı yapılacak 
olan Zeytin 
Merkezi'nde

düzenlenecek 
törene manken 
Tuğba Altıntop'un 
da davet edildiği ve 
büyük olasılıkla 
katılacağı öğrenildi. 
CHP Bursa II 
Başkanlığı ile

çok sayıda 
vatandaşın ve 
davetlinin açılışa 
katılması beklenen 
Zeytin Merkezi’nin 
bölge halkının 
ürettiği zeytinini 
değerlendirebile

ceği bir satış 
yeri olacağı 
bildirilirken 
Zeytin Merkezi'ni 
Umurbey Zeytin 
Kooperatifinin 
çalıştıracağı^ 
öğrenildi.

Gemlik Halk Dansları Topluluğu, davet üzerine Kuzey Kıbrıs’a gidiyor 

temlik Mili Dansları Tınlöli, 
TO İİlHlİ M İM
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Halk 
Dansları Topluluğu, 
Başbakanlık . 
destekli bir 
proje olan 
KKTC Uluslar 
arası Geleneksel 
İki Toplumlu 
Kültür Şöleni için 
Kuzey Kıbrıs'a 
davet edildi.
Dernek Başkanı 
Çağrı Selçuk, 
gezi hakkında 
yaptığı açıklamada; 
şenliğin 
Başbakanlık 
tarafından destek
lenen bir proje 
olmasının yanı 
sıra KKTC Eğitim 
Bakanlığı'nın 
kendilerini 
davet ettiğini 
ve 23 Temmuz

2008 tarihinde 
yola çıkacaklarını 
söyledi.
Atatürk Hava 
Limam’ndan 
başlayacak 
olan yolculuğun 
Lefkoşe’de 
tamamlanacağım

bildiren Selçuk, 
kafilenin ayrıca 
Girne ile Magosa'ya 
giderek gezilere 
katılacağını 
söyledi.
30 kişilik kafile 
ile çıkacakları 
gösteride

25 dakika 
süresince Türk 
Kültürünü en 
iyi şekilde 
sergileyeceklerini 
ifade eden 
Çağrı Selçuk, 
aynı şenliğe 
Kıbrıs Rum kesimi 
ile Yunanistan 
ekibinin de 
katılacak 
olmasının 
gözlerin kendi
lerinin üzerinde 
olacağını ve 
gösterilerini 
en iyi şekilde 
tamamlayacaklarını 
söyledi. 
Gemlik Halk 
Dansları Topluluğu 
KKTC'den 
29 Temmuz 
2008 tarihinde 
dönüş yapacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Yazı YORUM

Okuyun, doğru bu....
Mehmet Şevki Eygi diyor ki; 

“1950’lerden bu yana 40 bin cami binası, 
bu iş için trilyonca dolar harcama yaptık. 
Ama bunlar İslam medeniyet ve 
kültürüne uygun, güzel ve estetik vasıflı 
binalar olmadı.

Bunların mihraplarına geçecek kaliteli 
imamlar, minberlerine çıkıp hutbe okuya
cak kaliteli hatipler, Müslümanları uyara
cak kaliteli vaizler yetiştirmeyi düşün
medik.

79 bin camiye hela, imam ve müezzin 
lojmanı yaptırdık. ?

On binlerce camiye kalorifer yaptırdık, 
pahalı klima cihazları taktık.

Camileri hoparlörlerle, ışıldaklarla, 
vantilatörlerle doldurduk.

Evet, son elli yıl içinde bunlara tril 
yonlar harcadık."

“BÜTÜN gücümüzü Kuran kursu, 
imam-hhtip mektebi, ilahiyat fakültesi 
açmaya sarf ettik.

Hesabı yapılsa, bunlara akıllara dur
gunluk veretek miktarlar harcadık.

"RAMAZANLARDA birtakım din cema 
atleri beş yıldızlı, lüks otellerde bin kişi-** 
lik ihtişamlı, İsrafil, gösterişli, günahlı 
iftarlar veriyordu.

O günah yuvalarında verilen iftarlar 
dinimize uygun muydu?"

Vai.iahi ne deseler hakları var...
"BİZ; bir sürü hizip, fırka, grup, 

cemaat ve tarikata ayrıldık ve birbirimi
zle çekişip tepişmeye başladık. Hazretim 
yanılmaz, bizim cemaatin ulu zatı yap
maz, hoca efendi yanlış yapmaz...” 1 
dedik.

Sorgulama yok, hesap sormak yok, 
kontrol yok.

Bu şartlar altında ümmetin işleri 
elbette kötüye gider."

Çizmeyi aşmanın da bir ölçüsü olmalı! 
Biz ölçüyü filan kaçırmışız...

“BİZİ mahvedenler, militan din düş
manları değil, içimizdeki din sömürücü 
şü, din rantı yiyen işbirlikçi, hain alçak
lardır...”

PEKİ, tırnak içindeki bu görüşler üstat 
Mehmet Şevki Eygi’ninse, din âlimi Prof. 
Dr. Yaşar Nuri Öztürk de

“Ben de bu satırların altına imzamı 
atarım.

Keşke M. Şevki Eygi bunları on yıl, 
yirmi yıl önce-söyleseydi, yazık oldu 
Türkiye’deki Müslümanlâra!” diyorsa...

Kendi deyimleriyle "Müslümanların zıt 
kardeşleri" aynı görüşleri paylaşıyor
larsa...

Bize de bunları yazmak, “Prof. Dr. 
Yaşar Nuri Öztürk’ün son kitabı Allah ile 
Aldatmak’ı okuyun" demek düşer.

Kitabı okuyunca kimlerin kimleri,
Allah ile nasıl aldattıklarını anlayabili 

yoruz..
Bu kitabı muhakkak okuyun....

KRŞ€D€ 3€KL€M€K VOK

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 9S

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Belde halkı ürettiği zeytini kendi kooperatifinin satış mağazalarında pazarlayacak

Umurhevlilerin rüyası gercelı olda
Sofralık zeytin 
denince akla 
Gemlik gelir. 
Dünyanın en 
lezzetli siyah zeytini 
Gemlik ve çevresi 
ikliminde oluşur. 
Gemlik tipi zeytinin 
en çök üretildiği 
yerlerin başında da 
Umurbey beldesi 
gelir. Asırlara 
uzanan geçmişi 
olan zeytin ağacı 
aynı zamanda 
zeytin dalı barışın , 
da simgesidir. 
İnsanoğlu zeytin 
dalını başına taç 
yapıp, barış getir 
meşini dilemiş. , 
Geçmişi tarihin 
derinliklerine uzanan 
ve bir Akdeniz 
ürünü olan zeytin,A 
Gemlik ve çevresinin 
de geçim kaynağı 
ölmüş. Zeytin yetiş 
tirmek öyle kolay 
bir iş değil, emek 
ister, sabır ister. 
Kendine yetecek 
kadar zeytinliği 

| olanların tek 
j. geçim Kaynağıdır 

zeytinlikleri.
Umurbeyli 500 bin 
zeytin ağacı ile 
yılda 6 bin ton 
zeytin üretmektedir. 
Bu zeytinin büyük 
bir bölümünü üretici 
köylü kabında 
olgunlaştırmakta 
veya Marmarabirlik’e 
satmaktaydı.
Artık, Umurbey 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, bu 
ürünün önemli 
bir bölümünü 
depolamaya ve 
pazarlamaya başladı. 
Umurbeyli zeytine 
ömrünü vermiştir.

Sabahın erken 
saatinde çoluk 
çocuk, yaşlı genç, 
kadın erkek, kar- 
kış, yağmur, çamur 
demeden erkenden 
yollara dökülüp Zey 
tinliğıne giderler. 
Son yıllarda zeytin 
üreticisi emeğinin 
karşılığını alamıyor. 
Bunun için uzun 
'yıllardan beri bir 
kenarda gelişme 
miş olan koopera 
tıflerine yeniden , 
sarılır oldular.
Umurbey’de 
de böyle bir 
kooperatif var. 
Umurbey Beldesi 
Tarımsal Kalkın 
dırma Kooperatifi 
etrafında kenetle
nen Umurbeyliler, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
öncülüğünde 
yıllardır özlemini 
çektikleri bir ilki 
gerçekleştirdiler. 
Yalova asfaltı 
üzerinde bulunan ? 
eski soğuk hava 
deposunu zeytin 
işleme merkezi ve 
Umurbey zeytininin 
satıldığı mağazalar 
haline getirdiler. 
Umurbeyliler, . 
bugün bu işletmenin^ 
açılışını coşkuyla 
yapacaklar.

UMURBEYLİ 
ZEYTİNLE 
GEÇİNİYOR 
Gemlik’te üretilen 
zeytinin yüzde 
20’sinin üretildiği 
Umurbey’de zeytin 
belde ekonomişinin 
tek gelir kaynakların
dan biridir.
Nüfusun yüzde

70’ihin geçimi zeytin
den sağlanmaktadır. 
Zeytin üreticisi ken 
dine yetecek kadar 
olan zeytinliğinde 
hergün çalışır. 
Hiç de şikayetçi 
olmadan, şükrederek 
çalışır. O, Atatürk’ün 
söylediği gibi 
gerçek efendidir. 
Ancak, bugünün 
koşullarında zeytin 
üreticisi-artık 
emeğinin karşılığını 
alamamaktadır. 
İşte bugün açılışı 
yapılacak olan 
Umurbey Zeytin 
Merkezi

Umurbeylinin 
ürünlerini satacak. 
Gemlik zeytini 
markası içinde 
Umurbey zeytininin 
de yeri olduğunu 
yo|dan geçen 
tüm tüketicilere 
tanıtacak. .
Umurbey Belediye 
Başkanı zeytin 
üreticisinin içine 
düştüyü son durumu 
her platformda 
anlatan bir kişi.
Bu konuda çözümler ( 
için bir kitapçıkta 
hazırladı.
Marmarabirlik üzeri 
ne düşen sorumlu

luğu yerine getire- 
meyince kendi 
kooperatiflerini 
geliştirmeyi uygun 
buldu.
Belediye mülkiye 
tinde olan 3 bin 
202 metrekarelik 
arsa üzerine yap
tırdığı bir proje 
ile Umurbey zeytini
ni işleme için 
tesisi ihale etti.
Şimdi gelişmeleri 
Başkan Güler’den 
dinleyelim.
“İhaleye çıkardığı 
mız işletme tesisi 
ve 8 adet satış 
mağazamız 
tamamlanarak 
hizmet girdi. 
Bu tesiste yalnız 
Umurbey’de yetişen 
zeytin işlenecek, 
paketlenecek ve 
tüketiciye sunula
cak. Daha önce bu 
tesisin bulunduğu 
yerde soğuk hava 
depomuz vardı.
Yıkılarak yerine 
bölge hajkına 
hizmet verecek 
bu projeyi gerçek-

Ieştirdik. 1994 
yılında kurulan 
Köy Kalkındırma 
Kooperatifimiz yıl
lardır gelişmiyordu. 
120 ortağı olan bu 
kooperatifi ele 
alarak, üye sayısını 
550’ye çıkardık. 
Projenin gerçek
leşmesinden 
sonra üye sayımız 
daha da artacaktır. 
Zeytin işleme ve 
tesisleri öncelikle 
Umurbey Tarımsal 
Kalkındırma Koope 
ratifi bünyesinde 
toplanan üreticiye 
hizmet verecektir.

10 Temmuz 2007 
tarihinde temellerini 
attığımız bu tesis 
tamamlandı. Bugün 
saat 16.00’da 
açılışını gerçekleş
tirerek, hizmete 
devam edeceğiz. 
Projede 515 
metrekare kapalı 
alanı olan 8 dükkan 
700 metrekare zeytin 
işleme tesisinden 
oluşmaktadır. Bu

. projeye 710 bin YTL 
harcayarak, 10 ay 
gibi kısa bir sürede 
bitirdik. Bugünkü 
açılışımıza tüm 
böge halkını, 
Gemliklileri davet 
ediyoruz. Bu açılış 
Umurbeylinin 
şöleni olacaktır. 
Gemlik’e ve 
bölgeye böylesine 
güzel, modern 
ve hijyenik tesis 
kazandırmaktan 
büyük gurur duyu 
yoruz. Burada işyeri 
açan esnafımıza da 
bol kazançlar 
diliyoruz."

ZEYTİN MgSjj
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Maç öncesi bir yazı
Milli maça iki saat var ama 

Türkiye bu maça endeksten
di.
İşin kötü yanı biz bir yakın 

düğünü nedeniyle maçı 
izleme olanağını maç sonrası 
elde edeceğiz.

Çek Cumhuriyeti ile yapılan 
karşılaşmayı izlerken yaşa 
dığımız heyecanı bu kez 
yaşama imkanımız olmaya
cak.
2-0 lık yenilgiden 3-2’iik galibiyeti 

yakalamasını bilen bir milli takımın yan 
final maçını izleyememek üzüntü verici 
olacak ama kalbimiz hep millilerimizde 
olacak.

Türk millileri Viyana da karşılaşmadan 
galip gelirse, ikinci Viyana kuşatması 
gerçekleşebilir.

Sonucu nefesimizi tutarak bekleye
ceğiz.

Ulusal duygu bu olsa gerek..

UMURBEY’İN ÖNEMLİ GÜNÜ

Umurbey Belediyesi tarafından yap
tırılan Zeytin İşleme ve Satış Merkezi 
10 ay gibi kısa bir sürede tamamla
narak hizmete açıldı.

Bugün saat 16.oo da resmi açılış var. 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Güler, iki dönemdir
Umurbey’e Belediye Başkanı ilçenin

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com '

en küçük beldesi olan Umurbey’de 
hizmet süresince başarılı işlere imza 
atan bir Başkan Fatih Mehmet Güler...

Umurbey de Belediye Başkanlığına bir 
daha aday olmayacağını açıklayan 
Güler, Aytepe Projesini de yaptırarak 
hizmet süresini bitirmek istiyor.

Fatih Mehmet Güler Umurbey’e unu 
tulmaz eserler bırakıyor.

Çok Amaçlı Düğün Salonu, İznik 
Gölü’nden gelen suyun sulama suyu 

Fatih Terim Fatih Mehmet Güler

olarak belde halkına kullandırıl
ması, iktidardan destek bula
madığı Ay tepe. Havuz ve Umur 
bey Zeytinlik Sulama projesi, 
spor çalışmaları, ikili ilişkiler, 
eğitime katkı, sanatsal faali 
yetler, eski belediyenin üniver
site için hazırlanması, eski eser
lerin korunması, evsel atıkların
geriye dönüşüm projesi ve 
zeytin üreticilerine yönelik 

bugün açılacak tesis..
Fatih, halkla ilişkilerini iyi yürüten, 

yaptığı hizmetleri iyi tanıtmasını bilen, 
girişken, kültürlü, belediyecilik deneyi
mi gelişmiş, sosyal bir kişi..

Bugün yapılacak açılışa CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Onur Öymen katıla
cak.

Bu durum, Fatih Mehmet Güler’in 
siyasetteki yerinin bundan sonra CHP 
saflarında devam edeceğinin net bir 
göstergesidir.

Fatih Güler, CHP’den Gemlik Belediye 
Başkanlığı için yola çıkmıştır.

Bunun gizli saklı bir tarafı kalmamıştır.
Kendisi hangi tarihte CHP’ye üyelik 

başvurusunda bulunacak bilmiyorum 
ama, biran önce bulunmalıdır.
Fatih’in Gemlik CHP’ye katılması parti 

içinde ne gibi gelişmelere yol açacağını 
göreceğiz.

Umurbeyliler güzel bir tesise kavuştu
lar. Hayırlı olsun.

Cin Shenyag üniversitesi ile 
Uludağ Üniversitesi arasında 

dostluk köprüsü kuruluyor

*
®ZELQ AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

Bursa’nın Çin’deki 
kardeş şehri 
Anshan’ı 1-6 
Haziran tarihleri 
arasında ziyaret 
eden heyet arasında 
bulunan Uludağ 
Üniversitesi öğretim 
üyeleri ile Şhenyang 
Üniversitesi 
arasında dostluk 
bağları kuruluyor. 
Ziyarette, Türk 
heyeti ile tanışan 
Shanyang Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Zhang Yulong, 
Prof. Dr. Daocai 
Chi, Prof. Dr. Wang 
Jingkuan ile Dış 
İlişkiler Ofisi yetki 
lisi E Jian’ın Türk 
heyetine olumlu 
etkiler bıraktığını 
söyleyen Uludağ 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Vahap 
Katkat, ilk defa Çin’e 
yaptıkları bu ziyaret
ten çok memnun 
kaldıklarını, gelecek 
yıllarda iki üniver
site arasında öğre
tim görevlisi, öğren
ci değişim programı 
ve teknik iş bir

' 2002

YÜZMEKİMLER KATILABİLİR?
Anasınıfı, ilköğretim okulu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI 
YÜZME Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Avda 8 Saat 
BUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 Saat 
MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZ PATENİBİNİCİLİK 160 YTl
RESİM-MÜZİK 
İNGİLİZCE

ıoo m 
150 m

İNGİLİZCE

KURS DÖNEMLERİ MÜZİK 
1. DÖNEM: 30 HAZİRAN-24 TEMMUZ 
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ-21 AĞUSTOS 
KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM? BUZ PATENİ
16 Haziran 2008 tarihinden itibaren okulumuza gelerek
27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. 

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır. 
Kurslar IS kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

liğinin artacağını 
söyledi.
Üniversite bazında 
eğitim konusunda 
kardeşlik köprüsü 
kurulduğundan bu 
yana mutlu olduk
larını söyleyen Kat 
kat, Çin’de gördük
leri misafirverlikten

dolayı duygulandık
larını belirtti.
Anshan kardeş 
şehri fahri temsilcisi 
Necat Yahya’nın 
organize ettiği 
geziye, Prof. Dr. 
İsmail Filya*, Doç. 
Dr. Orkun Barış 
Kovancı da katıldı.

Umurbey Paşabahçeler Mevkii Cihatlı Yoiu GEMLİK 
Tel: 513 5074 ■ 513 50 05 Faz: 513 50 84 rn.aykeiitilkogretiiii.kl2.tr

mailto:kadri_guler@hotmail.com
rn.aykeiitilkogretiiii.kl2.tr
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W M Mili IlIBIlfUll M ELEMAN ARANIYOR

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Tüm yurtta Bayrak 
Ana olarak ün 
yapan şair ve yazar 
Şadiye Bingül, 
Anadolu'ya yaptığı 
gezide Sarıkamış 
Kaymakamı 
Rahmi Köse'nin 
çerçeveletip 
hediye ettiği
Sarıkamış şiirini 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
hediye etti.
Yaklaşık bir yıl 
önce Başkan 
Turgut'tan aldığı 
destekle yollara 
koyulan Şadiye 
Bingül, bu süre 
içinde bir çok 
Anadolu iline 
giderek başta Vali 
olmak üzere 
Kaymakam ve Bele 
diye başkanlarını 
ziyaret ederek on 
lara bayrak hediye 
etti. Sarıkamış 
Kaymakamı'ndan 
birde açılmak üzere 
150 metrekarelik 
bayrak hediye alan 
Şadiye Bingül, 
kendisine moral ve 
destekte bulunan 
Başkan Mehmet

Hatta sonu yağmur geliyor
Türkiye’yi etkile 
yen sıcak hava dal
gası Doğu bölgel
erde de etkili 
oluyor. Batıda ise 
sert esen poyraz 
serinlik vermeye 
başladı. Hafta sonu 
sıcaklıklar biraz 
azal sa da yine 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyredecek. 
İstanbul’da poyraz 
sert eserek serinlik 
verebilecek ancak

Turgut'a yaptığı 
nezaket ziyaretinde 
aldığı hediyeleri ko 
rumak üzere teslim 
etti. Yakında Anka 
ra'ya giderek Bü 

sıcaklıklar yine de 
yüksek, ısınmadan 
dolayı ara ara beyaz 
bulutlar görülüyor. 
Ankara da sıcak, 
İzmir’de sert esme 

yükşehir Belediye 
Başkanı Melih 
Gökçekle görüşe
ceğini söyleyen 
Bayrak Ana Şadiye 
Bingül, kendisine 

ye başlayan 
poyraz serinlik 
veriyor, hafta 
sonu ise rüz
gar daha 
kuvvetli ese
cek. Adana’da 
bugünlerde 
nem oranı 
düşük ancak 
hava çok sıcak 

olacak. Bugün 
İstanbul 31, Ankara 
32, İzmir 35, Bursa 
32, Adana 35 
derece.Marmara’da 

hediye olarak götür 
mek üzere Başkan 
Turgut'tan Türk 
Bayrağı istedi. 
Büyük boy Türk 
Bayrağını Melih 
Gökçek'e Gemlik 
anısı olarak götüre
cek olan Şadiye. 
Binğül'e teşekkür 
eden Başkan Turgut, 
Türkiye'nin birçok 
yerine başlattığı 
ziyaretlerin çıkış yeri 
olan Gemlik'ten 
gittiği yerlere sevgi 
ve selam götüren 
Şair ve Yazar Şadiye 
Binğül'e teşekkür 
ederek "Yakında 
gideceği Ankara 
ziyareti için Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Melih Gökçek'e 
Türk Bayrağı 
gönderiyorum.
Kendisi çok 
önemli ve kutsal 
bir yolculuğa 
yeniden çıkacak. 
Bayrak sevgisini 
tüm insanlara 
aşılamak için 
ülkeyi dolaşıyor. 
Kendisini bu 
yönünden dolayı 
kutluyorum ve 
hayırlı yolculuklar 
diliyorum" dedi.

Zemin işletmesinde çalışacak 
ÖHMUHASEBEBİLEII 

BAYMELEIMNABAHIYOI. 
GÜZNUZmİNCİllK

TEl: 0.224 514 40 90
0.533 462 03 11

ELEMAN ARANIYOR
BAY-BAYAN SATIŞ MÜDÜRÜ 

BAYAN SATIŞ EMLEMANI 
MUHASEBE MÜDÜRÜ

ŞANTİYE ELEMANI ABANIYOB 
MÜf: GMA inş. Ltd. Şii.

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:50
Til: 51 2 0 0 5 0 GEMLİK

SATILIK KIYMETLİ ARSA

sıcaklıklar buğün de 
30 derecenin 
üzerinde ancak 
poyraz sert eserek 
havayı serinletecek. 
Isınmadan dolayı 
bugün de Edirne- 
Kırklareli arasında 
yaz yağmurları 
görülebilir. Hafta 
sonu da bölgede 
poyraz sert, 
sıcaklık biraz azal 
sa da yine mevsim 
orta lamalarının 
üzerinde olacak.

AZOT YOLUNDA 
İSLAMKÖY 

AKCAN GÜMRÜKLEME YANINDA 
4000 M2 ABSA SAHİBİNDEN 

SATILIKTIK 
GSM 0 532 254 24 80

Özel Pis Hekimleri SSK, Bağ-Kur 
«e Emekli Sandığı üyelerine 

hizmet yermeye haşladı
Diş Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SSK, 
Bağ-Kur ve emekli sandığrüyeleri hastanelerden sevk alarak, özel diş hekim
lerinde kron köprü ve protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tür 
diş sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de krom, köprü ve protezleri
ni yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)

KAŞEDE OCKLCMCK VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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



Jk

UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA 

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ.
Adres: İstiklal Cd. Gemlik f BURSA

TEL: 0.224 513 60 40
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Tratikleki takip kanlı bitti
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de, iki otomobil 
sürücüsünün arasın 
da yaşanılan takip 
kavgasında bir kişi 
bıçaklanarak ağır 
yaralandı.
Hastaneye kaldın 
lan yaralının hayati 
tehlikesinin bulun
duğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çirişhane 
Mahallesi Etibank 
Taksi Durağı yanın
da meydana gelen 
olayda, birbirini 
takip eden iki oto
mobil sürücüsünün 
kavgası kanlı bitti. 
İlkcan A. (23) ve 
arkadaşı Mehmet G. 
(24), otomobilden

Sokak ortasında ölü huluııılp
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de sokak ortasında 
bir kişi ölü olarak 
bulundu. Cumhu 
riyet Savcısı, ölümü 
'şüpheli' bularak 
soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye 

.göre, Selamet
Mahallesi Kibar 

inerek, takip ettik
leri otomobil sürü 
cüsü Fatih M.'yi 
(23) darp etti. 
Bunun üzerine eline 
aldığı sustalı bıçağı 
rastgele sallayan 
Fatih M., Mehmet 
G. ve İlkcan A.'yi 
bıçakladı.
Hastaneye kaldın 
lan yaralılardan 
İlkcan A.'ın 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Zanlı Fatih M.’ise 
suç aleti bıçakla 
birlikte polis 
tarafından yaka
landı. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

Sokak'ta bir kişinin 
yerde yattığı 
ihbarını alan polis 
ekipleri, Ertuğrul 
Özdemir'in (46) 
cesediyle karşılaştı. 
Özdemir'in ölüm 
sebebinin belirlen
mesi için cesedi 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

Bursa'nın Orhaneli ' 
ilçesinde gıda top
tancısından çaldık
ları çelik kasanın 
boş çıktığını gören 
kimliği belirsiz hırsı
zlar, kasayı 
Balıkesir'in 
Dursunbey ilçesi 
yakınlarında yol 
kenarına atıp kaçtı. 
Jandarma devriye 
ekiplerinin bulduğu 
kasadan sadece

Bursa'nın merkez 
Gürsu ilçesinde 
bir genç, eve 
alkollü olarak 
gelen ve babasıyla 
tartışan ağabeyini 
bıçakladı.
Hastaneye kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenilirken 
olayla ilgili 
başlatılan

1 adet senetle, 
eski TL cinsinden 
çek defteri ve 
kimlik kartı çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Fevzipaşa 
Mahallesi Zafer 
Caddesinde 
Mustafa Bahçe'ye 
ait gıda toptancısı 
dükkanına giren 
kimliği belirsiz hır 
sızlar, 80 kilp ağır
lığındaki çelik 

soruşturma sürüyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yenidoğan 
Mahallesi Erciyes 
Sokak'ta ikamet 
eden Abdullah K. 
(25) eve alkollü 
geldi. Bunun 
üzerine babası 
Medeni K. (49) ile 
tartışan Abdullah 
K., kardeşi İlyas 
K. (22) tarafından 
evden çıkartıldı. / 

kasayı çaldı. 
İçerisinde para 
bulunmayan çelik 
kasasının çalındığını 
söyleyen işyeri 
sahibi Bahçe duru
mu polise bildirdi. 
Yapılan araştırmada 
çalınan kasa, 
Balıkesir'in 
Dursunbey ilçesi 
yakınlarında 
Gökçedağ Jandarma 
Karakulu görevliler

Abdullah K. bir süre 
sonra yeniden eve 
gelerek babası ve 
kardeşiyle tartış
maya başladı. Bu 
esnada Medeni K., 
eline ahdğı sopayla 
oğlu Abdullah K.'ya 
vurdu. Abdullah K., 
daha sonra kardeşi 
İlyas'a tokat attı. 
İllyas K. da, eline 
aldığı bıçakla 
ağabeyini bıçakladı. 

ince yol kenarına 
atılmış olarak bulun
du. Kapağı açık 
kasadan 1 adet 
senetle TL cinsinden 
çek defteri.ve kimlik 
kartı çıktı. İşyeri 
sahibi Musatfa 
Bahçe, kasa ve 
eşyalarını güvenlik 
güçlerinden teslim 
aldı. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı tarafın
dan hastaneye 
kaldırılan Abdullah 
K.'nın hayati 
tehlikesinin 
bulunduğu öğre
nilirden olayla 
ilgili basatılan 
soruturma sürüyor. 
Zanlı İlyas K. ile 
babası Medeni K. 
ise gözaltına alındı.

&

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN s-Kurda e-isiiiıdaın dönemi başladı
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SAM »e KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ A8AVINIZ
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 g 

1 ' 11 'eS»

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

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa g

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.

£ «e

Macîde ÖZALPTel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 |

Türkiye İş Kurumu, 
e-istihdam (İş-Kur 
Portal uygulama sis
temi) projesini haya
ta geçirerek tüm 
işlemleri internet 
ortamında yürütme 
yi hedefliyor.
Proje kapsamında 
kullanıcılar tüm 
işlemlerini elektro 
nik ortamda 7 gün 
24 saat gerçekleşti 
rebilecek. Türkiye İş 
Kurumu Bursa II 
Müdürü Kasım Tilki, 
düzenlediği basın 
toplantısında e-istih
dam hizmetinin 
sunduğu imkanları 
tanıttı. İşverenlerin 
ofislerinden veya 
evlerinden internet 
ortamında sistemde 
kayıtlı iş arayanları 
sorgulayabileceğine 
dikkat çeken Tilki, 
"İş arayan, seçme iş 
görüşmesine davet 
yapabilmekte. İşv
erenler, işten ayrıl
ma bildirgelerini 
internet ortamında 
kuruma gelmeden 
sistem ortamında 
iletebilmektedir. İş 
gücü çizelgelerini 
internet ortamında 
iletebilecek. İş-Kur 
ile işbirliği içindeki

eğitim firmaları kurs 
işlemlerini internet 
ortamında yürüte
bilmektedir.
Vasıflarına uygun 
işleri sistemde ara 
yabilir. Açık işlere iş 
başvurusu yapabilir. 
İşkur'a kayıtlı olan 
işsizler, işgücü eği 
tim kurslarına inter
net ortamında baş 
vurabilir. İş ve mes 
lek danışmanlığı 
hizmetindne yarar
lanmak için randevu 
almak isteyenler 
sistem üzerinde ran
devu verebilecek. 
Danışan istediği 
randevunun yetkiller 
tarafından verilip 
verilmediğin takip 
edebilecek, iş ara 
yanlar meslekler 
hakkında detaylı bil

gi almak isterlerse 
buraya ulaşabilmek
tedir. Sigortalı 
işsizler hazılanan 
siteden işsizlik 
ödeneği müracatın- 
da bulanabilmekte- 
dirler" dedi.
Tilki, e-istihdam'- 

dan yararlanacak 
kişileri, "İş arayan
lar, işverenler. 
İşveren vekilleri, 
tarım aracıları, 
işgücü eğitim 
kurslarına katılmak 
isteyenler, danış
manlık hizmet
lerinden faydalan
mak isteyenler, 
işsizlik ödeneği 
veya iş kaynı 
tazminatı 
müracaatçıları, 
akademisyenler, 
araştırmacılar ve 
öğrenciler" olarak 
sıraladı, 
iş arayanlar ve 
işverenler için 
self servis alanı 
açıldığını da hatırla
tan Tilki, "Evinde 
bilgisayar olmayan 
vatandaşlarımız 
gelip buradaki 
bilgisayardan 
işlemlerini 
yapabilecekler" 
şeklinde konuştu.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen ‘47. 
Uluslararası Bursa 
Festivali’ne, ‘Genç 
lerle Alaturka’ kon
seri damgasını 
vurdu.
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nda ger 
çekleştirilen konser 
de, Yansımalar gru 
buna Şevval Sam ve 
Nev eşlik etti. 
Bursalı sanatsever
lerin büyük ilgi gös
terdiği konserde, . 
festivale özel bir 
repertuar seslen 
diren sanatçılar, 
sevenlerinden bol 
bol alkış aldı.
Aziz Şenol Filiz ve 
Birol Yayla’nın 
öncülüğünde, 9O'lı 
yıllardan bu yana 
Türk Müziği’nin 
geleneksel öğelerini 
günümüzde yaşatan 
Yansımalar grubu. 
Bursa’da ney, tan- 
bur, gitar, kontra- 
bas, kanun, çello ve 
vurmalı çalgılardan 
oluşan zengin müzi 
kal kimliğini sanat
severlerin beğeni
sine sundu. Birol 
Yayla’nın eserlerinin 
ağırlıklı olarak ses 
lendirildiği coşkulu 
gecede, geleneksel 
ve anonim temaların 
da hayat bulduğu

Köylüye 1 milyon YTL ek gelir
Bursa’da son 30 
yılda yapılan 7 bin 
hektarı aşkın fıstık 
çamı ağaçlandırma 
alanları meyve ver 
meye başlarken, koy 
lüye 1 milyon YTL 
ek gelir sağlanmış 
oldu.
Geçtiğimiz 30 yıl 
içerisinde Marma 
ra'nın güney kesimin 
de 500 metre yük
seltiye kadar olan 
bozuk orman alan
larından uygun alan
lara 7 bin hektardan 
fazla fıstıkçamı ağaç 
(andırması yapan 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü, başta 
Bursa Karacabey, 
Mudanya ve Gemlik 
ilçeleriyle Yalova'da 
geniş fıstıkçamı 
ormanları oluşturdu. 
Alanların sıklık 
bakımları ve buda 
maları planlama 
dahilinde ekipler 
tarafından her yıl 
yapılıyor.

, Fıstıkçamı 12-15

repertuar, açıkhava 
tiyatrosunda yankı
landı. Özgün tarzıyla 
beğenilen Yansıma 
lar ile aynı sahneyi 
paylaşan Şevval 
Sam ile Nev de ku 
laklarda hoş tınılar 
bırakan alaturka 
eserler seslendirdi. 
Gecenin finalinde 
sahneye çıkan Şev 
Val Sam. ‘Yıldızların 
Altında’, Şimdi 
Uzaklardasın', Bağ 
dat Yolu' ve ‘Ağlama 
Değmez Hayat' gibi 

W'

......
yaşlarında kozalak 
vermeye başlarken, 
25-30 yaşından 
itibaren de normal 
kozalak verimi alını 
yor. On beş yaşın 
üstündeki fıstıkçamı 
alanlarında yıldan 
yıla kozalak verimi 
artığını söyleyen 
yetkililer, çevre or 
man köylüsü işlet
melerin izin ve dene
timinde fıstıkçamı 
kozalaklarının top
landığını belirtti. 
Toplanan kozalakla 
rın, idareye bir kilo
gram için 10 kuruş 
tarife bedeliyle 

daşlarla birlikte 
söyledi.
Bursa’da hayran
larıyla buluşmanın 
mutluluğunu 
yaşadıklarını 
anlatan sanatçılar, 
yaklaşık 1,5 saat 
süren konserde 
izleyicileri eğlen 
ceye doyurdu. 
Keyifli konserin 
ardından Büyük 
şehir Belediyesi 
Başkanvekili 
Recai Ekmekçi, 
sanatçılara çini 
vazo armağan etti.

satıldığını anlatan 
yetkililer, 2007 yılın
da bölge mıntıkasın
daki fıstıkçamı 
ormanlarından, 
çevre orman 
köylüsünün 500 bin 
kilograma yakın 
fıstıkçamı kozalağı 
toplayarak piyasada 
değerlendirdiğini 
ifade etti.
Orhangazi'de bulu
nan fıstıkçamı 
tohum meşceresin-j 
den toplanan ve 
fidanlıklardaki 
tohum ihtiyacı için 
toplanan kozalaklar
dan fazlası

Gönül Köprüsü misafirleri 23 
Haziranda Bursa’da buluşacak
Gönül Köprüsü 
Projesi kapsamında 
Adana'dan Bursa'ya 
gelecek 315 öğren
ciden oluşan ilk 
grup, 23 Haziran'da 
Bursa’da olacak.
Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından 
ülke geneli kardeşlik 
bağlarının güçlen
mesi amacıyla baş 
latılan Gönül Köp 
rüsü projesi kap
samında Adana'dan 
Bursa'ya gelenecek 
öğrenci gurubu Pa 
zartesi günü

Mı IIIMİlllll tisliıı iiiIm

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu bünye 
sinde Türkiye'de bir

geçtiğimiz günlerde 
Bursa İşletme 
Müdürlüğü'nde açık 
artırmayla satıldı. 
Yapılan bu satışta 
bir kilogram 
fıstıkçamı kozalağı 
2.16 YTL'den alıcı 
buldu. Böylece 
toplanan kozalaklar
dan köylüye ortala
ma 2 lira kalmış 
oldu. Çevre orman 
köylüsü, fıstıkçamı 
kozalağından yak
laşık bir milyon YTL 
ek gelir elde etti. 
Ortalama üç 
fıstıkçamı koza
lağının 1 kilogram 
olduğu düşünülürse 
bir kozalağın bir 
ekmeğe eş değer 
olduğunu vurgu
layan yetkililer, genç 
fıstıkçamı orman
larının bakımları ve 
budaması yapıldıkça 
her yıl ürünün katla
narak artacağının 
hesaplandığını 
açıkladı.

karşılanacak. 
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Uludağ Yurt 
Müdürlüğü önünde 
ağırlanacak olan 
öğrecni gurubuna 
karşılamak için 
hazırlanan Bursa İl 
Milli Eğitim Müdür 
lüğü başta olmak 
üzere eğitim cami
asını heyecanlan 
dırdı.
23.06.2008 Pazartesi 
günü saat 21.30'da 
II Milli Eğitim Müdü 
rü Atilla Gülsar, 

ilke imza atarak 
oluşturulan Şehir 
Tiyatrosu Amatör 
Kolu'nun oyuncu
ları, 'Düş Perdesinin 
Ardında' adlı kısa 
oyunla sanatsever
lerden tam not aldı. 
Şehir Tiyatrosu 
bünyesinde geçmiş 
dönemlerde tiyatro 
ve oyunculuk eğiti
mi alan oyuncular, 
Çocuk Sanat 
Evi'nde gerçekleşti 
rilen programda, 
Jean Tardieu'nun 
kısa oyunlarını sah
neleyerek sanatse 
verler karşısında 
ilk sınavlarını verdi. 
Büyükşehir Bele 
diyesi Şehir Tiyatro 
su Bölüm Başkahı 
E. Ertan Akman'ın 
konsept yönetmen
liğini üstlendiği pro
jede, Jean Tardie 
u’nun 'Sayın ben’, 
'Gecenin takdisi*,

KAŞ€D€ G€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

M rSAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı 
H.Bahar Apak, 
Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Leyla Ertuğrul 
Oflaz, Osmangazi 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa 
Zeyrek ve 
Yıldırım Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi ve 
İletişim Meslek 
Lisesi Müdürü 
Necdet Bıçak 
tarafından 
karşılanacak.

'Dış sesler', 'Gerek 
siz terbiye', 'Kim var 
orada' ve 'Şatoda 
kalabalık Var' adlı 
kısa oyunları, M. 
Eren Topçak yöneti
minde sahnelendi. 
Tiyatro sanatına 
gönül veren Nurten 
Hıdıroğlu, Sibel 
Uğur, Esra Yaşar, 
Seçil Ertürk, Semiha 
Şahin, Mehmet Eser, 
Volkan Kökçam, 
Alper Aydın, Ertuğ 
rul Altıner, Deniz 
Şen, Uluay Güvener 
Koçak, Umut Uğur 
ve Sinem Seray Cö 
mert sahnede sergi 
(edikleri başarılı per
formanslarıyla beğe 
ni topladı. Oyunun 
sonunda sanatse 
verlerin alkışlarıyla 
ödüllendirdiği 
amatör oyuncular, 
profesyonel tavır
larıyla gelecek vaat 
ettiklerini gösterdi. 
İlk performansların
da oyuncuların 
heyecanına aileleri 
ve yakın dostları da 
ortak oldu. 'Düş 
Perdesinin Ardında' 
adlı oyunlar, 2008- 
2009 sanat sezonun
da periyodik olarak 
sanatseverlerin 
beğenisine 
sunulacak.



21 Haziran 2008 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 11

Korneadaki Şekil Bozukluğu" Çapraz 
Bağlama" Yöntemi ile Tedavi Ediliyor

ha * 
er,|

Uzmanlardan 
dondurma uyarısı ı

Keratokonus gözün 
en önde yerleşimli 
saydam kornea ta 
bakasının, ilerleyici 
incelme ve sivrileş 
mesi nedeni ile deli 
nerek korneal nakle 
kadar gidebilen 
zorlu bir hastalığıdır. 
Bu hastalığa bir baş 
ka deyişle korneada- 
ki şekil bozukluğu 
yadaerime denile 
bilir. Keratokonus 
aynı zamanda exci 
mer lazer tedavisi 
olmak için gelen 

r hastalarda yapılar, 
tetkikler sonucunda 
tespit edilmesi nede 
niyle olçukça güncel 
de olan bir hastalık. 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi GÖz 
Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Murat Moray 
keratokonus hastalı 
ğı ve tedavisinde 
Bursa'da ilk kez 
uyguladıkları Cros 
slinking (Çapraz 
Bağlama) tedavisi 
hakkında en çok 
merak edilen soru
ları yanıtladı.
Korneadaki şekil 
bozukluğu (kera
tokonus hastalığı) 
nedir ?
Gözümüzün en ön 
tabakasını kornea 
denilen saydam 
tabaka oluşturur.

Kornea normalde 
belirli bir 
dışbükeyliğe sahip
tir. Keratokonus 
hastalarında ise kor 
neanın dışa doğru 
olan şişkinlik mik
tarı giderek artar, 
yani kornea öne 
doğru sarkar. 
Kornea dışbükeyli ■ 
ğindeki artış, kera
tokonus hastaların
da astigmata neden 
olur. Bu gruptaki 
hastalarda meydana 
gelen astigmat, kor 
nea yüzeyinin üst ve 
alt kadranında simet 
rik olmadığı, kontakt 
lens ya da gözlükle 
tam düzeltilemediği 
için ğörme.kalitesini 
ileri derecede etki 
leyebilir vehayat 
kalitesini düşüre
bilir. Korneadaki. . 
şekil bozukluğunun 
belirtileri nelerdir? ? 
Hastalığın belirtileri 
arasrndaışığa 
duyarlılığın artması, 
çift görme, kamaş
ma, ışıkların çevre 
srnde halkalar gör 
me, özellikle araba 
kullanırken hayalet 
görüntülerin ortaya 
çıkması, yanma, 
batma ve kızarıklık 
sıralanabilir.
Hastalığın seyrinde 
yaşla beraber her

hangi bir ilerleme ya 
da yavaşlama 
gözlenir mi?
Keratokonus 
ilerleyici bir hastalık 
olduğundan giderek 
artma eğilimindedir. 
İleri dönemde artık 
kornea nakli kaçınıl
maz olabilir. Erken 
dönemde olup hafif 
seyreden hastalarda 
ise düzensiz astig
mat hayatı oldukça 
olumsuz etkiler. Bu 
tip astigmat tedavi 
sitil gözlükle düzelt
mek mümkün değil 
dir. Bu yüzden kera
tokonus hastaları 
kendilerine defalar
ca reçete edilen göz 
lüklerinden memnun 
değildir ya da kon- • 
takt lens denemeleri 
defalarca başarısız 
olabilir. Keratoko 
nüs hastalığında 
lasertedavisi 
uygulanabilir mi?
Keratokonus hasta
larına LASER cerra 
hi işlemlerinin uygu
lanması, tıbbi bir a 

hata olur. Zaten 
zayıflamış olan kor 
nea tabakası bu cer
rahi işlemler ile da 
ha da zayıflatılmış 
olur, hastalık daha 
da hızlı olarak iler
ler. Bu da görmenin 
hızlı bir şekilde düş 

meşine sebep olur. 
Keratokonus hastalı 
ğı hangi yöntemlerim 
tedavi edilmektedir? 
Hastalık; intacs 
(Kornea içine halka 
yerleştirilmesi), 
Keratoplasti(Kornea 
nakli) ve çrosslink- 
inğ (çapraz bağla
ma) yöntemi ile 
tedavi edilebilmekte
dir. Hastalığın tedavi 
yöntemleri arasın
dan öne çıkan ve 
sıklıkla tercih edilen 
hangisidir? Kerato 
konuş hastalığı te 
davi yöntemleri ara 
sında keratokonu 
sun ilerlemesini 
yavaşlatan ve dur- , 
duran ; bunun yanı 
sıra korneanın güç; 
lenmesini sağlayan 
tek tedavi yöntemi 
olması nedeniyle 
çrosslinking teda 
visi öne çıkmaktadır. 
Diğer tedavi yön
temlerinde, kornea 
daki. bozukluğun 
ilerlemesi durduru
lamaz ve kornea 
güçlendirilemez. 
Daha fazla bilgi

çalmak isteyenlerin 
Acıbadem Gemlik 
İrtibat Ofisinin 
513 91 22 nolu 
telefonunu araya
bilecekleri hatır
latıldı.

Harran Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Gıda Bölümü Öğre
tim Görevlisi Yrd. 
Doç. Dr. Serdar 
Akın, sıcak yaz 
günlerinde tüketimi 
artan dondurma 
türü yiyeceklere 
dikkat edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Güvenilir olmayan 
yerlerden, zaçıkta 
satılan ve sokak 
satıcılarından don
durmaalınma
masını tavsiye eden 
Akın, dondurma 
yerken Uyulması 
gereken -kuralları 
açıkladı. Akın, 
"Dondurma 
yemenin en iyi yön
temi yalayarak 
tüketilmesidir.
Dişlerle kesilerek 
ağza alınan dondur
malar, ağızda 
eritilinceye kadar 
çevril mesi gereki 
yor. Bu kurallara 
dikkat edilmese 
bademcik hastası 
olma riski çok yük
sektir" dedi. En 
iyi dondurmanın 
keçi sütünden 

i yapı'ıoıgını ben nen
Akın şöyle devam 
etti:"Sağlıksız 
ortamlarda üretilen 
ve sokak satıcıların
dan satılan dondur
maların tüketilmesi 
insan sağlığını 
tehdit ettiği içih 
dondurmanın güve

nilir olmayan yerler i 
ve sokak satıcıların- | 
dan alınmaması 
gerekir. Sıcakların 
başlamasıyla tüketi
mi artan sağlıksız 
koşullarda üretilen 
dondurmalarda 
bakteriler kolaylıkla 
üreyebiliyor. 
Dondurmanın, süt, 
mikroorganiz
maların üremesi 
için çok uygun bir 
ortam olduğu için, 
dondurmanın 
pastörize sütten 
yapılması ve 
hijyenik koşullarda 
üretilmesi çok 
önemlidir. Dikkat 
edilmesi gereken ••-I 
en önemli husus; 
sağlıklı ve hijyenik 
şartlarda hazırlan
mış dondurmaların 
tüketilmesidir.
Dikkat etmezsek, 
çocuklarımızın 
zevkle yediği don
durma sağlıklarını 
bozabilir. .
Dondurma yapımın
da kullanılan süt, ' 
şeker, glikoz 
şurubu,, salep, 
bitkisel yağ veya 
sut yağı, vanilya, 
meyve püresi, 
çeşitli kuruye 
mişler, çikolata, 
kakao nedeniyle 
besleyici değeri 
yüksek olduğu için, 
özellikle çocuklar 
tarafından çok 
sevilen bir tatlıdır."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kort). 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 513^353 
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. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 51310 45
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

Bursa £56 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalöya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94- 1 V 1

i -

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcıhğı 5131053
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

|—Ç

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 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi »13 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 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

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

NÖBETÇİ ECZANE

21 Haziran 2008 Cumartesi 
ÇAĞİM^EÇZANESİ 
22 Haziran 2008 Pazar 
ÖZLEM ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3089 

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 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

‘TRAFİK * YOL BELGESİ

* NAKİL * DEVİR
Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
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Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

710 bin YTL’ye mal olan Zeytin Merkezi'ni CHP Genel Başkan Yardırması Onur Öymen ve Manken Tuğba Altıntop açtı

llmurlıey Zeytin Merkezl’ne nörkemli açılış
Umurbey Belediyesine ait eski soğuk hava deposu yeri, 
ne yapılan Umurbey Zeytin Merkezi CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur Öymen, CHP Bursa Milletvekili Kemal 
Demirci ve ünlü manken Tuğba Altontop’un da katıldığı 
görkemli bir törenle açıldı. Umurbey Kalkındırma 
Kooperatifi ortaklarının zeytinlerinin değerlendirileceği 
işleme tesisi ve 8 mağazanın açılışı cumartesi günü 
gerçekleşti. Açılışa kalabalık davetli topluluğu katıldı.

Törende konuşan 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur Öy 
men, 1 milyon 200 
bin çiftçinin tarımı 
bıraktığını ve üretici 
nin yoksullaştırıldığı 
belirterek, ‘‘Bunun 
sebebi ise kötü yöne
timdir” diyerek ikti
darı eleştirdi. 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Çılgın Türkler
Türkler gerçekten çılgın..
Zoru başarmada üstlerine yok..
Cumartesi gecesi Hırvatlarla yaptığın 

maçta, elde edilen son dakika başarısına
.demeli. Çılgınlık. Devamı sayfaJOde.

GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT EDEBİLECEĞİNİZ TEK-----------

SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE
Yem Ijleticjsjyk Hizmetinizde,..

EV VEMEKLERİ ve TATLI ÇEŞİTLERİ
İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

Yeni Adliye Binası Karşısı 
| No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Alemdar Ailesine ait arsa Belediye tarafından kamulaştırıldı

Kumsal Sokak genişliyor
Hükümet Konağı 
önünden Adliye 
binasına doğru 
uzanan Emin 
Dalkıran 
Kordonu’ndaki 
Kumsal Sokak’ta 
bulunan 
Alemdarlar 
Ailesine ait tel 
çitle çevrili arsa 
belediye tarafından 
satın alındı.
Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’nın önünde 
bulunan arsaya 
belediye tarafından 
imar izni 
verilmemesi 
Üzerine Alemdarlar 
ailesini bu arsanın 
belediye 
tarafından 
kamulaştırılmasını 
istemiş, ancak, 
belediye 
başkanları çok 
düşük bedel 
önerince kamu 
laştırma gerçek
leşmemişti.

Bunun üzerine 
arsayı çitle 
çeviren Alemdar 
Ailesi mensupları,, 
eski Sunğipek 
Fabrikası önünde 
bulunan kendilerine 
ait bir başka 
arsanın da çevresini 

tel örgü ile 
çevirmişti. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile anlaşan aile, 
belediyenin 
önerdiği bedeli 
kabul edince 
iki arsayı da

Gemlik 
Belediyesi’ne 
sattı.
Belediye Fen 
İşleri ekipleri tel 
çitleri sökerek, 
yolu genişletme 
çalışmalarına 
başladı.

Doğuş Grubu 
Gemlik’te , 

Araç Kontrol 
Merkezi kuruyor

Araçların trafik, 
fren kontrollerinin 
özelleştirilmesi 
üzerine, ilçemizde 
de bu görevi 
yapacak merkezin 
inşaat çalışmalarına 
başlandı.
Gemlik Orhangazi 
aslfaltı Kapıkayalar 
Mevkii girişinde 
Doğuş Holding 
tarafından satın 

alınan arsanın 
düzeltme çalış
maları sürüyor. 
Doğuş Grubu 
tarafından bu 
araziye yaptırılacak 
olan Araç Kontrol 
Merkezi’nde 
Gemlik Orhangazi 
ve çevresindeki 1 
tüm araçların TÜV 
kontrolleri gerçek
leştirilecek.

baytaİ www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

200 m2 4+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:5134221 Fax:5131794

Köfteci Orhan 
İmam Aslan 
Tesisleri’ne 

geliyor

İnegöl köftesini 
marka haline 
getiren Köfteci 
Orhan, yakında 
Gemlik imam 
Aslan Dinlenme 
Tesisleri’nde 
hizmete girecek. 
İmam Aslan 
Restaûrant altında 
bulunan Kütahya 
Porselen Satış 
yerinde başlatılan 
onarım ile Orhan 
İnegöl Köfte 
önümüzdeki 
günlerde İnegöl

köftenin lezzetini 
tattıracak.
Tesis sahibi Çetin 
Aslan, İskender 
Kebap’tan sonra 
Orhan İnegöl 
Köfteyi de tesisle 
rine getirerek, 
Bursa’nın en 
ünlü kebap 
ve köftecilerini 
Gemlik’e getirerek, 
Gemliklilerin ve 
İstanbul yönüne 
gidenlere hizmet 
verileceğini 
söyledi.

bayta%25c4%25b0_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Korkusuz ve Taviloğlu, alternatif çözüm önerilerini görüştü

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUMMİttttiİH*

Marmarabirlik'in 
Orhangazi şehir 
merkezinde kalan 
depolarıyla ilgili 
sorunun çözümüne 
yönelik olumlu 
adımlar atıldı.
Orhangazi Belediye 
Başkanı Yusuf Kor 
kuşuz ve Marmara 
birlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu, 
sorunun, Orhan 
gazi'nin ve Marma 
rabirlik ortağı 
zeytin üreticilerinin 
çıkarları korunarak 
çözüleceğini, 
alternatif çözüm 
önerilerini 
görüşmeye 
devam edeceklerini 
söylediler.
Depolarla ilgili

gelinen son aşama, 
Belediye Başkanı 
Yusuf Korkusuz ve 
belediye bürokrat- 

ı larının, Marmara 
birlik Yönetim Ku 
rulu Başkanı Refi 

ı Taviloğlu, yönetim 
kurulu üyeleri Ke 
mal Dinç, İbrahim 
Aksoy, denetim 
kurulu üyeleri 
Mustafa Küçü ve 
Cengiz Sayın ile 
yaptığı görüşmede 
değerlendirildi.
Toplantı sonunda 
yapılan açıklamada, 
Orhangazi'deki 
zeytin depoları 
sorununun çözü 
müne yönelik olum
lu adımlar atıldığı 
bildirildi. Alternatif 
çözüm önerilerini

görüşmek üzere 
daha sonra 
yeniden bir 
araya gelineceği 
belirtilirken, 
hem Orhangazi 
halkının, hem de 
Marmarabirlik 
ortağı zeytin 
üreticilerinin 
çıkarının korun
ması için çaba 
harcanacağı 
kaydedildi. 
Orhangazi'ye 
yeni bir zeytin 
deposu yapılması 
konusunda hem
fikir olduklarını 
belirten başkanlar, 
bunu yaparken 
Orhangazi'nin 
yaşabilir bir 
kente dönüşmesini, 
zeytin üreticilerinin

ortak malı olan 
depoların da en 
iyi şekilde değer
lendirilmesini 
istediklerini 
açıkladılar.
Orhangazi Beledi 
yesi, ilçe merkezin 
de kalan zeytin 
depolarının 
bulunduğu alanı 
imar planında 
yeşil alana 
dönüştürmüş, 
Marmarabirlik'e de 
İznik Gölü'ne 
yakın bir 
alanı takas 
için önermişti. 
Bu öneri, 
Marmarabirlik'in 
30 Nisan'da 
gerçekleştirilen 
genel kurulunda 
kabul edilmemişti.

İstiklal Caddesi’nde halinde İstiklal
gece yollara 
bırakılan çöpler 
ilçenin imajını 
bozmaya 
devam ediyor. 
İşyerlerinden 
ve konutlardaki 
atıklar poşetler

Caddesi'ne öbekler 
halinde bırakılması 
sokak köpeklerinin 
de bunları dağı
tarak çevrede 
çirkin bir görüntü 
yaratılması 
yakınlamalara

neden oluyor. 
Akbank ve 
çevresinde 
bırakılan atıklar, 
burada bulunan 
otellerde kalan 
yabancıların da 
dikkatini çekiyor. 
Daha önce de

konu üzerinde 
ilgililerin dikkatini 
çekmemi ze karşın 
bir değişiklik 
yapılmaması.
çevreye ve 
kente olan 
duyarsızlığı 
ortaya koyuyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Buruk ve kırgın...
Bence; ordu, biraz buruk biraz da 

kırgın...
Henüz Anayasa Mahkemesinin kararı 

nın çıkmadığı saatlerde, Genelkurmay da 
son derece durgun bir hava varmış...

