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5 aylık genç evli çiftin mutluluğunu ölüm bozdu.

Biı iiiUm Hıınlı
İki aylık hamile olan Halimcan Yalçın(24) adlı yeni gelin, dün sabah 

IF evinin balkonunda ihtıhar etmiş olarak bulundu. Eşinin intihar ettiğini gören 
kocası Ramazan Yalçın, asılı karısının cesedini yere indirdikten sonra sinir 
krizleri geçirdi. Zor zaptedilen genç koca, Acil Servis doktoru tarafından 
yapılan iğne ile sakinleştirildi&Cumhuriyet Savcılığı intihar olayı ile ilgili 
soruşturma başlattı. Ceset, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Haberi syf 3’de

Marmarabirlik bugün 
para danıtıyor

Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi'ne rekolte fazları 
zeytin teslim eden 261 ortağa bugün 
paraları ödeniyor. Kooperatif Baş 
kanı Hüseyin Peker, yaptığı açıkla
mada, rekolte fazları aldıkları zeytin 
karşılığı 80 bin YTL'nin 261 ortak adı 
na Ziraat Bankası Şubesi’ne yatırıl 
dığını bildirdi. Haberi sayfa 2'de

Bursa Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanı Ta 
mer Sivri'nin girişimleriyle Bursa Osmangâzi 
Lisesi’n de öğrenimini sürdüren Turgut Fazlı, 
dün takılan yeni koluyla Kayma kam Mehmet 
Baygül'ü ziyaret ederek kendisine verdiği 
destekten dolayı teşekkür etti. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER 
| kadri_guler@hotmail.com '

Yeniden hayat bulmak. 
Bazılarımız doğuştan şanslıdır. Bazıları da şansız. 
Turgut Fazlı kardeşim de doğuştan şanssız olanlardan. 
Yıllar önce Sovyetler Birliği’nin Çemobil kasabasında 

meydana gelen nükleer sızıntının Türkiye'de özürli 
dünyaya gelmesine neden olan bir vatandaşımız. Turgu 
Fazlı, Devamı Sayfa 5’de

Güne Bakış

ızgara ve YEMEK salonu
GEMLİKTE AİLENİZLE RAHAT EDEBİLECEĞİNİZ TEK

SINIRSIZ KİBRİ» ■ KOFU 
EV VEMEKLCnİvc TRTU 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İfOîlİl
Biz neymişiz be abi..

Biz Türkler ilginç insanlarız..
Bir kere çok sabırlıyız..
Çok insanız..
Ulusal değerlerimize çok saygılıyız..
Cumhuriyeti..
Demokrasi'yi..
Hukuk'u çok seviyoruz..
Bir de Onuncu Yıl Marşı’nın bestesini..
Bize yapılan kötülüklerden aşla yılmı 

yoruz.
Hatta üzerine gidiyoruz..
Kanlı bıçaklı da olsak..
Canımıza, malımıza da kastedilse çok 

hoşgörülüyüz..
Açlıktan...
Aç kalmaktan..
Yokluktan..
Yoksul olmaktan..
Hiç çekinmiyoruz..
Büyüklerimizin bize reva gördüklerine 

katlanıyoruz.
Onların her şeyin en iyisini bildiğine 

inanıyoruz..
Onlara kayıtsız koşulsuz güveniyoruz.
Sormuyoruz..
Sorgulamıyoruz..
Sorsaydık..
Dünyanın en bozuk gelir dağılımına 

sahip ülkesi olur muyduk?
En yüksek vergi verenler sıralamasında 

ilk sırada yer alır mıydık?
En pahalı benzini kullanır mıydık?
Benzini pahalı kullandığımız halde

I evden işe işten eve özel aracımıza kurulup 
bir başımıza gider miydik?

En pahalı telefon konuşmasını yapan 
ülke olabilir miydik ?

Hatta pahalı konuştuğumuz için kar 
eden Türk Telekom’un satışına bu denli 
duyarsız kalır mıydık?

Bize resmen "zülüm" yapan,
Bizi "sadaka"ya alıştıran..
Bir siyasal parti hala kamu oyu araştır

malarında ilk sırada yer alır mıydı?
Hatta daha da ötesi..
Türkiye'nin çanına ot tıkamış ve tarihin 

çöplüğünde yerini alması gereken bir 
adama; can simidi gibi sarılınır mıydı?

Valla biz böyleyiz işte..
Unutkanız..
Bağışlayıcıyız..
Sözün özü..
Biz Türkler..
Muhteşem Süleyman'ın..
Muhteşem torunlarıyız..
Bize kimse bu duygularımızı unuttura

maz..
Unutma özürlü olsak bile...
İş vefaya gelince...
Önce;
İstanbul'da bozasıyla ünlü bir semt..
Aklımıza gelir..
Ve...
Leblebi ve tarçınla anında içme hayali 

kurarız..
Kurmasına da..
Nedense...
Bizi adam yerine koymayanlardan da 

asla vefamızı esirgemeyiz..
Şimdi anladınız mı?
Biz neden çok ilginciz.... .

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi'ne 
rekolte fazları 
zeytin teslim 
eden 261 ortağa 
bugün paraları 
ödeniyor. 
Kooperatif 
Başkanı Hüseyin 
Peker, yaptığı 
açıklamada, 
rekolte fazları 
aldıkları zeytin 
karşılığı 80 bin 
YTL'nin 261 
ortak adına 
Ziraat Bankası 
Şubesi’ne 
yatırıldığını bildirdi. 
Peker, kampanya 
içinde 3079 
ortaktan 
toplam 2 milyon 
541 bin Kilo zeytin

alımı yapıldığını, 
karşılığında ise 
5 milyon 591 bin 
YTL para ödendiğini 
belirterek, 
"Rekolte fazları 
ödeyeceğimiz

80 bin YTL ile 
kampanya döne
minden bu yana 
ortaklarımıza 
ödeyeceğimiz 5 
milyon 671 bin 
YTL olacak" dedi.

Daha önce rekolte 
fazlası bildirim 
yapacak ortaklara 
ödemelerin 
bir yıl sonra 
olacağını açıklayan 
Marmarabirlik 
Genel Merkezi 
erken ödeme 
yaparak üretici 
fazla bekletmedi. 
Ödenecek 
rekolte fazlası 
paralarla ortakların 
Marmarabirlik'ten 
alacaklarının 
kalmadığını 
bildiren Hüseyin 
Peker, Gemlik 
Kooperatifinin 
merkez dışında 
bulunan 
ortaklarının 
paraları bulunduk
ları Ziraat 
Bankası şubelerine i 
yatırıldığını 
söyledi.

^rsaTILIK-KİRHUKlİjK0mRveİŞYERlEIIİ
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

“fi

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Bahkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublexadaireler, 
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:513 17 94

'Gemlik Körfez' internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com Gemlik K"rf ez ABONE OLDUNUZ MU?

BHI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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5 aylık genç evli çiftin mutluluğunu ölüm bozdu.

Mı Mm dayanamadı
İki aylık hamile olan Halimcan Yalçın(24) adlı yeni gelin, dün sabah 

evinin balkonunda ihtihar etmiş olarak bulundu. Eşinin intihar ettiğini 
gören kocası Ramazan Yalçın, asılı karısının cesedini yere indirdikten 
sonra sinir krizleri geçirdi. Zor zaptedilen genç koca, Acil Servis doktoru 
tarafından yapılan iğne ile sakinleştirildi. Cumhuriyet Savcılığı intihar olayı 
ile ilgili soruşturma başlattı. Ceset, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

.. Diş Hekimi,
Özcan VURAL

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

Hayvancılığımız!

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yürekleri parçalayan 
olay dün sabah 
saatlerinde Üretici 
Zeytin Hali arkasın
da bulunan Gümüş 
Sokak’ta yaşandı. 
Sabah yataktan 
kalkan Ramazan 
Yalçın isimli genç, 
5 ay önce evlendiği 
ve 2 aylık hamile 
olduğu anlaşılan eşi 
Halimcan Yalçın'ın 
(24) kendisini iple 
astığını görünce 
sinir krizi geçirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Muş'un Varto 
ilçesinden gelip 
Gemlik'e yerleşen 
bir ailenin oğlu olan 
Ramazan Yalçın'ın 
komşuları tarafından 
çok sevdiğini söyle 
dikleri eşi ile birlikte 
mutlu bir hayat 
yaşadığı öğrenildi. 
Dün sabah yataktan 
kalkan ve evin 
içinde eşini arayan 
Ramazan Yalçın, 
eşini bulamayınca 
arka tarafta bulunan 
balkona çıktığında 
eşini demir çubuğa 
bağlı ipte asılı buldu. 
Eşini ipten indiren 
ve ölmüş olduğunu 
anlayınca sinir kriz

leri geçirdi. 
Komşuları eve gele 
rek kendisini sakin
leştirmek istediler. 
Olay yerine gelen 
polis ekiplerinin de 
kendisine zarar ver
memesi için müda
halede bulundukları 
genç, ambulansla 
olay yerine gelen 
doktorun yaptığı 
iğne ile sakinleşince, 
hastaneye kaldırıldı. 
İntihar eden genç 
kadiri ile eşi 
Ramazan Yalçın'ın 
evin birinci katında 
kaldıkları zaman 
içinde hiçbir şikayet
lerinin görülmediğini 
anlatan komşuları 
ise genç kadının 
iki aylık hamile

olduğunu ve sorun 
yaşamadıklarını 
söylediler.
Ani bir bunalım 
sohucu kendisini 
iple astığı öne 
sürülen talihsiz 
genç kadının cesedi 
Cumhuriyet

Savcısının olay 
yerinde yaptığı 
inceleme sonunda 
Bursa Adli Tıp 
Kurumuna gönderi 
lirken, olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
öğrenildi.

adliye de alama fırtınası
İki savcı ve yargıç değişik yerlere atandı, yerlerine yeni savcı ve yargıçlar geldi

İlçemizde hizmet 
süresi dolan iki 
Cumhuriyet Savcısı 
ile iki yargıcın 
yerleri değişti. 
28 Haziran 2008 
günlü Adalet 
Bakanlığı Yaz 
kararnamesi ile 
yerleri değiştirilen 
Gemlik Adliyesi’nde 
görevli savcı ve 
yargıçlar şunlar:

Yargıç Ali Rıza 
Sıvacı, Gemlik’ten 
Kahraman Maraş’a, 
Yargıç Murat 
Okşan Gemlik’ten 
Gaziantep 
yargıçlığına. 
Cumhuriyet Savcısı 
Orhan Eibeyli 
Gemlik Cumhuriyet1 
Savcılığından Kartal 
Cumhuriyet Savcıiı 
ğına, Cumhuriyet

Savcısı
Orhan Güngör, 
Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığından 
Gebze Cumhuriyet 
Savcılığına..
YENİ GELENLER 
öte yandan yerleri 
değiştirilen yargıçla 
rın yerine Söğüt 
Yargıcı Muhammet 
Göker, Gemlik 
Yargıçlığına, Çivril

Yargıcı Erhan 
İnal Gemlik 
Yargıçlığına atandı. 
Balıkesir 
Cumhuriyet Savcısı 
Ahmet Hastürk 
Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığına, 
Çemişgezek 
Cumhuriyet Savcısı 
Haşan Sayar, da 
Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığına atandı.

Sayın okurlar; Yakında et te bulamaya
caksınız.

Ben 1956 Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi, 1961 yılı İstanbul Üniversitesi 
Diş Hekimliği fakültesi rnezunu olduğum 
için bu yazımda Bir Veteriner Hekim şap
kamla yaptığım araştırmalı size aktarıyo
rum.. Okuyun, ama bir bilen olarak söylü 
yorum geleceğimiz tehlikede...

Pirinç zamlarından sonra gözler ete, et 
mamullerine çevrildi.

Türkiye’de toplam karkas et üretim ve 
tüketimi 850 bin tondur.

Çiftliklerin sattığı karkas etin fiyatı 2.5 
yıl önce 9.5 YTL idi.

(Karkas et: Kesilen hayvanın derisi ve 
sakatatı ayrıldıktan sonra kalan et.)

Bugün marketteki fiyatı ise ortalama 11- 
13 YTL.

Karkas etin yüzde 1Q’luk kısmı (bonfile, 
sırt, fileto) ise marketlerde 23 YTL’ye 
kadar satılabiliyor.

Besicilik işletmeleri son iki yıl, yem fi 
yatlarının artması et fiyatlarınınsa değişme 
mesi yüzünden sıkıntıda.

Yem fiyatlarındaki artışın en önemli 
nedenlerinden biri kuraklık,

Kuraklığın bu yıl da sürmesi halindeki, 
öyle olacağı belirtildi, 2008 üretim sezo
nunda da mısır, arpa vb. girdi fiyatları 
düşmeyecek.

Dolayısıyla kaba yem açığı olacak ve 
genç hayvanlar daha erken yaşta yani 
besi kapasitesine ulaşmadan kesime gide
cek ve bu durum şüt sığırcılığını da olum
suz yönde etkileyecek.

Son iki yıldır zarar eden besiciler işlet
melerine besi hayvanı koyamaz duruma 
gelmiş ve besi kapasitesini yüzde 35 
civarında düşürmüşlerdir.

Küresel ısınma ile ilgili sorunları Tarım 
Bakanlığı’nın ve bazı kuruluşların önceki 
yıllarda görmüş olmalarına rağmen her
hangi bir tedbir alınmaması ve somut 
adımların atılmaması fiyat artışlarını menfi 
yönde etkileyen önemli nedenlerdendir.

O dönemlerde besicilere verilecek 
desteklemeler, bazı konularda çözüm ola
bilirdi.

Bakanlığın birçok projeksiyonuna göre 
2012 yılından sonra Türkiye’de kırmızı et 
üretiminin tüketimi karşılayamayacağı 
ortaya konulmuş olmasına rağmen, bugün 
elle tutulur bir tedbir alınmadığı da açık.

Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerde
ki tüketim alışkanlıklarının değişmesi ile 
yem fiyatları dalgalanıyor.

Artan yem girdi fiyatları özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu’da hayvancılıkla 
uğraşan aileleri perişan etmiş, işi bırak
mak zorunda kalmışlardır.

Girdi maliyetlerini bugün için karşıla
maya gayret eden işletmeler de çözüm 
bulunmazsa kaçınılmaz olarak sektörden 
çekilecektir.

Et olmazsa ne olur?
Fiyat artar.
O zaman da Hükümet ithalat silahına 

başvurur.
Bu çözüm mü?
Hayır.
Sektörü daha da yok eder.
Tek çözüm hayvancılığı teşvik edecek 

projeleri hemen devreye sokmaktır.
Yarın çok geç olabilir.

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

I

Seyfettin ŞEKERSÖZ

□

4

Rusya'da meydana 
gelen Çernobil 
faciasının izlerini 
taşıyan 19 yaşındaki 
lise öğrencisi 
Turgut Fazlı'ya 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün de 
verdiği destekle 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan Miolektronik 
kol ve protez 
bacak takıldı. 
Bursa Zihinsel 
Özürlüler Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri'nin girişim
leriyle Bursa 
Osmangazi Lisesi’n 
de öğrenimini 
sürdüren Turgut 
Fazlı, dün takılan 
yeni koluyla 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ü.ziyaret 
ederek kendisine 
verdiği destekten 
dolayı teşekkür etti. 
Merkezi Bursa'da 
bulunan Bursa

Ortopedi Dünyası 
isimli firma tarafın
dan yaklaşık 16 bin 
500 YTL'ye mal 
edilen kol ve bacak
lara kavuşan Turgut 
Fazlı, şimdi hayata 
daha güzel bakıyor. 
2 kol ve bir protez 
bacak takılan Turgut 
Fazlı, daha önce 
sağlam olan ayağı 
nın parmaklarını 
kullanarak yazı 
yazabiliyordu.

Özürlülere yaptığı 
desteklerle her 
zaman adından 
söz ettiren Tamer 
Sivri'nih evinde 
uzun süredir kalan 
ve okuluna devam 
eden Turgut Fazlı'ya 
daha önce gören 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, destek vere
ceğini söylemesi 
üzerine girişimlere 
başlanmıştı.
Turgut Fazlı'nın

hayata olan bağhlı 
ğını ve enerjisini 
okuluna devam 
ederek gösterdiğini 
vurgulayan 
Kaymakam Baygül, 
"Gencimizin psi 
kolojisi çok sağlam, 
kendisine devlet 
olarak bizler sahip 
çıktık, bundan 
sonrasını ise yine 
kepdisi mücadele 
ederek gösterecek
tir" dedi.

İMAM ASLAN
PORSELEN SATIŞ MAĞAZASI

GURAL PORSELEN
04 PARÇA YEMEK TAKIMI İ!)ü7ıi.
KREDİ KARTINA 3 TAKSİT

OTEL RETTAU R/MNIT CAFETERYA
JERILERINDE OZEL 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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Nükleer facialar insanlığın 
baş belası..
ABD’lilerin ikinci Dünya 

Savaşı’nda Japonya’nın tes
lim olmasını istedi. Japon 
Hükümeti buna red cevabı 
verilince, 6 Ağustos 1945 tari 
hinde Nagazaki kentine 
pülonyum içeren bir atom .
bombası atıldı.
Bir kent yok oldu ve milyonlarca insan 

öldü. Binlerce insan nüfller enerji etki 
siyle sakat kaldı.

Soyyetleri Birliği dağılmadan önce 
Çernobil de bulunan bir nükleer santral 
da meydana gelen nükleer enerji sız
ması da binlerce kişinin ölmesine 
neden oldu.
Nükler sızıntı yüklü bulutlar Türkiye’yi 

de etkiledi.
Tarım alanları bilhassa Karadeniz kıyı 

sındaki çay bahçeleri nükleer sızıntı ile 
etkilendi.
Ama zamanın sağlık Bakanı nükleer 

sızıntının olmadığını iddia etti.
Bu gerçek Türk halkından saklandı.
Ama, güneşin balçıkla sıvanmadığını 

bilmiyordu bizim politikacılarımız.
Bir süre sonra Karadeniz Bölgesi’nde 

sakat çocuklar doğurmaya başladı 
analar.

Turgut Fazlı bu dönemde doğdu. 
Kolu ve bacağı yoktu.

Yeniden hayat bulmak

Bugün 19 yaşına gelen ve özürlü 
olmasından dolayı moralini hiç boz
mayan Turgut, Bursa Osmangazi 
Lisesi’nde öğrenim görüyor.

Bacağı ile yazı yazıyor.
Haşan Türe Özürlüler Okulu Müdürü

leçay
içerken Kaymakamlıkta görülüyor.

Turgut Fazlı, yeni miolektronik eliyi

Tamer Sivri bu çocuğu el attı. 
Kaymakamımız ve Sosyal

Yardımlaşma Vakfı destek verdi. 
Turgut Fazh’ya dün Vakıf

Genel Müdürlüğü’nce 16 bin 
500 YTL destekle, Miolektronik 
kol ve bacak takıldı.

Turgut dün, Kaymakam 
Mehmet Baygül’i ziyaret etti.

Kaymakamımız kendisine çay 
ikram etti.

Turgut, yeni elleriyle çayı içti.
Kendi kendime şunu sordum.
Acaba bu yeniden hayata gelmek 

midir?
Görmeyen bir insan için görme duy

gusu ne kadar önemliyse, elleriyle tuta
mayan bir insan için de tutmak dokun
ma, duygusu o kadar önemlidir.

Turgut Fazlı bizim gibi dokunamaya
cak, belki bizim gibi yürüyelmeyecek 
ama birçok işini eskisine göre daha iyi 
çözüme kavuşturacak.

Tamer Sivri’ye, Kaymakamımız Meh 
met Baygül ve Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı personeline emekleri ve çabaları 
için teşekkürler.

İçimizde nice Turgut Fazlılar var.
Bunların tümüne yetişemiyoruz.
Ama dün, insanlık suçu işleyip, Tur 

gut gibilerinin doğmasına neden olan
lar, içimizde bugünde var.

İnsan buna üzülüyor.

IIlMlMa İOt MÜ: 
Bit kişi denizıle kaylıolılu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kurşunlu ve Kumsaz 
sahillerinde her 
hafta yaşanan 
boğulma olaylarına 
bir yenisi daha 
eklendi.
Edinilen bilgiye 
göre, Pazar günü 
saat 17.00 sıraların
da botla denize 
açılan Sami Kaya 
(52) isimli bir kişi, 
botun alabora 
olması sonucu 
denizde kayboldu. 
Aynı bota iki 
çocuğu ve bir 
akrabasıyla 
birlikte binerek 
Kurşunlu 
plajından denize 
açılan Bursa Yıldırım 
İlçesi Davutkadı 
Mahallesinde 
oturduğu öğrenilen

Sami Kaya'nın botun 
alabora olması 
sonucu denize 
düştüğü ve kay
bolduğu görüldü. 
Botta bulunan 
iki çocuğu ile 
akrabasının 
çırpınışlarını 
gören vatandaşlar 
müdahale ederek 
boğulmalarını 
önledikleri ancak 
Sami Kaya'nın 
denizde kaybolduğu 
öğrenildi. 
Olay yerine gelen 
Sahil Güvenlik ile 
Bursa Sivil 
Savunma Müdürlü 
ğü Arama Kurtarma 
ekiplerinin yanı 
sıra dalgıçlarında 
denizde kaybolan 
Sami Kaya'yı aradık
ları ancak tüm ara
malara rağmen

bulamadıkları 
bildirildi.
Yüzme bilmemele 
rine rağmen botlarla 
denize açılanların 
küçük bir dengesiz
lik sonucu denize 
düşmeleri ve 
kaybolmaları kaçınıl
maz olurken aynı 
hataların tekrarlan
ması ise geride 
kalanlara 
acı yaşatmaya 
devam ediyor. 
15 gün önce yine 
Kumsaz halk plajın
da denizde kaybolan 
nişanlı bir gencin 
halen cesedi buluna
mazken yeni bir 
boğulmanın yaşan- 
masısahillerde 
güvenlik önlem
lerinin fazlalaştırıl- 
ması gerektiğini 
gösteriyor.

T IHA ▲ “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
Her Çeşıt Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ.^
Kayhan Mahalleşi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

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

Bodrum'Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa

£

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire 

Cumhdriyet 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
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SP'liler piknikte hulustu Serbest Kürsü

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe teşkilatı 
Haziran ayı ilçe 
divan toplantısı 
geçtiğimiz hafta 
sonu Haydariye 
Köyü Dedelik 
piknik alanında 
gerçekleştirildi. 
Toplantıya SP İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün'ün yanı 
sıra SP İl Başkan 
Yardımcısı ve 
Gemlik Müfettiş» 
Efraim Ba/röttS’ 
h~n:.m kolları 
üyesi ve Marmara 
Bölge Sorumlusu 
Hayrinnüsa 
Kökbıyık, Gemlik 
Kadın Kolları Başka 
nı İnci Özsabuncu, 

1 ilçe uönetim kurulu 
u <«teri, belde, 
mahalle ve köy 
temsilcileri, gençlik 
ve hanım kolları

• üyeleri ile çok sayı
da partili Katıldı. 
Toplantıda birim 
faaliyet raporlarının 
okunmasının ardın

dan söz alan SP 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün; tüm teşkilat 
mensuplarına 
çalışmalarından * 
ve katılımlarından 
ötürü teşekkür etti. 
Yaz aylarında ilçe 
divan toplantılarını 
piknik ve gezi 
organizasyonları ile 
birleştirerek icra 
etiklerini kaydeden 
Recep Aygün, 
çalışmalarının

CHP nm, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve İçişleri 
Bakanı Beşir 
Atalay hakkında 
"telekulak" iddiaları 
ile ilgili verdiği 
soruşturma önerge
si, bugün TBMM 
Genel Kurulunda 
görüşülecek.
CHP Genel Sekreteri 
Önder Sav'ın din
lendiği iddialarının 
ardından, Grup 
Başkanvekili Kemal 
Kılıçdaroğlu ile 56

yaz aylarında da 
aralıksız devam 
ettiğinin altını çizdi. 
Özelikle kadın 
koliarının başarı!, 
çalışmalarının hem 
kendilerini hem de 
tüm Gemlik kamuo 
yunun beğenisini 
topladığını ifade 
eden Aygün;
"Gemlik kadın 
kollarımız adeta 
müstakil bir ilçe 
teşkilatı gibi çalış
maktadırlar. Bu 
sene 15.'sini 
gerçekleş tirdiğimiz 
geleneksel sünnet 
şöleninde 40 
çocuğumuzu sünnet 

ettirdik. Bu hanım 
kollarımızın başarılı 
bir organizasyonu 
idi. Hanım kollarımız 
aralıksız yedi sene 
dir kurdukları aşevi 
ile yaklaşık 100 
ihtiyaç sahibi aileye 
her hafta Perşembe 
günü sıcak yemek 
servisini evlerine 
kadar götürerek 
sürdürüyorlar. 
Ramazan ayında 
da 30 gün boyunca 

milletvekilinin, 
Erdoğan ve Atalay 
hakkında Meclis so 
ruşturması açılması 
için verdiği önerge, 
Genel Kurulda 
ele alınacak.
Meclis soruşturması 
açılıp açılmayacağı
na ilişkin görüşme 
lerde, önerge sahip
leri adına bir mil
letvekili, şahısları 
adına 3 milletvekilin
in ardından İçişleri 
Bakanı Atalay 
konuşacak. . 

bu hizmetlerini 
devam ettiriyorlar. 
Bu manada 
kendilerine teşekkür 
ediyorum. ” 

şeklinde Konuştu. 
SP İlçe Başkanı 
Aygün, yerel seçim
lere kısa bir süre kal 
dığını hatırlatırken; 
"Aralıksız süren 
çalışmalarımız bun
dan sonrada tempo
su yükselerek de 
vam edecektir. Yerel 
seçimler öncesi baş 
tattığımız hâmle 
çalışmalarımızdan 
ilki olma özelliğini 
taşıyan 'Yerel

Görüşmelerin ardın
dan Meclis soruştur
ması açılıp açılma
ması hakkında 
Genel Kurulda 
gizli oylama 
yapılacak.
Önergede, "Anayasa 
ve ulusal üstü insan 
hakları belgelerinde 
güvence altına 
alınan özel hayatın 
gizliliği ve korun
masına ilişkin hak
ların, yoğun ve 
keyfi şekilde ihlal 
edilmesine göz

Hizmetleri Değerlen 
dirme Anketi' ta 
marnlanmak üzere 
dir. Bu anket çalış
mamızın neticesinde 
onaya çıkan ı'siâtis- 
tikî verileri bu hafta 
içerisinde gerçek
leştireceğimiz bir 
basın toplantısı ile 
Gemlik kamuoyuna 
açıklayacağız.
Hayalimiz yaşana 
bilir.bir Gemlik'tir. 
Bunun için halkı 
miza hizmet etmek 
için Milli Görüş 
kadroları olarak 
göreve hazırız" 
dedi.

yumduğu, Emniyet 
güçleri içinde 
özel birimler 
eliyle yasal olmayan 
dinleme yapıl
masının zeminini 
oluşturduğu ve 
himaye ettiği, 
bu eylemleriyle 
TCK'nın 257. 
maddesince görevi 
kötüye kullandığı" 
gerekçesiyle 
Erdoğan ve 
Atalay hakkında 
Meclis Soruşması 
açılması istenmişti

Cengiz ALTUĞ

ÖNEMLİ KENE TÜRLERİ
Boophilus Annulatus San
Dişi : Vücut oval, koyu kahverengimsi 

kızıl renkte aç iken boyu 2.7-3.3 cm 1,1 
mm dir. Kan emmiş dişinin boyu 8,6-10,3 
mm, eni 6,5-7,5 mm dir.

Erkek : Vücut oval scutum kırmızımsı 
parlak maun renginde boyu 1,8-2,5 eni 
1,0-1,2 mm dir. Gözler ufak koyu noktalar 
şeklindedir.

BİYOLOJİSİ : Memleketimizin her 
tarafında görülen bu tür hayatlarını aynı 
konukçu üzerinde geçirir. Larvalar genel
likle kulağa yapışır. Sığır, manda, koyun, 
keçi, at, eşek ve köpekten başka birçok 
yabani hayvan üzerinde beslenir.

Hyalomma Anatolicum C.L, Koch 
DİŞİ : Kan emmemişken boyu 4-6 mm, 

eni 4,5-3,5 mm dir. Kan eminca boy 16, en 
9 mm olabilir. Scutum parlak sarı veya 
kızıl kahverengi, boyu eninden biraz bü 
yüktür. Gözler scutumun iki yan kenarının 
en çıkıntılı olan orta kısmında iri siyah 
nokta halinde, bacaklar sarımsı kahveren 
gidir.

ERKEK : Boyu 3,5-4,5 mm eni 2,0-2,5 
mm dir. Scutum parlak kahverengidir. 
Sığır, manda, deve, koyun, keçi, at, ve 
eşeklerde beslenir. Ülkemizde yaygındır. 
Sığırlarda theileriosis’i taşır. Gelişmesini 
üç konukçuda tamamlar. Yılda 2 nesil 
verir. Larvaları tarla farelerin den kan 
emmektedir.

Hyalomma Detritum Schulze
DIŞI : Kan emmemişken boyu 4,5-6,5 

mm, eni 3,5-4,8 mm kan emmiş olanlarda 
boy 12,8 mm en 8,2 mm ye ulaşmaktadır. 
Scutum parlak kırmızısını koyu kahveren
gi boyu eninden biraz fazla. Bacaklar çok 
açık kahverengi.

ERKEK: Boyu 4,2-5,5 mm eni 2,4-3,2 
mm dir. Scutum oval parlak kırmızımsı 
koyu kahverengi.

BİYOLOJİSİ : İki konukçuya gereksinim 
duyar. Döllenmiş dişiler konukçuları terk 
eder ve yere düşerler. 1-4 hafta sonra 
yumurta koyar. Yumurta sayısı 5000-7000 
kadardır. Yumurtalar 25-60 gün sonra 
açılır. Larvalar 7-8 ay kadar açlığa taham
mül edebilirler. Birinci konukçuya geçen 
larvalar 11 gün kadar kan emer, gömlek 
değiştirdikten sonra nymph olurlar. 
Bunlarda 11 gün kan emer kışı genellikle 
konukçuda geçirir. İlkbaharda gömlek 
değiştirir ve ergin olurlar. Dişilerin de 
açlığa tahammülleri fazladır. Hiç kan 
emmeden 6-7 ay yaşayabilirler.

Sığırlarda theileriosis annulata’yı ya 
yarlar. Sığır, manda, koyun, keçi, at, eşek 
gibi evcil hayvanlarda kan emerler.

Ayrıca nymphleri tavuklarda bulun
muştur. ' Devamı var.

Bursa Osmangazi Trafik Şuba 
Mürürlüğü'nden aldığım ehliyetimi, 
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden 
aldığım nüfus cüzdanımı ve SSK 
Sigorta Sağlık kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.
SÜLEYMAN DEMİRBAŞA

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

Abdülkerim ÖZCAN

Şirketimize ait Seri A 220197 VE 
220198 Seri nolu fatura yaprakları 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür..
HASKONT NAK. LOJ. LTD. ŞTI.

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi'nden aldığım tastiknamem 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
HALİL İBRAHİM İNAN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARIM 

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARINDAHİZMETVERMEKTEYİZ.

Adres: İstiklal Cd. GemlikBURSA 
TEL 0.224 513 60 40



Sayfa 8
1 Temmuz 2008 Salı Gemlik Karf ez 1

Trafik sigortasına inanılmaz zam
Bugüne kadar 
Türkiye’nin her 
yerinde aynı fiyata 
satılan trafik sigor
tasının primleri, 
1 Temmuz'dan 
itibaren hem sigorta 
şirketlerine hem 
de illere göre 
değişecek. Yeni 
uygulama ile özellik
le İstanbul'da 
otomobillerin ve 
taksilerin primleri 
ciddi artıyor.
1 Temmuz'dan 
itibaren zorunlu 
trafik sigortasında 
yeni uygulama 
başlıyor. Bugüne 
kadar sigortanın , 
teminat limitlerini 
ve primlerini 
Hazine'nin belirlediği 
trafik sigortasında, 
yarından itibaren 
sigorta şirketleri, 
primleri kendileri

Adalet Bakanı Meh 
met Ali Şahin, Ecza 
cılarla hükümet 
arasında bugün yeni 

bir protokolün yürür 
lüğe gireceğini 
söyledi.
Şahin, Bakanlar 
Kurulu toplantısının 
ardından basın 
toplantısı düzenledi. 
Toplantıda, Dışişleri 
Bakanı ve Baş Müza 
kereci Ali Baba 
can'ın AB süreci ile 
ilgili bilgi verdiğini 
belirterek, iki hafta 
önce Lüksemburg 
da yapılan katılım 
konferansında 
Türkiye-AB müza 
kereleri çerçeve 
sinde iki faslın açıl
masına karar veri 
lerek, açılan fasıl 
sayısının 8'e çık
tığını anımsattı.
Fransa'nın bugün

:ici Hakları 
Derneği (THD) ve 
Enerji Sanayi Ve 
Maden Kamu 
Emekçileri Sendika 
sı, (ESM) elektrikte 
otomatik zam uygu
laması ile doğal gaz 
zammına karşı, 
öncelikle yürüt
menin durdurulması 
ve ardından zammın 
iptali istemiyle 
Danıştay'a dava açtı. 
Tüketici Hakları Der 
neği Genel Başkanı 
Turhan Çakar, dava

serbestçe belirleye
bilecek. Böylece, 
daha önce Türki 
ye'nin her tarafında 
aynı fiyata satılan 
trafik sigortasında 
primler, 1 Tem muz'- 
dan itibaren hem si 
gorta şirketine hem 
de illere göre değiş 
kenlik gösterecek. 
Bir süredir yeni 

AB dönem başkan
lığını devralacağını 
belirten Şahin, 
“Bizim Türkiye ola 

rak Fransa'nın dö 
nem başkanlığından 
beklentimiz müzake 
re sürecimizin şef
faflık ve ahde vefa 
prensibi çerçeve 
sinde devam etmesi 
ve yeni fasılların 
açılmasına zemin 
hazırlayacak bir 
dönem olmasıdır” 
dedi.
Adalet Bakanı Şahin, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in Türk

• Eczacılar Birliği'yle 
(TEB) bir süredir 
yürütülmekte olan, 
dün süresi biten ve 
bugün yürürlüğe 
girmesi gereken 
yeni protokol çalış
malarıyla ilgili de

dilekçesinin 
Danıştay'a sunul
masının ardından 
basın açıklaması 
yaptı. Elektrikteki 
otomatik zam kararı 
ile elektrik fiyatların
daki artışın 
nedeninin halkın ve 
Türkiye'nin çıkarları
na uygun olmayan 
yanlış ve dışa 
bağımlı enerji poli
tikaları olduğunu 
savunan THD Genel 
Başkanı Çakar, 
“Yanlış enerji poli

uygulamaya hazır
lanan sigortacılar; 
hasarın çok yüksek 
olduğu büyük 
illerde sigorta 
primlerinin arta
cağını, Anadolu'daki 
illerde ise bugünkü 
fiyatlardan daha 
da aşağı trafik 
poliçesi satılacağını 
söylüyor.