Pek belli etmek istemeseler dahi, 
kaygı duyulduğu yüzlerinden okunuyor- 
muş.

“Ya mahkeme değişiklikleri kabul 
ederse ne yaparız?” ...

Dikkat edin, Genelkurmay Başkanı 
olsun, kuvvet komutanları olsun, iç poli
tikaya girmemeye büyük çaba harca 
dılar.

TSK’nın üst kesiminde biraz burukluk 
biraz kırgınlık, biraz da kızgınlık görülü 
yor..

Yıllardır destek verdikleri, toplumun 
bir kesiminin şimdi askerin konuşma
masını istedikleri” görülüyor..

Özellikle bazı liberal, bazı laik çevre 
lerden gelen tepkilere kırgınlar.

Açıkça alınmışlar.
Kırgın olmada da bence haklılar..
Askeri çağırılar, ordu ister istemez, 

zorunlu olarak gelir, büyük fedakarlıklar
la ülkeye bir düzen vermeye çalışır. 
Sonra yerli yersiz konuşmalar başlar. 
Ordu tu kaka olur..

“Biz sustuk, hadi bakalım çözün bû 
sorunu' diyorlar..

Suskunluklarının diğer bir nedeni de, 
özellikle 2007’deki uyarılarının ve 27 
Nisan bildirisinin ters etki yapması.

“Etkinliğimiz tehlikeye giriyor.
Artık konuşmamak daha doğru” di 

yorlar..
“Üstelik, artık top yargıda. Biz kenara 

çekildik.
Ön plana çıkınca eleştiriliyoruz. İyisi 

mi,yargı kararını versin”.
Özetlemek gerekirse, TSK yeni bir 

yaklaşım arayışında...
İki ay sonra Genelkurmay Başkanı 

olacak kişi Org. İlker Başbuğ.
Yapısı itibarıyla, Org. Büyükanıt’tan 

çok farklı bir komütan.
Şimdiden söylenebilecek, Başbuğ 

döneminde Genelkurmay’ın vücut dilinin 
değişeceğidir.

Göreceksiniz...
En önemli değişim de, Genelkur 

may’ın açıklamalarında görülecek.
Gerekmedikçe demeç verilmeyecek, 

sık sık konuşulmayacak.
Aslında Org. Başbuğ, Türkiye’nin en 

sorunlu ve en önemli döneminde görev 
alıyor.

AKP’nin nasırına basıldığı bir süreçte 
TSK’nın başına geçecek.

Her şey, Başbakan’ın tutumuna bağlı 
olacak.

Erdoğan’ın nasıl bir yaklaşımla ortaya 
çıkacağı henüz belli değil.

Sertleşecek mi, yoksa “şeriatın 
kestiği parmak acımaz” mı diyecek?

Erdoğan sertleştiği taktirde, şunu iyi 
bilin ki; Üst rütbeler alt rütbelerden gele
cek baskılara kolay direnemeyecekler..

Aslında askeri tamamen susturmak 
çok güç.

İdeali, TSK’nın kendi işini yapması ve 
siyasete karışmaması.

Tamam.; Ama Ülke henüz bu noktaya 
varılabilmiş değil.

“Kardeşim, bu ülkede herkes görüş 
açıklarken, TSK’yı nasıl susturursu 
nuz...” diyenler haklı değil mi ?.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milllyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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710 bin YTL’ye mal olan Zeytin Merkezi’ni CHP Genel Başkan Yardımıcısı Onur Öymen ve Manken Tuğba Altıntop açtı

Umıjrlıey Zey li n M er kezi'ne görleml i acı lıs
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Geçtiğimiz yıl temeli 
atılan ve mülkiyeti 
Umurbey Belediye 
si'ne ait olan Yalova 
yolu üzerindeki "Zey 
tin Merkezi" açıldı. 
Açılışa, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
ve Bursa Milletvekili 
Onur öymen, CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, CHP 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan, İlçe Emni 
yet Müdürü Ali Ke 
mal Kurt, manken 
Tuğba Altıntop ve 
davetliler katıldı. 
3 bin 200 metrekare 
alan üzerine inşa 
edilen tesislerde, 8 
satış dükkanı, 515 
metrekarelik zeytin 
satış bölümü ile 
700 metrekarelik 
zeytin işleme bölümü 
de yer alıyor. Mayıs 
ayında tamamlanan 
Zeytin Merkezi 710 
bin YTL’ye mal oldu. 
Tesislerin açış konuş 
maşını yapan Umur 
bey Belediye Başka 
nı Fatih Mehmet 
Güler, beldede 500 
bin zeytin ağacı 
bulunduğunu belirte 
rek, Gemlik bölgesi 
zeytininin yüzde 
20'sini karşıladıkla 
rım ve yılda üretilen 
6 bin ton zeytini 
yapılan tesislerde 
8 bin tona çıkarmak 
amacında 
olduklarını söyledi.

FELAKET 
TELLALLIĞI 
YAPMAK 
İSTEMİYORUM 
Güler, "Fe/aket tellâl
lığı yapmak istemiyo
rum" diyerek devam 
ettiği konuşmasında

"Kimseye anlata
madık, kazları örnek 
aldık, onlar birlikte 
hareket ederek iki 
kat yol alıyorlar ve 
bizde bunu yaptık. 
Ama her geçen yıl 
zeytin üreticisi bir 
önceki yılı arayacak
tır. Ekonomide çok 
önemli iki kavram 
vardır. Arz ve Talep. 
Arz ve talep ilişkisi 
fiyatı belirler. Talep 
sabit kalmak kaydıyr 
la, arz yani piyasaya 
sürülen ürün ne ka 
dar çok olursa o ürü 
nün fiyatı da o kadar 
düşer. Eğer arz sabit 
se talepte bir artış 
varsa, tam tersi 
o ürünün fiyatı 
artar" dedi.
Belde nüfusunun 
yüzde 70'inin geçimi
ni zeytincilikten sağ 
ladığını dile getiren 
Güler, "Gemlik zeyti
ni, dünyanın en kal i 
teli siyah zeytini 

olduğu için piyasa 
değeri değeri yüksek 
tir. Bu sebeple Gem 
lik zeytini adı altında 
başka zeytinler de 
piyasaya sürülmekte
dir. Bu üreticiyi hak
sız rekabetin içine 
sokarken tüketicinin 
de aldatılmasına se 
bep olmaktadır. Zey 
tin Bursa'da bile ken 
tin bir değeri olarak 
algılanmamaktadır. 
Kestane, şeftali gibi, 
İskender Kebabı gibi 
ürünler Bursa değeri 
olarak kabul görür 
ken, ekonomik değe 
ri en yüksek tarım 
ürünlerinden sofralık 
siyah zeytin hiç 
dikkate alınmıyor." 
şeklinde konuştu.

ALLAHTAN KORKUN 
Belde belediyelerinin 
kapatılmasının da 

son derece yanlış, ve 
hatalı olduğuna dik 
kat çeken Güler, 
"İnsanlardan utan
madıklarını biliyoruz, 
ancak Allahtan kor 
kun. Umurbey'e bir 
çivi çakmayanlar şim 
di belediyeyi kapatı 
yor. Bu tesis 3 yılda 
kendini amorti ede
cektir ve şimdi 500 
olan Kooperatif üye 
si sayısı zamanla 
bine çıkacaktır" dedi.

ADAM GİBİ ADAM 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa 
Milletvekili Onur 
Öymen ise, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler'i 
işaret ederek, "Adam 
gibi adam" sözleriyle 
başladığı konuş
masında "Türkiye'de 
ihtiyaç duyulan bele 

diye başkanı işte ou 
dur. Türkiye'ye ve 
rilmesi gereken me 
saj umut mesajıdır 
ve başkanımızın 
yaptığı konuşma 
hep umut verici 
oldu" dedi.
Geçtiğimiz yıl 1 mil 
yon 200 bin çiftçinin 
tarımı bıraktığını ileri 
süren Öymen, "Türki 
ye, AB'ye girdiği de 
11 milyar 500 milyon 
Avro yardım alacak. 
Ancak, bunun 8 mil
yar 500 milyon Av 
ro'su tarıma gidecek. 
AB üyesi ülkeler bu 
nu istemiyor ve bir
liğe alınmamamı zın 
sebeplerinden birisi 
de bu. AB çiftçisini 
yaşatıyor, biz 
neden yapmıyoruz. 
Çünkü kötü 
yönetiliyoruz." dedi. 
Öymen, Beldelerin 
kapatılma konusunu 
Anayasa Mahke me 
si'ne götürdüklerini 
ve Ankara'da hakim
lerin varlığına inan 

M-,7’^

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, Umurbey de 
üretilen zeyin yağını 
dikkatlice inceleyip 
asit oranını sordu.

dıklarım da belirterek 
"Bugün Umurbey 
belediyesi kapatılır, ] 
yarın daha güçlü 
olarak yeniden 
açılacaktır" dedi.

ESKİ BASKANLARA 
PLAKET I 
Umurbey Tarımsal < 
Kalkınma Kooperati 
fi'nin kurucularından 
olan eski Belediye 
Başkanı Mete Okay 
ile Rıfat Somer'e 
teşekkür plaketi 
verilirken tesislerin 
yapımında katkısı 
olanlar da unutul
madı ve kendilerine 
teşekkür plaketi ve 
rildi. Bu arada 
Umurbey Belediyesin 
de çalşan memur ve 
işçiye eşiyle birlikte 
küçük altın takan 
Fatih Mehmet Güler, 
“İşçiye, memura pla 
ket yerine altın 
vermek daha iyidir” 
dedi. Kılıç Kalkan 
gösterişi ve duanın 
ardından "Umurbey 
Zeytin Merkezinin 
açılış kurdelesini 
CHP Bursa Milletve 
killeri Onur Öymen 
ve Kemal Demirel, 
UmurbeyBelediye 
Başkanı Fatih Meh 
met4 Güler ve Manken 
Tuğba Altıntop birlik
te keserek tesisleri 
hizmete soktular. 
Açılışın ardından 
satış mağazasına 
giren Onur Öymen 
ile Tuğba Altıntop, 
Umurbeytfe yetişen 
zeytinlerden tatmayı 
ihmal etmediler.
Manken Altıntop, 
Milletvekili Onur 
Öymen'e kendi 
elleriyle doldurduğu 
zeytin paketini 
satarak ilk satışı 
yapmış öldü.
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Bu bir roman değil.
Gerçek..
Biz Türkler olmadığı 

başarıyoruz.
Bu nedenle Dünya bize 

şaşırıyor.
Birinci Dünya Savaşında, 

Çanakkale’ye dayanan 
dünyanın en güçlü donan
ması, İstanbul’u zaptetmeye 
gidiyordu.

Oradan gerekirse Rusya’yı vuracaktı.
Ama karşılarına Türkler çıktı.
Kırık dökük toplarıyla, zamanın “Düvel 

ül muazaması”na kafa tutan Türkler, 
Çanakkale de olmazı başardı.
Ingiliz, Italyan ve Fransızların oluşan 

donanma Çanakkale’yi geçemedi.
Ya Kurtuluş Savaşı’na ne demeli..
Yine Ingiliz, Fransız, Italyan ve 

Yunanlıların işgalindeki Anadolu’da 
Mustafa Kemal’in öncülüğünde 
başlatılan ulusal mücadeleden sonra 
OsmanlI yerine yeni bir devlet doğdu.
İşgalciler geldikleri gibi gittiler.
Bizim milli takımın maçlarında alınan 

sonuçlarda bunlar gibi.
Bakıyorsun belli bir taktik yok, kimin 

ne yaptığı belli değil.
Toplar yerini bulmuyor, goller yeniyor 

ama bir bakıyorsunuz, son saniyeye 
kadar süren mücedelenin yeneni bi 
zimkiler oluyor.

Sıra Alman Milli Takımında ama işi

Çılgın Türkler...

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmaiP.cöm

biraz daha zor.
Önceki gece Rusya-Hollanda maçını 

izlerken keyiflendim.
Korkunç bir mücadele, taktik, estetik, 

zerafet bir futbol için ne isterseniz var.
Ruslar başından beri üstün götürdüğü 

maçı aldılar.
Hollanda milli takımı da çok güzeldi 

ama Ruslar farklıydı.
Yarı finale kadar çıkan Türk millilerinin 

işi zor.

Karşısındaki takım bize ayak 
uyduramıyor.

Sonucu biz alıyoruz.
Maç sonrası Türkiye sokağa 

döküldü.
Ben Küçük Kumla çay bahçele 

rinde karşılaşmayı izlerken, golü 
yediğimizde yazıklar olsun 
deyip kalktım.
Kalkmaz olaydım, daha birkaç 

adım attım ki yer yerinden 
oynadı.

Gazinoların içinde kadın erkek, çocuk 
çocuk ayakta sevinç çığlıkları atıyor
lardı.

Ya penaltılardan sonra yaşanan sevgi 
seli..

Bunlar hangi ulusta olursa olsun o 
ulusun sevinmesine neden olur.

Gençler bize bunu tattırdı.
Dilerim daha güzel bir oyunla çıkarız 

Almanların karşısına...
Dünyanın en güçlü takılarından birini 

de yenersek, yeni bir Türk mucizesi 
yaratmış olacağız.

O moral bize çok şeyi unutturur.
Uzun süre onunla idare eder, yurt 

sorunlarını, enflasyonu, piyasalardaki 
durgunluğu, AKP’nin kapatılması 
davasını falan bir kenara iter, günlerce 
yengiyi konuşur da konuşuruz.

Biz çılgın Türk’üz ne yapacağımız belli 
olmaz.

Olmayanı başarırız.

MUhMaMi
Gemlik’e gelen 
ünlü mankenlerin 
kuaförü Olcay, 
bu kez de Umurbey 
Zeytin Merkezi 
açılışı için ilçemize 
gelen ünlü manken 
Tuğba Altıntop’un 
saç tasarımını yaptı. 
Olcay Saç Tasarım 
Salonu sahibi Olcay 
Baykız, cumartesi 
günü yapılan açılış 
öncesinde Paşa 
Otel’de dinlenen 
Tuğba Altıntop’un 
saçlarını tasarımı 
ile biçimlendirdi. 
Olcay Baykız, ünlü 
manken Tuğba 
Altıntop’un cana 
yakın ve konuşkan 
olduğunu belir
terek, onu tanımak
tan memnun 
olduklarını söyledi. 
Altıntop, Olcay’ın 
arzu ettiği şekilde 
saçlarını yapmasın
dan dolayı 
memnun olduğunu 
belirterek, Gemlik’e 
her gelişinde ken
disini ziyaret ede
ceğini söyledi.

ÖZEL
M llTTbTnP • • Jik -

İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

•a

BUZ PATENİ

yüzme Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Ayda 0 Saat 
BOZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 0 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 Saat 
MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BOZPATENİ-BİNİCİIİK 160 YH

KİMLER KATILABltiR?
Anasınıfı, ilköğretim okulu 
1-2-34-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI

16 Haziran 2008 tarihinden itibaren okulumuza gelerek
27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. 

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır. 
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

KURS DÖNEMLERİ MÜZİK 
l DÖNEM: 30 HAZİRAN-24 TEMMUZ 
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ-21 AĞUSTOS 
KURSLARA NASH KATILABİLİRİM?

, İNGİLİZCE
YÜZME

ıoo yn 
150 m

RESİM-MÜZİK 
İNGİLİZCE

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU İNGİLİZCE AĞIRLIKLI YAZ 0KBIU
PAZARTESİ SAH ÇARŞAMBA PERŞEMBE

C«MA ' H

İ ÎbSs SINIF OMİNÜÖİ

MÜZİK

SINIF ETKİNLİSİ

BİNİCİLİK

SINIF ETKİNLİSİ H

i "ozas
İNfitUZCE İNGİLİZCE

SINIF ETKİNLİĞİ Ü

W 3.RERS SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİSİ İNGİLİZCE g

M 4.DERS İngilizce İNGİLİZCE İNGİLİZCE H

B GALEN ARASI YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ
YEMEK SMTİ U

i " öers

BUZ PATENİ

İNGİLİZCE

BESİM

İNGİLİZCE İNGİLİZCE d

İ 6.MBS
SINIF ETKİNLİSİ SINIF ETKİNLİĞİ

SINIF ETNİNÜ6İ S

i ,'BfaS
İNGİLİZCE İNGİLİZCE

İNGİLİZCE 3

H 8~ OfRS
SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKJMLlfii SINIF ETKİNLİĞİ g|

mkimsbmzimn-23 temmuz ita«anvANMimi24-w.snw
2. BÖREM ES TEMMUZ-22 9ÜMSTBS SHS BİTİS SAATİ :1İM ÖĞRENCİLERİ KAYIT YAPTIRABHİRILR 

..nzemeMn -.mm M-.- '■ . V- oersprûgramikahumagöm
YAT OKKLO 20 KİŞILtKÖtİHtHCİSBSUBB OlVSgftCjtACtUCMnm.TEKRAR OtoMflKCEKTİR

Umurhev Paşabahçeler Mevkii Cihattı Yolu GEMLİK

Tel: 513 50 74 - 513 50 05 Fax: 513 50 04 www.aMlkogretiniJi12.tr

http://www.aMlkogretiniJi12.tr
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2 milyon öğrenci SBS'de terledi
İlköğretim 6. ve 7. 

(sınıf öğrencilerinin 
1 girdiği SBS, 6. 
sınıflar için cumarte
si günü, 7. sınıflar 
için ise Pazar günü 
yapıldı. Bu yıl ilk 
defa gerçekleştirile
cek olan SBS'ye 1 
milyon 982 bin 347 
aday girdi. Saat 
10.00'da başlayan 
SBS'de 6. sınıf 
öğrencileri 80 soru 
yu 90 dakikada, 7. 
sınıf öğrencileri ise 
90 soruyu 100 daki
ka da yanıtladı. 
OKS'nin yerine 
getirilen ve bu yıl ilk 
defa uygulanan olan 
SBS, 544 merkezde 
toplam 6 bin 771 
bina, 114 bin 692 
salonda yapıldı.

I İlköğretim 6. sınıf 
öğrencilerinin 
cumartesi günü , 
ilköğretim 7. sınıf 
öğrencilerinin Pazar 
günü girdiği sınavlar 
saat 10.00'da 
başladı. Öğrencilere 
Türkçe, Matematik, 
Fen ve Teknoloji, 

bancı Dil derslerin 
den sorular yöneltil
di. 6. sınıf öğrenci
leri yöneltilecek 80 
soruyu 90 dakikada, 
7. Sınıf öğrencileri 
ise 90 soruyu 100 
dakikada yanıtladı 
Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersi oku

mayan öğrenciler 
için alternatif sosyal 
bilgiler sorusu 
yöneltildi.
Sınava, ilköğretim 6. 
sınıf öğrencilerinden 
toplam 991 bin 573 
aday, ilköğretim 
7'nci sınıf öğrenci
lerinden ise 990 bin 
774 aday olmak 
üzere toplam ' 
1 milyon 982 bin 
347 aday girecek. 
Sınava, 11 bin 938 
engelli aday da 
katıldı.

SBS jLE ÜÇ YILLIK 
PFRFORMÂNS 
ÖLÇULECEK- 
SBS öğrencinin son 
üç yıldaki perfor
mansını ölçüyor. Üç 
yılın sonunda sınav
dan alacağı toplam 
puana göre bir orta 
öğretim kurumuna 
yerleştiriliyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı, bu 

yıl sınava giren öğ 
rencilerin puanları 
nın açıklanacağını, 
ancak öğrencinin 
ülke ve il genelinde
ki başarı sıralaması 
ile ilgili bilgi veril 
meyeceğini bildirdi. 
MEB, tarafından ter
cih başvuruları alı
narak, puan üstün
lüğü esasına dayalı 
olarak önceden 
belirlenmiş konten
janlara göre yer
leştirme yapılıyor. 
Ortaöğretim puan
larının eşit olması 
halinde 8. sınıf SBS 
puanı, eşitliğinin 
devamı halinde 7. 
sınıf SBS puanı, yine 
eşit olması halinde 
ise 6. sınıf SBS 
puanı yüksek olana 
öncelik verilecek. 
Bunların da eşit 
olması halinde ter
cih önceliği dikkate 
alınıyor. Sınav 

sonuç belgesinde 
sorulara verilen ya 
nıtlar, yıl sonu ba 
şan puanı ve dav 
ranış puanı yer ala
cak. SBS'de Sınav 
sonuçlarının açık
lanmasını takip eden 
10 günde, Milli Eği 
tim Bakanlığı Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü'ne dilek 
çeyle başvurularak 
itiraz edilebilecek. 
-SBS'DE SORU 
SAYILARI OKS'DEN 
FARKLI OLACAK- - 
Sınıf tekrarına kalan 
öğrenciler de sınava 
katılacaklar. SBS'de 
öğrencinin aldığı en 
yüksek puan değer
lendirmeye alınacak. 
OKS'de her dersin 
soru sayısı eşitti. 
SBS'de ise her der
sin soru sayısı farklı 
olacak. Her dersin 
sınıf bazında haftalık 
ders saatine göre 
SBS'de Sınav soru 
sayısı belirlendiği 
için sınav soru 
sayısı SBS'de farklı 
olacak. Türkçe dersi 
tum sınıflarda en 
fazla saati ölan 
ders olduğu için 
SBS'de en fazla 
soru sayısı Türkçe 
dersinden çıkacak. 
Öğrenciler sınav 
giriş belgelerini 
fotoğraflı olmak 
şartıyla okullarından 
alabilecekler.

Belediyelere yeni 
kaynak geliyor

Meclis Genel Kuru 
lu'nun bu haftaki 
önemli gündem 
maddesi AKP Grup 
Başkanvekili Nihat 
Ergün ve 16 millet 
vekilinin İl Özel 
İdarelerine ve Bele 
diyelere Genel 
Bütçe Vergi Gelir 
terinden Pay Veril 
mesi Hakkında Ka 
nun teklifi olacak. 
Teklife göre, İl özel 
idareleri ve beledi 
yelere genel bütçe 
vergi gelirleri tahsi
latı toplamı üzerin 
den pay verilecek. 
Pay genel bütçe 
vergi gelirleri tahsi
latı toplamından 
vergi iadeleri düşül 
dükten sonra kalan 
net tutar üzerinden 
hesaplanacak. 
Genel Bütçe vergi 
gelirleri tahsilatı 
toplamının yüzde 
2,85'i büyükşehir 
dışındaki belediye 
lere, yüzde 2,50'si 
büyükşehir ilçe 
belediyelerine ve 
yüzde 1,15'i il Özel 
idarelerine ayrıla

ELEMAN ARANIYOR
Zeytin işletmesinde çalışacak 

ÖN MUHASEBE BİIEH 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR. 

GÖ2NEM ZEnİNCİLİK
TEL: 0.224 514 40 90 

0.533 402 83 11

cak. Genel Kurul'da 
bu hafta Enerji 
Piyasası Kafıunu'n 
da değişiklik öngö 
ren tasarı da görü 
şülecek. Genel Ku 
rul'da ayrıca Avru 
pa Yatırım Bankası 
sözleşmesi de ele 
alınacak. Meclis 
yoğun bir haftaya 
daha başlıyor. 
Meclis Genel Kuru 
lu'nda bu hafta, 
AKP Grup Başkan 
vekili Nihat Ergün 
ve 16 milletvekilinin 
il Özel İdarelerine 
ve Belediyelere 
Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin 
yasalaştırılması 
bekleniyor. 
AKP'nin yerel 
seçimler önce 
sinde, seçim 
yatırımı olarak 
değerlendirilen 
teklifi, belediyelere, 
genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilatı 
toplamı üzerinden 
pay verilmesini 
öngörüyor.

Özel Diş Hekimleri SSK, Bağ-Kur 
ve Emekli Sandığı üyelerine 

hizmet vermeye başladı
Di^ Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, ŞŞK, 
Bâcj-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden sevk alarak, özel dış hekim
lerinde kron köprü protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tur dış 
sağlığı ile ilgili hizmetlerin Kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de Krom, köprü protezlerini 
yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)

ELEMAN ARANIYOR

KnŞ€D€ BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

ICÖrfeZ Ofset |stjk|a| cadjgjj Bora sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 5133595

BAY-BAYAN SATIŞ MÜDÜRÜ 
BAYAN SATIŞ EMLEMANI 

MUHASEBE MÜDÜRÜ 
ŞANTİYE ELEMANI ARANIYOR 
Mür: GMA inş. Ltd. Şİİ.

Dr. Ziya Kava Mh. Ilıca Cad. No:50 
TEl: 512 0 0 5 0 GEMLİK
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UZMANLARTIPMEgKEZİ
SSK 

BAĞKUR
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA 

I

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ,
Adres: İstiklal Cd. Gemlik / BURSA

TEL: 0.224 513 60 40
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Trafikte bisiklet uyarısı
Havaların ısınmasıy
la birlikte trafikte 
seyreden bisiklet 
sayısında artış ol 
duğunu belirten 
uzmanlar, bisikletin 
sadece bir spor 
aracı değil, aynı 
zamanda şehir 
içinde kullanılacak 
bir taşıma aracı 
olduğunu söyledi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Mustafa 
Kihtır, Türkiye'de 
bisiklet kullanımı ve 
yolları konusunda 
son yıllarda olumlu 
adımlar atıldığını 
ifade ederek, "Her 
şeye rağmen ülkem
izde, araç trafiği için 
de bisiklet kullan
mak hala oldukça 
tehlikeli. Dolayısıyla 
nelere dikkat edile
ceğini iyi bilmek 
gerek. Göze çarpın, 
görünür olun. Araba 
kullanıcıları fark et 
sin. Bunun için tu 
runcu gibi canlı ren
kler giyinin. Gece 
ise beyaz giyinin, 
bisikletinizin önün 
de ve arkasında mut 
laka ışık ve reflek
törler bulundurun "

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

| 2 Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

1

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 İ55m2 daireler

F KONUT KREDİLERİNE | 
i ARACILIK YAPILIR. |

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlg Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
! ŞEKER SİGORTA | 
j Madde ÖZALP |
| Tel : 513 24 74 Fax: 514 1O 21 ?

t

dedi.
Bisiklet ve motosik
let sürücülerinin 
anayolda seyreder 
ken aniden yola çık
mamaları ve geçiş 
hakkına riayet etme 
lerini isteyen Kihtır, 
şu uyarılarda bulun
du: "Tehlikelere 
karşı hazırlıklı olun, 
çıkabilecek prob
lemlere karşı kendi
nizi önceden koru 
yun. Kendinize gü 
vendiğinizi gösterin. 
Motorlu araç sürü 
cüleri davranışları 
nızı tahmin edebile
cek şekilde bisiklet 
sürün. Böylece 
sürücüler davranış 
larınızı daha hızlı 
biçimde alğılaya- 
oiîirler ve yolu sizin
le paylaşırken rahat 

sizlik hissetmezler. 
Trafik tıkalı ise ve 
yavaş ilerliyorsa 
arabaların kul
landığı şeritten 
gidin. Yolun kenarı
na paralel bi çimde 
park edilmiş ara
baların kapıları 
aniden açılabilir. 
Arkanızdaki araç 
geçmesine izin için 
korna çalsa da park 
halindeki araçlarla 
aranızdaki mesafeyi 
hep koruyun. Sağa 
yanaşmanız için 
uygun bir fırsat 
nasılsa çıkacaktır, 
acele etmeyin.
Kırmızı ışıkta ara
baları sağdan 
geçmeyin. Her iki 
yönden açılan 
kapılara çarpa
bilirsiniz.”

f

i g

t

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından yapımı 
sürdürülen Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi ile Merinos 
Parkı’nı gezen 
Avrupa Müze 
Forümu Başkanı 
Massimo Negri, 
Tekstil, Enerji ve 
Spor Müzeleri’ndeki 
düzenlemelere 
hayran kaldı. 
Avrupa Müze Foru 
mu Başkanı Mas 
simo Negri, inşaatı 
devam eden Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi ile Merinos 
Parkı’nda inceleme 
lerde bulunmak 
üzere Bursa’ya 
geldi. Belçika 
Kraliçesi Fabiola’nın 
patronluğunda, 
Avrupa Konseyi 
tarafından destekle
nen Avrupa Müze 
Forumu’nun 
(EMF), 2009 yılında 
Bursa’da yapılması 
uygun görülen 
EMF Yıllık Toplantısı 
öncesinde Bursa’ya. 
gelen Massimo 
Negri, Merinos’ta 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi 
bünyesihde oluştu
rulacak Tekstil, 
Enerji ve Spor 
Müzeleri’ni gezerek, 
Kent Müzesi Koor 
dinâtörü Ahmet 
Erdönmez’le görüş 
alışverişinde bulun
du. EMF Başkanı 
Massimo. Negri, 
Bursa’ya 2007 
yılında geldiğini ve 
Merinos’u gezdiğini, 
bir yılda inşaattaki 
değişimin kendisini 
çok şaşırttığını

Geçici isçilere haaro için yasa Mi
MHP'li milletvekilleri 
4C kapsamındaki 
geçici işçilerin, 
daimi kadroya alın
maları için kanun 
teklifi hazırladı.
Grup Başkanvekili 
ve İzmir Milletvekili 
Oktay Vural ile 
Kastamonu 
Milletvekili Mehmet 
Serdaroğlu'nun 
imzasıyla hazırlanan 
Devlet Memurları 
Kanununda değişik
lik öngören kanun 
teklifi TBMM 
Başkanlığına 
sunuldu.Teklifle, 
Devlet Memurları 
Kanununun

belirterek, 
“Bu tür çalışmalar, 
Avrupa’da bile 
böyle hızlı ilerlemi 
yor. Mükemmel bir 
eser ortaya çıkıyor” 
dedi. Tekstil Müze 
si’nin bir endüstri 
müzesi niteliğinde 
olacağını dile geti 
ren Massimo Negri, 
“Bu müze, Türkiye 
ve Bursa için çok 
önemli. Merinos’ta 
çalışanların anılarını 
günümüze taşıyacak 
ve geçmişi, bugünü, 
geleceği bir arada 
sunacak konseptiyle 
müze, tüm tarihi 
etkileyecek” diye 
konuştu. Negri, 
enerji ve spor müze 
lerinin de geçmiş 
kadar geleceğe de 
ışık tutacağını 
belirterek, 
Başkan Hikmet 
Şahin’i tebrik etti.

4'üncü maddesinin 
C fıkrası kapsamın
da istihdam edilen 
personelin, 
6 ay içerisinde 
başvurmaları 
halinde daimi 
işçi kapsamına 
alınması 
öngörülüyor.
Teklifin 
gerekçesinde, 
özelleştirilen 
veya kapatılan 
KIT'lerde çalışanlar
dan emekliliği 
dolmamış olanların, 
kamu kuramlarına 
geçici personel 
statüsü ile 
yerleştirildiği

“Merinos Bursa’nın 
gururu olacak” 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Merinos’un Bur 
sa’nın değil, Türki 
ye’nin projesi oldu, 
ğunu dile getirerek. 
“Merınos’taki 
deği şimi anlat
tığımız kişiler, 
burayı gez diğinde 
ifade ettiklerimizden 
çok daha fazlasını 
görüyorlar.
Merinos, özellikle 
yabancı konukları 
etkiliyor. Çünkü 
onlar Merinos’un 
emsalini ülkelerin 
deki ile kıyasladık
larında farkımızı 
daha iyi anlıyorlar. 
Bursa’ya değer kat
acak bu proje her 
BursalInın gurur 
duyacağı bir eser 
olacak” dedi.

belirtilerek, bu 
kişilerin yılda 
10 ay çalıştırıldığını, 
2 ay zorunlu 

olarak çıkış 
verildiği belirtildi. 
Anayasanın eşitlik 
ilkesine aykırı 
olarak, çalıştıkları 
kuramlarda diğer 
işçilerle aynı işi 
yapmalarına rağ
men çok daha 
düşük ücret alan 
4C mağdurlarının, 
içine düştükleri 
geçim sıkıntısı 
nedeniyle aile 
düzenleri ve sağlık
larının bozulduğu 
kaydedildi.
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SATILIK KIYMETLİ ARSA

AZOT YOLUNDA 
İSLAMKÖY 

AKCAN GÜMRÜKLEME YANINDA 
4000 M2 ARSA SANİDİNDEN 

SATILIKTIR 
GSM O 532 254 24 80

satîlTkdAIre
Denize sıfır, 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

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ

BAYAN SATIŞ ELEMANI 
ARANIYOR

Yffraş HOME
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir!

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK 

TEL: 514 78 77

«J ÇİZİYORUM
9 YAŞ

Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR| ELEMAN ABAHIYOb]

Endüstri Meslek lisesi veya 
Meslek Yüksek Okulu 

elektrik bölümü mezunu 
ELEMANLAR ARANIYOR

Miiracatların şahsen yapılması gerekmektedir.

AY;İ)IN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. K® Gemlik/BURSA

TEfc 0.224 514 OO 60

TECRÜBELİ 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ

Gemlik Yalova Yolu 5. Km. 
Tel: 513 23 94

KİRALIK DENİZ MANZARALI DAİRE
Belde Sitesi 3. Blok D:2 

140 mî, 3+1, Dogalgaz Kombili, 
2 oda ve bir salon rabıta tahta 

döşemeli 450.00- YTL 
GSM: 0.533 563 63 91

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEM ASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Tel: 513 3311)

0.... çocukları 
Arkadaşım Tilki

14.00-16.15-19.00-21.15
14.15-16.00-19.15-21.00
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Fenerbahçe’ye iki lıiiMük transfer
Kazım Güzel ile İsmail Şirin, düzenlenen törende Fenerbahçeli oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te sarı kır
mızı dendiğinde 
akla gelen ilk isim
lerden olan genç iş 
adamlarımızdan Ka 
zım Güzel ile İsmail 
Şirin düzenlenen 
törenle Fenerbahçe 
saflarına katılarak 
forma giydiler.
Türkiye-Hırvatistan 
maçının devre ara 
sında Gürle Resto 
ran'da düzenlenen 
forma giyme töreni 
ne çok sayıda 
Fenerbahçe taraftarı 
katılırken Kazım 
Güzel ile İsmail 
Şirin'e Fenerbahçe 
rozetlerini eski 
Fenerbahçeliler 
Derneği ve yeni 
Gemlikspor

Başkanı Mehmet 
Göral taktı.
Alkışlar arasında 
yıllardır taraftarı 
oldukları sarı kırmızı 
renklerden ayrıldık
larının altını çizen 
Güzel ve Şirin, Fe 
nerbahçe'nin 2008- 
2009 sezonunda ya 
pacağı maçlar için 
de kombine bilet al 
dıklarını söylediler. 
Yardımsever babası 
olarak bilinen 
Faruk Güzel'in aynı 
yardımseverli!iği ile 
tanınan bir çok 
etkinliğe sponsorluk 
veren Kazım 
Güzel'in Fenerbahçe 
taraftarlığına 
geçmesi bir tarafta 
kutluluk yaşatırken 
diğer yanda ise 
şok yarattı.

Gıstle büwsi iursa'm sanlı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
‘47. Uluslararası 
Bursa Festivali’, 
dünyaca ünlü bale 
eseri ‘Giselle’in 
gösterimine ev 
sahipliği yaptı. 
Dünyada ilk kez 
1841, yılında Paris’te 
prömiyeri yapılan 
ve klasik balenin 
sembolü haline 
gelen Giselle, St. 
Petersburg Klasik 
Bale Devlet Tiyat 
rosu Topluluğu’nun 
yorumuyla Kültür 
park Açıkhava Ti 
yatrosu’nda seyir
ciyle buluştu.
Rusya’dan Bursa’ya 
gelen sanatçıların 
üstün performans 
larıyla göz kamaş 
tırdığı Giselle’in 
hikayesi, 2 perdede 
hayat buldu. Renkli 
dekoru ve şık koş 
tümleriyle görsel bir

şölene imza atan 
balet ve balerinler, 
Rusya’nın sanat ate 
şini Bursa’da yaktı. 
Sevgilisi tarafından 
ihanete uğramasının 
ardından aklını kaçı 
ran genç bir kızın 
trajik öyküsünü ve 
devamında gelişen 
olayları anlatan 
eseri başarıyla 
sergileyen sanat 
çılar, nefes kesen 
performanslarıyla 
BursalIlara keyifli 
bir akşam yaşattı.

Sanatseverler, 2 
saat süren göste 
rimin sonunda 
sanatçıları ayakta 
alkışladı. 
Gösterimin 
ardından Büyükşe 
hir Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı 
Ahmet Erdönmez 
ile Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) 
Genel Sekreteri 
Akif Koç yiğit, 
sanatçılara çini.. 
vazo armağah etti.

Kent Gönüllüleri
Gençlik Kampı’ acılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 8.’si 
düzenlenen Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı, 23 Haziran 
Pazartesi günü ilk 
konuklarını ağırlıyor. 
BURFAŞ koordi
nasyonunda 
gerçekleştirilen 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nın 
Ürünlü’de yapılacak 
olan açılış töreni, 
saat 20.00’da 
başlayacak.
Kampçı gençlerin 
tören alanına 
gelmesiyle startı 
Verilecek program
da, Büyükşehir 
Belediye Bandosu 
konseri ve animas 
yon gösterileri 
katılımcılara

keyifli saatler 
yaşatacak.
Kamp ateşinin 
yakılacağı gecede, 
Sosyete Kazım 
ve ekibi de bir
birinden ilginç 
tiplemeleri ve 
sazlı sözlü gösteri
leriyle eğlenceyi 
doruğa çıkaracak. 
Bu yıl 4 bin 225 

kişinin başvuru 
suyla bir rekora 
imza atılan Kent 
Gönüllüleri 
Gençlik 
Kampı’ndan, 
23 Haziran ile 
3 temmuz arasında 
gerçekleştirilecek

,J lk dönemin de 
400 öğrenci 
yararlanabilecek.
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Sivrisineklere Dikkat! MbMIBMI; İMİMİ

Hava sıcaklıkların 
artmasıyla daha 
hızlı üreyen 
sivrisineklerin, 
taşıdıkları bazı 
bulaşıcı hastalıklar 
nedeniyle insan 
sağlığını tehlikeye 
sokabileceği 
bildirildi.
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Ziraat 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Serez, 
dünya genelinde 3 
bin sivrisinek türü 
bulunduğunu, bun
ların bir bölümünün 
insan sağlığını 
tehdit edebildikleri
ni söyledi.
Serez, sivrisinek
lerin, türlerine göre, 
insanlara sıtma, fil 
hastalığı (vvuchere- 
ria bancrofti), şark 
çıbanı (tatarcık) gibi 
hastalıkların mikro
plarını bulaştırıp 
ciddi sorunlara 
yol açabileceğine 
işaret etti.
Sivrisineklerde, 
insanlar ve hayvan
larda hastalık yapan 

birçok virüs bulun
duğunu ifade eden 
Serez, sorunun 
çözümü için 
çevrede sivrisinek
lerin üreyebilecek
leri su birikinti
lerinin bulun
masının önlenmesi 
gerektiğini vurgu
ladı.
Serez, özellikle 
evlere sivrisinek
lerin girmemesine 
engel olmak için 
kapı ve pencerelere 
tel kafesler yapıl
masının önem 
taşıdığına işaret 
ederek, yataklarda 
ise cibinlik kullanıl
masını önerdi. 
Sivrisineklerin 
yoğun olarak bulun
dukları yerlere 
"repllent" adj ver
ilen kovucu madde 
sürülebileceğini 
belirten Serez, 
gerek kapalı mekan
larda gerekse açık 
sahalarda böcek 
ilacı kullanımının 
sivrisinekle 
mücadelede etkin 
bir yöntem olduğu 
nu sözlerine ekledi.

Uludağ Üniversite
si (UÜ) Ziraat 
Fakül tesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. 
Vedat Şeniz, 
ilkbahar aylarından 
itibaren tezgahlara 
çıkan ve yazın 
habercisi olan 
enginarın tipik bir 
Akdeniz bitkisi 
olduğunu belirtti. 
Eski çağlardan beri 
bilinen ve kral 
sofralarının en 
geçerli yemeği 
olarak anılan engi
narın, “çok yıllık” 
bir bitki olduğunu 
ifade eden Şeniz, 
“Enginarın toprak 
üstü organları bir 
yıllık, toprak altında 
bulunan kök kısmı 
ise Çok yıllıktır. 
Bulunduğu yerde 
8-10 yıl kalabilir 
ve ürün verir. 
Sofralarımızı süs 
leyen değerli bîr 
sebze olan engi
narın besin değeri 
çok yüksektir. Bir 
çok sebze türünden 
farklı olarak yüksek 
düzeyde karbon
hidrat ve protein 
içerir. A, D, D2, Bb 
ve C vitaminlerini 
içinde barındırır” 
dedi. Prof. Dr.
Şeniz, mineral 
maddelerce de son 
derece zengin olan 
enginarın kalsiyum, 
magnezyum, man

ganez ve fosfor 
içeriğiyle dikkat 
çektiğini belirterek, 
şöyle devam etti: 
“Enginarda bulunan 
‘ciarin’ isimli 
madde karaciğer, 
safra kesesi, böb 
rekler ve bağırsak
ların düzenli çalış
masına yardımcı 
olur. Enginarın ayrı
ca romatizma, üre, 
kolesterol ve damar 
sertliğini de iyi 
gelir. Sebze olarak 
yenmesinin yanı 
sıra yapraklarının 
da kaynatılarak 
suyunun içilmesi 
nin faydalı olduğu •• 
bildirilmiştir. Sağlık 
için mevsiminde 
enginar tüketilmeli. 
Aslında sağlık açı 
sından mevsiminde 
hangi meyveyi han 
gi sebzeyi yersek 
yiyelim faydalıdır;” 
Türkiye’de “erkenci 
ve geççi” çeşitleri 
bulunan enginarın 
pazarlarda yüksek 
değer bulunduğu 
anlatıldı.

Dutun sayısız
Masum

Aç karnına yenilen 
beyaz dutun bağır
sak kurtlarını 
düşürdüğü, mide ve 
bağırsakları rahat
lattığı, kara dutun 
ise ağız ve boğaz 
iltihaplarına iyi 
geldiği bildirildi. 
Beyaz ve kara olan 
dutun barındırdığı 
vitamin ve mineral
lerin yanında 
mikrop öldürücü 
özelliğinin bulun
duğunu belirten 
uzmanlar, dutun 
faydalarını şöyle 
sıraladı: 
"Vücuda kuvvet 
verir, kansızlığa iyi 
gelir. Ağız, badem
cik ve boğaz ilti
habı, diş eti 
hastalıkları ve 
öksürüğe karşı 
faydalıdır. Ateş 
düşürür. Karaciğeri 
kuvvetlendirir. Mide 

ve bağırsakların 
düzenli çalışmasına 
yardım eder. Özel
likle yemekle birlik
te yenildiğinde 
hazmı kolaylaştırır. 
Aç karnına yenen 
beyaz dut bağırsak 
kurtlarını düşürür. 
Mide ve bağırsak
ları rahatlatır. Kara 
dut ise ağız ve 
boğaz iltihaplarına 
iyi gelir. Dut hangi 
şekilde tüketilirse 
tüketilsin iyi bir kan 
yapıcıdır. Kişinin 
kilo almasını sağlar 
ve iştah açar." 
Dutun taze ve kuru 
o'larak yenebildiği, 
ayrıca şurubu, 
reçeli ve pekmezi 
yapılabildiği, dut 
şurubunun mide ve 
bağırsak iltihap
larını iyileştirmeye 
yardımcı olduğu 
ifade edildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 51313 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. 5.13 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12 1
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VI,. ••• VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

.. . 

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

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 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
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 10 68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık '513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45.21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza 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

23 Haziran 2008 Pazartesi 
İNCİ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 5

Tel :5l3 Ol 64 GEMLİK'

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3090 

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)
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KSKKSSkEr

KAPÂH/PEVRE KÂMERAfsiSTEMII
ALÇI SIVA 
CEPHE KAPLAMA

■ .. ....

İKAMERAtSISTEMİ
= MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI

toplam 3; kat. 60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal direden

Banka J
Kredisine ~“

kay.g]MM

!com



BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

* TRAFİK * yol BELGESİ
•^n?TESC.L:™!L«öro'

* PLAKA MUAYENE
* NAKİL * DEVİR 

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIRGEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Haziran 2008 Şalı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Site sakinleri istinat duvarının ruhsatsız olduğunu iddia ederek Belediyeye şikayet etti

Manastır’da bulunan EVKO bloklarının önüne yapılmakta olan istinat duvarlarının 
izinsiz yapıldığını iddia eden blokların altında bulunan Küçük Sitesi sakinleri 
kaçak yapıyı belediyeye şikayet etti. Belediyece durdurulan duvar yapımları izin
siz olarak yapılınca Küçük Sitesi sakinleri duruma tepki gösterdi. EVKO’nun eski 
istinat duvarları yıkılarak Küçük Sitesi’nin alt katına çökmüştü. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İstinat Duvarları
Manastır Bölgesinde yapılan inşaatlar, zemi 

nin meyilli olması nedeniyle toprak kay- 
\ malarının önlenmesi için istinat duvarı yap- 
\mak zorundalar.

Ancak, yapılan istinat duvarları tekniğine 
uygun yapılmadığı için zamanla patlıyor. 5’de

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

MltıM
200 gramı 50 kuruştan satılan tekli 

ekmekler artık 300 gramı 75 kuruştan 
satılacak. Uygulamaya dün başlandı.
Tarım Bakanlığı’n 
ca alınan karar 
gereği Türkiye’de 
300 gramdan da 
ha az ekmek imal 
edilip, satılmaya 
cak. Dün başla 
yan yeni uygula
maya göre, daha 
önce 200 gramı 
50 kuruş olan tek 
li ekmekler, 300 
gramı 75 kuruşa, 
400 gramı 1 YTL 
olan ikili ekmek
ler ise 600 grama 
yükseltilerek, 1 
YTL 50 YKR den

satılmaya başlan 
dı. Gemlikli fırın 
cılar alınan karara 
uyarak, pazartesi 
gününden itiba 
ren ekmek satış 
larına Tarım Ba 
kanhğı’nın stan
dartlarına uygun 
hale getirerek, 
imal edip sat
maya başladılar. 
Fırıncılar, fiyatlar
da değişen bir 
şeyin olmadığını, 
ekmek gramajla 
rının yükseltildiği
ni söylediler.

izgara ve YEMEK Salonu

KÖFTE H
AYRAN 9

14.50- YTLİB

SINIRSIZ KEBAP - KORE 
EV YEMEKLERİ ve TATLI ÇEŞİTIEIIİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR,

reni İsloicisiytg Hizmtimzde-.
Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnfaz koruma 
memurlarına 

zam yolda

TBMM Adalet Alt 
Komisyonu, ceza 
infaz kurumlarının 
dış güvenlik hizmet
lerini yürütecek 
personele, 250 ile 
500 YTL arasında 
değişen oranlarda 
"Dış Güvenlik 
Tazminatı" 
ödenmesini 
benimsedi.
Alınan bilgiye 
göre, Adalet alt 
komisyonu, 
cezaevlerinin 
dış güvenliğini 
sağlama görevinin 
jandarmadan 
alınarak Ceza 
ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğüne 
devredilmesini 
öngören tasarı 
üzerindeki çalış
malarını tamamladı. 
Komisyon, 
tasarıda önemli 
değişikler yap
mazken, ceza 
infaz kurumlarının 
dış güvenlik 
hizmetlerini yerine 
getirecek perso 
nele, "Dış Güvenlik 
Tazminatı" öden
mesini benimsedi. 
Tasarıya eklenen 
maddeye göre, 
dış güvenlik 
hizmetleri ile dene

timinde görev 
yapan personele, 
konumlarına 
göre dış güvenlik 
tazminatı adı 
altında 250 ile 
500 YTL arasında 
değişen oranlarda 
ödeme yapılacak. 
İç güvenlik 
hizmetlerinde 
çalışan personel 
ise dış güvenlik 
tazminatının 
ancak üçfebirinden 
yararlanabilecek. 
Ödemeler, damga 
vergisi hariç 
kesintiye tabi 
blmayacak. Alt 
komisyon, ceza 
infaz kurumlarında 
görev yapan 
personelin
"Adalet Hizmetleri 
Tazminatını" 
da artırdı, ancak 
bunun üst korniş 
yonda metinden 
çıkarılabileceğini 
belirtildi. Maliye 
Bakanlığı temsil
cisinin, komisyon 
görüş melerinde 
ceza infaz kurumlan 
personelinin 
özlük haklarında 
iyileştirme- sağlayan 
düzenlemelere 
karşı çıktığı 
öğrenildi.
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Katlı ntopart ihalesi iplal eılilıli
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süre önce 
üçüncü kez kira 
ihalesi yapılan 
Belediye Katlı 
Otoparkı'nın 
ihalesi iptal 
edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, kira 
ihalesine şartname 
bedelini yatıran 
sadece bir 
firma katılmıştı. 
İhalenin Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un onayına 
sunulmasından 
sonra iptal 
edildiği öğrenilirken, 
iptal nedeninin 
ise ihaleye 
sadece bir firmanın 
katılmış olması 
gösteriliyor.
İlk ihaleyi 
kazanan ıkişinin 
şartnamede 
bulunan şartları 
yerine getirmeye
ceğini bildirmesi 
üzerine ihale

araçların park 
ettirildiği otoparkın 
bundan sonra

ne zaman ihaleye 
çıkarılacağı 
bilinmiyor

ikinci kez yapılmıştı. 
İkinci kez ihaleye 
çıkarılan katlı 
otoparka talep 
olmayınca bu 
kez üçüncü kez 
ihaleye çıkarılan 
katlı otopark 
ihalesi yine 
iptal edildi. 
Ücretsiz olarak

■ i MllUHİIUMİliliillfflH
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoglu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+T 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.gemlikkorfezgazetesi.com
bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Site sakinleri istinat duvarının ruhsatsız olduğunu iddia ederek Belediyeye şikayet etti 
niMtaıttım?

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YauYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Manastır'da Akcan 
Petrol arka kısmın
da bulunan EVKO 
bloklarının önüne 
yapılmakta olan 
istinat duvarının 
ruhsatsız olduğunu 
iddia eden 
bazı apartman 
sakinleri durumu. 
Belediye'ye 
şikayet ettiler. 
Geçtiğimiz yıllarda 
EVKO'ya ait istinat 
duvarının yağan 
yağmur nedeniyle 
yıkılarak önünde 
bulunan Küçük 
Sitesi’nin zemin 
katındaki dairenin 
içine dolan toprak 
burada oturan aile 
nin ölüm tehlikesi 
yaşamasına 
neden olmuştu. 
Önceki gün başla 
tılan istinat duvarı 
nın ruhsatsız 
olduğunu ileri 
süren Küçük 
Sitesi sakinleri, 
durumu Gemlik 
Belediyesi’ne 
şikayet ederek 
duvar yapımının 
durdurulmasını 
istediler.
Yapılmakta olan 
duvar ınşaatrnrn 
belediye ekipleri 
tarafından 
ruhsatsız olması 
nedeniyle durdurul
masına rağmen 
yapımı devam 
etmesi üzerine 
bina sakinleri 
soluğu yine 
belediyede aldılar. 
Daha önce kayan 
toprağın üzerine 
yapılmakta olan 
istinat duvarının . 
sağlam olmadığını 
iddia eden küçük 
sitesi sakinleri, 
"Bu toprak zayıf 
ileride yine kayacak 
bizi tehlikeye soka
cak. Yaptırdıkları 
ilk istinat duvarı 5 
yıl önce binamıza 
doğru patlayarak 
göçtü, alt kattaki 
dairenin içine taşlar 
doldu. Şu anda 
hala evin içinde iki 
odada taşlar var. 
Molozlar belediye 
başkanımızın tali
matıyla bir kısmı 
kaldırıldı, gerisi ise 
hala evin içinde 
duruyor. Mahkeme 
İlk olan bu bölgede 
ruhsatsız istinat 
duvarı nasıl yapı

lıyor, zemin araştır
ması yok, ruhsat 
yok, plan ve proje 
yok, çimentosu az, 
demir hiç yok, su 
oluğu yok, iki du 
var işçisinin kendi 
becerileriyle istinat 
duvarı yapılır mı? 
Kayan toprağın 
olduğu yere kam 
yonlarla kaya geti 
rilerek döküldü, du 
var yapıyoruz di 
yorlar ama kimse 
den izin almıyorlar. 
Kendilerini uyardık 
ama fayda etmedi. 
Belediye durduru 
yor, gittikten sonra 
işçiler gelip yine

yapıyorlar.
Özellikle Fen İşleri
ni uyardık, belediye 
görevlileri de gelip 
uyardılar ve işi dur
durdular. Ne yazık 
ki Evko-1 site 
sakinleri el 
birliği ile bu yanlışa 
devam ediyorlar 
ve bize "Gidin kime 
şikayet ederseniz 
edin" diye s bizi 
tehdit eder gibi 
korkutmaya çalışı 
yorlar. Evimizin 
yıkılmasını ve 
canlarımızın yan
masını umursamı 
yorlar" diyerek 
çalışan işçilere

tepki gösterdiler. 
Daha önce de 
Uğur apartmanının 
yana kayması 
sonucu belediye 
tarafından 
yıkılması 
üzerine gözlerin 
üst kısımda 
bulunan 12 katlı 
Evko inşaatlarına 
yönelmesiyle 
gündeme gelen 
binaların şimdi de 
Evko-1 sitesinin 
alt kısmında 
bulunan Küçük 
Sitesi’ne zarar 
verdiği iddiaları 
çevrede oturanlara 
endişe yaratıyor.

Beyinsizler!...
1980’li yıllarda, İslam devriminden sonra 

bozulan ve zaman zaman tehlikeli olan Türk- 
İran gerginliğiyle ilgili yayınlar yapıldığında 
gerici çevrelerden tepkiler gelir.

Gerici gazeteler ve onların fanatik okuyucu
ları size hakaretler yağdırırlar, hatta tehdit 
ederler.

Birkaç defa beni de telefonda aradılar, tehdit 
ettiler..

Bir kişi, Humeyni’yi kastederek aynen şun
ları söyledi:

"0 muhterem adam için ne biçim yazıyor
sunuz? .

Bir gün bunların hesabı sorulacak."
Ben de çekinmeden "Sen Türk değil misin?
Senin ülkene düşmanca davranan bir adamı 

neden savunuyorsun?" diye sordum.
Öfkeli bir sesle şu yanıtı verdi:
"Ben Türk değilin?, Müslümanım.
Eğer aramızda savaş çıksa ben Humeyni’nin 

yanında Türkiye’ye karşı savaşırım."
Bu sözleri duymam Sayın okurlar, inanın 

kanımı dondurdu.
Sözde bir Türk, aslında her şeyini borçlu 

olduğu ülkesine, Atatürk’ün kurduğu genç 
Cumhuriyete saldıracak kadar akıldan ve vic
dandan uzak yetişmişti..

Ne kadar acı ve o kadarda üzücü bir 
anlayışı görmek, duymak eskiyi ve yeni yi bilen 
bir yaşlı Cumhuriyet çocuğu olarak insanı 
derinden sarsıyor..

Tartışmayı daha fazla uzatmadan telefonu 
kapattım.

Sonra uzun uzun şunu düşündüm
"Cumhuriyet nasıl böyle bir nesil yetiştir

di?"
Bu neslin hasta çocukları hangi okullarda 

yanlış bilgilerle kafaları doldurulmuş, dinden 
rant elde edenler, siyasi ler birkaç oy almak 
için tarihi saptırarak, bu gençleri yanlış yollara 
sevk etmişlerdir.

Türbanlı kızlar olayı da öyle.
Yıllardır siyasi maksatlarla uzatılıyor.
Bunlarla tartışmak, doğruları göstermek, 

tarihi anlatmak, yıllardan beri yıkanan beyin
lerini düzeltmek olanaksızdır.

Cumhuriyetin kuran ikinci büyük adam 
İsmet İnönü’yü millet düşmanı ilan eden 
gazeteci bozuntusuyla aynı görüşü Meclis’te 
savunan AKP milletvekilinin, türbanlı kızlarla 
aynı tornanın mamulatı olduğu ortada.

Bu insanların, çağlarından nasıl kopa Aldık
larını, nasıl cahil bırakıldıklarını, sorgulama ve 
merak dürtülerinin nasıl dumura uğratıldığını 
ciddi şekilde düşünmeliyiz.

Bunun tek çaresi, çocuklarımızı nitelikli çağ
daş eğitimle yetiştirmektir.

Bu günkü iktidar ile bu mümkün değil.
Yanlış yoldalar...

Onlarda aynı yolun yolcusu.
Yalnız bunlar daha akıllısı.
Bundan rant elde ediyor, dünyalıklarını 

yapıyor. Ceplerini dolduruyor, dün gavur dedik
leri ile kol kola geziyorlar.

Bu iki kadın İngiliz işgali altında olmak isti 
yor, sıkışınca da Kanada vatandaşı olup oraya 
kaçıyor.

Müslüman iseniz İran’a gidin, Suudi 
Arabistan’a gidin.

Hani siz Türk değil Müslümandınız ?..
Gidin size yakında..
Bu iki kadın hakkında başladılar soruştur

maya gelince... Bunun hiçbir yararı yok.
Bunlar beyinleri hasta insanlar
Biz bataklığı kurutmadan sivrisineklerle.iste

diğimiz kadar savaşalım.
Sivrisineklerin, kara böceklerin çoğalmasını 

önleyemeyiz.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kızılay 60 cocııa» sünneı ettirıli Bursa Müze Kent olacalı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Kızılay 
Şubesinin her yıl 
geleneksel olarak 
yaptığı sünnet 
şöleni için 60 çocuk 
sünnet ettirileli.
Eski Pazar 
Caddesi’nde 
bulunan Sevgi 
Sünnet salonunda 
sabah erken 
saatlerde başlayan 
tatlı telaş içinde 
aileler çocuklarını 
usta sünnetçi 
Ali Cankurt*un 
ellerine teslim 
ettiler.
Kızılay Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler'in aileler ve 
çocuklarla 
yakından ilgilendiği 
sünnet kesiminde 
ağrısız ve korkma 
dan hijyenik 
ortamda sünnet 
gerçekleştirildi.
Sünnet olan 
çocuklar aileleriyle 
birlikte evlerine 
gönderilirken 
düğün töreni 
hakkında bilgi 
veren Gökhan

Özler, her yıl 
düzenledikleri 
sünnet Şöleninin 
30 Haziran 2008 
Pazartesi günü 
saat 14.00 ile 
17.00 arasında 
Atamer Tesisleri’nde 
yapılacağını ve 
aileler ile misafirler 
için otobüs 
tahsis edileceğini 
duyurdu.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Han 
lar Bölgesi'nin gün 
ışığına çıkartacak 
çalışmanın Bur 
sa'nın tarih kenti 
kimliğini ön plana 
taşıyacağını belirte 
rek, "Hanlar Bölgesi 
ortaya çıktığında 
Bursa, dünyanın 
müze kentlerinden 
biri olacak" dedi. 
Başkan Şahin, AK P 
tarafından düzenle
nen Siyaset Akade 
misi'nde Bursa, 
Ankara, Diyarbakır, 
İzmir, Afyon ve 
Mardin'den sonra 14 
yıllık belediye 
başkanlığı tecrü
belerini Muğla'daki 
kursiyerlerle pay
laştı. Siyasette ka 
rarlı olmanın önem
ine dikkat çeken 
Şahin, Türkiye'de 
başarılı olan beledi 
yelerdeki en önemli 
faktörün altında 
insan merkezli yöne 
tim' anlayışının yat
tığını belirtti. 
Demokrasinin ve 
kalkınmanın yerel 
den başladığını vur
gulayan Başkan 
Şahin, Başbakan 
Recep Tayyip Erdo

ğan'ın İstanbul Bele 
diye Başkanlığı ile 
yerel yönetimlerin 
Türkiye'de atağa 
kalktığının altını çi 
zerek, "Türkiye'nin 
son yıllardaki kalkın 
ma hamlesinin itici 
gücü yerel yönetim
ler olmuştur. Dünya 
daki trend de böyle. 
Bugün ülkeler değil, 
kentler yarışıyor. Bu 
kapsamda biz de Os 
manh'ya payitahttık 
yapan, tarih şehri 
Bursa'nın bir yan
dan bu özelliğini 
ortaya çıkartıyoruz, 
diğer yandan çağ
daş dünyanın kon- 
septine uygun geli 
şimlere imza atıyo 
ruz. Örnek verecek 
olursak, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği stan
dartlarında halini in 
şa ediyoruz, diğer 
taraftan da Hanlar 
Bölgesi Projesi ile 
700 yıllık tarihini 
gün ışığına 
çıkartıyoruz. Hal 
Bursa'nın tarım 
kenti kimliğini 
güçlendirecek. 
Hanlar Bölgesi de 
ortaya çıktığında 
Bursa, dünyanın 
müze kentlerinden 
biri olacak" dedi.

İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ
Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 23 94-513 96 68 Fax : 513 31 02
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İstinat Duvarları
Ben de yıllarca Manastır

Bölgesi’nde değişik yerlerde 
oturdum.
Son oturduğum site Saman 

yolu’ydu.
Samanyolu Sitesi’nin bir 

bölüm arazisi baba malıydı.
Bu yerler imara açılmadan 

önce zeytinlikti.
Çocukluğumuz ve gençlik 

yıllarımız bu zeytinliklerde 
zeytin toplamakla, piç kırmakla geçti.

Kimi ilaç atmaya gider, kimi, çalı 
toplardık.
Rumiardan kalma bu arazilerde eğim 

fazla olduğu için her zeytin ağacının 
altında taş setler vardı.
Zamanla bizimkiler bu setleri kaldırdı.
Yağan yağmur suları bu kez zeytinlik

lerde derin çukurlar ve yarıklar mey
dana getirmeye başladı.
Rahmetli babam, ağaçların altındaki 

setleri kaldırdığına pişmanlık duyardı.
O setler bir çeşit erezyon önleyici 

görev yaptığı gibi, suyun ağaç dip
lerinde de tutulmasını sağlıyor, verimli 
toprakların akıp gitmesini önlüyordu.
Bugünkü Manastır’a yapılan inşaat

ların altlarına yapılan istinat duvarları 
gibiydi.

1980’li yıllarda Manastır imara açılınca 
önce kurulan 120 kooperatif inşaatı 
başladı, ardından özel sektörün yaptığı 
siteler ile doldu Manastır.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hptmail.co.m

Samanyolu Sitesi ile üzerinde yapılan 
sitenin arasından yol geçiyor.

Bu yolu tutan alttaki yaklaşık 5-6 . 
metre yüksekliğinde istinat duvarıdır.

Yıllar önce bu duvar üstten gelen 
basınç ve kanalizasyon sistemi 
olmadığı için sularla patlamaya başladı.
Duvarın taşları döküldü.
Site yöneticileri belediyeye başvurarak

duvarın yapılmasını istediler. 
Birkaç yıl süren mücadele son
rası, belediye bu duvarı Katlı 
Otaparkı yaptıran müteahhide 
destek beton duvar ördürerek 
sağlamlaştırdı.

Manastır’da tekniğine uygun 
yapılmayan birçok istinat duvarı 
çöktü.

Çökmeye de devam edecek. 
Çünkü.

Müteahhitler, önce yapılması gereken 
istinat duvarını yapıp, inşaatı devam 
ettirmiyorlar.
Eldeki parayı duvar gibi malını satma

da etkisi olmayacak bir yatırıma yatır
mıyorlar.

İnşaatlar bittikten sonra istinat duvar
ları yapılıyor.

Üzerindeki toprak kütlesi, yağmurların 
getireceği kaymalar ve yoğunluk, statik 
dikkate alınmayınca, kısacası tekniğe 
uygun duvar yerine iş ucuza kapatıl
maya çalışılınca ardından facialarda 
geliyor.

Biz gazeteci olarak Manastır Bölgvsi’n 
de çok sayıda yıkılan istinat duvarının 
evlere verdiği zararları haber yaptık.

Dün gazetemize gelen Küçük Sitesi 
sakinlerini dinlerken, niye akıllanmı 
yoruz diye kendi kendime sordum.

EVKO Siteleri önünde koca apartman 
yıkıldı, anlamadık, duvarlar çöktü 
görmedik, yine aynı hataları yapıyoruz.

BoiaractlarBiilgcKonferMsınahiıliı

Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract 
Kulubü üyeleri, 
Rotaract Bölge 
Konferansı’na 
katıldı. 13-15 
Haziran 2008 
tarihleri arasında 
Uludağ Karinna 
otelde yapılan 
35 kulubün katıldığı 
konferansta,
Gemlik Rotaract 
ödüle doymadı. 
Toplum hizmetleri 
ve kulup hizmetleri 
dalında yaptığı 
projelerle ödül alan 
Gemlik Rotaract 
Kulubü ayrıca

devamlılık ve 
en çok genç 
üye alan klüpler 
ve Ankara Türk 
Konferansına 
katılımından dolayı- 
da özel ödüllere 
layık görüldü.

Konferansta, 
Gemlik Rotaract 
Saymanı Nilüfer 
Toprakçı ve 
Seda Talan’a da 
çalışmaları 
nedeniyle teşekkür 
belgesi verildi.

TEMA * -5ü„S»B.°-5a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ÖZEL

YÜZME

AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

KİMLER KATILABİLİR?
Anasınıfı ilköğretim okulu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI
YÜZME Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Avda 8 Saat 
BUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 saat 
MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZPATENİ-BİNİCİLİK 160 YH
resIm-mUzİk
İNGİLİZCE

ıoo m 
150 m

KURS DÖNEMLERİ MÜZİK 
1. DÖNEM: 30 HAZİRAN-24 TEMMUZ 
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ- 21 AĞUSTOS *
KURSLARA HASIL KATILABİLİRİM? BUZ PATENİ 
16 Haziran 2008 tarihinden itibaren okulumuza gelerek 
27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. 
Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır. 
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU İNGİLİZCE AĞIRLIKLI YAZ OKULU
PAIARTESI SAU ÇARŞAMBA PERŞEMBE

CUMA f

i 1. DERS
SINIF ETKİNLİĞİ

MÜZİK

SINIF ETKİNLİĞİ

BİNİCİLİK

SINIF ETKİNLİĞİ B

1 2. DERS
İNGİLİZCE İNGİLİZCE SINIF ETKİNLİĞİ ■

■ 3. DERS SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ İNGİLİZCE ■

i 4'BESS İNGİLİZCE İNGİLİZCE IHGILUCE ■
i OGLEN ARASI

YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ ■

M 5. DERS

BUZ PATENİ

İNGİLİZCE

RESİM

İNGİLİZCE İNGİLİZCE
I 6. DERS

SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ H

M33HHCTMHNInn
YAZ OKULU AHASINin.l-2-3-4-6.SMW 
ÖĞRENCİLERİ KAYIT YAPTIRABİLİRLE!

IBS PROGRAM KKIMMMMtt
TEKRAR DÜZINUNECENIUI

Umurbey Paşabahçeler Mevkii Cihadı Yolu GEMLİK
Tel: 513 50 74 - 513 50 05 Fax: 513 50 04 www.aykentilkoflretim.l(12.tr
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liMiıiM isiemiai azaltın mm
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
nüfusu 50 binin 
altındaki kaymakam
lıklara yazı gönde 
rerek vatandaşın 
işlemlerinin 
kolaylaştırılmasını 
istedi.
Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Başbakanlık 
tarafından hazır-, 
lanan 'Tek Adımda 
Hizmet* uygula
masının başlatılması 
konulu 2006-35 
nolu genelgesine 
istinaden nüfusu 
50 binin altındaki 
kaymakamlıklara 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
tarafından yazı 
gönderildiği 
bildirildi.
Vatandaşın 
bürokratik engellere 
takılmadan işlem
lerinin yapılmasını 
isteyen Harput, 
"Valilik ve kay
makamlıklarda 
ilgili mevzuat 
gereğince yürütül 
mekte olan yeşil 
kart, sosyal yardım
laşma ve dayanışma 
vakfı yardımı, 
asker ailelerime 
sağlık cüzdanı 
verilmesi, yaşlılık

ve sakatlık aylığı 
bağlanması ile 
muhtaçlık belgesi 
düzenlenmesi 
işlemlerinde 
başvuru sahiplerinin 
gerekli şartları 
taşıyıp taşımadık
larının konuyla ilgili 
kamu kurum ve 
kuruluşlarından 
araştırılması 
gerekmektedir.
Bu araştırma işlemi, 
dilekçe sahibi 
vatanaaşı*arımızııı 
ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarını tek 
tek dolaştırılması 
suretiyle yaptırıl
maktadır. Bu tarz bir 

işleyişin, vatan
daşlarımıza ağır zah
met ve külfet 
getirmesi yanında 
kamu kurum ve 
kuruluşları ile 
çalışanlarını da ciddi 
bir biçimde meşgul 
ettiği bilinen bir 
husustur" dedi.
Açıklamada, 
yüzlerce kişiyi 
yakından 
ilgilendiren bu 
sürecin basitleş 

u'HİîıTtfS'Ğ ıhZi'd'ıTU'ıiTı- • 
ması ve vatandaş 
üzerindeki yükün 
kaldırılması 
amacıyla 'Tek 
Adımda Hizmet' 

uygulamasına 
dikkat çekilerek, 
"Tek Adımda Hizmet 
Uygulaması'yla, 
'Yeşil Kart, Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Yardımı, Asker 
Ailelerine Sağlık 
Cüzdanı Verilmesi, 
Yaşlılık ve 
Sakatlık Aylığı 
bağlanması İle 
Muhtaçlık Belgesi' 
düzenlenmesi 
işlemlerinde 
nüfus, vergi, 
tarım, tapu, trafik ve 
sosyal güvenlik 
kurumlarının 
kayıtlarına elektro 
nik ortamda ulaşıla
bilmesini sağlaya
cak altyapının ve 
çalışma ofisinin 
oluşturulması, 
yeterince personel 
görevlendirilmesi,^ 
yeterli personel 
olmaması 
durumunda 
diğer kurum- 
lardan geçici 
görevlendirme 
yapılarak uygula
maya en kısa
surene oaşıanııması 
ve uygulamanın 
başlama tarihinin 
bildirilmesi 
istenmektedir" 
denildi.

İkinci el araçta 
yeni dönem

İkinci el araçların 
nakil ve devir işlem 
terinin 1 Ağustos 
2008 tarihinden iti 
baren noter yerine 
emniyette yapılacak 
olması, polisin iş 
yükünü artıracak. 
Amme Alacakları 
mn Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunda 
ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılma 
sı Hakkındaki Ka 
nunun 18. maddesi, 
ikinci el araçların 
nakil ve devir 
işlemlerinde noter 
zorunluluğunu 
kaldırıyor. 1 
Ağustos 2008'de 
yürürlüğe girmesi 
öngörülen madde, 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nun ilgili 
maddesini yeniden 
düzenliyor. 
“Araçların tescil 
işlemleri ile yetki 
ve sorumluluk” 
başlığını taşıyan 
bu düzenlemeyle, 
“Tescil edilmiş 

| araçların her çeşit 
| satış ve devirleri, 

ELEMAN ARANIYOR

satış ve devri 
yapılacak araçtan 
dolayı motorlu 
taşıtlar vergisi 
borcu bulun
madığının tespit 
edilmesi halinde 
araç sahibi adına 
düzenlenmiş 
tescil belgesi esas 
alınarak, trafik 
tescil şube veya 
bürolarındaki ilgili 
memurlar tarafın
dan siciline 
işlenmek suretiyle 
yapılır. Trafik tescil 
şube veya büroları 
tarafından yapıl
mayan her çeşit 
satış ve devirler 
geçersizdir” 
hükmü getiriliyor. 
Kanunun yürürlüğe 
girmesiyle, ikinci 
el araç satın alacak 
vatandaşlar, 
daha önce 
noterde yaptıkları 
nakil ve devir 
işlemlerini.
Emniyetin 
Trafik Tescil 
Bürolarında 
yaptıracak.

Askeri araçta patlama: 14 varalı
Gaziantep'in Tugay Komutan ■ Ç., Koray K., İsmail tanelere sevk
İslahiye ilçesinde Yardımcılığı T., Serkan Ö., Ali K., edildi.
askeri bir araçta Kışlası'nda dün Aytekin P., Serkan Patlamanın ardın
henüz belirlene saat 15.00 sıraların- » Y., Veysel T., dan araçta çıkan
meyen sebeple da Unümok tipi bir Ramazan O., Hüse yangına İslahiye
meydana gelen askeri araçta henüz yin D., Harun Reşit Belediye ve askeri
patlamada 3'ü ağır belirlenemeyen bir Ş., Ömer O, Deniz T. itfaiye ekipleri
14 askerin yara sebeple patlama yaralandı. Yaralılar, müdahale etti.
landığı bildirildi. meydana geldi. İslahiye Devlet Soğutma çalış
Edinilen bilgiye Kazada araç Hastanesi'nde maları ve olayla
göre, İslahiye içerisinde bulunan yapılan ilk müda ilgili başlatılan
ilçesinde bulunan er ve erbaşlardan halelerin ardından soruşturma
172. Mekanize Mustafa K., Şaban Gaziantep'teki has- sürdürülüyor.

Zemin işletmesinde çalışacak 
OMMUHASEBEBİIEN 

BOTANEİEMANARANIYOB. 
GÖZNEMZEYTİIICİIİK

TEl: 0.224 514 40 90
0.533 402 03 11

Özel Diş Hekimleri SSK, Bağ-Kur 
«e Emekli Sandığı üyelerine 

hizmet yermeye başladı
Di^ Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SSK, 
Bag-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden sevk alarak, Özel diş hekim
lerinde kron köprü protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tür diş 
sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de krom, köprü protezlerini 
yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)

ELEMAN ARANIYOR
BAY-BAYAN SATIŞ MÜDÜRÜ 

BAYAN SATIŞ EMLEMANI 
MUHASEBE MÜDÜRÜ

ŞANTİYE ELEMANI ARANIYOR 
Mür: GMA İnş. Ltd. Şti.

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:50 
TEL: 51 2 0 0 5 0 GEMLİK
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UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

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
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Kiracısını çıkartmak 
İsteyen kakalarını 

Harp etti
Yolcu kapma Kavgası: 1 ölü

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
kiracısını çıkarması 
için baskı yaptıkları 
babalarını demir 
çubukla darp eden 
iki kardeş polis 
tarafından gözaltı
na alındı. Polise 
ifade veren yaşlı 
adam; "Oğullarım, 
kiracımı çıkartmam 
için bana baskı 
yaptılar, demir 
çubukla dövdüler" 
dedi.
Edinilen bilgiye 
göre, Yediselviler 
Mahallesi Ortayol 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda,

Azil G.'in(69) 
oğulları Nevzat G. 
(43) ve Yüksel G. 
(42) babalarına, 
kiracısını çıkart
ması için baskı 
yaptı. Kiracısını 
çıkartmak iste
meyen yaşlı adam 
iki oğlu tarafından 
demir çubukla darp 
edildi. Sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenilen yaşlı 
adam polise verdiği 
ifadesinde, 
oğullarının kendisi
ni darp ettiğini kay
detti. Polis, olaya 
karışan iki kardeşi 
gözaltına aldı.

Avcılar'da yolcu 
kapma yüzünden 
minibüs şoförleri 
arasında çıkan 
kavgada bir kişi . 
hayatını kaybetti 
4 kişide yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre Vural K. 
isimli şoför ile 
kardeşinin, 
Hakan(34) ve 
Serkan Y.(29) isimli 
kardeşler ile yolcu 
kapma yüzünden 
kavga etmeye 
başladılar. Çıkan 
kavgada Serkan 
Y. Smith VVesson 
marka ruhsatsız 
tabancasıyla Vural

K.’yı iki yerinden 
vurdu. Avcılar 
Özel Anadolu 
Hastapesi'ne 
kaldırılan Vural

K., bütün müda
halelere rağman 
kurtarılamadı.
Olayın ardından 
firar eden Hakan ve

Serkan Y. kardeşler 
ile kavgaya 
karışarak kendiler
ine yardım ettikleri 
ileri sürülen 
Nezir(27) ve Cesur 
U.(29) isimli iki 
kardeş, 20 Haziran 
2008 tarihinde 
Bahçelievler'de 
bir otoparkta 
yakalandı. .
Gözaltına alındıktan 
sonra Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne 
götürülerek ifadeler
ine başvurulan 4 
zanlı, işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Öfkeli aşık ev bastı: 2 ölü
Malatya'da 18 yaşın
daki genç, evlenmek 
istediği kızın anne 
ve babasını evlerini 
basarak tabancayla 
vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere 
göre, olay Tandoğan 
Mahallesi'nde bir 
evde meydana geldi. 
İhbar üzerine olay 
yerine çok sayıda 

polis yönlendirildi. 
Eve giren polis 
ekipleri, ev sahibi
5 çocuk babası Vey 
sel Karahan ile eşi 
Menekşe Karahan'ı 

tabanca ile başlarına 
ateş edilerek öldürül 
müş vaziyette buldu. 
Yapılan araştırmada 
olayın zanlısının, 
evin genç kızı Â.'yı

isteyen ve kız isteme 
meselesinden dolayı 
yaklaşık 1-5 ay önce 
de gelip evin kapı ve 
pencerelerine zarar 
veren H.B. (18) oldu

ğu tespit edildi. 
H.B., polis ekiple 
rince aranırken, 
Beydağı Polis 
Merkezi'ne giderek 
teslim oldu,

| BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN laaıiliıııimsttii
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

İ

I»

I

I

Gaziantep'te meyda 
na gelen tren kaza
sında 11 ölü , 2 kişi 
de yaralandı. 
Kazanın, düğünden 
dönen davetlileri 
taşıyan minibüsün 
hemzemin geçitten 
geçtiği sırada.yük 
treni ile çarpışması 
sonucu meydana 
geldiği öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre 
olay dün saat 01.00 
şıralarında, Nürdağ- 
İslahiye Karayolu 3. 
kilometresinde bulu
nan hemzemin geçit 
üzerinde yaşandı. 
Mehmet T. yöneti

mindeki 27 RV 645 
plakalı minibüs, Ma 
İatya'dan İskende 
run'a gitmekte olan 
Recayip Mehmet A. 
ve Ömer Faruk K. 
idaresindeki 53705 
sefer sayılı yük treni 
ile çarpıştı. Kazada 
yaklaşık 50 metre 
sürüklenen minibü 
sün içinde bulunan 
Mehmet Hanifi 
Çamlı, Şükrü Rüz 
gar, Gamze Kısacık, 
Murat Coşkun, Tekin 
Karakuş, Gül Kara 
kuş, Hacı Karakuş, 
Yunus Emre Rüzgar 
ve Zemzem Kısacık 

hayatını kaybetti. 
İslahiye'deki düğün
den dönerken mey
dana gelen kazada 
yaralanan Asuman 
Rüzgar, Barış Rüz 
gar ve Rahime Kara 
kuş, Gaziantep Av. 
Cengiz Gökçek 
Hastanesi'ne, Gül 
can Rüzgar ise Özel 
Sami Konukoğlu 
Hastanesi'ne kaldın 
larak tedavi altına 
alındı. Bu arada ka 
zada hayatını kaybe
denlerin cenazeleri, 
toprağa verilmek 
üzere Gaziantep 
merkeze gönderildi.

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 

İstanbul Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanımı,Gemlik 
Trafik Şube Müdürlüğü’nden aldığım Sürücü Belgemi kaybettim.

34 TZ 7332 Plakalı aracımın ruhsatını ve sigorta poliçesini kaybettim. 
Hükümsüzdür.MUHTEŞEM ARMAĞAN GÜLTEKİN

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP O_
3

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanımı ve Gemlik 
Trafik Şube Müdürlüğü’nden aldığım Sürücü Belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. İSMAİL FİDAN

I Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanımı ve Gemlik 
Trafik Şube Müdürlüğü’nden aldığım Sürücü Belgemi kaybettim.

Hükümsüzdün______ ___________ _______DİDEM ÇELİK

Vestel VS 6000-T model, AD 829434 levha nolu, 48131 sicil nolu 
yazar kasa levhasını ve Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı 
Seri A / 51-100’e Gider Pusulası Koçanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. SANEM SARAÇOĞLU
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SATILIK KIYMETLİ ARSA

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ 

BAYAN SATIŞ ELEMANI 
ARANIYOR 

YATAŞ HOME
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir^

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK 

TEL: 514 78 77

Denize sıfır, 3 yatak odalı 
135 m2 iki cepheli ve 

2 balkonlu bahçeli otoparklı 
lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

Tel:5131899GSM:0.533 356 44 39

AZOT YOLUNDA 
İSLAMKÖY 

AKCAN GÜMRÜKLEME YANINDA 
4000 M2 ARSA SANİDİNDEN 

SATILIKTIR 
GSM 0532 254 24 80

SATILIK DAİRE

ELEMAH AKAMIYORI ELEMAN ARflNIYORİ
Cndüstri Meslek lisesi veya 

Meslek Yüksek Okulu 
elektrik bölümü mezunu

ELEMANLAR ARANIYOR
Miiracatlann şahsen yapılması gerekmektedir.

AYDIN MADENCİLİK
Yeni Yalova Yola 3. Km Gemlik /BURSA 

TEL 0.224 5140060

TECRÜBELİ 
ELEKTRİKÇİ ARANIYOR

Miiracaatlann şahsen yapılması rica olüniir. 
İMAMASLANDİNLENMETESİSLERİ 

Gemlik Yalova Yolu 5. Km.
Tel 15132394

KİRALIK DEKİZ 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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı

0.,.. çocukları 
Arkadaşım Tilki

(Rezervasyon 
MI51JJ321)

14.00-16.15-19.00-21.15
14.15-16.00-19.15-21.00
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Bileğine gürenen gençler kıyasıya yarısiı
Anadolu Gençlik Dergisi Gemlik Temsilciliği tarafından organize edilen bilek güreşi turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Pazar günü Manastır 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 
turnuvaya yaklaşık 
50 kişi katıldı. 
Uluslar arası 
standartlarda 
hazırlanan bilek 
güreşi masasında 
gerçekleştirilen 
turnuva; minikler, 
75 kilo altı ve 
üstü olmak üzere 
toplam üç kate
goride yapıldı. 
Büyük 
mücadelenin 
yaşandığı 
turnuvada 
gençler rakiplerinin 
bileğini bükebilmek 
için büyük 
gayret 
sarf ettiler.
Gerçekleştirilen 
müsabakalar 
neticesinde 
miniklerde Ahmet 
Duran birinci, 
Emrah Şafak 

ikinci, Özcan 
Şafak üçüncü 
oldu.
75 kilo altı 
klasmanında 
Bekir Güven birinci, 
Nrzamettin Öztetik 
ikinci ve Alper 
Tekeman ise 
üçüncü oldu.
Büyük 
mücadeleye 
sahne olan 75 
kilo üstü kate
gorisinde ise 
birinciliği Dursun 
Sert elde ederken, 
Serkan Yıldırım 
ikinci, Barış Kurç 
ise üçüncü oldu. 
Tüm kategorilerde 
birincilere dvd- 
player, İkincilere 
kol saati, 
üçüncülere ise 
mp3 çalar 
hediye edildi.
Yaklaşık üç saat 
süren turnuvada 
salonda yakınlarına 
destek vermek 
için gelen seyir

göre kura çekerek hediye vermeyi de
herkese küçük birer ihmal etmediler.

çilere de bir sürpriz yon temsilcileri;
yapan organizas koltuk numaralarına

Bursa’da sanal akşamı

Türkiyeş’nin en uzun 
soluklu festivali 
olma özelliğini 
koruyan ve bu yıl 
47.’si gerçekleşti 
rilen ‘Uluslararası 
Bursa Festivali’nde, 
sanatseverler buram 
buram sanat kokan 

doyumsuz bir kon
sere şahitlik ettiler. 
Kültürpark Açık 
hava Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirilen 
‘Bursa’da Sanat 
Akşamı’ adlı kon
serde Türk Sanat 
Müziği’nin genç ses

leri Esra İçöz, Seda 
Gülbeyaz, Ayşe İnak, 
Utku Güdü, Nusret 
Yılmaz ve İhsan 
Güvenç sahneye 
çıktı. Şef Haşan 
Esen yönetiminde 
Türk Sanat 
Müziği’nin bir

birinden güzel eser
lerini seslendiren 
sanatçılar, 
BursalIlara müzik 
ziyafeti çekti. Türk 
Sanat Müziği’nin 
popüler şarkılarında 
dinleyicilerine eşsiz 
dakikalar yaşatan 

sanatçılar, coşkuyla 
söyledikleri 
‘Memleketim’ 
şarkısını Avrupa’da 
ciddi başarılar 
kazanan Türk Milli
Takımı’na ithaf etti. 
Sanatçıların 
şarkılarına kalabalık 
bir koroyla eşlik 
eden sanatseverler, 
hareketli eserlerde 
dans ederek kon
serin ritmini daha da 
yükseltti. Popstar 
Alaturka yarış
masının sevilen yüz

leri İhsan Güvenç ile 
Utku Güdü’nün 
yoğun ilgi topladığı 
konseri izleyenler 
arasında Bursa 
Büyükşehir
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ile 
eşi Neriman Şahin 
de vardı.
Konseri keyifle 
dinleyen Başkan 
Şahin, programın 
ardından kuliste .
ziyaret ettiği 
sanatçıları çiçek 
vererek tebrik etti.

K AŞ€D€ B€Kl€NI€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset Caddesi BoraSokakNo:3B gemlîk
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)513 35 95

T MA “s“™am£şa rlMıVUMlıIM
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUNGemlik KMrfez

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Beslenme hatâsı 
kansere davetiye 

çıkarıyor
Sıcaklarda hastalanmamak için

Başkent Üniversite
si Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü 
öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Gül Kızıltan, 
beslenmede yapılan 
hataların kansere 
davetiye çıkardığını 
söyledi.
Ege Üniversitesi 
(EÜ) İzmir Atatürk 
Sağlık Yüksekokulu 
tarafından düzenle
nen Uluslararası 
Gıda, Beslenme ve 
Kanser 
Sempozyumu'nda 
"Kanserli hastaların 
hastalık öncesi 
beslenme durum
larının değer
lendirilmesi" 
konulu çalışmanın 
sonuçlarını açık
layan Doç. Dr. 
Kızıltan, söz 
konusu çalışmanın 
yeni tanı konulmuş 
82 kanser hastası 
üzerinde gerçek
leştirildiğini belirtti. 
Çalışmaya konu 
olan kanserli hasta
lardan kadınların 
yüzde 50'sinin, 
erkeklerin ise yüzde 
25'inin hafif şişman 
ve şişman olduk
larının saptandığını 
ifade eden Doç.

Dr. Kızıltan, 
şunları kaydetti: 
"Hastaların genel 
ve beslenme 
alışkanlıklarına 
bakıldığında yüzde 
47.6'sının sigara 
içtikleri, yüzde 
17.1'inin alkol 
tükettikleri, yüzde 
51'inin ev dışında 
yemek yedikleri, 
yüzde 12.3'ünün ise 
öğün atladıkları. 
belirlenmiştir. 
Hastaların süt, et, 
sebze, meyve ve 
tahıl gruplarından 
yetersiz tüketim 
yaptıkları belirlen
miştin" 
Bu durumun kendi
lerine hastaların, 
kanser öncesi 
dönem beslen
melerinde, bilimsel 
çalışmalarda özel
likle bazı kanserler 
türlerine karşı 
koruyucu etkisi 
olduğu rapor edilen 
kalsiyum alımı ile 
sebze, meyve ve 
posa tüketimlerinin 
yetersiz olduğunu 
gösterdiğine işaret 
eden Kızıltan, 
"Beslenmede 
yapılan hatalar 
kansere davetiye 
çıkarıyor" dedi.

. Hava sıcaklığında
ki bu artışlar 
sağlığımı zı da 
yakından etki liyor. 
Üstelik, organiz
manın henüz sı 
caklara uyum sağ 
layamadığı ilk 
günler çok daha 
tehlikeli.
Çünkü, vücudumu 
zun dış ortam ısısı 
mn yükselmesine 
karşı en önemli 
savunma araçları, 
derideki damarların 
genişlemesi ve ter
leme ile sıvı kaybe
dilmesi. Terleme 
devam ettiği sürece, 
yeterince su ve tuz 
almak şartıyla çok 
yüksek'ısılara taham 
mül etmek müm 
kün. Nem oranı yük
seldiğinde, terleme 
ile olan sıvı kaybı 
azalmaya başlıyor 
ve böylece sıcak 
çarpması ihtimali 
de artıyor.
Oysa, organizma 
sıcaklara ancak 
1-2 hafta içinde 
uyum sağlayabiliyor. 
Tıp dilinde ‘aklimati- 
zasyon' adını verdiği 
miz bu durumda, 
hem terlemek daha 
koıhyıhşıyor ve riem 
de terle atılan sod 
yum miktarı azalıyor. 
Hava sıcaklığının 
32 dereceyi, nispi 
nemin de yüzde 60' 
ın üzerine çıkmasıy
la ortaya çıkan pek 

çok sağlık sorunu 
var. Bunlara genel 
olarak ‘sıcak send 
romları' diyoruz. 
Sıcak sendromları 
ağırlık sırasına göre 
sıcak krampları, 
sıcak bitkinliği ve 
sıcak çarpması şek
linde sınıflanır, ama 
bunlar çoğu zaman 
birbiri içine karışmış . 
olarak görülür. Cer 
rahpaşa Tıp Fakül 
tesi Göğüs Hasta 
lıkları Bölümü Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Râsim Küçük 
usta bu rahatsızlık
ların neler olduğunu, 
belirtilerini, tedavile 
rini ve almanız ge re , 
ken tedbirleri yazdı. 
İSİLİK
Aşırı terlemenin deri 
de varattıöı. tahrişe 
bağlı olarak mey
dana gelir. Çocuklar
da daha çok rastla 
nan bir durumdur, 
ama herhangi bir 
yaşta da görülebilir. 
Küme halinde kırmı

zı sivilceler ya da 
kabarcıklar şek
linde dir. En sık 
rastlandı ğı yerler, 
boyun, göğsün üst 
kısmı, kasıklar ve 
dirseğin iç tarafıdır. 
Önlenhıe si için, 
serin ve nemi az 
olan ortamlarda 
bulunulmalı ve deri 
kuru tutulmalıdır. 
Kurutucu pudralar
dan yararlanılabilir, 

fakat krem ve pomat 
lardan kaçınılmalıdır, 
çünkü bunlar deriyi 
sıcak ve nemli 
yaparlar.
GÜNEŞ YANIĞI J 
Uzun,süre güneş 
altında kalanlarda 
rastlanan bir durum
dur. Deri kızarmıştır, 
şıçaktır ve ağrılı ola-* 
bilir. Hafif olduğun
da bir hafta içinde 
kendiliğinden geçer, 
ama ağır yanıklarda 
ciddi problemler or 
taya çıkabilir. Özel
likle 1 yaşından kü 
çük çocuklar mutla
ka doktora götürül 
melidir. Ateşin yük
selmesi, içi sıvı ile 
dolu kabarcıkların 
oluşması, ağrı olma 
sı güneş yanığının 
önemli'olduğunu 
gösterir. Hasta, 
kesinlikle güneşe 
çıkmamalıdır. Yanık 
olan kısımlara soğuk 
kompresler uygulan
abileceği gibi, soğuk 
suya da tutulabilir.

Nemlendirici losyon
lar rahatlatıcı olur. 
Yanık olan bölgeye 
merhem, yağlı krem
ler, diş macunu ve 
yoğurt sürmek 
sakıncalıdır. 
Kabarcıklar 
patlatılmamalıdır, 
çünkü mikrop 
kapabilir.
SICAK KRAMPLARI 
Çok kullanıldığı 
için kol ve bacak 
ve ka rın kaslarında 
daha sık görülür. 
Kramp lar, kısa 
fakat tekrarlayıcı ve 
can yakıcı dır. Vücut 
ısisı normaldir ve 
hasta normal veya 
fazla miktarda 
terleyebilir. Sıcakta 
yapılan efordan 
sonra dinlenme ye 
geçildiği zaman 
başlar. Soğuk 
bir duş da kram
pların ortaya 
çıkmasına neden 
olabilir. Karın 
kaslarındaki 
kramplar yanlışlıkla 
mide delinmesi 
sanılabilir. Bu 
krampların nedeni, ; 
terleme ile 
kaybedilen su 
ve tuzun sa dece su 
içilerek karşılan
masıdır. Bundan 
dolayı da bu 
hastaların kanında 
sodyum düşük 
bulunur. Ağır 
kramplar kas hasar
larına neden olabilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme ' 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 5.13 12 86
MilİiEğt. 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 Sibl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

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

B

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

• Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 37
Mogaz 5İ3,75 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. ooMer.Sağ.Ocağı ?« “ »

Tomokay Tomografi öJ 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

24 Haziran 2008 Salı 
KAHRAMAN ECZANESİ 
İstiklal Cad. Paşa Otel altı 
Tel: 5131913 GEMLİK

Gemlik Ksrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3091 

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)
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BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

‘TRAFİK «YOL BELGESİ

* PLAKA HlUATtNt
* NAKİL * DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
_______İTİNA İLE YAPILIR

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

Milli takımımız bu akşam Alman milli takımıyla yarı finalde karşılaşıyor. Türkiye, Almanya maçına kilitlendi..

Bugün yine tarih yazın çocuklar
Avrupa Şampiyonasında yarı finale çıkan Türk millileri, bu gece Alman Milli takımıyla karşılaşacak. Sakatlık ve cezalıların 
çokluğuna karşın, millilerimize güvenen teknik adam Fatih Terim, sahaya yenmek için çıkacaklarını söyledi. Dünya basını 
olmadık galibiyetler alarak yarı finale yükselen Türk minilerinin Almanya karşısında yine bir sürpriz yapabileceğini 
konuşuyor. Güçlü Alman takımı karşısında eksik kadro ile çıkacak olan millilerimizin başarısı Türkiye’yi ayağa kaldıracak. 
Bu gece kalplerimiz millilerimiz için çarpacak, Türkiye’de nefesler tutulacak, dualarımız millilerimizin başarısı için olacak.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Almanya’yı aşabilecek miyiz?
Bugün ne yazılır.
Tabiiki, Türkiye Almanya milli takımlarının 

karşılaşmaları..
Türkiye, bugün saat 21.15 de oynanacak

olan maça kilitlendi.. Devamı sayfa 5’de

KÖFTE 

AYRAN 

'4.50-YTL.IZGARA ve ‘
TEK ADRES2 * GEiyiÜKTB AİLENİZLE RAHAT EDEBİLECEĞİ^

SINIRSIZ Kennp - KÖFTC 
(V Y€M€Kl€Rİ ve TATLI Ç€ŞİTl€Rİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR,

Yeni İşleticisiyle Hizmetinizde..
Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

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

Atatürkçü Düşünce Derneği 
ulusu aydınlatıyor

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 10. Ola 
ğan Genel Kurulu için 21-22 haziran tarih
lerinde Gemlik genel merkez delegeleri 
Yüksel Uğur ve Halide Bulut'la Ankara 
daydık

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 
şube başkanları, kurucular, yönetim kuru
lu üyeleri delegelerle çok özel, verimli ve 
anlamlı iki gün yaşadık..

İlk kez katıldığım genel kurul sözcüğün 
tam anlamıyla bir "bilgilenme ve aydınlan
ma " laboratuarıydı..

Orada yapılan analizler ve sentezler 
ülke gerçeğini ortaya koyarken geleceğe 
de ışık tutuyordu.

Atatürk'ün ruhunun egemen olduğu 
salonda Kuvay-ı Milliyeciler, dışarıdaki Ali 
Kemal'lere, Damat Ferit'lere karşı oluştur
dukları güç ve ilke birliğiyle ortak akılda 
buluşarak ulusun bağımsızlığını korumak 
ve kollamak görevlerini koşulsuz yerine 
getiriyorlardı..

Ulusun üzerinde esen yalan rüzgarı ve 
tehditler karşısında ortak yanlar saptanı 
yor, Cumhuriyeti güvence altında tutmanın 
yolları araştırılıyordu.

Türkiye'de...
Dört önemli kale..
TSK..
Üniversiteler..
Yargı..
Atatürkçü Düşünce Derneği..
Karşı devrimcilerin sürekli hedef tahta

ları..
Bölmek,parçalamak ve zayıflatmak için 

yoğun çaba gösteriyorlar..
Ancak..
Atatürkçüler asla "kaleleri" elden bırak

mamaya kararlılar..
Er ya da geç..
Meşruiyetini kaybetmiş olan hükümet...
Tasını tarağını toplayıp layık oldukları 

yere gönderilecek..
Kemalist Aydınlanma Devrimi ve Ata 

türkçü Düşünce Sistemini yerleştirmeyi 
amaçlayan ADD üyeleri taşıdıkları enerji 
ve heyecanla hedeflerine mutlaka ulaşa
cak.

Muammer Aksoy'un
Bahriye Üçok'uri
Ahmet Taner Kişlah'nın
Devrettikleri meşaleyi hiç söndürmeden 

taşımaya devam edecekler..
Kararlılık..
Atılım..
Cesaret..
Bilgi..
Akıl..
Çağdaşlığa giden yolun temel taşları..
Atatürkçü Düşünce'yi benimsemiş ve 

özümsemiş olan duyarlı yurttaşlar
Laik demokratik, çağdaş hukuk devleti 

olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak 
için... *

Onurlarından..
Kişiliklerinden asla ödün vermeden 

güçlerinin en son zerresine kadar 
mücadele etmeye kararlılar..

Bunu yaparken...
Toplumun her yanına dağılarak..
Atatürkçülüğü;
Çağdaş bir yaşam..
Aydınlanmacilık ve laiklik olarak 

anlatıyorlar, anlatmaya da devam edecek
ler..

Yılmadan..
Yorulmadan..

Silsile’ operasyonumla sahte
belgelerle devleti milyonlarca

Bursa'da, vergi 
borcu bulunan ya 
da sorunlu araçlara, 
sahte mühür ve im 
zalarla rühsat çıkar 
dığı öne sürülen 
38 kişilik örgüt çök
ertildi. Gözaltındaki 
zanlılardan trafik 
takipçiliği yapan 
1'i bayan 10 kişi 
adliyeye sevk edildi.. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organi 
ze Suçlarla Mücade 
le Şube Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, bazı 
kişilerin LPG işlen
memiş, vergi 
borcu bulunan 
sorunlu araçlara 
sahte belgelerle 
ruhsat çıkarttıkları 
yönündeki bilgi 
üzerine Mali Büro 
Amirliği ekipleri 
harekete geçti. 
8 ay süren hazırlık
ların ardından 
'-Silsile* adlı operas 
yonu başlatan

polis, sahte mühür 
ve imzalarla ruhsat 
çıkarttıkları belir
lenen 32 kişiyi 
İstanbul, Bursa, 
İnegöl ve Gemlik'te 
eş zamanlı yapılan 
baskınlarla gözaltına 
aldı. Operasyonda 
2 bin adet sahte 
ruhsat ele geçir
ilirken, sahte 
mühürlerin İstanbul'
da üretildiği mat
baaya da baskın 
düzenlendi.
Yapılan incelemede, 
zanlıların vergi bor 
cu bulunan, LPG'si 
işlenmemiş gibi 
sorunlu araçlara 70 
ile 150 YTL arasında 
sahte mühür, holo
gram ve imzalarla 
ruhsat çıkarttıkları 
belirlendi..
'Suç işlemek amacıy 
la örgüt kurmak, ör 
güt üyesi olmak, 
resmi belgede sahte 
cilik, kamu kurumu 
aleyhine nitelikli 
dolandırıcılık' ile

suçlanan zanlılarla 
birlikte 2 adet 
mühür makinesi 
ve 1 adet mühür 
kalıbı da ele 
geçirildi.
Operasyonun 
mali boyutunun 
2.5 milyon YTL 
olduğu, ancak 
yapılacak 
çalışmalarla 
boyutun artacağı 
belirtildi.
Zanlılardan 
sorgulaması 
tamamlanan Engin 
D. (31), Yücel A. 
(30), Mustafa Â. 
((54), Mehmet T. (26), 
Ahmet M. (49), eşi 
Nazikar (36) ve oğlu 
Mehmet M. (26), 
Taner K. (38), Hakan 
Ö. (36) ve Beşir V. 
(72) adliyeye sevk 
edildi. Operasyon 
kapsamında 600 
araç sahibinin ifade
sine başvuran polis, 
bazı vatandaşların 
bilinçli olarak, 
bazılarının da

farkında olmadan 
zanlılara gittiğini 
belirledi.
Ele geçirilen 
ruhsatlardaki 
Karayolları 
Müdürlüğü 
personeline ait 
imza bölümündeki 
imzaların da 
sahte olduğu tespit 
edildi. Emniyet 
yetkilileri, konuyla 
ilgili vatandaşların 
müracaatlarını 
beklediklerini 
kaydetti*.
Öte yandan 
toplam 32 kişinin 
gözaltına alındığı 
operasyon 
kapsamında 
geçtiğimiz aylarda 
tutuklanan 
6 kişinin de 
örgüt üyesi olduğu 
belirlendi.
Halen sorgulaması 
süren 22 kişinin 
ise önümüzdeki 
günlerde adliyeye 
sevk edilmesi 
bekleniyor.

^miK-UKiumveipEiı
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, 
iç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal dâireler.
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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Ölçü aletlerinin bildirimlerini yapmayan esnaf 1000-10000 YTL arasında ceza ödeyecek

îaffl aleti konifolleri başladı Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com
www.milliyeVblog/özcan vural

Yazı YO RUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Osmangazi 
Belediyesi Ölçü 
ve Ayar Memurlu 
ğundan gelen bir 
görevli tarafından 
beyanname veren 
esnafın tartı 
aletlerinin kontrol
lerine başlandı. 
Belediye meclis 
salonu girişinde 
yetkili Emin Süküt 
tarafından yapılan 
kontroller Cuma 
gününe kadar 
devam edecek. 
Bu yıl değişen 
ve cezaların ağır- 
laştırıldığı tartı 
ve ölçü aletlerinin 
bildirimlerini 
yapmayan esnafın

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
1995 yılında faaliye 
te başlayan Rifat 
Minare Üretici Zey 
tin Hali'nde dün 
toplu olarak tapular 
dağıtıldı.
Katırh Tarımsal 
Kalkınma Koopera 
tifi Başkanı H. 
Hulusi Bayrak"ın 
2000 yılında baş 
kanlığa getirilme 
sinin ardından baş 
latılan plan proje 
çalışmaları sonucu 
dün nihayet esnaf 
tapularını aldı. 
YÖNETİM YİNE 
GÖREVDE KALDI 
Rifat Minare Üretici 
Zeytin Hali genel 
kurulunda H. Hulu 
si Bayrak yeniden 
başkanlığa getiri 
lirken yardımcılığı
na Ertuğrul Borucu, 
üyeliklere ise Ertan 
Toksabay, İbrahim 
Gedik ve Tayfun 
Taraklı getirildiler.

>. Hal kahve

bin YTL ile
10 bin YTL arasin
da ceza ödeyecek
lerini ve tartı 
aletlerine el konula

cağını bildiren 
yetkili, elinde 
tartı ve ölçü aleti 
bulunduranların 
2 ay içinde

hanesinde yapılan 
genel kurulda dene
tim ve faaliyet ra 
porları okunarak 
ortaklar tarafından 
kabul edilirken, ba 
zı üreticiler Zeytin 
halinde ortaklığı ve 
işyeri bulunmayan 
kişilerin zeytin sat
malarına engel 
olunmadığı için 
tepki gösterdiler.
TAPULARINA 
KAVUŞTULAR 
104 ortağı bulunan 
Rifat Minare Zeytin 
Hali Üretici Köylü 
Pazarı kooperatif 

ortaklarından aidat 
ve tapu borcu. 
bulunmayan 82 
ortak düzenlenen 
törende tapularını 
aldılar. Yeniden 
göreve getirilen H. 
Hulusi Bayrak yap
tığı açıklamada, 
Zeytin Hali ibaresi 
nin sadece yazıda 
kalması gerek
tiğinin altını 
çizerek, "Burasının 
bir hal olmadığı, 
aksine zeytin 
üreticisi köylü 
pazarı olması için 
çalışma yürütece 

kontrollerini 
yaptırmaları 
gerektiğini 
duyurdu.
2 Şubat 2008'de 
yenilenen ve 
yürürlüğe giren 
yeni yasa gereği 
terazi ve ölçü 
aletlerini 
zamanında 
bildirmeyen 
esnafın ağır 
para cezası 
ödeyecekleri 
göz önünde 
bulundurulmasına 
karşılık 2008 
yılı için Gemlik'te 
sadece 37 
kişinin bildirimde 
bulunduğu 
öğrenildi.

ğiz. Burasının bir 
zeytinciler çarşısı 
olarak bilinmesi 
lazım. Son zaman
larda gündemde 
olan Gemlik 
zeytinini zeytin 
çarşımızda özüne 
has olarak pazarla
mak istiyoruz, 
bunu yaparken de 
buradaki esnafa 
da cazibe kazandır
mak istiyoruz" 
dedi. Başkan H. 
Hulusi Bayrak, 
genel kurula katılan 
ortaklara tapularını 
dağıttı.

Veteriner Hekimler...
Hani bir söz vardır; “İşi yolunda olanın 

günü olmaz.
Yılın bütün günleri onların günüdür” 

diye
Bu doğrultuda ne hikmetse, Veteriner 

Hekim ler Günü adıyla de bir gün ihdas 
etmişler. İşsiz Veteriner hekimleri öyle 
günler cicileriyle oyalıyorlar.

Ben Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi 1956 yılı mezunuyum..

O tarihte yalnız Ankara üniversitesinde 
Veteriner Fakültesi vardı.

Başka da yoktu..
Geçmiş yıllarda veterinerlerin böyle bir 

güne pek ihtiyaçları yoktu.
Sadece sosyal bir etkinlik olsun, 

arkadaşları görelim diye bazen bir araya 
gelinirdi.

O zamanlar Türkiye’de bir tane veter
iner fakültesi vardı ve yılda sadece 50-60 
veteriner mezun verirdi.

Veterinerlerin hepsi devlete çalışırdı ■; 
mezun olduğu an Tarım Bakanlığı kadro
larında çalışmaya başlardı.. Ve bir tane 
bile işsizi olmazdı. Aranan bir meslek kolu 
idi..

Bu gün Veteriner fakültelerinin sayısı 
23’e varmış.

Her biri her sene yüzlerce genci mezun 
ederek vatan topraklarına salıveriliyor. 
Ama çoğu işsiz..

Şu an Türkiye de kaç Veteriner hekim 
var, bunların ne kadarı serbest, ne kadarı 
değil tam olarak bilinmiyor.

Türkiye’de hayvancılık geriye gidiyor.
Geriye gitmek hafif söz, yok oluyor, yok 

oluyor..
Hayvan mevcudu giderek azalıyor.
Sektörde başka işten anlamayan çoğu 

yaşlı başlı insanlar çalışıyor.
Gençler pek temiz olmayan, zor ve az 

kârlı işe heves etmiyor.
Köyler boşalıyor, tarlalar ekilmeyerek 

meraya dönüşüyor.
Meralarda hayvanlar otlamadığı için 

meralar yöremizde harabeye, çoğu da 
yazlık siteler alanına dönüşüyor.

Ama ülkemizde veteriner fakültesi ve 
hekim sayısı giderek artıyor.

Artık birileri frene basmalı.
Ülke hayvancılığı Veteriner Fakültesi 

açarak, Veteriner hekim yetiştirerek kalkın
maz.

Doğu’da köylü kıvranıyor.
Perişan, yokluk çekiyor.
Dağlar, meralar hayvan bekliyor.
Türkiye’nin en iyi projelerinden bir olan 

Et-Bahk kurumu kapatıldı. Trilyonlarca 
liralık yatırımlar boşa gitti..

Sayın okurlar bu sözleri bilerek .içimde 
acısını hissederek yazıyorum, çünkü tam 
beş yıl bu Türkiye’nin en iyi projesi Et- 
Bahk kurumlarının Zeytin burnu tesis
lerinde çalıştım.

Burayı kapatanlar Türk halkına en 
büyük fenalığı yaptılar..

Mandıralar, süt ve et fabrikaları kap
atıldı.

Birileri, “Doğu Kalkınması Paketi”ni ne 
zaman hazırlayacak?

Bu paket hazırlandığı an Anadolu-ahır 
mezarlığından kurtulacak ve Doğu da 
kalkınmaya başlayacak demektir.

Halkım bilin ki bazıları sırf bu işlerden 
rant elde etmek için ülkeyi de seni de, 
beni de harcıyorlar.. Buna kahroluyorum.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan
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Vellıeııcileıinıiz Türkiye Şampiyonası’ııa iatılacai
Gemlik Yelken Kulübü’nden 8 sporcumuz Orhaniye Marmaris’te yapılan Türkiye Yelken 
Federasyonu Kupası yarışlarına gitmeye hak kazandılar. 25-29 Haziran tarihleri arasında 
yapılacak olan Türkiye Kupası yarışlarında en iyi optimistçiler biraraya gelerek yarışacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Yelken 
Kulübü yarış takımı 
bu yıl ilk olarak 
Türkiye Yelken 
Federasyonunun 
Gemlik'te İkincisini 
takvimine aldığı 
Bölge Kupası 
yarışlarıyla 
2008 sezonuna 
merhaba dedi. 
2008 in ilk resmi 
müsabakası olan,, 
bu yarışta yarışların 
yarısından bir 
fazlasını bitirme 
koşulunu gerçek
leştiren 8 sporcumuz 
Orhaniye Marmaris'te 
yapılan Türkiye 
Yelken Federasyonu 
Kupasına gitmeye 
hak kazandılar.
Sporcularımız 
buradaki yarışlarda 
da başarı gösterip 
İzmir’de

25-29 Haziran tarih
leri arasında yapıla
cak Türkiye Kupa 
sı'na katılma hakkını

elde ettiler. 
Türkiye'de en iyi 
Optimistçilerin 
bir araya geleceği

bu yarışlar 
Türkiye Yelken 
Federasyonunun 
en önemli organi

zasyonlarından biri 
olarak kabul ediliyor. 
Kafile İzmir'deki Tür 
kiye şampiyonasının 
hemen ardından 
İstanbul'da 30 Hazi 
ran 5 Temmuz tarih
leri arasında düzen
lenecek Uluslarası 
bir organizasyon 
olan "3. Uluslararası 
İstanbul Optimist 
Haftası" Yelken 
yarışlarına 
katılacaklar.
Yaklaşık iki haftalık 
bu zorlu programa 
Antrenörleri 
Önder Cesur 
nezaretinde 
hazırlanan yarış 
takımımız 
başarılarına 
yenilerini ekleyip 
hem Gemlik 
hem de Bursa 
bölgesini temsil 
etmenin haklı guru
runu yaşıyarak

yarışmalardan iyi 
neticelerle dönecek
lerinin sözünü 
verdiler.
Bu yarışmalara 
Antrenör Önder 
Cesur nezaterinde; 
sporcularımız Murat 
Samsun, Batuhan 
Cesur, Cengiz 
Baydar, Bahadır 
Arabalı, Tuğba 
Öksüz, Fulden 
Bostancı, Enes 
Topkaç ve Hürcan 
Büberci kadrosuyla 
katılacaklardır. 
Sporcular bu yarış
malara Gemlik 
Belediyesinin 
katkıları ve 
Borusan'in ana 
sponsorluğunda 
katılacaklardır. 
Ayrıca bu yarışmalar
da giyim sponsor
luğunu Gemlik 
Coşkunlar İpek Mobil 
ya üstlenmiştir.

lüii'/ıi.