Bakanlar Kurulü'na 
bilgi verdiğini 
söyledi.
Şahin, çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 
Bakanı, Maliye Ba 
kanı ve Sağlık Baka 
nının şuanda TEB 
Başkanı ve yetkili 
teriyle bu protokole 
son şeklini vermek 
için çalışmakta 
olduklarını kaydetti. 
Şahin bu konuyla 
ilgili sorulan bir 
soru üzerine, 
Bakanlar Kurulu'nda 
Çelik'in verdiği 
bilgilerin yanı sıra 
Sağlık ve Maliye 
Bakanlarının da 
ilave açıklama yap
tığını belirterek, 
“Bunlardan bugün 
yeni bir protokol 
yürürlüğe gireceği 
şeklinde bir izleni 
mim oldu” dedi.

tikaları ve kararları 
ülkemizin enerji ve 
elektrik sorununun 
büyümesine ve çık
maza girmesine 
neden olmuştur. 
Sonuç da bu zamlar 
yaşamın tüm alanını 
ve Türkiye 
ekonomisini etkile 
yerek telafisi 
imkansız sonuçlara 
neden olacaktır” 
dedi. Çakar bu 
nedenle, THD ve 
ESM olarak elektrik
te otomatik zam

Rehber tarife 
hazırlandı.
Zorunlu trafik 
sigortasına; özel 
araçlar 160 YTL, 
ticari araçlar 200 
YTL, taksiler 575 
YTL, minibüsler 
410 YTL, otobüsler 
ise 1 milyon 150 
bin YTL prim 
ödüyordu.
Sigorta sektörünün 
çatı kuruluşu 
olan Türkiye 
Siğorta ve 
Reasürans Şirketleri 
Birliği (TSRŞB) 
ise yeni uygula
manın başlamasına 
çok az bir zaman 
kala, illere göre 
farklı primlerin 
belirlendiği öneri 
niteliğinde rehber 
tarife hazırlayarak, 
sigorta şirketlerine 
gönderdi.

Özgür KARAKAYA

Yaşamdan | 
Çizgiler

iletişim Uzmanı 
ozgkara@hotmail.com

Şahin, Türkiye'nin 
Malezya 
Büyükelçiliğine 
güvenlik gerekçe
siyle sığınan 
Malezya eski 
başbakan yardım
cılarından Enver 
İbrahim'in durumu
nun sorulması üze 
rine de, “Gerek 
büyükelçiliğimiz, 
gerek hükümetimiz 
Malezya tarafıyla 
çeşitli temaslarda 
bulunmuş ve 
Enver İbrahim 
büyükel 
çiliğimizden 
ayrılmıştır. Biz 
bu konunun kısa 
sürede ve sükunetle 
halledilmiş olmasını 
Türkiye ve Malezya 
arasındaki dostluk 
ve kardeşlik ilişki 
terine bağlıyoruz” 
dedi.

kararı olan
14 Şubat 2008 tarih 
ve 2008/T-5 karar 
numaralı “Enerji 
KİT'lerinin uygulaya
cağı Maliyet Bazlı 
Fiyatlandırma 
Mekanizmasının 
Usul ve Esasları 
Hakkında Karan”nın 
öncelikle 
yürütmesinin durdu
rulması, ardından 
kararın iptali 
istemiyle Danıştay'a 
dava açtıklarını 
kaydetti.

Sönmeyen Yangın
Bir insan 9 ayda dünyaya geliyor. Bir ) 

insan da onu karnında taşıyor; etini, 
kanını paylaşıyor, günleri geceleri o kalp 
atışına göz kulak olmakla geçiyor.

. Büyümek, gelişmek ve düşünmek kıs
mıysa daha zorlu, daha uzun bir uğraş. 
Tıpkı ormanlar gibi. Birden kara eller bir 
kibrit çakıyor ve tüm bir yaşamı buhar
laştırıyor. Şairler yakılıyor ülkemde, insan
lar yakılıyor acımadan, belki de zevkle. 
İnsan bile olmayanlar ateşe veriyor; 
çığlıklar içinde bedenleri.

Gözleri kör ama açık, kulakları çoktan 
paslanmış. Ölüme gidiyor insanlar.
Yangın hiç kesilmeden, acımadan inatla, 
tütmeye devam ediyor; duman kokusu sil
inmiyor yeryüzünden.

Sivas katliamında 37 aydın, şair ve sa 
natçı yandı. Onlar oraya Pir Sultan Abdal'ı 
anmak için gitmişlerdi. Sivas'ta yüzyıllar 
önce şiirlerinden başka suçu olmayan 
büyük Ozan Pir Sultan Abdal'ı asanlar da, 
37 masum canımızı yakanlar ortaçağ zih
niyetiyle eş değerdir.

O dönemde bazı siyasi liderlerin Sivas 
katliamı ile ilgili sözleri şöyle idi:

SHP Genel Başkanı Erdal İnönü: 
"Güvenlik güçlerimizin özverisiyle vatan
daşlarımızın daha fazla zarar görmesi 
engellenmiştir."

Başbakan Tansu Çiller:"Otelin etrafını 
saran vatandaşlarımıza hiçbir şey 
olmamıştır".

ANAP lideri M. Yılmaz: "Bu,-bir futbol 
maçında bile çıkabilecek bir olaydır."

Linç kültüründe kartel medyanın rolü 
nü de unutmamak gerekir. Sivas bugün 
bile kanayan bir yaradır.

Sivas'taki vahşet, aslında aydın dü 
şünceye karşı yapılan bir hareketti. Sivas 
katliamı Türkiye tarihine kara bir leke ola 
rak geçmiştir. Kimi acılar vardır, diner, 
kabuk bağlar. Sivas'ta, açılan yaranın acı 
sı dinmedi. Her yılın 2 Temmuz'unda bir 
vahşetin, bir barbarlığın bağrımızda oydu 
ğu bir yerde, daha da derinlere işleyen bir 
sızı var.

Şair Ataol Behramoğlu'da Yangın yeri 
şiirinin bir dörtlüğünde yaşanılan ortamı 
şöyle dile getiriyor:

"Yalanla kirlenmiş havada güçlükle 
soluk alarak savunmak gerçeği çoğu kez 
yalnızlığını bilerek".

Madımak Oteli'nin müzeye dönüştürül 
mesi çalınmış bir lekeyi -bir ölçüde- silin
mesi adına uygun bir davranış olur.

K nŞ€D€ MKL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

— UYGUN FİYATLARLA 
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SATILIK KIYMETLİ ARSA ÇİZİYORUM
U0IY0UIND1 

İSLAMKÖY 
AKCAN6ÜMRUKIEMEYANINDA 

4000 M2 MSI SIHHİNDEN 
SATIUKTIR 

GSM 0532 254 2480

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR 
YATAŞ HOME

II Müracaatların .şahsen yapılması gerekmektedir]

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No; 11 GEMLİK 
I TEL: 514 78 77 ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

<- BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

^brsîngeri
1 Tk. Ud 525 17001

KİRALIK DENİZ MANZARALI DAİRE
A 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

Zeylin işletmesinde çalışacak 
İNIOMSEBEBİIEN 

BMinım.
GÜZNEMZEHİNCİİİK 

TEl: «.224 514 40 90 
0.533 462 B311

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SlNEHASl
Filmin Adı

(Rezemsyon 
M: 513 332l|

0.... çocukta 14.00-16.15-19.00-21.15
Arkadaşım Tilki 14.15-16.00-19.15-21.00

BftY-BmaNSHTIŞMÜDÜRÜ 
BAYAN SATIŞEHILEMANI 

MUHASEBEMÜDÜRÜ
ŞMIİHELENMIM 
İMA Inşltd Şti.

DrJiyaKavaMh.llıcaCad.No:50 
TEL: İH 10 08 GEN ili
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Tarihi Hanlar Projesi ne yeni bina gölgesi
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in

I 10 Nisan günü
I kamuoyuna 
I açıkladığı "tarihi 
I hanları bölgesinin 
I açılması için
Atatürk Caddesin 

I deki binaların yıkıl- 
I ması projesine"

Bakırcılar Çarşısı 
' altında yeni inşaatı

na başlanan 2 
binanın gölgesi 
düştü.
Kozahan'ın Taç 
Kapısı karşısında 
Uludağ Kuyumculu 
ğun yaptığı binada 
olduğu gibi,

Osmangazi 
Belediyesi hanlar 
bölgesi koruma 
planı çerçevesinde 
bölgede tescilli 

1 olan eski yapıların 
yeniden inşaasına 
ilişkin ruhsatlandır
mada bulundu. 
Buna göre, 21 Nisan 
2008 tarihinde 
Bakırcılar Çarşısı 
altındaki bir iş 
merkezi inşaatı ve 
başka bir bina için 
2 yeni ruhsat verildi. 
Bursa'da tarihi 
çarşıları yeniden 
kazanma ve kültürel 
mirasın ortaya 
çıkartılması için

kamulaştırmaya 
uygun bir plan 
değişikliği gerçek
leşmesi gerekiyor. 
Bakırcılar Çarşısı

önemli bir proje 
olarak gösterilen 
Büyükşehir'in
Tarihi Hanlar 
Bölgesi Projesi için

altında tarihi eser 
olarak tescilli 
bulunan ancak, 
eskilikten dolayı 
yıkılan yerlerin 
rekonstrüksiyon 
(yeniden inşa) 
projesi Kültür 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu'ndan onayla
narak ilçe belediyesi 
tarafından ruhsat- 
landırılıyor.
Yeni inşaatına 
başlanan yapılar, 
Hanlar Projesinde 
bürokratik işlemler
ine ilişkin bir adım 
atılmamasından 
kaynaklanıyor. 
Büyükşehir

Belediyesi 
Kozahan'ın karşısın
daki tescilli dükkan
ların kamulaştırıhp 
yıkılabilmesi için 
Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma 
Kurulu'ndan karar 
çıkarttırdı. Ancak 
bedel tespiti 
konusunda halen 
süren davalar, bir 
türlü neticilendirilip, 
bu kamulaştırma 
yatırımının 
yapılması konusun
da büyükşehir 
belediye yönetiminin 
kafasındaki tered
dütler devam 
ediyor.

Bursaspor'u 
borçlarından 
kurtarmak amacıyla 
başlatılan 
"Bursaspor'a 
yardım kampanyası" 

I dün sona erdi.
I Kampanyada 6 

milyon 759 bin 
780 YTL yardım 
toplandı.
Bursaspor'un 
içinde bulunduğu 
ekonomik krizden. 
kurtulabilmesi için 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ve 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
tarafından başlatılan 
yardım kam 
panyasının ardından 
Bursaspor'lu yöneti
ciler Vali Harput'u 
makamında ziyaret 
ederek teşekkür 
etti. Bursaspor'un 
ekonomik sıkıntısını 
bu kampanya ile 
atlattığını belirten 
Vali Harput, 
"Futbolcular ve 
yöneticiler bu 
kampanya ile 
moral kazandılar.

T DMA A “SUYUNU BOŞA 
_ * ” HARCAMA”

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

Takımımız bugün 
için bir krize girme
den, küme düşme 
tehlikesi yaşa- 
madanbir noktada 
yerini muhafaza 
etmesini bilmiştir. 
Bursaspor'un 
devlete olan vegi 
borcunu uzun. 
vadelerle düşük 
miktarda ödeyecek 
olması takıma 
faydalı olmuştur. 
Bursaspor için 
başlattığımız kam
panya ile, 6 milyon 
436 bin 368 YTL 
nakit, 238 bin 
200 YTL vadesi 
gelmemiş çekler, 
13 bin 610 YTL SMS 
gelirleri ve 72 bin 
602 YTL olmak 
üzere toplam 6 mil 
yon 759 bin 780 YTL 
yardım toplanmıştır. 
Toplanan bu paranın 
4 milypn 127 bin 
757 YTL'si futbolcu 
alacaklarına, 1 mily
on 645 bin 573 
YTL'si kamu kurum- 
larına, 748 bin 250 
YTL'si bankalara 
ödenmiştir" dedi.

Bursasspor 2. 
Başkanı Osman 
Çelik ise zor bir 
dönemden geçerken 
başlatılan kam 
panyayla rahatladık
larını belirterek, 
"Süper ligde 
kalmayı başardık. 
Bununda sebebi bu 
kampanya.
Kampanya tüm 
camiaya moral ver
miştir. Umarım 
Bursaşpor bir daha 
bu kampanyaya 
ihtiyaç duymayacak. 
Bursaspor her ne 
kadar ekonomik 
anlamda rahatlaşa 
da manevi bir yük 
altına girmiştir" 
diye konuştu. 
Konuşmaların ardın
dan Vali Harput, 
748 bin 250 YTL ve 
vadesi gelmemiş 
238 bin 200 YTL 
değerindeki çeki 
Bursaspor 2. 
Başkanı Osman 
Çelik'e teslim etti. 
Çelik ise Vali 
Harput'a destek
lerinden dolayı 
plaket verdi.

TESEKKİİH
Çekici aracımın ağır 

hasarında Güneş Sigorta 
Gemlik Acentesi 

Nizam Sanlı *

ve Ayşe Boz'un göstermiş 
oldukları yakın ilgiden 

ve büyük hasarımın 
cok kısa sürede 

ödenmesinden dolayı 
Güneş Sigorta Genel 

Müdürlüğü 
ve Bölge Müdürlüğü'ne 
teşekkürü bore bilirim.

HAYDAR GÖRAL
GEMTIR ULUSLARARASI TAŞ. SU. ve KARA AVCILIĞI 

MALZ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTÎ.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCI^ - REKLAMCILIK
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Havuz suyu göze
zarar veriyor

Cay-Kahve felci önlüyor

Uzmanlar, göz 
iltihabına neden 
olan 'Adoneviral 
Konjonktivik' 
adlı virüsün, 
havuzda bir 
kişiden su içindeki 
herkese bulaşa
bildiği belirtildi. 
Uzmanlar, göz 
iltihabına neden 
olan 'Adoneviral 
Konjonktivik' adlı 
virüsün, havuzda

bir kişiden su 
içindeki herkese 
bulaşabildiği 
belirtildi.
Virüsü alan 
kişinin gözünde 
yaklaşık 10 gün 
boyunca yanma, 
batma, kanama, 
kızarıklık, 
sulanma, 
ışıktan rahatsız 
olma ve şişme 
meydana geliyor.

İsveç'in başkenti 
Stockholm'de kurulu 
Karolinska 
Enstitüsü'nde 
yapılan araştırmada, 
belirli oranda çay 
kahve içmenin felç 
ihtimalini düşürdüğü 
ortaya çıktı.
Nobel Fizyoloji-Tıp 
Ödülü'nü veren, 
kökü 200 yıl önce 
ordu cerrahisine 
dayanan Karolinska 
Tıp Araştırma Kuru 
mu, 14 yıla yakın 
geniş kapsamlı^ 
araştırmasında, 
sigara içen erkek
lerde çay, kahve

atren ve »ilan sokmalarımla dikkat

içmenin yararlı 
olduğunu ortaya 
koydu.
26 bin 556 Fin 
sigara tiryakisi 
üzerinde yapılan

araştırma, günde iki 
bardak veya biraz 
üzerinde çay 
içmenin yüzde 21 
oranında beyin içi 
ve zarı damarlarında 

pıhtılaşma-tıkan- 
manın, yani "en 
farktüsün” yüzde 
21 oranında 
azaldığını belirledi. 
Araştırma Dr. 
Susanna C.
Larsson'un meslek
taşları tarafından 
yapıldı ve "Stroke 
(Felç)" dergisinin 
haziran sayısında 
yayımlandı. 
Araştırma 
kadınlar ve 
sigara içmeyenler 
üzerinde de 
denenerek geniş 
genellemeye 
gidilebilecek.

Kağıt paralar

ç

mikrop
Günlük yaşamın 
vazgeçilmezi para 
mızı kötü kullanı 

yyoruz.. Üzerine 
yazılar yazılan, 
yırtılan, katlanan ve 

<çok kısa sürede 
eskiyen paralar 
tehlikeli hastalıklara 
da yol açabiliyor... 
Zatüre, menenjit, 
mide, bağırsak ve

saçıyor
boğaz enfeksiyon
ları bunlardan 
bazıları. Cüzdari 
kullanılması para 
nın temiz tutulması 
açısından önemli.. 
Ancak alışveriş 
sırasında çeşitli 
nedenlerle alıcı da 
satıcı da cüzdan 
kullanımından 
kaçınıyor.

Akrep ve yılan sok
malarında hastanın 
derhal ve zaman kay 
betmeden en yakın 
Sağlık kurüluşuna 
götürülmesi gerek
tiği bildirildi.
Refik Saydam Hıfzış 
sıhha Merkezi Baş 
kanlığı'ndan yapılan 
yazılı açıklamada 
Türkiye'de özellikle 
yaz aylarında yılan 
ve akrep sokmaları
na bağlı zehirlenme 
ve ölümlerde artış 
olduğu vurgulandı. 
Zehirli akrep ve 
yılan sokmalarının 

özellikle çocuklar 
için öldürücü etkiye 
sahip olduğu hatır
latılan açıklamada, 
Vatandaşların bu 
nedenle çok dikkatli 
olmaları istendi. *’ 
Akrep ve yılan sok
malarından korun
mak için akrep ve 
yılan yuvalarından, 
özellikle kaya, ağaç 
kovuğu ya da oyuk
lardan uzak durul
ması, kamp, piknik 
ya da çalışma alan
larında dikkatli olun
ması gerektiği 
belirtildi.

Açıklamada, şu 
uyarılara yer verildi: 
"Otluk ya da sazlık 
arazide bebek ve 
çocuklar kesinlikle 
yalnız bırakılmamalı, 
arazide çıplak ayak
la gezmelerine, kuş 
ya da diğer hayvan 
yuvalarına ellerini 
sokmalarına izin 
verilmemelidir. Arazi 
yürüyüşlerinde 
kapalı ayakkabı ya 
da bot giyilmeli, 
yerde uyumamaya 
özen gösterilmelidir. 
Yıkıntılar, kuytu yer 
ve çatlaklar, evlerde

ki yüklükler 
akreplerin sık 
bulunduğu ’■ 
yerlerdir. Özellikle 
bu yerlere dikkat 
edilmelidir.
Akrepler kesinlikle 
ele alınmamalı ve 
akreplerin fazla 
olduğu yerlerde 
ayakkabı giymeden 
önce içerisine bakıl 
malıdır. Geceleri 
açık alanlarda kon
trollü olarak ateş 
yakılmalı ve gece 
yürüyüşlerinde 
aydınlatıcı kullanıl
mamalıdır."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme r 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
Yenikapfarf (212) 516 12 .12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

topçular (226) 363 43 19
Eskihisar* % (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

'W

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anjtur 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
Habaşğaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı ’ , "
Tomokay Tomografi 010 ıu 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

l Tenim uz 2008 Salı 
GEMLİK ECZANESİ 

İskele Cad. No. 5/B 
Tel: 5130249 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3097 

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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1 Temmuz Denizcilik Bayramı’nın 82 nci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi

Kabotaj Bayramı Kutlandı

GemlikKH
Kurulu?:1973|

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
1 temmuz 2UU8 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com

Srtiutufclanıalar ilkeni sarstı
'Erğenekon operasyonu 
kapsamında yürütülen 
soruşturmada Ankara 
‘ve İstanbul'da 20 kişi 
gözaltına alındı.
Ankara güne inalmaz 
bir gözaltı süreciyle 
başladı. Cumhuriyet 
tarihinde ilk kez bir 
emekli orgeneral polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Erğenekon so 
ruşturması kapsamın
da sabah erken saat 
lerde emekli Orgeneral 
Hurşit Tolon gözaltına 
alındı. Ardından Ata 
türkçü Düşünce Der 
neği ADD Başkanı 
Emekli Orgeneral Şe 
ner Eruygun'un gözaltı
na alındığı haberi geldi. 
En son emekli tuğami
ral İlker Güven'in gözal 
tına alındığı haberi 
geldi. Ankara Ticaret 
Odası Başkanı Sinan 
Aygün'ün de polis 
tarafından eşzamanlı

olarak gözaltına 
alındığı bildirildi. 
Gözaltına alman isim
lerin hepsinin evi polis 
tarafından didik didik 
arandı. Akşam saat
lerinde Erğenekon 
soruşturması çerçe 
vesinde hakkında 
yakalama emri çıkartı 
lanlar arasında yer alan 
Jandarma Genel Komu 
tanlığı İstihbarat eski

Başkanı emekii Tuğge 
neral Levent Ersöz'ün 
de gözaltına alındığı 
öğrenildi.
Ev ve ofislerdeki ara
malar sürerken, Emekli 
Orgeneral Hurşit To 
lon'un evinin kapısının 
polisler tarafından kırıl 
dığı belirtildi. Tolon ile 
evine gelen polisler ara 
sında bu nedenle tar 
tışma çıktığı öğrenildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Denizcilik Bayramı
Dün, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı veya Denizcilik 

Bayramı’nın 82. yıl dönümüydü.
Atatürk Anıtı’nın önünden geçerken, bayram kutla

maları yapılıyordu.
Sonra her zamanki gibi denize atılan çelenk ve saygı 

duruşuyla Bayram sona erdi. Devamı sayfa 5'de 

Kabotaj hakkının Türk gemileri 
ne tanınmasının 82. nci yıldönü 
mü dün sade bir törenle kutlandı, 
Bu yıl da, deniz bayramında geç 
miş yıllarda yapılan yüzme yarış 
lan, sandal yarışları, yağlı direk 
ve ördek kapma gibi etkinlikler 
yapılmadı. Haberi sayfa 3’de

Cumhuriyet Gazetesi 
Ankara Temsilcisi Mus 
tafa Balbay da sabah 
saatlerinden evinde, 
gözaltına alındı. 
Cumhuriyet Gazete 
si'nde Erğenekon 
soruşturması kap
samında yapılan arama 
devam ederken, Cum 
huriyet gazetesi çalı 
şanları dışındaki tüm 
gazeteciler, gazete bah 
çesi dışına çıkarıldı. 
Erğenekon operasyonu 
kapsamında Tercüman 
Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Ufuk Büyük 
çelebi de gözaltına 
alındı. Engenekon 
operasyonu kapsamın
da gözaltına alınan 
Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, evinde arama 
yapılmasının ardından 
polis nezaretinde 
ATO'ya getirildi. 
Haberi sayfa 4’de

Başsavcı yineledi: ftKP kapatılsın’
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdur 
rahman Yalçınkaya, AKP hakkında açtığı 
kapatma davasına ilişkin olarak Anayasa 
Mahkemesi heyetine 1.5 saat sözlü açık
lama yaptı. AKP'nin “Şeriat düzeni kur
mak istediğini, bu konuda açık ve yakın 
tehlike bulunduğunu” ileri süren Yalçın 
kaya, Venedik Kriterleri'nin AKP ile ilgili 
kapatma davasında uygulanamayacağını 
iddia etti. Haberi sayfa 2’de

■ 25 Ykr.

İIMHİllIMttlI
Bursa'da zehir ticareti yaptığı 
öne sürülen karı koca ve uyuş
turucuları 2 gramlık paketler 
halinde satış yaptığı iddia edilen 
2 kişi gözaltına alındı. Operas 
yonda 3 kilogram esrar ele 
geçirildi. Haberi sayfa 8’de

DP ilçe kongresi 
bugün yapılıyor
Beyza Aile Çay Bahçesi’nde yapılacak 

olan kongrede, ilçe başkanlığına 
tek aday Mehmet Hamaloğlu.

I»

Kapatılan Doğru Yol Partisi’nin ye 
rine kurulan Demokrat Parti’nin ilçe 
kongresi bugün saat 15.oo’de Beyza 
Aile Çay Bahçesi’nde yapılacak. 
Yönetim, denetim ve il delegelerinin 
belirleneceği ilçe kongresinde, mev
cut ilçe yönetim kurulu tarafından 
ilçe başkanlığına Elektrik Mühendisi 
Mehmet Hamaloğlu’nun aday gös
terilmesi kararı alındı. Tek adaylı 
kongrede, Hamaloğlu’nun ilçe başka 
nı olması bekleniyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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Hesaplaşma....
Bir yanda Anayasa Mahkemesi'nde ka 

patılma davası görülen AKP..
Güya karşısında da iddianamesi henüz 

hazırlanmamış ancak var olduğu savlanan 
bir örgüt..

İktidarı ellerinde tutanlar; Silahlarını 
çektiler...

Savaş-baltalarını kuşandılar..
O örgütü etkisiz hale getirmeye çalışı 

yortar..
O örgüt..
Kimlerden oluşur ?
Neden yardır ?
Ne yapmak istemektedir?
Açıklayan yok.. Bilgi veren yok..
Öğrenilenler kulaktan dolma..
Yalan yanlış ve kirli bilgiler..
Türkiye’de yer yerinden oynuyor..
Sarsıntı dalga dalga ülkenin tümünü 

etkisi altına alıyor..
Öyle bir sarsıntı ki..
Öğretim üyesi..
Gazeteci.
İşadamı..
Oda başkanı..
Emekli Subay..
Emekli General..
Bürokrat..
Önüne ne çıkarsa ezip geçiyor..
İçeride sağdan sola soldan sağa bir çok 

İnsan var..
Ama hala somut bir dayanak yok..
Eskiden de "şebeke" davaları vardı..
Ancak..
Hepsi aynı yolda yürürlerdi..
Kara para çetesi..
Uyuşturucu çetesi..
THKP davası..
Ya şimdi..
Çelişkiler yumağı...
Çözülmesi olanaksız ilişkiler düğümü..
Kurşun atanla kurşun yiyenin yan yana 

olduğunun öne sürüldüğü bir "örgüt"..
Aklıma gelen bir örnek..
Cumhuriyet Gazetesi'ne silahlı saldırıda 

bulunanlarla Cumhuriyet gazetesi yönetim
cileri aynı soruşturma kapsamında gözaltı
na alınıyorlar.

Malum soruşturma kapsamında dün 
gözaltına alınan Ankara Ticaret Odası 
Başkam'mn şu sözleri ilginç..
. İlginç olduğu kadar da dikkat çekici..

"Atatürk'ü,Cumhuriyeti sevmekle 
suçlanıyorum.."

Laik demokratik Atatürk 
Cumhuriyeti'nde..

Ne zaman suç oldu..
Atatürk'ü Cumhuriyeti sevmek..
Bir şeyler dönüyor..
Dolaplar çevriliyor..
Ulusunu canından çok sevenler ...
Sevdiklerini kuvveden fiile geçirenler..
Söylemekten asla çekinmeyenler..
Gözetim altına alınıyor..
Denetim altında tutuluyor..
Bu arada birileri de...
Atatürk'ü, Cumhuriyet Devrimleri'ni, 

laikliği yerden yere vuruyorlar..
Ellerini kollarını sallaya sallaya gezini 

yortar..
Keser..
Sap..
Hesap.
Yani..
Keser döner sap döner, bir gün gelir 

hesap döner.. 

Başsavcı yineledi: flKP kapatılsın'
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdur 
rahman Yalçınkaya, 
AKP hakkında açtığı 
kapatma davasına 
ilişkin olarak Anaya 
sa Mahkemesi heye 
tine 1.5 saat sözlü 
açıklama yaptı. 
Başsavcı AKP'nin 
kapatılması istemi 
bir kez daha tekrar
ladı. Sözlü savunma 
nın en ilginç noktası 
ise Dengir Mir Meh 
met Fırat'ın iddiana 
meye girmeyen söz
lerinin sözlü savun
ma ile tuta naklara 
girmesi oldu? Fırat, 
"Cumhuriyet Dev 
rimleri, Türk halkı 
üzerinde travma 
yarattı" demişti.
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdur 
rahman Yalçınkaya, 
AKP hakkında açtığı 
kapatma davasına 
ilişkin olarak Ana 
yasa Mahkemesi 
heyetine 1.5 saat 
sözlü açıklama yap 
tı. Yalçınkaya, saat 
10.00'da sözlü açık
lamasına başladı.
Yalçınkaya, Anayasa 
Mahkemesinden 
saat 11.30'da ayrıldı. 
DTP hakkında yap
tığı sözlü açıkla
malar için Anayasa 
Mahkemesi'ne arka 
kapısını kullanan

Başsavcı Yalçın 
kaya, yine arka 
kapıyı kullanarak 
mahkeme binasın
dan çıktı.
Başsavcı Yalçın 

kaya'nın yaptığı 
sözlü açıklamalarda, 
açtığı kapatma dava 
sı sonrası AKP'lile 
rin yaptığı açıklama 
ve beyanatları da 
mahkeme heyetine 
sunduğu ve AKP'nin 
kapatılması yönün
deki talebini yinele 
diği belirtildi. ?
AÇIK VE YAKIN 

TEHLİKE
AKP'nin “Şeriat 
düzeni kurmak iste
diğini, bu konuda 
açık ve yakın tehlike 
bulunduğunu” ileri 
süren Yalçınkaya, 
Venedik Kriterle 
ri'nin AKP ile ilgili 
kapatma davasında 
uygulanamayacağını 
iddia etti.
GÜLEN'İN BERAATI 
GERÇEĞİ 
DEĞİŞTİRMEZ 
Fethullah Gülen'in

yargılandığı davada 
beraat etmesinin 
sonucu değiştir 
meyeceğini ileri 
süren Yalçınka 
ya'nıri, “Gülen'in 
beraat etmesi dini 
bir cemaat lideri 
olduğu gerçeğini 
değiştirmez” dediği 
öğrenildi.
TURBANIN İPTALİ 
İDDİALARI 
KUVVETLENDİRDİ 
Abdurrahman Yal 
çın kaya, başörtü 
sünün üniversite 
lerde serbest bira 
kılmasına ilişkin 
Anayasa değişik
liğinin iptal edilme 
sinih de iddialarını 
ortadan kaldırmaya
cağını, aksine 
kuv vetlendirdiğini 
kaydetti., 
EL KADI OLAYI 
DA DELİL 
Yalçınkaya, 
Birleşmiş Milletler 
(BM) Güvenlik 
Konseyi'nin “Terör 
örgütlerine mali 
destek sağladığın

£^SfflUI[-l[lllllllllröllllİII[lthellMİ 
bayta< www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Bahkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 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 RAİRELER.YE İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

dan şüphelenilen 
isimlere yer verdiği" 
listede yer alan 
Suu di iş adamı |
Yasin El Kadı ile )
ilgili iddialara da 
değindi.
TRAVMA EK 
DELİL OLMADI 
Abdurrahman 
Yalçınkaya'nın, 
AKP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Dengir Mir Mehmet 
Fırat'ın, “Atatürk 
devrimleri Türk 
toplumunda travma 
yarattı" 
şeklindeki sözlerini 
de örnek olarak 
aktardığı, ancak 
bunu bir ek delil 
olarak sunmadığı 
belirtildi.
AKP'NİN 
SAVUNMASI 
PERŞEMBE 
AKP hakkında 
açılan kapatma 
davası sürecine 
göre AKP yetkilileri, 
3 Temmuz Perşem 
be günü sözlü 
savunma yapacak
lar. Parti adına 
savunmanın 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardım_
cısı Cemil Çiçek 
ile TBMM Grup 
Başkanvekili 
Bekir Bozdağ 
tarafından yapıla
cağı öğrenildi.