PORSELEN SATIŞ MAĞAZASI

GÜRAL porselen 
84 PARÇA YEMEK TAKIMI
KREDİ KARTINA 3 TAKSİT

OTEL - RI-MAIIRANI - CAhFTI RYA 
BERİLERİNDE ÖZEL KAMPANYA........

%1O EK İNDİRİM

İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ
Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 23 94-513 96 68 Fax : 513 31 02
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Fi FA Tahkim Kurulu Volkan’ 
m cezasına İtirazı red etmiş.

Kalemizi yine Rüştü koruya
cak.

Cezalılar, sakatlar ile 
takımın dinamoları bu akşam 
yine yoklar.

Genç bir takım çıkaracak 
Fatih Hoca, tecrübeli Alman 
takımının karşısına..

Bütün ülke bu karşılaşma 
saatinin gelmesini bekleyecek.
Hangi siyasi düşüncede olursanız 

olun, hangi mehzepten, tarikattan olur
sanız olun, bu akşam kalpler Türk milli 
takımı için atacak.
Ulusal duygu bu işte.
Dünya futbolunun devlerinden Alman 

ya, bugüne kadar yaptığı karşılaşmalar
da yüksek performans gösterdi.

Takım futbolu, mücadele gücü, birey
sel çabalar açısından iki takımı değer
lendirdiğinizde sanki Almanya milli 
takımı ağır başıyor gibi görünüyor.
Karşılaşmaları zevkle izliyorum.
Geçtiğimiz gece Hollanda Rusya 

karşılaşmasında da nefesimi tuttum.
Avrupa Kupa Şampiyonasına çok iyi 

başlayan Hollanda daha güçlü Rusya 
karşısında elendi.
Ama maçı zevkle izledik.
Türkiye Hırvatistan maçında sonuç 

aldık ama beklediğim maç zevkini ala
madım ben.

Almanya’yı aşabilecek miyiz?

Beklenmedik anda atılan bir gol, ardın 
dan penaltı atışları...

Ve de yarı finale kadar yükselişin coş 
küsünü yaşadık millilerimizle..

Bu akşam İskele Meydanı’na büyük . 
bir perde konacağını maçın buradan 
topluca izleneceğini söyledi arkadaş , 
lar.

Tüm Türkiye maço konuşuyor, maçı

bekliyor.
Millilerimizin yine bizi şaşırt

masını bekleyeceğiz.
Gençlerimizin arkalarında 70 

milyon Türkiyelinin olduğunu 
unutmadan çıkacaklar sahaya..

O coşku ile vuracaklar yuvar
lak meşine..

Fatih Terim’in nasıl bir taktik 
uygulayacağını göreceğiz.
Almanya milli takımı küçüm

senecek bir takım değil..
Ama, biz de küçümsenecek bir takım 

değiliz.
Yarı finale gelesiye kadar bunu gös

terdik dosta düşmana..
Hücuma dayalı bir oyun mu, yoksa 

kapalı bir müdafa oyunu mu oynanacak 
belli değil.

Bugün akşamın olmasını iple çekece 
ğiz.

Televizyonların karşısında tek yürek 
olacağız.
Heyecanlanacağız..
Gerekirse coşacağız..
Her yerde hazırlık var.

Almanları yenersek, yer yerinden 
oynayacak bunu biliyorum.

Bunca ekonomik sıkıntı içinde, siya 
setin kilitlendiği bir dönemde Almanya 
galibiyetine ihtiyacımız var..

Haydi aslanlar, bu gece yüzümüzü 
güldürün..

Yüreklerimiz sizinle, dualarımız size..

ZMen'Silahsız SeyinC iharısı
Türkiye-Almanya 
maçı öncesinde si 
lahlı kutlamalara 
ilişkin Cumhurbaş 
kanı ve Başbakan 
dan uyarı geldi. 
Gül: "Sevinçler 
Acıya Dönüşmesin" 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, fut
bolda kazanılacak 
başarıların silahlı 
kutlamalarla gölge
lenmemesi çağrısın
da bulundu.
"Sevinçlerimiz, 
bir anda acıya 
dönüşmesin." diyen 
Gül, Türk- Alman 
dostluğuna da 
dikkati çekti. 
Gül, şunları kaydet
ti: "Milli takımımızın 
başanları hepimize 
çok büyük bir coşku 
yükledi. Bunun de 
vam etmesini çok 
arzu ediyoruz. Ümit 

f ediyorum maçta da 
aynı şekilde bu coş 

*, ku devam edebilir. 
t /ma bir konuda her

İtesin dikkatini çek
mek istiyorum. Bu 
coşkuyu, bu sevinci 
yaşarken maalesef 
acılar da yaşanıyor. 
Bu doğrusu artık 
bize yakışmıyor. 
Sevinçlerimiz bir an 
da acıya dönmesin." 
Gül ayrıca rakibimiz

Almanya ile özel 
dostluğumuz oldu 
ğuna dikkat çeke 
rek, "Her şeyden 
önce milyonlarca 
Türk yaşıyor, orşda 
onlara ev sahipliği 
yapıyor. Biz de her 
sene milyonlarca Al 
man turiste ev sahip 
liği yapıyoruz. Çok 
özel bir ilişki var bu 
iki ülke arasında." 
hatırlatmasında 
bulundu. > 
Cumhurbaşkanı Gül 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Spor 
nihayetinde centil
menliktir. Maçlar 
bitecek milyonlarca 
Türk orada yaşama 
ya devam edecek. 
Milyonlarca Alman 
da Türkiye'yi ziyaret 
edecek. İnşallah yi 
ne bir başarı olur

finale hep birlikte 
gideriz." 
Erdoğan: "Mutluluk 
Anını Acı ve Hüzne 
Çevirmeye Kimsenin 
Hakkı Yok" 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da 
kutlamaların silahla 
yapılmaması konu 
sunda uyarıda 
bulundu. Erdoğan, 
"Türk milleti gali
biyeti sevinçle kutla
masını da mağlu
biyetten sağduyu 
içinde dersler çıkar
masını da iyi bilmek 
durumundadır.
Mutluluk anını acı ve 
hüzne çevirmeye 
kimsenin hakkı yok
tur. Hiçbir sevinç, 
hiçbir zafer insan 
hayatından daha 
önemli değildir, ola
maz." diye konuştu.

ÖZEL

İNGİLİZCE
YÜZME

YÜZME Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
BUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 Saat 
MüziK-RESiM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-RUZ PATENİ-BİNİCİLİK 160 YTL

A AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

KİMLER KATILABİLİR? 
Anasınıfı, ilköğretim okulu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KUBS PROGRAMI lİfSİffl „

KURS DÖNEMLERİ MÜZİK
t DÖNEM . 30 HAZİRAN -24 TEMMUZ 
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ-21 AĞUSTOS 
KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM? BUZ PATENİ

ıoo m 
150 m

16 Haziran 2008 tarihinden İtibaren okulumuza gelerek
27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. 

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır. 
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

RESİM-MÜZİK 
İNGİLİZCE

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKUIUİNGİLİZCE AĞIRIİKLI YAZ OKVIV

WMmVNMSM0LM-3-V&SM» 
M«msUunrnpn«uHttiM 

umvmMMKmuMMtt 
tekmuidüzenieihcektİr

tmuHMOMNiii BOMiMHiim-nniMtt aasmuMicı
____ £8iNrannMw-n«iHm kbbMşsmii 

ıwııWMmMMM^' ■!omoreMşld*imiHW«*samACucMm

CUMAperşembe

TEMEK SAATİTEMEK SAATİ TEMEK SAATİ

BU? PATENİ RESİM

TEMEK SAATİ

MSUZCi

ÖSUMAHflSÎ

MOTİK

SINIf ETKİNLİSİ 1

3 3.8ERS
fiUrteiliK SMİiMgff]

SIKIT ETtÖSÜĞI 1 1 SINIF ETKİNLİSİ I W1CE 1

■ 4.UEBS İNGİLİZCE | İNGİLİZCE ] İNBlîlZCE I

TEMEK SAATİ 
'llifiidıct

KS2'1

[Umurbey Paşabahçeler Mevkii Cihattı Yolu GEMLİK

lîel: 513 50 74 - 513 50 85 Fax: 513 50 84 www.avkenülkogretim.k12.tr

ww.avken%25c3%25bclkogretim.k12.tr
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Marmtııttriilicı»
Yaz mevsiminin 
gelmesiyle birlikte 
Bursa, yerel yöne
timlerin kültür sanat 
etkinlikleri ile 
şenleniyor. 
Belediyelerin vatan
daşları kültür ve 
sanat faaliyetleri ile 

I buluşturma amacıy
la düzenlediği etkin
liklerde, vatandaşlar 
renkli saatler yaşı 
yor. Osmanğazi 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21, düzen-

lediği yaz şenlikleri 
ile her yeri şen
lendiriyor.
Önceki akşam Hürri

yet Soğukkuyu Spor 
Tesisleri'nde düzen
lenen yaz şenliğin 
de, yüzlerce vatan-

daş, Grup Eksp 
res'in şarkılarıyla 
coştu. Soğukkuyu 
tesislerini hınca hınç 
dolduran vatan
daşlar, Grup Eksp 
res'in başarılı 
solisti Yetiş tarafın
dan ses lendirilen 
eserlere eşlik etti. 
Gençlerin yoğun 
ilgisiyle karşılaşan 
etkinliği birçok 
vatandaş evlerinin 
balkonundan 
takip etti.

Gönül Köprüsü misafirlerinden 
Bursa Valisine anlamlı ziyaret

Gönül Köprüsü Pro 
jesi çerçevesinde 
Adana'dan Bursa'ya 
gelen öğrenciler 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput'u ma 
kamında ziyaret etti. 
Milli Eğitim Bakan 
lığı tarafından ülke 
de kardeşlik bağları 
mn gelişmesi ama 
cıyla başlatılan 
'Gönül Köprüsü 
Projesi' kampanyası 
çerçevesinde Ada 
na'dan Bursa'ya 
gelen öğrencilerden 
bir grup Vali 
Harput'u ziyaret etti. 
Milli Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar ile bir
likte Vali Harput'u

ziyaret eden misafir 
öğrencilerin mutlu
luğu gözlerinden 
okunuyordu.
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından ülkede 
kardeşlik bağlarının 
gelişmesi amcıyla 
başlatılan 'Gönül 
Köprüsü' kampan 
yasının çok olumlu 
bir karar olduğunu 
belirterek, "Doğu ile 
Batı arasında ekilen 
nifak tohumları son 
zamanlarda atılan 
adımlarla çürütül 
müş olup, ülke 
insanının kardeşliği 
dahada perçinlen-

miştir. Son olarakta 
başlatılan Gönül 
Köprüsü Projesi ile 
ülkenin Doğu ve 
Batısı arasında ço 
cuklar arasında kar 
deşlik köprüleri 
atılmış oldu" dedi. 
Gönül Köprüsü 
Projesi kapsamında 
Adana'dan gelen 
minik misafir öğren
cileri makamında 
ağırlamaktan dolayı 
mutlu olduğunu 
aktaran Vali Harput, 
misafir öğrencilerin 
Bursa'da iyi bir şe 
kilde ağırlanmaları 
talimatını verdi. 
Öğrencilerle hatıra 
fotoğraf çektiren

Vali Şahabettin 
Harput, öğrencilere 
Bursa Okuyor 
Kampanyası 
kapsamında 
hazırlanan kitaplar
dan hediye etti. 
Öğrenciler, 
Bursa'yı çok 
beğendiklerini 
ve bu imkanı 
kendilerine 
sunan herkese 
çok teşekkür 
ettiklerini belirttiler. 
Bursa'ya ilk kez 
geldiklerini aktaran 
misafir öğrenciler, 
Bursa'da çok 
güzel bir şekilde 
ağırlandıklarını 
söylediler.

Özel Diş Hekimleri SSK, Bağ-Kıır 
ve Emekli Sandığı üyelerine 

hizmet vermeye başladı
Di^ Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SSK, 
Bag-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden sevk alarak, özel diş hekim
lerinde kron köprü protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tür diş 
sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de Krom, köprü protezlerim 
yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)

K0Ş€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

o SAATTE TESLİM EDİLİR 

rfez Ofset İstiklâl Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

Serbest Kürsü
Cengiz ALTUĞ

KENELERİN BİYOLOJİLERİ

Kenelerin biyolojileri çok karışıktır. Her 
türün biyolojisi kendine has bazı özellik
ler arzeder. Ancak burada genel olan bazı 
hususlar açıklanacaktır.

Keneler yumurta ile çoğalırlar. Dişilerin 
koyduğu yumurtalar genel olarak uygun 
koşullarda 3-7 haftada açılırlar. Kışın bu 
süre uzayabilir. Yumurtadan çıkan 6 ba 
cakh genç kenelere larva adı verilir. 
Bunlar ilk çıktıklarında yuvarlak ve kısa, 
bir süre sonra oval bir şekil alırlar. 
Renkleri genellikle sarı ve bacakları şef
faftır. Larvalar bitkiler üzerinde toplanarak 
kan emmek için oradan geçecek olan ko 
nukçu hayvanları beklerler. Bazen bura 
daki kenelerin sayısı çokça artar ve kır
mızı esmer renkte kümeler oluştururlar. 
Uygun bir konukçu yakınlarından geçer 
ken ona hücum eder ve daha sonra kan 
emmeye başlarlar. Bir hafta sonra gömlek 
değiştirir ve nymph olurlar. Nymplerde 
bacak sayısı 4 çifttir. Bunlarda gömlek 
değiştirir ve ergin olurlar. Erginler nuym- 
phlerden genital deliğin bulunması ile 
ayrılırlar. Bir diğer ifadeyle nymphlerde 
genital delik yoktur.

Keneler gelişebilmek için kan emmek 
zorundadırlar Sert ve yumuşak kenelerin 
biyolojileri birbirinden farklıdır. Sert kene 
lerde kendi aralarında biyolojileri yönün- 
den büyük farklılıklar arz ederler. Sert 
kenelerin bazıları tek konukçu da bütün 
hayat safhalarını tamamladıkları halde, bir 
kısmı her hayat safhasında ayrı bir* 
konukçuya gereksinme duyarlar. Bu özel
liklerinden dolayı keneler üç gruba ayıra
bilir.

1- Bir konukçuda gelişenler: Bütün 
hayatlarını tek bir konukçu üzerinde 
geçirirler. Boophilus (Margaropus) cin
sine bağlı türler.

2- İki konukçu da gelişenler: Bu guru
ba girenler nymph olduktan sonra konuk 
çuyu terkeder ve yere düşerler. Burdan 
bir başka konukçuya geçerler. Örneğin; 
Rhipicephalus evertsi, R. Bursa, Hyaloma 
aegyptium, H. Mauritanicum, H.

/ Lusitanicum.
3- Üç konukçuda gelişenler: Larva, 

nymph ve ergin devrelerini ayrı konukçu
da geçirirler. lxodes ricinus I. Persulca 
tus, Rhipicephalus appendiculatus da 
olduğu gibi. Sert kenelerin çiftlşmeleri 
genellikle son konukçu üzerinde olmak
tadır. Genel olarak erkek dişiyi arar, nadi 
ren de dişi erkeği aramaktadır.

Amblyomma hebaeum’un dişileri 
erkeği arar ve bulup çiftleşmeye başladık
larında aylarca bu vaziyette kalırlar. 
Halbuki, diğer kenelerde çiftleşme birkaç 
saat sürmektedir. Erkeğin çiftleşme 
organı olmadığından vulvayı kelıser ile 
genişletir ve bir kese şeklinde olan sper- 
matophore'u buraya uzatır.

Spermaları dişinin deliğine döker. 
Erkek çiftleştikten sonra ölür. Dişiler iyice 
şişinceye kadar kan emerler. Sonra konuk 
çuyu terk eder toprak, ot, çalı, taş veya 
duvar diplerine çekilir, burada hareketsiz 
kalırlar. Uygun koşullarda birkaç gün 
içerisinde yumurtlamaya başlarlar. Yumur 
talan toplu halde koyarlar ve yumurtlama 
işlemi bittikten sonra dişi kene yumurta
lar üzerinde kuluçkaya yatmış gibi ölü 
olarak kalır. Sert keneler yalnız bir defa 
yumurta koyarlar. Yumurta sayısı yumu 
şak kenelere oranla daha fazladır. Türkle 
re göre 2-300 kadardır. Devamı yarın...

2= Gemlik Ticaret Meslek Lisesinden 
aldığım tastiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdür. Düğün PolatlI
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UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA 

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ 

* KADIN HASTALIKLARI 
* ÇOCUK HASTALIKLARI 

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ 

* ACİL 

BRANSLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ.
Adres: istiklal Cd, Gemlik I BURSA

TEL: 0.224 513 60 40
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Yaslı kadın, 
sıcaktan nal 

ortasında havildi
Oicle'ıle lılr asker şehit oMu

Yalova'da öğle 
saatlerinde, Yalova 
- Bursa karayolu
nun Dörtyol 
mevkiinde yaşlı 
bir kadın karşıdan 
karşıya geçmek 
isterken, yolun 
tam ortasında 
baygınlık geçirdi. 
Karşıdan karşıya 
geçmekte olan 
diğer yayalar 
tarafından anında 
fark edilen yaşlı 
kadın, hemen 
olduğu yerden 
kaldırılarak 
kaldırıma taşındı. 
Olay esnasında 
arabaların 
geçmemesi olası 
bir kazayı önledi. 
Fazla sıcaktan 
ötürü fenalık 
geçirdiğini 
söyleyen yaşlı 
kadın, belli bir 
süre dinlendikten 
sonra yoluna 
devam etti. 
Aşırı sıcakların 
önümüzdeki gün

lerde de mevsim 
normallerinin 
üzerinde devam 
edeceğini belirten 
Yalova Meteoroloji 
İstasyonu Müdürü 
Rıdvan Öztoprak, 
nemli ve sıcak 
havalarda özellikler 
yaşlı ve hastaların 
güneşin tepede 
olduğu vakitlerde 
işleri olmadıkça 
dışarı çıkmamaları 
konusunda uyardı. 
Meteoroloji 
Müdürü Öztoprak, 
"Yalova, kent 
olarak emeklilerin 
ve yaşlıların 
çoğunlukta bulun
duğu bir il. Deniz 
etkisinden dolayı 
hava sıcaklıkları 
nemle beraber 
öğlen saatlerinde 
40 derecenin 
üzerine çıkıyor. 
Vatandaşlarımızın 
özellikle güneşin 
tepede olduğu va 
kitlerde dışarı çık
mamalılar" dedi.

Diyarbakır'da 
güvenlik güçleriyle 
teröristler arasında 
çıkan çatışmada 
bir jandarma er 
şehit oldu.
Bölgede geniş 
çaplı operasyonların 
devam ettiği 
bildirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki 
gece saat 03.00 
sıralarında Dicle 
ilçesi Kurşunlu 
köyü yakınlarında 
operasyona 
çıkan jandarma 
timlerine PKK'h 
teröristlerce 
ateş açıldı.
Teröristler tarafın
dan açılan ilk 
ateşte Elazığ'ın 
Kovancılar ilçesi 
nüfusuna kayıtlı 
jandarma er 
Erhan Çalışkan

“SUYUNU BOŞA 
- ı— W HARCAMA”

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

şehit oldu.
Gece karanlığından 
istifade ederek 
kaçan teröristlerin 
yakalanması için 
bölgede operas 
yonların devam 

ettiği bildirildi. 
Teröristlerin 
açtığı ilk ateşte 
şehit olan 
jandarma er 
Erhan Çalışkan'ın 
cenazesi Diyarbakır 

Asker Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Şehit erin 
cenazesinin dün 
memleketi Elazığ'ın 
Kovancılar ilçesinde 
toprağa verildi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN | Yaleva’da zincirleme kaza: 1 yaralı

i

Her Çeşit Emlak Alim, 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

i

J- 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, g
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI g

* Doğalgâz Poliçesi Yapılır. g
■ SEKER SİGORTA I 
; Madde ÖZALP î
: Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 |

Yalova'da meydana 
gelen zincirleme 
trafik kazasında 
bir kişi yaralandı. 
İzmit'ten Yalova 
istikametine giden 
Bayram Çağlar (34) 
idaresindeki mısır 
yüklü 41 F 6550 
plakalı TIR, 
Atatürk Bulvan'na 
geldiğinde, hatalı 
sollama sebebiyle 
aynı istikamete 
giden Ahmet 
Karakuş (42) 
yönetimindeki 
34-ED-3615 
plakalı TIR'a 
arkadan çarptı. 
Birbirlerine 
çarpan TIR'ların 
savrulması net
icesinde arkadan

Otobüs otomobili ezdi: 3 ölü
Sivas'ın Zara ilçesi 
meydana gelen tra 
fik kazasında 3 kişi 
hayatını kaybeder 
ken, 1 kişi de yara
landı. Edinilen bil
giye göre kaza, Si 
vas-Erzincan kara 
yolunun 60. kilome
tresi Ekinli köyü 
yakınlarında mey
dana geldi.

gelmekte olan 
Zeki Köse (36) 
idaresindeki 
Bursa Orman 
İşletmesi 
Müdürlüğü'ne ait 
resmi araç da 
3615 plakalı TIR'a 
yandan çarptı. 
Kazada hurdaya 
dönen mısır yüklü

Hürriyet Yılmaz (47) 
idaresindeki 06 AEP 
36 pla kalı otomobil, 
aynı istikamete 
giden Çelil özdemir 
yönetimindeki 34 EY 
5298 plakalı yolcu 
otobüsünü solladı.
Otobüsün şeridine 
erken girdiği iddia 
edilen otomobile, 
otobüs arkadan____

6550 plakalı 
TIR'ın şoförü 
Bayram Çağlar 
yaralandı. Çağlar j 
Devlet Hastane 
si'ne sevk edildi. 
3 araçta maddi zarar 
meydana gelirken, 
Atatürk Bulvarı 
45 dakika trafiğe 
kapandı. ■ 

çarptı. Kazada 
otomobil sürücüsü 
Hürriyet Yılmaz 
ile yanında bulunan 
eşi Nurdan 
Yılmaz (38) ve 
kimliği henüz 
belirlenemeyen 
14 yaşlarında 
bir çocuk olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
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fiemlik Yasam Atölyesi Hu kez zıru başardı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Doğa 
Sporları Atölyesi, 
başlattığı gezilerine 
bir yenisini daha 
ekleyerek en zor 
görünen parkur 
lardan birini ba 
şarıyla gerçek 
leştirdi.
Doğa Sporları 
üyeleri Iznik'e 
bağlı Sansarak 
Kanyonu'na 
yaptıkları yürüyüş 
öncesi ziyaret 
ettikleri İznik İtfaiye 
Teşkilatı tarafından 
karşılanarak 
misafir edildiler.

Konuklarına her 
türlü konuda 
yardımcı olmaya 
çalışan itfaiye 
teşkilatı doğa 
sporları üyelerine 
kanyonu iyi tanıyan 
bir de rehber 
vermeyi ihmal 
etmeyerek 
zorlu yürüyüşe 
uğurladılar. 
İznik'ten moralli 
olarak ayrılan 
doğa yürüyüşçüleri, 
ilçe merkezine 
17 kilometre 
uzaklıkta ve 
1000 metre rakımlı 
olan Sansarak 
Köyü'ne ulaştılar. 
Yürüyüşlerine

buradan başlayan 
doğa yürüyüşçüleri, 
ormanın içindeki 
toprak yoldan ve 
patikalardan yak

laşık 3 kilometre 
ilerleyip Sansarak 
Kanyonu'na 
ulaştılar.
İznik itfaiyesinden

verilen rehberin 
kendilerine ilettiği 
bilgiye göre, bu 
zorlu parkurun 
kafilelerin ancak 
yarısının başarıyla 
tamamlandığını 
öğrendikten sonra 
daha azimle yola 
çıkan Gemlikli 
doğa yürüyüşçüleri, 
oldukça zorlu 
kaya ve bazı 
yerlerde insan 
boyunu geçen 
dere içi geçiş
lerinden oluşan 
parkuru büyük bir 
dayanışma göster
erek 7 saatte 
tamamlamayı 
başardılar.

Yaşam Atölyesi 
üyeleri, yaşadıkları 
deneyimden 
oldukça keyif 
alırlarken yakın 
zamanda başka 
heyecanlı 
parkurda tecrü
belerini artırmak , 
istediklerini 
belirttiler.
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
üyeleri kendilerine 
ulaşmak 
isteyenlerin 
www.yasamatölye- 
si.blogspot.com 
sitesinden 
ulaşabilecekleri 
duyuruldu.

I

Başarılı öğrenciler kampta buluştu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin tatil 
imkanı bulamayan 
gençler için düzen
lediği ve bu yıl 8.'si 
gerçekleştirilen Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı, renkli bir 
törenle başladı. 
Kent. Gönüllüleri 
Gençlik Kampı'nın 
23 Haziran Pazartesi 
ile 3 Temmuz Per 
şembe tarihleri ara 
sında gerçekleştirile
cek olan ilk dönemin 
açılış töreni 400 gen 

cin kamp alanına 
gelmesiyle başladı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Recai 
Ekmekçi, İl Milli Eği 
tim Müdürü Atilla 
Gülsar, Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Koriçak, Genel Sek 
reter Yardımcısı 
Sabri Yalın ile öğren
cilerin ailelerinin 
katıldığı törende 
Büyükşehir Belediye 
Bandosu, popüler 
şarkılardan oluşan 

bir repertuarla 
konukları selamladı. 
Büyükşehir Belediye 
si Başkanvekili Re 
cai Ekmekçi, törende 
yaptığı konuşmada, 
gençleri geleceğin 
güvencesi olarak 
gördüklerini dile 
getirdi. Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yürütülen faali 
yetlerle eğitilmiş, 
sağlıklı, katılımcı ve 
kentlilik bilincine sa 
hip bir gençlik 
oluşturmayı 

hedeflediklerini 
anlatan Ekmekçi, 
"Kent Gönüllüleri 
projesiyle de ne iste
diğini bilen, düşünce 
lerini özgürce ortaya 
koyabilen gençler, 
kampta da bireysel 
yaşam becerilerini 
geliştirme fırsatı 
yakalayacaklar" diye 
konuştu. Ekmekçi, 
gençlere, kamp mey
danına kurulacak 
olan büyük bir ekran 
dan Türk Milli Takı 
mı'nın 25 Haziran

Çarşamba günü 
Almanya ile vereceği 
yarı final mücade
lesini de izleme 
imkanı sunacaklarını 
kaydetti.
Kampçı gençlerle 
buluşmanın keyfini 
yaşadığını söyleyen 
II Milli Eğitim Müdü 
rü Atilla Gülsar, Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı'nın Büyükşe 
hir Belediyesinin 
geleceğe yapılan en 
önemli yatırımların
dan biri olduğu şöy 
ledi. Kamp Koordina 
törü ve BURFAŞ 
Genel Müdürü İbra 
him Er ise yaz ayla 
rında öğrencileri 

eğlendirirken eğiten 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı'nın 
birbirinden özel 
aktivitelerle 
gençleri geleceğe 
hazırladığını 
söyledi. Geçen yıl 
kamptaki en başarılı 
25 öğren cinin 
Sarajevo'ya 
(Saraybosna) gittiği
ni, bu yıl yurt dışına 
gidecek öğrenci 
sayısının 30'a 
yükseldiğini 
müjdeleyen Er, kam
pın bir döneminde 
de Saraybosna'dan 
Bursa'ya gelecek 
öğrencileri ağırlaya
caklarını kaydetti.

KRŞ6DC 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

TEKİ A A “s^RCAMBr-ŞA
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

si.blogspot.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Serînlerken 
sağlığınızdan olmayın Bronzlaşırken dikkatli olun
Bilinçsiz kullanılan 
klimaların ciddi 
sağlık sorunlarına 
yol açabileceği 
bildirildi.
Akdeniz Üniversite
si (AÜ) Halk Sağlığı 
Ana Bilim Dalı 
öğretim Üyesi Prof. 

। Dr. Necati Dedeoğ 
lu, sıcak yaz mevsi
minde insanların 
serinlemek amacıy
la yoğun şekilde 
klima kullandıkları
na dikkati çekerek, 
bilinçli kullanılmadı 
ğı takdirde klimala 
rın ciddi sağlık so 
runlarına yol aça
bileceğini kaydetti. 
Klimaların, soğuk 
havanın insanlara 
direkt şekilde değil, 
başlarının üzerin 
den üfürecek şekil 
de ayarlanması ge 
rektiğini belirten De 
deoğlu, "Klima 
havaya üflese de so 
ğuk hava aşağı ine 
çektir" dedi. 
Klimanın üflemesi 
nin direkt olarak 
insanların üzerine 
gelmesi halinde 
vücutta tutulmalar, 
sızlamalar ve ağrılar 
oluşabileceğini 
ifade eden Dedeoğ 
lu, klimanın bir di 
ğer olumsuz etki 
sinin de havayı 
kurutması olduğu 
nu kaydetti. 
Klimanın havadaki 

nemi aldığını vurgu
layan Dedeoğlu, 
şunları söyledi: 
"Mesela bazı hasta
lar, hava kuruduğu 
zaman balgam çıka 
ramazlar. Balgam 
çıkartamadığı için 
de biriken balgam, 
solunum tıkanıklığı
na yol açar. Burnu 
kurutur, burun kana 
masına yol açar. 
Bel li enfeksiyon
ların daha çabuk 
yerleşmesine neden 
olur. Klimanın sürek 
li çalıştığı yerlerde 
hapşırma, tıksırma 
gibi durumlar daha 
çok olabilir." 
Klimaların bazen 
lejyoner hastalığına 
da yol açtığına 
değinen Dedeoğlu, 
lejyoner hastalığı 
mn ev klimaların
dan daha çok otel 
lerdeki klimalardan 
bulaştığına dikkati 
çekti. "Hastalığın 
kuru öksürük, sol
unum sıkıntısı, 
halsizlik, bitkinlik, 
baş ağrısı, kas 
kasılmaları ve 
yüksek ateş gibi 
belirtiler göster 
diğini kaydeden 
Dedeoğlu, belirti
lerin zatürre ile ben
zerlik gösterdiğini, 
uygun tedavi yapıl
maması halin de 
ölüm olabileceğini 
bildirdi.

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Recep Akdur, yaz 
aylarının gelmesiyle 
beraber güneşin 
zararlı etkilerine 
karşı dikkatli olun
ması gerektiğini 
bildirdi. Prof. Dr. 
Akdur, bronzlaş
manın aslında 
derinin hasar 
görmesi anlamına 
geldiğini söyleyerek 
‘‘Güneşlenmenin 
yararı yok zararı 
çoktur. Deri kanser
lerinin temel nedeni 
güneştir” dedi. 
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Recep Akdur, 
ANKA'ya yaptığı 
açıklamada, güneşte 
bulunan mor ötesi 
ışınların deride 
başta yaşlanma ve 
kanser gelmek üzere 
birçok hasara neden 
olduğunu belirtti. 
Güneşten yalnızca 
plaj ve benzeri açık 
alanlarda değil her 
zaman korunmak 
gerektiğine işaret 
eden Prof. Dr.
Akdur, “Güneş 
deride önce bron
zlaşma sonra çillen- 
me, kalınlaşma 
kabalaşma ve 
esneklik kaybolması 
gibi hasarlara neden 
olarak cildin kısa

sürede yaşlanması
na neden olur. 
Bundan daha da 
kötüsü tüm cilt 
kanserlerinin temel 
nedeni güneşe 
maruz kalmaktır” 
dedi.
-OLABİLDİĞİNCE 
KOYU RENKLİ VE 
PAMUKLU GİYİNİN- 
Prof. Dr. Recep 
Akdur, güneşin 
zararlı etkilerinden 
korunmak için ise, 
yapılması gereken
leri şöyle sıraladı: 
"-Güneşten korun
manın kesin ve en 
sağlıklı yolu güneşte 
kalmamaktır. Bu 
nedenle zorunlu 
olmadıkça güneşte 
kalınmamalıdır.
-Yaz aylarında 
güneşin daha dik 
açılarla geldiği ve 
daha yakıcı olduğu 
1000-1600 saatleri 
arasında gerekli 
olmadıkça sokağa 
çıkılmamalıdır.
-10.00-16.00 saatleri 
arasında plaj ve 

benzeri açık alanlara 
çıkılmamalı kesinlik
le güneşlenilmeme- 
lidir.
-Uygun giysiler 
giymek güneşin 
zararlarından korun
mak için etkili bir 
yoldur.
-Yaz günlerinde 
sokağa çıkarken 
geniş kenarlıklı 
şapka, güneş 
gözlüğü, kapalı 
elbiseler giyilmelidir. 
Şapka ve elbiseler; 
sık dokunmuş, ola
bildiğince koyu ren
kli ve pamuklu 
kumaştan yapılmış 
olmalıdır. Bilinenin 
aksine beyaz, açık 
renkli, gevşek doku- 
lu ve keten kumaşlar 
iyi bir koruma yap
mamaktadır. Bun 
nedenle bu tür 
giysilere güvenerek 
uzun süre güneşte 
kalınmamalıdır.
-CİLT KANSERİ 
GÜNEŞ KREMİ KUL
LANANLARDA 
DAHA FAZLA 
GÖRÜLÜYOR- 
-Sokağa çıkarken 
elbiselerin açık 
bıraktığı, yüz, kulak, 
boyun ve benzeri 
yerler güneş krerhı 
ile' kremlenmelidir.
-Koruyucu olabilme
si için .güneş krem
lerinin en az 15 
koruma faktörü 
(SPF) içermesi 
gerekir. Hiç bir 
güneş kremi tam 

koruma sağlamaz. 
Güneş kremine 
güvenerek, kesinlik
le güneşin yakıcı 
olduğu saatlerde 
veya uzun süre 
güneşe maruz kalın
mamalıdır. Cilt 
kanserleri, güneş 
kremi kullananlarda 
daha sik görülmek
tedir. Çünkü bu kişil
er güneş kremine 
güvenerek daha 
uzun süre güneşte 
kalmaktadır.
-Gölge yerlerde iken 
de, yansıyan ışıklar 
nedeniyle, güneşe 
maruz kalındığı ve 
güneşin zarar 
verdiği unutulma
malıdır
-Çocuklar güneşe 
daha duyarlıdır. 
Güneşten korumak 
için çocuklara daha 
büyük özen göster- . 
ilmelidir. * 
-Güneş açık tenlilere 
daha çök zarar verir. 
Açık tenli kişilerin 
güneşten korunmak 
için daha çok 
dikkat etmesi 
gerekir.
-Kişiler, düzenli ve 
dikkatli olarak cildini 
kontrol ederek; renk 
değişikliği, ben oluş
ması, benlerde 
büyüme, yüksek
liğinde artma, kana
ma, gibi değişiklikler 
gördüğünde ihmal 
etmemeli, mutlaka 
doktora kontrol 
olmalıdır."

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 5-13 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 u 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 ^56 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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 5131053
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
Kâmil 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__________ 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast d * n* «aM«r.Sağ.Ocağı ?« » »
Tomokay Tomografi ol «s TU 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 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
SuAnza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 5133240
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

25 Haziran 2008 Çarşamba 
BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 14 

Tel: 513 01 43 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3092 
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 Fâx : 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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BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

«TRAFİK * YOL BELGESİ 
:^rTescıL:™'zE™ö,“ 

• PLAKA MUAYENE 
• NAKİL 'DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
İTİNA İLE YAPILIRGEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

26 Haziran 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfeZgazetesi.com 25 Ykr.
Şirjn Plaza No:7 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Türkiye, Avrupa Kupası yarı finallerinde rakibinden üstün oynamasına karşın son dakikada yenilen golle kupadan elendi

Almanları ezdik ama elendik
EURO 2008 yarı finallerinde Alman Milli takımıyla karşılaşan millilerimiz karşısında 1 eksiğe karşın üstün bir oyun çıkardı. Uğur, topu 
22. dakikada Lehmann’ın bacakları arasında geçirerek 1-0 öne geçmemezi sağladı. 26. dakikada Podolski’nin ortasını iyi değer

li lendiren Schweinsteiger beraberliği sağladı. Takımızın baskısı altında şaşkına dönen Alman millileri, ikinci devreye daha derli toplu 
/ başladı 78. dakikada Rüştü’nün hatasını af etmeyen Klose, kafa ile topu ağlarımıza gönderdi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın 86. 
' dakikasında Semih ile beraberliği yakaladık 2-2. Millilerimizin kaderi belirleyen gol kalemize bitim düdüğü çalacağı sırada geldi.

Defansın hatasını iyi değerlendiren Lahm, durumu 3-2 yaptı. Karşılaşma bu sonuçla bitinice, Almanlar finale kaldı. Dünyanın izilediği 
Türkiye - Almanya milli maçında, dünya Türklerin futbolunu alkışladı. Fatih Terim, maç sonunda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com
Güzel oynadık

Millilerimizin dün akşam Alman milli takım 
karşısında ezileceğini düşünen çoktu.

Ama beklenen olmadı.
Bizim genç takım, Alman millilerini ezdi.
Alınanlara korkula anlar yaşattılar. Dev. 5’de

Balıkesir Polisi’nin sürdürdüğü tarihi eser operasyonu Gemlik’e kadar uzandı

»F Ilıt Baştanı Mltıııı ılımlı
Balıkesir’de başlatılan tarihi eser operasyonunun Gem lik’e 
uzanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı emri ile Demokrat 
Parti İlçe Başkanı ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Y. 
Akıncı’nın evinde arama yapan polis, tarihi eserler buldu. Y. 
Akıncı gözaltına alınarak Balıkesir polisine teslim edildi. 
Soruşturma nın devam ettiği öğneildi. Haberi sayfa 3’de

pnEBİLECEfelNİZTEK adres

GEMLİKTE AİLENİZLE ka.

SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE 
€V Y€M€Kl€nİ ve Tfflll^ŞİTtfRİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfeZgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hikmet Şahin, Gemlifc 
Terminali ni inceleyecek
Bursa Büyük 
şehir Belediye • 
Başkanı Hikmet 
Şahin, yapımı 
devam eden 
Gemlik Terminal 
inşaatını 
denetlemek 
amacıyla, 
bugün ilçemize 
geliyor.
Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi 
tarafından geçti 
ğimiz yıl Terme 
Kaplıcası yanın
da bulunan arazi 
kamulaştrılarak 
Gemlik Termina 
li’nin yapımı 
başlatılmıştı.
Terminal 
yanında bulunan 
Umurbey 
Köprülü Kavşak 
çalışmalarını da 
yerinde inceleye 
cek olan Büyük 
şehir belediye 
Başkanı 
Hikmet Şahin’in 
çalışmaların

O^^lIK-KİllAlIKlİİlIDAİllElEllveİŞnillOlİ 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

Bahkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

' Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, • 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal dâireler.
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

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başka 
nı Recep Aygün, 
yaptığı açıklama ile 
önümüzde ki gün
lerde teşkilat ola 
rak gerçekleştire
cekleri etkinlikler 
hakkında kamuo 
yuna bilgi verdi. 
SÜNNET ŞÖLENİ 
27 Haziran Cuma 
günü saat 14:30'da 
geleneksel 15. 
sünnet şölenini 
gerçekleştirecek
lerini söyleyen 
Aygün, yaklaşık 
50 çocuğu sünnet 
ettireceklerini belirt
ti. İhtiyaç sahibi 
ailelerin çocuk
larının erkekliğe ilk 
adımlarını yıllardır 
düzenledikleri 
organizasyonla 
attıklarını ve bunun 
kendilerine büyük 
mutluluk verdiğini 
söyleyen Recep 
Aygün; kadın kol
larına teşekkür eder 
ken, sünnet şöleni 
ne tüm Gemlik 
halkını davet etti. 
PİKNİKLİ İLÇE 
DİVAN TOPLANTISI 
Recep Aygün yaz 
aylarında ilçe divan 
toplantılarını piknik 
organizasyonları eş 
liginde gerçekleştir 
diklerini hatırlatır 
ken; Haziran ayın
dan itibaren ilçe 
divan toplantılarını 
mesire yerlerinde 
tertip edeceklerini 
vurguladı. Bu kap
samda Haziran ayı 
ilçe divan toplantısı 
m 28 Haziran Cu 
martesi günü Hayda 
riye Köyü Dedelik 
Mesire Alam'nda 
yapacaklarını 
belirtti.
ANKET ÇALIŞMASI 
SÜRÜYOR
Aygün, yerel seçim
ler öncesi ilçe teşki
latı olarak büyük 
bir çalışmaya imza 
ata rak bir anket 
çalışmasına start

verdiklerini açıkladı. 
Aygün, oldukça 
kalabalık anketör 
gurubu ile ekipler 1 
halinde ilçemizin 
tüm mahallelerinde 
Gemlik halkı ile fl 
görüştüklerini 
kaydederken;
"Yerel seçimler " 
öncesi Gemlik 
halkının Gemlik 1 
Belediyesi hakkında 
görüşlerini almak 1 
istiyoruz. Gemlik'te 1 
yaşayan halkımız -■ 
belediye hizmet- 1 
/erinden memnun J 
mu değil mi bunun I 
araştırmasını yapı ’ 
yoruz. Hazırlanan 4 
anket formları ile J 
deneyimli anketör- 3 
ler vasıtasıyla çok j 
detaylı bir inceleme ' 
yapıyoruz. Ankette ’ 
sorulan sorular ile 
halkımız hangi 
hizmetlerden mem
nun hangisinden | 
memnun değil, 
belediyeden beklen
tileri neler hepsini I 
öğreneceğiz. Bu 
anket çalışmasının 
sonucunda yerel I 
seçimler öncesi | 
Saadet Partisi'nin ■ 
seçim stratejisini a 
de önemli ölçüde 1 
belirleme şansını jfl 
yakalamış 
olacağız"
şeklinde konuştu, a 
Aygün önümüzdeki 
hafta içinde anket J 
sonuçlarını
Gemlik kamuoyu i 
ile paylaşacaklarını 
da sözlerine ekledi, j

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

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 51335 95
www.bdytasinsaatcom.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.bdytasinsaatcom.tr
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Bahke^r Polisi’nin sürdürdüğü tarihi eser operasyonu Gemlik’e kadar uzandı

PFIIçı Basla Mliıoa Mı Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Balıkesir’de başlatılan tarihi eser operasyonunun Gemlik’e 
uzanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı emri ile Demokrat 

Parti İlçe Başkanı ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
Y. Akıncı’nın evinde arama yapan polis, tarihi eserler buldu.
Y. Akıncı gözaltına alınarak Balıkesir polisine teslim edildi.

Balıkesir polisinin 
başlattığı tarihi 
eser operasyonu 
Gemlik’e uzadı. 
Balıkesir 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın 
yürüttüğü soruş
turma ile evinde 
arama yapılması 
istenen Demokrat 
Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Y. 
Akıncı’nın dün 
evinde yapılan 
aramada tarihi 
eserlere rastlandı. 
Gemlik Polisi’nin 
gözaltına aldığı 
Akıncı, Balıkesir 
polisine teslim 
edildi.

BALIKESİR 
BURSA GEMLİK 
ÜÇGENİ
Gizlilikle yürütülen 
operasyonda, 
tarihi eser kaçakçı 
lığı yapan bir 
kişiyi izlemeye 
alan polis, bu 
kişinin Bursa 
ve Gemlik bağlan
tılarını saptadı.

Eş zamanlı olarak 
yapılan baskınlarla 
belirlenen kişilerin 
evleri ve işyerleri 
arandı.
Dün öğleden sonra 
ilçede başlatılan 
operasyon ile 
gözaltına alınan 
DP İlçe Başkanı

Y. Akıncı’nın evinde 
heykel, eski paralar 
bulundu.
Y. Akıncı Gömük 
polisi tarafından 
Balıkesir polisine 
teslim edildi.
Balıkesir Cumhuri 
yet Savcılığı 
başlattığı soruştur

ma kapsamında 
gözaltına alınan
ların ifadesini 
aldıktan sonra 
muhtemelen 
bügün Akıncı 
ve diğerlerini 
Mahkemeye 
sevk edecek.
Y. Akıncı’nın 
ilçede gözaltına 
alınmasının 
duyulması şok 
etkisi yaptı.
Y. Akıncı bir süre 
önce Faruk 
Güzel ve ekibinin 
DP’den isitifa 
etmesi üzerine 
DP İl başkanlığı 
tarafından ilçe 
örgütünü oluştur
mak üzere 
görevlendirildi. 
İlçemizde iki 
dönemdir İnşaat 
Mühendisleri 
Odası Başkanlığı 
da yapan Y.
Akıncı’nın 
mahkemece 
tutuklanıp 
tutuklanmayacağı 
yargılama sonucu 
belli olacak.

Parke taşı yollar ilgi heldiııır
İlçemizde parke 
taşı ile döşenmiş 
cadde ve sokaklar
daki yolların bozuk 
olması tepkilere 
neden oluyor. 
Zeytin Toptancılar 
Hali’nin çevresinde 
bulunan yolun 
uzun zamandır 
bozuk olmasına 
karşın belediye 
tarafından yaptırıl- 
mamasına tepki 
gösteren hal 
esnafı, durumu 
Belediye Başkanı 
da dahil olmak 
üzere Belediye 
Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne 
bildirdikleri 
halde yolun 
düzeltilmediğini, 
milyarlarca 
lira değerindeki

araçların 
bozuk yollarda 
heba olduklarını 
söylediler.
İlçenin ana caddesi 
olan İstiklal 
Caddesi’ne bağlı 
olan Krom Sokak, 
Gazhane Caddesi, 
Fırın Sokak, 1 Nolu 
Aralık, Bora Sokak 
parke yollardaki 
bozukluk esnafı ve 
araç sürücülerinin 
tepkisine neden 
olurken, araçların 
ön takımlarının 
çok kısa zamanda 
bozulmasına da 
neden olduğu 
belirtiliyor. 
Belediye yetkilile 
rinin bozuk olan 
parke yollarının 
biran önce yapıl
ması İsteniyor.

Biraz’da ekonomi!...
Sayın okurlarım; Bu rakamları ekono

mistlerden alıyorum..
2002’de memleketin toplam borcu 218 

milyar dolardı. 2007’de bu rakam 436 mil
yar dolar oldu. Kısaca; Beş yılda iç ve dış 
borcumuzu tam ikiye(!) katladık.

Bu borçla tam 60 tane Atatürk Barajı 
yapılırdı. Bu para faize harcandı. Heba 
oldu, uçtu gitti.. Peki ya biz; sokaktaki . 
vatandaş ne yaptı...?

2002’de kredi, kartı, vs... borcumuz 4 
milyar dolardı...

Beş yılda 74 milyar doları buldu. Evet 
bunlar fakirlerin borçları.

Bu sürede TÜPRAŞ, PETKİM, 
TELEKOM ve limanlar elden çıkartıldı.

Küçük bir örnek verelim bu sürece dair: 
2003 Mart’ında 100 milyon dolarla gelen 

bir Yunan fonu 2006 Mart’ında 225 milyon 
dolarla çıktı. Yunanlı diyor ki;

İyi ve temiz para... Allah bin bereket 
versin. Siz yiyemiyorsunuz, ben yiyeyim..

Nasıl hoşunuza gitti mi ?. Cari açığa 
bakalım... Tam 116 milyar dolar olmuş..

Gelen sıcak para? 108 milyar dolar...
Sıcak para dediğin aşırı kazanç için 

gelen para.. Kazançı beğenmezse hemen 
kaçar gider. Çok oynaktır..

Yani o sıcak para ile cari açık finanse 
edilmiş.

Bu ürkek ve yabancı paranın yüzde 80’ i 
borsada...

Pazartesi günü birkaç saatte bu paranın 
22 milyar doları buharlaştı...

Peki ekonomideki bu olağanüstü kırıl
gan -muhteşem- tablo bu, peki yi dünya 
daki kriz ne boyutta?

Ekonomistler diyorlar ki;
1.Başta ABD olmak üzere dünya ekono 

misi daralacak.
Büyümeler düşecek. Tüketim azalacak.
2.Türkiye’de ihracat düşecek.
Üretim düşpcek. İşsizlik artacak.
3-Türkiye’deki fonlar diğer tüm benzer 

pazarlarda olduğu gibi geri çağırılacak.
4.Cari açığın finansmanı ve dış borç 

ödemesinde sıkıntılar başlayacak.
Döviz pahalanacak.
Türkiye bu yıl içinde 100 milyar dolar 

bulmak zorunda.
Neden mi? Cari açık finansmanı için 40- 

45 milyar dolar.
Devlet dış borç ödemeleri için 15 milyar 

dolar. Özel sektörümüz ise 40 milyar dolar 
bulmak zorunda... Şimdi sayın okurlar 
vaziyet bu... Peki AKP ne yapıyor?

Bu boyutta bir dalgayı göğüslemek için: 
Hiçbir şey...

Sayın Başbakan ekonomistlerin 
uyarılarını art niyetli buluyor...

Peki, AKP’ye yakın liberal aydınlar, aklı 
başında olanlar, parti içinde ekonomiden 
anlayanlar, yakın sermaye, bazı kanaat 
önderleri bu tabloyu göremiyor mu?

Muhakkak ki Görüyor ve biliyorlar...
Peki İL. Başbakan’a ne çağrısı yapıyor

lar? “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da 
çetecidir...! Görevden al...

Anayasayı değiştir...! Bu gerilimi daha 
da arttır ve oya tahvil et..!”

Tarih bir gün, bu sorumsuzluğu, bu 
aymazlığı yazacaktır..

Türkiye’yi seven SORUMLULUK sahibi 
hiç kimse böylesi bir yıkıcı dalga kapı
dayken, Türkiye’ye kötü günler yakınken 
olası sosyal çalkantıları da göz ardı 
ederek Türbanla, Başsavcı ile uğraşıp 
Ülkeyi felakete götüremez..

Bir partinin veya şahsının çıkarı için 
böyle davranamaz.

mailto:933@hotmail.com
http://www.miliiyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Btırsa’da Türkü ringan esti

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 47. gerçek 
(eştirilen ve Türki 
ye'nin en uzun so 
luklu festivali olma 
özelliğini koruyan 
Uluslararası Bursa 
Festivali'nde türkü 
rüzgarı esti.
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu'nda 
gerçekleştirilen 
'Bursa’da Türkü 
Gecesi* adlı kon
serde Türk Halk 
Müziği'nin usta 
sanatçıları Ümit 
Tokcan ve Aysun 
Gültekin ile genç 
sesler Özgür Eren, 
Emine Ata, Ali Çakır 
ve Necdet Kaya sah

neye çıktı. 
Türkiye'nin dört bir 
yanından en özel 
türkülerin söylendiği 
konserde, sanatsev
erler de sanatçılara 
eşlik etti. Beyaz 
Giyme, Ah Le Yar, 
Neredesin Sen, Sen 
Gelmez Oldun, Kesik 
Çayır, Çalın 
Davulları, Babuba ve 
Fettan Güzel gibi 
sevilen türküleri 
coşkuyla 
seslendiren 
sanatçılar, coşkulu 
konserde Türk Halk 
Müziği tutkunlarına 
türkü ziyafeti çekti. 
Türkülere kalabalık 
bir koroyla eşlik 
eden sanatseverler, 

hareketli parçalarda 
oynayarak gecenin 
neşesini doruğa 
çıkardı. Genç 
türkücü Necdet 
Kaya, ‘Tanrıdan 
dileğim’ adlı türküyü, 
konseri keyifle 
izleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ile bir
likte söyledi.
Sahneye kırmızı 
beyaz kostümle 
çıkarak türkülerini 
Türk Milli Takımına 
adayan Çakır, çök
ertme türküsünü 
söylerken AK Parti 
Bursa eski milletvek
ili Faruk Anbarcıoğlu 
ile karşılıklı zeybek 
oynadı. ‘Kurtlar

ııîİlBi'

İS
Vadisi’ dizisine 
sesiyle destek veren 
Aysun Gültekin ise 
‘Altın Hızma’ 
türküsünü 
seslendirdiği 
konserde gönülleri 
fethetti. Usta 
sanatçı Ümit Tokcan, 
açıkhavada Anadolu 
rüzgarı estiren 
konseri vatandaşlar
la birlikte söylediği 
‘Bursa’nın Ufak 
Tefek Taşlan’ türkü 
süyle sonlandırdı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, renkli 
konserin ardından 
kuliste ziyaret ettiği 
sanatçıları çiçek 
vererek tebrik etti.

Cağlayanamoılerntesis
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, yal
nızca kent merk 
zinde değil, Büyük 
şehir sınırlarının 
her yanına dağılan 
hizmet ağı ile halkın 
yaşam kalitesini 
artırmak için çalış 
tıklarını söyledi. 
Başkan Şahin, 
Çağlayan Köyü’nde 
gerçekleştirilen 
açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, 
Bursa’da bazen ya 
devasa bir projeye 
hayat verdiklerini 
ya da küçük gibi 
görünse de işlevsel 
önemi büyük olan 
bir yatırımı hizmete 
açtıklarını kaydetti. 
Çağlayan Köyü’nde 
gerçekleştirilen 
meydan ve sosyal 
tesisin yenilenen 
Bursa’nın ilçeleriy 
le, beldeleriyle, köy
leriyle birlikte kal 
kındığının işareti 
olduğunu belirten 
Başkan Şahin, “Bu 
tesis, çağdaş ve mo 
dern hizmetlerle 
Bursa’nın her kö 
şeşinin buluştuğu
nun işaretidir. Biz 
elimizden 

geldiğince, gücümü 
zün yettiğince, halkı 
mızın yanında, halkı 
mızın yararına olan 
işlere imza ataca 
ğız. Çünkü uzun yıl
lar bu milletin za 
manından çalın 
dığını biliyoruz. 
Ama biz Bursa’ya 
zaman kaybet
tirmedik. Çağlayan 
Köyü’ne kazan dı 
rılan 150 metre kare 
lik bu tesis, muhtar
lık ve çok amaçlı J 
salon olarak hizmet 
verecek. Tesisle 
bütünleşen 500 
metrekarelik mey
dan ise çevre düzen 
lemeleri, yeşil alan
ları, yürüyüş yolları 
ve aydınlatmalarıyla 
Çağlayan Köyü’ne 
yakışır bir hale 
geldi” diye konuştu. 
Çağlayan Köyü 
Muhtarı İsmail Gü 
ney de Büyükşehir 
Belediyesi’ne, kö 
yün ihtiyaçlarına du 
yarsız kalmadığı 
için teşekkür etti. 
Köyün en önemli ...| 
ihtiyaçlarından sos 
yal tesisi Baş kan 
Şahin’den yaklaşık j 
1 yıl önce talep 
ettikleri hatırlatıldı.

İMAM ASLAN R

PORSELEN SATIŞ MAĞAZASIo △
GURAL PORSELEN
84 PARÇA YEMEK TAKIMI İ!):i7ı'(
KREDİ KARTINA 3 TAKSİT

OTEL REJTAU RANT CAFETERYA
TERİLERİNDE ÖZEL KAMPANYA 

%1O EK İNDİRİM________
ASLAN DİNLENME TESİSLERİ

Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 23 94-513 96 68 Fax : 513 31 02
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Avrupa kupa şampiyo 
larının bu denli güzel geçe
ceği belli idi.

Millilerimizin! yarı finale çık
masını kimse beklemiyordu.

Ama, dişe diş, göze göz 
mücadele ile geçen karşılaş
malarda, rakiplerimizi eleye 
rek grubun en güçlü takımı 
Almanlarla dün gece, yarı 
finaller için karşı karşıya 
kaldık.

Evimin balkonundan karşılaşmayı 
izlerken, takımımızda 7 eksik oyuncu 
vardı.
Zor biri maç olacağı belliydi.
Almanların bu karşılaşmaya kadar 

üstünlükleri vardı.
Zorlanacaktı gençlerimiz.
Daha ilk dakikalarda bunun böyle 

olmadığı anlaşıldı.
Gençler, Almanların dünyaca ünlü 

kalecisine zor anlar yaşatmaya baş 
ladılar.
Kale direklerinden dönen toplar, köşe

den çıkarılan topları ve ardından gelen 
gol, Türkiyenin yüreğine su serpti.

Beraberliği yakalamalarına karışı 
maçta üstünlük bizimkilerde oldu.
Almanlar şaşkınlıkla izliyorlardı Türk 

takımını..
Gerçekten dünyayı şaşırtı genç milleri 

miz.

Güzel oynadık

Rüştün’ün anlamsız bir çıkışı kalemize 
hiç yoktan bir golün girmesine neden 
olmasaydı.

90. dakikada yediğimiz golle yenik du 
ruma düşmeyebilir, uzatmalarda sonu
cu kendi lehimize,çevirebilirdik.

Şanssız bir son dakika golü buna fır
sat vermedi.

Neredeyse takımın tamamının cezalı,

ve sakatlığı karşısında yedek 
takımla Almanlara çok korkulu 
anlar yaşattık.

Ezdik Alman millilerini..
Ama, sporda sonuç önemli. • 
Türkiyenin ihtiyacı olan gali

biyetti.
Almanları eleyebilseydik, dü 

ğün bayram yaşanacaktı 
Türkiye’de..
Herkes buna hazırlanmıştı.

Yenebilseyedik Almanları, bozuk olan 
moraller yükselecekti.

Olmadı..
Fatih Hoca çok eleştiri aldı.
Ancak, unutulmamalı Türkiye ilk kez 

yarı final oynama şansını yakadı. 
Avrupanın güçlü takımları karşısında 
biz de varız dedirtti dünyaya..
Almanya maçı sönrasi istifa ettiği 

haberleri geldiTerim Hocanın..
Gerekçesi günlerce konuşulacak 

sanırım.
Millilerimiz bize güzel anlar yaşattılar.
Avrupanın en güçlülerini karşısında 

ezilmedik, ezdik.
Bu da bir başarıdır.
Sağolun genç millilerimiz.
Buraya kadar da olsa gücünüzü gös

terdiniz.
Güzel maçlar çıkardınız.
Bizlere güzel duygular yaşattınız: ,

Isn idit lı imimi ti ı 
MlİtKİllİl

v ÖZELO AYKENT
Bursa Eczacılar 
Odası tarafından 
düzenlenen 
Dermokozmetik 
kursu sona erdi. 
Gemlik Özer . 
Eczanesi çalışanı 
Esra Öztürk, 
kursu birincilikle 
bitirerek, 500 YTL 
lik hediye çeki 
ile Dermokozmetik 
Danışmanı 
ve Satış Teknikleri 
belgelerine 
sahip oldu. 
Eczacılar Odası’mn 
açtığı kursun 
sponsorluğunu 

, Babe Optiment 
Sağlık firması 

ryaptı.
»19 kursiyerin 
* katıldığı 
Dermokozmetik 
kursu 31 Mayıs-21 
Haziran 2008 
tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 
Kurs sonunda 
dereceye giren 
kursiyerlere 
ödülleri törenle 
verildi.

İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

YÜZMEe hKİMLER KATILABİLİR?
Anasınıfı, ilköğretim okulu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI 
YÜZME Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
RUZ PATEHİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 Saat 
MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZ PATENİ-BİNİCİLİK 160 YU

İNGİLİZCE

KURS DÖKENLERİ MÜZİK 
1. DÖNEM: 30 HAZİRAN -24 TEMMUZ 
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ-21AÛUSTOS 
KURSLARA HASIL KATILABİLİRİM? BUZ PATENİ

RESİM-MÜZİK 
İNGİLİZCE

ıoo m 
150 m

16 Haziran 2008 tarihinden itibaren okulumuza gelerek 
27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. 

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır. 
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler Delirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

ÜZElAYKENT İLK0G8ETİM OKUUİNGİLİZCE AĞIRLIKLI YAZ OKULU
PAZARTESİ 'Sah ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA ■

I 1.BERS

I... "ideb's"'”"
SINIf ETKİNLİĞİ

İNGİLİZCE
MUZIR

SINIF ETKİNLİĞİ

BİMİCİIİN

SINIF ETKİNLİĞİ ■

İNGİLİZCE SINIF ETKİNLİĞİ ■
i 3.BEBS

SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ İNGİLİZCE ■
1 4,debs

İNGİLİZCE
İNGİLİZCE İNGİLİZCE ■

İli ösiîil ARASI YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ YEMEK SAATİ ■
I 5.BHS

BUZ PATENİ

İNGİLİZCE

RESİM .

İNGİLİZCE İNGİLİZCE H

H 6MRS SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ SINIF ETKİNLİĞİ ■
| Z.IIEBS

İNGİLİZCE İNClLttÇE İNGİLİZCE ■

IU|KgiUHMMMI:1. DOMIN 30 ■AHKAM - TEMMUZ OERBBA
| ||| | p Mnemîitemmii-zzağbstos ı nusmı 

MZflKUUJlCIEIl : SB0YY1
ö-ş YUMBUANMNK.TZ444J.MM 

«BENCİLERİ KAYIT YAPILABİLİRİZ» 
] BUS PROGRAM KMMMUCME

MZOKULU KİŞİLİ» LİLHLNCİ M RUHİ GLBŞUIICA AÇILACfl ati r. TERRMBÜHUMCİMTİe

Umurbey Paşabahçeler Mevkii Cihadı Yolu GEMLİK

Tel: 513 50 M ■ 513 50 85 Fax: 513 50 84 www.aykenblkogretim.k12.tr

http://www.aykenblkogretim.k12.tr
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2.0ta Pazarı ma kanılacak
I Bursa'da 2.el oto 
I pazarı, Buttim 
I otoparkında 
I pazar günü hizmete 
girecek. 3 bin araç 
kapasiteli 2. el oto 
pazarı, BursalIların 
ihtiyacına şehir 
merkezinde cevap 
vermiş olacak. 35 
güvenlik görevlisiyle 
kontrol altında 
tutulacak olan oto 
pazarına girişler 
5 YTL olarak 
belirlenirken, elde 
edilecek gelirin 
spor faaliyetlerinde 
aktarılacağı 
öğrenildi.
Çalı bölgesinde 
bulunan oto 
pazarın, hem şehir 
merkezinden uzak 
olması, hem de 
ihtiyaçlara cevap 
verememesi sebe
biyle vatandaşların 
önünü kesip şehir

merkezine bir oto 
pazarı kurulmasını 
istediğini söyleyen 
Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
"Buna ilk olarak 
karşı çıktık. 
Ancak Türkiye'de 
her ailede artık bir 
değil, iki otomobil 
bulunuyor. Araç 
sayısı her gün 
artıyor. Daha

önce kurulan oto 
pazarların niye 
işlemediğini 
araştırdık. Şehrin 
doğusu ile batısı 
için en kolay ulaşım 
sağlanacak noktanın 
Buttim olacağına 
karar verdik. Buttim 
yönetimiyle yap
tığımız görüşmeyle 
pazarın burada 
kurulmasına karar 
verdik" dedi.

Çalı bölgesinde 
bulunan oto pazarın, 
şehir merkezine 
uzak olması sebe
biyle doğudan 
gelenlerin sıkıntı 
yaşadığını hatırlatan 
Altepe, "Buttim 
şehrin doğusu ve 
batısı için kolay 
ulaşım sağlayacak. 
Bursa'nın kent 
merkezinde 2. açık 
el oto pazarı pazar 
günü başlatılmış 
olacak. 35 güvenlik 
görevlisi görev 
yapacak. Tertipli 
düzenli bir şekilde 
tozsuz, çamursuz bir 
ortamda vatan
daşlarımız araçlarını 
alıp satabilecekler" 
diye konuştu. 
Altepe, 2. el oto 
pazarından elde 
edilecek gelirin ise 
spor faaliyetlerinde 
kullanılacağı belirtti.

Oioparkta yangın ciHj, panik vasaaılı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir otoparkta mey
dana gelen yangın 
paniğe neden oldu. 
Otoparkın yazıhane 
bölümündeki tele
vizyonun patla
masıyla meydana 
geldiği belirtilen 
yangında 2 otomo
bilde maddi hasar 
meydana gelirken , 
bir minibüs tama-

men yandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Selçukhatun 
Mahallesi Selçukha 
tun Sokak'ta Hüse 
yin Gencer'e ait oto 
parkın yazıhane bölü 
münde çıkan yangın 
korkulu anların ya 
şanmasına neden ol 
du. Kısa sürede olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri yangını 
söndürdü. Çevre

sakinlerinin büyük 
panik yaşadığı 
yangının sıcak nede 
niyle elektrik kablo
larının kısa devre 
yapması ve televiz 
yonun patlamasıyla 
meydana geldiği be 
lirtildi. Görgü tanık
ları, bir patlama se 
siyle birlikte yangın 
çıktığını, kısa sürede 
alevlerin otoparkı 
sardığını anlattı.

Olayda Halil Gökka 
ya'ya ait 16 PJ 650 
plakalı minibüs 
tamamen yanarken 
Selahattin Hepta 
nış'a ait 16 HY 712 
ve Esra Göğüsyer'e 
ait 16 CAJ 17 plakalı 
otomobilde de 
maddi hasar mey
dana geldi. Yangının 
çıkış nedeniyle ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Özel Diş Hekimleri SSK, Bağ-Kur
ve Emekli Sandığı üyelerine 

hizmet vermeye Başladı
Diş Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SSK, 
Bag-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden sevk alarak, özel diş hekim
lerinde kron köprü protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tür diş 
sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de krom, köprü protezlerini 
yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)

Gemlik Kaymakamlığından aldığım kızım 
Şjg Aysel Fennuz’a ait yeşil kartı kaybettim. 
S Hükümsüzdür. DİLBER FENNUZ

2z Gemlik Ticaret Meslek Lisesinden 
aldığım tastiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdür. Düzgün Polatlı

1/ AVI D Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım kimliğimi, B sınıfı sürücü R11T 11 bel9emi> Ankara zırhlı- birlikler okulundan aldığım askeri kimliğimi ve
1 11 izin kağıdımı kaybettim. Hükümsüzdür. Haşan GÜNDOĞDU

Serbest Kürsü
Cengiz ALTUĞ

KENELERİN ZARARLARI
Kenelerin zararlarını dört grup altında 

sıralayabiliriz.
1- Ektoparazit olarak kan emmek sure 

tiyle yaptıkları zararlar: Keneler hayvanlar 
üzerinde kan emerek beslenen obligat 
parazittirler. Gelişmek için mutlaka kan 
emmek zorundadırlar. Yumurtadan çıkan 
larvalar arka bacakları ile bir bitkiye tutu 
nur ön bacakları serbest olarak devamlı 
sallar ve yakınından geçen bir konukçuya 
ön bacakları vasıtasıyla tutunurlar. 
Palpleri yardımıyla konukçunun kan em 
meye elverişli yumuşak ve ince yerlerini 
seçerler, özellikle derinin katlanma yerle 
ri, meme, testis, koltuk altı ve bacak gibi 
konukçunun keneyi rahatsız edemeyeceği 
yerler ideal bölgelerdir. Kene keliserlerin 
parmak çıkıntsı ve hypostum’un sivri ucu 
yardımı ile konukçunun derisinde yara 
açar. Keliserlerle deriyi keserek yarayı eni 
ne yarık şeklinde genişletir. Hypostomu 
bu deliğe sokar ve keliserleri geriye 
çeker. Derinin esnekliği sonucu delik dar
alır, hypostum’da bulunan geriye dönük 
dişler hypostomun geriye çıkmasını engel 
ler. Palpler ise dışardadır ve deriye iyice 
oturmuş vaziyettedirler. Belki de kan em 
me esnasında destek görevi yaparlar. Kan 
emme süresi, gnathosomanın ventrol ve 
ya terminal olması, keliserlerin hareketli 
parmaklarının ve hypostomun büyüklüğü, 
dişlerinin yapı ve iriliği ile ilgilidir. Ventral 
kapitilumlu yumuşak keneler nisbeten ça 
buk, terminal kapitilumlu sert keneler ise 
daha yavaş yapışırlar.

Yumuşak keneler (Argasidae) hayvan 
barınaklarında gizlendikleri yerlerde 
çiftleşirler. Genel olarak döllenen dişiler 
birkaç kez kan emerler ve o kadar defa da 
yumurta koyarlar. Argas cinsine bağlı tür
ler 5-100, Ornithodoros türleri ise 50-500 
kadar yumurta yaparlar.

Kenelerde nadiren bazı türlerde parthe 
nogenesis vardır. (Döllenme olmaksızın 
çoğalma)

Keneler, deriyi kesmeden önce buraya 
tükrük salgılarlar. Tükrük salgısının ko 
nukçu da acıyı giderici etki yaptığı sanıl
maktadır. Kan emme esnasında da çok 
tükrük salgılarlar. Bu da kanın pıhtılaş
masına engel olur.

Yumuşak keneler az miktarda ve kısa 
süre kan emerler. Bu birkaç defa tekrar
lanır. Sert keneler ise fazla miktarda, uzun 
süre ve yalnız bir defa kan emerler, kene 
ler, soktukları yerde meydana gelen şiş
likten yalnız limfa ile doyabilirler. Dokuda 
genel olarak histolojik değişiklerde görü 
lür. Kan emme esnasında özellikle sert 
kenelerin barsak çeperi ve vücut örtüsü ’ 
büyük ölçüde genişleme gösterir. Sert 
keneler kendi vücut ağırlıklarının erkek
lerde 1-3, misli, dişilerde 81-130 misli kan 
emerler. Yumuşak keneler ise kendi vücut 
ağırlıklarının erkeklerde 2-3, dişilerde 5-20 
misli kan emebilmektedirler. Sert keneler 
hayat safhaları boyunca bir defa kan 
emerler. Yumuşak keneler ise larva ile 1- 
2- ve 3 nymph safhalarında birer kez kan 
emerler. Erginler ise (Argasidlerde) her 
çiftleşmeden evvel birer defa olmak üzere 
birkaç kez kan emerler.

Uygun olmayan konukçuya giden kene 
ler bu konukçudan kan emerse de bazda 
rında konukçunun kanı öldürücü olmakta 
veya kenenin gelişmesi normal olamamak 
tadır. Bazı kenelerde de homovanpirizm 
olur. Bu bir kenenin yeni kan emmiş olan 
aynı türünün veya bir başka türün vücu 
dunu delerek midesindeki kanı emme
sidir. Bu bazı erkeklerin dişileri yemesi 
şeklinde kendini gösterir.

Devamı yarın... I



I
İGemlik KMrfez]

UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI 

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARINDAHİZMETVEHMEKTEYİZ,
Adres: İstiklal Cd. Gemlik,'BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40
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Silsile operasyonunda 12 zanlı
daha Adiiyeye sevk edildi

Bursa polisi tarafın
dan, vçrgi borcu 
bulunan ve LPG'si 
ruhsata işlenmemiş 
sorunlu araçlara 
sahte belgelerle 
ruhsat çıkartan 
kişilere yönelik 
düzenlenen Silsi 
Operasyonu'nda 
gözaltına alınan 
12 zanlı daha, 
dün adiiyeye 
sevkedildi.
Emniyet Müdürülğü 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla Müca 
dele Şube Müdürlü 
ğü Mali Büro Amirli 
ği tarafnıdan 8 ay 
süren hazırlıkların

Oğluna borcum var' diyerek soyup kaçtı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de bankadan 
emekli maaşını 
çeken kişinin yanına 
gelen kimliği 
belirsiz bir kişi, 
'Teyze oğluna 
borcum var'

ardından başlayan 
Silsile Operasyo 
nu'nda toplam 33 
kişi gözaltına alındı. 
Dün adiiyeye sevke- 
di len 10 zanlıdan 

diyerek bin 230 YTL 
parayı alıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çırpan Mahal 
leşi Darmstat Cad 
desi'nde bir banka 
dan eşinin ve ken
disinin maaşını çe 
ken Necibe Çe

6'su tutuklanarak 
cezaevine gönde 
rilirken dün sabah 
sorgulaması tamam
lanan Fahrettin Y., 
Cuma E., Ahmet Y., 

çen'in (63) yanına 
gelen kimliği belirsiz 
bir kişi, 'Teyze ben, 
oğlununun 
arkadaşıyım.
Oğluna olan 
250 YTI borcumu 
vermek istiyorurtı.’ 
dedi. Yaşlı kadim

Mustafa B., 
Fahrettin T., 
Aziz P., Adnan T., 
Hayrettin G., Şafak 
E., Ahmet A., Hamdi 
B. ve Nusret A.
'Suç işlemek 
amacıyla örgüt 
kurmak, kurulan 
örgüte üye olmak, 
devlet aleyhine 
nitelikli dolandırıcılık 
ve resmi belgede 
sahtecilik' suçundan 
adliyye sevkedildi. 
Operasyon 
kapsamında 
geçtiğimiz 
aylarda adiiyeye 
sevkedilen 6 zanlı 
da tutuklanmıştı.

oyala yan 
dolandırıcı, bin 
230 YTL parayı 
alarak kayıplara 
karıştı. Dolandırıl 
dığını söyleyen 
kadın ise, polis 
merkezine 
müracaat etti.

SATILIK KIYMETLİ ARSA

AZOT YOLUNDA 
İSLAMKÜY 

AKCAN GÜMRÜKLEME YANINDA 
4000 M2 ARSA ŞAHİDİNDEN 

SATILIKTIR 
GSM 0532 254 24 80

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
YATAŞ HOME

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir!

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK

TEL: 514 78 77

IBAYMUSTAFAÖZALP EMLAK’TAN I

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

| Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |
1 TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR | 
I ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
| Kayhan Mahâllesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE | 
g 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı | 

gBodrum 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

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

1 KONUT KREDİLERİNE | 
j ARACILIK YAPILIR. |

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI |

I
* Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA l
Madde ÖZA L R ;

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 i

Tatil dönüşü facia
Hatalı sollama ve 
aşırı hız yapan TIR, 
aralarında acil 
servis doktoru ile 
hemşiresinin 
bulunduğu, tatilden 
dönen 5 kişiyi 
taşıyan otomobili 
biçti. Otomobildeki 
4 kişi öldü.
KAZA Kpcaeli’nin 
Gölcük İlçesi’nde 
Halıdere Beldesi 
yakınlarında, dün 
saat 05.30 sıraların

da meydana geldi. 
Ege Bölgesindeki 
tatilden dönen, 
5 kişinin bulunduğu 
Ertuğrul Öztürk (35) 
yönetimindeki 
otomobil, Bursa 
yönüne giden 
Yunuş Şimşek, 
yönetimindeki 
TIR’la çarpıştı. 
TIR’ın hatalı solla
ması ve aşırt hız 
sonucu meydana 
geldiği belirtilen

kazada Ertuğrul 
Öztürk, oğlu 
Yağız Mert (4), 
İstanbul 
Eminönü’nde 
112 Acil Servis 
hemşiresi baldızı 
Fatma Tokgöz 
(24), aynı yerde 
çalışan Dr. Ezgi 
Arıkan (29) öldü. 
Kazada, sürücünün 
yaralı kurtulan eşi 
Hatice Öztürk (36) 
tedavi altına alındı.

İş aramaktan dönen 10 
yasındaki çocuk kazana öldü
Bursa'da, babası 
inşaatlarda çalışan 
ilköğretim okulu 
öğrencisi 10 yaşın
daki çocuk, okul 
harçlığını çıkarmak 
için iş aramak ama 
cıyla gittiği sanayi
den dönerken oto
mobilin çarpması 
sonucu hayatını 
kaybetti. Ölen çocu 
ğun yakınları göz 
yaşlarına boğulur 
ken, acılı anneyi 
sakinleştirmek de 
ölen çocuğun 12 
yaşındaki ağabeyine 
düştü. Otomobil

sürücüsü gözaltına 
alınırken ilköğretim 
4. sınıfa geçtiği öğ 
Yenilen çocuğun ce 
sedi ise otopsi 
yapılmak üzere Adli 
Tıp Kurumu'na kaldı 
rıldı. Kazanın üst 
geçidin 30 metre 
ilerisinde olması ise 
dikkat çekti.
Edinilen bilgiye gö 
re, merkez Yıldırım 
ilçesinde Şirinevler 
İlköğretim Okulu 3/C 
sınıfı öğrencisi 
Seyitnur Çağlayan 
(10), okul harçlığını 
çıkarmak için sabah

saatlerinde 
12 yaşındaki 
ağabeyi Zekeriya 
Çağlayan'ın 
tamircide çalıştığı 
Otosansit Sanayi 
Sitesi'ne gitti. 
Sanayiden 
dönerken yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Çağlayan'a 
Mutlu Karatekin 
idaresindeki 16 Z 
4258 plakalı otomo
bil çarptı. Çarp
manın etkisiyle 
Seyitnur Çağlayan 
olay yerinde 
hayatını kaybetti.
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Okur mailleri...
Merhabalar,
Mailimi yayınlarsanız sevinirim. Bu 

herkesin ortak derdi. Yani çöp.
Çöpler konteynerlere sığmıyor. Bırakın 

bir de yerlerde dağ gibi birikiyor. Demek ki 
çöpçüler de yetersiz kalıyor. Nasıl kötü bir 
koku yayılıyor anlatamam. Pazar günlerini 
görmeniz gerek. Kediler, köpekler üşüşü 
yor başına. Darmadağın her yer. işte bu da 
hastalığa en büyük davetiye değil de ne?

Melis Kuyu

Sayın BAYKIZ, 
Gemlikliler gecesi ile ilgili yazdığınız 

yazı çok güzel. Ben aslen Trabzonluyum. 
Fakat doğma büyüme Gemlikliyim. Çok da 
seviyorum burayı. Daha iyi bir Gemlik 
adrna neler yapılmalı, bunları ele almalı. 
Bunu hiçbir ayırım yapmadan kendini bu 
ilçenin bireyi hisseden herkese görev 
düşüyor. Sizin çok duyarlı olduğunuzu 
biliyorum. Bu konuda çalışmalarınız olmalı 
diye düşünüyorum. Başarılar dilerim.

Saygılar
Ahmet ERGENÇ

Sevgili Yelda Baykız,
Gemlik Körfez Gazetesi'nin varlığı ilçe 

için çok büyük bir kazanç. Benim yazmak 
istediğim birkaç düşüncem var. Belediye 
Başkanımız çok dürüst bir adam. Bizim 
gerçekten çok gerekli böyle siyasetçiler. 
Ama biraz daha fazla atak olması gerekir. 
Yollar, genel görünüm, park vs. Kena'ısınr 
halktan olduğu için çok seviyorum. Biraz 
daha çaba gösterirse çok sevinirim.Mesela 
sahil harikulade oldu. Yelda Hanım kalemi
niz çok kuvvetli tebrik ederim.

Sevgilerimle
Lale S.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
SÂTILIKDAİRE

Denize sıfır , 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

Zevtin işletmesinde çalışacak 

öhmiihasebebİlen 
meieniiiimm 

göznem zeytIncİiIk
TEl: 1.224 SU İD 90 

0.533 102 13 11

BAY-BAYAN SATIŞ MÜDÜRÜ 
BAYAN SATIŞ EMLEMANI 

MUHASEBE MÜDÜRÜ 
ŞANTİYE ELEMANI ARANIYOR 
MÜF: GMA İliş. itil. Ştİ.

Dr. Ziya Kaya Mh. İlıca Cad. No:50
TEL: 512 00 58 GEMLİK

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

: .?■' ’ i -İ,/s .'. !.j. '■ ‘'y ■ '.'r>

GEMUK SİNEMA GÜN1ÜGÜ
VENÜS SİNEM ASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Mı 513 35 21)

0.... çocukları
Arkadaşım Tilki

14.00-16.15-19.00-21.15
14.15-16.00-19.15-21.00

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
halen 277 milyar 
dolar olan dış 
ticaret hacmini 2013 
yılında 500 milyar 
dolara yükseltmeyi 
amaçladıklarını, 
bütçe disiplininden 
asla taviz vermedik
lerini ve vermeye
ceklerini söyledi. 
Başbakan Erdoğan, 
Economist 
Conferences'in 
düzenlediği “Türk 
Hükümetiyle 16. 
Yuvarlak Masa 
Toplantısında yap
tığı konuşmada, 
GAP ile bölgede 
yaklaşık 3.5 milyon 
kişiye iş sağlan
masını, 1.8 milyar 
hektarlık alanın 
sulanması ve yıllık 
27 milyar 
kilovat/saat elektrik 
üretilmesinin hede
flendiğini kaydetti. 
Türkiye'nin en 
büyük, dünyanın 
sayılı büyük pro
jelerinden olan 
ĞÂP'ı 2012 yılına 
kadar tamamlamayı 
hedeflediklerini . 
yineleyen Erdoğan, 
bu projeler tamam
landığında Türkiye 
başta enerji, tarım, 
gıda, ekonomi, 
finans olmak üzere 
birçok sektörde 
küresel bir avantaj 
elde etmiş olacağını 
söyledi.

Önümüzdeki 10 yılın 
en önemli sıkın
tısının bu alanlarda 
olacağını vurgula
yarak, “Görüntü 
budur, tespit budur 
ve bunun da tedbir
lerini hızla almak
tayız ve bunu süra
tle önümüzdeki 5 yıl 
içinde gerçekleştir
miş olacağız. Enerji, 
tarım ve gıda nok
tasında bölgenin 
sağladığı imkanlar 
Türkiye'yi küresel 
ölçekte bir adım öne 
çıkaracaktır. Bu 
süreçte İstanbul'un 
bir ekonomi ve 
finans merkezi 
olması için de çalış
malarımızı kararlılık
la sürdürüyoruz” 
diye konuştu. 
-ÖZELLEŞTİRME 
HIZLA DEVAM 
EDECEK- 
Erdoğan, 2007 orta
larından beri etkileri 
hissedilen küresel 
krizin, son dönemde 
yaşanan petrol fi 
yatlarındaki hızlı 

artış ve gıda krizi, 
yalnızca Türkiye 
ekonomisini değil, 
dünya ekonomilerini 
az ya da çok baskı 
altında tuttuğuna 
dikkat çekti.
Türkiye'nin aşamay
acağı sıkıntılar 
olmadığını ifade 
eden Erdoğan, 
“Önümüzdeki yıllar
da da özelleştirme 
sürecine hızla 
devam ederek, 
devlet işletmelerinin 
verimliliğini artır
mak ve özel sek
törün itici gücünden 
yararlanmak istiy
oruz. Bu çerçevede 
devlete ait bankalar 
otoyollar ve enerji 
alanındaki işlet
melerimizi yakın 
gelecekte özelleş 
tirmeyi hedefliyoruz. 
Yapısal, reformlar 
konusunda en ufak 
bir yavaşlama ya da 
sapma asla söz 
konusu değildir ve 
olmayacaktır” diye 
konuştu..

HM M M Mi
Enerji KIT'leri, 1 
Temmuz öncesinde 
tariflerini ayarlaya 
rak sistemin uygu
lanacağı dönem 
öncesi baz fiyatları 
belirliyor. Bu kap
samda BOTAŞ da 
doğalgaza, hızla 
artan petrol fiyatları
na bağlı olarak 1 
Haziran'dan geçerli 
olmak üzere, gerekli 
olan oranın altında 
kalacak şekilde, ko 
nutlarda yüzde 7.4 
ve sanayide yüzde 
8.3 zam yapmıştı.
Reuters'a bilgi veren 
bir ekonomi yetkil
isi, BOTAŞ'ın söz 
konusu talebi 
Maliye, Hazine ve 
DPT'ye ilettiğini 
belirterek, “BOTAŞ, 
otomatik fiyatlandır- 
maya başlamadan 
önce baz fiyat için 
Haziran ayı içinde 
bir zam daha yapıl
masını istiyor.
Ancak yüksek bir 
oran. Başbakan 
Tayyip Erdoğan, bu 
tür yüksek miktar
lardaki artışa sıcak 
bakmıyor. Son 
dönemde ardı ardı
na gelen zamlar 
nedeniyle hükümet 
ancak daha düşük 
oranlı artışlara yeşil 
İşık yakıyor” dedi. 
Petrolde meydana

gelen artışlardan 
doğrudan ancak 
gecikmeli etkilenen 
doğalgaz fiyatları, 
hükümetin izlediği 
politika nedeniyle, iç 
piyasaya tam olarak 
yansıtılma mıştı.
Hızla artan petrolün 
varili halefi 137 
dolardan işlem 
görüyor.
Yetkili, BOTAŞ için 
2008 yılında 585 
milyon YTL kâr he 
defi konulduğunu, 
bunun yakalanması 
için BOTAŞ'ın zam 
talebine olumlu bir 
cevap verilmesi 
gerektiğini belirte 
rek, “Eğer bu ger 
çekleşmezse BO 
TAŞ'ın kâr öngörü 
sü hiç bir şekilde 
gerçekleşmez. Hü 
kümetin de bu konu 
da ısrarcı olmaması 
gerekir” dedi.
Ekonomi ile ilgili 
bakanların yanı sıra 

Enerji Bakanı Hilmi 
Güler'in BOTAŞ'ın 
talebini aldıklarını 
ve bunu değer
lendirdiklerini ifade 
eden aynı yetkili, 
“Bir zam kararı çık
ması büyük olasılık. 
Bu çerçevede 30 
Haziran'da BOTAŞ 
doğalgaz fiyatlarını 
konut ve sanayide 
artıracaktır” dedi.
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK), Türkiye 
Elektrik Ticaret 
A.Ş.'nin (TETAŞ) 1 
Temmuz'dan geçerli 
olmak üzere toptan 
elektrik satışına 
yüzde 12.7 zam 
yapılmasına ilişkin 
tarife başvurusunu 
bu ayın başında 
onaylamıştı.
TETAŞ'ın yeni tarife
si, TEDAŞ'ın maliyet 
lerini artıran önemli 
unsurlar arasında 
yer alıyor.

I TBMM çalışmalarına deuam edecek
TBMM İçtüzüğü'ne 
göre, 1 Temmuzda 
tatile girmesi 
gereken. Meclis, 
çalışmalarına devam , Meclis, gelecek hafta
edecek.
AKP, Danışma Kuru 
lunun toplanama
ması üzerine, Mecli 
sin gündemi ve 
çalışma saatlerine 
ilişkin grup önerisi
ni, TBMM Genel 
Kuruluna getirdi. 
Görüşmelerin ardın- 

. dan, öneri kabul edil
di. Buna göre, Genel 

Kurulca aksi bir 
karar alınmadıkça 1 
Temmuz günü tatile 
girmesi gereken 

da çalışacak. Meclis, 
yeni bir karar alının
caya kadar çalış
malarını sürdürecek. 
CHP'nin, "Emniyet 
güçleri içinde özel 
birimler eliyle yasal 
olmayan dinleme 
yapılmasının zemini
ni oluşturduğu" 
gerekçesiyle 
Başbakan Recep

Tayyip Erdoğan ve 
İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay hakkında 
verdiği Meclis soruş
turma önergesi, 
1 Temmuz Sah 
günü ele alınacak. 
Başarılı Sporculara 
Aylık Bağlanması 
ve Devlet Sporcusu 
Unvanı Verilmesi 
Hakkında Kanun 
Teklifi, Türkiye ile 
Ukrayna Arasında 
Demiryolu 
Taşımacılığı 
Alanında İşbirliği

Anlaşmasının 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun 
Tasarısı Türkiye 
Cumhuriyeti 
Jandarma Genel 
Komutanlığı ile 
Ukrayna İçişleri 
Bakanlığı İç Birlikler 
Ana Departmanı 
Arasında Güvenlik 
Alanında Personel 
Eğitimi ve Öğretimi 
İşbirliği 
Protokolünün 
Onaylanmasının

Uygun Bulunduğun^ 
Dair Kanun Tasarısı, 
Türkiye ile Ukrayna 
Arasında Savunma 
Sanayi İşbirliği 
Anlaşmasının 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, 
Türkiye ile Ukrayna 
Arasında Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin 
Anlaşmanın 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, 
Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu ile 
Ukrayna Devlet 
Nükleer Düzenleme 
Komitesi Arasında

Nükleer Düzenleme 
Konularında 
Teknik İşbirliği 
ve Bilgi Değişimi 
Mutabakat
Zaptının 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun 
Tasarısı, Türkiye ile 
KKTC Arasında 
Sağlık Alanında 
İşbirliğine İlişkin 
Anlaşmanın 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun
Tasarısı, Elektronik j 
Haberleşme Kanun 
Tasarısı gündemin 
ön sıralarına alındı.

KRŞffit MKIIMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset jstik|a| Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 51,3 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

BEKO 499 TR marka YAZAR KASA 
RUHSATIMIZ KAYBOLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR. 
COŞKUNLAR 3 LTD. ŞTİ.
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Seker hastaları yaz 
meyvelerini fazla 

tüketmemeli
Bebekle tatile çıkılmaz demeyin

iç Hastalıkları Uzma 
nı Dr. Murat Görgü 
lü, şeker hasta
larının yaz meyvele 
ri ve dondurmayı 
bol tüketmesinin 
ciddi rahatsızlığa 
yol açabileceğini 
belirterek, "Yaz ayla 
rımn en lezzetli 
yiyeceği dondurma 
kan şekeri ayarını 
bozan yiyecekler
den birisidir. Uygun 
miktarda yenildiğin 
de büyük yarar 
sağlayan meyvele 
rin çok fazla tüke
tilmesi kan şekeri 
yükselmesine ve 
buna bağlı rahatsı
zlığa yol açar" dedi. 
İç Hastalıkları Uzma 
nı Dr. Görgülü, hava 
sıcaklığının artması, 
günlerin uzaması ve 

. aktivite artışı
yüzünden vücudun 
iki kat sıvı kaybet
tiğini hatırlatarak, 
"Bu, gerek terleme 
gerekse buharlaş
ma yolu ile olur ve 
sıvı kaybı ile birlikte 
vücudumuzun tuz 

| dengesinde de bo 
zulmal'ar görülebilir. 
Bu bozukluklar; hal
sizlik, fenalık hissi, 
kas ağrıları, kram
plar hatta kalpte 
ritim bozukluklarına 
dahi neden olabilir. 
Bunun için diyabet 
hastalarının sıvı 

atımlarını mümkün 
olduğunca arttır
maları ve beslen
melerine çok 
dikkat etmeleri 
gerekmektedir. 
Uzun süre aç 
kalmamalı, bir 
keredeçok fazla 
yemek yememe
lidirler. Gerek 
insülin, gerekse 
oral olarak şeker 
düşürücü ilaç kul
lanan hastaların 
bu ilaçların etki
lerinin maksimum 
olduğu dönemlerde
ki ara öğünlerini 
atlamamaları çok 
önemlidir" diye 
konuştu.
YAZ MEYVELERİNE 
DİKKAT
Yaz mevsiminde 
diyabet hastalarının 
lezzetli yaz meyve 
lerihi ve dondurma 
yi sık ve bol 
tüketmesinin 
çeşitli ra hatsızhk- 
lara yol açabileceği
ni anlatan Dr.
Görgülü, "Kalorisi 
ve şeker düzeyi 
yüksek olan; 
çilek, kiraz, kavun 
ve diğer tüm 
meyve ler, ana ve 
ara öğün lerde 
kalori değerleri 
göz önüne alınarak 
doktor tavsiyesine 
göre tüketilmelidir.” 
dedi.

"Bebeğimle tatile 
çıkabilir miyim?" so 
rusu, anneler tara 
fından en çok merak 
edilen ve çocuk he 
kimlerine en çok 
yönlendirilen soru
lardan biridir. 
Acıbadem Kadıköy 
Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalık 
ları Uzmanı Dr. 
Semra Mehmetoğlu 
ve Acıbadem Beylik 
düzü Tıp Merkezi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Şenay Pir, bu 
soruyu şöyle yanıtlı 
yorlar: "Evet çıka
bilirsiniz. Hatta bebe 
ğinizin sırf anne 
sütü aldığı dönem
lerde yapacağınız 
tatiller, sizin için en 
rahat ve kolay geçe
cek tatillerden ola
caktır, ancak yine de 
0-3 ay içerisinde 
olan bebeğinizin ilk 
aşılarını yaptırarak 
tatile çıkmanız daha 
güvenlidir." 
Yolculuk kararından 
önce dikkat etmeniz 
gerekenler: 
"Yolculuk öncesine 
gereksiz değişiklik
ler yapmayın 
(Örneğin: bebeğinizi 
memeden kesmeye 
çalışmayın).
"Çocuğunuz 2 yaş 
üstü ise; araba veya 
otobüsle yolculuk 
yapabilirsiniz, ancak 
2 yaş altı için uçak 
yolculuğunu tercih 
ederek daha rahat 

olabileceğinizi 
bilmelisiniz.
"Uzun süreli bir tatil 
programı yaptıysa 
nız, tatil öncesi be 
beğinizi mutlaka bir 
sağlık kontrolünden 
geçirin. Eksik aşılcn 
olup olmadığını 
sorun ve varsa yap
tırın. Mümkünse 
gideceğiniz yerde 
bağlantı kurabile
ceğiniz doktor adı, 
varsa telefon 
numarasını edinin. 
"Bebeğinizin uyku 
saatine göre yolcu
luğunuzu ayarlaya
bilirseniz, bebeğiniz 
yolculuğunuzun en 
azından bir kısmını 
uykuda geçirmiş 
olur.
"Tatil için sıcak bir 
bölge seçtiyseniz, 
bebeğiniz için 50 
faktörün üstünde 
koruyucu kremler 
kullanmalısınız.
Bunları açık havaya 
çıkmadan önce 
bebeğinize sürmeli 
siniz. Bebek ve ço 
cukları en uygun 
dışarı çıkarma saat
leri öğleden önce 
10:00 - 10:30 ve 
öğleden sonra 16:00 
- 17:00 arasıdır.
Bebek ve çocukları 
dışarı çıkarırken 
başlarında açık renk 
bir şapka olmasına 
da dikkat edilmelidir. 
Bebekli ailelerin 
ideal tatil mekânları 
birbirinden farklı 
olabilir. Size önere

bileceğimiz birkaç 
alternatif ise; devre 
mülk tatili, yazlık ev, 
her şey dahil sis
temiyle çalışan 
oteller, pansiyonlar 
ve butik otellerdir. 
Saydığımız bu 
mekanların her 
birinin kolaylıklarını 
ve zorluklarını ayrı 
ayrı değerlendirm
eniz gerekir. 
Bebeğiniz ek gıdalar 
almaya başladıysa, 
devre mülkler, yazlık 
evler ve pansiyonlar 
size uygun olabilir, 
çünkü hepsinin 
içinde mutlaka müt- 
fak olacaktır; 
böylece bebeğinizin 
yiyeceklerini rahat 
rahat hazırlaya
bilirsiniz. Yalnız size 
önerimiz, bebeğini 
zin mamalarını hazır
larken kendi malze 
melerinizi (blender, 
cam rende gibi alets 
ler) yanınızda götür
menizdir. Yazlık 
mekanlarda genelde 
hah kullanılmadığın
dan, eğer bebeğiniz 
emeklemeye ve yürü 
meye yeni başlamış 
sa, mekanın zemini
ni günlük olarak 
çamaşır suyu katkılı 
temizleme ürünleri 
ile silmelisiniz. Dış 
mekanlarda kul
landığınız ayakkabı 
ve terlikleri iç 
mekanlarda kullan
mamaya dikkat 
etmelisiniz.
Tatil yerinizi 

seçerken bebeğinize 
uygun bir yer seçm
eye çalışmalısınız. 
Gideceğiniz yerde 
bebeğinize uygun 
oda ve yemek 
seçenekleri olmalı 
dır. Bunun için açık 
büfe yiyecekler su 
nan otelleri tercih 
edilebilirsiniz. Böy 
lece çorba, sebze, 
etli yemek, balık, 
makarna ve pilav 
çeşitleri, geniş kah
valtı seçenekleri, 
meyveler gibi alter
natiflere sahip olur
sunuz. Geniş, ferah 
ve büyük alanlar 
üzerine kurulan otel 
ya da tatil köyleri, 
bebeğinizi arabayla 
gezdirmeniz açısın
dan cazip olabilir. 
Biraz daha büyük 
çocuklar için oyun 
parkları, çocuk kulü
pleri eğlendiricidir. . 
Otel odanızın ışık 
gördüğüne emin 
olmalısınız. Ayrıca 
odada bebeğiniz için 
portatif açılabilen 
bebek yatağı bulun
malı ve oda ferah ve 
güven dolu bir orta
ma sahip olmalıdır. 
Oda temizliğini mut
laka sorgulamahve 
her gün temizlik 
servisi hizmeti veren 
bir yeri tercih 
etmelisiniz. İçerisin 
de özel doktoru olan 
otelleri seçerseniz, 
bebeğiniz ve sizin 
için çok daha 
güvenilir olur.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMÎ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 93
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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 İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20
Topçular , (226) 363 43 İ 9
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 5İ3 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 517 34 qq
Sshil Dev. Hast. j» q ««Mer.Sağ.Ocağı ®13 23 29
Tomokay Tomografi 01 * 1" °°
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 Yâlnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 51323 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

26 Haziran 2008 Perşembe 
GEMİÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 48 

Tel: 513 40 52 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3093 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

«TRAFİK * YOL BELGESİ
KASKO *
KAYIT TESCİL '
PLAKA
NAKİL *

TEMİZ KAĞIDI 
MUAYENE 
DEVİR

Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 
ItİNA İLE YAPILIR

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

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Terminal’de inceleme yaptı.
II Zeytin Komisyonu

sadece dinledi

cağını söyledi. Haberi sayfa 3’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
Terminalin açılmasıyla şehirlerarası oto
büslerin Gemlik’in içine girmeyeceğini, 
şehir içi otobüslerin devamlı ling yapa

'r “Bursa Gemlik'siz olamaz Gemlik'te 
Bursa'sız olamaz." diyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Şahin, Bursa’nın 
gelişirken Gemlik'te beraber gelişe
ceğini ve büyüyeceğini söyledi.

MnlMlıııılııııM

IZGARA ve YEMEK SALONÜl

Yetil

Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

" ..«-r cnFBİLECEĞINİZ TEK ADRES
GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT EDE

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Terminal
Çağdaş şehircilikte, kentler arası ulaşımın 

derli toplu yapılmasının olmazsa olması 
Terminallerdir.
Gemlik 80 bin nüfusuyla terminali 

olmayan bir ilçedir. Devamı sayfa 5’de

Zeytin ve Zeytinyağı ile diğer bitkisel 
yağ ların üretiminde ve ticaretinde 
yaşanan sorunların araştırılarak, alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu dün Gemlik’e geldi. Ticaret 
Borsası Salonu’nda yapılan toplantıda, 
Komisyon üyeleri zeytin üreticilerinin 
görüşlerini aldı. Toplantıda hazırlanan 
raporun TBMM’ne sunulacağı belir
tilirken, ayrıca Marmarabirlik ile Ticaret 
BorsasTnın hazırladıkları dosyalardan 
da faydalanılacağı açıklandı. Sayfa 4’de

SINIRSIZ KtBftP ■ KOFT€ 
(V V€M€Kl€Rİ ve TRTU ÇEŞİTLERİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Davulla tokmak....
Gaflet ve dalalet..
Ülkeyi ur gibi sardı..
Yöneten de yönetilen de aymazlık 

içinde..
Biri yönetemiyor..
Diğeri ise kendisini yönetecekleri 

seçerken "hata" yapıyor.
Akıllanmıyor bir hata daha yapıyor..
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu 

yana "en ağır " dönemden geçiyor.
Yaşamın her alnında ağır bunalım var..
Eğitim zafiyet içinde..
Öğrenciler ÖSS ve OKS kıskacında..

- Okuldan dershaneye, dershaneden özel 
öğretmene koşturup duruyor..

Amacı..
Kapağı bir öğretim kurumuna atmak..
Sonrası Allah kerim..
Sağlık..
İnsan sağhğrönce Allaha sonra özel 

kurumlara emanet.
Ekonomi IMF ve Dünya Bankası'na tes

lim.
Sosyal ve siyasal yapı malum..
Avrupa Birliği'nin bilumum yetkilisi yet 

kisizi iç dünyamızda cirit atıyor.
Ama bilinen laf vardır..
El elin eşeğini türkü çağırarak arar diye..
Uzaktan ahkam kesmek kolay..
Dolayısıyla uzaktan kumanda ile işler 

yürümüyor..
Çünkü içyapı bilgisinden yoksun olan

lar...
Ülkenin nabzını tutamayanlar..
Afaki tahminlerle ekonomi.yönetiyorlar.

| Bilerek ya da Dilmeyerek nara yapıyor
lar... ‘

Ülkenin kaderiyle oynuyorlar.
. Şu fıkra IMF'nin yapışını, yaklaşım tarzı 
nı ve ciddiyetsizliğini net olarak ortaya 
koyuyor..

* Onun için ne yapıp edip ...
Topyekün çalışma atağına kalkıp...
Üretimi canlandırıp..
Bu "vampir" lerin elinden kurtulmamız 

şart.
Çobanın biri dere kenarında koyunlarıhı 

otİatıyormüş. Yanına bir Cherokee Jeep 
yanaşmış. Brioni gömlek, Prada ayakka 
bılar giyen, Ray-Ban gözlüklü bir adam 
çobana sormuş.

"- Kaç tane koyunun olduğunu bilirsem, 
bana onlardan bir tanesini verir misin?"

Çoban, bir adama bir de koyunlanna 
bakmış; "Tamam" diye cevap vermiş.

Genç adam, telefonunu bilgisayarına 
bağlayıp, bir NASA sitesine girmiş, GPS'ini 
kullanarak yeri taramış, bir database ve 
logaritma ile doldurulmuş 60 excei tablo
sunu açmış ve 150 sayfalık bir rapor bas
mış. Ardından, çobana dönmüş;

"- Tam olarak 983 adet koyunun var" 
demiş.

Çoban, "Doğru" diye cevap vermiş,
■> "Koyununu alabilirsin". Genç adam koyunu 

almış ve jeepinin arkasına koymuş.
Bu kez çoban genç adama dönmüş,
- "Peki... Senin nerede ve ne iş yaptığını 

bilirsem, koyunumu geri verir misin?" diye 
sormuş. Adam da "Evet neden olmasın" 
diye yanıtlamış. Bunun üzerine çoban;

- "Sen IMF'de Danışmansın" demiş.
Adam hayretle sormuş; "Nasıl oldu da 

bildin?"
Çoban "Çok basit" demiş.
"Buraya çağrılmadan geldin, bu bir. İkin

cisi benim bildiğim bir şeyi söylemek için 
benden bir koyunumu istedin. Üçüncüsüne 
gelince, yaptığın hiçbir şeyden anlamıyor
sun çünkü köpeğimi aldın!"

Bu fıkrayı okuyunca, anlamışsınızdır...
Nasıl ve ne koşullarda 

yönetilemediğimizi...

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Engürücük Köyü'ne 
bağlı Yazırova 
Mahallesi’nde 
yaşanan içme siuyu 
sıkıntısı derin kuyu 
suyunun bağlan
masıyla çözüldü. 
Engürücük Köyü 
Muhtarı Osman 
Çelik'in uzun süren 
girişimleri sonucu 
konunun BUSKİ 
Genel Müdürlüğü ve 
Gemlik İşletme Mü 
dürlüğü'nün çalış
malarıyla sonuca 
bağlanması Yazırova 
mahallesinde yaşa 
yan vatandaşları 
mutlu etti.
Yazıorava Mahallesi 
üst kısmında bulu
nan 75 tonluk içme 
suyu deposuna dün 
bağlanan suyun 
daha iyi ve yeterli 
olacağını söyleyen 
BUSKİ yetkilileri ile 
birlikte suyun vana 
sini elleriyle açan 
Muhtar Osman 
Çelik, çalışmalarının 
karşılığını almaktan 
sevinçli olduklarını 
dile getirdi.
Daha önce kuyu

suyu içmekte olan 
Yazırova Mahallesi’n 
de oturan vatandaş 
ların mağdur olma 
lan nedeniyle yaptığı 
girişimler sonucu 
mahallenin suya 
kavuşmasına yar 
dımcı olan başta 
BUSKİ Genel Mü 
dürlüğü.ve Gemlik 
İşletme Müdürlüğü 
olmak üzere tüm 
çalışanlarına Yazır 
ova halkı adına 
teşekkür eden 
Engürücük Köyü 
Muhtarı Osman

SATILIK-KİRALIKlİİNDAİRELElIveİŞYElILER
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

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

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

Çelik, "Sıcak gün
lerde kaliteli ve 
yeterli içme suyunu 
bağlayarak insanı 
mızı mutlu eden

BU SKİ personeline 
özverili çalışmaları 
nede niyle ayrıca 
teşekkür ediyorum' 
dedi.

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Terminal’de inceleme yaptı. 

Terminal i wıla acılatalı 
^‘Bursa Gemlik'siz olamaz Gemlik'te ^Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
Bursa'sız olamaz.” diyen Büyükşehir Termi nalin açılmasıyla şehirlerarası 
Belediye Başkanı Şahin, Bursa’nın otobüslerin Gemlik’in içine girmeye- 
gelişirken Gemlik'te beraber gelişe- ceğini, şehir içi otobüslerin devamlı 
ceğini ve büyüyeceğini söyledi. ling yapacağını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

YazıYORUM

Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Hikmet 
Şahin, yapımı de 
vam eden Gemlik 
Otobüs Termina 
li'nde inceleme 
lerde yaptı.
Şahin, Terminalin 
büyük olasılıkla 
Eylül ayında, 
Ramazan Bayramı 
öncesi hizmete 
açılacağını söyledi. 
18 Ekim 2008 tari
hinde temelini attığı 
Gemlik Otobüs Ter 
minali'nde dün ince 
lemelerde bulunan 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Hik 
met Şahin, 2 milyon 
140 bin YTL'ye mal 
olacak Terminal bi 
naşı, peronları ve 
çevre düzenlemesi 
çalışmalarını 
yerinde inceledi. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile par
tililerin büyük ilgi 
gösterdiği Terminal 
alanının temel atma 
törenine katliama 
yan Gemlik Bele 
diye Başkanı Meh 
met Tugrut'un da 
katıldığı inceleme 
gezisinde, ilk sözü 
alan Turgut, bir çok 
dedikoduya yol 
açan Terminalin 
açılmasına sayılı 
günlerin kaldığına 
değinerek "Termina 
lin açılmasıyla bir
likte şehirlerarası 
otobüsler ilçe içine 
giremeyecek. Ayrı 
ca Gemlik Bursa 
arası ve belde ile 
köy araçları da bu 
raya gelerek ilçede
ki trafiğin rahatla
masını sağlayaca 
giz. Ulaşımın kalkış 

rve varış noktası 
burası olacak ilçe 
içinde otobüsler 
\ing çalışacak, bu 
sayede sıkışıklıkta 
ortadan kalkacak. 
AKP’nin hizmet ata 
ğına her geçen gün 
yenisi ekleniyor. 
Bu güzel hizmetleri 
Bursa'ya ve 
Gemlik'e kazandı 
ran Büyükşehir 
Belediye Başkanımı 
kutluyorum" dedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

İşçilerimiz!..

BURSA GEMLİK 
İLE BİRLİKTE 
GELİŞECEK 
Belediye hizmet
lerinde büyük kü 
çük ayırımı yapma 
dan hizmet üretme 
ye devam ettiklerini 
söyleyen Büyükşe 
hir Belediye Başka 
nı Hikmet Şahin, 
Gemlik'e yapılan 
hizmetlerden örnek
ler vererek başladı 
ğı konuşmasında 
deniz deşarjının 
bittiğini, içme suyu 
çalışmasının sürdü 
ğünü, derelerin 
DSİ tarafından 
temizleneceğini 
belirterek, "Elimiz 
de sihirli değnek 

yok. Yıllardır yapıl
ma yanı biz geldik 
yapıyoruz. Bir baba 
yiğit gelmiş tüm bu 
yapılmayanları yap 
tı desinler, Bursa'ya 
bir haller oluyor, 
olağanüstü güzel 
haller oluyor. Eski 
hal binalarını yıkıy
oruz ve yerine bü 
yük alanlar yaratı 
yoruz. Büyükşehir 
in yaptığı hizmetler
den Gemlik'te fay
dalanacak. Bur 
sa'nın denize açılan 
iki güzel limanı var. 
Gemlik ve Mudan 
ya. Bursa Gemlik 
siz olamaz Gem 
lik'te Bursa'sız 
olamaz. Bursa

gelişir ken 
Gemlik'te beraber 
gelişecek ve 
büyüyecek" dedi. 
Yaz aylarında Bur 
sa'ya olan yoğun 
yolcu talebi nede 
niyle beldelere 
bağlantılı Gemlik 
ve Bursa'ya ek 
seferler koyabile
cekleri ni söyleyen 
Hikmet Şahin, 
konuşması nın 
ardından terminal 
binalarında in 
celemede bulundu. 
Şahin, eline aldığı 
kaynak pensesi ile 
kaynak yaptı ve 
"Kaynak yarat
tığımız için kaynak 
yapıyoruz" dedi.

Yüzlerce, sadece yarısı kayıtlı 30 bine 
yakın işçi, usta...

Çalışkan, hünerli, korkusuz, cahil, güven- 
liksiz, korumasız, tok gözlü, aza kanaatkar, 
sefalet içinde...

Nerede sanayi sitelerinde..
Sözde buraları sanayimizin gururumuz 

yerler...
Çünkü iş gücü ucuzdan ucuz.....Bedava..
Türk işçisi, sızlanmıyor, ağlaşmıyor, mak

sat memleket kanat taksın, 6 bin dolar milli 
gelir tez vakit 10 bin dolara çıksın, kıskanan
lar çatlasın...

Ona böyle diyorlar, oda saf-temizliği ile 
inanıyor..

Kaprissiz, masrafsız...
Ter döküyor.. Üretiyor.. Üretiyor..
Parasız, sigortasız, sendikasız, mesaisiz^ 

ikramiyesiz...
Baretsiz, tulumsuz, gözlüksüz, emniyet 

kemersiz...
Yazık ki, ‘üreten biziz, kazanan da biz ola

cağız* dedikleri de yok, ağızları var dilleri 
yokken ne insan yerine koyan var, ne 
koruyan, ne kollayan...