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR 

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, 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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1 Temmuz Denizcilik Bayramı'nın 82 nci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi

Kanoiaj Bayramı kutlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YaaYORUM

Kabotaj hakkının 
Türk Bayrağı ve 
milletine tanındığı 
1 Temmuz Denizcilik 
Bayramının 82'inci 
yıl dönümü 
dün düzenlenen 
törenle kutlandı. 
Törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, 
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü Prof 
Dr. Kemal Sulhi 
Gündoğdu'nun 
yanı sıra siyasi 
partiler, kurum ve 
kuruluşlar ile daire 
amirleri katıldı. 
Atatürk Amtı’na 
sunulan çelenklerin 
ardından saygı 
duruşu ve istiklal 
marşı okundu. 
Törende konuşan 
Liman Başkanı 
Dr. Harun Özmaden, 
günümüzde Türk 
deniz faaliyetlerinin 
hem limanlarımız ve 
gemi inşa sanayisi 
ile, hem de yük 
ve yolcu taşımacılı 
ğındaki büyük 
tonajlı gemi filo 
muzla, dünya deniz
ciliği ne rekabet 
eder hale geldiğini 
belirterek, dünya 
gemi inşa sanayisi 
son 3 yılda yüzde 
85 büyürken, 
ülkemizde gemi 
inşa sektörünün 
aynı dönemde 
yüzde 360 büyüme 
göstererek dünya 
sıralamasında 23 
sıradan 5 sıraya yük
seldiğini kaydetti. 
Özmaden, ayrıca 
liman başkanlığı per 
söneli olarak ülke 
mize gelen yabancı 
bayraklı gemilerin 
ve yurt dışına 
çıkış yapan Türk 
bayraklı gemilerin 
denetimindeki 
başarısının çok 
güzel sonuçlar 
verdiğini ve Türk 
bayraklı gemilerin 
tüm dünyada kabul

ve itibar gören 
gri listeye çıkmayı 
başardığını 
belirterek, "En kısa 
zamanda da en 
üst çıta olan 
beyaz listeye çıka
cağımıza inancımız 
tamdır" dedi. 
Bu gün Gemlik'te 
faaliyet gösteren 
tüm limanlarımızın, 
Türkiye limanları 
arasında önde 
gelen limanlar 
haline gelmesinin 
yanı sıra uluslar 
arası liman ve 
gemi güvenliği 
yönünden de tam 
donatımlı olduk
larının altı çizen 
Dr. Harun Özmaden, 
liman sınırlarımızda 
faaliyet gösteren 
liman işletmelerine 
2007 yılında 
2.906 geminin 

geldiğini söyledi. 
Gemlik limanının 
tahmil tahliye 
kapasitesinin 
iskele ve rıhtım 
kapasite artırımı 
çabası ile Türkiye 
ve dünya deniz 
ticaretinde önde 
gelen deniz ticareti 
şehri haline 
geleceğine inandık
larını ifade eden 
Özmaden, "Gemlik 
ve Türkiye deniz 
ticaretindeki bu 
güzel gelişmelerin 
yanı sıra, Gemlik 
karasularımızın 
bir körfez olduğunu 
da göz önüne alır
sak, sdrumluluk 
gerektiren en önemli 
konuların başında 
deniz kirliliği gelme
lidir. Tüm karasu
larımızın da olması 
gerektiği gibi, özel

likle Gemlik 
Körfezi’nin tekrar 
balık akvaryumu 
haline gelmesi için 
yetkili kamu kuru
luşlarının yanı sıra 
tüm halkımızın da 
özen ve sorumluluk 
göstermesi 
gerektiğini 
unutmamalıyız " 
dedi.
Atatürk Anıtı’ndaki 
törenin ardından 
römorkör ile denize 
açılan protokol 
sahil turp atarken, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol ve 
Belediye başkanı 
Mehmet Turgut, • 
deniz şehitlerimiz 
adına hazırlanan 
çelengi birlikte 
denize attılar

Migros kimin?...
Migros’un patronunun kim olduğu 

mağazalarından alışveriş yapanları 
ilgilendirir mi?

Aslında ilgilendirmen..
Mesela ŞAYPA kimin - BİM kimin.
Sayın okurlar vatandaş bilmeden Türk 

kimliğinin altını kazıyanlara cebindeki 
parayı vererek destek olmamalı...

Ben çoğunlukla Migros’tan alış veriş 
yapıyorum, onun için araştırdım ve şu bil
gilere ulaştım.,

Türkiye’nin geleceğine önem veren
lerin, sadece kaliteli malı ucuz fiyatla satın 
almak olmamalıdır...

Buna dikkat edin..
Bu büyük Marketler - Hiper marketler 

açılmadan önce, insanlar mahalle bakkalın 
dan alışveriş ederdi.

Mahalle bakkalı demek “Bakkal Amca” 
demekti.

Müşteriler “Bakkal Amca”yı, Bakkal 
Amca da mahallesini ve her bir müşterisi
ni tanırdı.

İnsanlar “Bakkal Amca”ya güvendik
lerinden, aldıkları malın kalite ve fiyatını 
pek sorgulamazdı.

Marketlerin sayısının artması kalite ve 
fiyat rekabetini öne çıkardı.

Migros’tan, Carrefoursa’dan, BİM’den, 
Kiler’den alışveriş edenler şimdilerde bu 
mağaza zincirlerinin sahiplerinin kim 
olduğunu verdikleri paraların nereye git
tiğini pek merak etmiyor.

Migros’un hâkim ortağı Koç grubuydu. 
Senelerdir böyle idi..

Koç grubu Migros’taki yüzde 50.8 ortak
lık payını 14 Şubat’ta 1.977 milyon dolara 
BC Partners adındaki bir İngiliz yatırım 
fonuna sattı.

Yatırım fonu demek, çok kişinin, par
alarını içine koydukları bir çanak demek.

Satıştan bu yana Migros mağazalarına 
girip çıktıkça, “Hâkim ortak değişiminin 
hiçbir etkisi olmadı. Hiçbir şeyi değişme
di” diyordum...

TÜrkçö öîârâk yâyimîâhân rörıüne der
gisin de BC Partners fonunu yönetenlerle 
yapılan bir söyleşiden öğrendiğime göre, 
yeni sahibi henüz Migros’ları devral
mamış.

Migros’un mağazalarının çoğu Türki 
ye’de ama yurtdışında da mağazaları var. 
Türkiye’de 220 Migros, 247 Tansaş, 460 
Şok, 3 M5, 8 Macrocenter’ı olan şirketin 
Azerbaycan’da 3, Kazakistan’da 9, Kırğı 
zistan’da 1, Makedonya’da 2 olmak üzere 
15 Ramstore, mağazası bulunuyor..

Fortune dergisinde yer alan bilgilere 
göre BC Partners, 1986 yılından bu yana 
faaliyet gösteren bir “Girişim Sermayesi 
Grubu”.

Yatırımcılardan topladıkları tasarruflar 
ve bankalardan aldıkları kredilerle fon 
oluşturuyorlar.

Çoğunluk hisselerini satın aldıkları şir
ketleri, büyütüyorlar.

Kârlılıklarını artırdıktan sonra satıyorlar- 
mış...

Alım ve satım fiyatları arasındaki farkı 
ortaklarına dağıtıyorlar.

Açık anlatımıyla, Migros’u da belli bir 
süre sonra satacaklar.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, 
Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alındı

Engenekon 
operasyonu 
kapsamında 
gözaltına alınan 
Ankara Ticaret 
Odası (ATO) 
Başkanı Sinan 
Aygün, evinde 
arama yapılmasının 
ardından polis 
nezaretinde 
ATO'ya getirildi. 
Aygün'ün genel 
merkez binasındaki 
makamında arama 
başlatıldı; Bir 
gazetecinin genel 
merkeze getiril
işinde 'Ne ile 
suçlanıyorsunuz?' 
sorusu üzerine 
Aygün, "Atatürk'ü, 
cumhuriyeti ve 
demokrasiyi 
sevmekle 
suçlanıyorum" 
şeklinde cevap

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

verdi. Aygün'ün 
odası aranırken, 
bir vatandaş 
elindeki Türk 
bayrağını açarak 
Aygün'e destek 
verdi. Bu sırada 
çevik kuvvet 
ATO Genel Merkezi 
çevresinde geniş 

güvenlik önlemi 
aldı. Aramanın 
ardından Aygün'ün 
önce sağlık kontrolü 
için Adli Tıp 
Kurumu'na, daha 
sonra ise ifade 
yermek üzere 
İstanbul'a götürüle
ceği, bildirildi.

Ümraniye soruştur
ması kapsamında 
İstanbul, Ankara, 
Trabzon ve 
Antalya'da çok sayı
da kişi gözaltına 
alındı. En dikkat 
çekici gözaltılar 
Ankara'da yaşandı. 
Emekli Orgeneraller 
Şener Eruygur ile 
Hurşit Tolon, Anka 
ra Ticaret Odası 
Başkanı Sinan 
Aygün ve Cumhur! 
yet Gazetesi Ankara 
Temsilcisi Mustafa 
Balbay Ankara'da 
gözaltına alındı. 
Hurşit Tolon evinde 
tutulurken, sağlık 
kontrolünden geçi 
rilen Şener Eruygur 
ve Mustafa Balbay 
Ankara emniyetine 
getirildi. Aygün ise 
polisin arama yap
tığı Ankara Ticaret 
Odası'nda 
bulunuyor.
Cumhuriyet, ADD ve 
ATO Aranıyor 
Polis, Cumhuriyet 
Gazçtesi'nin Ankara 
Temsilciliği, Atatürk 
çü Düşünce

Derneği'nin Ankara 
ve İstanbul şubeleri
ni de arıyor.
Halka ve Olaylara 
Tercüman Gazetesi 
Genel Yayın Yönet 
meni Ufuk Büyük 
çelebi de İstanbul'
da gözaltına alındı. 
Polis tarafından dün 
sabah evinden alı
nan Büyükçelebi'nin 
gazetedeki odasın
da arama yapıldı. 
Öte yandan Karade 
niz Teknik Üniver
sitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Ercüment 
Ovalı soruşturma 
kapsamında Trab 
zon'da gözaltına 
alındı. Soruşturma 

kapsamında Ahtal . 
ya'da da 2 kişinin 
gözaltına alındığı 
bildirildi.
Ankara ve 
Trabzon'da gözaltı
na alınanlar gerek 
görülürse İstanbul'a 
götürülecekler.
Gözaltıların 
Ümraniye soruştur
ması kapsamında 
gerçekleştiği 
ifade ediliyor.
Ümraniye'de 12 
Haziran'da 2007'de 
bir gecekonduda 
ele geçirilen çok 
sayıda silah ve 
patlayıcıyla ilgili 
daha önce de 48 
kişi tutuklanmıştı.

GÜRAL PORSELEN I H Tl VUTTl
84 PARÇA YEMEK TAKIMI i 'J ' J i l1.
KREDİ KARTINA 3 TAKSİT

OTEL - HL/TAL1RANT - CAFETERYA 
SERİLERİNDE 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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Bîr kaç yıldır Kabotaj Bayra 
mı basit törenle geçiştirin 
yor.

Türk Karasularında seyre
den gemilerde, Türk bayrağı 
taşınması, yani karasularımı 

' zı da egemenlik hakkının 
Türklerde olmasıdır Kabotaj 
hakkının kullanılması.
Bu da Denizcilik Bayramı 

olarak kutlanır.
Deniz şehitleri anılır, onlar için birer 

Fatiha okunur.
Kabotaj hakkının Türklerce kullanıl

masının bayram olması şenliklerle kut
lamalarla gerçekleşirdi.

Gemlik Körfezi’nin kirliliği neden gös
terilerek, şenlikler kaldırılınca, geriye 
sade bir kutlama kalıyor.
Atatürk Anıtı önünde toplanan bürok

ratların zorunlu katıldığı bir tören 
düzenleniyor.
Liman Başkanının konuşması, saygı 

duruşu ve bayrak töreninden sonra 
Deniz Şehitleri için denize bırakılan bir 
çelenk ile bayram kutlanmış oluyor.

Çocukluğumuzun en güzel bayram
larından biri Denizcilik Bayramıydı.

Gemlikler kitle halinde İskele Mey- 
danı’nda toplanır, burada kutlamalar
dan sonra düzenlenen yarışmaları 
zevkle izlerlerdi.

Bot yarışları, çift kürek sandal 
yarışları, içten motorlu teknelerin 
yarışları, kik yarışları, yüzme yarışları,

Kabotaj Bayramı
geriye.

Kirlilik öylesine çoğaldı ki, 
sonunda denize girmek bile 
yasaklandı.

Kabotaj veya Denizcilik 
Bayramlarında halkın katkısını 
sağlayan yarışmaları kaldırmak, 
bayramın içini boşaltmaktır

Halkın olmadığı hiçbir etkinlik 
değer taşımaz.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.corp

ördek kapmaca, yağlı direk yarışları 
heyecan ve zevkle seyredilirdi.
Dereceye girenlere ise ilçeden 

toplanan armağanlar verilirdi.
Denizimizi kirlettik, balık neslini yok 

ettik.
Körfez’de yaşayan onlarca balık 

türünden birkaç balık çeşidi kaldı

Sembolik Bayramlara ben bayram 
demem.
Denizcilik Bayramı da sembolik kutla

manın, yani kaba Türkçesi adet yerini 
bulsun diye kutlanan bir bayram haline 
geldi.

Resmi olarak kutlanması gerektiği 
için kutlanıyor.

Gemlik'in nüfusu 5 bin iken kutlanan, 
15 bin iken kutlanan Denizcilik 
Bayramı neden etkinlikle kutlanmasın.

Bir değerimizi daha yitirdik.
Yazık.
Dün, Ergenekon soruşturması kapsa 

mında yine ülkenin çok sevdiği bir çok 
kişi gözaltına alındı.
Atatürk ve ulus sevgisini birinci plan

da tutanlara karşı sinsi bir yıldırma 
planı uygulanıyor.

Bu gidiş iyi değil.
Gizli bir hesaplaşma sürdürülüyor.
Demokratik gibi gösterilen ama anti

demokratik uygulama ortada.
Hesaplaşmadan kimin galip çıka

cağını zaman gösterecek.

lahin, iMiiııi Bamamı'nı tııtlaılı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 1 
Temmuz 1926'da 
Yürürlüğe Giren 
Kabotaj Yasası'nın, 
Türkiye Cumhuri 
yeti'nin önemli bir 
başarısı olduğunu 
belirterek Denizcilik 
ve Kabotaj bayra
mının 82.yılını 
kutladı.
1 Temmuz Kabotaj 
ve Denizcilik 
Bayramı dolayısıyla 
açıklama yapan 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Türki 
ye'nin, kendi karasu
larında bağımsı

zlığını ilan ettiği 
Kabotaj Yasası'nın, 
Türk denizciliği 
açısından büyük 

’ önem taşıdığına 
dikkat çekerek," 
Kabotaj Yasası ile 
gerçekleştirilen kıyı 
egemenliği, toprak
larımız üzerinde

kazandığımız ege
menlik hakkının 
deniz karasularımız
daki egemenlik 
hakkımızla bütün- 
leştirilmesidir. 
Denizlerimizdeki 
egemenliğimizi yasa 
ile perçinlediğimiz 
bugünü her yıl kabo
taj bayramı olarak 
kutlamaktayız" dedi. 
Yasanın yürürlüğe 
girdiği 1 Temmuz'un, 
her yıl 'Kabotaj ve 
Denizcilik Bayramı' 

olarak kutlandığını 
hatırlatan Başkan 
Şahin, "Üç yanı 
denizlerle çevrili 
olan ülkemizde, 
denizciliği 
geliştirmek, deniz
lerimizden sağlanan 
imkanları artıra
bilmek, deniz kay
naklarından en ve 
rimli şekilde yarar
lanabilmek için 
gerek li çalışmalar 
yapılmalıdır" 
açıklamasını yaptı.

Şehir Plancıları Odası, Hanlar 
Bölgesi strateji planı istiyor

Bursa'da, tarihi han
ların gün yüzüne 
çıkartılması için 
Büyükşehir Belediye 
si'nin hazırladığı 
kamulaştırma proje
sine karşılık, Osman 
gazi Belediyesinin 
mevcut plana göre 
ruhsat vermesi, plan 
kargaşasını ortaya 
çıkarttı.
Şehir Plancıları Oda 
sı Başkanı Füsün 
Uyanık, yaptığı açık
lamada, yöneticilere 
çağrıda bulunarak, 
tarihi çarşı bölgesin 
de parçacı ve bir 
birinden kopuk pro
jelerin bir an önce 
durdurulmasını iste
di. Uyanık, 
"Büyükşehir Beledi 
yesi, Osmangazi 
Belediyesi, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
sivil toplum örgüt
leri, meslek odaları 
ve bölge esnafının 
yer alacağı üst bir 
platform kurularak, 
bölgenin sıkıntıları 
ve ihtiyaçları bir an 
önce tespit edilmeli, 
bölgenin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve 
fiziki ihtiyaçları bir 

bütün olarak ele alı
narak 'Hanlar Bölge 
si Starteji Planı' bir 
an önce hazırlan- 
malıdır" dedi.
Pirinç Han, İpek 
Han, Emir Han, Koza 
Han, Fide Han, Kapa 
h Çarşı, Uzun Çarşı, 
Bakırcılar Çarşısı, 
Okçular'ı içine alan 
tarihi çarşı böl
gesinin Bursa'nın en 
önemli ticaret, tur
izm ve kültür merke 
zi olduğunu kayde
den Uyanık, "İpek 
yolunun başlangıç 
noktası olan ve 
dünya kentlerine 
ticareti öğreten tari
hi çarşı bölgesi, 
gelecek nesillere 
aktarılması gereken 
en önemli mirasımız 
dır. Kentimiz için de 
ğeri paha biçilemez 
olan bu bölgenin; 
fiziksel, sosyal, eko 
nomik ve kültürel 
özelliklerinin bütün 
bir planlama yak
laşımı ile ele alın
ması gerekmektedir. 
Bu bölgenin önemini 
henüz kavrayama 
yan kent yöneticiler
imiz ise tarihi çarşı 

bölgesinin ticari 
hayatına balta vura
cak girişimlerine 
devam etmekte
dirler. Şehir çıkar
larını, kamusal 
rantı, planlama ve 
şehircilik ilkelerini 
gözetmeden, ken
timizi sermayeye 
rantına açan yöneti
cilerimiz, tarihi 
çarşı çevresinde; 
Zafer Plaza ve 
Kent Meydanı 
alışveriş merkezleri 
uygulamalarında 
yaptıkları yetmezmiş 
gibi, Atatürk 
stadyumunu, 
İpekiş fabrikasını, 
dericiler kentsel 
dönüşüm bölgesini, 
eski hal arazisini, 
terminalin bitişiğin
deki araziyi 
alışveriş merkezine 
çevirecek projeler 
üretmeye devam 
etmektedirler.
Tarihi mirasın 
korunmasında en 
dikkat edilmesi 
gereken husus, 
kullanım fonksiyon
larının devam 
etmesinin sağlan* 
masıdır.’’ dedi
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Şahin; Tahela değişir hizmeı kervan ııiiriir’ Serbest Kürsü
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Siyaset Akademisi 
kursiyerlerine ders 
vermek için gittiği 
illerde AKP’li olanla, 
olmayan belediyeler 
arasındaki hizmet 
farkının mukayese 
edilemeyecek düzey 
de olduğunu 
belirterek, “AKP 
kapatılmayacak. 
Ama kapatılırsa tabe 
la değişir, hizmet 
kervanı yürür” dedi. 
Başkan Şahin, AKP 
tarafından düzenle
nen Siyaset Akade 
misi’nin Yerel 
Yönetimler Progra 
mı’nda Bursa, 
Ankara, Diyarbakır, 
İzmir, Afyon, Mardin 
ve Muğla’dan sonra 
14 yıllık belediye 
başkanlığı tecrü
belerini Muş ve 
Bitlis’teki kursiyer
lerle paylaştı.

Erdoğan Ergenekon'u anlam
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, par
tisinin basına kapalı 
grup toplantısında 
Ergenekon operasy
onunu değerlendirdi 
ve “Bu soruştur
manın artık sonuç 
lanmasını diliyorum. 
Bu davayla bizi 
(AKP) ilişkilen di ren
ler var. Bunları bizim 
yaptırdığımızı düşü
nenler yanılıyor” 
dedi.
AKP Grup toplan
tısında Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan, Ergenekon 
operasyonunu 
değerlendirdi. Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil 
Çiçek, Perşembe 
günü Anayasa 
Mahkemesi’ne 
sunacakları sözlü 
savunmanın genel 
çerçevesi hakkında 
grubu bilgilendirdi. 
Devlet Bakanı 
Mehmet Şimşek ise 
bu hafta Genel Kurul 
gündeminde ele alı
nacak olan yaban 
cılara mülk satışını 
öngören tasarı 
hakkında bilgi verdi. 
-AKP’Yİ 
ERGENEKON’LA 
İLİŞKİLENDİRENLER 
VAR .
Başbakan Erdoğan, 
grubunun basına

Siyaset Akademi 
si’nin AKP’nin 
Türkiye’nin değişi 
mine yönelik karar
lılığını gösterdiğini 
ifade eden Şahin, 
“Türkiye’de bu 
dönemde olduğu 
kadar halkın iradesi 
yönetime yansımadı. 
Bundan dolayı da 
halkımızın kötüsü 
nün iyisi ile yetindi, 
aldığı hizmetten çok 
kendisine zarar 
gelmemesini bekle
di. AKP ile bu zih

kapalı bölümünde 
bugün sabah saat
lerinde Ergenekon 
operasyonu 
çerçevesinde 
gerçekleşen 
gözaltıları değer
lendirdi. Erdoğan, 
bu soruşturmanın 
kendileriyle ilişk- 
ilendiriIdiğini ve 
bunu yapanların 
yanıldığını ifade etti. 
Erdoğan, “Bunu biz
imle ilişkilendirenler, 
sanıyorlar ki biz 
yaptırıyoruz.
Yanılıyorlar. AKP'nin 
böyle bir işi olamaz. 
Bu iş savcıların 
işidir. Nasıl ki, savcı 
AKP hakkında kap
atma davası açtı, 
başka bir savcı da 
bu soruşturmayı 
başlattı. Bunun biz
imle ilişkili olduğunu 
düşünenler yanıla
caklar” dediği öğre
nildi. Bir an önce bu 
soruşturmanın 
sonuçlanmasını iste
diğini anlatan 
Başbakan, “Ülkeyi 
karanlık noktalara 
çekmek isteyenlerin 
hevesleri kursak
larında kalacak. Bu 
soruşturma umarım 
en kısa zamanda 
sonuca ulaşır.
Karanlıklar aydınlığa 
kavuşacaktır” dedi. 
BİLGİ TRAFİĞİ 

niyet değişti. Bugün 
Siyaset Akademisi 
için Muş’ta ders 
veriyoruz. Muş’u 
gezdiğimde halkın 
dinleneceği park
ların, çocukların 
oynayacağı oyun 
alanlarının yapımı 
nın bile bu dönemde 
gerçekleştiğini 
görmek, bu farklılığı 
anlatmaya yeter. 
Bursa’da da 20-30 
yıldır konuşulanları 
4 yıla sığdırdık. 
AKP Hükümeti’nin

Bu arada, Başbakan 
Erdoğan kapalı grup 
toplantısında 
gözaltına alınanların 
sayısının 20 
olduğunu, İçişleri 
Bakanı Beşir 
Atalay'dan bu 
sayının teyidini iste
diği ve gözaltı ile 
ilgili bilgileri mil
letvekillerine 
aktardığı kaydedildi. 
-SÖZLÜ SAVUNMA 
ETKİLİ OLACAK- 
AKP Grubu'nun 
basına kapalı 
bölümünde Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil 
Çiçek, milletvekiller
ine Perşembe günü 
Anayasa 
Mahkemesi’ne 
yapacakları sözlü 
savunma hakkında 
bilgi verdi. 
Kapatma davasıyla 
ilgili hukuki 
sürecinin nasıl 
işleyeceğini anlatan 
Çiçek, yapacakları 
sözlü savunmanın 
da ön ve esas 
savunmada olduğu 
gibi Yalçınkaya'nın 
iddialarım çürütm
eye yönelik 
olduğunu ve 
ellerinde bu iddiaları 
çürütecek belgelerin 
de mevcut olduğunu 
bildirdiği öğrenildi. 
Sözlü savunmanın 

farkını görmek 
isteyen 2002 
yılından önceki 
krizlere bir baksın. 
Eğer dünyada 
son yıllarda 
yaşanan en büyük 
küresel krizin 
2002 yılından önce 
yaşanmış olmasını 
düşünmek bile 
istemiyorum. 
Bugün dünyanın 
sarsıldığı krize 
rağmen ekono 
mimizin ayakları 
yere sağlam 
basıyor. AKP’li 
yerel yönetimlerin 
farkını görmek 
isteyen de 2004 
öncesi ve sonrasına 
bir baksın. Zaten 
bu hizmetler 
olmasaydı bugün 
AKP’nin kapatıl
masına gerek 
kal mayacak ilk 
seçimde halkımız 
zaten kapatacaktı” 
diye konuştu.

genel çerçevesini 
anlatan Çiçek, 
savunmanın nasıl 
hazırlandığını, bel
gelerin nerelerden 
temin edildiğini 
anlattığı ve etkili bir 
savunma yapacak
larını da sözlerine 
eklediği kaydedildi. 
-İLK TASARI 
YANLIŞLARLA 
DOLUYDU- 
Bu arada, bu hafta 
TBMM Genel 
Kurul'da görüşme 
lerine başlanacak, 
yabancılara 
mülk satışını 
öngören ve 
Tapu Kanunu'nu 
değiştiren düzen
leme ile ilgili 
tartışmalar gündeme 
geldi. Bu konuda 
Devlet Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Meclis'e ilk gelen 
tasarının bazı 
maddelerinin yanlış 
olduğu ve 
sonradan Adalet 
Komisyonu'nda 
düzeltildiğini hatır
lattı. Son haliyle 
tasarının bir risk ve 
endişe taşımadığını 
anlatan Şimşek, 
tasarının yasalaş
ması halinde 
Türkiye'ye yabancı 
yatırımcıların akın 
edeceğini söylediği 
belirtildi.

Cengiz ALTUĞ

ÖNEMLİ KENE TÜRLERİ
Dermacentor marginatus Sulzer
(D, rediculatus)
DİŞİ : Boyu 4,2-5,2 en 2,2-3,2 mm, kan 

emmemiş olanlarda boy 16 mm eni 10 
mm ye ulaşmaktadır. Vücut oval rengi 
koyu kahverengidir. Gözler büyük ve 
sucutumun en geniş kısmında yer alır.

ERKEK: Boyu 4,5-6,2 genişliği 2,3-3,2 
mm yumurta şeklinde, koyu kahveren 
gidir. Scutumun üzeri gümüş beneklerle 
süslüdür.

BİYOLOJİSİ : Hayat devresini 3 
konukçu üzerinde tamamlar. Sığır, manda, 
deve, köpek, at eşek, koyun, keçi ve 
insanlar üzerinde bslenir. Ayrıca birçok 
yabani hayvanları da konukçu olarak kul
lanmaktadır. At ve eşeklerde piroplasma 
caballi ve köpeklerde p.canisi taşır.

Heamaphysalis inermiş Birula
DIŞI : Boyu 3-3,5 mm eni 2-2,4 mm dir. 

kan emmiş olanlarda boy 6,7 - 7,6 eni 4,2- 
4,8 mm dir. Scutumun boyu eninden kısa, 
parlak kırmızımsı kahverengi üzerinde 
homojen olarak dağılmış, ufak nokta 
çukurlar mevcut.

ERKEK: Boyu 2-2,4 mm genişliği 1,3- 
1,5 mm vücut yumurta şeklinde scutum 
düz ve parlak kırmızımsı koyu kahverengi 
üzere bombeli küçük sık noktalı. 
Bacakları küçük ve sarı kahverengidir.

Yurdumuzda yaygındır. Sığır, manda, 
koyun, keçi, at, eşek gibi hayvanlarda 
rastlanır.

Haemaohvsalis ounctata Canestrini Et 
ranzago

DIŞI : Boy 2,6-3,6 eni 1,6-2,4 mm kan 
emmişlerde boy 10,5 en 7 mm olmaktadır. 
Scutum parlak kırmızı kahverengi, bacak
ları küçük sarımsı kahverengi.

ERKEK : Boyu 2,5-3,5 mm eni 1,5-2 
mm vücut yumurtamsı, scutum düz ve 
parlak koyu kırmızı kahverengi.

BİYOLOJİSİ : Üç konukçu üzerinde 
yaşar. Dişi kene konukçuyu terkettikten 
24-29 gün sonra yumurtlamaya başlar. 
3000 veya daha fazla yumurta koyar. 
Ülkemizde koyun, keçi, sığır, deve, at, 
köpek, kirpi, saksağan, bıldırcın, keklik ve 
kargada bulunmuştur.

Devamı var.

O- PROFİLO YK-4100B MARKA VEZ2 MODEL YAZAR KASA CİHAHIZIMIN ŞZ VERGE LEVHASI KAYBOLMUŞTUR.
HÜKÜMSÜZDÜR. GÜLŞEN ÇAKIR

OLİVETTİ OL-2004
BAF 10043405 MARKA VE MODEL 

YAZAR KASA RUHSATIMI KAYBETTİM.
HÜKÜMSÜZDÜR. SİNAN AKYILDIZ

K AŞ€D€ IKKUMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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İçimizden Biri Tuğbo altintop
Geçtiğimiz günlerde 
ilçemize gelen 
Tuba Altıntop, 
ricamı kırmayarak 
siz değerli 
okurlarım adına 
benimle hoş bir 
röportaj gerçek
leştirdi.

YELDA BAYKIZ: 
Tuba Hanım öncelik
le hoş geldiniz.

TUBA ALTINTOP: 
Teşekkür ederim. 
Hoş bulduk.

YELDA BAYKIZ: 
İlçemize geliş 
sebebiniz nedir?

TUBA ALTINTOP: 
Gemlik'in Umurbey 
Beldesi'ndeki 
zeytin üreticilerinin 
bulunduğu toplu 
satış yerinin açılışı 
için buradayım. 
Böyle bir açılışın 
anlamı da benim 
için çok büyük.

YELDA BAYKIZ: 
Son yıllarda satış 
konusunda üretici
lerin mağduriyeti 
söz konusu.

TUBA ALTINTOP: 
Evet. Mahsul artık 
para etmiyor. Bir 
anne olarak çocuk
larımızın sağlıklı 
bir şekilde beslen
mesinden yanayım.

Bu da doğal, 
organik ürünlerin 
yetiştirilmesi ve 
korunmasıyla 
mümkün. Bu 
yüzden de her 
zaman onların 
yanındayım.

YELDA BAYKIZ: 
Gemlik, zeytiniyle 
meşhurdur. Bu 
doğaf ürünle 
aranız nasıl?

TUBA ALTINTOP: 
Zeytinin her 
çeşidini çok 
severim.
Âyaa birkaç kez 
zeytinyağı içerim. 
Ayrıca, yüzüme de 
zeytinyağı sürüyo
rum. Böyle bir 
yerde yaşadığınız 
için çok şanslısınız.

YELDA BAYKIZ: 
İlçemize daha önce 
geldiniz mi?

TUBA ALTINTOP: 
İlk kez gelme fırsatı 
buldum. Çok 
beğendiğimi 
söyleyebilirim. 
Manzara müthiş.

YELDA BAYKIZ: 
Sayın Altıntop, 
basından takip 
ettiğimiz kadarıyla 
çocuklarınızı 
görme konusunda 
sıkıntılar yaşıyor
sunuz. Bu olayın 
boyutu nedir?

TUBA ALTINTOP: 
Kızlarımı yılda ıkı 
kez; bir sömestre 
tatilinde, bir de yaz 
tatilinde görme 
hakkım var. Ancak, 
2002 yılından bu 
zamana kadar 
sadece iki kez 
görebildim.

YELDA BAYKIZ:

Bunun dışında 
telefonla ya da 
nette görüşebilme 
olanağınız oldu mu ?

TUBA ALTINTOP: 
Ara sıra görüşüy
oruz. Ama, benden 
ayrı oldukları için 
bir tepki sezebiliyo
rum.

YELDA BAYKIZ: 
Bu da çocuklara 
psikolojik devinim 
ve çöküntü zemini 
hazırlıyor değil mi?

TUBA ALTINTOP: 
Kesinlikle. Çocuk
larım şu an doldu
rulmuş durumda 
ve Türkiye'den 
korkuyorlar. 
Bu yüzden, kimin 
bu olayda parmağı 
varsa hepsini 
Allah'a havale 
ediyorum.

YELDA BAYKIZ: 
Tuba Hanım, 
mankenliğinizin 
yanı sıra albüm 
çalışması 
yaptığınız biliniyor.

TUBA ALTINTOP: 
2007 yılının Haziran 
ayında, 'Sana . 
Söylüyorum' adlı 
albümüm çıktı.

YELDA BAYKIZ: Bu 
çalışmanız hakkında 
bilgi verir misiniz? 

şarkı var. 'Ağıt' 
adlı şarkı bana 
ait. ’Urfa Sana 
Ağlıyor' adlı 
parçaya klip 
çekilmişti.

YELDA BAYKIZ: 
Albümünüz müzik 
otoriteleri tarafından 
çok beğenildi.
Fakat, bunun yanın
da büyük,bir çıkış 
yakalayamamanızı 
neye bağlıyor
sunuz?

TUBA ALTINTOP: 
Albümüm çıktığında 
Dağlıca operasyonu 
ve erken seçim 
yapıldı. Bu 
çalışmamamızı 
çok etkiledi. 
Kısmet diyelim.

YELDA BAYKIZ: 
Ülkemizde manken 
camiasında olup, 
daha sonra kaset 
çıkartan birçok 
kişi var. Bu 
konuda kendi 
zamanlamanızı nasıl 
değerlendiriyor
sunuz?

TUBA ALTINTOP: 
Ben bu camiaya 
girdiğimden beri 
sürekli kaset yap
mam konusunda

TUBA ALTINTOP: 
Pop fantezi tarzı 
olan albümde 10

HazırlayanYelda BAYKIZ
herkes ısrarcı 
oldu. Ben ise, 
bu konuya hep 
soğuk baktım. 
Çünkü depresyon
daydım.
Sağlıklı karar 
veremez ve eyleme 
geçemezdim.
Bu yüzden 
zamanlamamı 
bu tarihe denk 
getirdim.

YELDA BAYKIZ: 
İlerleyen günler 
için projeleriniz 
var mı?

TUBA ALTINTOP: 
Yeni bir maxi 
single çıkartmayı 
düşünüyorum. 
Dört şarkıdan 
oluşan bir albüm.

YELDA BAYKIZ: 
Tuba Hanım gerçek
leştirdiğimiz sohbet 
için çok teşekkür 
ederim.

TUBA ALTINTOP: 
Yelda Hanım, ben 
de çok teşekkür 
ederim. Gemlik'e 
gelmekten ve 
sizlerle tanışmaktan 
mutluluk duydum.

E 
HİN 
JR. 
İR

İM.

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 GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95
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IİH IIP IIBİIIM İMİ
Bursa'da zehir 
ticareti yaptığı öne 
sürülen karı koca ve 
uyuşturucuları 2 
gramlık paketler 
halinde satış yaptığı 
iddia edilen 2 kişi 
gözaltına alındı.
Operasyonda 
3 kilogram esrar 
ele geçirildi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, merkez 
Yıldırım İlçesi 
Hacıseyfet tin 
Mahallesi'nde otu
ran ve suç kaydı 
bulunan U.A.(31) ve 
eşi D.A.'nın (30) 
uyuşturucu satmaya 
devam ettiği bilgisi 
üzerine operasyon 

jüfiAe “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I I ——————- - - - - - - - - - - - - - - - ■ £
<5 ___________ _______________ ___ _ ____ ________ fHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
| Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi | 
j TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR | 
| ACİLSATILIKveldRALİKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ |

—-—- T----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ -------------------------

| Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE | 
S 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 | 
1 . > 
İ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik | 
< < . . . î<t

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. Ü

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır. |

SEKER S İ G ORTA 
Madde ÖZALP

l Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 i

başlatıldı. 3 ay 
boyunca izlenen 
karı kocanın esrar 
maddesini zulala- 
mak için başka bir 
ev kiraladığını öğre
nen ekipler 
mahkeme izniyle 
baskın düzenledi. 
Polisler A. çiftini, 
evlerini badana 
yaparken gözaltına 
aldı. Boş odada sırt 
çantası içerisinde 3 
kilogram esrar mad
desi ve 2 bin 500 
YTL para ele geçiril
di. Aynı operasyon 
kapsamında zehir 
taciri karı ve 
kocanın uyuşturu
cularını sattığı öne 
sürülen M.N. (34) 
Kuruçeşme

Mahallesi'ndeki 
evine yapılan 
baskında 2 gramlık 
paketler halinde 
hazırlanmış 188 
paket esrar ve 52 
uyuşturucu hap ile 
gözaltına alındı. 
Polis aynı 
operasyonda çeteye 
esrar temin ettiği 
iddia edilen M.T.'yi 
de (25) gözaltına 
aldı. Yakalanan çift 
ve 2 genç "Örgüt 
kurmak", "örgüte 
üye olmak", 
"kurulan örgütle 
uyuşturucu madde 
ticareti yapmak" 
suçundan adliyeye 
gönderildi. Olayla 
ilgili 5 kişinin de 
arandığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa 
Gazi Mahallesi'nde 
bir kuyumcudan 
altın saat ve bir 
miktar para çalan 
hırsız, kendisini 
kovalayan vatan
daşlar tarafından 
öldüresiye dövüldü. 
Fevzi Çakmak 
Caddesi'nde bulu
nan Fetih Çalgan'a 
ait kuyumcuya 
gelen kar maskeli 
şahıs, elindeki kuru 
sıkı tabancayla 
dükkan sahibini etk
isiz hale getirdi. Çai- 
gan, kendisini tehdit 
eden hırsıza altın 
saat ve kasadaki 60 
YTL'yi verdi. 
Aldıklarıyla birlikte 
dükkandan çıkarak 
hızla koşmaya 
başlayan hırsızın 
peşine vatandaşlar 
takıldı. Bir süre koş
tuktan sonra olay 
yeri yakınındaki bir 
garaja saklanan

Hafta sonunu 
arkadaşları ile birlik
te piknik yaparak ve 
yüzerek geçirmek 
için Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı 
Hamzabey köyü 
mevkiindeki dereye 
giden 19 yaşındaki 
genç, girdiği 
dereden bir 
daha çıkamadı. 
Arkadaşlarının kur
tarma çabalarına 
rağmen boğulan 
gencin cesedi bir 
gün sona Bursa 
Sivil Savunma 
Müdürlüğü Arama 
Kurtarma Birliği 
ekipleri tarafından 
çıkarıldı.
Edinilen bilgilere 
göre, Pazar günü 
saat 19.00 sıraların
da arkadaşları ile 
birlikte Hamzabey 
deresine giden Kars 
doğumlu olup 
İnegöl Turgutalp 
Mahallesi Barbaros 
Caddesi'nde ikamet 
eden Muhammet 
Öztürk(19), yüzmek 
için girdiği derede 
bir anda çırpınmaya 
başladı. Muhammet 
öztürk'ün çır
pınışlarını gören 
arkadaşları genci 
kurtarabilmek için 
dereye girdi.

hırsızı fark eden 
vatandaşlar, garaj 
kapısını kapatarak 
şahsın kaçmasını 
engelledi.
Olay yerine polisin 
gelmesi bek
lenirken, paniğe 
kapılan hırsız garaj 
kapısını tekmeley
erek kırdı. Dışarıya 
çıktıktan sonra 
havaya iki el ateş 
eden hırsızın elinde
ki silahın kuru sıkı 
olduğunu anlayan

Kendileri de boğul
ma tehlikesi geçiren 
gençlerin müda
halelerine rağmen 
iyice derine batan 
Muhammet Öztürk 
boğularak hayatını 
kaybetti.
Arkadaşlarının 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen vatandaşların 
arama çalışmaları 
da sonuç vermedi. 
Daha sonra olay 
yerine gelen İnegöl 
Jandarma Bölüm 
Komutanlığına bağlı 
ekipler ile İnegöl 
İtfaiye Müdürlüğü 
ekipleri, gece geç 
saatlere kadar süren 
aramalarına rağmen 
gencin cesedini 
bulamadı. Bunun 
üzerine Bursa Sivil 
Savunma 
Müdürlüğü Arama 
Kurtarma Birliği'nde 
görevli dalgıçlara 
haber verildi, ancak 
dalgıçların başka bir 
olayda olmalartı_____ 

vatandaşlar, 
şâhsı yakaladı. 
Hırsız, öfkeli 
vatandaşlar tarafın
dan öldüresiyle 
dövüldü.
Vatandaşlar, mey
dan dayağı attıkları 
hırsızı olay yerine 
gelen polise teslim 
etti. Şahıs, polis 
tarafından hastan
eye kaldırılırken, 
kuyumcu dükkanın
da inceleme 
başlatıldı.

nedeniyle ertesi gün 
gelebilecekleri 
bildirildi. Bunun 
üzerine derenin 
akıntı yönüne doğru 
ağ gerilerek gencin 
cesedinin akıntıya 
kapılması 
önlenirken, gece 
geç saatlere* kadar 
süren aramalara ara 
verildi.
Sabah erken saatler 
de İnegöl'e gelen 
dalgıçlar, İnegöl 
İtfaiye Müdürlüğü 
ekipleri ile birlikte 
olay yerine giderek 
Muhammet 
Öztürk'ün cesedini 
aramaya başladı. 
İnegöl Jandarma 
Bölük Komutanı 
Yüzbaşı İbrahim 
Yağız, Üsteğmen 
Mustafa Arı, İnegöl 
İtfaiye Müdür Vekili 
Münir Kandemir'in 
de takip ettiği uzun 
süren aramaların 
ardından gencin 
cesedine ulaşıldı.
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asgari ücret 
503.26 m

Yeni asgari ücret 
dünden itibaren 
yürürlüğe girdi. 
Yıl sonuna kadar 
geçerli olacak 
asgari ücret, yüzde 
5 artışla 16 yaşın* 
dan büyükler için 
asgari geçim indirir 
mi dahil net 503 
YTL 26 kuruşa 
yükseldi.
16 yaşından küçük
ler için halen 414 ,

YTL 92 kuruş olan 
asgari ücret ise 
432 YTL 97 
kuruş olacak. 
Asgari ücretin 
işverene toplam 
maliyeti ise 16 
yaşından büyük 
işçiler için 
776 YTL olurken, 
16 yaşından 
küçükler için de 
692 YTL'yi 
bulacak.

SATILIK KIYMETLİ ARSA
İZOTYOLUNDA 

İSLAMKÜY 
flKCAN GÜMRÜKLEME YANINDA 
4000 M2 ANSA SAHİBİNDEN 

SAJILIKTIR 
GSM 0532 254 24 80

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
YATAŞ HOME

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir!

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
MrtinigııMi^tii

BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

•* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Müracaat(/ı^grsin suren —------- —
İnş.Zey.GıdaToş. Tur. EAE 11 AA 

San. ve Tic. (Jtd. Ştl. | / UU

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİMASI
Filmin Adı

BAY-BAYAN SATIŞ NÜDÜRİ 
BAYAN SATIŞ EMLEMANI 

MUHASEBE MÜDÜRÜ 
ŞANTİYE ELEMANI ARANIYOR 
MÜT: GMA inş. Ltd. Ştl. 

Dr. Ziya Kaya Mh. İlıca Cad. No:50 
TEL: 512 0 0 5 0 GEMLİK

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK 

TEL: 514 78 77
0.... çocukları 14.00-16.15-19.00-21.15
Arkadaşım Tilki 14.15-16.00-19.15-21.00
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Yaz Spor Okulları açıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bu yıl Gemlikspor 
bünyesinde açılan 
Gençlik Spor II 
Müdürlüğü Yaz 
Spor Okulları 
önceki gün düzenle
nen törenle açıldı. 
İlçe Atatürk Stadında 
düzenlenen törene 

Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, 
AKP İlçe Başkam 
Enver Şahin, 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler ile 
spora ilk adımı 

atan çocukların 
aileleri katıldı. 
Törenin açılış / 
konuşmasını yapan 
İlçe Spor Müdürü 
Abdurrahman Lale, 
tüm branşlarda yaz 
spor okullarına 
katılanların sayısının 
yaklaşık 350 kişi 
olduğunu ve 

kayıtların devam 
ettiğini söyledi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, 17 bin 
öğrencinin bulun
duğu Gemlik'te spor 
yapan gençlerin çok 
daha fazla olması 
için çaba sarf ettik
lerini belirterek yaz 

spor okullarına 
katılan öğrencileri 
tek tek tebrik etti. 
Bu yıl Yaz Spor 
Okullarına bu yıl 
Gemlikspor 
bünyesinde 150 
sporcu katılırken, 
Bursaspor Taraftar 
derneğinden 48, 
Galatasaray taraftar 

derneğinden 60 
çocuk katılıyor. 
Açılışı İlçe Stadında 
yapılan yaz spor 
okulları, sahanın 
bakımda olması 
nedeniyle Olimpik 
Halı Saha tesis
lerinde devam ede
ceği bildirildi.

Takımların kamp programı belli oldu
Turkcell Süper 
Lig'de 2008-2009 
sezonu öncesi 
takımların kamp pro
gramları belli oldu. 
Yeni sezon hazırlık
ları için yurt dışını 
seçen takımların ter
cihi Almanya ve 
Avusturya olurken 
yurt içinde en çok 
rağbet gören yer 
Kocaeli Kartepe 
oldu.
Üç büyüklerden 
Fenerbaçe, 6-20 
Temmuz tarihleri 
arasında 
Avusturya'nın 
Kitzbühel kasabasın
da A-Rosa Resort 
Hotel'de kamp 
yapacak.
26 Haziran'da İstan

bul'da toplanacak 
Beşiktaş, ilk etap 
kampı için 2-16 
Temmuz tarihleri 
arasında 
Avusturya'nın 
Leogang bölgesinde 
olacak. Siyah-beyazlı 
ekip, ikinci etap 
kampında ise 23 
Temmuz-5 Ağustos 
tarihleri arasında 
yine Avusturya'nın 
Loipersdorf böl
gesinde çalışacak. 
Hazırlıklar için 
Almanya'yı tercih 
eden Galatasaray, 
10-24 Temmuz 
tarihleri arasında 
Duisburg kentinde 
kampa girecek.
İstanbul ekiplerinden 
İstanbul Büyük 

şehir Belediyespor 
işe 7-21 Temmuz 
tarihleri arasında 
Kızılcahamam'da 
kamp yaptıktan 
sonra, Nevşehir'de 
ikinci bir kamp 
dönemi geçirecek. 
Turkcell Süper 
Lig'deki diğer ekip
lerin yeni sezon 
hazırlıkları 
çerçevesinde bulu
nacakları yer ve tar
ihler şöyle: 
Ankaraspor:8-22 
Temmuz Batıkent 
ASKİ Tesisleri, 24 
Temmuz-7 Ağustos 
Hollanda Arnhem 
kasabası 
Eskişehirspor:4-18 
Temmuz Bolu 
Gerede (Esentepe

Otel) 21 Temmuz-6 
Ağustos Avusturya 
Denizlispor:1-10 
Temmuz Haluk 
Ulusoy Tesisleri 10- 
17 Temmuz İsparta 
Davraz (Sirene Otel) 
20 Temmmuz-15 
Ağustos Kocaeli 
Kartepe (Green Park 
Resort Otel) 
Trabzonspor:7-18 
Temmuz Bolu 
Gerede (Dorukkaya 
Otel) 27 Temmuz-13 
Ağustos Almanya- 
Hamburg- 
Schneverdingen 
(Hotel Heidi Treff) 
Bursaspor:12-16 
Temmuz İsparta 
•Davraz 20-31 
Temmuz Avusturya 
Konyaspor:3-17

Temmuz Kocaeli 
Kartepe (Green Park 
Otel) 
Kocaelispor:2-6 
Temmuz Kocaelispor 
Sefa Sirmen 
Tesisleri 7-17 
Temmuz Kocaeli 
Kartepe (Green Park 
Otel) 20 Temmuz-5 
Ağustos yurtdışı 
kampı 
Kayserispor:2-15 
Temmuz Kayseri 
Kadir Has Tesisleri 
16-30 Temmuz 
Kızılcahamam 
(Patalya Otel) 
Gençlerbirliği:30 
Haziran-29 Ağustos 
Gençlerbirliği ilhan 
Cavcav Tesisleri 
Ankaragücü:26 
Temmuz-6 Ağustos

Almanya 
Augusburk 
G.B.OFTAŞ 
Spor:5-10 Temmuz 
Gençlerbirliği İlhan 
Cavcav Tesisleri 
10-20 Temmuz 
İsparta Davraz 
1-10 Ağustos 
Kocaeli Kartepe 
Sivasspor:23 
Haziran-3 Temmuz 
Kocaeli Kartepe 
Antalyaspor: 10-21 
Temmuz Ankara 
Kızılcıhamam 24 
Temmuz-11 Ağustos 
Avusturya 
Seefeld/İnnsbruck 
Gaziantepspor:3-25 
Temmuz Gaziantep 
26 Temmuz-7 
Ağustos. İtalya
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Açıkta Satılan 
Sütlere Dikkat

Kalp hastalarına sıcak uyarısı
Açıkta satılan 
sütler mikrop 
saçıyor.

y Selçuk Üniver
sitesi Veteriner 
Fakültesi Öğre-

, tim Üyesi Prof. 
Dr. Dursun Ali 
Dinç, brucella 
gibi, hayvandan 
insana geçen has 
talıkların henüz tam 
olarak ortadan kal 
dırılamadığı Türki 
ye'de açıkta satılan 
sütün tüketilmesini 
önermenin yanlış 
olduğunu söyledi. 
Öğretim üyesi Prof. 
Dr. Dursun Ali Dinç, 
brucella, şap, şar
bon ve tüberküloz 
gibi hayvan hastalık 
larının, gıda güven
liği ve insan sağlığı 
açısından büyük 
risk oluşturduğunu 
belirtti.
AB ülkelerinde etkili 
aşılama ve titiz de 
netimler sonucu 
brucella, şap ye 
şarbon gibi has 
talıklann tümüyle 

I ortadan karıttığını 
* ve bu hastalıkların 

yıllardır görülme 
diğini belirten Dinç, 

4 "Ancak maalesef, 
bu hastalıkların 
yaygın olarak 
görüldüğü İran, Irak 
ve Suriye gibi 
ülkelere sınır olan

Türkiye, bu hasta 
lıkları bir türlü eli 
mine edemiyor. 
Özellikle brucella 
ülkemizde çok 
yaygın olarak 
görülüyor" dedi. 
Prof. Dr. Dursun Ali 
Dinç, en büyük belir 
tisi dişi hayvanlarda 
yavru atma olan, et 
ve süt veriminde 
büyük kayba neden 
olan brucellanın 
insanlara doğrudan 
temas ya da süt ve 
süt ürünleriyle 
bulaşabildiğin!, 
insanlarda kısırlık 
başta olmak üzere 
çeşitli rahatsızlık
lara neden olduğu 
nu vurguladı.
Dinç, AB'nin brucel
la konusunda da. 
son derece hassas 
olduğunu, hastalık 
taşıyan bir hayvan 
tespit edildiğinde, 
en kısa sürede o 
bölgedeki binlerce 
küçükbaş ya da bü 
yükbaş hayvanın it 
laf edildiğini belirtti.

İzmir Tepecik Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi Kardiyo 
loji Uzmanı Doç. Dr. 
Dayimi Kaya, kalp 
hastalarını yılın en 
yüksek sıcaklık
larının yaşandığı bu 
günlerde sıcaktan 
korunmaları 
konusunda uyardı. 
Doç. Dr. Kaya kalp 
hastalarına bol bol 
su tüketmesini öner
irken, sindirimi zor 
olan gıdalardan uzak 
durulması gerektiği
ni söyledi. 
Türkiye'nin Afrika 
dan gelen sıcakların 
etkisi altında oldu 
ğuna dikkat çeken 
Doç. Dr. Kaya, kalp 
hastalarının özellikle 
gün içerisinde hava 
sıcaklığının yüksek 
olduğu saatlerde 
dışarıya çıkmaması 
gerektiğini söyledi. 
Özellikle yeni 
bypass olmuş, yeni 
kalp krizi geçirmiş 
hastalar ile şeker,

En mutlu ülke Danimarka
Dünya genelinde 
mutluluk artıyor. 
En mutlu ülke Dani 
marka, en mutsuz 
ülke ise Zimbabve... 
Sosyal bilimcilerin 
yaptığı araştırma, 
dünyadaki en zengin 
ülke olan Amerika

yüksek tansiyon 
hastalarını dikkatli 
olmaları konusunda 
uyaran Kardiyoloji 
Uzmanı Doç. Dr. 
Dayimi Kaya, "Bu 
hastalarımıza çok 
sıcak günlerde bol 
bol su tüketmelerini 
öneriyoruz. 
Su ile kısıtlamamak 
gerekir, her türlü 
sıvı gıdayı en az 
günde 1.5-2 litre 
alacak şekilde fazla
ca tüketmelerini tav 
siye ediyoruz" dedi. 
Kalp hastalarına tuz
suz beslenmelerinin

Birleşik Devletle 
ri'nin "Mutluluk" lis
tesinde 16'ıncı sıra
da olduğunu ortaya 
koydu. Sosyal bilim
cilerin küresel bo 
yutta yaptığı 
"Mutluluk Araştırma 
sı"nda, yüzbinlerce 

önerildiğini fakat yaz 
döneminin bu konuy 
la ilgili ufak bir ayrın 
tısı olduğunu belir 
ten Doç. Dr. Kaya, 
şunları söyledi: 
"Yaz döneminde aşı 
rı terlemeden dolayı 
vücuttan su ve tuz 
atılıyor. Bu nedenle 
aşırı terleme yaşa 
dıkları günlerde 
diyetlerine hafif tuz 
ilavesi yapmalılar." 
"İLAÇ DOZUNDA 
DEĞİŞİKLİK ~ 
YAPILABİLİR" 
Doç. Dr. Dayimi 
Kaya, kalp hasta

kişiye, herşey 
gözönünde bulun
durulduğunda mutlu 
olup olmadıkları ve 
yaşantılarını tat
minkar bulup bul
madıkları soruldu. 
Mutluluk son bir kaç 
yıldır Dünya

larının sindirilmesi 
zor olan gıdalardan 
uzak durulması 
gerektiğinin 
altını çizdi.
İlaç kullanan 
tansiyon hastaların 
yaz aylarında ilaç 
dozunu düşürebile
ceklerini belirten 
Doç. Dr. Kaya, 
"Tansiyon hasta
larında da bu 
konuda ufak 
bir ayrıntı var. 
Hipertansiyon 
hastalarına kul
landıkları tapsiyon 
düşürücü ilaçların 
kış dozları yazım 
fazlageliyor ye. 
tansiyon düşmele 
rine neden oluyor. 
Bu hastalar doktor
larına danışarak 
çok sıcak günlerde, 
aşırı terlemenin 
olduğu günlerde 
tansiyon ilaçlarının 
yarısını almaları 
önerilebilir" 
diye konuştu.

genelinde artıyor. 
Araştırmaya göre, 
Danimarka, 
demokrasi, 
sosyal eşitlik ve 
barışın hakim 
olduğu atmosferiyle 
dünya üzerindeki en 
mutlu ülke...

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Miİli Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 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
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 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 51488 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 qq 
Sahil Dev. Hast. 513 23 2g 
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 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
2 Temmuz 2008 Çarşamba 

MELİS ECZANESİ 
Balıkpazarı Mh. No: 44 
Tel: 5136043 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3098 
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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UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA
* FİZİK TEDAVİ

* GÖZ
* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE 
* GENEL CERRAHİ

* ACİL 

BRANŞLARINDA HİZMM VERMEKTEYİZ. 
Adres: İstiklal Cad. Gemlik / BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40



2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 

4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLAR* 
HAFTADA 6 SAAT, 

4-5-6-T-8 SINIFLAR*
HAFTADA S SAAT İN6İLİ2CE

İyi bir gelecek Aykent ile başlar'

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

25 Ykr.
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

j temmuz zuua Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com

Eski esi taralından 
başına oyuncak 

tabancayla vurulan 
kadın hastanelik oldu 
Eski,eşi tarafından başına oyun
cak tabanca ile vurulan kadın, 
yaralandı. İlçemizde meydana 
gelen olayda, haştaneye kaldın 
lan yaralı kadının sağlık duru
munun iyi olduğu öğrenildi. 2’de

Demokrat Parti Gemlik İlçe kongresi dün yapıldı Cengiz Göral 
anılıyor

Eski Yazı İşleri Müdürümüz Avukat 
Mehmet Cengiz Göral, ölümünün 

29. ncu yıldönümünde Adliye Köyü’ndeki 
. mezarı başında bugün anılıyor

Demokrat Parti Gemlik İlçe teşkilatının birinci olağan kongresi dün Beyza Aile Çay 
Bahçesi’nde yapıldı. 336 delegenin 120 si katılarak oy kullandığı kongrede tek aday 
Elektrik Mühendisi Mehmet Hamaloğlu ilçe başkanlığına seçildi. Haberi sayfa 3’de

3 Temmuz 
1979 günü 
evine giderken 
faşist ülkücü 
kiralık bir 
katil tarafından 
öldürülen 
gazetemizin 
eski Yazı 
İşleri Müdürü 
ve Köşe 
yazarımız', 
CHP İl Yönetim 
Kurulu üyesi
Avukat Mehmet Cengiz Göral, bugün 
saat 14.oo’de Bursa Barosu temsilci
leri, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe 
örgüt üyeleri, gazetemiz temsilcileri 
ve sevenleri tarafından mezarı başın
da anılacak. Göral’ı mezarı başında 
anma toplantısına ailesi de katılacak.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Korku İmparatorluğuna doğru
Türk Silahlı Tuvvetli emekli konutanlarını da 

kapsayan gözaltılar Türkiye’yi sarsmaya 
devam ediyor.

AKP iktidarı en sert şekilde eleştiren, hergün 
toplumun gözönünde olan bu kişiler sanki 
kaçacaklarmış gibi evlerine baskın yapılıp, 
polis zoruyla sorguya götürülüyor. Dev. 5’de

Sivas olayları kınandı
Sivas'ta meydana gelen ve 35 ki 
şinin ölümüyle sonuçla nan olay
ların 15'nci yıldönümü düzenle
nen mitingle kınandı. Gemlik Tun 
celililer ile Hacı Bektaş-ı Veli Der 
neklerinin ortaklaşa düzenledik
leri kınama için yaklaşık 500 kişi 
Kayıkhane semtinde bir araya 
geldi. Haberi sayfa 5’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
likkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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Eski eşi tarafından 
kaşına oyuncak 

tabancayla 
vurulan kadın 

hastanelik oldu

Eğitim camiasının acı kaybı

Eski eşi tarafından ile konuşmak için
başına oyuncak evine gitti. Eski
tabanca ile vurulan çift arasında
kadın, yaralandı. çıkan tartışmada
İlçemizde meydana Ercüment A.,
gelen olayda, has kendisiyle konuş
taneye kaldırılan mak istemeyen
yaralı kadının eski eşinin
sağlık durumunun kafasına oyuncak
iyi olduğu tabancayla vurdu.
öğrenildi. Yaralanan
Edinilen bilgiye Sevim Türkün,
göre, ilçemiz Gemlik İlçe
Yeni Doğan Devlet Hastanesi'ne
Mahallesi kaldırıldı.
Depboy Olayla ilgili
Caddesi'nde başlatılan
meydana gelen soruşturma
olayda, Ercüment sürerken gözaltına
A. (50) bir süre alınan zanlının
önce boşandığı adliyeye sevk
eşi Sevim T. (48) edileceği öğrenildi.

Her gün 200 kişi
töre ve namus

cinayeti kurnanı
Başbakanlık İnsan zliği" gibi neden
Hakları Başkanh lerin sayılabileceği
ğının "2007 Türkiye belirtildi.
İnsan Hakları İfade hürriyeti
Raporu"na göre, konusunda,
her yıl yaklaşık TCK'nın 301. mad
200'ü aşkın kişi, desi ile ilgili tablo
töre ve namus larda 2003'ten
cinayetlerine 2007'ye kadar
kurban gidiyor. açılan dava sayıları
Başbakanlık İnsan ve sanık sayılarında
Hakları Başkanı dikkate değer bir
Prof. Dr. Haşan azalma görülmediği
Tahsin Fendoğlu belirtildi.
nun açıkladığı Hakimler ve
"2007 Türkiye İnsan Savcılar Yüksek
Hakları Raporu"na Kurulunda (HSYK)
göre, en fazla yeniden bir düzen
şikayet edilen leme yapılması
kurumların başında gerektiği,
belediyeler geliyor. Türkiye'nin yargı
Belediyeleri; yargı, reformuna ihtiy
emniyet, sağlık acının bulunduğu
kurumlan, bakanlık, kaydedilen raporda,.
valilik, eğitim ve "Ayrıca hakim ve
öğretim kurumlan, savcıların hukuki
ceza ve tutukevleri durumlarında
takip diyor. değişiklik doğuran
Öte yandan, ihlal nitelikte kararlar
başvurularını alan HSKY'nın
yapanların yalnızca kararlarının, yargı
yüzde 16.5'i kadın. denetimi dışında
Raporda, kolluk tutulması, demok
görevlilerinin oran ratik bir sistemde
tısız güç kul hukuk devleti ve
lanımının ve genel demokratik devlet
olarak da insan ilkeleriyle bağdaş
haklarına uygun mamaktadır.
olmayan Dolayısıyla HSYK
davranışlarının kararlarının yargı
sebepleri arasında denetimine açılması
"eğitim eksikliği, için gerekli düzen
fazla çalışma, özlük lemeler yapıl
haklarının yetersi- malıdır" denildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Uzun süredir karaci 
ğer rahatsızlığından 
tedavi gördüğü 
Bursa Tıp Fakültesi 
Onkoloji Servisi’nde 
vefat eden Gemlik 
Lisesi Müdürü İsmail 
Çokal (58) dün Kü 
çük Kumla mezarlı 
ğında toprağa verildi. 
1950 yılında Küçük 
Kumla'da doğan 
İsmail Çokal, Sakarya 
Arifiye Öğretmen 
Okulu’nu bitirdikten 
sonra Kütahya Simav 
Kayaışık Köyü’nde 
öğretmenlik yaptı. Bu 
görevinden sonra 
Bursa Eğitim Enstitü 
sü Matematik öğret
menliği bölümüne 
devam eden ve biti
minden sonra Bay 
burt Arpalı Ortaoku 
lu’na atandı.
Daha sonra Siirt'te 
Askerlik görevini 
tamamlayan Çokal, 
Çanakkale Gökçeada 
Atatürk Öğretmen 
Lisesi Matematik 
Öğretmeni ve Müdür 
Baş Yardımcısı ola 
rak görevini sürdür 
dü. Gaziantep MprKez 
İmam Hatip Lisesi 
Matematik Öğretmen
liği görevinden sonra 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim

Okulu'na atandı.
Bu görevinden, Tica 
ret ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim Oku
lu Müdürülğü’ne ata 
nan İsmail Çokal 
daha sgnra Gemlik 
Lisesi Müdürlüğü’ne 
atanarak bu 
görevini 8 yıldan 
bu yana sürdürdü. 
19 Haziran 2üüö 
tarihinde rahatsızlığı 
nedeniyle kendi 
isteği üzerine 
emekliye ayrıldı. 
Gemlik eğitim

camiasında çok 
sevilen ve yetiştirdiği 
öğrencileriyle iftihar 
eden 2 çocuk babası 
İsmail Çokal'ın 
cenazesi dün Çarşı 
Camii’nde kılınan 
cenaze namazı 
sonrasında dostları, 
akrabaları, eğitim 
camiası ve 
sevenleri tarafından 
Küçük Kumla

mezarlığında 
toprağa verildi. 
Çokal’ın cenazesine 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Halil Eğitim Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, AKP ilçe 
Başkanı Enver Şahin 
ve kalabalık vatandaş 
topluluğu katıldı.

tJT»TlllllTİUlinİKDIIIIIElEhel$YEIIIIIIİ 

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

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

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr


1 3 Temmuz 2008 Perşembe HABER Sayfa 3

Demokrat Parti Gemlik İlçe kongresi dün yapıldı

Kendi kendime soruyorum: 
Neler oluyor ?..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Demokrat Parti 
Gemlik birinci 
ilçe kongresi 
dün Beyza Çay 
Bahçesinde yapıldı. 
Eski bakanlardan 
Mehmet Gazioğlu ile 
İl Başkanı Füsun 
Yaşar’ın da katıldığı 
ilk kongreye 336 
delegeden 120’si 
katılarak oy kul
lanırken, Elektrik 
Mühendisi Mehmet 
Hamaloğlu İtçe 
Başkanlığına seçildi. 
Divan Başkanlığını 
il Başkan Yardımcısı 
Kamuran Yılanlı’nın 
yaptığı kongrede 
katiplikleri Osman 
gazi İlçe Başkanı 
A. Hilmi Sancar, 
İl Yönetim Kurulu 
üyesi Remzi Aydın, 
İl Kadın Kolları 
Başkanı Semra 
Görede, Fethi 
Elisen ve Enver 
Un ver yaptı.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
ardından atama ile 
göreve gelen yöne- . 
tim kurulu aklandı. 
Kongrenin açış 
konuşmasını yapan 
İl Başkanı Avukat 
Füsun Yaşar, 22 
Temmuz’da hak 
edilmeyen bir konu
ma düştüklerini 
belirterek, bunun 
en büyük nedeninin 
ise genel başkan 
krizinin zamanında 
aşılamamış 
olduğuna bağladı. 
Bursa’da yapılamaz 
denileni başararak 
14 ilçede yepyeni ve 
pırıl pırıl kişilerin

AKP’yi kapatma davası şimdi açıldı?

başkan olduğu kong 
reler gerçekleştirdik
lerini belirten Yaşar, 
tabana inerek halkla 
bütünleşip geçmiş 
teki güçlü döneme 
geri döneceklerini 
söyledi.
Çalışmalarını bu 
yönde yaptıklarını 
belirten Yaşar, ayrı
ca bu çalışmanın 
semeresi olarak ta 
uemiık Belediyesi* 
ne kırat bayrağını 
dikerek alacaklarını, 
bunun, yanı sıra il 
genel ve belediye 
meclis üyeliklerinin 
de büyük kısmını 
kazanacakları 
iddiasında bulundu. 
"Ben bu işe gön
lümü koydum" 
diyen DP İl Başkanı 
Füsun Yaşar, 
AKP’nin son dem
lerini yaşadığını 
sözlerine ekledi. 
Kongrede konuşan 
eski bakanlardan 
Mehmet Gazioğlu 
ise parti olarak 
eksikleri ile hata
larının ne olduğunu 
iyi bilmeleri

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

At değiştiriliyor!....