Son 7 ayda, 5 i düşme, 5 i elektrik çarp
ması, 1 ı kalp durması, 2 si patlama sonucu 
ölmüş, son 7 yılda 60 kayıp...

Bunlar açıklananlar.
Saklanamayanlar, bilinenler..
Kadrolu, ana firmanın işçileri değil ölen 

ler, taşeronun yevmiyeli işçileri, az kalifiye 
çok korkusuz temizlikçi, taşlamacı, boyacı, 
demirci, kaynakçı, montajcı, elektrikçi, boru
cu...

Azap işçileri, kazada ilk feda edilecekler...
Sipariş çok, talep patladı, zengin bekle

mez, istiap haddi dediğin ne ki, fazla mesai 
kim oluyor, uykunun, tatilin, cumartesi 
pazarın sırası mı...

Gün batımından şafağa çalış, memleket 
işi döşeğe kıvrılmak, elbiselerle baygın git
mek neyine yetmiyor?

Ev dedikleri, iş çıkışı sığındıkları dört 
duvarı olan yer yataklı virane...

Daracık, havalandırması, kaloriferi yok. 
somya yok, banyo yok...

Yedikleri piknik tüpte patates, yumurta, 
içtikleri belediye suyu...

Eşleri yok, aileleri yok...
Bütün işçiler koyun koyuna bir odada..
‘Çalışmak zorunda değiller, başka iş mi 

yok* diyene, ‘Var mı, başka iş var mı* diye 
bağıracaklar ama mecalleri yok...

Ümraniye'de ki patlamada kurban giden 
kader yoldaşları gibi, azraile bir karış uzakta, 
yaşama bir adım yakın, kaderin hak gördüğü 
çileyi dolduruyorlar...

Çalışma koşulları da içler acısı, yaşam 
koşulları da...

‘Orada kimse yok mu' diye seslenmek 
istiyorlar, baş köşedeki küçük ekran, ikinci 
el televizyona bakıp, bir devlet adamı, bir 
müsteşar, bir bakan, bürokrat, umum mü 
dür, bir insaflı vatan evladı buluruz umu 
duyla...

Bir koruyan, kollayan çıkar mı diye, umut
lanmak istiyorlar...

Ama zamanı değil ki, Ankara ‘laikliği' 
yıkma, Türbanı azat etme' ‘din özgürlüğü nü' 
koruma paniğinde şu ara...

Bıyık altından gülüyor ve siyaset kurna
zlığıyla diyor ki; Kıymetli, hassas değerlerin 
mücadelesini verirken sırası mı?

Senin değerin ne ?
Yarım ton kömüre seni satın alıyorum. 

Hem insan hayatı dediğiniz ne, gündemi mi 
değiştirmek istiyorsu nuz yoksa?..

Henüz nabzınız atıyorken, buna şükredin 
kapınıza bırakılar iki kilo pirinç ve yağı son 
ra bırakmam, sürünseniz de bunun keyfini 
sürün...

İşinize bakın, iş çıkarmayın haaa...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Zeytin Komisyonu sadece dinledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zeytin ve Zeytinyağı 
ile diğer bitkisel 
yağların üretiminde ve 
ticaretinde yaşanan 
sorunların araştırıla 
rak, alınması gereken 
önlemlerin belirlen
mesi amacıyla kuru
lan Meclis Araştırma 
Komisyonu’nun 
Bursa'nın yanı sıra 
Karacabey, Mudanya, 
İznik ve Orhangazi 
ilçelerinde yapmış 
olduğu inceleme ve 
araştırmalarımı Gemlik 
kısmında sektörle 
buluşan ve bilgi alış 
verişinde bulunulması 
amacıyla düzenlenen 
toplantı Ticaret Borsa 
sı salonunda yapıldı. 
Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Edip Uğur'un 
Komisyon başkan
lığında başkan vekili 
Aydın Milletvekili 
Ahmet Ertürk, Korniş 
yon Sözcüsü Bursa 
Milletvekili Kemal1 
Demirel, üyeler Bursa 
Milletvekili Ali Koyun 
cu, Bursa Milletvekili 
İsmet Büyükataman, 
Hatay Milletvekili Ab 
dulhadi Kahya, Kilis 
Milletvekili Hüseyin

Devecioğlu{ Yalova 
Milletvekili İlhan Ev 
cin, Balıkesir Milletve 
kili İsmail Özgün ile 
Denizli Milletvekili 
Salih Erdoğan dün 
Gemlik'e gelerek 
zeytin üreticilerinin 
görüşlerini aldılar. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un da 
katılarak konuşma 
yaptığı toplantıda 
hazırlanacak raporun 
TBMM'ne sunulacağı 
bildirildi.Yıllardır 
küçük zeytine yeterin 
ce değer bulamadığı 
için yağlık olarak kul
lanıldığını bir kez da 
ha yineleyen Başkan 
Turgut, bu nedenle 
yöre üreticisine darbe 
vufülduğunu ve pazar 
lama sıkıntısı yaşan 
dığını söyledi.~'i 
Kaymakam vekili

Orhangazi Kaymaka 
mı Ertan Peynircioğlu 
ise soruna çözümün 
milletvekilliği aracı 
lığıyla mecliste bulun
abileceğini söyledi. 
ARGE ÇALIŞMASI 
BAŞLATIN 
Komisyon başkanı 
Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Edip Uğur, 
dünyada zeytin ve 
zeytinyağı kullanımı 
nın artmakta olduğu 
nu Türkiye'de ise ne 
yazık yeterince tüketi 
lemediğini belirterek 
"Ülkemizde tüketilen 
bitkisel yağın yüzde 
70'ini ithal ediyoruz. 
Türkiye'de her kişi 2 
kilo zeytinyağı tüketse 
sorun kendiliğinden 
ortadan kalkacaktır. 
Ülkede zeytin ağacı 
yaklaşık 200 milyona 
ulaştı. Başta Marmara 

birlik olmak üzere üni 
versitelerle işbirliğin 
de ARGE (Araştırma- 
Geliştirme) çalışması 
başlatılmalıdır. 
Babadan kalma usul 
lerle zeytin tuzlaması
na son vermeliyiz" 
dedi. Komisyon 
Başkanı Ahmet Edip 
Uğur, çalışmalar sonu 
cunda elde edecekleri 
bilgileri içeren rapor 
hazırlayarak TBMM'ne 
sunacaklarını söyledi 
ve Ticaret Borsası top 
lantı salonunu işaret 
ederek de "Salon 
yapacağınıza üyeleri 
nize toprak, yaprak 
analizi yapacak 
laboratuar kurun" 
eleştirisinde bulundu. 
LABORATUVAR 
HAZIR 
Bir süre önce emek
liye ayrılan Uludağ

Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi Müdürü 
,Prof. Dr. Abdurrahim 
korukçu, üniversite 
adına görevlendiril 
diğini belirterek yap
tığı konuşmasında, 
üniversite'içindeki 
zeytin ağaçlarından 
bahsederek "2004 
yılında 1700 kilo 
zeytin aldığımız yer
den önümüzdeki yıl 
25 ton zeytin bekliy
oruz. Bölgenin en iyi 
damlama ile sulanan 
zeytin bahçesi duru
muna getirdik Ve üni 
Versitede zeytincinin 
hizmetine açık labo
ratuar kurduk. Üniver
sitede ayrıca toplanan 
zeytin yapraklarından 
ağaçların nasıl korun
ması gerekir çalış
ması yapılıyor.
ARGE çalışması için 

de zeytincinin 
hizmetindeyiz" dedi. 
TARIMA GEREKEN 
İLGİ VERİLMİYOR" 
"Hukukun olmadığı 
yerde adalet olmaz, 
adaletin olmadığı 
yerde de eşitlik 
olmaz" diyerek 
sözlerine başlayan 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
tarım sektörüne ucuz 
mazot verilmemesi 
nedeniyle de çiftçinin 
bitirilme durumuna 
getirildiğini savundu 
ve veraset yasasının 
yenilenmediği için J 
zeytin bahçelerinin 
aileler içinde sayıları 
nın azalmakta olduğu 
nu söyleyerek, yanlış 
politika ile zeytin 
fidanları yetiştirilip 1 
teşvikler verilip 
Anadolu'ya satıldığını 
söyledi.Toplantıya 
katılanların zeytin ve 
zeytinyağı korusunda 
yaptıkları açıklamalar
dan ve verdikleri bil
gilerden notlar alan 
Komisyon üyeleri 
ayrıca Marma rabirlik 
ile Ticaret Borsası'nın 
hazırladıkları dosyalar 
dan da istifade edile
ceğini açıkladılar.

Kumsaz Cami Derneği’nılen 
Başkan Tıırgııt a teşekkür ziyareti
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gencali Mahallesi 
Kumsaz Cami Yaptır 
ma ve Yaşatma Der 
neği Başkanı Halil 
Memiş ile Başkan 
yardımcısı Halit 
Öztürk Belediye Baş 
kanı Mehmet Tur 
gut'a cami çevre 
sinde yaptırdığı dü 
zenlemeden dolayı 
teşekkür ziyaretinde 
bulundular.
Cami çevresinde dü 
zenlemenin yanı 
sıra makine ve mal 
zemenin yanı sıra 
dolgu malzemesi 
yardımında bulunan 
Başkan Mehmet Tur 
gut'a Kumsaz halkı 
adına teşekkür etti 
ler. Halkın talepleri 
doğrultusunda tüm 
istekleri karşılamaya 
gayret gösterdikleri 
nin altını çizen Baş 
kan Turgut, Kum 
saz'a şimdiye kadar 
yardımcı olamama 
larının tek nedeninin 
ise Kumsaz'ın 
1000'lik planlarının 
yapılmamış olmasını 
gösterdi.
Büyükşehir tarafın
dan hazırlanan 25 
binlik ve 5 binlik 
planların kabul

edilmesinden sonra 
Gemlim belediyesi 
olarak Kumsaz böl
gesinde 1000'lik 
plan çalışmalarının 
başlayacağını söy 
leyen Başkan Tur 
gut, "Kumsaz böl
gesinde hep sıkıntı 
vardı, muhtarlık 
Gemlik'e bağlan
maya karşı çıktı ve 
bağlanmamak için 
mücadele verdi. 
İnşallah 1000'lik 
planları yapıcaz ve 
Gemlik belediyesi 
olarak bundan son 
ra Kumsaz'a plana 
dayalı hizmet götü 
receğiz" dedi. 
Kumsaz'ın ihtiyacı 
olan çöp konteyner- 
lerine ilave yapacak
larını bildiren Baş 
kan Turgut; Kumsaz 
bölgesinde çöplerin 
muntazaman toplan
makta olduğunu 
söyledi. Kumsaz'da 
bulunan park

ÖZELAYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

bölgesi ile futbol 
sahası nın da İşık
landırma rak temi
zlendiğini hatırlatan 
başkan Turgut, 
"Futbol sahasının 
amatör maçlara 
açılmasına çalışı 
yoruz, orada 
maçlar oynanmaya 
başladığında Kum 
saz daha da hareket 
lenecek" dedi. Cami 
Yaptırma ve Yaşat 
ma Derneği Başkanı 
Halil Memiş, Kum 
saz'da vatandaşın 
camiye ibadete gel 
mekte zorlandığı 
için belediye başka 
nından yardım 
talebinde bulunduk
larını belirterek 
"Kendisinden talep
lerimiz olduğunda 
hiçbir zaman hayır 
demedi. Kendisine 
memnuniyetimizi 
ve teşekkürümüzü 
iletmek için ziyaret 
te bulunduk" dedi.

YÜZMEKİMLER KATILABİLİR?

Anasınıfı, ilköğretim okulu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI 
yüzme Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
BUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 Saat

16 Haziran 2008 tarihinden itibaren okulumuza gelerek 
27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. 

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır. 
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır Gemlik dışına servis yoktur.

Kii İİSISİ OKULU İNGİLİZCE AĞIRLIKLI YAZ OKULU

MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZ PATENİ-BİNİCİLİK 1B0YTL
RESİM-MÜZİK 100 HL
İNGİLİZCE 150 HL

Umurbey Paşabahçeler Mevkii Clhatlı Yolu GEMLİK
Tel: 513 50 74 ■ 513 50 05 Faz: 513 50 84 www.aykentilkogretim.k12.tr

İNGİLİZCE 
r » H Wi

KURS DÖNEMLERİ MÜZİK 
1. DÖNEM: 30 HAZİRAN-24 TEMMUZ 
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ-21 AĞUSTOS 
KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM? BUZ PATENİ

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Terminal
İl. 
I

Gemlik’e Terminal yapıl
ması planları 1973’lerde 
başladı.
Kent bu kadar kalabalık bir 

nüfusa sahip değildi.
İstanbul Güzel Sanatlar 

Fakültesi Kent Planlamacısı 
Prof. Dr. Emin Canpolat, o

11 günlerin Gemlik’i için 
r minibüs ve otobüslerin girip 
ı çıkabileceği Terminali, ilçe 
girişinde bulunan bugünkü Baytaş 
Körfez Blokları ve arka kısımlarıydı.

Canpolat, Dörtyol Kavşağından Ahmet 
Dural Meydam’na kadar olan yolun sağ 
bölümünü istimlak edip, ana yolu 
genişletmeyi düşünüyordu.
Bugünkü Ahmet Dural Meydanı’nda 

camiden denize kadar, Çarşı Fırını’ndan 
yine denize kadar açılacaktı.
Eski belediye binasının önündeki 

yapılar yıkılacak ve büyük bir meydan 
ortaya çıkacaktı.
Bunların hiçbiri olmadı.
Bugün tartışılan Meydandaki Caminin 

başka bir yere taşınması ve Çarşı 
Meydanı’nın büyütülmesi tartışmaları o 
gün de yapılmıştı.

Hakkı Çakır’in belediye başkanlığı 
döneminde Terminal yeri doğru dürüst 
konu bile edilmedi denebilir.

Dere üzerini kapatılarak minibüs ve 
otobüs garajı yapıldı.

Yıllarca terminal sorunu geri ilitdi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadrl_qulT@hotmall.com

CHP’li Belediye Başkanı Nezih Dimili 
ise Terminal yerinin Gemlik girişinde 
yapılmasına mülk sahiplerinin mahke
mece itiriza sonrası, Terminal yerini 
bugün Belediye Başkam’nın da ortak 
olduğu söylenen, Orhangazi Caddesi 
çevre yolu başlangıcındaki 12 dönüm
lük alana yapılma kararlaştırıldı.

Plan buna göre değiştirildi.

Mali sıkıntılar nedeniyle Termi 
nal’i Dimili de yapamadı.
Zaman geçti, ANAP’dan Bele 

diye Başkanlığını Nurettin Avcı 
kazandı.
Avcı’da 5 yıl görev yaptı o da 

Terminale el atmadı.
FP’den Belediye Başkanı se 

çilen Mehmet Turgut ise seçil 
diği günden beri Terminal yerini 
değiştirmek için uğraştı.

Terme Kaplıcası’nın yanındaki eski 
Devlet Hastanesi’ni yıkılınca, buranın 
Terminal olmasını istedi.
Meclisten planı geçiremedi.
İş savsaklandı. Ta ki Gemlik’in 

Büyükşehir sınırları içine alınmasına 
kadar konu buzdolabını kondu.
Büyükşehir ile yeni bir dönem başladı. 
AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı 

Hikmet Şahin, Doğalgaz boru hattının 
döşeme çalışmaları için yapılan tören 
de, “bana yer gösterin size bir yılda 
Terminal yaparım" dedi.

Yine aradan bir zaman geçti.
Bugünkü yerin Terminal yapılması giri 

şimine mülk sahiplerinden onaya çıkın
ca, yer istimlak edildi ve bir süre sonra 
da ihalesi yapıldı.

Gemlik, Eylül ayında Terminali’ne 
kavuşuyor.

Tüm komşu ilçelerden yıllar sonra.
Şahin sözünde durdu, bir yılda Termi 

nali bitiriyor.

Kıımsaz Cami Dernem’nden 
Başkan Turgut'a teşekkür ziyareti
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gencali Mahallesi 
Kumsaz Cami Yaptır 
ma ve Yaşatma ber 
neği Başkanı Halil 
Memiş ile Başkan 
yardımcısı Halit 
Öztürk Belediye Baş 
kanı Mehmet Tur 
gut'a cami çevre 
sinde yaptırdığı dü 
zenlemeden dolayı 
teşekkür ziyaretinde 
bulundular.
Cami çevresinde dü 
zenlemenin yani 
sıra makine ve rhal 
zemenin yanı sıra 
dolgu malzemedi 
yardımında bulünan 
Başkan Mehmet Tur 
gut'a Kumsaz halkı 
adına teşekkür etti 
ler. Halkın talepleri 
doğrultusunda tüm 
iştekleri karşılamaya 
gayret gösterdikleri 
nfn altını çizen Baş 
kan Turgut, Kum 
saz'a şimdiye kâdar 
yardımcı olamama 
larının tek nedeninin 
ise Kumsaz'ın 
1000'lik planlarının 
yapılmamış olmhsım 
gösterdi.
Büyükşehir tarafın
dan hazırlanan 25 
binlik ve 5 binlik 
planların kabul

ÖZELQ AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

edilmesinden sonra 
Gemlim belediyesi 
olarak Kumsaz böl
gesinde 1000'lik 
plan çalışmalarının 
başlayacağını söy 
leyen Başkan Tur 
gut, ''Kumsaz böl
gesinde hep sıkıntı 
vardı, muhtarlık 
Gemlik'e bağlan
maya karşı çıktı ve 
bağlanmamak için 
mücadele verdi. 
İnşallah 1000'lik 
planları yapıcaz ve 
Gemlik belediyesi 
olarak bundan son 
ra Kumsaz'a plana 
dayalı hizmet götü 
receğiz" dedi. 
Kumsaz'ın ihtiyacı 
olan çöp konteyner- 
lerine ilave yapacak
larını bildiren Baş 
kan Turgut; Kumsaz 
bölgesinde çöplerin 
muntazaman toplan
makta olduğunu 
söyledi. Kumsaz'da 
bulunan park

YÜZME
bölgesi ile futbol 
sahası nın da ışık
landırma rak temi
zlendiğini hatırlatan 
başkan Turgut, 
"Futbol sahasının 
amatör maçlara 
açılmasına çalışı 
yoruz, orada 
maçlar oynanmaya 
başladığında Kum 
saz daha da hareket 
lenecek" dedi. Cami 
Yaptırma ve Yaşat 
ma Derneği Başkanı 
Halil Memiş, Kum 
saz'da vatandaşın 
camiye ibadete gel 
mekte zorlandığı 
için belediye başka 
nından yardım 
talebinde bulunduk
larını belirterek 
"Kendisinden talep
lerimiz olduğunda 
hiçbir zaman hayır 
demedi. Kendisine 
memnuniyetimizi 
ve teşekkürümüzü 
iletmek için ziyaret 
te bulunduk" dedi.

■” e a , :
RESİM

KURS DÖNEMLERİ MÜZİK
1. DÖNEM: 30 HAZİRAN-24 TEMMUZ 
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ- 21 AĞUSTOS 
KURSLARA NASH KATILABİLİRİM?

YÜZME Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
BUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 saat 
MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZ PATENİBİNİCİLİK 160 YTl

KİMLER KATILABİLİR? 
Anasınıfı, ilköğretim okulu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI

BUZ PATENİ

RESİMMÜZİK 
İNGİLİZCE

16 Haziran 2008 larlhlnden itibaren okulumuza gelerek 
27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. 

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır. 
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

ıoo m 
150 m

Umurbev Paşabahçeler Mevkii Cihatlı Yolu GEMLİK
Tel: 513 50 74 - 513 50 85 Fax: 513 50 04 www.avkentilkogretim.k12.tr

mailto:kadrl_qulT@hotmall.com
http://www.avkentilkogretim.k12.tr
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Mttı Mı W»iureı Serbest Kürsü

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Yönetimi, Gemlik 
Trabzonlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği'ni ziyaret 
ederek Gemlik 'in 
sorunlarıyla ilgili 
karşılıklı görüş 
alışverişinde 
bulundular. Dernek 
başkan yardımcısı 
ve aynı zamanda 
Gemlik Belediyesi 
meclis üyesi Fevzi 
Ayyıldız ve dernek 
yöneticileriyle 
görüşen CHP ’liler 
Gemlik'in hala yol, 
su, kanalizasyon 
gibi sorunlarını 
konuşuyor ve gün
demi bu temel 
belediyecilik hizmet
lerinin işgal ediyor 
olmasının Gemlik 
için acı verici 
olduğunu belirttiler. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
geçtiğimiz günlerde 
bir gazete köşe 

ı yakısında ÂKH 
milletvekili Altan

| Karapaşaoğlunun; 
terminalin gecikme
si, suyun pahalılaş
ması gibi sorunların 
Gemlik Belediyesi 
'ne maledilmemesi, 
bu sorunların Büyük 
şehir ve BUSKİ 'den 
kaynaklandığı yönün 
de açıklamalarını 
hayretle karşıladık
larını belirterek, 
"Bugünkü ucube 
Büyükşehir Yasasını 
çıkaran sîzsiniz,

Özel Diş Hekimleri SSK, Bağ-Kur 
ve Emekli Sandığı üyelerine 

hizmet «ermeye başladı
Di^ Hekimleri Odası Gemlik Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, SSK, 
Bag-Kur ve emekli sandığı üyeleri hastanelerden şevk alarak, özel diş hekim
lerinde kron köprü protezlerini yaptırabilecekleri belirtildi. Daha önce bu tür diş 
sağlığı ile ilgili hizmetlerin kamu hastanelerinde ve diş hastanelerinde 
yapıldığını hatırlatan Diş Hekimleri Gemlik Temsilciliği, tedavi yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikten sonra özel diş hekimlerinin de Krom, köprü protezlerini 
yapımına başladığını bildirdi. (Bu bir ilandır)

T MA «“SUYUNU BOŞA HARCAMA*
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA
İJSAATTE TESLİM EDİLİR *

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

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

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
sizin partinizden, 
Gemlik 'i siz yöneti 
yorsunuz, eğer 
bir koordinasyon 
suzluk yaşanıyorsa 
bunun sorumluluğu 
tamamen size 
aittir. Altan 
Karapaşaoğlu ’nun 
bu açıklaması aslın
da; çıkardıkları 
büyükşehir yasası 
ve belediyelerinin 
uygulamalarıyla 
AKP 'nin yerel yöne
timleri beceremedi 
ğinin ve eline 
yüzüne bulaştırdığı 
nin itirafıdır. Ayrıca 
sayın Karapaşaoğlu 
Gemlik 'in mu ha fa 
zakar demokrat bir 
seçmen tabanı 
olduğunu ve Gemlik 
'te CHP 'nin kazan
ma şansının olmadı 
ğını söylemektedir. 
Ama şunu unutmak

tadır ki; Gemlik 'te 
aynı zamanda 
"Atatürk devrimleri 
travma yarattı" 
diyen gerici anlayışa 
da dur diyerek, 
cumhuriyet değerleri 
ve Atatürk devrim- 
lerini sonuna kadar 
yaşatmaya kararlı ve 
uygarca yaşamayı 
isteyen çok uyanık 
geniş bir seçmen 
kitlesi' bulunmak
tadır. Ayrıca sayın 
Karapaşaoğlu;
Cargill 'in kurtarıl
ması için gösterdiği 
çabanın binde birini 
beldelerin kapatıl
ması yasası için 
göstermemiş ve 
kendi milletvekilliği 
döneminde beldesi 
kapatılan milletvekili 
olarak siyasi tarihe 
geçmiştir. Bütün 
bunlardan daha 
vahim olanı ise; 
Uludağ Üniversitesi

Gemlik Asım Koca 
bıyık Yerleşkesi için 
de açılması düşünü 
len Denizcilik 
Yüksekokulu’nun 
adının; İzmir'de 
Atatürk 'e suikasta 
adı karışmış ve istik
lal mahkemesinde 
yargılanmış Necati 
Kurtuluş olmasını 
düzenleyen bir yasa 
yı TBMM 'den geçirt
miş olmasıdır" dedi. 
Denizcilik Yüksek 
Okulu'nun adını 
Necati Kurtuluş 
olarak düzenleyen 
yasanın TBMM 'den 
geçtiğinden haberi 
olmadığını söyleyen 
Fevzi Ayyıldız ise 
"yanlış hesap Bağ 
dat 'tan döner. Eğer 
bu doğruysa konuyu 
Gemlik Belediye 
Meclisi ’nde görüşür 
ve gerekirse isminin 
değişmesi için çaba 
harcarız" dedi.

Cengiz ALTUĞ
KENELERİN ZARARLARI

Dünden devam
Keneler kan emmek için yara açtıkları 

esnada ve kan emerken salgılamış olduk
ları toksinden dolayı hayvanlarda bir 
kaşıntı olur. Tedirgin olan hayvanlar sağa 
sola vücutlarını sürterek kaşınırlar ve bu 
esnada deriyi tahriş ederler. Yine bu 
kaşıntı, hayvanların rahat bir şekilde yem 
yemelerine, otlamalarına ve dinlenmeler
ine engel olur. Bu da hayvanların zayıfla
masına et ve süt verimlerinin düşmesine 
neden olmaktadır.

2. Bazı protozoer ve bakteriel hastalık 
etkenlerini taşımak ve bunları yaymak 
bakımından sebep oldukları hastalıklardır. 
Keneler insan ve hayvanlarda hastalık 
yapan bazı mikroorganizmaları taşır ve 
yayarlar. Evcil hayvanlarda görülen piro- 
plasmose, theileriose ve Anoplasmose 
gibi hastalıkları taşırlar. Bu hastalıklar 
beygir, sığır, koyun, keçi, domuz, köpek 
vb. hayvanlarda görülür. Ayrıca kanatlılar
da spirochaetose’u yapan S anserina, 
sığırlarda sığır spirachaetose’unu yapan 
s.theileri’yi de iletmektedirler. Bu sayılan 
hastalıklar yüzünden her yıl binlerce hay
van ölmektedir. Keneler insanlarda 
hastalık yapan bazı arbovirus, bakterioz 
spirilloz ve protozonları da taşır ve 
bulaştırırlar.

3- Salgıladıkları zehirlerle zehirlen
melere neden olurlar: Kenelerde biri 
tükrük, diğeri zehir olmak üzere iki tip bez 
vardır. Tükrük bezleri üzüm salkımı şek
linde iki bezden oluşur. Vücudun ön 
tarafından stigmaların bulunduğu yöne 
doğrdu uzanır. Bu iki bezden gelen kanal
cıklar birleşerek ana kanalı oluştururlar. 
Tükrüğün alınmasına yarayan bu kanal 
osephagus’un altında paralel seyrederek 
pharynx’in iki yan tarafına açılır. Zehirli 
bezler ise tek hücrelerden yapılmıştır, 
tükrük çıkaran ana kanalların üzerinde 
dağınık halde kısa bir kanalla bağlı olup 
salgılarını çıkararlar. İşte kan emme 
esnasında keneler tükrük ve zehir sal
gılarını da konukçuya akıtırlar. Kenenin 
açtığı yaradan acı duyulmaz, ama bu 
zehirin acısı çok etki edicidir.

Keneler baş ve omurilik civarında kan 
emdikleri zaman zehirli salgılar sonucu 
küçük çocuk ve genellikle evcil hay- 
vaların yavrularında kene felci meydana 
gelir.

4- Hayvanlara yukarıda izah edilen 
zararları yapan keneler, hayvanlarda et 
ve süt verimini ve kalitesini düşürerek, 
ulusal ekonomiye büyük zararlar vermek
tedir.

Yarın : önemli Kene Türleri



I

UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR '

DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ I

* ACİL

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ,
Adres: İstiklal Cd, GemlikBURSA

TEL: 0.224 513 60 40
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Sahte maliyecilere dikkat
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı İbrahim 
Saydam, mükel 
teflere maliye adına 
dergi ve kitap 
satıldığı hakkında 
şikayetler aldıklarını 
belirterek, bu 
gibi durumlarda 
kendilerine ve 
emniyete başvurul
masını istedi.
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı İbrahim 
Saydam ve grup 
müdürleri, Bursa 
Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler 
Odası (BSMMMO) 
Başkanı Mesut 
Topcu'yu makamın
da ziyaret etti.
Odanın yönetim 
kurulu üyelerinin 
de hazır bulunduğu 
ziyarette konuşan 
İbrahim Saydam, 
kurumsal devam
lılığın önemli 
olduğunu vurgula
yarak, iki kurum 
arasındaki ilişkiyi 
üst düzeye çıkara
caklarını belirtti. 
Yeni yönetim 
kurulunu tebrik 
eden Saydam, 

P "Mükelleflere,

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I1 i
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE

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

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

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

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 1O 21

■|g

maliye adına 
dergi ve kitapların 
zorla satıldığı 
konusunda 
şikayetler alıyoruz. 
Başkanlığımızın 
herhangi bir dergi 
ve kitap satışı 
söz konusu değil. 
Böyle bir durumla 
karşılaşan mükel 
leflerimizin, Vergi 
Daire Başkanlığına 
ve emniyet müdür
lüğüne başvur
masını rica edi 
yoruz. Öte yandan 
oda ile birlikte 
ortak çalışmalarımız 
bundan sonra 
da olacak" dedi. 
BSMMMO Başkanı 
Mesut Topçu ise 

iki kurumun iç içe 
çalışmak zorunda 
olduğunu dile 
getirerek, 
"Yürütülen çalış
maların devam
lılığını sağlamalıyız. 
Hatta bunlara 
yenilerini de 
eklemeliyiz. Mükel 
lef hakları platformu 
için çalışmalarımız 
sürüyor. Birçok 
kurumun desteğini 
aldık. Sivil toplum 
kuruluşlarıyla bu 
konuda görüşmele 
rimiz de sürüyor. 
Platformu oluştur
mayı başarırsak, 
Türkiye'ye örnek 
bir çalışma olur" 
diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Destek Prim 
borcunu ödeyenlerin gecikme 

cezası ve zammı silinecek
Sosyal Güvenlik 
Destek Prim bor
cunu 28.07.2008 
tarihinde devredilen 
Bağ-Kur müdür
lüğüne ödeyenlerin 
gecikme cezası 
ve faizleri silinecek. 
SGK Bursa İl 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada; 
"Devredilen SSK, 
Bağ-kur ve Emekli 
Sandığı'ndan 
yaşlılık aylığı almak
ta iken kendi nam 
ve hesabına işyeri

PerflelemesisıemMeağaclıesiııılerieııaelItııeceli
Orman yangınları 
sırasında 10 metre 
yüksekliğe kadar 
yarım daire şeklinde 
perdeleme yapa
bilen sistem saye 
sinde ağaçlar kesil 
mekten kurtarılacak. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan Gündoğu köyü 
piknik alanında ger 
çekleştirilen yangın 
tatbikatında ekipler 
hünerlerini sergiledi. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü, yazın 
gelmesiyle bir likte 
yangın eğitimlerini 
de aralıksız 
sürdürüyor. 4 ara 
zöz ve 50 persone 
lin katıldığı tatbikat
ta önce kullanılacak 
malzemelerin 
tanıtımı yapıldı.
Ardından 200 metre
lik mesafeye en hızlı 
bir şekilde hortum 

ELEMAN ARANIYOR
MlDİğİlIMNl Mitil
«- BAYAN BULAŞIKÇI

TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK
* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

BAYAN ELEMAN araniyor

'fersin süreri
JP inş.Zey.Gıda Taş. Tur.

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Müracaat
525 17 00

açarak bağımsız 
çalışanların Bağ- 
kur'a Sosyal 
Güvenlik Destek 
Primi ödemeleri 
zorunlu olduğundan 
31.03.2008'e kadar 
Sosyal Güvenlik 
destek Primine tabi 
olmaları gerektiği 
halde bu durum
larını bildirmemiş 
olanların veya 
bildiripte Sosyal 
Güvenlik Destek 
Prim borcu bulunan
ların 28.07.2008 
kadar devredilen

çekme yarışması 
düzenlendi. Yarışma 
öncesinde muhte 
mel bir kene ısırma 
sına karşı bölge 
müdürlüğü ekipleri 
ve gazetecilerin 
ayaklarına kene ko 
vucu ilaçlar sıkıldı. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin, 
"Bizim çalışma alan
larımız kenelerini 
bol olduğu bir alan. 
Her türlü tedbiri 
almak zorundayız. 
Paçalarımızı çorap 

Bağ-Kur müdür
lüğüne müracaatları 
halinde; borçların 
bir ay içinde 
peşin ödenmesi 
halinde gecikme 
cezası ve zammın 
yüzde 85'i, 
12 aya kadar 
taksitlendirmede 
yüzde 55 ve 24 aya 
kadar taksitlendirme 
de ise gecikme 
cezası ve zammının 
yüzde 30'u 
silinecek." 
şeklinde uyarıda 
bulunuldu.

larının içine soku 
yoruz. İlaç sıkmak 
suretiyle korunaca 
ğımız düşünüyoruz" 
dedi.
Pantolon paçaları 
çorapların içine 
sokularak gerçek
leştirilen tatbikatta, 
Gündoğdu ekibi, 200 
metre ileride belir
lenen yangın bölge
sine, makilik alana 
rağmen 1 dakika 43 
saniyede hortum 
çekmeyi başararak 
birinci olurken, yurt 
dışından ilk kez 
getirilen perdeleme 
sistemi de tatbikatta 
denendi. 10 metre 
yüks kliğe kadar 
yarım daire şeklinde 
perdeleme yapa
bilen sistem saye 
sinde ağaçları 
kesilmekten kurta 
racaklarını söyleyen 
Bur sa Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin; 
"Bu sayede yangın
larının önüne büyü 
meden geçilebile
cek. Gelen alevleri 
engellemek için da 
ha önceden ağaçları 
keserek yanmaz bir 
bölge oluşturmaya 
çalışıyorduk. 
Ağaçlara 10 metre 
yüksek lige kadar 
su atıp perde 
halinde ıslattığı için 
engelleme vazifesi 
görüyor.” dedi.
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SATILIK KIYMETLİ ARSA

AZOT YOLUNDA
İSLAMKÖY 

AKCAN GÜMRÜKLEME YANINDA 
4000 M2 ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR
8SM0532 2542480

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
YATAŞ HOME

I Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir\\

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No: ^GEMLİK

TEL: 514 78 77 ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
SATILIK DAİRE

Denize sıfır, 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

Zeytin işletnıesînde çalışacak 
«n 

BAYANELEMANARANIYOR. 
ııtamciılK

TEL 0.224 514 40 90 
0.533 462 83 11

BAY- BAYIN sarış MÜDÜRÜ 
BAYAN SATIŞ EMLEMANI 

MUHASEBE MÜDÜRÜ 
ŞANTİYE ELEMANI ARANIYOR 
MürGMAlnş.Ltd.Şti.

Or. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:50 
TEl: 512 00 50 GEMLİK

KİRALIKDENİZMANZARALIDAİRE
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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

O.... çocukları 14.00-16.15-19.00-21.15
Arkadaşım Tilki 14.15-16.00-19.15-21.00

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezemsyon

Tel :5133321i
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BuhftlıtsMMiilıtıım

Almanya'ya 
yenilerek Avrupa 
Şampiyonası'na 
veda eden A 
Milli Futbol 
Takımı Türkiye'ye 
döndü. Milliler, 
"Türkiye 
sizinle gurur 
duyuyor" tezahürat
larıyla karşılandı. 
Milli takımı taşıyan 
uçağın inişine 
saatler kala Atatürk 
Havalimanı'nda 
toplanan çok sayıda 
taraftar, ellerindeki 
Türk Bayraklarıyla 
tezahüratta 
bulundu.

Havalimanındaki 
coşku, uçağın 
alana iniş yap
masıyla birlikte 
doruğa ulaştı. 
Teknik direktör 
Fatih Terim, futbol
cular ve teknik 
heyet, Atatürk 
Havalimanı'nda 
coşkulu bir 
şekilde karşılandı. 
Alkışlar eşliğinde 
uçaktan inen 
Fatih Terim 
ve TFF Başkanı 
Haşan Doğan'a 
çiçek takdim edildi. 
Milli takımın 
oyuncuları da 

yoğun alkışlar 
arasında uçaktan 
iniş yaptı.
Futbolcuların uçak
tan inişi sırasında 
taraftarlar, "Türkiye 
sizinle gurur duyu 
yor" sloganları attı. 
Türk bayrakları 
ve çiçeklerle 
karşılanan futbolcu
lar, üzeri açık bir 
otobüse binerek 
sahil yolunu takiben 
Taksim Meydam'na 
gidecek. Milliler, 
burada düzenlen 
kutlamada 
taraftarlar ile 
kucaklaşacak.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı 
Orhan Doğan, 
vatandaşları gölet 
lere girmemeleri 
konusunda uyardı. 
Yaz sıcağından 
bunalan ve 
gölete girerek 
serinlemeye 
çalışan vatandaşlar
la, göletleri oyun 
alanı olarak kul
lanan çocuklar, 
hayati tehlikelerle 
karşı karşıya 
kalıyor. Büyükşehir 
Beledi yesi, geçmiş 
yıllarda yaşanan 
boğulma olaylarını 
bu yıl da tekrarlan
maması için 
denetimlerini 
artırdı.
Büyükşehir Beledi 
yesi İtfaiye Daire 
Başkanı Orhan 
Doğan, vatandaşları, 
"ölüm tuzağı' olarak 
nitelendirilen su 
birikintileriyle 
göletlere girmeme 
leri konusunda 
uyardı. Bursa'daki 
göletleri inceleyen 
Doğan; Uluabat 
ûöıü, YeaTgdîfer 
Göletleri, Gölbaşı ve 
Gölyazı gölleri, 
Demirtaş Barajı, 
Aksu, Kozluören, 
Gölcük, Babasultan 
Barajları, Nilüfer, 
Ağlaşan, Mandıras 
dereleri, Seydiabat 
Şelalesi ve Serme,

İğdır kanalları ile 
Ookuz göllerin 
yüzülmeye uygun 
alanlar olmadığını 
söyledi.
Yaz aylarında 
boğulma vakalarının 
artış gösterdiğine 
işaret eden 
Doğan, "Havaların 
ısınmasıyla birlikte 
özellikle çocuklar 
ve gençler, yüzme 
bildiklerine güvene 
rek, göletlere giri 
yorlar. Ancak 
yüzme bilenlere 
dahi tuzak olan 
göletler serinlemek 
için başlayan 
keyifli dakikalar 
üzüntüyle 
sonuçlanıyor. 
Özellikle ailelerden 
çocuklarını 
yukarıda belirtilen 
bölgelerdeki dere 
ve göletlere 
girmesine izin 
vermemesini 
istiyoruz" dedi. 
Bu arada, hafriyat 
kazılarında biriken 

sularla ilgili de 
yer sahiplerini 
güvenlik önmeli 
almaları konusunda 
uyardıklarını dile 
getiren Doğan, 40- 
50 metre çit ve 
uyarı tabelalarıyla 
gölet facialarının 
önlenebileceğini 
kaydetti.
Boğulmaların 
en fazla gölet, 
çukurlar, kanal 
ve baraj göllerinde, 
nehir ile göllerde 
meydana geldiğine 
dikkat çeken 
Doğan, Büyükşehir 
Belediyesi Sualtı 
Arama Kurtarma 
Ekibi'nin yaz 
aylarında boğul
malara karşı 24 
saat görev 
yapacağını, ayrıca 
olası bir boğulma 
vakasında vatan
daşların 110 nolu 
telefondan itfaiye
den yardım 
isteyebileceğini 
sözlerine ekledi.

Elektriğe büyük zam
Elektriğe 1 

ı Temmuz'dan 
itibaren uygulanmak 
üzere konutta

' yüzde 22, sanayide 
yüzde 21 zam 
yapıldı.

। 1 Temmuz'dan 
itibaren geçilecek 
otomatik fiyatlandır-

। ma sistemi ile 
maliyet artışları 
üç ayda bir fiyata 
yansıtılacak.

Mevcut durum 
maliyet artışı 
yönünde olduğu için 
de tüketici üç ayda 
bir elektrikte 
otomatik zam 
görecek.

ZAMLARIN ARDIN
DAN FİYATLAR 
NE OLACAK?
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK), Türkiye

Elektrik Dağıtım 
Anonim 
Şirketi'nin 
(TEDAŞ) yeni 
tarifesini onayladı. 
Buna göre 1 
Temmuz'dan 
itibaren elektriğe 
konutlarda yüzde 
22, sanayide yüzde 
21 oranında zam 
yapılacak.
Elektriğe beş yıl 
zam yapmamasının 

ardından yılbaşında 
yüzde 10-15 
oranlarında elektrik 
zammı yapan 
hükümet, otomatik 
fiyatlandırmaya 
geçilmesi için 
gereken zam 
oranını yüzde 
21 ve 22 olarak 
belirledi.
Yılbaşındaki zam 
oranları da 
enflasyon düzen lemesi nedeniyle 

tüketiciye yüzde
20'ye yakın oranda 
yansımıştı.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

1993 yılında Endüstri Meslek Lisesinden aldığım diplo
mamı kaybettim. Hükümsüzdür. DURMUŞ ERGÜL ‘Genlik Körfez’ internette www.gemlikkoifezgazetesi.com

http://www.gemlikkoifezgazetesi.com
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D vitamini
hastalıklardan

koruyor

-

Yüksek Tansiyon aşısı bulundu

D Vitamini 
Hastalıklardan 
Koruyor 
Başta kalp-damar 
hastalıkları olmak 
üzere birçok 
hastalıktan koruyor. 
ABD'deki Tufts 
Üniversitesi 
Kalp-Damar 
Beslenme 
Laboratuvan'nda 
yapılan araştırma
da, "güneş ışığı 
vitamini" olarak 
bilinen D vita
mininin önemi 
yeniden vurgu 
lanıyor.
Laboratuvarın 
müdürü Alice 
Lichtenstein'ın 

verdiği bilgiye 
göre, "aşırıya 
kaçmayan, 
tehlikeli olmayan 
öğle saatleri 
dışında cildin 
makul ölçüde" 
güneş ışığı alması, 
insanı başta 
kalp-damar 
hastalıkları olmak 
üzere birçok 
hastalıktan uzun 
zaman koruyor. 
"Ek D vitamini 
hapı almak 
gereksiz" diyen 
uzmanlar, 
beden çalışmasının, 
sporun da 
önemini tabi 
buna ekliyorlar.

Yüksek tansiyona 
karşı geliştirilen 
aşıyla klinik 
deneylerde başarı 
sağlandı.
Lancet dergisinde 
yayınlanan habere 
göre, aşı doğrudan 
vücudun kan 
basıncını düzenle 
yen sisteme etki 
ediyor.
Berlin Üniversitesi 
Kliniği Charite'den 
bilim adamlarının da 
bulunduğu araştır
ma ekibinin geliştir 
diği aşıyla günlük 
tansiyon hapı kul
lanma zorunluluğu
nun kalkması 
hedefleniyor.
Bilim adamları, çoğu 
hastanın düzenli

İçil hastaya sor susuz hizmet
Acil sağlık 
hizmetleri 
sorgusuz ve 
ücretsiz verilecek. 
Son zamanlarda 
acil sağlık 
hizmetlerinin 
sunumunda 
yaşanan olaylar 
üzerine, 
Başbakanlık 
acil sağlık 
hizmetlerine 
ilişkin bir genelge 

alınması gereken bu 
hapları almayı unut
tuğunu, bu yüzden 
sağlığını tehlikeye 
attığını ya da teda 
vinin etkisini azalt 
tığını kaydediyor. 
Kan basıncının, 
damarların daralıp 
genişlemesiyle 
düzenlendiğini 
belirten bilim 
adamları, bu işlemde 
"Angiotensin II" 
isimli proteinin etkili 
olduğunu söyledi. 
Bu proteinin kan 
basıncının yük
selmesini - 
sağladığını ifade 
eden bilim adamları, 
aşının da 
Angiotensin II ve 
ona kenetlenmiş 

yayımladı. 
Genelgeye göre, 
özel veya 
kamu ayrımı 
yapılmaksızın 
tüm sağlık kuru
luşlarının acil 
durumlarda 
hastaya gereken 
tıbbi müdahaleyi 
yapması zorunlu. 
Acil vakalarda, 
yoğun bakım 
hizmeti dahil olmak 

virüs parçalarından 
oluştuğunu belirtti. 
Aşı uygulandıktan 
sonra vücudun 
Angiotensin ll'ye 
karşı antikor 
geliştirdiğini belirten 
bilim adamları, 
böylece bu 
maddenin ve kan 
basıncını yükselten 
etkisinin bloke 
edildiğini söyledi. 
Klinik deneyler 48 
yüksek tansiyon 
hastasıyla yapıldı. 
24 hastaya da 
etkisi olmayan 
placebo verildi. 
Kan basıncının aşı 
yapılanlarda normal 
düzeye inmediğini, 
ancak placebo ve 
rilen gruptakine 

üzere gerekli ilk 
müdahale 
yapılarak hastanın 
stabilizasyönu 
sağlanacak.
Tetkik, ve tedavi 
amaçlı başka bir 
sağlık kurumuna 
şevkine lüzum 
görülen hastaların 
nakli için 112 
komuta kontrol 
merkezi ile 
irtibata geçilecek. 

göre belirgin 
düzeyde düştüğünü 
kaydeden bilim 
adamları, aşının 
uygulandıktan 14 
hafta sonra da 
marlardaki basıncı 
düşürdüğünün 
ilk kez bu deneyle 
belirlendiğine işaret 
etti. Bundan 
önceki deneyler ya 
başarısız olmuş ya 
da sadece kobaylar
da başarı sağlan
mıştı. Bilim 
adamları, piyasaya 
sürme aşamasına 
gelmeden önce 
aşının etkisinin daha 
fazla insan üzerinde 
yapılacak deney ler 
de teyit edilmesi ge 
rektiğinin altını çizdi

Özel hastanelerden 
acil sağlık 
hizmeti alanların 
hizmet bedelleri ise 
talep edilmesi 
halinde sağlık 
kuruluşunun 
bulunduğu yerin 
belediyesince 
ödenecek. Bu 
amaçla belediye 
lerce bütçelerine 
yeterli ödenek 
konulacak.

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

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. 51311.33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe 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 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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz ’ 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 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 Lo 10 68
Tomokay Tomografi ölJ ıU oö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
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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 : KÖRFEZ OFSET 
Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
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-muayene

* NAKİL * DEVİR
Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 

______ İTİNA İLE YAPILIR
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Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel; 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Orhangazi’nin Yeniköy Beldesi’nde 71 dönüm arazi Yüksek Okul yapımı için Uludağ Üniversitesi’ne devredildi.

Mran;'Miîı, ttmlil 
Ünhıersiiesi'nin hir parçası olacak"

Y.Akıncı ve 18 kişi dün Balıkesir’de 
mahkemeye çıkarıldı

Tarihi eser kaçakçılarına 
Tanınalı K onmamı

Orhangazi’nin Asım Kocabıyık’ı Ormo A.Ş.nin sahibi Orhan Öcal- 
giray, Yüksek Okul binasını yapacak. Yeniköy Belediyesi’nin yüksek 
okul binası yapması için Uludağ Üniversitesi’ne verdiği 71 dönüm arazi 
üzerine binaları yapacak Orhan Öcalgiray ile protokol imzalandı. 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kaşıkla verdiler kepçeyle alıyorlar
Elektriğe yüzde 21 zam geldi.
Hayırlı ve uğurlu olmasını yüce tanrımızdan 

niyaz ediyorum.
Türban ile ülkeyi gerdiler, ardından yaşamı 

çekilmez hale getiriyorlar. Devamı sayfa 5’de

Kuntla ıla silahlı çatışma
Küçük Kumla Beldesi’nde dün sabahın ilk 
saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı 
çatışmada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.'

Balıkesir’de ortaya çıkartılan tarihi eser 
kaçakçılığı ile ilgili soruşturmada araların
da Gemlik DP İlçe Başkanı Y.Akıncı’nın da 
bulunduğu sanıkların Savcılık ifadeleri 
tamamlanarak, Adliyeye sevkedildi. 5’de

^izgara ve YEMEK Salonu
GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT EDI

SIHHİSİZ KCBfiP - KÖFT€ 
€V YCIMKttftİ ve TATLI Ç€ŞİTl€Rİ 

İŞYERİ ve KAMU KURUMLARINA TABLDOT VERİLİR,

4.50-YTL. I

adres

M İşleticisiyle Hizmetinizde,.,
Yeni Adliye Binası Karşısı 
No:44/A Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 46 56

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

Yol yordam....
Usulünce yanıt verebilmek bir meziyettir.
Yani gerekçelerini ortaya koyarak ve 

inandırarak ..
Ama bu o kadar da kolay değildir.. Bilgi, 

kültür, eğitim ve görgü gerektirir..
Eğer olmazsa bilgisizlikten kaynaklanan 

bir tersleme baş gösterir ki bu durum çok 
tehlikelidir..

Bizi idare edenler- ise sorulan sorulara 
usulüne uygun yanıtlar vermek yerine geri 
limi körükleyen karşılıklar.vermeyi uygun 
buluyorlar.

Oysa..
Devlet adamlığı erdem ister
iyi dinleyip yurttaşın aydınlanacağı 

biçimde yanıtlar vermeyi gerektirir..
Asillerin oylarıyla seçilerek gelen vekil 

aldığı vekaletin gereğini en iyi biçimde ye 
rine getirmek zorundadır..
" Ancak öyle davranırsa...

Yurttaşıyla arasında güven ve sevgi? 
köprüsünü oluşturur..

İci sızlayan çiftçive, memura, esnafa 
naddım bildirerek, sokak ağzıyla konuşarak 
"ananı da al git" diyerek değil,.

Yerli,yerince ve akilane yanıtlar vererek 
oluyor devlet adamlığı..

Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi..
Cumhuriyet'in ilanından sonra, İstanbul’

da bir resepsiyon verilir.,
Tüm Dünya Ülkelerinin elçilöri ve 

ataşeleri de davet edilir.
Davet güzel bir şekilde devam etmekte

dir, fakat Ingiliz ataşesi olan: binbaşının 
bakışları Atatürk'ün gözünden kaçmaz.

Bütün davet boyunca kendisine dik dik 
bakmıştır ve bakmaya devam etmektedir.

Ne olduğunu öğrenmek için yaverini 
gönderir.

Yaver Mustafa Kemal'e şöyle der:
"Paşam; kendisine size karşı neden ters 

bir tavır takındığını sordum, o da bana 
Mustafa Kemal'in Çanakkale'de babasını 
öldürdüğünü söyledi. "

Bunun üzerine Atatürk şöyle der.
"Git sor bakalım babasının Çanakkale'de 

ne işi varmış.."
Ya da..
Ulusun içişlerine karışmayı eline geçen 

her fırşatta bilgiden yoksun olarak çamur 
atmayı alışkanlık haline getirenlere "had 
din nasıl bildirildiğini öğreten" Barış Manço 
gibi..

Barış Manço, Fransa'da bir.televizyon 
programına katılır. Her şey gayet güzel 
giderken, sunucu klasik AvrupalI edası ile:

'Siz Tüfkler barbarsınız' muhabbetine 
girer.

. Bunun üzerine Barış Manço sunucuya 
üzerinde para olup olmadığını sorar.

Sunucu, cebinden bir kaç banknot 
çıkartıp Barış Mahço'ya uzatır:

B.M.: Simdi bu paranın üzerindekTkim?
Sunucu : General bilmem ne, bilmem 

neredeki savaşta kahramanlık yapmıştır, 
vs.

B.M : Peki bu?
Sunucu : Teğmen bilmem ne, böyle 

etmiştir, şöyle etmiştir. .
Bunun üzerine Barış Manço cebinden bir 

kaç banknot çıkarır ve 
üzerindekiler'! teker teker anlatır:
B.M.: Bu Mevlana Celaleddini Rumi; ünlü 

bir Türk düşünürüdür.
Bu Halit Refik KARAY; ünlü bir Türk 

Edebiyatçısıdır.
Bu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kurucusudur.
Sessizliğin üzerine sunucuya bakarak 

şöyle der.
- Şimdi siz söyleyin, kim barbar?

II

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi'nin 
15. rici geleneksel 
sünnet şöleninde 
yapılan konuşma 
larda AKP'ye ve 
belediye başkan 
larına yönelik 
eleştiriler yapıldı. 
Grup Çay Bahçesi’n 
de düzenlenen gele 
neksel sünnet şöle 
ninde 30 çocuk er
kekliğe adım atar
ken, annelerde ço 
cuklarının ağla
malarını sevinç göz 
yaşlarıyla izlediler. 
Okunan mevlitin 
ardından İlçe Müftü 
sü Yuşuf Şahin tara 
fından dua yapıldı. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
bazı belediye 
meclis üyelerinin de 
katıldığı Saadet 
Partisi sünnet 
şöleninde konuşan 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
teşkilatının ilçede 
çok önemli çalış
malar içinde 
olduğunu anlatarak 
"Öyle ki Kızılay 
Derneği’nden 
bile daha iyi 
çalışıyorlar" dedi. 
İTHAL BAŞKAN 
DÖKTÜRDÜ

II

Ote yandan sünnet 
şölenine davetli 
olarak gelen ve önü 
müzdeki genel se 
çimlerde Trabzon 
dan SP Milletvekili 
aday adayı olacağı 
konuşulan şimdiki 
Araklı ilçesi Beledi 
ye Başkanı Ümit 
Çebi, yaptığı konuş
ma ile izleyenleri 
kendine hayran 
bıraktı. Çebi, konuş
ması arasında söyle 
diği sözlerle dikkat
leri üzerinde topla
mayı da başardı. 
Çebi, 1999 yılında 
Milli Görüş çizgisin 
de olup belediye 
başkanlığını kaza 
nanlara yönelik 
"Bu belediye başkan 
larımıZ arasında 
çok başarılı oldular 
daha sonra Milli 
Görüş gömleğini 
çıkardılar ve bir 
daha destan yaza
madılar. Hepsi birer 
tavuk gibi kümes
lerinden çıkama 
dılar" dedi.
Saadet Partisi'nin 
geleneksel sünnet 
şö teninde 30 çocuk 
sünnetçi Haydar Gül 
tarafından sünnet 
edilirken* misafirlere 
etli pilav ve ayran 
ikram edildi.

s l«H-IIUIlAlltaBNİŞİMİ
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 isi 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

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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Orhangazi’nin Yeniköy Beldesi’nde 71 dönüm arazi Yüksek 
Okul yapımı için Uludağ Üniversitesi’ne devredildi. 

İnini; Mı, Gemlik 
Üniversitesi nin hir parçası olacak"
Orhangazi’nin Asım Kocabıyık’ı Ormo A.Ş.nin sahibi 

Orhan Öcalgiray, Yüksek Okul binasını yapacak.

Yoğurt yiyin...