YazıYORUM

DP II Başkanı Füsun Yaşar, İlçe Başkanı 
şeçilen Mehmet Hamaloğlu’nu kutladı
gerektiğini savu
narak, "Bize çuvalla 
oy verenler şimdi 
nerede, biz bunu 
araştırmalıyız.
Herkesin yandım , 
Allah demesine ' 
rağmen AKP'nin 
bu oyları nasıl . 
aldığını iyi .bilmeli 
yiz. AKP'nin kullan
ma müddeti dolmuş
tur ve kullanıldığın
da zararları vardır" 
dedi.
DP Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın yapılan 
1. nci olağan 
kongresinde 
Mehmet Hamaloğlu

başkanlığında 
oluşan yönetim şu 
isimlerden oluştu. 
Ali Acar, Ahmet 
Çelik, Ahmet 
Atalar, Durmuş 
Uslu, Ecevit Aslan, 
Enver Yıldız, 
Erdem Turan, 
İ. Ruhi Elişen, İsmail 
Kemah, K. Aysun 
Erenoğlu, Metin 
Sönmez, Nezih 
Karbay, Gürcan 
Kenar, Doğukan 
Paşahoğlu, 
Salim Eyüpağil, 
Ahmet Çorum, 
Gökhan Tuncel 
ve Haşan Malatya.

Tamam doğru..
Şimdiye kadar kapatılan partiler yerine 

eskisine benzer yenileri kurulduğuna göre 
parti kapatılması kimlerin harcanması 
anlamına gelecek?

İçerde ve dışarıda söylenen şu;
Büyük bir plan yürütülüyor..

^İlımlı İslam Modeli”nin yerleşmesi için, 
yıpranan atın değiştirilmesi gerekiyordu.

Değiştirmenin zamanlaması, en risksiz 
dönemde yapılıyor.

AKP’nin kapatılmasıyla, Tayyip Erdoğan 
ve ekibi harcanmış olacak.

Yani, kapatılma gerçekleşirse, elde 
edilen bu olacak.

Yabancı güçlerin “Ilımlı İslam Modeli”ne 
desteği sürüyor.

Sayın okurlarım; Dış güçlerin planı şu...
“Model”in bundan sonraki aşaması, 

-‘‘Başkanlık Sistemi”..ile devam edecek. 
Esas yapılmak istenen iş, bu...

Halkın seçtiği başkan geldikten sonra, 
< Tayyip Bey’in görevi bitmiş oluyor.

Tayyip Bey, medyayla kavga etmekle 
hata yaptı. Hem de çok hata yaptı..

Çünkü, bu davranışla, kendi savun
masının temel direği sayılan “demokrasi” 

| söylemiyle çelişki yaratmış oluyordu..
Tayyip Bey, yapılan siyasi ve bürok 

ratik atamalarda laik fikirli herkesi dışla
makla, “kitle” değil, “taraf” partisi yarattı.

Bu davranış da, “Ilımlı İslam Modeli” 
hedefini zora sokuyor.

Anayasa’da yapılan “türban” değişik
liğinin zamanlaması yanlıştı.

Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı 
yaratmanın da zamanlaması yanlıştı.

Tayyip Bey’in yerini alan, halk tarafın
dan seçilen Cumhurbaşkanı dışında ki 
diğer yanlışları düzeltip yola devam ede
cek.

Yerine kimin geçeceğine dışarıdan 
karar verilir.:

Hatalar devam ediyor.
Partideki herkes konuşuyor
Yabancılardan medet umulduğu havası 

veriliyor.
Bu da ters tepiyor.
Anayasa Mahkemesi heyeti mensupla 

rını etkileme çalışmalarına devam ediliyor.
Ekonomik gelişmeler, Tayyip Erdoğan'a 

karşı rüzgâr yaratıyor.
Ekonomi yönetimi bir dalgaya karşı 

koyma konusunda kararlı görünmüyor.
Bence, Tayyip Bey’i bekleyen en büyük 

risk burada.
Cari açık gittikçe büyüyor.
Büyüme yavaşlıyor.
Doğrudan yabancı yatırımı duraksıyor.
Özelleştirmeler sıkıntıda.
Enflasyon yükseliyor.
Bir döviz atağı yaşanabilir.
Ben Tayip Erdoğan'ın yerinde olsam, 

önce ekonomik risklere bakarım.
At değiştirmeyi önerenler, sisli havayı 

severler.
Bu tarihte hep böyle olmuştur...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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MHP Bursa Milletve 
kili İsmet Büyükata 
man, Tarım ve Köy 
İşleri Bakanı Mehdi 
Eker tarafından yazılı 
olarak cevaplandırıl
ması için Gemlik 
Gübre Fabrikası 
hakkında TBMM'de 
soru önergesi verdi. 
Gübretaş'ın, İran'ın 
ihale yöhtemiyle 
özelleştirdiği Razi 
Petrochemical şirke
tini 685 milyon dola 
ra satın aldığının çe 
şitli basın organla 
rında yer aldığını 
belirten Büyükata 
man, önegesinde 
"Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri M erke 
zi Birliği Genel Müdü 
rü satın almayla ilgili 
açıklamasında ülke 
mizde kimyevi gübre 
üretiminde girdi ola 
rak kullanılan doğal- 
gaz, fosfat kayası, 
kükürt, potasyum 
tuzları gibi hammad 
de kaynakları olma
ması nedeniyle yurt
dışı nda yatırıma ka 
rar verdiklerini belirt
mektedir. AKP Hükü 
meti yurt dışında bu 

yatırımı gerçek
leştirirken yurt için 
de her alanda özel 
leştirme adı altında 
sakış işlemine de 
vam etmektedir. Bu 
uygulama ile elden 
çıkarılan tesislerden 
birisi de Gemlik Güb 
re Fabrikası 'dır. 
Gemlik Gübre Fabri 
kasının stoklarında 
27 trilyonluk gübre, 
üzerinde 450 milyon 
dolara kurulmuş 
Amonyak Fabrikası 
dahil olmak üzere iki 
fabrika, denize sıfır 
bin dönümlük arazi 
(bedeli 250 milyon 
dolar eden) ve 39 tri
lyonluk borcu ihale
den hemen önce dev 
let tarafından silinen, 
Gemlik Gübre Fabri 
kası yaklaşık 84 mil 
yon dolara satılmış 
tır. Bu tesis 594.000 
ton/yıl kapasiteli 
gübre (K.K.O yüzde 
104) 363.000 ton/yıl 
kapasiteli nitrik asit, 
330.000 ton/yıl kapa
siteli amonyak tesis
lerine sahipti. Marma 
ra denizi kıyısında 
54.406 m?'<u kapalı 

alan olmak üzere 
toplam 941.071 
m2'lik bir saha üzer
ine kurulmuş olan 
Gemlik Gübre Fabri 
kası'nda, tarımsal 
ürünlerin verim artı 
şında önemli bir fonk 
siyona sahip olan 
kimyasal gübreler
den yüzde 26 azotlu 
Kalsiyum Amonyum 
Nitrat (CAN) gübresi 
ile bu gübrenin ana 
hammaddesini teşkil 
eden Amonyak ve 
Nitrik Asit kimyasal
larının üretimini yap
makta idi. Yaklaşık 
600-650 milyon dolar 
tutarında kaynağa 
sahip olan Gemlik 
Gübre Fabrikası'nın 
yaklaşık 84 milyon 
dolara yani sekizde 
bir değerinde satıl 
dığı bilinmektedir. 
Bura göre; 1- İran'da 
Gübre Fabrikası 
satın almanın ülkem
ize getireceği 
kazançlar nelerndir? 
Satın alınan söz 
konusu fabrikanın 
üretim kapasitesi ne 
kadardır? 2- İran'da 
685 milyon dolara

Gübre Fabrikası 
satın alan Gübre 
taş'ın Gemlik Gübre 
Fabrikasının özel 
leştirme ihalesine 
katılarak hiç bir artır
mada bulunmadan 
çekilmesinin sebep
leri nelerdir? 3- Gu 
venlik olarak riskli 
bir ülkede Gübre 
Fabrikasına yatırım 
yapılırken, ülkemiz 
ekonomisi ve Bur 
sa'nın yerel ekono 
misine büyük katkısı 
olan Gmelik Gübre 
Fabrikasının satılma 
sebepleri nelerdir?
4- İstihdam sorunu 
ülkemizin en önemli 
toplumsal ve ekono 
mik meselesi haline 
gelmişken yerli üreti
mi baltalayarak yurt
dışı yatırımlar yapıl
ması sizce doğru 
mudur? 5- AKP 
Diyarbakır Milletve 
kili İhsan Arşlan'ın 
İran'da alınan Razi 
Gübre Fabrikasının 
ortağı olduğu iddi
aları doğru mudur?
6- Bu fabrikanın Türk 
sermayesi tarafından 
satın alınmasının

uluslar arası rekabet 
açısından Türkiye'ye 
ne gibi bir faydasının 
olması beklenmekte
dir? 7- Ülkemiz 
önemli oranlarda 
dış ticaret açığı 
verirken, Türkiye'de 
üretim yapan gübre 
fabrikalarının tek tek 
satılması ve ülke 
mizin dışa bağımlı 
hale getirilmesi milli 
menfaatlerimizle ne 
derecede ördüşmek- 
tedir? 8- Gübre gibi 
ülkemizin tarım poli
tikasında hayati 
önem taşıyan bir 
konuda uluslararası 
ilişkilerde güvenilir
liği tartışmalı olan 
bir ülkeye bağımlı 
hale gelmek ne de 
rece doğrudur? 9- 
Başta ABD ve AB 
olmak üzere uluslar 
arası pek çok 
aktörün gerek siyasi, 
gerek ekono mik 
yaptırımlar uygulama 
arifesinde olduğu 
göz önünde bulun
durulduğunda bu 
yatırım kararı doğru 
mudur?"gerekçe ve 
soruları bulunuyor.

KAYIP
TÜRK PİRELLİ 

LASTİKLERİ A.Ş. 
IM021657/20.05.08 
IM027917/26.06.08 
IM027922/26.06.08 
SAYI VE TARİHLİ 
BEYANNAMELER 
ZAYİ OLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR.

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü'nden 
aldığım kimliğim 

kayboldu.
Hükümsüzdür. 
BARIŞ YENER

IGemlikKsrfez
İEILİI’İİ İli 6ÛILİIIİTİIİ CHETESI

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

MAM ASLAN
PORSELEN SATIŞ MAĞAZASI

ÜBİ'/ı'l.
KREDİ KARTINA 3 TAKSİT

GURAL PORSELEN
84 PARÇA YEMEK TAKIMI

OTEL - RI /IAURANI - CAI-I T1-RYA 
SERİL.ERİNDE ÖZEL KAMPANYA........
____ %IO EK İNDİRİM

Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 23 94-513 96 68 Fax : 513 31 02
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Dün Türkiye için çok öze! 
bir gündü.

Sivas’ta Madımak Oteli’nde 
konaklayan aydınların gerici 
yobazlar tarafından yakıldığı 
günün yıldönümüydü.

1991 yılının 2 Temmuz Gü 
nü Almanya’ya gittiğim bir 
iş gezisinde Rengtinhauzen 
kentindeki ağabeyimin evin
de uydu Tv.den Madımak Oteli’nin 
yakılmasını izlerken, tüylerimin nasıl 
diken diken olduğunu ve dona 
kaldığımı hiç unutamam.
Dünyaya karşı o gün işlenen ayıp 

hala giderilmiş değil.
OsmanlInın son zamanlarında 

yaşanan 31 Mart Vakası gibi,

W
Nüfus 
lü'ndeu 
imliğim 
Idu. 
jzdür.
ENER

4E 
JUZ 
>

LUN

Menemende Devrim Subayı Kubilay’ın 
öldürülmesi gibi geri bir kalkışma 
yaşanmış, burada 38 gönül dostu şehit 
edilmiştir.

Tüm bunlar din adına din hokkabaz 
lan tarafından gerçekleştirilmiştir.

O gün, bu kara gürü hu destekleyen 
siyasi düşüncenin uzantıları bugün 
maalesef iktidardır.
Bugün Mustafa Kemal’in Atatürk 

Devrimlerini beğenmeyen, küçüm
seyen, demokratik olmadığını söyleyen 
liboş takımı o günleri unutmamalı.

Tarihte yananan her olay önemlidir.
Türkiye de yaklaşık bir yıldır bir 

Ergenekon soruşturması sürdürülüyor.

Korku İmparatorluğu ’na doğru..

Nedir bu soruşturma.
Bir takım insanlar..
Bunların arasında eski subaylar, ge 

neraller, gazeteciler, siyasetçiler, 
aydınlar, akademisyenler, bazı dernek
lerin başkanları siyasal iktidarı darbe 
ile düşürme planları yapmaktadırlar.
yani seçimle işbaşına gelmiş olan

AKP iktidarını silahlı darbe ile 
devirmek istenmesidir davanın 
özü.

2002 yılında yapılan seçim
lerde iktidara gelen AKP, toplu 
mun büyük bir kesimine güve 
verememiş, bu güven erezyo 
nunun temelinde ise laik 
cumhuriyetin -ABD’nin de BOP 
projesi ile desteklenerek- ılımlı

İslam cumhuriyetine dönüştürülmesi 
korkusu eklenmiştir.
AKP hükümetinin laiklik uygulamala 

rını beğenmeyenler, Cumhuriyetin 
kurucusu Mustafa Kemal ve devrirp- 
lerinin savunucuları, ulusal çizgide 
buluşanlar ile tarikat, cemaat destekli 
ABD ve AB palentli iktidara karşı, 
eleştirileri yükseltince ergenekon kap
samı içine alınmaya başlandılar.

Bir yıldır idianame ortada yok.
Böyle adalet olur mu?
Türkiye de toplum ikiye bölündü.
Olaylar giderek büyüyor.
İktidar ve karşıtları arasında büyük 

bir hesaplaşma yaşanıyor.
AKP’nin kapatılması istemi, bu 

hesaplaşmanın dozunun kaçmasına 
neden oldu.

Ülkede korku imparatorluğunun rüz
garları esiyor.

Bu gidiş iyiye gidiş değil.
Hukuk herkese lazım, bunu en iye 

Başbakanın bilmesi gerekir.

[ÜTÜM] Sivas olanları Kınandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Sivas'ta meydana 
gelen ve 35 kişinin 
ölümüyle sonuçla 
nan olayların 15'nci 
yıldönümü düzenle
nen mitingle kınandı. 
Gemlik Tuncelililer 
ile Hacı Bektaş-ı Veli 
Derneklerinin ortak
laşa düzenledikleri 
kınama için yaklaşık 
500 kişi Kayıkhane 
semtinde bir araya 
geldi.
Geniş güvenlik 
önlemlerinin alındığı 
ve kordon üzerinden 
iskele meydanındaki 
festival alanına yü 
rüyen dernek üyeleri 
çeşitli sloganlar 
atarak Sivas olay
larını bir kez daha 
kınadılar.
KORDON YÜRÜYÜŞ 
GÜZERGAHI OLDU 
Daha önce Dere bo 
yu Taşköprü üzerin 
de toplanarak iskele 
meydanına yürüyen 
dernek üyeleri bu yıl

ilk kez Kayıkhane 
mevkiinde toplana 
rak İskele Meyda 
nı’na yürüdüler. 
"Madımak oteli müze 
olsun" "Katiller artık 
aramızda" "Sivas’ı 
unutma, unutturma" 
"Katiller hesap vere
cek" "Katil ABD 
işbirlikçi AKP" "Katil 
ler halka hesap vere
cek" gibi sloganlar 
atan yürüyüşçüler 
ellerinde Sivas olay
larında ölenlerin 
fotoğraflarım 
taşıdılar.
İskele Meydanı’na 
gelen Tuncelililer ve 

Hacı Bektâş-ı Veli 
Derneği üyeleri bura
da yaptıkları açıkla
malarla Sivas olay
larını kınayan konuş
malar yaptılar.
İlk konuşmayı yapan 
Hacı Bektaş-ı Veli 
Derneği Başkanı 
Kazım Bulut, 
"Katliamın 15 yılında 
bağımsız, demokrat 
ve özgür bir ülke 
yaratma mücadele 
mizde Madımak'ta 
bedenleriyle ateşe 
semaha duran can
larımızın direnci,. 
bilimci ve inancı 
bizlere ışık tutacak

tır" dedi.
MEHMET TURGUT 
KINANDI 
Tuncelililer Derneği 
Başkanı Yusuf Top 
çu ise yaptığı konuş
mada özellikle Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut'u kına 
dıklarım belirterek 
"Bizlere burada 
elektrik vermeyen 
Gemlik Belediyesini, 
Belediye başkanı 
Mehmet Turgut'u 
kınıyorum. Bu 
belediye her türlü 
etkinliğe elektrik 
verirken, burada zil 
takıp oynarlarken

ancak içimizin kana 
dığı böyle bir günde 
farklı bakan Belediye 
Başkanı Sivas'ta 
yaşatılan zihniyetin 
Gemlik'teki tezahürü 
dür. Bir kez daha 
şiddetle kınıyorum. 
Bizim vergilerimizle 

maaşını alan bir 
belediyenin tutu
munu anlamak 
bizler için zor değil" 
şeklinde konuştu. 
Sivas olayları 
konuşmaların ardın
dan Semah gösterisi 
ile olaysız sona erdi.

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

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

KEZBAN AKSU

‘Gemi i k Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ikkorfezgazetesi.com
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Mi imteııııı iihmi Mim
Bursa'da yıllardır 
atıl vaziyette bulu
nan eski Tekel 
binasının onarım ve 
güçlendirilmesi için 
açılan ihale sonuç
landı. Yaklaşık 9 
ayda tamamlanması 
planlanan çalışmalar 
sonrası bina SGK'ya 
devredilecek.
Geçen yıl Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) Başkanlığı ile 
imzalanan protokol 
sonucu Bursa İl 
Özel İdaresi'nin 
mülkiyetine geçen 
eski Tekel Yaprak 
Tütün İşletme Mü 
dürlüğü'ne ait depo 
ve hizmet binasının 
bakım ve onarımı 
için açılan ihale 
sonuçlandı. 26 fir
manın teklif verdiği

ihaleyi, 7-milyon 180 
bin YTL'lik fiyat tek
lifi ile Yaşar Öztürk 
İnşaat kazandı. 
280 iş gününde 
tamamlanması 
planlanan binanın 
önce kolonları 
güçlendirildikten 
sonra, bakım ve 
onarımı yapılacak. 
Çalışmalar bir hafta

içinde başlayacak. 
ÇALIŞMALAR 
TAMAMLANINCA 
BİNA SGK'YA 
TESLİM 
EDİLECEK
Özel idare, bakım ve 
onarım işleminin 
tamamlanmasının 
ardından söz konu 
su binayı sosyal 
güvenlik kuramları

Hava sıcaklıklarının 
35 dereceye 
ulaştığı 
Çanakkale'de 
karayollarında 
eriyen asfalt, 
sürücülere zaman 
zaman zor anlar 
yaşatıyor.
Özellikle 
Çanakkale-İzmir 
ve Çanakkaİe- 
Bursa karayollarında 
sıcak hava 
sebebiyle asfaltın 
erimesi sürücüleri 
tedirgin ediyor.’ 
Eriyen asfalt yolun 
kış aylarındaki 
buzlanmadan

farksız olduğunu 
belirten sürücüler, 
bu bölgelerde

karayolları 
ekiplerinin gerekli 
önlem almalarını

Gemlik 338 Bağlama ve İstanbul 
18358 Teknik Kütüğünde kayıtlı 

ASLIM isimli Ticari yatımızın 
Tonilato belgesi kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
FARUK AĞDEMİR 

TAHMİL TAHLİYE LTD.ŞTİ. 

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

na verecek. 
Geçtiğimiz yıl 
imzalanan protokol 
sonucu özel idare 
Tekel binasının 
karşılığında, 
birçok gayrimenkul 
alacak. SGK kuram
larını bir araya 
toplayacak 
Tekel binası 
karşılığında özel 
idareye, Altıpar 
mak'taki Sigorta 
Müdürlüğü binası, 
Tahtakale Mahalle 
si'ndeki eski 
Sümerbank binası,. 
Setba şı'ndaki 
Mahfel Kıraathanesi 
ve arkasındaki 
otopark ile 
Fevzi Çakmak 
Caddesi'ndeki Bağ- 
Kur İl Müdürlüğü 
binası verilecek 

istediler.
Asfalt erimesi 
sebebiyle direksiyon 
hakimiyetinin 
kaybedilerek 
kazaların olabile
ceğini de iddia 
eden sürücüler, 
"Karayolları 
ekiplerinin bu 
bölgelerde 
kontrollerini sık
laştırmaları gerekir. 
Eriyen asfalt 
zeminlerde zift 
haline gelen bu 
bölgelerde zamanın
da önlem alınmazsa 
kazalar kaçınılmaz 
olur" dediler.

Ulaştırma Bakanlığından almış 
olduğum 01/05/2011 tarihine kadar 

geçerli BUR.U.NET.K1.47693 nolu K1 
Taşıma Yetki Belgesine ilişkin Taşıt 
Belgesini kaybettim. Hükümsüzdür.

GÖKHAN SAMANCI

Serbest Kürsü
Cengiz ALTUğ

ÖNEMLİ KENE TÜRLERİ
ÂRGASİDAE (Yumuşak Keneler)

Argas persicus Öken (Tavuk kenesi) 
Vücut yumurta şeklinde, dişiler 5,6-8,8 

mm boyunda 4,5-5,5 mm eninde, kan 
emdiklerinde boy 7,2-12 mm en 6,0-7,5 
mm olur. Erkek ise 4,5-6,0 mm boyunda 
ve 2,5-3,7 mm enindedir.

Vücut dorso ventral olarak yassı ön 
taraf dar, arka geniş, kenar dikiz hücre 
leri büyük kareler şeklindedir. Vücut 
sarımsı esmer renktedir. Bacaklar kirli 
sarı renkte ve az kıllı, göz yoktur.

Kümeslerde gündüz çatlak ve yarıklar 
arasında gizlenir. Geceleri ise kanatlılar
dan kân emer. Her gece kan emme 2 saat 
sürer. Larvalar yalnız kuşlardan kan 
emer, nymph ve erginler ise kuşlardan 
kan emdikleri gibi insana da saldırırlar.

Tavuk, hindi, ördek, kaz gibi kümes 
hayvanları ile güvercin serçe ve diğer 
kuşlar üzerinde beslenirler.

Larva konukçuda 3-5 gün kan emdik
ten sonra yere düşer.

Gömlek değiştirir ve nymph olur. 
Kanatlılara, onları bulamazlarsa insan
lara ve memelilere geçer ve kan emerler. . 
10 günde gömlek değiştirirler. Bir başka 
hayvana geçerler. Kan emer tekrar göm
lek değiştirir ve ergin olurlar. İki nymph 
devresi geçirirler, herbiri takriben 2 hafta 
sürer. Bir dişi 20-100 yumurta koyar. 
Kanatlılarda spirochaeta’ları taşırlar.

Argas Reflexus F (Güvercin Kenesi) 
Dişi 5 mm boyunda, 3 mm genişliğin 

de, kan emdiğinde boyu 10 mm ye eni 
ise 5 mm ye ulaşmaktadır. Erkek ise 3,57 
5 mm boyunda ve 2,5-3,2 mm enindedir.

Vücut her iki cinsiyette de oval ve 
yassı kenarları çepeçevre kenar dikişle 
çevrili, vücudu örten kitinse! örtü ince ve 
sert üzerinde değişik büyüklükte dairem- 
si diskler mevcut, vücut örtüsü aç kene 
lerde incimsi parlak sarı renkte, diskler 
ise daha koyu, kan emmiş olanlarda ise I 
parlak koyu maun rengindedir. Bacakları 
sarı ve tüysüz, göz yoktur.

Bir dişi 50-80 yumurta koyar. 
Yumurtalar açılıncaya kadar dişinin altın
da kalır.

Yumurtaların açılması için 32 C lik bir 
sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Bu sıcaklıkta 
yumurtalar 14-20 günde açılırlar. Çıkan 
larvalar konukçuya geçerler. 12 gün 
sonra gömlek değiştirir ve nimf olurlar. 
İki yıl sonra da ergin olurlar.

Başta güvercin olmak üzere diğer 
kuşlar tavuk kaz vb. gibi kümes hayvan
ları üzerinde beslenirler.

Ayrıca insanlar üzerinde de beslenir
ler. Jnsanda kan emdiği yerlerde emme
den birkaç saat sonra şiddetli bir kaşıntı 
başlamakta emgi yerlerinde 10-15 cm 
çapında kızartılar oluşmakta bazen cera
hatli yaralar olmakta, vücutta ödem ve 
ağrılar meydana gelmektedir. Ülkemizde 
güvercinlerin bol olduğu çatılarda çok 
görülmekte, buralardan insanlara geç . 
mektedir. Tavuklarda Sprirochaeta galli- 
narum’u iletirler. Devamı var..... I

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ErgeneJton’ıla jet yargılama hazırlığı Pasa mimalı odada tek basma
Ergenekon soruştur
masında iddianame 
de son aşamaya 
gelindi. Tutuklu ve 
tutuksuz sanıklar 
hakkında hazırlanan 
iddianamenin onay
lanması bekleniyor. 
Beşiktaş'taki İstan
bul Adliyesi'nde 
bulunan ağır ceza 
mahkemelerinin 
talebi üzerine dava 
mn görüleceği mah 
kemeye bir süre 
başka dava veril 
meyecek.
Edinilen bilgiye 
göre, Beşiktaş'taki 
İstanbul Adliyesi'n 
de bulunan ağır 
ceza mahkemeleri, 
Ergenekon davası 
mn görüleceği 
mahkemeye bir süre 
başka dava veril 
memesini istedi. Bu 
isteğin Bakanlık tara 
tından değerlendiril 
mesi sonucunda 
Ergenekon davası 
mn görüleceği mah 
kemeye 2009 yılı 
Nisan ayına 
kadar başka dava 
gönderilmeyeceği 
öğrenildi.
Bu arada, soruştur
ma savcıları tarafın
dan hazırlanan iddi
anamenin yargı or 
ganlarınca kullanı 
lan bilgisayar siste
mi Ulusal Yargı Ağı 
Projesi'ne (UYAP) 
aktarımının devam 

ettiği belirtildi. 
Ancak yaklaşık 2000 
sayfa olduğu öne 
sürülen iddiana
menin çok uzun 
olması nedeniyle 
UYAP'a kısaltılarak 
aktarılmaya 
çalışıldığı öğrenildi. 
Ergenekon soruştur
masının görüleceği 
mahkeme diğer 
soruşturmalarda 
olduğu gibi sistem 
tarafından otomatik 
olarak tespit edile
cek. İstanbul Cumhu 
riyet Başsavcılığı 
tarafından onayla 
nan iddianame 
UYAP tarafından 
belirlenecek mahke
meye gönderilecek. 
Mahkeme seçiminde 
sistem, mahkemele 
rin sanık, müşteki 
sayısı ve suçun nite 
liğine göre belir
lenen puanı göz 
önüne alıyor.
Bu puanlamaya 
göre iş yoğunluğu 
daha az olan 
mahkeme otomatik 
olarak Ergenekon 
davasına bakacak. 
İddianameyi değer
lendirecek olan 
mahkeme iddiana
menin kabulüne 
karar vermesi duru
munda da dava 
açılmış olacak. 
Öte yandan, soruş
turma kapsamına 
gerçekleşen 

gözaltılarla ilgili 
tutuklanma olması 
durumunda ek iddi
aname hazırlanacağı 
kaydedildi 
öcalan'ı sorgulayan 
albay da gözaltında 
Ergenekon soruştur
ması kapsamında 
gözaltına alınan 
isimler arasında yer 
alan emekli albay 
H.Atilla Uğur'un, 
terörist başı Abdul 
lah Öcalan'ı İmralı 
adasında sorgula 
yan ekibin başında 
yer aldığı ortaya 
çıktı. Gözaltına alı
nan Uğur, soruştur
mayı yürüten İstan
bul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi Cumhu 
riyet Savcısı Zekeri 
ya Öz tarafından 
sorguya alındı. 1999 
yılında Öcalan'ı sor- 
galayan Uğur, ara 
dan 9 yıl geçtikten 
sonra ‘çete üyesi ol 
mak' suçunu 
işlediği iddiasıyla 
gözaltına alınarak 
sorgulanmaya 
başlandı. Emekli 
Jandarma Kıdemli 
Albay Atilla Uğur 
daha önce Ankara 
ve Diyarba kır'da 
Jandarma İstihbarat 
Teşkilatı grup komu
tanlığı yapmış ve 
daha soonra 
Kocaeli İl Jandarma 
Komutanlığı görevi
ni de yürütmüştü.

Emekli Org. Hurşit 
Tolon'un avukatı 
müvekkili ile görüş 
tükten sonra duru
muyla ilgili açıklama 
yaptı. Tolon'un 
avukatı, “Klimalı bir 
odada tek başına 
oturuyor. Kendisine 
henüz neyle suç
landığı söylenmedi. 
4 gün daha uzaya
bilir. Belirsizlik var” 
diye konuştu. 
Gazetecilerin ortamı 
nasıl sorusuna ise 
“Paşa yıllarca dağ 
larda yattı, kalktı. Bu 
ortama dayanır” 
yanıtını verdi. 
BALBAY SUSMA 
HAKKINI 
KULLANIYOR 
Ergenekon soruştur
ması kapsamında 
gözaltında tutulan 
Cumhuriyet Gaze 
tesi Ankara Tem sil- 
cisi Mustafa Bal 
bay'ın emniyette 
susma hakkını kul
lanacağı bildirildi. 
Paşa klimalı odada 
tek başına Müvekili 
ile görüştükten 
sonra gelişmeleri

I gazetecilere değer
lendiren avukat Akın 
Atalay gözaltı şek
linin hukuki olma 
dığını ve sanık hak
larının çiğnendiğini 
iddia etti.
Atalay, "Gözaltına

alınan kişiye açıkça 
ve ayrıntılı olarak 
neyle suçlandığının 
bildirilmesi en temel 
anayasal hakkıdır. 
Bu hak burada kul
landırılmamıştır" 
dedi. Akın Atalay, 
müvekkili Mustafa 
Balıbay'ın sözlerini 
şöyle aktardı. 
"Tarafıma suçlama 
ile ilgili olarak 
somut suçlamanın 
ne olduğu buna 
ilişkin bilgi ve bel
gelerin ne olduğu 
konusunda hiçbir 
bilgi verilmemeştir. 
Bu şartlar altında 
neyi niçin beklediği
mi ve neden gözaltı
na tutulduğumu 
anlayamıyorum. 
Soruşturma makamı 
olan ilgili cumhuri 
yet savcısına da 
ulaşma imkanım 
yoktur. Gözaltı 

süresinin 4 güne 
kadar uzayabileceği 
avukatım tarafından 
bildirilmiştir. 
Bu durumda 
emniyette hiçbir 
yerde beyanda 
bulunmayacağımı 
ve bir an önce 
cumhuriyet savcısı 
yada yargıç huzu
runa çıkabilmek 
amacıyla susma 
hakkımı kul
lanacağımı açık ve 
kesin olarak ifade 
ediyorum. Susma 
hakkımı kullan
mamın nedeni 
yargıya hesap ver
mekten kaçmak 
değil tam terşine 
gereksiz ve hukuk
suz olarak polis 
nezaretinde bek
letilmemin mağdur 
edilmenin anlam 
sizliğini göstermek 
içindir.”

ÎO DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
H 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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ö ÖzdİVck
Tüm Gemliklilerin 

Mübarek 
üç ayların 
başlangıcı,

Kandil gecelerinin 
ilki olan

Regaip Kandili’ni 
kutlarız.

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevki Kumla Bursa Yol Ayrımı 
TEL: 0.224 513 68 00 - GEMLİK



3 Temmuz 2008 Perşembe Gemlik KBrfez Sayfa 9

Yunanistan’a
eletlrilı satacağız
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
"Yunanistan'a 3 ay 
süreyle 200 mega 
watt elektrik vere
ceğiz" dedi. 
"Enerjide Yükselen 
Yeni Bölgesel Güç: 
Türkiye" ana teması 
ile Adile Sultan 
Sarayı'nda düzenle
nen 5. Türkiye 
Enerji Forumu birin
ci oturumunun 
sonunda Eçnerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler 
ile Yunanistan 
Kaikınma Bakanı 
Chiristos Folias 
arasında elektrik 
anlaşması imza
landı. İmza 
töreninin ardından 
basına açıklamada 
bulunan Bakan 
Güler, "Yunanis 
tan'a 3 ay süreyle

200 megawatt elek
trik vereceğiz. Bu 
anlaşmayla iki 
ülkenin ilişkilerinde 
bir adım daha 
atılmış olacak" 
dedi. Güler verile
cek elektriğin 
maliyetine ilişkin bir 
soru üzerine de, iç 
piyasadakinin 
üzerinde bir değerle 
verileceğini söyledi. 
Yunanistan 
Kalkınma Bakanı 
Folias ise anlaş
madan duydukları 
memnuniyetini dile 
getirdi. Protokolün 
imzalanmasının 
ardından karşılıklı 
hediyeler verildi. 
Folias Bakan 
Güler'e gemi maketi 
hediye ederken, 
Hilmi Güler de 
Yunan bakana çini 
süslemeli bir tabak 
hediye etti

SATILIK KIYMETLİ ARSA
mot yolundu 

İSUMKOY 
RKCUN GÜMflÜKLEME YSNIHDft 

4000 M2 MSI ŞAHİDİNDEN 
SATILIKTIN 

GSM 0532 254 2180

LEMAN ARANIYOR
_________ :____________________________ ____ ,___

TECRÜBELİ 
’ BAYAN SATIŞ ELEMANI 
t ARANIYOR

YATAŞ HOME
Müracaatların'şahşenyapılması gerekmektedir.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR
hMiMıit'ııhiıti
•• BAYAN BULAŞIKÇI

TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK
•’ 35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

tersin süren
İnş.Zeçı.Gıdo Taş: Tur. 
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Müracaat
525 1700

9 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR
BAY-BAYAN SATIŞ MÜDÜRÜ 

BAYAN SATIŞ EMIEMANI 
MUHASEBE MÜDÜRÜ

ŞANTİYE ELEMANIARANIYOR 
MÜr: GMA İnş. Ltd. Şti.

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:50
TEl: 512 0 0 58 GEMLİK

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı

(Rezervasyon
W: 513 33 21)

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK

TEL: 514 78 77
0.... çocukları 14.0046.15-19.00-21.15
Arkadaşım Tilki 14.15-16.00-19.15-21.00
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Kumla Plaj Voleybolu başladı
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

17 yıldan bu yana 
yurdun çeşitli böl
gelerinde düzen
lediği plaj voleybolu 
etkinliklerinin .
geliştirilmesi, 
sevdirilmesi ve 
yayılması için turnu

valar düzenleyen 
Haşan Uğur 
Epirden'in organize 
ettiği Küçük 
Kumla Epirden 
2008 Plaj 
Voleybolu başladı. 
5 gün devam edecek 
plaj voleybolu 
hakkında bilgi veren

haşan Uğur 
Epirden, önceki 
yıllarda turnuva 
olarak düzenledikleri 
Küçük Kumla 
ayağının bu yıl 
antrenman ve 
kamp dönemi 
olarak düzenlendiği
ni söyledi.

Türkiye Şampiyonası 
öncesi sporcuların 
iyi bir kamp ve 
antrenman dönemi 
geçirmeleri için 
Kumla'yı seçtiklerini 
söyleyen Haşan 
Uğur Epirden, son 
güp halk turnuvası 
yapılacağını bildirdi.

Plaj Voleyboluna 
getirdiği 
"Herkes herkesle 
herkese karşı" 
oyun sistemiyle 
takımları ayırarak 
birbirlerine rakip 
olmalarını, sağlayan 
Epirden, kamp 
döneminin yapılan

antrenmanlar ile 
başarılı geçeceğine 
inandığını söyledi. 
Küçük Kumla 
Yunustan sahilinde 
hazırlanan özel 
voleybol sahasında 
başlayan maçlar 
Cumartesi akşamı 
sona erecek.

lıMialı maçı dostluk kazandı
Seyfettin ŞEKERSOZ

Olimpik Saha Tesis 
lerinde Gemlik 
Bursaspor Taraftar 
Derneği tarafından 
düzenlenen organi
zasyonda Gemlik 
TAYFA ile Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği arasındaki 
dostluk maçı ' 
zevkli geçti. 
Dostluk rüzgarının 
estiği maçta, 
GemlikTAYFA 
ilk yarıyı 1-0 
önde kapadı. 
İkinci yarıda 
fırtına gibi esen 
GemlikTAYFA 
arka arkaya 
bulduğu gollerle 

durumu 4-1'e 
getirdi. Son 
dakikalarda bir 
gol kazanan 
Fenerbahçeliler 
sahadan 4-2 
mağlup ayrıldı. 
Maçtan sonra 
GemlikTAYFA 
tarafından 
getirilen baklavalar 
afiyetle yenilirken 
GemlikTAYFA 
takımında 
oynayan ve

güzel bir oyun 
sergileyen 
Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, 
maç sonunda 
rakip takımdan 
Haşan Yüksel 
ile formalarını 
değişti.
Dostluk ve 
sporun ön plana 
çıktığı maçta, böyle 
bir organizasyonda

yer alan iki ' 
takım 
futbolcularına 
seyircilerin 
saha kenarından 
büyük destek 
vermesi dikkat 
çekerken maçı 
organize eden 
Gemlik Bursaspor 
Taraftar Derneği 
iki takım 
oyuncuları ile 
seyircilere 
teşekkür etti.
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Kramp giren bölge Hauuz ve denize girerken dikkat
gerilmemeli

Vücutta kramp 
giren bölgeye, pek 
çok kişinin yaptığı 
germe veya iğne 

f batırma gibi yön
temlerin bilimsel 
olmadığı vurgu- 

t landı.
Eyüp Devlet 
Hastanesi Ortopedi 
ve Travmatoloji 
Uzmanı Dr. Mehmet 
Tokmak, Online 
Sağlık'a (www.onli- 
nesaglik.com) 
yaptığı açıklamada, 
yaz aylarının 
başladığı bugün
lerde pek çok 
kişinin, sportif 
aktivitelere daha 
fazla zaman 
ayırdığını belirtti. 
Genellikle spor 
yaparken ortaya 
çıkan krampın 
denizde yüzerken 
gerçekleşmesi 
halinde tehlikeli 
olduğunu vurgu
layan Dr. Mehmet 
Tokmak, "Kasların 
kasılmasıyla 
meydana gelen * 
kramp, kişinin 
kramp giren uzvunu 
hareket ettirememe
sine neden olur.

*Bu durum suda 
gerçekleşiyorsa, 
boğulmalarla 
sonuçlanan 
üzücü olaylar 
yaşanabilir" dedi. 
Krampın, kasların 

içinde bulunan 
miyofibril olarak 
adlandırılan 
kulakçıkların, 
güç ortaya çıkara
bilmek için iç içe 
geçmesinin ardın
dan gevşeme 
hareketini yapama
ması olduğunu 
ifade eden Tokmak, 
şunları kaydetti: 
"Uyku dengesizliği, 
hava değişimi, 
stres, yorgunluk 
gibi faktörler, 
krampın ortaya 
çıkmasındaki en 
temel nedenlerdir. 
Kramp giren 
bölgeye, pek çok 
kişinin uyguladığı 
germe, kıl çekme, 
iğne batırma gibi 
yöntemler kesinlikle 
bilimsel değildir. 
Çünkü, bir dokuya 
batırılan iğne ya da 
o bölgeden kıl 
çekme, kilitlenen 
kasın iyice kasıl
masına neden 
olur. Oysa yapıl
ması gereken 
şey oldukça basittir. 
Eğer bükücü olarak 
nitelenen kaslara 
kramp girerse, 
onun tam tersin 
deki açıcı kaslara 
hafif bir mukavemet 
uygulanır.Böylece, 
kilitlenen kaslar 
birbirinden 
ayrılacaktır."

Uzmanlar, vatan
daşları, serinlemek 
ve egzersiz yapmak 
için tercih edilen 
havuz ve denize 
girerken dikkatli 
olmaları konusunda 
uyardı.
Memorial Hastanesi 
Beyin Cerrahisi 
Bölümünden Prof. 
Dr. Kadir Tahta, 
derinliği bilinmeyen 
suya kafa üstü 
atlanılmaması 
uyarısında bulu
narak, "Suyun sığ 
kısmına yüksekten 
kafa üstü atlamalar
da su içinde geçir
ilen kafa travması, 
kişinin su yutmasına 
ve boğulmasına 
neden olabilir" dedi. 
Prof. Dr. Kadir 
Tahta, yaptığı yazılı 
açıklamada, 
havuzun tahliye 
borusunun, kişinin 
bağırsaklarını, kol
larını, bacaklarını ve 
kafasını parçaladığı 
vakaların yaşandığı 
olayların görüldüğü

'Mohil Cihazlar' hastalık saçıyor
Mobil cihazlar dola 
yısıyla elektroman 
yetik radyasyon ile 
karşı karşıya kalan 
insanların üçte 
birinin 2020 yılında 
başta kanser olmak 
üzere çeşitli 
hastalıklarla karşı

nü söyledi.
Kadir Tahta, 1-4 yaş 
arasında en sık 
boğulma, 14-22 yaş 
arasında da atla
maya bağlı kazaların 
görüldüğünü 
kaydetti.
Gelişmiş ülkelerde 
15 yaşın altındaki 
ölümlerde havuz 
kazalarının ikinci 
sırayı aldığını ifade 
eden Tahta, boğul
malarda geç kalın
ması nedeniyle 
insanlarda anoksik 
beyin sendromunun 
ortaya çıkabildiğini 
bildirdi.

karşıya kalabileceği 
bildirildi.
Avustralya Sağlık 
Araştırmaları Ensti 
tüsü tarafından yapı 
lan bir araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
söz konusu dal
galara maruz kalan

Prof. Dr. Tahta, şu 
uyarılarda bulundu: 
"Derinliği bilin
meyen suya kafa 
üstü atlanılmamalı. 
Suyun sığ kısmına 
yüksekten kafa üstü 
atlamalarda su 
içinde geçirilen kafa 
travması, kişinin su 
yutmasına ve boğul
masına neden ola
bilir. Boyun 
omurlarının narin 
olması, çok kolaylık
la travmada hasara 
yol açabilmektedir. 
Ayrıca sırt ve bel 
omurları da et 
kilenebilmektedir." 

yaklaşık 2 milyar 
insanda kulak, göz, 
kalp, iktidarsızlık, 
migren ve epilepsi 
gibi hastalıkların 
yanı sıra beyin 
kanseri görülecek. 
Elektromanyetik dal 
galardan en fazla

Prof. Dr. Tahta, 14- 
22 yaş arası genç
lerin kafa üstü atla
maları sonunda en 
sıklıkla boyun 
omurlarında kırıl
malar, buna bağlı 
omurilik 
ezilmelerinin ortaya 
çıktığını belirterek, 
boyun kırığı sonu
cunda iki kol ve el 
ile bacakların felçli 
hale geldiğini, idrar 
tutamama sorunu 
yaşandığını, bağır
sakların kontrolünün 
de yapılamadığını 
anlattı.
Gelişen teknoloji 
sayesinde kırılan 
omurganın tamirinin 
yapılabildiğini, 
ancak omurilikteki 
hasprın tamirinin 
hiçbir ilaçla hatta 
kök hücre aşılarıyla 
bile yapılamadığını 
ifade eden Tahta, 
önlem alarak bu tür 
kazaların asgariye 
indirilmesi gerektiği
ni vurguladı.

etkilenen grup 
özellikle çocuklar 
olacak. Ailelere, 
çocuklarına 
mümkün 
olduğu kadar 
cep telefonu alma 
maları uyarısında 
bulunuldu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye x 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 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

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
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 01 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 51345 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

3 Temmuz 2008 Perşembe 
FATİH ECZANESİ 
Orhangazi Cd.No: 3 

Tel: 5139127 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3099 
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)

http://www.onli-nesaglik.com
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UZMANLAR TIP MERKEZİ
SSK

BAĞKUR I
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

* FİZİK TEDAVİ
* GÖZ

* KADIN HASTALIKLARI |
* ÇOCUK HASTALIKLARI 1 > 

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ ‘ L

* ACİL j

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ.
Adres: İstiklal Cad. Gemlik / BURSA '

TEL: 0.224 513 60 40 ]|j



ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

ili®®

İyi bir delecek Aykent ile başlar'
2008-2009 EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 

4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-L8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLARA 
HAFTADA 6 SAAT.

4-5-6-T-8 SINIFLARA 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel Gemlik’in afet bölgesi ilan edilmesini istedi

mmiıırtıteıiMiH
Olası deprem söylentilerinin Gemlik ve bölge halkını uyku uyuyamaz 
hale getirerek tedirginliğini iyice artırdığını söyleyen CHP Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel, "Yetkilileri biran önce önlem almaları için 
göreve çağın yorum" dedi. Demirel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 
kendisinin yazı olarak cevaplaması için verdiği önergenin üzerinden 3 ay 
geçmesine rağmen halen bir cevap alamadığını söyledi. Haberi syf3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Cengiz’i anarken

Dün, gazetemizin eski Yazı işleri Müdür 
lerinden Avukat ve siyasetçi Mehmet 
Cengiz Göral’ın ölüm yıldönümüydü.
Her zamanki gibi Adliye Köyü’ndeki 

mezarı başında O’nu unutmayanlar bira 
raya geldik.

O’nun saygıyla andık. Devamı 5’ de

Eski esi tarafından 
başına oyuncak 

tabancayla vurulan 
kadın hastanelik oldu 
Eski eşi tarafından başına oyun
cak tabanca ile vurulan kadın, 
yaralandı. İlçemizde meydana 
gelen olayda, hastaneye kaldın 
lan yaralı kadının sağlık duru
munun iyi olduğu öğrenildi. 2’de

M.Cengiz 
Göral anıldı

3 Temmuz 1979 yılında öldürülen 
Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, 

CHP İl Yönetim Kurulu üyesi ve 
Avukat Mehmet Cengiz Göral Adliye 
Köyü’ndeki mezarı başında anıldı.

Bursa Barosu Avukatlarından Mehmet 
Cengiz Göral, ölümünün 29. ncu yıldö 
nümünde mezarı başında annesi, eşi, 
meslektaşları, sevenleri tarafından 
özlemle anıldı. Haberi sayfa 5’de

AKP’den sözlü savunma
AKP'nin Anayasa 
Mahkemesi'nde yap
tığı sözlü savunma 
sona erdi. Sözlü sa 
vunmayı yapan Dev 
let Bakanı ve Baş 
bakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek, mah 
keme çıkışında gaze 
fecilere açıklama yap 
tı. Çiçek, AKP Grup 
Başkanvekili Bekir 
Bozdağ ile birlikte

sözlü savunma yap
tıklarını belirterek, 
iddianamede öne sü 
rülen partileri hakkın 
daki iddialara yanıt 
verdiklerini söyledi. 
Çiçek şunları söyle
di: "İddianamede 
öne sürülen ve ge 
çen hafta Salı günü 
yapılan sözlü müta
laada da dile geti 
rilen unsurların

partimiz açısından 
neden doğru 
olmadığını, neden 
hukuki olmadığını; 
bu dava nın neden 

, açılmaması gerek
tiğini, Ana yasa 
hukuku, insan 
hakları hukuku, 
hem Anayasa 
Mahkemesi hem 
de İnsan Haklan 
Mahkemesi içtihat-

ları açısından çok 
yönlü olarak değer
lendirmelerini yaptık. 
Bundan sonraki 
husus yüksek 
mahkemenin takdiri 
ne kalmıştır. Artık 
yargılama usulü 
gereği yapılacak 
bir şey yoktur. İçeri 
deki konuşmaları bu 
safha da benim açık- 
lama imkanım yok."

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Başlığı olmayan bir yazı....

Şimdi.. Ergenekon yazmak çok kolay..
Yığınla belge bilgi doküman var ortalık

ta..
Hatta Ergenekon kapsamında deyip .. 

Ağzı laf yapan, eli kalem tutan gazeteci, 
işadamı, general, subay, bilim adamı her 
neyse onları gözaltına almak da işten 
değil..

Altı üstü bir talimat.
Savcı polise veriyor müzekkereyi..
Polis de görevini yapıyor..
İnsanları gidip pijamalarıyla evinden 

alıyor..
Hukuk'un bu denli ucuz ve İnsan 

hakkının yerlerde süründüğü bir ikinci 
ülke bizim bulunduğumuz boylamda yok..

Aldıkları insanlar da kim ?
Yıllarca.. Ulusal çıkarları korumuş ve 

vatanı canı pahasına savunmuş. Ordu 
Komutanlığı, Jandarma genel komutanlığı 
yapmış.. İki Orgeneral..

Yazdıklarıyla sadece ulusunun çıkar- . 
larını savunduğunu kanıtlamış bir gazete
ci..

Söylemleri ve araştırmalarıyla ulusunun 
geleceğine ışık tutan bir işadamı örgütü 
başkanı..

Ve diğerleri..
Ergenekon yazmayacaktık..
Öyleydi kararımız..
Âma bilinçaltı..^
Sözcükler dökülüyor istemeden..
Hava sıcak..
Ulusun üzerine sühunet çökmüş..
Bunaltıyor..
Sıcak öfkeyi de körüklüyor..
Televizyonlar..
Gazeteler..
Okurken izlerken tüyleri diken diken 

ediyor..
Yaşamın satır ararhna sıkışmış güzellik

ler de görmek istiyor insan..
Lacivert bir Narlı akşamında..
Sayfiyeler bomboş..
Hareket neredeyse durma noktasında..
Esnafın derdinin bini bir para..
Feryat.. Figan.. Bağırıyor.. İsyan ediyor..
Duyması gerekenler kulaklarını 

tıkamış..
Çıkarın tatlı melodileriyle doldurmuş ve 

akortsuz seslere kapatmış ..
Gazetecilerde...
Yurtseverlerde..
İş dünyasında..
Bir tedirginlik yaratılmış..
Korku salınmış..
Toplum iki ayrı telden çalıyor..
Başbakan işine geleni dinliyor..
O da..Başbakanlığın yetki ve sorumlu

luklarının çok çok üzerine çıkmış..
Dava süreçlerine ilişkin net bilgiler vere

bilecek konuma dek yükselmiş..
Hukukun da üzerine çıkmış..
Hitler..
Sal azar..
Stalin..
Onlar da mı "hukuk" tanımaz olmuşlardı 

ne iktidarın gücü ellerindeykenJ. ‘
Sahi..
Ne yapıyorlar şimdi ?
Yaptıkları yanlarına kar mı kaldı 

yoksa....
Ya da ülkelerinde ve dünyada lanetle mi 

anılıyorlar ?

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Strateji 
Geliştirme 
Başkanlığı'nın 
her yıl yaptığı 
"İyi Örnekler 
Konferansı" 
çalışmasından 
örnek alınarak 
illerde uygulamaya 
başlattığı okullarda 
uygulanan örnek 
projeler içinden 
en iyileri seçiliyor. 
Gemlik İHL.toplantı 
salonunda İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve Şube Müdürü 
Hüseyin Zan'ın 
başkanlığında bir 
araya gelen okul 
müdür ve müdür . 
yardımcıları, yıl 
içinde okullarında 
uygulamaya 
koydukları projeleri 
tanıttılar.
31 projenin yarıştığı 
ve birinci seçilecek 
projenin il'de yarışa
cağı toplantıda 
ikinci ve üçüncü 
projelerde ödül
lendirilirken 4 
ve 5'inçi projelerin

mansiyon 
alacağı bildirildi. 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri 
kanalıyla başlattığı 
en iyi uygulanan 
projelerin seçilme 
sindeki amacın 
okullar arasındaki 
örnek uygulamaları 
ve projeleri paylaşa 
rak, okulların birbir- 
leriyle iletişim için 
de gelişmelerini 
sağlamak olduğu 
bildirildi.
Bursa ili ve ilçele 
rindeki her derece

bayta< www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIRCA MÜSTAKİL VİLLAL^

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 Siştemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIKFİRELER
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 İS YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

eğitim öğretim ileresmi ve özel okul
lan kapsarken örnek ilgili her konuyu
uygulama ve proje 
konularının ise

kapsadığı 
açıklandı.

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demire! Gemlik’in afet bölgesi ilan edilmesini istedi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Biraz düşünelim....

Basında çeşitli 
şekillerde yer alan 
"olası deprem" 
söylentilerinin 
Gemlik ve bölge 
halkım uyku 
uyuyamaz hale 
getirerek tedirginliği
ni iyice artırdığını 
söyleyen CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, "Yetkilileri 
biran önce önlem 
almaları için 
göreve çağırıyorum" 
dedi.
CHP İlçe binasında 
İlçe-Başkanı 
Cem Güler ve 
partililerle bir 
araya gelen 
Demirel, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
kendisinin yazı 
olarak cevaplaması 
için verdiği öner
genin üzerinden 
3 ay geçmesine 
rağmen halen 
bir cevap ala
madığım söyledi. 
Normal olarak bir 
soru önergesinin 
15 gün içinde 
cevaplandırılması 
gerektiğini 
hatırlatan Demirel, 
"31 Mart 2008'de 
verdiğim önergeme 
üzerinden 3 ay 
geçmesine rağmen 
cevap verilmedi. 
Bir saniye bile 
boş geçirecek 
zamanımız yok. 
Gemlik tedbir 
alınması gerekli 
riskli bölge ilan 
edilmelidir" dedi. 
Gemlik ilçesinin 
ülkenin 1. derece 
deprem bölgesi 
durumunda 
olduğunun altını 
çizen Kemal 
Demirel, Başbakan 
Erdoğan'a yazı 
olarak cevaplandır
ması için verdiği 
soru önergesinde 
şu görüşlere yer 
verdi: "Yaşanmış 
olan son depremler 
göstermiştir ki, alt 
yapı ve tedbir adına 
depreme yönelik 
olarak yapılan her
hangi bir çalışma 
mevcut değildir. 
Tedbir alınmayınca

YazıYORUM

da sonrasında 
duruma üzülmek 
ve can ve mal 
kayıpları karşısında 
yas tutmak dışında 
yapacak bir şey 
kalmamaktadır. 
Oysa ki, konunun 
uzmanlarının dedik
lerine zamanında 
kulak verilecek 
gerekli önlemlerin 
alınması sonucunda 
depremin 
yaratacağı zararlar 
en aza indirilebilir. 
Halkımıza aşı'ıanan 
bilinç sayesinde 
depremden korunma 
konusunda elbette 
ki eskiye göre daha 
iyi bir düzeye 
gelindiği ortadadır. 
Ancak devlet olarak 
gerekli tedbirlerin 
alınması ve olabile
cek kayıpları aza 
indirmek daha da 
büyük önem 
taşımaktadır. 
Deprem olduktan 
sonra hayıflanmak 
kaybedilen değerleri 
geri getirmeyecektir. 
Bu nedenle Gemlik 
bölgesi için, acil 
olarak bir deprem 
stratejisi belirlen
melidir. Şehir 
planlamalarında 
siyasi değil, 
deprem bilinciyle 
hareket ederek 
sürekli uygulan
abilen politikalar 
üretilmesi gerek
mektedir."

SORUMLUSU 
TEDBİR ALMAYANLAR 
OLACAK 
Demirel, yazılı 
soru önergesine 
zamanında cevap

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

verilmediği gerekçe
siyle önümüzdeki 
günlerde aynı 
soruyu tekrarlaya
cağını belirtirken 
"Bu acil bir soru, 
sorumlusu tedbirleri 
almayanlar olacak. 
Uyarılarım dikkate 
alınmalıdır" dedi. 
Deprem olduğunda 
can kaybının sorum
lusunun fay hatları 
olamayacağının 
altını çizen Demirel, 
"Uyarıyorum, tehlike 
geliyor. Önlem 
alınıyor mu? Ne tür 
tedbirler alınıyor? 
Hasarlı binalar ne 
oldu?" sorularının 
yanı sıra 
önergesinde 
"1- Gemlik 
ilçesinde geçtiğimiz 

yıllarda meydana 
gelen depremler 
sonrasında ne gibi 
çalışmalar 
yapılmıştır?
2- Hasar gören 
binalara yönelik 
olarak bu güne 
kadar neler 
yapılmıştır?
3- Bölge birinci 
dereceden deprem 

bölgesi olduğundan, 
yapılaşma ve 
imar durumuyla 
ilgili olarak yeni 
birplanlama ve 
düzenleme yapıl
ması yönünde 
çalışmalarınız 
mevcut mudur?
4- İlçede mevcut 
olan binalarla 
ilgili, depreme 
yönelik olarak 
herhangi bir 
çalışma yapılmış 
mıdır?
5- Hali hazırda 
olabilecek bir 
deprem 
de tehlike arz 
etmesi muhtemel 
yapılarla ilgili 
olarak neler 
yapmayı 
planlıyorsunuz ?
6- Gemlik 
ilçesinin olası 
depremlere 
önlem alınması 
amacıyla şimdiden 
"afet bölgesi" ilan 
edilmesi ve etkili 
çalışmalar yapıl
masıyla ilgili neler 
yapmayı planlıyor
sunuz?" 
soruları yer aldı.

Bırakın parti tutmayı, bırakın bir par
tinin militanı olmayı, sade bir vatandaş 
olarak birkaç dakika düşünmeye başlayın, 
birkaç sene gerilere giderek geçmiş gün
leri düşünün.. Ama tekrar söylüyorum, 
partizanlığı, menfaat düşkünlüğünü 
bırakın histerinizle değil, akıl,mantıkla 
düşünmeye çalışın.

O zaman göreceksiniz ki manzara şu ;
Sen binlerine ithalat yaptıracağım diye 

birçok tarım ürününün ekimini yasakla,
AB ve ABD’nin isteklerine boyun eğ.
Kırsal kesimde yaşayanların azaltması 

için desteği kes ve o insanlar köyden 
göçüp kentlerde yeni varoşlar kursun.

Sonra oralar oy uğruna ilçe yapılsın.
Göç hızlansın diye şeker pancarı, tütün, 

pamuk, ayçiçeği, pirinç ve daha nicelerini 
yasakla ya da kısıtla, uluslar arası ilişkiler 
de kotalara kulak asma, üreticinin aldığı, 
mazot, gübre ve tohuma uygulanan süb- 
vanseyi kaldır, şimdi de, “Eyvah kıtlık 
geliyor” de.

Olacak şey değil. Ben böyle diyorum, 
sen ne diyorsun ?..

Bitmedi, vatandaştan aldığın fındığın, 
pirincin ve diğer ürünlerin parasını ödeme, 
borçlanmış olan çiftçi, borç batağına her 
gün gelen faizlerle daha çok batsın. Sen 
ondan üretim bekle.

Çiftçi battım diyor... Feryat ediyor..
Peki, hükümet ne yapıyor, durumu ses

siz seyrediyor.
Çünkü tuzları kuru..
Benimde maaşını "lû.ûûuyVı ü'ısa, yoZı'ıe? 

gibi sağlık primi ödemezsem, bir gün dahi 
milletvekilliği.yapınca ayda 4000 YTL 
emekli maaşı alırsam, hatta bunu dahi az 
görüp, gece, karanlıkta bir yasa tasarısının 
arasına gizlice sokmaya çalışırsan, millet
ten bana dersin.

Belki de içinden Millet değil illet dersin..
Sonra da binlerine pirinç ithal ettirt ve 

vatandaşa iki paketten fazla satışı yasakla, 
arkasından da, “Zamanında benzini karne 
ve rüşvetle alırdık” de.

Benim gariban halkım ;Ben sazı elime 
alıp, derim ki;

Beyim açılmış bir dava var
Partiler kapatılırsa elbette yenisi kuru

lur.
Belki de erken seçime gidilir.
Milletimiz erzak paketlerine, kömüre, 

yeşil karta, alıştırıldığına göre, ülke batıyor 
muş, umurunda değil..

Sadaka yiyeceklerle karnını doyuruyor 
televizyonda desti izdivaçları seyrediyor, 
maçlarda biri birine döner bıçakları ile 
saldırıyor, hangi çukura düşeceğinden 
habersiz yürüyüp gidiyor.

Allah hepimizi kurtarsın...

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez

n
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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i n aıılıaiıııte Mlııt simin Mı
çalışan bir siyasi 
gelenekten geliyo 
ruz. O nedenle ama 
cimiz yaşanabilir bir 
Gemlik ve yüzü gü 
len bir Gemlik 
halkıdır" dedi.
Bu nedenle Saadet 
Partisi olarak değişik 
zaman aralıklarında 
ve çeşitli platform* 
tarda; ilçenin tüm 
dinamikleri gibi, mev 
cut belediye yöneti
mini uyararak gerekli 
çözüm yollarını da 
kamuoyuna deklare 
ettiklerini bildiren 
Aygün, yaptığı açık
lamada; "Ancak akıl 
almaz bir tutum 
sergileyen mevcut 
belediye yönetimi, 
bizim ve toplum 
dinamiklerinin tama 
minin uyarılarını 
kulak ardı eden "Tek 
Adam" mantığıyla 
hareket etmeye de 
vam etmiş, mevcut 
partisinin rüzgârıyla 
göreve geldiği ikinci 
döneminde de sergi 
lediği çok düşük per
formans neticesinde 
Gemlik hak ettiği 
yerden çok uzak bir 
noktada kalmıştır.

I
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Saadet Partisi İlçe 
teşkilatının Gemlik 
çinde yaptırdığı 
izellikle belediye 
lizmetlerini 
apsayan anketi 
onuçlandı. 
P İlçe Başkanı 
ecep Aygün, 12 
cipten 20 kişinin 
uçturduğu üniver- 
te öğrencisi anke 
rlere yaptırdıkları 
ketten çıkan 
nuçların iç açıcı 
nadığını söyledi, 
gün, parti merke 
de yaptığı basın 
klamasında, 

"Şimdi önümüzde 
yerel seçimler vardır. 
Siyasi kulislerde 
yerel ve genel seçim 
terin birleştirilerek 
yapılacağı da konu 
şulmaktadır. Milli 
Görüş belediye hiz 
metlerinde ülkemiz 
de yeni bir çağın 
açılmasını sağlayan 
görüştür. Bizler 
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe teşkilatı 
olarak hiçbir zaman 
seçimler için değil, 
gelecek nesiller için

Bugün Gemlik, bir 
gece kararnamesi He 
bağlandığı Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si'nin gerçekleştirdi 
ği birkaç çalışma da 
olmasa adeta hizme 
te hasret bir görüntü 
vermektedir.
Şehir merkezi nüfu 
sunun 80 bine ulaş 
tığı toplam nüfusun 
100 bini geçtiği ilçe 
mizde artık profes 
yönel bir anlayış ve 
yönetime ihtiyaç var 
dır. Biz Saadet Parti 
si Gemlik İlçe Teşki 
latı kadroları olarak 
Gemlik'in bu kötü 
gidişine dur diyecek 
gerekli bilgi, tecrübe, 
ufuk ve kadrolara 
sahibiz. Çevre ilçele 
re gıpta ile bakan 
değil, aldığı hizmet 
lerle kendisine hay 
ranlıkla bakılan bir 
ilçe için göreve talip 
olduğumuzu, tüm 
Gemlik kamuoyuna 
bir kez daha sizin 
aracılığınız ile ileti 
yoruz. Hizmet aşkı 
ile çıktığımız bu 
yolda; hem Gemlik 
halkının belediye 
hizmetleri ile ilgili 

genel hatları ile 
biliniyor olmasına 
karşın görüşlerini 
almak, düşüncele 
rinin detaylarına 
ulaşmak amacıyla 
bir anket çalışması 
başlattık. Bu çalış
mayı yapmamızda ki 
en önemli amacımız; 
elde ettiğimiz veriler 
neticesinde yerel 
seçimlerde ki seçim 
çalışmalarımıza yön 
vermek ve kampan 
yamızı Gemlik hal 
kının görüşleri 
doğrultusunda şekil
lendirmektir.
Anket çalışmamızın 
sorularını kurduğu
muz komisyon ara 
cılığı ile titiz bir 
çalışma sonucu 
belirledik. Anketi 
mizin tarafsız olması 
hem de deneklerin 
seçimi noktasında 
sağlıklı seçimler 
yapılabilmesi için; 
anketörlerimiz Bur 
sa'dan gelen Gem 
lik'e yabancı üniver
site öğrencisi 
gençler ârasından 
seçilmiştir. Yaklaşık 
20 kişi ve 12 ekipten 
oluşan anket toplu-

tuğumuz; ilçemizin 
tüm mahallelerinde 
ilk orta ve yüksek 
öğrenim sahibi ve 
değişik meslek guru
plarından olmak 
üzere, 379 kadın ve 
354 erkek olmak 
üzere toplam 733 
kişi ile görüşmüş, 
Gemlik halkının 
düşüncelerini öğren
miştir. Anketimize 
katılanların yaş aralı 
ğı 15-85 arasındadır. 
Birkaç bin kişi ile 
görüşülerek hazır
lanan anket sonuç 
lannın Türkiye'nin 
anketi diye sunul
duğu ülkemizde, 
Gemlik için 733 kişi 
oldukça yüksek bir 
rakamdır. Anket 
çalışmamız net
icesinde aldığımız 
sonuçlar bizleri 
şaşırtmamıştır.
Gemlik halkı büyük

Sayfa 4

çoğunlukla Gemlik '' 
Belediyesi'nin hiz 
metlerinden mem
nun değildir" şek
linde konuştu.
Anket çalışmasında 
belediyenin hizmet 
alanlarında nelerin 
eksik görüldüğü, be 
tediyenin hep belirli 
semtlere yatırım yap
tığı konusu, depre 
me karşı önlem alı 
mp alınmadığı, bele 
diye birimlerinde 
bürokratik işlemlerin 
nasıl işlediği, yerel 
seçimlerde öncelikli 
olarak adaya mı 
yoksa partiye mi oy 
verirsiniz, yerel se 
çimlerde hangi par
tiye oy verdiniz, 
gelecek seçimlerde 
saadet partisini 
desteklemeyi dü 
şünüyor musunuz 

f gibi sorulara 
yanıtlar alındı.

PORSELENSATIŞMAĞAZASI

GÜRAL PORSELEN [AA 1FI 
84 PARÇA YEMEK TAKIMI LHJU I Ll L1.
KREDİ KARTINA 3 TAKSİT

OTEL - RF/TAURANI - CAFETERYA 
FERİIFRİNDE ÖZEL KAMPANYA.......

%IO 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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Avukat Mehmet Cengiz 
Görai, CHP İl Yönetim Kuru 
lu üyesiydi.
Aynı zamanda Gemlik Kör 

fez Gazetesi’nde Sorumlu 
Müdürlük yapıyordu.
Haftalık yayınlanan 

gazetemin ikinci sayfasında 
da köşe yazısı yazıyordu.

1970’lerin sağ-sol, ülkücü- 
kominist, İslamcı- akınca bölün
müşlüğünde, daha toz tozu görmediği 
bir dönemde o sosyal demokrat bir 
partide siyaset yapıyor, bir yandan da 
düşüncelerini köşesinde korkmadan 
yazıyordu.