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Kızı YORUM

Hemen hemen 
her ilçeye bir 
yüksekokul kurarak 
yöre halkına aydın
lanmanın ışığını 
götüren Uludağ 
Üniversitesi, 
şimdi de Orhangazi 
İlçe Merkezi'ndeki 
Yüksekokulu 
Yeniköy Beldesini 
de yüksekokulla 
tanıştırmak için 
önemli bir adım attı. 
Yeniköy Belediye 
si'nin yüksekokul 
binası yapması 
için Uludağ Üniver
sitesine verdiği 
71 dönüm arazi 
üzerine binaları 
yapacak eğitim 
gönüllüsü Ormo 
A.Ş. sahibi Yüksek 
Mühendis Orhan 
Öcalgiray ile 
protokol imzalandı. 
Törende konuşan 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Yurtku 
ran, dünyada mes 
lek yüksekokulu 
eğitimine genel 
eğitim içinde yüzde 
6ü oranında bir 
ağırlık verildiğini, 
oysa ülkemizde 
bunun yüzde 
30'lar düzeyinde 
kaldığını, Uludağ 
Üniversitesi bazın
da ise yüksekokul
laşma oranının 
dünya düzeyinde 
olduğunu anlatarak 
yüksekokullarına 
verdikleri önemi 
vurguladı. Eğitim 
kadrosu olarak da 
Uludağ Üniversite- 
si'nin meslek yük
sekokullarında 
diğer üniversiteler
den farklı bir anlayı 
şı sergilediğini 
ifade eden Rektör 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, "Bunun 
en önemli gösterge 
terinden birinin de 
her yüksekokulun 
kendine ait akade 
misyen kadrosu 
bulunmasıdır" dedi. 
Yeniköy Belediye 
si'nin tapu devrin 
den sonra Orhan 
Öcalgiray'ın inşaatı 
hemen başlatacağı 
nı kaydeden Rektör 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, "Burada,

Atatürk ve Cumhu 
riyet değerlerine 
bağlı gençler yetişti 
rip bir an önce 
ülkemizin dört bir 
yanına göndermek 
istiyoruz" diye 
konuştu. Uludağ 
Üniversitesi'nin 
Yalova'ya meslek 
yüksekokulu ve bir 
de fakülte açarak 
Üniversite olmanın 
yolunu açtığını 
anımsatan Rektör 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, "Gem 
lik'e bir üniveriste 
kurmak idealimiz 
var. Eğer bu gerçek 
leşirse, Yeniköy 
bu üniversitenin 
bir parçası 
olacaktır" dedi.
Yeniköy Belediye 
Başkanı İbrahim 
Çelikten ise konuş
masında, bir zaman 
lar Orhangazi'den 
daha gelişmiş olan 
Yeniköy'ün son yıl
larda şah damarı 
kesik olduğunu, 
yüksekokulun açıl
masıyla yörenin 
yeniden hayat bula
cağını söyledi.
Yeniköy'e yüksek 

okulun gelmesini 
"bacasız sanayi" 
olarak gördüklerini 
ifade eden Yeniköy 
Belediye Başkanı 
İbrahim Çelikten, 
bu nedenle Rektör 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran'a teşek 
kür borçlu olduğu 
nu bildirdi.
UÜ Orhangazi 
Meslek Yüksekoku 
lu Müdürü Prof. 
Dr. Habip Umur 
da, her yıl yeni 
programların 
eklenmesi ve 
öğrenci sayısının 
artmasıyla büyüyen 
Orhangazi Meslek 
Yüksekokulu'nun 
şimdiki binasının 
dar geldiğini, 
Yeniköy Belediye 
si'nin Üniversiteye 
devrettiği 71 dö 
nümlük arazi ile 20 
kat büyüyeceğini 
söyledi.
Kaymakam Ertan 
Peynircioğlu da, 
beldeye yüksekoku 
lun gelmesiyle sade 
ce ekonomik haya 
tın değil, sosyal ve 
kültürel hayatta da 
olumlu etkilenece

ğini belirtti. 
Protokole imza ata 
rak Yeniköy'e 
yapılacak yük
sekokul binasının 
yapımını üstlenen 
ORMO fabrikasının 
sahibi işadamı 
Yüksek Mühendis 
Orhan Öcalgiray 
da, bu ülkenin 
başına ne geldiyse 
eğitimsizlikten 
geldiğini, bu 
nedenle bu 
yörede kazandıkları 
parayı bu 
yörenin eğitimine 
katkı yaparak 
geri ödemek iste
diklerini belirtti. 
Kendisinin en 
büyük idealinin 
eğitime katkıda 
bulunmak 
olduğunu vurgu
layan Öcalgiray, 
"Ömrümün sonuna 
kadar bu idealimi 
gerçekleştirmek 
için çalışacağım. 
Rektörümle çok 
geç tanıştım 
ama bu idealimi 
gerçekleştirmek 
için onunla işbirliği 
yapmaktan 
mutluyum" dedi.

Ben Yoğurdu çok severim.
Ama çocukluk çağlarında ki yoğurt tu 

arıyorum..
Bunun en büyük nedeni marketlerden 

aldığımız yoğurtlarda çocukluğumdaki tadı 
bulamamam.

Bu durumdan yakındığım eşim “yoğur
dumuzu kendimiz yapalım” deyince çok 
hoşuma gitti.

Hemen süt alıp mayaladık.
İlk yoğurdumuzun tadı fena değildi ama 

görüntü oldukça garipti; kaşığa aldığımız
da sakızlı muhallebi gibi sünüyordu

Sonraki günler değişik süt ve yoğurtlar
la denemelere devam ettik.

Hiçbirinde istediğimiz kıvamı ve tadı 
bulamadık.

Konunun uzmanlarından öğrendiğim ka 
darıyla yoğurdun eski tadını kaybetmesi 
nin nedeni mayalamada kullanılan bakteri 
suçlarının (Streptococcus Thermophilus 
ve Lactobacillus Bulgaricus bakterileri) 
oran ve alt gruplarının farklı olmasıymış.

Anladığım kadarıyla büyük imalatçılar 
için önemli olan tat değil, yoğurdun 
dayanıklılığı, bir diğer deyimle raf ömrü.

Bu yüzden mayayı bu amaca hizmet 
edecek şekilde ayarhyorlarmış.

Öyle veya böyle yoğurt son derece 
yararlı bir gıda maddesidir.

Önemli bir protein kaynağı olmasının ya 
nında yağ, vitamin ve mineral içeriği 
açısından da zengindir.

Kemiklerimiz için ihtiyaç duyduğumuz 
kalsiyumun büyük kısmını yoğurttan ala
biliriz.

“Süt mü içelim yoğurt mu yiyelim?” 
diye soranlara illa birini seçecekseniz 
“Yoğurt yiyin” derim.

Hem besin değeri açısından daha 
kıymetlidir hem de hazmı kolaydır.

Yoğurdun oluşumu sırasında sütün 
içindeki laktoz hidrolize olduğu için sütü 
sindir mekte güçlük çekenler yoğurdu 
kolayca hazmederler.

Bu yüzden gaz, şişkinlik ve hazımsızlık
tan şikayet eden kişilerin yoğurdu tercih 
etmeleri doğru olur.

Yoğurdun içindeki bakteriler bağırsak
lardaki zararlı bakterilerin gelişimini 
engellerler.

Bu nedenle ishal olan hastalarıma 
yoğurt yemelerini tavsiye ederim.

Yoğurt B2 ve B12 vitamini açısından 
eşsiz bir besin kaynağıdır.

Yoğurt suyunun sarımsı yeşilimsi rengi
ni içindeki B2 vitamini verir.

Son olarak yoğurdun tok tutucu etkisin
den bahsetmek isterim:

Zayıflamak isteyenler her gün bir kâse 
yoğurdu korkmadan yiyebilirler.

Günde bir kâse yoğurt ömrünüze ömür 
katar.

İmkanınız varsa, iyi süt ve maya bulabili 
yorsanız yoğurdunuzu kendiniz yapın.

Çocuklarınızı yoğurt tadına alıştırmanız 
çok önemlidir.

Bu yüzden küçük yaştan itibaren yoğurt 
yedirin.

Son günlerde reklamı çokça yapılan 
meyveli yoğurtlar şeker ve renklendirici 
ihtiva eder.

Üzerindeki yazıları dikkatle okuyun 
şeker katkılıysa çocuğunuz için faydasın
dan çok zararı olabileceğini unutmayın.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Gemlik gelişiyor....
Gemlik’teki gelişmelerin şüphesiz far 

kındasınızdır ama bir kez daha anımsat
makta yarar var.

Haydarpaşa Gümrükleri kapatılınca, 
liman işletmeciliği de etkinliğini yitirdi.

Gemlik’teki ilk liman işletmesi 
GEMPORT’tan sonra birkaç liman işlet 
mesi daha hizmet verir oldu.

Limanımıza şileplerin biri gelip, biri 
gidiyor. En büyük şileplere bile liman iş 
(etmelerinde yükleme boşaltma yapılabi 
liyor. Serbest Bölge’deki işletmeler çalı 
şıyor. Gemlik Gümrüğünün işi bir hayli 
yoğun.

İthalat ve ihracat işlemleri o kadar arttı 
ki; Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası günün 
her saatinde arı gibi işliyor, oda personeli 
geç saatlere kadar büyük bir özveri ile 
çalışıyor.

Gemlik, böylece ticari, sinayi ve eko 
nomik yönden geliştikçe yeni bankalar 
açılıyor, bir zamanlar Gemlik şubelerini 
kapatan bankalar tekrar şube açar oldu.

Serbest Bölge’de 4-5 bin Gemlikli 
ekmeğini kazanıyor.

Sunğipek Fabrikası’nın Uludağ Üniver- 
sitesi’ne büyük mücadeleler sonrası 
kazandırılması üzerine lokantalar, kahve
haneler, gazinolar işyerleri, marketler, 
kendilerini yenileyip dizayn ettiler.

İki turistik otel hizmete kondu.

Yeni, yeni avrupai kablosuz internetler
le donanımlı kafeteryalar açıldı.

Gemlik’e bir üniversitenin gelişi kültü 
rel etkinlikleri de arttırdı.

Kafeteryalarda hafta sonları müzikli 
eğlenceler düzenleniyor. Amatör genç 
sanatçılar çalıp, söylüyor.

Gençler amatör bir ruhla temsiller 
veriyor, önemli eserleri sahneye koyuyor.

Doğa sporuna önem veren gençlerimiz 
doğa yürüyüşleri tertip ediyor, gerçekleş 
tiriyor. Fotoğraf atölyelerinde meraklı 
gençler eğitiliyor.

Rahmetli Ahmet Süren’in kurduğu folk
lor ekibimiz ilçemizde, yurdun çeşitli yöre 
lerinde, Kıbrıs’ta gösterilerini başarı ile 
sergiliyor.

Sayın Tamer Sivri’nin üstün gayretleri 
ile Türkiye Özürlüler Şenliği ilçemizde 
gerçekleştiriliyor.

Velhasıl Gemlik, sofralık zeytininden 
başka limanı, üniversite üniteleri, modern 
hizmet tesisleri, kültürel gelişmişliği ile 
ünleniyor.

Onun içindir ki, büyük göç alıp büyü 
yor.

Sağlıklı büyümesi için yetkililere büyük 
görev düşüyor.

Gemlik’in maddi ve manevi varlığını 
korumak ve geliştirmek de bizlere, Gem 
lik halkına düşüyor.

Mesleki Eflitlm 
Merkezi'nde

kayıtlar 1 Temmuz'ıla 
başlayacak

Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi'nde 
2008-2009 
öğretim yılı çırak 
öğrenci ve ustalık 
eğitimi kursu 
kayıtlarının 
1 Temmuz 2008 
ile 19 Eylül 2008 
tarihleri arasında 
yapılacağı 
açıklandı.
Mesleki eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü'nden yapılan 
açıklamada, 
Mesleki Eğitim 
Merkezi'nde 
eğitim almak 
için kayıt 
zamanını 
bekleyen çırak 
ve kalfa

öğrencilerin 
şahsen 
müracaat 
ederek sözleşme I 
almaları gerektiği 
duyuruldu.
Yapılan 
açıklamada 
ayrıca; örgün 
eğitim sistemindeki 
eğitimlerini 
tamamlayarak 
ilgilerine ve beceri
lerine göre 
meslek tercihinde 
bulunan bir iş 
yerinde çalışmaya 
devam eden 
çırak ve 
kalfaların kayıt 
yaptırmalarının 
zorunlu olduğu 
bildirildi.

İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ
Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 23 94-513 96 68 Fax : 513'31 02
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Kaşıkla verdiler kepçeyle alıyorlar....I
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Memura, işçiye yıl başında 
2+2 zam vereceksin sonra 
yalnız yıl başında elektriğe 
yüzde 12, 6 ay sonra da 21 
zam yapacaksın.

İnsana Allah’tan korkun 
derler.
Sırada doğalgaz varmış.
Ey emeklim, ey memurum, 

köylüm, esnafım, işçim, dar 
gelirli vatandaşım.

İşte sizin yüzde 47 oy verdiğiniz ikti
dar bu.
Bunlar enflasyonu tek rakkama çek

mez, azdırır..
Elektriğe ve petrole yapılan zamlar her 

türlü ürüne zam olarak yansır.
2 YTL’ye aldığımız pirinci 4-5 YTL’ye 

alıyoruz.
3.25 YTL. ’ye aldığımız mısır özü yağını 

5-6 YTL’ye alıyoruz.
Gıda maddelerinde zeytin ve süt hariç 

hepsi neredeyse yüzde yüz zamlandı.
Emekli 585 YTL’ye bir ayını geçirmek 

ile mücadele ediyor.
Bu ay yalnız elektrik giderlerine yüzde 

21 zam gelecek.
Mutfağa düşen ateş yakmayı sürdürür 

ken şimdi de elektrik zammı yakacak.
Bütçe açık veriyor.
Denk bir bütçe yapılamıyor..
İşsizlik gün boyu artıyor.
Esnafın nefesi kesildi.
Siftahsız dükkan kapatıyor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Kredi borçlarını ödeyemiyor.
Kiralarını ödeyemiyor.
Ekonomi tepetaklak gidiyor ama 

farkında değiller.
Bunlar tutturmuşlar türban diyorlar..
Türban diye diye bugünlere geldik. 
Cumhuriyet’in tüm değerlerini yok 

etmek için çabaları sürüyor.
Tarikatlarla, cemaatlarla al takke ve

külah ülke yönetiyorlar.
Dış destekle bugünlere gelin

di.
Deniz bitiyor, ufukta kara gö 

ründü..
İhracat patlamış kime ne.
İhracattan gelen vatandaşın 

cebine mi giriyor.
Köylü Ahmet Ağa’nın yaşan

tısına değişiklik mi var.
Tersine giderek yoksullaşıyor. 

Bir taraftan mukaddesatçı görünecek 
ve kutsal değerleri siyasete alet ede
ceksin.

El insaf.
Vatandaş girerek yoksullaşıyor.
Tüketim ekonomisiyle bankalara gırt

laklarına kadar borç batağı içine sokul
dukları yetmiyormuş gibi, bir yandan 
da zam furyasıyla bunalıma itiliyorlar.

Geçinme derdine düşen insanlar, her 
türlü çıkmaza girebilirler.

Gidişimiz iyi değil.
Ama birileri iyi olduğunu iddia ediyor.
Kötü olan, bunların dışında halkın 

güven duyduğu binlerinin olmaması.
Toplumun buna ihtiyacı var.
İktidar aylardır inişte.
Ülke meseleleri de rafa kalktı.
Sıkıntıyı çekecek olan yine vatandaş.
Vurun abalıya vurun ki ölsün..
Sonra çıkın haktan, hukuktan söz 

edin.
Kaşıkla verdiler, kepçeyle alıyorlar

TarihieserkacatcılannaîaıııııalıroııenısyGnıı ÖZEL

Balıkesir polisinin 9 
ilde eş zamanlı dü 
zenlediği "Tapınak 
(K)" operasyonunda 
886 parça tarihi eser 
ile 50 adet mavzer 
fişeği ve 15 gram 
esrar maddesi 
ele geçirildi.
Operasyonda arala 
rında bir siyasi par
tinin ilçe başkanı ile 
Balıkesir Üniversite
si Tarih Bölümü'nde 
görevli öğretim üye 
sinin de bulunduğu 
18 kişi gözaltına 
alındı. Edinilen bil
giye göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
(KÖM) Şubesi ekip
lerince, Balıkesir ili 
geneli ve çevre iller 
de tarihi eser kaçak 
çılığı yaptıkları tespit 
edilen şahıslarla 
ilgili yürütülen çalış
malar çerçeve sinde, 
ele başılıgını Hakan 

ıŞ. isimli şahsın yap
tığı belirtilen suç ör 
^gütü ile irtibatlı ol 
jdukları şahıslarla il 
gili yaklaşık 5 aydır 
yürütülen "Tapınak 
(K)" adlı projeli so 
ruşturma kapsamın 
da, organize suç ör 
gütünun, başta Balık 
esir il merkezi olmak 
üzere, İstanbul, İZ 
mir, Bursa, Muğla, 
Aydın, Manisa, 
Çanakkale ve Edirne 
illerinde bulunan di 
ğer şüphelilerle bir-

likte hareket ederek 
2863 sayılı yasa kap
samında bulunan 
tarihi eserleri topla 
dıkları ve müşteri 
temin ederek piya 
saya sattıkları tespit 
edildi. Önceki gün 
sabah saat 07.00 
den.itibaren Balıke 
sir, İstanbul, İzmir, 
Bursa, Muğla, Aydın, 
Mani sa, Çanakkale 
ve E dirne illerinde 
eş za manii olarak 
48 ayrı noktada, "Ta 
pınak (K)" adlı planlı 
operasyon başlatıl 
dı. Operasyon kapsa 
mında, soruşturma 
sürecinde 368 par 
ça, operasyon gü 
nünde 518 parça ol 
mak üzere toplam 
886 parça tarihi eser 
ile 50 adet mavzer 
fişeği ve 15 gram 
esrar maddesi ele 
geçirildi. Ele geçiri 
len eserler arasında 
OsmanlI dönemine 
ait bronz ve mermer 
heykeller, Bizans ve

Roma dönemine ait 
sikkeler ve çanakla 
rın da bulunduğu 
bildirildi. Operasyon 
da, örgüt lideri oldu 
ğu belirtilen Hakan 
Ş. ile birlikte araların 
da Gemlik’te bir par
tinin ilçe başkanı o 
lan Yıldırım A. ve 
Balıkesir Üniversite
si Tarih Bölümü Öğ 
retim Üyesi K.B. 
isimli kamu görevli 
sinin de bulunduğu 
toplam 30 şüpheli 
yakalandı. Emniyet 
Müdürlüğü'nde göz 
altına alınan 30 kişi
den 12'si ifadelerinin 
ardından ser best 
bırakıldı. Operasyon 
neticesinde toplam 
39 şüpheli hakkında 
yasal işlem yapıl dı 
gı, mevcut suç orga
nizasyonunun tama
men deşifre edildiği, 
firardaki 9 şüphelin
in ise yaka lanması- 
na çalışıldığı 
bildirildi.
Balıkesir Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki sor 
gulamaları tamam
lanan Hakan Ş.'nin 
liderliğindeki suç 
örgütünün 18 üyesi, 
"Suç işlemek için 
örgüt kurmak ve 
yönetmek, örgütün 
faaliyetleri kapsa 
mında tarihi eser 
kaçakçılığı yapmak" 
iddiasıyla dün 
öğleden sonra 
adli makamlara 
teslim edildi.

» AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

YÜZMEKİMLER KATILABİLİR?
Anasınıfı, ilköğretim okulu 
1-2-3-4-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI 
YÜZME Haftada 6 Saat Ayda 24 Saai 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
RUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 saat Ayda 32 saat 
MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME-BUZ PATENİ-RİNİCİLİK 160 YU

İNGİLİZCE

KURS DÖNEMLERİ MÜZİK 
1. DÖNEM: 30 HAZİRAN-24 TEMMUZ 
2. DÖNEM: 28 TEMMUZ -21 AĞUSTOS 
KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM? BUZ PATENİ

100YTL 
150 m

RESİM-MÜZİK 
İNGİLİZCE

16 Haziran 2008 tarihinden İtibaren okulumuza gelerek 
27 Haziran 2008 tarihine kadar kavil yaptırabilirsiniz. 

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır. 
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.
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Unıurbev Paşabahçeler Mevkii Cibatlı Yolu GEMLİK

Tel: 513 50 74 ■ 513 50 05 Fan: 513 50 04 wwwaykentilkogretim.k12.tr
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üKrtılMihBitlırawııWı Serbest Kürsü
Bursa Valiliği'nin 
başkanlığında bü 
yükşehir, ilçe bele 
diyeleri, il özel idare
si, kamu kurumlan, 
TMMOB'ye bağlı 
odaların şube baş 
kanları ve sivil top 
lum örgütleriyle 
yapılan toplantı 
sonucu hazırlanan 
'kaçak yapılaşmayla 
mücadele raporu' 
kamuoyuna 
açıklandı.
'Kaçak yapılaşmayla 
mücadele raporu'nu 
açıklayan Vali Şaha 
bettin Harput, Bur 
sa'nın tarihi ve 
kültürel değerleri 
açısından zengin, 
verimli tarım arazi
leri ve yüksek turizm 
potansiyeline sahip 
olduğunu, sanayi 
anlamında da önde 
gelen iller arasında 
bulunduğunu söyle
di. Bursa'nın cazibe 
merkezi haline ge 
lerek, iç-dış göç ve 
hızlı nüfus artışı 
sonucu yoğun bir 
yapılaşmaya sahne 
olduğunu ifade eden 
Vali Harput, "Birinci 
derece deprem böl
gesi kapsamında 
olan ilimizde kaçak 
ve plansız yapılaş
manın tehlike arz 
etmekte olduğu 
açıktır. 23 Mart'ta 
valiliğimiz başkan

Ooııllıırnıa imalaılıaııeleri temiz çildi
Bursa Tarım İl 
Müdürlüğü 
dondurma imalatha 
nelerini denetledi. 
Tarım İl Müdürlüğü 
Kontrol Şube 
Denetleme 
Müdürlüğü tarafın
dan Bursa merkez 
ve ilçelerinde 
faaliyet gösteren 
dondurma imalat 
haneleri denetlendi. 
Denetlemelerde 
herhangi bir kirliliğe 
rastlanmazken, 
bazı imalathaneler 
galoş ve kasket 
kullanmaları 
yönünde uyarıldı. 
Dondurma üretim 
merkezlerinin 
temizlik açısından 
iyi olduğunu, ufak 
tefek eksikler bulun
duğunu ve bu 
konuda işyeri 
sahiplerinin 
uyarıldığını söyleyen

lığında büyükşehir, 
ilçe belediyeleri, 
il özel idaresi, 
kamu kurumlan, 
TMMOB'ye bağlı 
odaların şube baş 
kanları ve sivil top 
lum örgütleriyle ya 
pılan toplantı sonu
cu ilimizde kaçak 
yapılaşmanın önle 
nebilmesi için alınan 
kararlar benimsene 
rek uygulanmalıdır. 
İmar konusunda 
getirilen kurallara 
vatandaşlarınuy 
maşı gerekir. İmara 
aykırı yapılan yapı 
lara ilgili idareler 
müsamaha göster
memelidir. Toplu 
mun tüm kesimleri 
nin bu konuda has
sas olacağına ina 
nıyorum. Bu şehir 
hepimizin" dedi. 
Başkan Hikmet 
Şahin ise 1964 yılın
da organize sanayi

Bursa Tarım İl 
Müdürlüğü Kontrol 
Şube Denetim 
Sorumlusu Serkan 
Beydilli, yaz ayların
da dondurma üretim 
yerlerinde denetim
lerin arttığını 
söyledi.
Denetimde temizlik

bölgesinin kurul
masıyla Bursa'nın 
göç almaya başla 
dığını hatırlatarak, 
"Göçle birlikte kaçak 
yapılar kanser gibi 
yayıldı. Bu da marka 
kent olmak isteyen 
Bursa'ya yakışma- 
maktadır. 4 yıl önce 
marka kent hedefiyle 
yola çıkarken, 
Bursa'nın planlı 
gelişimi için de 
kararlıydık. Çarpık 
yapılaşmayı önle
mek için ilk olarak 
kentin geleceğini 
planladık. Bursa'da 
tanımsız alan bırakıl
madı. Kentin gele
ceği için stratejik 
kararlar verildi. 5216 
sayılı yasanın çık
masının ardından 
planlamalarını ta 
marnlayan ilk bele 
diyelerden biri ol 
duk. Planlamanın 
yanısıra denetim 

ten sonra en çok 
dikkat edilen husus 
ların başında don
durmanın soğukluk 
zincirinin muhafaza 
edilmesine dikkat 
edildiğini belirten 
Beydilli, "Genel 
olarak çevre 
temizliği, işyerinde 

amacıyla 2 ekip 
oluşturduk. Ekipleri 
miz 30 kilometre 
yarıçaptaki, 7 mer 
kez ilçe ve 15 ilk 
kademe belediyesin 
de rutin görevlerini 
yerine getirmekte
dir" diye konuştu. 
1 Ekim 2006 tarihin
den bu yana bin 
310 adet kaçak yapı 
tespiti yapılarak 
ilgili belediyeye 
yazılı olarak 
bildirildiğini 
kaydeden Şahin, 
"Özellikle Yıldırım ve 
Osmangazi ilçele 
riyle Gemlik-Kumsaz 
bölgesinde yoğun
luk kazanan kaçak 
ve ruhsata aykırı 
yapılaşmada son 
aylarda bir azalma 
var, ancak istenilen 
düzeyde değil.
Kaçak yapılaşmanın 
önüne geçilmesi 
için yıkımlar göster
melik olmamalıdır. 
Görevi ni yapmayan 
yetkili ler hakkında 
da işlem yapılacak. 
Vata n daşH rı mız, 
'Alo 181 Çevre' 
hattının yanı sıra 
büyükşehirin 'Alo 
153' hattına da 
kaçak yapılarla ilgili 
şikayetlerini ilete
bilir. Kentimizin 
geleceğini karart
mayalım" şeklinde 
konuştu.

çalışan ekipmanların 
sağlık raporları 
ve kullanılan 
malzemelerin 
üretilen malzemeye 
uygunluğu bizim 
için esas alınıyor. 
Bunlardan biri ya da 
birkaçı eksik olduğu 
takdirde iş yerine 
para ya da kapatma 
cezası veriyoruz. 
Sadece Bursa değil 
ilçelerde de dene
timlerimiz tüm 
hızıyla devam edi 
yor. Bursa merkezde 
32, ilçelerde 45 don
durma üretim yerini 
denetledik. Toplam 
denetleme yap
tığımız işyeri sayısı 
2008 itibariyle 7 bin 
200'dür. 2007 yılında 
141 ceza tutanağı 
kesildi. Bu yıl da 
bir çok işyerine 
ceza kesildi" şek
linde konuştu.

Cengiz ALTUĞ

ÖNEMLİ KENE TÜRLERİ

Keneler lxodidae (sert keneler) ve 
Argasidae (yumuşak keneler) olmak üzere 
iki familya altında incelenirler.

İXODIDAE (SERT KENELER) 
kodes ricunus: Dişi vücut ovalimsi 

elipsoittir. Açken dorso ventral olarak 
yassı, kırmızımsı sarı kan emdiğinde 
kutukula gergin ve parlak kırmızımsı 
maun renginde; aç iken boyu 4,2 mm, eni 
3,2 mm döllenmiş ve kan emmiş dişi, 11.4 
mm boyunda ve 6,6 mm enindedir. Şişmiş 
dişi gri renkte, yuvarlak hint yağı bitk
isinin tohumunu andırırlar. Bazen renkleri 
sarı esmerdir. Gözleri yok.

Erkek vücut dorso-lateral olarak basık 
yumurta şeklinde, arka kısmı biraz daha 
geniş ve yuvarlak; sırtı örten scutum düz 
ve parlak maun renginde, kenar kıvrım ise 
daha açık ve sarımsı renkte boyu 1,96 - 
2,42 mm, eni 1,12-1,30 mm, kapitalum 
büyük boyu 0,45 mm kadar, hipistomun 
yan dış sırasının ortasında 6-8 tane büyük 
diş var, bunlardan en arkadakiler en 
büyüktür. Göz. bulunmaz.

BİYOLOJİSİ: Kanla dolmuş olan dişiler 
konukçuyu terk ederek toprakta bitkiler 
arasına veya üzerine yumurtalarını koyar 
lar. Bir dişi bir hafta içerisinde 100-1000 
yumurta yapar. Uygun koşullarda bir bu 
çuk ay sonra yumurtalar açılır ve yumur
talardan larvalar çıkar. Bunlar genel ola 
rak küçük hayvanlara yapışarak, bunlar
dan 3-6 gün süreyle kan emerler. Sonra 
yere düşer ve orada bir ay kadar kalırlar.

Bu sürede birinci gömleği değiştirerek 
nymph olurlar. Bunlar tekrar bir başka 
konukçuya geçer ve orada da bir hafta 
kadar kan emerler. Tekrar yere düşerler, 
yerde 2 ay kalırlar. İkinci gömleği değiştiri . 
rerek ergin olurlar. Erginler 3.ncü bir 
konukçuya geçerler ve tekrar kan emme 
ye başlarlar. Dişiler erkeklerden daha çok 
kan emerler. Çiftleşmeden sonra erkekler 
ölür. Dişiler yumurta koymak için toprağa 
geçer uygun çevre koşullarında hayat 
devrelerini yaklaşık 6 ayda tamamlarlar.

Konukçuları: Köpek, kedi, sığır, koyun, 
geyik, yabani keçi, panter, at, keçi, eşek, 
katır, tilki, tavyan, sincap, fare ve diğer 
bazı hayvanlar ile insanlarda görülür. -| 
Ülkemizde yaygın bir kene türüdür.

Bu kene sığırlara piroplasma bovisi, 
köpeklere piroplasma canisi sığır ve 
koyunlara Anaplaose’u taşır.

Rhipicephalus sanguineus Latreille
Dişi: Vücut oval, solgun sarımsı kah 

verengi boy 3-4 mm en 1,5-2 mm, döllen
miş ve kan emmiş dişiler hafif yassı elip
soit, boy 3-13 mm eni 6-7 mm dir.

Rengi sarımsı boz veya esmer kır
mızımsı maun rengindedir.

Gözler scutumun iki yanında orta hiza- 1 
da yer alır. Genital delik geniş arka kenarı 1 
açık ‘V’ harfi şeklindedir.

Erkek : Vücut oval ön kısmı dar, arka i 
geniş boyu 2,4-3,4 mm, eni 1,25-1,65 mm * 
dir. Hipostom kısa ve kalın, üzerinde 3/3 N 
sıra ve aynı büyüklükte dişler vardır. t 
Scutum kırmızımsı kahverengi üzerinde 
sık küçük noktalar, bunlar arasında 
seyrek nokta şeklinde çukurlar bulunur, g

Scutumun ön kısmında sade göz 
vardır. Devamı var.

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.coin

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI 

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ.

Adres: İstiklal Cd. Gemlik I BURSA 
TEL: 0.224 513 60 40
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İnternette tanıştığı 
katlın vüziinden karısının 

boğazını kesti
Bursa'da internette 
tanıştığı kadının 
fotoğrafını yanında 
taşıyan şahıs, 
fotoğrafı gören 
karısıyla tartışarak 
boğazını kesti. 
Ağır yaralanan 
kadının sağlık 
durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
İddiaya göre, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Erikli 
Mahallesi Ömür 
Sokak'ta oturan 
fayans ustası 
H.A. (33), bir 
arkadaşlık 
sitesinde tanıştığı 
ve fotoğrafını yanın
da taşıdığı kadın 
yüzünden eşi 
Z.A. (30) ile tartıştı.

T MA “SUYUNU BOŞA 
......"... ..* HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

1 BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP 
Tel : 513 24 74 Fax: 514 1O 21

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SAÎlLbeMMIMZİÇİH BİZİ MIHIZ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

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

Bodrum Tuzİa’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

Karısının sürekli 
fotoğraftaki kadını 
sorması üzerine 
H.A., konuyla 
ilgili konuşmak 
için eşini otomobile 
bindirerek 
Fidyekızık 
Mahallesi'ne 
doğru yola çıktı. 
Araçta tartışan 
eşine, "ya sen 
beni öldür, 
ya da ben seni 
öldüreyim" diyen 
H.A., bıçakla 
Z.A.'yı boğazından 
yaraladı.
Gömleğini çıkar
tarak boğazına 
tampon yaptığı 
eşini Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
getiren H.A., 
daha sonra

Ertuğrulgazi Polis 
Merkezi'ne giderek 
teslim oldu. 
Ameliyata alınan 
2 çocuk annesi 
Z.A.'nın hayati 
tehlikesinin 
sürdüğü öğrenildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Cinayet Bürosu 
ekipleri tarafından 
gözaltına alınan 
zanlı ifadesinde, 
bir süre önce 
internetten bir 
kadınla tanıştığını 
ve eşinin bunu 
öğrendikten sonra 
sürekli kendisine 
sormasından 
dolayı tartıştıklarını 
söyledi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

I£

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
alacak verecek 
meselesinden 
çıkan kavgada bir 
kişi bıçaklandı. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Vatan 
Mahallesi Vatan 
Caddesi'nde mey

Kuzey Irak'tan Türki 
ye'ye sokulan güm
rük kaçağı sigara ve 
içkileri İzmir, İstan
bul, Ankara Ordu, 
Bursa ve Antalya 
gibi illerde piyasaya 
süren şebekeye yö 
nelik beş ilde eşza
manlı yapılan ope 
rasyonda, 16'sı 
orga nizatör 26 kişi 
gözaltına alındı.
Aramalarda ise 32 
bin 261 paket yaban 
cı menşeli sigara, 
bin 49 adet puro, 
131 şişe içki, 59 
adet Kaı'aşnıkof ve 
tabanca mermisi 
ele geçirildi. 
İzmir Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Mü 
dürlüğü Mali Suçlar 
Büro Amirliği ekip
leri, bazı kişilerin 
Kuzey Irak'tan 
Türkiye'ye sokulan 
gümrük kaçağı siga 
raların ticaretini yap
tığını belirledi. Bu 
kişilere yönelik dört 
ay süren teknik ve 

ELEMAN ARANIYOR

«- BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN araniyor

Müracaatrsin suren -M *
İnş.Zey.Gıda Taş. Tur. 
San. ve Tic. Üd. Şti. 525 1700

dana gelen olayda 
Yakup K: (38) ile 
Şükrü B. (44) 
alacak verecek 
nedeniyle tartış
maya başladı. 
Tartışmanın 
kısa sürede kavgaya 
dönmesiyle Şükrü 
B., sustalı bıçakla 
Yakup K.'yı bıçak
ladı. Hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun

fiziki takip başlatan 
polis İ.B., E.M., Ş.A. 
ve M.Ç.'nin, 
Gaziantep, Mardin 
ve Hatay gibi iller
den kamyonlar, oto
büsler ve kargolar 
vasıtasıyla başta 
sigara olmak üzere 
gümrük kaçağı mal 
zemeleri İzmir, Anka 
ra, İstanbul, Ordu, 
Bursa ve Antalya'ya 
gönderdiğini tespit 
etti. Başta İzmir 
olmak üzere Mani 
sa, Gaziantep, Şanlı 
urfa ve Mardin'de 
yapılan eşzamanlı 
operasyonda, güm
rük kaçağı malze 

iyi olduğu öğre
nilirken zanlı Şükrü 
B., arkadaşı olan 
Ramis Ç.'den 
emanet aldığı 
16 RC 149 plakalı 
otomobile olay 
yerinde bulunan 
kişilerce zarar 
verildiğini söyledi. 
Polis, olayla 
ilgili başlattığı 

soruşturmayı 
sürdürüyor.

meleri kamyon ve 
otobüslerle batı ille 
rine gönderdikleri 
iddia edilen İ.B. (35), 
E.M. (36), Ş.A. (46), 
M.Ç. (31), depolan
masını ve piyasaya 
sürülmesini koor
dine eden R.K, (22), 
N.S. (23), H.E. (26), 
Ö.S. (32), A.D. (30), 
S.D. (25), F.A. (53), 
M.A. (29) ve Z.A. (24) 
ile bu malzemeleri 
Alsancak semtinde
ki pasajlar ve işyer
lerinde piyasaya 
süren C.D. (24), 
O.B. (47), G.D .(42) 
ve B.l. (40) yakala
narak gözaltına 
alındı. Operasyon 
kapsamında ikisi 
depo olmak üzere 11 
işyeri ve 16 ikamette 
yapılan aramalarda 
değişik markalarda 
32 bin 261 paket 
yabancı menşeli 
sigara, bin 49 adet 
puro, değişik çaplar
da 59 adet Kalaşni 
kof ve tabanca mer
misi, 193 paket 
sigara tütünü, 131 
şişe içki, 36 adet 
spor ayakkabası, 
148 kutu vitamin 
hapı, 37 kilogram 
çay, 317 gram esrar 
ve iki adet radyo 
ele geçirildi.
Gözaltına alınan 
26 kişiden bazıları 
ifadelerinin alın
masının ardından 
serbest bırakılırken 
16 zanlı ise 
sorgularından 
sonra adliyeye 
sevk edildi.
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ELEMAN ARANIYOR

[ Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir^

TECRÜBELİ 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR 
YATAŞ HOME

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK 

TEL: 514 78 77

AZ0TY01UNDA
İSLAMKÖY 

AKCAHGUMRÜKLEMEYANINDA 
4000 012 MSI SAHİBİNDEN

SATI1IKTIR 
GSM05322542480

SATILIK DAİRE

Denize sıfır, 3 yatak odalı 
135 m2 iki cepheli ve 

2 balkonlu bahçeli otoparklı 
lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

Tel:5131899GSNI:0.5333564439

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

ELEMAN ARANIYOR I1 ELEMAN ARANIYOR
Zevtinişletmesinde çalışacak 

MHEBİİEN 

BAYflNELEMANARflNIYOR.
CİZNfflZEYTİHCllIl

TEl: 0.224 514 40 90 
0.533 462 83 11

BAY-BAYANSATIŞMÜDÜRÜ 
BAYANSATIŞEMLEMANI 

MUHASEBEMÜBÜRÖ 
ŞANTİYEELEMANIARANIYOR 
MÜr:GMAİnş.Lld.Ştl.

OrJııaKaıaMlı. Ilıca taüoSO 
TEL: 512 0 0 50 GEMLİK

GEM1İK SİNEMA GÜNlflÖÜ
venüs smAsı Tel :513332i)
Filmin Adı i

O.... çocukları 14.00-16.15-19.00-21.15
Arkadaşım Tilki 14.15-16.00-19.15-21.00 )
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faıİHlMM
Seyfettin ŞEKERSOZ

Öz Karadenizspor 
Voleybol takımı 
yaptığı çalışmaların 
karşılığını 
Voleybol 3. ncü 
lige çıkmakla aldı. 
Uzun zamandır 
İlçe Kapalı Spor 
Salonunda 
çalışmalarını 
aralıksız sürdüren 
Öz Karadenizspor 
Voleybol takımı, 
Yalova grubunda 
oynadığı maçlar 
sonunda Türkiye 
Voleybol 3. ncü 
liginde oynamaya 
hak kazandı. 
İlçemizin tek 
temsilcisi olan 
bordo mavili 
ekibimiz, Yalova 
grubunda oynadığı 
ilk maçında 
Edirne Keşan 
Gençlik Spor 
takımını 3-2 

yenmeyi başardı. 
4 takımdan oluşan 
grup maçlarına 
maddi sıkıntıdan 
dolayı Tekirdağ 
Malkara takımının 
gelememesi 
sonucu Öz 
Karadenizspor 
yaptığı ilk maçı 
kazanarak 3. ncü 
ligde oynamaya 
hak kazandı.
İkinci ve grup 
liderliği maçında 
İstanbul 
Büyükdere 
karşısına Alaattin, 
Mehmet, Suat, 
Tayfun, Ömür ve 
Ramazan'la çıkan 
Öz Karadenizspor 
takımı rakibine 
3-0 yenildi^ 
Temsilcimiz Öz 
Karadenizspor 
Yalova grubundan 
ikinci takım olarak 
Türkiye 3. ncü 
ligine çıkmayı

başarması
Gemlik'te sevinçle 
karşılandı.

Temsilcimiz Öz 
Karadenizspor 
Voleybol takımı

maçlarını 
önümüzdeki 
sezonda İlçe

Kapalı Spor 
Salonunda 
yapacak.

İn MılMı İm Mı lıniM ıü MıMıMı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 47.’si 
düzenlenen Uluslara 
rası Bursa Festivali 
çerçevesinde 
konser veren Türk 
Pop Müziği’nin 
sevilen sesi Emre 
Aydın, muhteşem 
konseriyle hayran
larının gönlünde 
taht kurdu.
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nda ger 
çekleştirilen konse 
re, ünlü popçunun 
özellikle genç hay 
ranları büyük ilgi 
gösterdi. Bursa’da 
muhteşem bir din
leyici kitlesiyle karşı 
(aştığını söyleyen 
Aydın, sahne perfor
mansıyla hayran
larını büyüledi.
Sezen Aksu, Barış

Manço ve Candan 
Erçetin gibi ünlü 
sanatçıların, en sevi 
len parçalarını da 
yorumlayan Emre 
Aydın, gençleri ken 
dine bağlayan ‘Afili 
Yalnızlık’, ‘Dayan 
Yalnızlığım’, ‘Hare 
ket Vakti’, ‘Git’ ve 
‘Belki Bir Gün

Özlersin’ gibi sevi* 
len şarkılarıyla 
Açıkhava Tiyatro 
su’nu adeta titretti. 
Genç popçu, Yenici 
Türkü’nün “Yağmu 
run Elleri” şarkısını 
ise hayranlarıyla 
düet yaparak söyle
di. Adana’dan kon 
ser için gelen Emre 

Aydın Fan Kulüp 
üyeleri ise konser 
süresince sanatçıya 
seslerini duyurabil 
mek için birbirleriyle 
yarıştılar. Sevilen 
popçu bir ara davu
lu eline alarak, voka 
üstleriyle birlikte se 
venlerine davul 
şovu yaptı.

Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (YURT 
KUR), halen bir yük
seköğretim kurumu- 
na devam eden ara 
sınıf öğrencilerinin 
yurt, burs, öğrenim 
ve katkı kredisi baş 
vurularını 1 Tem 
muz-3 Ağustos 
2008 arasında 
yapabileceklerini 
bildirdi.
YURTKUR'dan 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
2008-2009 öğretim 
yılında kurumun 
yurtlarında barın
mak, burs, öğrenim 
ve katkı kredisi 
almak iste yen 
öğrenciler için 
başvuru tarihlerinin 
belirlendiği 
kaydedil di. Buna 
göre, halen bir 
yükseköğretim 
kurumuna 

devam eden ara 
sınıf öğren çileri 
başvurularını 1 
Temmuz-3 Ağustos 
2008 tarihleri 
arasında yapacak. 
Yüksek lisans, 
doktora, ön kayıt 
ve özel yetenek 
sınavı ile yük
seköğretim pro
gramına girecek 
öğrencilerin 
başvuruları ise 22 
Eylül-5 Ekim 2008 
tarihleri arasında 
olacak. Kurum yurt
larında barınmakta 
iken yükseköğretim 
kurumunu süresi 
içerisinde bitire- 
memiş artık yıl 
öğrencilerinin yurt 
başvuruları, 8-24 
Eylül 2008 tarihleri 
arasında 2007-2008 
öğretim yılında 
barındıkları yurt 
müdürlüklerine 
yapılacak.

İSİM ve SOYİSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
2008/148 esas, 2008/324 karar nosu 

ile Alşan Aliyev olan ad ve 
soyadım Ali Şan olarak düzeltilmiştir. 

İlan olunur.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi'nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

O— Gemlik Halk Eğitim Merkezinden 
aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür. HALİS AY

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
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Yaz meyveleri 
şifa Kaynağı

Uzmanlar çöl sıcaklarına karşı uyarıyor
Çilek, Kiraz, Vişne: 
Antosiyanin yönün
den zengin olan bu 
meyveler; idrar sök
türür, vücuttaki 
zararlı maddelerin 
atılmasına yardımcı 
olur. Kabızlığı 
giderir. Nikris, rom
atizma, damar 
sertliği ve mafsal 
kireçlenmesinde 
faydalıdır. Sinirleri 
kuvvetlendirir. 
Vücudun direncini 
artırır. Nezle için 

_ şifadır. Göğsü 
|_v»’muşatır, öksürü 
! Keser. 
Sivilceleri önler.
Şeftali ve Kayısı: 
Potasyum deposu 
besinlerdir. Ayrıca 
C vitamini ve çok 
sayıda flavonoid 
ihtiva eder. 
Çok faydalı yaz 
meyveleridir. 
Kansızlık, sinir 
zafiyeti ve zihinsel 
yorgunluklara karşı 
da tam bir şifa kay
nağıdır. Kan 

Ibasjncım düzenler.
İştah açar ve hazmı 
kolaylaştırır.
Erik: Yüksek antiok-; 
sidan kapasitesi 
olan besindir. 
Bünyesinde B1, B2, 
B3, B6, A, C ve E 
vitaminleri, protein, 
karbonhidrat, selü 

loz ve mineral 
olarak da kalsiyum, 
sodyum, demir, 
potasyum ve mag
nezyum bulunur. 
Regl düzenleyici, 
idrar söktürücü ve 
terleticidir. Sinir sis
temini takviye eder. 
Kanı temizler ve 
kansızlığa çare olur. 
Karpuz: Hem 
likopen, hem de 
vitamin ve mineral 
açısından zengin, 
antioksidan kapa
sitesi yüksek bir 
yaz meyvesidir. 
Böbrekleri çalıştın 
yor, idrar söktürü 
yor. Böbreklerde ve 
kanda biriken üre 
ve ürat tuzlarını 
temizliyor.
Kanseri önlüyor. 
Kavun: Bol miktar
da B vitamini, brom 
ve iyot içeriyor. Bu 
sebeple kavun, 
sinirleri yatıştırıyor, 
kolay bir uyku 
sağlıyor. Damar 
tıkanıklığı, kansızlık 
için de öneriliyor. 
Üzüm: Bol miktarda 
vitamin, potasyum 
ve demir vardır. En 
önemli özelliği kan 
yapmasıdır. Ayrıca 
bedeni ve zihni 
güçlendirir. Zararlı 
maddelerin dışarı 
atılmasını sağlar.

Basra Alçak Basın 
cı'nın etkisinde 
bulunan Türkiye'ye 
çöl sıcakları geliyor. 
Sıcaklıklar, Ege, 
Akdeniz ve Güney 
doğu Anadolu böl
gelerinde 40 dere 
cenin üzerine çıka
cak. Uzmanlar ise, 
çöl sıcaklarına karşı 
uyardı. Hacettepe 
Üniversitesi Kardiyo 
loji Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ferhan Özmen 
özellikle kalp hasta
larının yediklerine 
özen göstererek, 
öğle gibi günün 
sıcak saatlerinde 
dışarı çıkmamalarını 
önerdi. Hacettepe 
Üniversitesi Kardiyo 
loji Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ferhan Ö.zmen 
yaptığı açıklamada, 
sıcaklık artışlarıyla 
birlikte yiyeceklere 
de dikkat edilmesi 
gerektiğine işaret 
etti. Prof. Dr. Özmen, 
ağır, hazmı güç 
gıdalar yerine meyve 
sebze ağırlıklı 
gıdaların tüketilmesi 
gerektiğinin altını 
çizdi. Öze il i kl e 
yaşlıların ve kalp 
hastalarının sıcak 
havalara dikkat 
etmesinin önemli 
olduğunu bildiren 
Prof. Dr. Özmen, 
“Bol sıvı tüketilmeli. 
Kıyafet seçimi de 

önemli. Açık renk ve 
pamuklu giysiler 
seçilmeli. Ayrıca öğ 
le saatleri gibi gü 
nün sıcak saatlerin 
de kalp hastaları 
mümkünse dışarı 
çıkmamalı” dedi.
-“ÇÖL SICAKLARI 
SİZİ KURUTMASIN”- 
Istanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta ise, çöl 
sıcaklarında ortaya 
çıkan en büyük 
sağlık sorunlarından 
birinin tıp dilinde 
‘dehidratasyon* ismi 
verilen vücudun 
susuz kalması duru
mu olduğunu bildir
di. Prof. Dr.
Küçükusta, yaptığı 
değerlendirmede, 
sıcak günlerde sık 
rastlanan sağlık 
problemlerinden 
birinin tıp dilinde 
‘dehidratasyon1 
ismini verilen tablo, 
yani vücudumuzun 
susuz kalması 
olduğunu söyledi. 
Dehidratasyonun 
başlıca iki nedeni 
olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Küçükusta, 
“Birincisi, vücuttan 
fazla sıvı kaybe
dilmesidir. Kusma 
ve ishaller, fazla 
idrara çıkma, aşırı 
terleme ve yüksek 

ateş gibi. İkincisi ise 
bulantı, iştahsızlık 
gibi nedenlerle 
yeteri kadar sıvı ah- 
namamasıdır. Yeteri 
kadar sıvı alınmadığı 
takdirde sıcak hava
da yapılan ağır egz
ersiz ve sporlar da 
dehidratasyona yol 
açabilir” dedi. Prof. 
Dr. Küçükusta, nor
mal bir erişkinin, ter
leme ile, nefes alıp 
verme ile, idrar ve 
dışkı ile günde orta
lama olarak 2.5 litre 
sıvı kaybettiğini soy 
leyerek “Bu sıvılar 
ile vücudun sıvı 
dengesini düzenle 
yen sodyum, pota
syum ve kalsiyum 
gibi elektrolitler de 
yitirilir. Ancak, 
yediğimiz içtiğimiz 
besinlerle ve içecek
lerle kaybettiğimiz 
sıvı ve elektrolitleri 
yerine koyarız ve 
her hangi bir sağlık 
problemi ortaya çık
maz” diye konuştu. 
-BEBEKLER 
SUSUZLUĞA DAHA 
HASSAS- 
Dehidratasyonun ha 
fif, orta ve ağır ol 
mak üzere derecele 
ri olduğunu bildiren 
Prof. Dr. Küçükusta 
şunları söyledi: 
“Ağır dehidratasy
onun ölüme kadar 
giden önemli bir 
sağlık problemi 
olduğunu hemen

hatırlatmak istiyo
rum. Bebekler, 
küçük çocuklar 
dehidratasyona 
daha duyarhdırlar, 
çünkü vücutlarının 
daha büyük bir 
bölümü su içerir, 
metabolizmaları 
daha hızlıdır, terleme 
kapasiteleri daha 
düşüktür, böbrekleri 
de erişkinlerinki 
kadar su tutamaz. 
Tansiyon düşmeye 
başlarsa tehlike var 
demektir. Peki 
vücudumuzun susuz 
kaldığını nasıl 
anlarız:
-Ağzın ve dudakların 
kuruması, 
tükürüğün azalması 
ve daha yapışkan 
olmaya başlaması 
-Bebeklerde bıngıl
dakların içeriye 
doğru çökmesi. 
-İdrar miktarının 
azalmaya ve idrar 
renginin koyulaş
maya başlaması 
-Derinin kuruması ve 
terlemenin ortadan 
kalkması
-Susama hissi 
-Halsizlik, bitkinlik, 
iştahsızlık, uyku 
hali
-Baş ağrısı, baş 
dönmesi, çarpıntı, 
karın ağrısı 
-Dehidratasyonun 
dercesine göre uyku 
halinden komaya 
kadar giden bilinç 
değişiklikleri.-

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 «n 74
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus. Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 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 (2126) 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
Aydi.n 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__________ 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi t>T-> 1U Oö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık .513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

28 Haziran 2008 Cumartesi 
SENA ECZANESİ 5130102

29 Haziran 2008 Pazar 
AHSEN ECZANESİ 5130133

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3095 

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)



GemlikKErfez Sayfa 12

KAMERA’SİSTEMIİ



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

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

‘TRAFİK * YOL BELGESİ
♦^!?TESCİL*TE",ZKA6|DI 

TESC,L-MUAYENE

• NAKİL * DEVİR 
Tüm Trafik Sigorta İşlemleri 

______ İTİNA İLE YAPILIR

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştı

BumumiıiMimı
Balıkesir polisince tarihi eser kaçakçılarına yönelik Bursa, 

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Aydın, Muğla, Manisa ve Edirne’de 
eş zamanlı “Tapınak (K)” adlı operasyonla gözaltına alınan 39 şüpheli
den 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında 
Gemlik DP İlçe Başkanı ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yıldırım A. 
da bulunuyor. Polis aynı olayda 9 kişiyi daha arıyor. Haberi sayfa 3’de

talih din

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dündar Parmaksızoğlu
Dündar Parmaksızoğlu, Mudanya’da yerel 

lasının duayenlerinden biriydi.
27 Haziran sabahı tedavi gördüğü Mudanya 

Jevlet Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.
Bana gönderilen elekTronik posta! iletisini geç 

okuyunca cenazesine katılamadım. Devamı 5’de

Gemlik’te meydana gelen hafif şiddetli 
deprem korkuttu. Dün saat 11.28 
sıralarında 3,7 büyüklüğündeki deprem 
korkulu anlar yaşanmasına neden ol 
du. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Ra 
sathanesi ve Deprem Araştırma Ensti 
tüsü’nden edinilen bilgiye göre, dün 
saat 11.28 sıralarında enlemi 40,4588, 
boylamı 29.0215 merkezi Gemlik Körfe 
zi olan 3,7 büyüklüğünde yerin 5 kilo
metre derinliğinde meydana gel diği 
öğrenildi. Verilere göre, 24 Haziran 
2008 günü saat 15.00’de enlemi 
40.4367 boylamı 29.2380, derinliği 5,2 
ve şiddeti 2,5 olan hafif bir depremin 
meydana geldiği öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Devre göre uyan., nabza göre şerbet 
veren adam.. Aslında cüdam..

Yazar Latife Tekin, Karabük Kültür-Sanat 
ve Sanayi Festivali kapsamında düzenlenen, 
"Kentleşme, Sanayi ve Edebiyat' konulu kon
feransta hükümetin politikalarını eleştirdi.

Bu sırada, dinleyiciler arasında bulunan 
Belediye Başkanı Hüseyin Erer, yazarın söz
leri üzerine konuşmanın yapıldığı platformun 
önüne gelerek, "Burası sanatsal ve kültürel 
etkinliğin yapıldığı bir yer... Siz, burada 
siyaset yapamazsınız. Burası siyaset yapıla
cak yer değil" dedi.

Yazar Latife Tekin de, "Özgürce konuşa
mayacaksam, burada da durmamın hiç bir 
anlamı yok. Lütfen eleştiriye açık olun" di 
yerek, konferansı terketti.

Memleketimden bir manzara daha..
İbret-i alem için..
Belediye Başkanı'nın "duyarlılığına” 

bakın..
Başbakanına, bakanına, milletvekiline 

yaranmak için nasılda tepki koyuyor.
Bravo başkan..
Her devre göre hizmet edenler,kılıktan 

kılığa girenler..
Gelen ağam giden paşam diyenler..
Hep var..
Başkan da kolay siyasetçi olmadı ya..
Etek yalayarak, diz öperek buralara geldi.. 
Bu işler çok sıkıcı..
Görüntü yaratmak..
Birilerine şirin görünmek..
Koltuğunu kaptırmamak için..
İnsanlar inançlarına bile yeniden yon 

veriyorlar..
Hamidiye'de özel bir ğün..
Önceki gün Hamidiye Köyü'ndeydik.. 
Geleneksel Köy Günü'ne katıldık... 
Belediye Başkanları, İlçe Emniyet

Müdürü, siyasal parti başkan ve yöneticileri, 
devlet ricali., yurttaşlar, Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı Selim Şahin de oradaydı..