Kısa boyuna karşın çok yürekli bir 
insandı.
İkna yeteneği, iyi konuşma kabiliyeti 

ile mesleği olan hukukçuluğu da 
Bursa’da çok iyi yapanlar arasına kısa 
zamanda girmesini bilmişti.

O yıllarda sağ-sol kavgasının içinde 
masum insanlar öldürülüyordu.

Cengiz, devrimci gençlerin ve sol 
görüşlü öldürülen öğretmenlerin, işçi
lerin davalarına girerdi.

O yıllarda ölürülen bir öğretmenin 
katili olarak yakalanan Efendi Barutçu 
adlı ülkücü bir genci mahkum ettir
mişti.

Öldürülen insanların savunucu
luğunu üstlendiği için hedef seçildi.

Ve Bursa ile ilgisi olmayan bir kiralık

Cengiz’i anarken

katil tarafından 3 Temmuz 1979 Salı 
günü Çağdaş Avukatlar Lokali’nden 
çıkıp evine 50 metre kala başının 
arkasından vurularak öldürüldü.

Cengiz’in ölümünün üzerinden 29 yıl 
geçmiş..

Dün mezarı başında birlikte siyaset 
yaptıkları arkadaşları yoktu.

Av. Ali Arabacı, Av. Ertuğrul 
Yalçınbayır, Av. Asude Şenol, Av.

Yahya Şimşek, Yılmaz Akkılıç, 
sendikacı dostları, işçi 
arkadaşları anma törenine 
gelemedi.

Yahya Şimşek, hastalığı nede 
niyle gelemediğini bildirmiş.

Yılmaz Akkılıç ayaklarından 
uzun zamandır rahatsız..

Bursa Barosu temsilcileri, 
avukat arkadaşları' sevgili

arkadaşı Ali Aksoy ve o tarihlerde yaşı 
çok küçük olan oğlu Avukat Özgür ■ 
Aksoy, annesi Renginaz teyze, eşi 
Ayhal Görai ve küçük Barış Can 
mezarı başındaydı.

Barış o günlerde yoktu.
O günlerde doğan çocuklar 30 yaşına 

geldi.
Cengiz’in kızı Özgür, babası gibi 

hukukçu oldu. Yıldız Üniversitesi’nde 
akademisyen, ve babasının öldürül 
düğü gün Avukatlık ruhsatını almış.

O da yetişemedi törene..
Arkadaşları gelmiş İstanbul’dan, 

Cengiz’i hiç tanımayan, yüzünü bile 
görmeyen ama onun kişiliğini dinleyip, 
basılan kitabını okuyan...

Cengiz, o hain kurşunla öldürülme
seydi, bugün Ankara’da mutlaka Gem 
liklileri temsil eden bir milletvekili olur
du.
Dünün Türkiyesi’nde yaşanan kara o 

yunların bugün bir değişiği1 oynanıyor. 
Dikkatli olmak zorundayız.

Av. Cengiz Görai anıldı
Gazetemizin eski 
Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürlerinden 
Avukat Mehmet 
Cengiz Görai, 
ölümünün 29 ncu 
yıldönümünde 
Adliye Köyü’ndeki 
mezarı başında 
sevenleri 
tarafından anıldı. 
Dün saat 14.oo’de 
Cengiz Göral’ın 
kabri başında 
Göral’ın annesi 
Renginaz Görai, 
eşi Ay hal Görai, 
Gazetemiz Sahibi 
ve Başyazarı 
Kadri Güler, 
avukat arkadaşları, 
Bursa Barosu 
Başkan Yardımcısı 
Avukat Güner 
Akdoğan ve 
Cengiz Göral’ın 
sevenleri toplandı. 
Anma töreninde 
konuşan Emekli 
Avukat Ali Aksoy, 
yurdun bir yol 
ayrımına geldiği 
bir günde Cengiz 
Göral’ı 30 yıla 
yakın bir zaman 
diliminde unut
madan anmanın 
önemini vurguladı. 
Cengiz Göral’ın 
iyi bir hukukçu 
olduğu kadar iyi

bir siyaset adamı 
olduğunu da belirten 
Ali Aksoy, Bursa 
Barosu’nun onun 
anısına daha önce 
bastırılan demokrasi 
adına adlı kitabın 
yeniden bastırmasını 
da anlamlı olduğunu, 
genç avukatların

. Cengiz Göral’ı 
bu kitap sayesinde 
tanıyacaklarını 
belirterek, “Hatırası 
önünde saygı ile 
eğiliyorum” dedi. 
Cengiz Göral’ın 
arkadaşı Avukat 
Müner Derçin ise 
Cengiz Göral’ın 
çok coşkulu, iştahlı 
konuşan davalarında 
hiç adım atmayan 
inançlı, yürekli 
bir hukuk adamı 
olduğunu

hatırlatarak, ‘O, 
öldürüleceğini 
bildiği halde bunu 
bizlerle paylaşmadı. 
Hep bildiği gibi 
yaşadı.. Onun 
siması hafızamdan 
silinmiyor. Ölümün
den bunca yıl 
geçtikten sonra 
bir çok kişi unutulsa 
da, o müstesna 
kişiliği ile unutul
muyor’ dedi.

EŞİ TEŞEKKÜR 
ETTİ
Cengiz Göral’ın eşi 
emekli öğretmen 
Ayhal Görai ise 
yaptığı kısa konuş
mada, Bursa 
Barosu’nun eşini 
unutmadığını 
yıllardır onu anmak 
için mezarı başına

ü &
geldiğini ve 
adına daha önce 
basılan kitabı 
yeniden baktırdığını 
belirterek, 
“Baro yöneti
cilerine teşekkür 
ederim” dedi. 
Gazetemiz Sahibi 
ve Başyazarı Kadri 
Güler de yaptığı 
konuşmada, 
Cengiz Göral’ın 
onca işi arasında 
bir de gazeteciliğe 
zaman ayırarak,

haftalık yazılarını 
hiç aksatmadan 
yazdığını, birçok 
kez yazı yazarken 
başında bekleyerek, 
yazısını tamam
ladığına tanık 
olduğunu, son yazısı 
olan ‘Demokrasi 
Adına’ yazısını bırak
tıktan bir gün sonra 
hain cinayet ile 
sarsıldıklarını belirte 
rek, "O bir dava 
adamıydı, inanç 
adamıydı.

O, bir demokrasi 
aşığıydı. Türkiye 
üzerine oynanan 
oyunları görüyor ve 
bilhassa gençleri 
bu oyuna alet edilme 
sinden üzüntü 
duyuyordu. Her 
öldü rülen genç 
için üzülüyordu 
ama kendisi de 
öldürüldü. O’nu 
ölümünün 29. ncu 
yılında saygı 

' ve özlemle 
anıyorum” dedi.
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Bursa'da Uludağ 
Üniversitesi'nin 
ardından kurulacak 
ikinci bir üniversite 
için Köy Hizmetleri 
Bölge 
Müdürlüğü'nün 
arazisinin 58 
bin metrekarelik 
kısmının üniversite 
arazisi yapılmasını 
öngören plan 
değişikliği Yıldırım 
Belediye Meclisi'nce 
kabul edildi.
Kararın oy birliği ile 
alınması Yıldırım'da 
kurulacak ikinci 
üniversitenun 
kurulmasına tüm 
kesimlerin destek 
verdiği şeklinde 
yorumlandı.
Yıldırım Belediye 
Meclisi'nin Temmuz 
ayı olağan toplan
tısından, Bursa'ya 
kurulacak ikinci 
üniversite için önem 
li bir karar çıktı. 
Üniversitenin Yıldı 
rım'daki eski Köy 
Hizmetleri Bölge 
Müdürlüğü alanında 
inşa edilmesi İçin 
hazırlanan plan

değişikliği, tüm üye 
lerin oyuyla kabul 
edildi. Yıldırım Bele 
diye Başkanı Özgen 
Keskin, aylardır 
konuşulan ikinci 
üniversite yapımının 
hayata geçirilmesi 
için alınan meclis 
kararıyla ilk adımın 
atıldığını, Büyükşe 
hir Belediye Mecli 
si'nde de planın 
onaylanmasını bek
lediklerini söyledi. 
Keskin, daha önce 
arazinin tamamının 
üniversite alanı 
olarak ayrılmasını 
planladıklarını an 
cak, İl Özel İdare- 
si'nin "orada bir-?, 
takım binalarının

bulunması, başka 
bir yerleşim birim
inin bulunamaması^ 
parsellerde de 
bölünme yapılama 
yacağı" ikazları 
üzerine 94 bin 
metkarelik arazinin 
58 bin metrekaresini 
üniversiteye ayırdık
larını ifade etti. 
Sosyal, kültürel ve 
ekonomik açıdan 
ikinci bir üniver
sitenin Yıldırımca 
yapılması gerektiğini 
belirten Keskin; "Üst 
düzey yöneticiler, 
bakanlığımız, 
Valiliğimiz, Büyük 
şehir Belediyemiz ve 
Hâzinemizle bir 
mutabakat sağ

M |1 W Un
Bursa'da Motorlu 
Taşıt Sürücü 
Adayları Test 
Sınavı 05 
Temmuz 2008 
Cumartesi 
günü 40 okulda 
yapılacak. * 
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada; 
Motorlu Taşıt

Sürücü Adayları 
Test Sınavı'nın 
05 Temmuz 
2008 Cumartesi 
günü saat 
11:00'da merkez 
Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer 
ve İnegöl ilçelerine 
bağlı toplam 40 
okulda yapılacağı 
belirtildi.

landıktan sonra 
böyle bir girişimde 
.bulunduk.
Daha önce Köy 
Hizmetleri Bölge 
Müdürlüğü'nün 
arazinin tamamının 
üniversiteye tahsis 
edilmesini istedik 
ama olmadı. Gelişen 
ve değişen yüzüyle 
Bursa'nın ikinci 
bir üniversiteye 
ihtiyacı olduğunu 
herkes biliyor. 
Tekstil kenti olan 
Bursa'da ikinci 
üniversite kentin 
ihtiyacına da cevap 
vermesi açısından 
teknik üniversite 
olması yerinde bir 
uygulama olacaktır. 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nde 
de plan onaylandık
tan sonra 58 bin 
metrekarelik 
arşada ikinci 
üniversitenin 
devlet veya vakıf 
üniversitesi olması 
yönündeki uygula
mayı da Hazine 
gerçekleştirecek" 
dedi.

KfiŞ€D€ 8€Kl(M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset Caddesi Bora 8okak No. 3/B gemlik
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.22415133595

Serbest Kürsü
Cengiz ALTUĞ

ÖNEMLİ KENE TÜRLERİ
ORNİTHODOROS LAHORENSİS 
NEUMANN

Dişinin boyu 8,5-11 mm, eni 4,2-6,0 
mm, erkek boyu 6,4-8,4 eni 3,3-4,5 mm 
dir. Dişi uzunca, posteriörü yuvarlak, 
anterirörü konik ortada haifi bir daralma 
olur. Erkek elipsoid, ortada bu da hafif 
daralır. Vücut dorso ventral olarak yassı, 
solgun kirli sarı veya boz-maun 
renginde, sırt kısmı önde ortada yarısı 
hafif kabarık arka ise hafif çöküktür, 
büyükçe derin dairemsi diskler mevcut.

BİYOLOJİSİ: Yumurtadan çıkan lar
valar 4-5 gün kadar koyundan kan 
emdikten sonra 10 günde gömlek 
değiştirir, nimf olurlar. Tekrar kan emdik
ten sonra 6 tam günde ikinci nimf 12. 
günün sonunda 3. sonra yere düşer. 20 
gün sonunda gömlek değiştirmeden 
ergin olurlar. Gömlek değiştirmeler koyu
nun üzerinde olmaktadır. Döllenmiş dişi 
ler 1 ay sonra 60-200 yumurta koyarlar. 
Kene açlığa bir kaç yıl tahammül etmek
tedir. Koyunlar için çok önemli bir 
ektoparazittir. Ayrıca keçi, sığır, at, eşek, 
köpek ve insanlardan da kan emmekte
dir.

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ 
(KKKA) HASTALIĞINDAN KORUNMA 
YOLLARI VE KENE MÜCADELESİ

2002 yılında Tokat bölgesinde tesbit 
edilen Kırım-Kongo kanamalı ateşi, hay
vanlardan insanlara keneler ile bulaşan F 
viral bir enfeksiyondur.

Hyalomma soyuna ait keneler en etkin 
ve yaygın olmakla birlikte 30 kene 
türünün KKKA virüsünü bulaştırabileceği 
bildirilmektedir. Virüs koyun, keçi, 
tavşan, tilki ve göçmen kuşlar üzerinde 
tesbit edilmiştir.

Hastalık mevsimsel özellik göstermek
tedir. Nisan-Ekim arası görülmesine rağ
men değişik aylarda da görülmektedir. 
Tedavi edilmediği takdirde ölüme 
götürmektedir. İnsanlar virüsü ya enfekte 
kenelerin ısırması ile ya da viremik hay
vanların kesilmesi sırasında hayvana ait 
kan ve dokulara temas ile almaktadır.

Virüs kenelerin konakladıkları hayvan
lara bulaşmasına karşılık bu hayvanlarda 
hastalık belirtisine neden olmamaktadır. 
Buna karşılık hastalığın yayılmasında 
aracı rol oynamaktadırlar. Bu nedenle 
çiftlik hayvanlarında düzenli ve sürekli 
mücadele gereklidir.

Hastalık nedeni ile açık alanların ve 
meraların ilaçlanması doğru değildir. 
Ancak kenelerin çevrede çok yaygın 
olduğu durumlarda karşılaşılması ve özel 
durumlar da (piknik, mesire alanları gibi) 
diğer canlılara ve çevreye zarar verme- j 
den ilaçlama yapılabilir.

Keneler kırsal kesimdeki insanların 
çok yakından bildiği canlılardır. Yeni bir | 
tür değildir. Farklı olan kenelerin 
hastalığın virüsü ile bulaşmış olmalarıdır.

YARIN : KORUNMA YOLLARI

‘Gemlik Körfez’internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sok iddia: Una delil el 
lıomDaları yok edildi

Tî - -------------

Ümraniye sorusiunnası devam etlimi

Ergepekon 
soruşturması 
kapsamında tutuk
lanan gazeteci 
Vedat Yenerer'in 
avukatı Vural 
Ergül, soruştur
manın ana delili 
olan el bombalarının 
imha edildiğini 
ileri sürüldü. 
Soruşturma 
kapsamında tutuk
lanan gazeteci 
Vedat Yenerer'in 
avukatı Vural 
Ergül, Beşiktaş'taki 
Ağır Ceza 
Mahkemesi önünde 
basın açıklaması 
yaptı. Ergül, 
Ümraniye'de ele 
geçirilen ve soruş
turmanın ana delili 
olan el bombalarının 
imha edildiğini iddia 
etti. 12 Haziran

- 2007'de ele geçirilen 
bombalar için 13 
Haziran 2007 tari- 
hinde İstanbul 
10.Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafın
dan imha kararı ver
ildiğini belirten

Ergül, "Yapılan kri 
mihal incelemelerin 
ardından bombalar 
hemen imha 
edilmiştir.
Kriminal incelemede 
bombaların patla
maya hazır olduğu 
belirtilmiş, ancak 
hiçbir şekilde soruş
turmanın delilleri 
dava bitinceye 
kadar imha edile
mez. Dava aşa
masında biz bom
balarla ilgili yeni bir 
inceleme talep 

ettiğimiz takdirde bu 
bombalar imha 
edildiği için 
talebimiz yerine 
gelmeyecektir. 
Bombaların imha 
edilmesi üzerine 
Hakim ve Savcılar 
Yüksek Kurulu'na, 
imha edilmesinde 
görevli hakim ve 
savcılar hakkında 
suç duyurusunda 
bulundum. Delillerin 
karartılmış olması, 
kamuoyunda tartışıl
malıdır" dedi.

Ümraniye soruştur
ması kapsamında 
İstanbul'da sorgu
lanan 23 kişi gece 
geniş güvenlik 
önlemleri 
altında sağlık 
kontrolünden 
geçirildi.
Aralarında emekli 
Orgeneraller Şener 
Eruygur ve Hurşit 
Tolon, Ankara 
Ticaret Odası 
Başkanı Sinan 
Aygün, Cumhuriyet 
Gazetesi Ankara 
Temsilcisi Mustafa 
Balbay ile 
Tercüman Gazetesi 
Genel Yayın 
Yönetmeni Ufuk 
Büyükçelebi'nin

Vı

Ergenekon 
soruşturması 
kapsamında 
gözaltına alınan 
şüpheliler İçin 
1 günlük ek 
gözaltı süresi 
alındı.
İstanbul 
Emniyet

de bulunduğu 
23 kişi saat 02.30 
şıralarında 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
Yenibosna'daki 
Adli Tıp Kurumu'na 
getirildi. :

Müdürlüğü'nün 
soruşturmayı 
yürüten savcıya 
yaptığı başvuru 
talebinin ardından 
şüphelilerin
24 saat daha Terörle 
Mücadele Şube 
Müdüriüğü'nde 
tutulacağı öğrenildi. 

Burada sağlık 
kontrolünden geçir
ilen kişiler, yoğun 
güvenlik önlemleri 
altında tekrar Vatan 
Caddesi'ndeki 
Emniyet Müdürlüğü 
binasına götürüldü.

48 saatlik gözaltı 
süresi dolan 
şüphelilerin 
emniyetteki 
işlemlerinin 
tamamlanmaması 
nedeniyle ek 
gözaltı süresi 

talep edildiği 
öğrenildi.

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 GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Mac yaptığı 
arkadaşını 
bıçakladı

Bursa'nın merkez arasında tartışma

i mili Mı İMİ MStMia
Gürsu ilçesinde bir 
kişi, futbol oynadığı 
arkadaşı tarafından 
bıçaklanarak has
tanelik oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Gürsu İstiklal 
Mahallesi Fatih 
Caddesi'ndeki bir 
ilköğretim okulunun 
bahçesinde Mustafa 
D. (19), arkadaşı 
T.C. (17) ve diğer 
arkadaşlarıyla fut
bol maçı yapmaya 
başladı. Bir süre 
sonra henüz 
belirlenemeyen 
nedenle iki arkadaş 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

■tiiıniJimuHiııııınıniM OKUTUN OKUYUN

çıktı. Tartışmanın 
kısa sürede 
kavgaya döneşme- 
siyle Mustafa D., 
arkadaşı T.C.'yi 
karın boşluğundan 
ve sağ bacağından 
bıçakladı.
Yaralanan genç, 
ambulansla Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Zanlı gözaltına 
alınırken, olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Bursa'da 3 aylık 
bir bebeğin 
ölümü üzerine 
soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi, 
Zümrütevler 
Mahallesi, Çiçek

Yarış atı müzavellesinde Kavga
Bursa'nın 
Karacabey 
Harası'nda safkan 
Arap koşu taylarının 
açık artırmayla 
satışı sırasında 
çıkan kavgada 
10 kişi gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Karacabey 
Tarım İşletmesi 
Müdürlüğü'nde 
saat 13.00'te 
jandarmanın geniş 

Caddesi, Kestane 
Sokak üzerinde 
oturan Casim ve 
Fatma Yücel çiftinin 
3 ay önce dünyaya 
gelen çocukları 
Veysel Yücel, 
annesinin emzirerek 
karnını doyur
masının ardından 

güvenlik tedbirleri 
altında yapılan 
açık artırmada, 
satılamayan
9 tayın tekrar satışa 
çıkarıldığı sırada
2 müşteri arasında 
küfürleşmesi 
yüzünden kavga 

çıktı. Kavgaya 
müdahale eden 
jandarma 3 kişiyi 
gözaltına alırken, 
kavganın büyümesi 
üzerine gözaltına 

hayatını kaybetti. 
Gelişim geriliği 
rahatsızlığı bulunan 
minik Veysel'in 
ölümü üzerine 
savcılık soruşturma 
başlattı. Yapılan 
otopside bebeğin 
gıda espilasyonu 
neticesinde öldüğü 

alınanların sayısı 
10'a yükseldi.
Gözaltına alınanlar 
Karacabey İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı'na 
götürüldü.
Karacabey TİGEM 
İşletme Müdürü 
İbrahim Çağlar, 
kavgaya sebep 
olan şahısların 
bundan sonraki 
ihalelere alınmaya
caklarını belirtti.

belirlendi.
Yücel ailesinin 
maddi sıkıntı 
içinde olduğu 
öğrenilirken, 
bebeğin kesin 
ölüm sebebi 
yapılan otopsinin 
ardından belli 
olacak.

Öte yandan, 
kavganın ardından 
kalan son 9 tayın 
satışı yapılamazken, 
66 tayın satışa 
çıkarıldığı müzaye 
dede en düşüğü 
5 bin YTL ve en 
yükseği 150 bin 
YTL'ye satılan 
taylardan 
Karacabey TİGEM 
İşletmesi 1 milyon 
672 bin YTL gelir 
elde etti.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TANI ...... .... ” ı
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 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 *
İ ' »

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

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

KONUT KREDİLERİNE :
ARACILIK YAPILIR. |

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır. »
: ŞEKER SİGORTA (

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

Bursa'da, kendisin
den izin almadan 
misafirliğe giden 
12 çocuk annesi 
eşini sokak ortasın
da pompalı tüfekle 
öldürdüğü iddia 
edilen baloncu 
hakkında müebbet 
hapis talebiyle 
dava açıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, 8 Haziran'da 
merkez Osmangazi 
ilçesi Hamitler 
Mahallesi 
Hakimiyet Caddesi 
Adalet Sokak'ta 
oturan Mehmet S. 
(70) kendinden 
izin almadan 
gezmeye giden 
karısı Hediye S.'yi 
(59) misafirlik 
çıkışında takip 
etmeye başladı. 
Mehmet Akif 
Mahallesi Cami 
Sokak'a geldiğinde 
elindeki pompalı 
tüfeği ateşleyen 
yaşlı adam

dehşet saçtı. 6'sı 
kız, 6'sı erkek 
olmak üzere toplam 
12 çocuk annesi 
plan Hediye S.
ağır yaralı olarak 
kaldırıldığı has
tanede yapılan 
müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı.
Olayın ardından 
sevk edildiği adli 
mercilerce 
tutuklanarak 
cezaevine

gönderilen baloncu 
Mehmet S., eşi için 
"ölmeyi hak etti ve 
öldü" derken, 
savcılığın olayla 
ilgili soruşturması 
sona erdi.
Savcılık öfkeli 
koca hakkında 
müebbet hapis 
talebiyle dava 
açtı. 70 yaşındaki 
baloncu önümüzde
ki günlerde 
hakim karşısına 
çıkacak.

TEMA *
■■■... .. HARCAMA”

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

i
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Gümrüklerde mobil
dönemi başladı

Gümrüklerde mobil 
dönemi başladı, 
işlemler artık cep 
telefonlarından 
takip edilebilecek. 
Gümrük 
Müsteşarlığı, üç 
mobil telefon şir
ketiyle yürüttüğü 
yeni uygulamanın 
tanıtımını Ankara'da 
yaptı. Gümrük 
Müsteşarı Emin 
Zararsız, "Kamuda 
şeffaflığı ve hesap 
verilebilirliği ön 
plana çıkaran, ihra
cat ve ihracatçıları 
miza kolaylık 
sağlayan bir bil
gilendirme projesini 
başlatmaktır." diye 
konuştu.
Gümrük 
idarelerinde işlem 
gören beyannamel
er, artık cep telefo
nundan takip 
edilebilecek. 
Sisteme kayıt, 
müsteşarlık internet 
sitesi veya cep tele-

fonundan 
yapılabiliyor. 
Örneğin bir ihra
catçı Almanya'ya 
gömlek gönderiyor. 
Yeni sistemle ihra
catçı, cep tele
fonuyla, oturduğu 
yerden, beyan
namesinin hangi 
aşamada olduğunu 
görebilecek. Hatta 
sistem bu belgenin 
hangi görevlinin 
önünde olduğunu 
gösterme imkanı da 
tanıyor.
İhracatçı bu sistem
le yatırdığı verginin 
sisteme girip 
girmediğini ve 
sonuçta da ihracat 
belgesine onay ver
ilip verilmediğini 
öğrenebiliyor. 
Belgelerde eksiklik 
olması durumunda 
bunun mesajla 
kişiye bildirilmesi 
ise sistemin önemli 
avantajlarından 
birisi.

SATILIK KIYMETLİ ARSA
AZOT YOLUNDA 

İSLAMKÖY 
AKCAN GÜMRÜKLEME YANINDA 
4000 M2 ARSA ŞAHİDİNDEN 

SATILIKTIR 
OSM 0532 254 24 80

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
YATAŞ HOME

9 YAŞ

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR

r BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

r 35 YAŞINI AŞMAMIŞ
BAYAN ELEMAN araniyor

^^ralnsören ^^331 
525 17 00

ELEMAN ARANIYOR
BAY-BAYAN SATIŞ MÜDÜRÜ 

DAYAN SATIŞ EMLEMANI 
MUHASEBE MÜDÜRÜ 

ŞANTİYE ELEMANI ARANIYOR 
Nliir: GMA inş. Ltd. Şİİ.

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cad. No:50 
TEL: 51 2 0 0 5 0 GEMLİK

GEMÜK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİINEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon
Teh5133321)

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir!

J

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK

TEL: 514 78 77
0.... çocukları 
Arkadaşım Tilki

14.00-16.15-19.00-21.15
14.15-16.00-19.15-21.00
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Belediyelere »eni kaynağın yolu açıldı
Meclis Genel 
Kurulu'nda, beledi 
yelere ve il özel 
idarelerine genel 
bütçe vergi gelirleri 
tahsilatı toplamı 
üzerinden pay ver
ilmesini öngören 
kanun teklifi kabul 
edildi. Yasaya göre 
genel , bütçe vergi 
gelirleri tahsilatı 
toplamının yüzde 
2,85'i Büyükşehir 
dışındaki belediye 
lere, yüzde 2.50'si 
Büyükşehir ilçe bele 
diyelerine v yüzde 
1,15’i de il özel 
idarelerine ayrılacak. 
AKP Grup 
Başkanvekili Nihat 
Ergün ve 16 mil
letvekilinin İl Özel 
İdarelerine ve 
Belediyelere Genel 
Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında

Kanun teklifi Meclis 
Genel Kurulu'nda 
yapılan oylamada 
260 milletvekilinin 
oyuyla kabul edildi. 
Yasaya göre, il özel 
idareleri ve 
belediyelere, genel 
bütçe vergi gelirleri 
tahsilatı toplamı 
üzerinden pay verile
cek. Pay» genel 
bütçe vergi gelirleri 
tahsilatı toplamın

dan, vergi iadeleri 
düşüldükten sonra 
kalan net tutar 
üzerinden 
hesaplanacak. 
Büyükşehir belediye 
sınırları içinde 
yapılan genel bütçe 
vergi gelirleri tahsi
latı toplamının yüzde 
5'i ile genel bütçe 
vergi gelirleri tahsi
latı toplamı 
üzerinden büyükşe- 

hir ilçe belediyeler
ine ayrılan payların 
yüzde 30'u, 
büyükşehir 
belediyesinin payı 
olacak. Bakanlar 
Kurulu, bu oranları 2 
katına kadar artıra
bilecek veya indire
bilecek. Genel bütçe 
vergi gelirleri tahsi
latı toplamının yüzde 
2,85'i büyükşehir 
dışındaki 
belediyelere, yüzde t 
2,50'si büyükşehir * 
ilçe belediyelerine ve 
yüzde 1,15'i il özel 
idarelerine ayrılacak. 
Genel bütçe vergi 
gelirlerinden 
belediye ve il özel 
idarelerine ayrılan 
payların dağıtımına 
esas olacak belediye 
ve il nüfusları, her 
yılın ocak ayından 
geçerli olmak üzere 
TÜlK'ten alınacak ve 

iller Bankası ile 
Maliye Bakanlığına 
bildirilecek. 
PAYLAR MALİYE 
BAKANLIĞI 
TARAFINDAN HESA
PLANACAK 
Yasaya göre, paylar 
Maliye Bakanlığı 
tarafından aylık 
olarak hesa
planacak. Maliye 
Bakanlığı büyükşe
hir belediye pay
larını, yasada belir
tilen esaslara göre 
paylaştıracak. 
Belediye ve il özel 
idare paylarını, belir
tilen süreler içinde 
ilgili idarelerin 
hesaplarına yatır
mayan sorumluların, 
5 maaş tutarı kadar 
aylıkları kesilecek. 
Büyükşehir 
belediyeleri ve 
büyükşehir ilçe 
belediyelerinde

sadece nüfus kriteri 
esas olacak. Ancak 
belediye ve il özel 
idarelerine genel 
bütçe vergi gelir
lerinden ayrılan 
payın dağıtımında; 
nüfusun yanı sıra, 
gelişmişlik seviyesi, 
kırsal alan nüfusu, 
yüzölçümü, köy 
sayısı da dikkate alı
nacak.
İl özel idare payının 
yüzde 50'lik kısmı 
illerin nüfusuna, 
yüzde 10'luk kısmı 
illerin yüzölçümüne, 
yüzde 10'luk kısmı 
illerin köy sayısına, 
yüzde 15'lik kısmı 
illerin kırsal alan 
nüfusuna, yüzde 
15'lik kısmı da illerin 
gelişmişlik endek
sine göre İller 
Bankası tarafından 
dağıtılacak.

Mllııiftl«laM!MıııiMMII

Vali Şahabettin 
Harput, termal şehri 
Bursa'da vuracakları 
sondajlarla bin 
metre derinlikten 
çıkaracakları termal 
sularla yeni bir 
dönemin başlaya- . 
cağını belirtti. 
Vali Harput, düzen
lediği başın toplan
tısı ile İl Özel İdaresi 
tarafından Bursa'da 
2008 yılında 
başlanan ve plan
lanan projeler hakkı- 
da bilgiler yerdi. 
Basın toplantısında 
İl Özel İdaresi 

ı Genel Sekreteri Ali 
Altuntâş da hazır 
bulundu. 2008 
yılı İl Özel İdare 
bütçesinin genel 
toplamının 74 milyon 
YTL olduğunu 
belirten Vali. 
Şahabettin Harput, 
bunun da hizmet ve 
yatırım yönünde 
kalemlere ayrıldığını 
anlattı. Vali Harput, 
ayrılan ödenek 
kapsamında 2008 
yılı yatırımlarını ise 
proje adedi 61, 
ödeneği 4 milyon 
950 bin YTL, 
KÖYDEŞ 4 milyon

YTL, beton asfalt ve 
aşınma kaplama 32 
kilometre, 1. kat 
asfalt 40 km, 2. kat 
asfalt 212 km; stabi
lize 38 km ve onarım 
ise 36 kilometre şek
linde sıraladı. Vali 
Harput, İl Özel İdare- 
si'nin Bursa'da başta 
yol olmak üzere alt 
yapı çalışmasını 108 
ana iş makinası ile 
sürdürdüyünü 
belirterek, bu kap
samda 3 bin 760 

kilometre köy yolu 
ağının tamam
landığını belirtti. 
Binlerce yıldır termal 
sular ile beraber 
yaşanılan Bursa'nın 
kaynaklarının 
sadece Çekirge, 
Kükürtlü, Oylat gibi 
kaplıca kaynakların? 
dan ibaret 
olmadığın! aktaran 
Vali Harput, "Bu 
sebeple Bursa'nın 
termal haritasını 
çıkaracak bir çalış

ma başlatıldı. 
Sonuçların 
önümüzdeki gün
lerde gelmesini bek
liyoruz. Ancak bu 
günden önümüzdeki 
günlerin hem termal 
turizm ve hem de 
termal enerji kap
samında termal 
müjdelere sahne ola
cağını şimdiden 
söyleyebiliriz." dedi. 
Vali Şahabettin 
Harput, 800 ve bin 
metre derinlikte 
yapılacak yeni son
dajlarla çıkarılacak 
termal suların 
Bursa'da yeni bör 
dönem başlatacağını 
belirterek, Bursanın 
ısınması ve dünya 
çapında termal tur-, 
izm açısından bunun 
yeni bir açılım yaşa 
tacağını söyledi. 
Vali Harput, Bursa II 
Özel İdaresi tarafın
dan bugüne kadar 
22 firmaya 61 litre 
saniye olarak ticari 
kaynak suyu kira- 
landığnı belirterek, 
toplam kira gelirinin 
ise 6 milyon 745 bin 
YTL olduğunu söyle
di. Vali Şahabettin 
Harput, ayrıca 30 

adet termal 
işletmeden 42 bin 
YTL, 8 adet maden 
suyu işletmesinden 
ise toplam 400 bin 
YTL kira geliri elde 
edildiğnii ifade etti. 
Vali Şahabettin 
Harput, Bursa 
genelinde içme suyu 
konusunda da büyük 
projelere imza attık
larını belirterek, 
"Karacabey 
ilçesinde 16 köye 
içme suyu temin 
eden Gölecik içme 
suyu arıtma tesisi ile 
ilgili ihale işlemleri 
tamamlanmış olup 
iki yıl içinde bitirile
cektir. Köylerimizin 
içme şuyu ile ilgili 
diğer işlerinin 
yapımına devam 
edilmektedir." dedi. 
İçme suyu açısından 
Bursa genelinde 530 
köye hizmet verdik
lerini anlatan Vali 
Harput, bunların 
528'inin şebekeli 
olduğunu anlattı. 
Kanalizasyon açısın
dan da 530 köye 
hizmet verdiklerini 
anlatan Harput, 
Bursa genelinde 243 
köyün kanalizasy

onu bulunurken, 287 
köyde ise kanaliza
syon bulunmadığını 
anlattı. Bu konuda 
çalışmalarını 
sürdürdüklerini anla
tan Vali Harput, ayrı
ca 24 köyde doğal 
arıtma, 9 köyde ise 
biyolojik arıtma kur
duklarını bildirdi. 
Toprak ve su kay
naklarını geliştirme 
açısından da çalış- . 
ma içinde olduklarını 
anlatan Vali Harput, 
bu kapsamda 26 
adet sulama göleti, 2 . 
adet hayvan sulama 
göleti yapıldığını 
söyledi.
Vali Harput, ayrıca 6 
milyon 207 bin YTL 
kaynak kullanılarak 
14 sulama tesisi 
tamamlandığını ve 
2008 yılı sonuna 
kadar 1123 hektar 
tarım arazisinin sula
maya açılacağını 
söyledi. Vali Harput, 
"Yine 27 su ürünleri 
işletmesinden 47 bin 
500 YTL, 7 adet 
avlak sahasından ise 
toplam 169 bin YTL 
kira geliri elde 
edilmiştir." diye 
konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Terliyken de 
kol su için

Spor yaparken sıvı alınmamasının,

Osteonoroza Karsı B Vitamini
k alınmaması ve ter

liyken su içilmeme
si gerektiği

, düşüncesinin yanlış 
bir inanış olduğu 
bildirildi.
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr.
Sinan Karaoğlu, ■ 
özellikle sıcakların 
en etkili olduğu 
temmuz, ağustos ve 
eylül aylarında sıvı 
kaybının neden 
olduğu tehlikelerin 
göz ardı edilmemest 
gerektiğini bildirdi. 
Sıcak havalara bağlı 
olarak vücuttan 
çıkan terin, pota
syum ve sodyum 
gibi vücuda faydalı 
mineralleri de 
beraberinde 
götürdüğünü ifade 
eden Karaoğlu, ter 
ile birlikte sıvı 

_ kaybeden vücudun 
kalp ve damar sis
teminin zor-

. landığını, bedenin 
iç ısısını güvenli bir 
seviyede koru
masının imkansız 
hale geldiğini vur
guladı.
Spor öncesi sıvı 

spor sırasında çok 
susamaya yol 
açtığını, bunun 
sonucunda da 
gereğinden fazla su 
içme isteği doğ
duğunu kaydeden 
Karaoğlu, vücudun 
gereksiniminden 
fazla sıvı alın
masının da doğru 
olmadığına dikkati 
çekti.
Sinan Karaoğlu, 
doğru sıvı aliminin, 
az miktarlarda 
ancak sık sık içil
erek yapılacağını, 
vücudun saatte 1 
litre kadar suyu 
absorbe edebile
ceğini belirterek, 
suyla beraber 
vücudun 
kaybettiği elektrolit 
ve enerjiyi de 
yerine koyacak 
türde maddelerin 
aliminin çok 
faydalı olduğunu 
vurguladı.
Karoğlu, sıvı kaybı 
6ei"ıniİeri! yâşâyân 
insanların, faaliyet
lerini durdurması, 
serin ve gölge bir 
yerde dinlenmesi, 
sıvı alması ve 
kıyafetlerini rahat
latması gerektiğini 
ifade etti.