Bir de sürpriz konuk vardı..
Efsanevi Emniyet Müdürü şimdilerin Yurt 

Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan Hami 
diyeli dostlarının davetini kırmamıştı..

Hep birlikte Muhtarın,Ahmet Öğretmen’in, 
Haşan Müdür'ün ve ezcümle tüm Hamidi 
yelilerin olağanüstü konukseverliğiyle onla 
rın mutluluklarına ortak olduk..

Muhtarın önderliğindeki köy halkı güçleri
ni bir araya getirmişler ve "gün" düzenlemiş 
ler..

Amaç Köyün tanıtımını yapmak..
Geleneksel adetlerini ve mutfak kültürünü, 

topluma yansıtmak..
Katmer... Pilav..
Elinize sağlık...
Sonrasında ikram edilen Napolyon kiraz 

lar köyün doğasını yansıtıyordu..
Bizim gazetenin haber müdürü Seyfettin 

Ağabey'in keşfiyle tattığımız.
Al-kiraz ise kirazın hası..
Yoksa..
Devşirme Napolyonlarla yetinecektik..
Gerçi onlar da çok lezzetliydi..
Ama Asil'in yerini tutmuyor...
Her şey çok güzeldi de...
Yinede can yakan durumlar da vardı.. 
Allah'la kulun arasında kimsenin işi yok.. 
Müezzin ezanı okur..
Müminler de uygunlarsa namaza giderler.. 
Gitmeyebilirler de..
Din de...
Rica minnet olmaz..
Zorlama ise hiç olmaz.
Allah nur içinde yatırsın 80 küsur yaşın

da rahmetli olan Hacı dedem bize öyle öğret
mişti..

Ama şimdi...

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bu yıl askerlik . 
çağına giren 1989 
doğumlular ile 
daha yaşlı doğumlu 
olup, geçen yıllarda 
askerliklerini 
erteleten yükümlü
lerin son yokla
malarının 25-29 
Ağustos 2008 
tarihleri arasında 
Gemlik Askerlik 
Şubesi 
Başkanlığı'nda 
yapılacağı 
duyuruldu.
Gemlik Askerlik 
Şubesi 
Başkanlığımdan 
yapılan açıklamada, 
son yoklama 
için yükümlülerin 
yanlarında 
getirmeleri gereken 
belgelerin
1- Nüfus cüzdanı, 
2- Diploma, çıkış 
belgesi veya tasdik
name aslı ve 
bu belgelerin 
fotokopisi,,
3- İki adet vesikalık

4- Bonservis, 
sertifika veya kurs 
belgesi aslı ve 
fotokopisi,
5- Sürücü belgesi 
ve fotokopisi, 
6- Hastalık veya 
arızalarına ait 
rapor veya tedavi 
belgelerinin aslı 
ve fotokopisi, 
7- Verem savaş 
dispanserinden 
alınan verem 
taraması sonuç

sııuıiuııııiiDiimiiijiıııııi
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

belgesi.
Askerlik şubesince 
yükümlülerin, 
şubede mevcut 
adreslerine son 
yoklama için 
çağrı tebligatının 
çıkarıldığı 
belirtilirken, 
"Gerekli koşullara 
uyan yükümlülerin, 
çeşitli nedenlerle 
ellerine son 
yoklama çağrı 
pusulası 
geçmese dahi

Askerlik 
Şubesine 
başvurmaları. 
Son yoklama için 
Askerlik Şubesine 
başvurmayanlar 
1111 sayılı Askerlik 
kanununun ilgili 
maddelerine göre 
cezalı duruma 
düşeceklerinden 
konuya gerekli 
hassasiyeti 
göstermeleri 
menfaatleri 
icabıdır" denildi.

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR 

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 

Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştı

II ll|l Milli Mili» MM
Balıkesir polisince tarihi eser kaçakçılarına yönelik Bur.^a, 

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Aydın, Muğla, Manisa ve 
Edirne’de eş zamanlı “Tapınak (K)” adlı operasyonla gözaltına alınan 
39 şüpheliden 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar 
arasında Gemlik DP İlçe Başkanı ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
Yıldırım A. da bulunuyor. Polis aynı olayda 9 kişiyi daha arıyor.

F«ıF0/?WW
Diş Hekimi

Özcan VURAL 1
ozcanvural1933@hotnriail.com 
www.milliyet/blog/özcan vııral I

1

Balıkesir polisinin 
tarihi eser kaçak 
çılarına yönelik 
düzenlediği, 
"Tapınak (K)" 
operasyonunda 
adli makamlara 
teslim edilen 18 kişi
den 7'si tutuklandı. 
Balıkesir ile birlikte 
İstanbul, İzmir, 
Bursa; Çanakkale, 
Muğla, Aydın, 
Manisa ve Edirne 
illerinde gerçekleşen 
toplam 39 şüpheli 
hakkında yasal 
işlem yapılan 
operasyonda 
aralarında DP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Yıldırım A. ile 
Balıkesir Üniversite
li Târih Solümü 
öğretim üyesinin de 
aralarında bulun
duğu 18 kişi cuma 
günü adliyeye 
sevk edilmişti. 
Savcılıktaki ifadeleri 
nin ardından 
7 kişi serbest

Takla atan araçtan sağ çıktı
Bursa'da bir oto
büsün sıkıştırdığı 
ileri sürülen 
otomobil, park 
halinde bulunan 
başka bir otomobile 
çarparak takla attı. 
Kazadan sürücü 
ve 4 yaşındaki 
oğlu, burnu bile 
kanamadan 
kurtuldu.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza 
Osmangazi ilçesi 
Darmstad 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
16 GJ 995 plakalı

Köftecinin tuvaletimle darp edilerek öldiirülılii
Bursa'da bir şahsın 
tuvalette ölü 
bulunması üzerine, 
Cumhuriyet .
Savcılığı olayla , 
ilgili soruşturma 
başlattı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay

bırakılırken, 11 kişi 
de tutuklanmaları 
istemiyle mahke 
meye sevk.edilmişti. 
Balıkesir Nöbetçi 
Sorgu Mahkemesi’n 
de dosyaları incele
nen şüphelilerden 
suç örgütünün lideri 
olduğu belirtilen 
Hakan Ş. DP Gemlik

otomobilinde
4 yaşındaki oğlu. 
Mehmet Demir

Alpdoğan ile 
seyir halinde 
olan Ahmet

Osmangazi ilçesi 
Nalbantoğlu 
Mahallesi'nde 
bulunan bir köfte
cide meydana 
geldi. Köftecinin 
tuvaletinde bir 
şahsın yerde yat
tığını gören vatan

İlçe Başkanı olan 
Yıldırım A., Selçuk 
k., Mehmet B., Fethi 
Ç., Hayrettin Ü. ve • 
Bodrum’da ünlü 
bir diskonun sahibi 
olduğu belirtilen 
Ahmet P. isimli 
7 şüpheli tutukla
narak Balıkesir 
Cezaevine 

daşlar, durumu 
hemen 112 Acil 
Servis ekiplerine 
bildirdi.
Olay yerine 
gelen Acil Servis 
ekipleri, şahsın 
öldüğünü tespit 
etti. Yakın

gönderildi.
Öğretim üyesi 
Kahraman B. ile 
Erol A., Eyüp Bülent 
D. ve Bülent Ş. 
isimli 4 şüpheli 
ise 'denetimli 
serbestliğe' göre 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı. Bu 
şahısların ikamet 
ettikleri yerdeki 
en yakın polis 
merkezine her 
gün uğrayıp imza 
atacakları izinsiz 
yer değişikliği 
yapamayacakları 
belirtildi.
Balıkesir Emniyet 
Müdürlüğü 
KOM Şubesinin 
gerçekleştirdiği 
"Tapınak (K)" 
isimli operasyonla 
ilgili soruşturmanın 
devam ettiği, 
kaçan 9 kişinin 
daha arandığı, 
yakalanmalarına 
çalışıldığı bildirildi.

Alpdoğan(31), 
plakası alınamayan 
bir otobüsün 
sıkıştırması 
sonucu park 
halinde bulunan 
16 ER 100 plakalı 
otomobile çarparak 
takla attı. Kazayı 
gören çevre sakin
leri olay yerine 
koştu. Takla atan 
araçta bulunan' 
Ahmet Alpdoğan ve 
oğlu Mehmet Demir 
Alpdoğan'ın bur
nunun bile kanama
ması herkesi 
sevindirdi.

bir zamanda 
darp edildiği 
anlaşılan 
şahsın ölümü 
üzerine Cumhuriyet 
Savcılığı 
inceleme başlattı. 
Olayla ilgili soruş
turma, sürüyor.

Yüksek Öğretim Kurulu !...

Bu günkü konum Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK )..

Çok önemli garip gelişmeler oluyor.
Görünürde Başkan Yusuf Ziya Özcan, 

(o da oraya yakışmadı) ama sanki YÖK’ü 
başkaları yönetiyor.

Tüm operasyonların perde arkasındaki 
isim İçişleri Bakanı Beşir Atalay.

Uygulayıcısı ise Başbakanlık Müsteşar 
hğı’ndan sonra AKP milletvekilliğine seçi 
len Ömer Dinçer.

Şimdi bu kervana bir süre önce YÖK 
Başkan Vekilliği’ne atanan Doç. Dr. Ömer 
Demir de katıldı. Eyet evet, yanlış oku
madınız, Doç. Dr. Ömer Demir. Yani pro
fesörlerin, dekanların, rektörlerin en tepe
sine bir doçent getirildi.

Bu olacak şey misöyleyin...
Hem de ilk kez. Tıpkı bir albayın 

Genelkurmay 2. Başkanjığı’na getirilmesi 
gibi...

Yani birileri Başkan adına her şeyi 
yapıyor.

O da görüntüyü kurtarmaya çalışıyor... 
Tabii ne kadar kurtardığı da ayrıca 
tartışılır.

Beşir Atalay, Ömer Dinçer, Başkan 
Vekili Doç. Dr. Ömer Demir ve YÖK’e yön 
veren daha pek çok ismin ortak özelliği 
ise, hemen hepsinin YÖK mağduru olma 
lan. Üniversiteden atılmaları..-

Beşir Atalay, Rektör iken “irticacı” 
suçlamasıyla görevinden alındı. Ömer 
Dinçer’in profesörlüğü “intihalci” (kitap 
çalma) gerekçesiyle iptal edildi.

Ömer Demir ise “yetersizliği” iddiasıyla 
profesör yapılmadı.

Eşinin üniversiteyle ilişkisi de Atalay ile 
birlikte, aynı gerekçeyle kesildi...

Görüyorsunuz hepsi özürlü, defolu...
YÖK süreleri dolan dekanların yerine 

atama yapmıyor.
Rektörlük seçimlerini bekliyor. Belli ki 

bu konuda da belli beklentileri var.
Kendilerine karşı olan mevcut rektör

lerin belirleyeceği dekanları atama yerine, 
yeni seçilecek, kendilerine yakın rektörler 
için bu koltuklan boş tutuyor. Ey sayın 
Başbakan ve AKP yöneticileri yakında, 
olası bir YÖK ve rektörler krizi yaşanırsa, 
fatura yine size çıkacaktır

Üniversiteler, kışla ve yargı gibi, siyasi 
kadrolaşmayı hiç kaldırmaz.

Hiyerarşik düzen bozulduğunda, evren 
sel kriterler yok sayıldığında, bu kurumlar 
derin yaralar alır. Tamiri ise çok sancılı 
olur..

Anayasa’ya göre, tercihen rektörlük 
deneyimi yaşamış isimler olsun deniliyor.

Ama nedense Çankaya, YÖK Başkanı 
atamasını yaparken, bu Anayasa kuralını 
göz ardı etti. Şimdi de YÖK başkan vekil
lerini seçerken hiyerarşik düzeni ve gele 
nekleri altüst ediliyor...

Bir o kadar da endişe verici. YÖK sanki 
eski yönetim mağdurlarının oluştuğu bir 
intikam üssüne dönüşüyor.

Peki Türkiye ve üniversiteler bunu 
kaldırır mı? Kesinlikle hayır.

Ey hükümettekiler başınızda belalar 
varken, yeni belalar açmanın kime, ne fay
dası var?

YÖK, siyasi bir organ değil, tıpkı 
Yargıtay ve Genelkurmay gibi devletin en 
önemli, temel kurumlarından biri.

Bir an önce bunun farkına varmanızı 
bekliyoruz...

iail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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"fiüniimüzde Ziraatçılık'toplamışı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni oluşan ve adı 
"Memleket Sevdalı 
lan Derneği" olan 
sivil toplum 
örgütünün Küçük 
Kumla köy içinde 
çiftçilere yönelik 
"Günümüzde 
ziraatçılık" konulu 
bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. 
Açık havada 
yapılan toplantıya 
konuşmacı olarak 
katılan Uludağ 
Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ertuğrul 
Aksöy, AB'ye 
uyumlu dayatma 
uygulamalarla 
çiftçinin her 
geçen gün 
küçüldüğünü 
ve üretim yapamaz 
hale getirildiğini 
vurguladı.
Gemlik Şube 
Başkan lığını Cevdet 
Şa hin'in yaptığı 
"Mem leket 
Sevdalıları 
Derneği"nin ilk kez 
düzenlediği bu tür

toplantıda konuşan 
Doç. Dr. Ertuğrul 
Aksoy, Türk tarımı 

; nın son yıllardaki 
küçülme oranına 
dikkat çekerek "Üre 
ficimiz doğasına, 
toprağına, suyuna 
ve arazisine sahip 
çıkmalıdır" dedi. 
Mazotun, gübrenin 
ve zirai tarım ilaçları 
nın her geçen gün 
pahalılaşarak 
çiftçinin alım 
gücünün düşürül 
düğüne dikkat çeken 
Dr. Aksoy, AB'ye 
uyumlu kraterlerin 
çiftçiye uygulanarak 

bağımlı hale 
getirildiğine de 
dikkat çekerek 
"AB'nin Türkiye 
için hayal 
olmasına rağ
men çiftçimiz 
her geçen gün 
fiyatların art
masıyla mağdur 
duruma getirildi. 
Pamuk başta olmak 
üzere fındık, mısır, 
ayçiçeği yağı gibi 
temel yetiştirdiğimiz 
tarım ürünlerini 
dışarıdan almak 
durumunda 
kalıyoruz" dedi. 
Aksoy, zeytine

15 yasın altında 
sigortalı olanlar 

inceleniyor

de değinerek, 
üretilen ürünün 
kendi fiyatını 
karşılayamaz 
hale geldiğini ve 
zeytin üreticilerinin 
de gübre ve 
ilaç, nedeniyle, 
bahçelerini terk 
etmeye başladık
larını söyledi.

Bursa Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK), Yeni Sosyal 
Güvenlik Yasası'n 
dan etkilenmemek 
için sigortalı olan 
15 yaş altındaki 
kişilerin, çalışıp 
çalışmadıklarını 
tespit etmek için 
incelemelere 
başladı.
Yeni Sosyal Gü 
venlik Yasası'nın 
yürürlüğe girme
siyle birlikte bir çok 
vatandaş yasadan 
etkilenmemek için 
sigorta başvu
rusunda bulundu. 
Başvurularda 15 
yaş altındaki çocuk
ların da sigortalı 
yapılması üzerine 
Sağlık Bakanlığı 
inceleme başlattı. 
SGK'lere yazı gön
deren bakanlık, 
15 yaş altında 
sigorta yaptıran 
şahısların çalışıp 
çalışmadıklarının 
denetlenmesini

istedi. Alınan 
kararla harekete \
geçen Bursa i
SGK İl Müdürlüğü, ,
denetimlerini artırdı. 
Çalışmaların tüm # 
hızıyla devam ettiği
ni ancak denetim 
yapan memurun 
azlığından dolayı 
sürenin uzadığını 
belirten SGK Bursa 
İl Müdürü Ali ?
Gencer, "Şu ana 
kadar yapılan dene
timlerle ilgili bir 
rakam vermek 
mümkün değil.
Yeni Sosyal 
Güvenlik Yasası-ntn 
yürürlüğe gireceği 
son gün, sigortalı 
olmak için 9 bin 500 
kişi başvurdu. 15 
yaşın altında sigor
talı olan binlerce 
kişi var. Bakanlığın 
talimatıyla bu 
kişileri inceleme 
altına aldık. Tespit 
edildiği durumlarda 
para cezası keşi 
yoruz" dedi.

KREDİ KARTINA 3 TAKSİT

GÜRALPORSELEN 
84 PARÇA YEMEK TAKIMI

OTEL - RE/TAURANT - CAFF.TERYA 
FERİLERİNDE ÖZEL KAMPANYA........

%1O EK İNDİRİM

İMAM ASLAN ® 
PORSELEN SATIŞ MAĞAZASI

İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ
Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 23 94 - 513 96 68 Fax : 513 31 02
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Dündar Parmaksızoğlu
Dündar ağabey 75 yaşında 

gözlerini yumdu yaşama..
Onu tanıdığımdan beri 

yüzünün hiç asık olduğunu 
görmedim.

Gemlik Körfez, ilçemizde 
yayınlanan Gemlik Gazete 
sinden sonra ikinci yerel 
gazetedir.

Komşu ilçe Mudanya’da 
yayınlanan yerel gazete olarak ilk 
Mudanya’nın Sesi’ni tanıdım.

Onu da çıkaran Dündar Parmaksız 
oğlu idi.

Yerel gazeteler zor koşullarda yayın
lanır.

Teknik olanakları yetersizdir.
Gemlik Körfez Haftalık gazete olarak 

yayınlanırken, Parmaksızoğlu da 
gazetesini haftada bir gün çıkartmak
taydı.
El dizgisinden entertipe, daha sonra 

ise bilgisayarlı dizgi ve ofset başkı ile 
karşılaştık.
İlçelerde ilk ofset baskıyı Gemlik 

Körfez yaptı.
46x64 kazan ölçüsü olan Harris baskı 

makinasını alınca entertipi hurdaya 
çıkardık.

1999 yılında Ofset Baskı makinalarımı 
Bursa'götürünce sevgili Parmaksızoğ 
lu’nun Mudanya’nın Sesi Gazetesi’nin 
belli sayılan ben bastım.

Babacan tavırları, güler yüzü, 
mesleğin sorunlarına boğulmuş sıkıntılı 
hali hiç gözlerimin önünden gitmiyor.
Zaman zaman Bursa’da veya toplan

tılarda karşılaşırdık.
Bana daima Kadriciğim diye hitap 

ederdi.
Kendisinde 

matbaacılık 
mesleği ve 
gazetecilik 
uğraşısına 
karşı bir saygı 
hissi taşıdım 
hep.
Anadolu 

gazetecisinin 
iki yakası 
biraraya 
gelmez derler 
ya O’nun da 
gelmedi.

Hep

mücadele ile geçti yaşamı.
Son yıllarda matbaasını ve 

gazetesini çocuklarına bırak
mıştı.

Bir pompalı Hyderberg makina 
almıştı.

Bir arsa sattığını duyunca 
telefonla arayıp dertleşmiştik 
yine..

Geçtiğimiz aylarda Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 
yerel basın toplantısına katıldığımda 
Dündar ağa beyi aradı gözlerim ama 
yoktu.

Rahatsızdı.
Dündar Parmaksızoğlu, Mudanya 

Gazeteciler Cemiyeti’ni kurdu.
Orada bulunan birkaç genç gazeteciye 

önderlik etti.
Ciddi bir Dernek oldu kurduğu bu 

dernek.
Tabela Derneği olmadı anlayacağınız. 
Bir çok etkinlik düzenliyorlar, 

Mudanya’nın sesini dünyaya duyuru 
yorlar.

Dündar Parmaksızoğlu, Bursa yerel 
basınında bir ad olarak her zaman yer 
alacak ve yaşayacaktır.

O’nun eseri olan gazeteşininde 
Mudanya’da çocukları tarafından 
çıkarılacağına eminim.

Toprağın bol ve ışık dolu olsun. 
Seni unutmayacağız.

■ I Vl.l ■ || Il|II II ÖZEL

Avrupa Uzman
lar Birliği, Ulu 
dağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon 
Anâbilim Dalı'n 
da yerilen aneste 
zi uzmanlık eğiti
mini akredite 
etti. Türkiye'de 
alanında ilk akre 
dite olan anabi.. 
lim dalı olan UÜ 
Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Ana 
bilim Dalı ayrıca, 
Avrupa'nın anestezi 
merkezi olarak ilan 
edildi.
Uludağ Üniversite- 
si'nin 2001 yılında 
başlattığı eğitim, 
araştırma ile kamu 
hizmetlerini kapsa 
yan reform çalışma 
ları meyvelerini ver
meye devam ediyor.

। Üniversitede Tıp 
^Fakültesi hastane 
asinin verdiği hizmet 
[nedeniyle akredite 
gedilmesinin ardından 
tıp fakültesinde ver
ilen eğitim de birim 
birim akredite oluyor. 
Daha önce Nöroşirur 
ji Anâbilim Dalı ile 
Nükleer Tıp Anâbilim 
dalında verilen uz 
manlık eğitiminin 
Avrupa Uzmanlar 
Birligince akredite 
edilmesinin ardından 
şimdi de, Anestezi

yoloji ve Reanimas 
yon Anâbilim 
Dalı'nda verilen 
uzmanlık eğitimi 
akredite oldu. 
European Union 
of Medical 
Specialists (UEMS) 
Anesteziyoloji Bölü 
mü (ESA) tarafından 
6-7 Şubat 2008 tarih
lerinde yapılan dene
timin sonucu, Avru 
pa Anestezi Dernek 
leri’nin 5 bin uzma 
nın katılımıyla Kopen 
hag'da düzenlediği 
uluslararası kongre 
de açıklandı. UEMS 
ayrıca, Uludağ Üniv- 
er sitesi Tıp 
Fakültesi Anestezi 
yoloji ve Reanimas 
yon Anâbilim Dalı'nı 
Avrupa'nın Anestezi 
Eğitim Merkezi 
olarak ilan etti,. Buna 
göre, Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve

Reanimasyon 
Anabi lim Dalı'nda 
alınan uzmanlık 
eğitimi Avrupa'nın 
her yerinde geçerli 
sayılacak.
Akreditasyon 
belgesini alan 
Anesteziyoloji 
ye Reanimasyon 
Anâbilim Dalı . 
Başkanı Prof. 
Dr. Oya Kutlay, 
verdikleri eğitimin 
Avrupa'da kabul 
edilirliğini ve 

geçerliliğini göste 
ren bu belgenin 
Türkiye'de kendi 
alanında bir ilk '■■■ 
olduğunu belirterek, 
Tıp Fakültesi'nin 
ulaştığı bu noktayla 
gurur duyduğunu 
söyledi. Belgenin 
6 Haziran 2011 
tarihine kadar geçerli 
olduğunu, bu süre 
dolduktan sonra 
yeniden denetime 
tabii tutulacaklarını 
belirten Prof. Dr. 
Oya Kutlay, 
"Bu belgenin 
sürekliliğini sağla
mak için tüm eğitim 
kadromuzla 
var gücümüzle 
çalışacağız" dedi. 
Prof. Dr. Oya 
Kutlay, belgenin 
bir nüshasını 
Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran'a 
da vererek sevincini 
paylaştı. •

RAYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU VE ANASINIFI

İNGİLİZCE
YÜZME

RESİM

1. DÖNEM: 30 HAZİRAN- 24 TEMMUZ
2.DÖNEM:28TEMMUZ 21 AĞUSTOS 
KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?

KİMLER KATILABİLİR? 
Anasınıfı, ilköğretim okulu 
1-2-34-5-6-7. Sınıf öğrencileri 
HAFTALIK KURS PROGRAMI
YÜZME Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
BİNİCİLİK Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
BUZ PATENİ Haftada 2 Saat Ayda 8 Saat 
İNGİLİZCE Haftada 8 Saat Ayda 32 Saat 
MÜZİK-RESİM Haftada 6 Saat Ayda 24 Saat 
KURS ÜCRETLERİ
YÜZME BUZ PATENİ-BİNİCİLİK 160 HL

KURS DÖNEMLERİ MÜZİK
BUZ PATENİ

RESİM-MÜZİK 
İNGİLİZCE

16 Haziran 2008 tarihinden itibaren okulumuza gelerek
27 Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. 
Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.
Kurslar 15 kişilik olunca açılacaktır. Servisler belirtilen 
duraklarda öğrencileri alacaktır. Gemlik dışına servis yoktur.

ÖZEL KYKENT İLKÖĞRETİM OKULU İNGİLİZCE AĞIRLIKLI YAZ OKULU

iöo m 
150 m
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Hami WilerW Oâlan1 owu^a ccsnı Serbest Kürsü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bu yıl 7. ncisi ger 
çekleştiriler Hamidi 
ye Köy Günu'nde 
hasret gideren Hami 
diyeliler, oynadıkları 
şeker oğlan oyunuy
la efkar dağıttılar. 
Hamidiye Köyü 
Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin organize 
ettiği geleneksel köy 
gününe bu yıl sürp 
riz konuk olarak eski 
İçişleri Bakanlarımız 
dan ve Yurt Partisi 
Genel Başkanı Sadet 
tin Tantan katılırken. 
AKP Milletvekili Hay 
rettin Çakmak, Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut, AKP İl 
Başkanı Sedat Yal 
çın, siyasi parti baş 
kanları ile yönetim
leri ve çok sayıda 
davetli katıldı.
Hamidiye köyünden 
olan ancak başka il 
ve ilçelerde yaşayan 
ların da büyük katı

Cm mi imi sanatı Kumla'Ja ıııMı
Berkay KARABULUT
Küçük Kumla da 3 
senedir devam eden 
ve 'Cam, 
yoruz « 
gerçekleştirilen cam 
bardağa yazı yazma 
sanatı bu yılda Kum 
la'da hizmete açıldı. 
Sahil yolu 8 durak
taki küçük a 
Kurulalı y ız k• aa>

İmi gösterdiği köy 
gününde konuşan 
Dernek Başkanı 
Ersin Kahraman, 
davetlilere katılım
larından dolayı 
teşekkür etti. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Hamidiye köy 
gününe katılmaktan 
gurur duyduğunu 
belirterek, herkese 
güzel eğlenceler 
diledi.
Özel davet üzerine 
Hamidiye Köy günü 
ne katılan ve 1973 
ile 1976 yılları ara 
sında Bursa'da gö 

beğenisine sunulan 
cam bardaklar bu 
yılda sevdiklerine 
farklı bir hediye ver-

■teyen Kumlalı 
yazlık., darın ilgi 
odağı oldu.
Yaklaşık 21 yıldır bu 
sanat ile uğraştığını 
ifade eden Gizem 
kristalin işletmecisi 
ve sanatın ustası, 
Vezir Uslu, 

rev yapan eski İçiş
leri Bakanı Sadettin, 
Tantan, yaptığı ko ’ 
nuşmada, ülke 
olarak birlik ve 
beraberliğe her 
zamankin den daha 
fazla ihti yacımız 
olduğunu vurgula
yarak "Kazanan 
ülke, kazanan halk 
olmak istiyorsak 
bilinçli olmamız 
lazım ve Türkiye'nin 
de güvenli geleceği
ni hep birlikte 
bizler yaratacağız" 
dedi. AKP Bursa 
Milletvekili Hayrettin 
Çakmak'ta yaptığı 
konuşmada.

Kumlalıların ilgisin
den son derece 
memnun olduklarını 
ifade etti. 
Müşterilerin isteği. 
doğrultusunda her 
boy ve çeşit bardak, 
vazo,-kür tablasına 
istenilen işim veya 
sözleri işleyebildik- 
lerini ifade eden 
Uslu, sanatına çok 
değer verdiğini 

hükümet olarak 
görev yaptıkları 
sürece güzel, 
hizmetlere devam 
edeceklerini söyledi. 
Geleneksel köy 
gününe katılan 
Artvin Borçka 
folklor ekibinin 
gösterileriyle 
eğlenen konuklar 
daha sonra meşhur 
Şeker Oğlan'ı halka 
oluşturarak hep 
birlikte oynadılar. 
Çeşitli çekilişlerin 
de yapıldığı 
köy günün de 
misafir ve konuklara 
çeşitli ikramlarda 
bulunuldu.

halkın ilgisinden ve 
beğenisinden de 
memnun olduğunu 
ifade etti. Her 
harfin farklı bilek 
hareketiyle bardağa 
nazik bir şekilde 
işlendiğini belirten 
Vezir Uslu, bu 
hediyelik eşyanın 
7'den 70'şe her yaş 
grubuna hitap ettiği
ni de ifade etti.

Cengiz ALTUğ

ÖNEMLİ KENE TÜRLERİ

Cumartesi gününden devam : 
BİYOLOJİSİ: Gelişmesini 3 konukçu 

üzerinde tamamlar. Daha çok köpek 
kulübelerinde görülen bir tür olduğundan 
köpek kulübelerinde ve civarında çok 
görülürler. Kan emmiş dişi yumurtlamak 
için yere iner. 4-5 gün sonra yumurtla
maya başlar. 15 gün içinde 1000-3000 
yumurta yumurtlar. Normal koşullarda 3 
hafta sonra yumurtalar açılır. Çıkan lar
valar 4-5 gün sonra birinci konukçuya 
geçer, 3-6 gün kan emerler ve yere düşer
ler. Onuncu güne doğru gömlek değiştir-1 
erek 4 çift bacaklı nymphlere dönüşürler. 
Kan emmek için tekrar ikinci konukçuya 
geçerler. Burada bir hafta kadar kan 
emdikten sonra tekrar yere düşerler. 
Gömlek değiştirdikten sonra 2-3 hafta 
içinde ergin olurlar. Üçüncü konukçuya 
geçer, kan emmeye başlarlar. Yumurta 
koymak için konukçuyu terk ederler. Bu 
kene yaz aylarında birkaçnesil verir. 
Erginler sonbaharda köpek yuvaları 
civarında kışlamaya girerler. Sıcak ülke 
lerde gelişmeleri bütün yıl devam eder.

Konukçuları : Başta köpek olmak üzere 
koyun, keçi, sığır, at, eşek, deve, kedi, /' 
manda ve birçok yabani hayvanlar. Ayrıca 
insanlardan da kan emerler.

insanlar ve hayvanlara çeşitli hastalık
ları taşırlar.

Rhipicephalus bursa Canestrini et 
Fanzago

Dişi: Vücut açken oval ve yassı, boy 
3.2-4,2 eni 1,7-2,2 mm dir. Kan emmiş ve 
döllenmiş dişiler 10-16 mm boyunda ve 
7,0-10,0 mm anindedirler. Sarımsı boz 
veya esmer kırmızımsıdır.'

Erkek : Vücut oval, scütum açık kahve 
renginde boyu 3,5-4,5 - eni 2,6-3,2 mm dir. 
Kapitulum kısa ve konik, hipostum kısa 
ve kalındır. ,

BİYOLOJİSİ : Gelişimini değişik iki 
konukçu üzerinde tamamlar. Larvalar 
konukçu üzerinde bir hafta beslendikten 
sonra gömlek değiştirir ve nymph olur. 
Konukçuyu terketmeden beslenmelerine 
devam eder, 20 gün sonra yere 
düşerler.ikinci gömleği toprakta değiştirir
ler ve ergin olurlar. Ergin keneler ikinci 
konukçuya geçerler.

Konukçuları : Ülkemizde çok yaygın 
olan bu tür sığır, manda, deve koyun, 
keçi, at, eşek, köpek, domuz ve birçok 
yabani hayvanlarda beslendiği gibi, 
insanlardan da kan emer.

Bu kenenin koyunlara piroplasmâ ovisi 
theileriose’e, Anaplosmose’u ve bazı 
Rickettsiaları naklettiği bildirilmektedir.

Devamı var.

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

OjSAATTE TESLİM EDİLİR

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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UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA 

* FİZİK TEDAVİ
Et * GÖZ 

* KADIN HASTALIKLARI 
* ÇOCUK HASTALIKLARI 

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ 

* ACİL 

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ.
Adres: İstiklal Cd. Gemlik/BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40
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MıiHıılıltMaııııllı ihracatçı hirliklerlne 
Marmaranirlik damgası

Umurbey’de 
belediye tarafından 
yapılması planlanan 
Kayalar Kafe'nin 
ihalesi yapıldı. İhale 
komisyonu tarafın
dan gerçekleştirilen 
ihaleye üç firma 
katıldı. Umurbey 
Belediyesi 4 pafta 
8485 parsel de bulu
nan imar planında 
bitişik nizam 3 kat 
olarak planlanmış 
olan 190 m2'lik arsa 
yı 05.04.2007 tarihin 
de kamulaştırıl 
mıştı. Kamulaştır 
manın ardından 
Belediye Hizmet 
alanı olarak tanım
lanan bu arsa üze 
rinde Celal Bayar 
parkına da hizmet 

| verecek bir kafeter 
I ya projelendirme, 
: çalışmalarına

1

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
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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

I

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire 

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

Trafik, Kasko Dask, 
Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

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

başlandı.
Bu alan Gemlik 
Körfezi’ne kuş bakı 
şı bakan ve Celal 
Bayar Vâkıf Müze,,* 
Kütüphane ve Anıt 
mezara çok yakın 
bir konumda oldu 
ğundan Umurbey 
açısından çok 
önemlidir. Bunun 
bilincinde olan 
Umurbey Belediyesi 
yüksek mimar İsmail 
Kiridir ile birlikte bir 
proje üretmiş. Bu 
projeye göre bod 
rum katta 153,64 , 
m2, zemin katta 
144/67 m2, çatı 
arasında 74,93 m2 
olmak üzere toplam 
373,24 m2 inşaat 
alanı bulunrhaktaıdır. 
Kapalı zarf usulü 
yapılan ihalede 
şu tekliflerin çıktığı 

açıklandı. 
MGF İnş.Tur.Tic.
San.Ltd.Şti 
224,000 YTL 
Buryap İnş. Mob. 
Doğalgaz San. Tic. 
A.Ş. $00,000 YTL 
Bora Yapı Müh. İnş. 
Taah. Mad. Hiz. Tic.
San. Ltd. Şti 
188,000 YTL 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
İnşaat işinin 
2008 Aralık ayında 
bitirilmesi plan
landığını Kayalar 
Kafeteryanın 
açılışının da .
Ocak ayında 
yapmayı düşündük
lerini, bu^ projenin 
tamamlanması ile 
Umur bey'in değer
ine değer katılmış 
olacağını söyledi.

£

!
I

İhracatçı birliklerin 
de genel kurullar 
tamamlandı. İhra
catının yarısını Ulu 
dağ Yaş Sebze Mey 
ve İhracatçıları 
Birliği, yarısını da 
Ege Zeytin ve Zey 
tinyağı İhracatçıları 
Birliği kanalıyla 
yapan Marmara bir
lik, iki birliğin genel 
kuruluna da 
damgasını vurdu. 
İzmir'de gerçek
leştirilen Ege Zeytin 
ve Zeytinyağı İhra
catçıları Birliği Ge 
nel Kurulu'nda di 
van başkanlığına 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu seçil
di. Divan üyeliklerini 
de Eker Gıda Ltd. 
adına Aykut Eker ile 
Maroli Gıda Sanayi 
adına Tülin Kuru 
Abacı yaptı. Tavil 
oğlu, açış konuş
masında, genel 
kurulda alınacak 
kararların, sektörün 
sorunlarının aşıl
masına katkı sağla- 

I masını diledi. Daha 
sonra, Zeytin Zeytin 
yağı Tanıtım Komite 
si tarafından hazır
lattırılan ve lans- 
manı Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen tara 
fından yapılacak 
olan tanıtım filmi 
izlendi. 197 oyun 
kullanıldığı seçim 
sonucunda Ege 
Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu şu 
şirketlerden oluştu: 
Nejat Atalan Dış 
Ticaret AŞ, Olivos

Mudanya basınının 
duayeni Mudanya 
Gazeteciler Derneği 
(MGD)'nin kurucu 
başkanı Dündar 
Parmaksızoğlu (75), 
bir süredir tedavi 
gördüğü hastalığına 
yenik düştü. 
Mudanya Şaziye 
Rüştü Devlet Hasta 
nesi'nde 27 Haziran 
günü hayatını 
kaybeden Parmak 
sızoğlu'nun cenaze
si, Mudanya 12 Ey 
lül İlköğretim Okulu 
yânındaki Tekke-i 
Atik Camii'nde kılı
nan ikindi namazı 
sonrasında ilçe 
mezarlığına gözyaş 
lan arasında defne 
dildi. Kalabalık bir 
cemaattarafından

Dış Ticaret Ltd. Şti., 
Yeniçağ Gıda San. 
ve Tic. AŞ, Günkar 
Gıda İth. İhr. San. ve 
Tic. Ltd. Şti., Eroğlu 
Yer. Ür. İhr. İth. San. 
ve Tic. Ltd. Şti., Or 
hanoğlu Gıda San. 
Tic, Ltd. Şti., Uygun 
Rafine Yağ Sanayi 
ye Tic. Ltd. Şti., 
İdealim Gıda Konser 
vecilik San. Tic. ve 
Paz. Ltd. Şti. ve Ekiz 
Yağ ve Sabun Sana 
yi A.Ş. yönetim kuru 
lu'na seçilirken, de 
netim kurulu ise Aro 
master Gıda Katkı 
Mad. Tic. Ltd. Şti. ve 
Süleyman Aydın 
Gıda San. Ltd. Şti. 
UİB YAŞ ZEBZE 
MEYVE'DE 
YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ
Uludağ.Yaş Sebze 
Meyve İhracatçıları . 
Birliği Yönetim 
Kurulu'nda da tem
sil edilen Marmara 
birlik, genel kurulda 
yapılan seçimlerde 
yeniden yönetimde 
yer aldı. Genel kurul 
da, genel müdür 
İsmail Muzaffer' 
Eren'in temsil ettiği 
Marmarabirlik, 
kullanılan 29 oydan 

son yolculuğunda 
uğurlanan Dündar 
Parmaksızoğlu'nun 
cenazesinde pek 
çok tanınmış isim 
şaf tuttu.
Öte yandan MGD'nin 
kurucu olan ve 
Mudanya basınının 
duayeni olan Par 
maksızoğlu'nun ölü 
mü üzerine dernek

27'sini aldı.
28 oyla Onkel Dış 
Ticaret AŞ ilk.sırada 
yer alırken* UİB Yaş 
Sebze Meyve İhra
catçıları Birliği 
başkanlığını yürüten 
Yavüzlar Gıda'nın 
sahibi Mustâfa 
Ulusoy, 14 oyla son 
sırada yer aldı. 
Yedek liste sınırında 
14 oy alan Sarılar 
Ambalaj ile Yavuzlar 
arasındaki kurayı 
Mustafa Ulusoy'un 

.şirketi kazandı.
UİB Yaş Sebze Mey 
ve İhracatçıları Birli 
ği Yönetim Kurulu 
ise şu şirketlerden 
oluştu: Onkel Dış 
Ticaret AŞ, S.S. 
Marmara Zeytin 
Tarım. Satış Koope 
ratifleri Birliği, 
Vita min Gıda Tic. 
Ltd. Şti., Çağkan 
Zirai İlaç San. Tur. 
Ve Yat. Ltd. Şti., 
Alara Tarım Ur. San. 
Ve Tic. AŞ, Figer 
Meyve Sebze 
Müşavirlik Ltd. Şti., * 
Aşkar Tarım Ür. 
Gıda Ltd.. Şti., Oku 
muş İth. İhr. Ve Tic. 
Ltd. Şti., Yavuzlar 
Gıda Mad, İth. İhr. 
Ve Paz. Ltd. Şti.

adına Başkan Yavuz 
Gerçekçi de açıkla
ma yaptı.
Gerçekçi, Parmaksız 
oğlu'nun ölümünün 
yerel basın için çok 
acı, büyük ve önemli 
bir kayıp olduğunu 
belirterek, "Bu 
mesleğin duayeni 
olmasının ötesinde 
çok yönlü büyük bir 
ustaydı. Gazetelerin 
kurumsallaşmasın
da, meslek örgüt
lerinin güçlenmesin 
de yaptığı hizmetler 
unutulamaz.
Derneğimizin 
bugünlere gelme 
sinde son gününe 
kadar harcadığı 
çabaları daime 
takdirle anacağız" 
dedi. 



30 Haziran 2008 Pazartesi

11
[[SATILIK KIYMETLİ ARSA

1
AZ0TY01UNDA

İSUMKÖV 
MCANGÜMRÜKLEMEYAHINDA 
M M2 MSI SAHİBİNDEN

SATHİKTIH 
GSM05322542480

1 ELEMAN ARANIYOR II

TECRÜBELİ 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR 
YATflŞ HOME

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedirll

I
Hamidiye Mahallesi 

Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK 

TEL: 514 78 77

[Gemlik Körfezi

imi ÇİZİYORUM I

ELEMAN ARANIYOR
ttıBıtaMftıd
<■ BAYAN BULAŞIKÇI

TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Müracaat
525 1700

GEMÜK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

ELEMAN ARANIYOR I
ELEMAN ARANIYOR

Zevtin işletmesinde çalışacak 
İNIOIUIİIEII 

BAYANEIEMANARANIYOR. 
ttan)lıli(

TEL 0.224 514 40 90 
0.533 462 13 11

BİLİM SATIŞ MÜDÜRÜ 
BAYANSATIŞEMLEMAN1 

MUHASEBE MÜDÜRÜ 
ŞANTİYEBLEMAMIARAHIYOR 
Mür:GMflİnş.ltd.Şti.

Dr.îiYaKaıraMlı.llıcaCa[t.No:5O 
IEI: 512 01 il GEMİİK

KİRAUKDENİZMANZARALIDAİRE
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

venüs sİnemasi Tel:5l3332l)
Filmin Adı

0.... çocukları 14.00-16.15*19^00-21.15

Arkadaşım Tilki 14.15-16.00-19.15-21.00
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“Anadolu Efsanesi Türk Yıldızlan 55. Atatürk
Çağdaş Moda gösterisi 11 Eylül de Gemlik te

Atatürk Kıyafetleri 
ve Kültürü Araştırma 
Merkezi, Kültür Sa 
nat ve Moda Etkin 
tiklerince Modacı 
Hüseyin Özkan 
"Anadolu Efsanesi 
Türk Yıldızları" 55. 
Atatürk Çağdaş 
moda ve sanat 
defileleri yapmaya 
hazırlanıyor.
Atatürk Kıyafetleri 
ve Kültürü Araştırma 
Merkezi Kurucusu 
Modacı Hüseyin 
Özkan, Atatürk'ün 
kıyafetlerini, 1976 
yılından bu güne 
kadar aslına uygun 
olarak, Kültür Ba 
kanlığı Müzelerine 
kazandırdı.
Atatürk'ün OsmanlI 
ve Cumhuriyet döne
minde giymiş olduğu 
Askeri ve sivil kıya 
fetlerini, yeniden 
özenle hazırlayarak,

Anadolu Efsanesi 
Türk Yıldızları 
Adını verdiği 
Moda gösterisi 
Gemlik’te yapılacak. 
Özkan, Atatürk'ün 
1986 yılında hazır
lanan ve müzelere 
kazandır dığı kıyafet
lerin benzerlerini 
aslına uy gun olarak 
tekrar yenileyerek 
defilede erkek man 
kenler üzerinde, 
ayrıca günümüz çağ
daş bayan kıyafetle 
rine de uyarlayarak 
Ba yan mankenlerle 
gösterime sunula
cağını söyledi. 
Özkan 32 yıl sonra 
ortaya çıkan bazı 
taklitçiler modacıla 
rın Atatürk defilesi 
yapıyoruz diye, 
Atatürk'ün kıyafet 
kültürüne gölge 
düşürdüğünü 
söylemektedir.

Özkan, bu konunun 
ve çalışmanın o 
kadar da kolay olma 
dığını, uzun araştır
malar sonucunda 
ortaya konulabile
ceğini belirtti.
Defilede Atatürk'ün 
Askeri ve sivil 
kıyafet kültürünü, 
İlke ve inkılâpları 
konu alınacak.
Özkan, şimdi ise 
en büyük idealinin 

Atatürk'ün OsmanlI 
ve Cumhuriyet döne
mindeki giymiş oldu 
ğu Askeri ve Sivil 
giysileri ve aksesu 
arlarından oluşan 
özel bir müze 
kurmak istiyor.
Atatürk'ün hayatı 
boyunca giymiş 
olduğu kıyafetleri, 
araştırmalar sonucu 
genelini yenilemek 
olduğunu bu konuda

iş adamlarımızdan 
bir bina bağışı yap
masını beklemekte
dir. Ve böylelikle her 
konuda katkıda bulu 
nan şahısların isim
leriyle yaşayacaktır. 
Bu giysiler gelecek 
nesillere Atatürk'ün 
kıyafet kültürünün 
ne kadar önemli 
olduğunu ve tarihte
ki Türk büyüklerin 
giysilerini tanıtılmış 

olacaktır 
Özkan, “Yapılacak 
defile, 90 dakika 
süren bu defile Man 
ken dâhil genel ola 
rak 90 kişilik kadro 
ile gerçekleşecektir” 
diyerek, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile görüştü 
ğünü ve defilenin 
11 Eylül 2008 
tarihinde yapıla
cağını söyledi.

Giresunlular, Beraberlik Gecesi nde hulustu
Gemlik Giresunlular 
Kültür ve dayanışma 
Derneği'nin düzen
lediği Birlik ve 
Beraberlik Gecesi 
ilk kez Kapalı 
Spor Salo nu'nda 
gerçekleştirildi. 
Gemlik'te yaşayan 
Giresunlular'ın 
yanı sıra başka il 
ve ilçelerden 
gelen grupların 
katılımıyla salonu 
tamamen dolduran 
Giresunlular, , 
yaklaşık 3 saat 
boyunca Karade 
niz'in güzel oyun
larını oynayarak 
eğlendiler.
Kalabalık bir toplu
luğun ilk kez kapalı 
spor salonunda 
eğlenme fırsatı 
bulduğu gecede 
konuşan dernek 
başkanı Dursun 
Yavuz, Gemlik'in en 
eski derneklerinden 
biri olmalarına rağ-. 
men henüz kendi 
binalarının olmayışı

nı kabul edemedik
lerini belirterek bu 
tür etkinliklerle elde 
edecekleri gelir 
sonucunda kendi 
bina larını alacak
larını belirterek 
maddi destek 
verilmesini istedi. 
Gecede bir çok ma 
halli sanatçı salonu 
dolduranlara müzik 
şöleni yaşatırken 
salonun bir 
kenarına hazırlanan 
Ayran dibeği ile elle 
çekilen mısır değir
meni ve Karadeniz 
yöresini temsil

eden kadın 
büyük ilgi çekti. 
Gecenin düzenlen
mesine katkıda 
bulunanlara 
teşekkür plaketleri 
verilirken eğlenceye 
katılan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, ilçede 
faaliyet gös teren 
hemşeri der nekler- 
ine ellerinden 
geldiğince destek 
vermeye özen 
gösterdiklerini 
söyledi. . 
Giresunlular Birlik ■» 
ve Beraberlik

$Çevîk 7e Aynt ZanMn^ı

Gecesi çeşitli 
sürprizler ve sanat

çıların okuduğu 
yöresel türkülerle

katılanlar eğlenceli 
bir gece yaşadılar.

EB— Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. GÖKSEL CENİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

TFIMIA ▲ “suyunu boşa 
HARCAMA”

TEMA Vakfı gafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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AntioKsidan kaynağı 
sehze-mevveler

Vücudun yüksek 
düzeyde tahrip edi 
ci özelliği bulunan 
"Serbest radikal 
ler"den korunması 
için antioksidan 
kaynağı olan taze 
sebze ve meyve 
lerin tüketilmesi 
gerektiği bildirildi. 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Ziraat Fakülte 
si Bahçe Bitkileri 
Bölüm Başkam 
Prof. Dr. Vedat 
Şeniz, taze sebze 
ve meyvelerde 
bulunan antioksi- 
danların sağlık 
açısından büyük 
önem taşıdığını 
söyledi.Vücut oksi
jen kullanırken 
ortaya çıkan atık 
maddelerin 
"serbest radikaller" 
olarak adlandırıldı 
ğım ifade eden Şe 
niz, "serbest radi 
kaller yüksek dü 
zeyde tahrip edici 
etkiye sahiptirler. 
Çünkü temas ettik
leri moleküllerin 
yapısını bozarlar. 
Başka bir ifadeyle 
bunlar dokuları 
paslandırırlar" dedi. 
Şeniz, vücudun 
sürekli olarak 
serbest radikallerin 
erozyonuna 
uğrayan dokuları 
yenileyebilmek için 
antioksidanlara 
ihtiyaç duyduğuna 
işaret ederek, bu

"dost" maddelerin 
bir kısmının vücut 
tarafından üretil 
diğini bir kısmının 
da meyve ve seb 
zelerle dışarıdan 
alınması gerektiğini 
vurguladı. Ağır 
yemekler yenilme 
sinin, besinlerdeki 
katkı maddelerinin, 
ilaç artıklarının, 
güneş ışığının, 
havadaki kimyasal 
maddeler, egzoz ve 
baca dumanları ile 
karşılaşılan pek çok 
kanserojen mad
denin vücuttaki 
antioksidan ihtiya 
cim artırdığını anla
tan Şeniz, bu ne 
denle beslenmede 
sebze ve meyvelere 
büyük önem veril 
meşinin büyük 
önem taşıdığını - 
bildirdi. Prof. Dr. 
Şeniz, meyvelerden 
kivi, çilek, mürdüm 
eriği, böğürtlen, 
yaban mersini ve 
kuşburnunda da 
bolca antioksidan 
bulunduğunu kayd
ederek, "Bitki çay
larından kekik, 
biberiye, adaçayı 
gibi çaylar ve nane, 
zencefil, zerdeçal 
gibi baharatlar 
önemlidir, Sağlığı 
mizı korumak için 
bol bol, mevsi
minde taze meyve 
ve sebze tüket
meliyiz" dedi.

Her 3 kişiden Ti tansiyon hastası
Bozyazı Devlet Has 
tanesi Aile Hekimi 
Dr. Ayçe Tamer, 
Türkiye'de her 3 
kişiden birisinin tan
siyon hastası oldu 
ğunu belirterek, yük
sek tansiyonun teda 
vi edilmediği takdir 
de öldürücü olabile
ceğini söyledi. 
Halk arasında yük
sek tansiyon olarak 
adlandırılan hiper
tansiyonun ciddi bir 
sorun olduğunu 
ifade eden Tamer, 
hipertansiyonun tek 
başına öldürücü 
olmadığını, ancak 
tedavi edilmediği 
taktirde ölümle 
sonuçlanabileceğini 
kaydetti. Hipertan 
siyonun kanın 
damar yüzeyine yap
tığı basıncın artması 
olduğunu dile 
getiren Tamer, 
"Burada önemli olan 
yüksek tansiyonun 
sistemler üzerine 
olan olumsuz etki
sidir. Hipertansiyon 
kalbi zorlayarak kalp 
yetmezliğine, damar
ları zorlayarak ’ath- 
eroskleroz' 
dediğimiz damarda 
kireçlenmeye, beyin 
damarlarını zorla
yarak felce, böbrek 
damarlarına yaptığı 
etkisi sonucu 
böbrek yetmezliğine, 
göz damarlarında 

yırtılma veya daral
maya ve büyük 
damarlarda balon- 
laşmalara yol aça
bilir" dedi.
Yüksek tansiyonun 
nedenlerinin yüzde 
90 oranında 
bilindiğini belirten 
Tamer, doğum kon
trol ilaçları, grip ve 
soğuk algınlığı 
ilaçları, ağrı kesicil
er, tiroid hormonları, 
iştah kesiciler, alkol 
ve bazı depresyon 
ilaçlarının da tansiy
onu yükseltebile
ceğini kaydetti.
Yüksek tansiyon 
teşhisi konmuş olan 
kişilerin bu tip 
ilaçları dikkatli kul
lanması ve sık tan
siyon takibi.yaptır
masının uygun ola
cağını dile getiren 
Tamer, yüksek tan
siyon olasılığının 
yaşla birlikte arttığı
na dikkat çekerek, 
"Ailesinde yüksek 
tansiyon, felç ya da 
kalp krizi geçiren
lerin bulunması, 
aşırı kilo, hareketsiz 
yaşam, egzersiz 
yapmama, tütün kul
lanımı, aşırı tuzlu 
yiyeceklerle beslen
me, hiperlipidemi, 
şeker hastalığı, aşırı 
alkol tüketimi ve 
stresli bir yaşam 
biçimi önemli risk 
faktörleridir. Bu gibi 

kişilerin haftalık 
olarak tansiyon 
ölçtürerek kendi 
kontrollerini yaptır
maları son derece 
kolay ve gelecek yıl
larının yaşam kalite
si açısından önem
lidir. Yüksek tansiy
on belirtileri arasın
da baş ağrısı, 
çarpıntı, nefes dar
lığı, yorgunluk, 
burun kanaması, yol 
yürüme veya merdi
ven çıkmada zorlan
ma, çift görme, dilde 
peltekleşme 
görülebilir. Ancak bû 
tip bulguların hiç 
biri yüksek tansiy
ona özgü değildir. 
Başka hastalıklarda 
da görülebilir. Sonuç 
olarak kesin tanı 
tansiyon ölçümü ile 
konulacaktır" diye 
konuştu.
Ölçümlerde ev tipi 
tansiyon aletleri kul
lanılabileceği gibi bir 
sağlık kuruluşundan 
da yardım alınabile
ceğini söyleyen 
Tamer, koldan ölçen 
aletlerin daha güve
nilir olmakla birlikte 
bilekten qlçün\ .. . 
yapan dijital aletlerin 
de kabaca fikir 
vermesi açısından 
yararlı olduğunu 
belirtti.
Türk Hipertansiyon 
ve Böbrek 
Hastalıkları Derneği 

tarafından 2003 
yılında yapılan çalış
ma sonucunda, 
Türkiye’de hipertan
siyon görülme sık
lığının yüzde 31.8 
olarak belirlendiğini 
vurgulayan Tamer, 
"Ülkemizde her 3 
kişiden biri 
hipertansiyon has
tasıdır yani bir 
başka deyişle 
Türkiye’de yaklaşık 
15 milyon hipertan
siyon hastası bulun
maktadır. Bir diğer 
çarpıcı sonuç bu 
kişilerin 3'te ikisi 
hipertansiyonu 
olduğunun 
farkında değildir. 
Hipertansiyonu 
olan her 5 kişiden 
4'ünün kan basıncı 
kontrolü yeterli 
yapılmamaktadır. 
Her 3 hipertnaşiften 
birinde böbrek 
hasarı saptanmıştır. 
Buradan çıkara
cağımız sonuç; 
kendimiz hakkında 
yeterli bilgi sahibi 
olmadığımız ve 
sağlık kontrollerim
izi yeterli yaptır- 
madıdımızdır. 
Bilinçli bir nesil 
olarak bize düşen 
görev kendimiz ve 
sorumlu olduğumuz 
kişilerin tansiyon 
kontrollerini yaptır
mamız gerektiğfdir" 
şeklinde konuştu.

i
<

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10.57
Karayolları 513 13 08
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
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94I

■I
I

I

1

VI VAPUR - FERİBOT

1
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 )

ıc
oı

m
TJ

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Erğaz 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 5*17 34 00
Sahil Dev. Hast. oo ooMer.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 Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

30 Haziran 2008 Pazartesi 
OZAN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 21/3 
Tel: 512 18 54 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3096 
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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