Gaziantep Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Klinik Biyokimya 
Ana.Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Nejat Yılmaz, 
"Yaptığımızı bilimsel 
çalışmada, osteo- 
porozdan korunmak 
için B vitamini 
bakımından zengin 
yiyeceklerle beslen
meliyiz sonucuna , 
ulaştık" dedi. 
Prof. Dr. Yılmaz, 
çalışmada, meno 
pozdaki kadınların 
kemik erimesi bulu
nanlarında kan 
homosistein (insan 
vücudunun ürettiği 
bir aminoasit) 
seviyelerinin, kemik 
erimesi bulunmayan 
kadınlara göre daha 
yüksek olduğunun 
tespit edildiğini 
söyledi.
Yılmaz, osteo- 
porozun azalmış 
kemik yoğunluğu ve 
artmış kemik kırılma 
riski ile karakterize 
bir hastalık 
olduğunu, ileri yaş 
kadınlar ve toplum 
için ciddi problem
lere yoı" açabiı'eceğf- 
ni belirtti.
Prof. Dr. Yılmaz, 
şunları kaydetti: 
"Osteoporozun risk 
faktörleri olarak, ileri 
yaş, erken menopoz, 
çok doğum, düşük 

kilo, sigara içmek, 
alkol, düşük fiziksel 
aktivite sayılabilir. 
Bunlara ilave olarak 
kan homosistein 
düzeyi son yıllarda 
risk faktörleri 
arasında sayılmak
tadır. Homosistein 
metabolizmasında 
yer alan Vitamin B6, 
B12 ve Folat kanda 
homosisteinin biriki
mini önlemektedir; 
Dolayısıyla B vitami
ni açısından zengin 
gıdalar ile beslenme 
(bulgur, yeşil 
yapraklı sebzeler, 
süt vb) veya B vita
mini takviyesi Özel
likle menopoz yaşın
daki kadınların 
östeoporozdan 
korunmalarında 
yardımcı olacaktır. 
Yüksek, kan homo
sistein düzeyine

sahip kişiler mutlaka 
hem kalp hastalık
larından hem de 
osteoporozdan 
korunmak için B vit
aminlerini özellikle 
folik asit (folat) kul
lanmalıdır." 
Osteoporozun, 
dünya genelinde 
yilda 1.5 milyon 
kırığın etkeni olan 
ciddi bir toplum 
sağlığı sorunu 
olduğunu, önceleri . 
daha çok kadınları 
etkilediğinin 
düşünüldüğünü 
bildiren Prof. Dr. 
Nejat Yılmaz, ancak 
yapılan araştır
maların bu 
hastalığın erkekleri 
de yakından etk
ileyen bir sağlık 
sorunu olduğunu 
ortaya çıkardığını 
kaydetti.

Erkeklerde osteo
porozun genelde 
kullanılan ilaçlara 
ya da bazı hastalık
lara bağlı olarak 
ortaya çıktığını 
vurgulayan Prof. 
Dr. Yılmaz, 
"Ancak, araştır
malara göre 
özellikle emeklilik 
sonrasına denk 
gelen bu dönemde 
erkekler kahve
hanelere kapanıp 
hareketsiz bir yaşam 
sürmeye başlıyor. 
Bunun üzerine bir 
de sigara kullanımı 
eklenince 
osteporoza yakalan
maları kaçınılmaz 
oluyor. Bu yaş 
grubundaki 
her 6-7 erkekten 
birinde osteoporoz 
görülüyor" 
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 2^66
TEK İşletme 513 45 93
Statyum 514 qq 95
Orm.Bol.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 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
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 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
Kariberoğlu-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 613 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
Sdhİl DGV. Hsst. O
Mer.Sağ.Ocağı ™ ~ 29
Tomokay Tomografi 514 1U 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 5132467
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

4 Temmuz 2008 Cuma 
YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 83 

Tel: 5121145 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3100 
FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 

I* Sahibi : Kadri GÜLER 

Sörumlu 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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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 Cad. Gemlik/BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40



O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
v> zraTv Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz.

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-200? dönemi kayıtları başladı
2008-2009 EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 
4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLARA 
HAFTADA 6 SAAT 

4-5-6L8 SINIFLAŞ* 
HAFTADA R SAAT İNGİLİZCE
Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 

Umurbey Paşababçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

Kıskanç seuHili, 
17 kez bıçakladı 
Telefonlarına yanıt vermediği 
için evine gittiği sevgilisini, daha 
önce kendisinin tanıştırdığı er 
kek arkadaşıyla gören gözü dön
müş âşık, kıskançlık krizine girip 
genç kadını -17 yerinden bıçakla
yarak öldürdü. Haberi sayfa 3’de

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Hüseyin Yener;

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi Başkanı Hüseyin 
Yener, Haziran ayı enflasyon 
oranlarının açıklanması ile İşçi ve 
Bağkur emeklilerinin zamlarının 
da belli olduğunu belirterek 
"Emeklilerimizin yüzde 9O'ı halen 
açlık sınırının altında yaşamaya 
çalışıyor" dedi. Yener, yetkililer
den emeklilerin bir nebze de olsa 
nefes alabilmesini sağlayacak 
şekilde ek düzenlenişler yapıl
masını istedi. Haberi sayfa 4’de

Mm UHUmmusI gecikecek
Güne Bakış
kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Kutuplaşma
Irak’ı işgal eden ABD ve İngilizler, strate

ji gereği ülke halkını böldüler.
Tüm petrol kaynaklarını denetimleri altı

na aldıktan sonra, ‘yeniden demokratik bir 
Irak inşaa edeceğiz’ iddialarını ortaya 
attılar ama, iki islami mehzebi birbirine 
düşürdüler. Devamı sayfa 5’de

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: 
"Yeni gözaltılar nedeniyle Ergenekon 
iddianamesi gecikecek" açıklaması 
yaptı. Ergenekon soruşturması kap
samında gözaltına alınarak İstanbul 
Emniyet Müdürlü ğü'nde sorgulanan 
Cumhu riyet Gazetesi Ankara Temsil 
cisi Mustafa Balbay, ATO Başkanı Si 
nan Aygün, Ulusal İşadamları Derneği 
Başkanı Birol Başaran, Emekli Albay 
Atilla Uğur, Emekli Binbaşı-Yazar 
Erol Mütercimler, Dr. Ercüment Ovalı 
ve Kemal Aydın'ın aralarında bulun
duğu 8 kişi dün sabah adliyeye sevk 
edildi. Haberi sayfa 7’de

Başbakan, Rahmi 
Koç’a gam

Başbakan Tayyip 
Erdoğan, İl Başkan 
larına seslendiği 
toplantıda İşadamı 
Rahmi Koça ağır bir 
eleştiride bulundu.... 
Erdoğan, partisi nin 
genişletilmiş il baş 
kanları toplantısında 
konuştu.
Siyasetin tabiatı 
gereği zor, mesuliyetti 
ve me şakkatli bir iş 
olduğunu söyleyen 
Erdoğan, siyaset 
kurumuna hariçten 
bakıp elini taşın altına 
koyma mesuliyeti 
üstlenmeyenlerin 
genellikle siyaseti 
kolay sanan tutum 
içinde olduklarını 
ifade etti.
Zaman zaman her
hangi bir yerde bir 
güzellik olsa ‘Keşke 
bundan siyasetçiler 
denasibini alsa’ 
denildiğini kaydeden 
Erdoğap, "Geçmişten

bugüne bu hep böyle 
oldu. Ama ülkemizde 
bundan nasibini ala
mayan, kendi meslek
taşlarını hiç göreme
zler ya da Kendi 
meslektaşlarının 
Türkiye’yi nereden 
nereye getirdiğini 
piç görmezler. Unlara 
aslında, bir aynaya 
bakın da kendinizi 
bir görün, demek 
gerekiyor. Çünkü 
ülkemizin hiçbir 
zaman olumlu yanını 
değil de hep kendi
lerini bardağın boş 
tarafını görmekle 
görevli telakki eder
ler. Böylece gölgeler 
altında bir yaşam 
sürmeye devam 
ederiz. Siyaset, 
size muhalefet eden
lerin de, toplumun 
tümünün hukukunu 
güvenceye altına 
almayı gerektirir" 
diye konuştu.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:guler@hotmail.com
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M8IİIİO IİMO
Türkiye ilginçlikler ülkesi.
Aşağıda Fatih Altaylr tarafından kaleme alınan 

araştırma-yazıyı okuyunca siz de bir kez daha tanık 
olacaksınız.

Aslında bu adına Ergenekon denilen "şey" her 
neyse aşağıdan yukarıya,bir yandan diğer yana'tam 
bir çelişkiler yumağı..

Bir gün biri ilmeğin ucunu kaçıracak ve yumak 
dağılacak..

Sonra o yumaktan boşalan ilmekler nerelere 
dolanacak hep birlikte göreceğiz..

Sözü Altaylı'nın bir haberportalında yayınlanan 
yazısına bırakalım™ ' W? • **********

"Ergenekon soruşturması, hepimizin artık öğ 
rendiği üzere Oramiral Özden Ör nek'in Nokta der
gisinde yayınlanan günlüklerindeki iddialar temel 
alınarak yürütülüyor.

Özellikle işin "Generaller"le ilgili kısmında Ora 
miral Özden Örnek'in günlüklerinin rolü büyük.

Soruşturma kapsamlı bir şekilde yürü tülüp, ilği 
alanı sürekli genişlerken, güllüklerin sahibi Özden 
Örnek’imşimdiye kadar, en azından bilindiği kadarıy
la savcılığa çağrılmamış ve günlüklerle ilgili ifadesi 
ne başvurulmamış olması, aralarında benim de bu 
lunduğum pek çok kişi tarafından "İlginç" bulundu.

Bu gibi olaylarda tesadüflere çok da inanma 
dığım için, küçük çâplı bir soruşturma yaptım.

Ve Oramiral Özden Örntekle ilgili çok ilginç bazı 
bulgulara ulaştım.

Biliyorsunuz, Oramiral Özden Örnek'in kamuo 
yunca tanınan bir oğlu var. Yönetmen-yapımcrTolga 
Örnek.

Tolga Örnek bir dönem çektiği film-belgesellerle 
halkın önüne çıkmıştı.

Tolga Örnek'in çektiği en bilinen iki film-belgesel 
-2003 yılında gösterime giren Hititler ve 2005 yılında 
gösterime giren Gelibolu'ydu.

Oramiral Özden Örnek'in oğlu Tolga'nin çektiği 
Hititler filminin Sponsorları arasında IMKB, Çalık 
Holding, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, THY, İstik
bal ve Nur İnŞaat gibi kuruluşlar yer alıyordu.

Amiral'în öğlu Tolga Örnek'in diğer filmi Gelibo 
lu'nun sponsorları arasında dikkat çekenler ise şöy- 
Jeydi: Çalık Holding ve İstikbal.

Şimdi diyeceksiniz ki, "Ne var canım bunda. O 
filmlerin başka sponsorları da vardı.

Doğru. Bu yüzden soruştürmarhı biraz daha 
derinleştirdim.

Ve çok ilginç başka bir bulguya daha ulaştım.
Çalık Holding yani kamu bankalarının parasıyla 

Sabah ve ATV'yi alıp iktidarın emrine tahsis eden 
grup, 2004 yılının Mayıs.ayında Çâlgaz'Doğalgaz 
Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. adında bir şirket kurmuştu. Şirketin ortakları 
Çalık Enerji, Ahmet Çalık, yine Çalık'a ait Altındağ 
Yatırım, Aksel Goldenberg, Ruben Goldenberg ve ■ 
Aşer Goldenberg yer alıyordu.

Büyük bölümü ve yönetimi Çalık Grubuna ait 
Çalgaz A.Ş., 20 Haziran 2005'te adını değiştirdi ve 
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanını aldı.

Ve sıkı durun şirketin yönetim kurulu üyeliğine 
Çalık Enerji'yi temsilen Oramiral Özden Örnek'in 
diğer oğlu, Burak Örnek getirildi. İlginç bir buluşma 
değil mi?!

İlginçlik bu kadarla da sınırlı değil.
Aynı şirkette Başbâkan'ın damadı Berat . 

Albayrak'ın kardeşi,-Sabah ve ATV'nin sahibi Turku 
az Medya'nın Grup Başkanı Serhat Albayrak da 1. 
derece imZa yetkisiyle danışmanlık yapıyor.

Nokta Dergisi'nin eline nasıl geçtiği hala anlaşıla
mayan "Darbe günlüklerinin yazarı Oramiral Özden 
Örnek'in oğullan, iktidar tarafından medya sahibi yâ 
pılan ve bu dönemde rafineri lisansı almayı başaran 
Çalık Grubu'nun şirketleriyle şo'n derece içli dışlı.

Doğrusunu isterseniz ilginç bir "Tesadüf"
Tabii başka tesadüfler de var ama bence bunlar 

kadar önemli değil.
Mesela Başbakan Erdoğan'ın oğlu Burak 

Erdoğan Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nden askerliğe 
elverişli değildir raporu aldığı sırada Oramiral Özden 
Örnek bu Hastane'nin bağlı olduğu Donanma 
Komutanı:

Ve yine Başbakan'ın oğlu, Tolga Örnek'in Kalen 
dar Orduevi'nde yapılan düğününün davetlileri ara 
sında (Bu bilgi o dönem basına da yansımıştı).

Değerli okurlar Türkiye'de çok garip şeyler olu 
yor. Hem de çok garip."

Bakalım Türkiye Cumhuriyeti bu garabetten ken
disini nasıl kurtaracak?

Belediye sınırları 
içerisindeki 
Umurbeylilere 
İngilizce öğretmeyi 
ve konuşturmayı 
amaçlayan 
Umurbey Belediyesi 
ve Turuncum 
Dershanesi, 
İngilizce kursu açtı. 
Dil öğrenme 
imkanını vatandaşa 
sağlamanın soşyal 
belediyeciliğin bir 
gereği olduğu 
düşüncesiyle 
oluşturulan projenin 
kayıtları dün 
yapıldı. Sağlıklı 
ve sürdürülebilir bir 
şehirleşme için; 
paylaşan, üreten, 
sorumlulukların 
farkında olan bir 
kentlilik bilinciyle 
doğal, tarihi ve 
kültürel mirasa 
sahip çıkarak 
klasik belediyecilik 
hizmetlerinde 
dokuz yıl içersinde 
destanlar yazan 
ve bu başarısı aldığı 
birçok ödülle 
tescillenen 
Umurbey

Belediyesi, 
sosyal ve kültürel 
belediyecilik 
hizmet alanlarında 
da parlayarak 
birçok ilkleri 
hayata geçirmenin 
onur ve gururunu 
yaşıyor.
Umurbey Belediyesi 
olarak kentin 
hayat kalitesini 
yükseltme noktasın
da fiziki belediye 
çiliğin yanında 
sosyal ve kültürel 
belediyeciliğe de 
büyük önem 
veriliyor.

Eğitimden sağlığa, 
sosyal yardımdan 
kültürel etkinliklere 
kadar birçok projeyi 
hayata geçirerek 
şehrin her alanda 
kalkınması ve iler
lemesine' katkıda 
bulunmayı 
sürdürmekte.
Bugüne kadar 
belediye 
bünyesinde oluştu
rulan Kurs Merkezi 
sayesinde birçok 
dalda yüzlerce kişi 
meslek sahibi oldu. 
Umurbey Belediyesi 
İngilizce kursunda

(^yUIllIK-lIlMlIKlOlDlİllIlElIvllpiEIIİ 
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 dublen, 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 vfi 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

toplam 24 saatten ] 
oluşan ve Temmuz. 
ve Ağustos ayların
da yapilacak olan | 
dersler, Kültür sanat 
derneği ortamında 
Turuncum der
shanesinin tecrübeli! 
öğretmenleri tarafın
dan verilecek. 
İngilizce ders
lerinden Belediye 
sınırları içindeki 
ilköğretim öğrenci
leri, lise ve üniver- j 
site öğrencileri iîe 
İngilizce öğrenmek 
isteyen herkes 
faydalanabilecek. J

MANASTI R’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Turizm şirketinin banka hesaplarına girerek 6 bin YTL’lik altın ve kontör çaldılar

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Gitti, gidiyor....

KazıFOfltMf

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Bilişim 
Suçları Büro 
Amirliği ekipleri, 
kimliği belirsiz 
hackerlerin İstan
bul'daki bir turizm 
şirketi hesabından 
çaldıkları paraları 
harcayan 4 kişiyi 
yakaladı. Banka 
dolandırıcılığı, 
turizm şirketinin 
banka hesabındaki 
hareketliliği fark 
etmesi sonucu 
ortaya çıktı. 
Zanlıların, hacker
lerin gönderdiği 6 
bin YTL ile çeşitli 
dükkanlardan altın 
ve kontör aldıkları 
belirlendi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, İstanbul'daki 
bir turizm şirketinin 
banka hesabının 
internet şifresini 
kıran hackerlerin

İnşaat halinıleki hinadan vere calıılılı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, inşaat 
halindeki binanın 
üçüncü katından 
düşen yaşlı adam, 
kaldırıldığı has

Kıskanç sevgili, 17 kez bıçakladı
Telefonlarına 
yanıt vermediği 
için evine gittiği 
sevgilisini, daha 
önce kendisinin 
tanıştırdığı erkek 
arkadaşıyla gören 
gözü dönmüş âşık, 
kıskançlık krizine 
girip genç kadını 
17 yerinden 
bıçaklayarak 
öldürdü.
BURSA’nın 
Yıldırım ilçesi’nde 
meydana gelen 
olayda önceki 

akşam pazarcılık 
yapan Mehmet 

çaldıkları paraların 
Bursa'ya havale 
etikleri bilgisi üze 
rine Bilişim Suçları 
Büro Amirliği ekip
leri harekete geçti. 
Yapılan incelemede 
henüz kimliği 
belirlenemeyen 
hackerlerin turizm 
şirketinin banka 
hesabından 6 bin 
YTL'lik kısmını 
Rahmi Ö., vastasıyla 
Bursa'dan A.T. isimli 
kişinin hesabına 
aktardılar. A.T.'nin 
bankamatik kartını 
alan Rahmi Ö., 

tanede yapılan 
müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Bağlarbaşı 
Mahallesi Bozdağ

Erginoğlu (30), 
sevgilisi Münevver 
Emiroğlu’nun (28), 
dört gündür tüm 
aramalarına karşın 
cep telefonuna 
yanıt vermemesi 
üzerine evine gitti. 
Evde, daha 
önce kendisinin 
tanıştırdığı arkadaşı 
Adnan Uylu’yu 
gören Erginoğlu 
kıskançlık krizine 
girdi. Erginoğlu, 
belindeki ekmek 
bıçağını çıkarınca 
korkan Adnan 
Uylu birinci 

hesaptaki 6 bin YTL 
parayı altın ve 
kontör almaları için 
M.Ç., ve S.O.T.'ye 
verdi. A.T.'ye ait 
bankamatik kartın
dan çeşitli kuyumcu
lardan altın ve cep 
telefonu kontörü 
alındığını belirleyen 
Bilişim Suçlar Büro 
Amirliği ekipleri, 
olayla ilgili olarak 
kuyumcu ve banka
matik makinelerinde
ki güvenlik karne 
ralarını incelemeye 
aldı. Çok sayıda 
işyerinin güvenlik

Sokak'ta ikamet 
eden Ali Öztürk (77), 
inşaat halindeki 
binanın üçüncü 
katından dengesini 
kaybederek düştü. 
Ağır yaralanan 

kattaki evin 
penceresinden 
atlayarak kaçtı. 
Erginoğlu, 
sevgilisini 
vücudunun 17 
yerinden bıçakla- * 
yarak ağır yaraladı. 
Sevgilisini bıçak
ladığı sırada kendi 
elini de kesen 
Erginoğlu '155 
Polis Imdat’ı ara
yarak durumu 
bildirdi. Polisle 
birlikte olay 
yerine gelen 
sağlık ekibi, ağır 
yaralı haldeki 

kamerasını incele 
yen polis, olayla 
ilgili olarak Rahmi 
Ö., hesabına para 
aktarılan A.T. ve 
parayı altın alarak 
harcayan M.Ç. ve 
S.O.T.'yi gözaltına 
aldı. Polis, Rahmi 
Ö.'nün hesaptaki 
parayla altın ve 
kontör almalarını 
istediği M.Ç. ve 
S.O.T.'ye bunun 
karşılığında 
100'er YTL para 
verdiği belirlendi. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde sorgulama 
lan tamamlanan 
zanlılar 'İnteraktif 
banka dolandırıcılığı, 
haksız maddi men
faat temin etmek' 
suçundan 
adliyeye sevk 
edildi. Zanlılardan 
Rahmi Ö., polise 
verdiği ifadesinde, 
olayla ilgisinin 
bulunmadığını 
söylediği öğrenildi. 
Polis, olayla ilgili 
operasyonun 
sürdüğünü bildirdi.

Öztürk, kaldırıldığı 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

genç kadına ve 
elini kesen 
sevgiliye 
ilk müdahaleyi 
yaptı. Hastaneye 
kaldırılan 
Münevver Emiroğlu 
kurtarılamadı.
Polis tarafından» 
hastaneye 
götürülerek 
tedavi altına alınan 
zanlı Mehmet 
Erginoğlu, taburcu 
olduktan sonra 
'adam öldürmek’ 
suçundan 
mahkemeye 
çıkartılacak..

Çıkarılmaya çalışılan yeni yasa da, 
çalışanların daha önce kazandığı bir çok 
hakları ellerinden alınıyor.

Sizlere bunları kısaca bildiriyorum.
Bunlar o kadar çok ki...
Hangisinden başlayalım.
Geçtiğimiz hafta yoğun şekilde tartışı 

lan, bu hafta da tekrar değerlendirilmesi 
beklenen bu haklar, milyonlarca vatandaşı 
ilgilendiriyor.

Hem de işsizliğin, parasızlığın artığı bu 
günlerde cebinize girecek o küçücük lira 
ların bilin ki çoğu gidecek..

Belli başlı olanları sıralıyorum...
EMEKLİ AYLIĞI ALT SINIRI DÜŞÜYOR... 
EMEKLİLİK KOŞULLARI AĞIRLAŞIYOR 
Şu anda 7 bin gün olan, emeklilikte 

aranan prim ödeme gün sayısı, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, her yıl 
100 gün artırılıyor.

2028 yılında da 9 bin güne yükseliyor.
Mevcut sistemde emeklilik yaşı kadın

larda 44-58, erkeklerde 48-60.
Yeni sistemde, 2036-2048 arasında 

emeklilik yaşı; kadınlarda kademeli olarak 
58’den 65’e, erkeklerde ise 60’dan 65’e 
yükseltiliyor.

AYLIK BAĞLAMA ORANI AZALIYOR...
BÖylece 25 yıl çalışan işçi yüzde 65 

aylık bağlama oranı üzerinden emekli 
aylığına hak kazanıyor.

Yeni düzenlemeyle bu oran çalışılan 
her yıl için yüzde 2 katsayısı ile sınırlanı 
yor.

Böylece 25 yıllık çalışan için aylık bağ 
lama oranı yüzde 50’ye düşüyor.

ÖLÜM AYLIĞI ZORLAŞIYOR ...
Mevcut sistemde, ölüm aylığını hak et 

mek için 5 yıl sigortalılık süresi ile 900 
gün prim ödemiş olma koşulu aranırken 
yeni yasa ölüm aylığı için 1800 gün prim 
ödeme arıyor.

ÖZEL HASTANE ENGELİ ...
Çalışanlar ile emekli, dul ve yetimler, 

yasa çıktığında, özel hastaneden yararlan
abilmek için sağlık hizmet bedelinin yüzde 
20’sini cepten ödeyecekler.

CENAZE YARDIMI İNDİRİLİYOR ...
Asgari ücretin üç katı tutarındaki 

"cenaze yardımı", bir asgari ücret tutarına 
indiriliyor.

GEÇİCİ İŞÇİLERE DÜŞÜK AYLIK ...
Düşürülen alt sınır nedeniyle, özellikle 

mevsimlik, geçici süreli ve yarı zamanlı 
çalışanlar, daha az aylık alma durumuyla 
karşı karşıya kalacaklar. *

EVLİLİK YARDIMI DÜŞÜYOR ...
Yetim kız çocuklarına, evlenmeleri 

halinde, aylıklarının 24 katı tutarında öde
nen evlilik yardımı (çeyiz parası), aylığının 
12 katına düşürülüyor.

DUL EŞE İKİNCİ KAYIP ....
Çalışan veya gelir alan çocuksuz dul 

eşin ölüm aylığı oranı, yüzde 75’ten yüzde 
50’ye indiriliyor.

GÜNCELLEME ORANI YÜZDE 30’A 
İNİYOR ..

MALÛL AYLIĞI ZORLAŞIYOR. ...
EMZİRME YARDIMI DÜŞÜYOR ...
Televizyon ekranlarında , gazete say

falarında sana söylenenler için doğrusu 
değil. Yukarda doğruları yazdım..

Bunlar dahi "yeni düzenlemede kims
enin hiçbir hakkı kaybolmuyor"diyenleri 
tekzip ediyor. Kuşkusuz, bu konuda 
Başbakan’ı yanıltanları da...

Cep delik ,cepken delik.. - Kevgir misin 
be kardeşim.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.cpm
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Hüseyin 
Yener, Haziran 
ayı enflasyon 
oranlarının açıklan
ması ile İşçe ve 
Bağkur emeklilerinin 
zamlarının da 
belli olduğunu 
belirterek 
"Emeklilerimizin 
yüzde 9O'ı halen 
açlık sınırının 
altında yaşamaya 
çalışıyor" dedi. 
Emeklilerin taban 
aylıkları karşısında 
ahm güçlerini 
iyice yitirdiğinin 
altını çizen 
Yener, "Yılbaşında 
tahmini enflasyona 
göre yapılan yüzde 
2 oranındaki 
zamlar 6 aylık 
enflasyon karşısında 
ciddi şekilde 
kayıplarla yaşa
mamıza sebep 
oldu. En düşük 
işçi emekli aylığı 
Aralık 2007'de 547 
YTL iken yapılan 
yüzde 2'lik zamla

558 YTL oldu. 2008 
yılı ilk altı aylık 
enflasyon ise yüzde 
6.48 olarak gerçek
leşti. Bilindiği gibi 
2008 yılı ikinci altı 
aylık emekli zarcı
larımız 2008 yılı 
bütçe kanunu 
uyarınca ilk altılık 
dilimde gerçekleşen 
enflasyon oranı 
kadar Temmuz 2008 
zamları da 6.48 ola
caktır. Diğer taraftan 
bütçe kanununa 
göre ilk 6 ayında 
yaşanan yüzde 4.48 
oranındaki enflasy
on farkının da aylık

lara eklenmesi 
gerekiyor. Bu konu
da Bakanlar 
Kurulunun kararı 
gerekecek. Bütçe 
kanunu düzen
lemesini yapmaya 
da Bakanlar Kurulu 
yetkili kılınıyor" 
dedi.
Bu farkın verilmesi 
ile birlikte en düşük 
işçi emeklisi 
aylığının toplamda 
yüzde 10 oranındaki 
artışla birlikte 615.11 
YTL olacağını açık
laşan Hüseyin Yener, 
en düşük Bağkur 
emekli aylığının da 

451.11 YTL olacağını 
söyledi.
Bütün bu rakamların 
acı tabloyu ortadan 
kaldırmayacağını 
çünkü işçi ve bağkur 
emeklilerinin yak
laşık yüzde 90'ının 
hala açlık sınırının 
altında aylık almaya 
devam edeceklerini 
kaydeden Yener, 
"Enflasyona endek- 
slenmiş yüzdeli 
artışlar bizlerin der
dine çare olamaya
cağını her fırsatta 
ve her platformda 
dile getiriyoruz. 
Ancak kimse bizi 
duymak istemiyor. 
Refah payı verilme
den sadece enflas 
yon oranında 
zam yapılması da 
emekli aylıklarının 
alım gücünün 
giderek erimesine 
neden oluyor.
Yetkililerden istek
lerimiz emeklilerin 
bir nebze de 
olsun nefes ala
bilmesini sağlayacak 
şekilde seyyanen 
yapılacak ek düzen
lemeleri bekliyoruz" 
dedi.

Bursa'nın en önemli 
sorunları arasında 
gösterilen kaçak 
yapılaşmayla ilgili 
olarak Vali Şaha 
bettin Harput ve 
Büyükşehir Bele 
diye Başkam Hik 
met Şahin'in önder
lik ettiği girişime 
meslek örgütleri de 
destek verdi.
Yapılan ortak açık
lamada şöyle denil
di: "Geçtiğimiz gün
lerde bir araya gel
erek kaçak yapılaş
mayla etkili müca 
dele kararı alan ve 
aldıkları mücadele 
kararını ortaklaşa 
düzenledikleri basın 
toplantısıyla kamu 
oyuna duyuran 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput ve 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Hikmet 
Şahin'e İnşaat Mü 
hendisleri Odası, Mi 
marlar Odası, Harita 
Kadastro Mühen 
dişleri Odası ve Ya 
pı Denetim Birliği 
olarak tam destek 
veriyoruz. Bursa'nın 
en önemli sorun
larından biri olan 

kaçak yapılaşma 
konusunda Valimiz 
Şahabettin Harput 
ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
mız Hikmet Şahin'in 
bir araya gelerek 
ortak irade göster- ! 
melerini, sorunun 
çözümü konusunda 
çok önemli bir 
aşama olarak 
değerlendiriyoruz. ' 
Kaçak yapılaşmayla 
mücadelenin 
çözümü için birçok 
bileşenin bir araya 
gelmesi, ortak 
insiyatif alınması ve 
sorumluluk altına 
girilmesinin ardın
dan, halk desteği 
nin tam manada 
sağlanması gerekir. 
Burada vatandaşla 
rımıza büyük sorum 
tuluk düşmektedir. 
Vatandaşlarımızın 
yurttaşlık bilinciyle 
Valiliğin 181 ve 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin 153'nolu 
kaçak yapı ihbar 
hattına ihbarda 
bulunarak bu büyük 
soruna karşı duyar 
lılıklarını gösterme
lidirler.”

Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 23 94-513 96 68 Fax : 513 31 02
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Kutuplaşma
Irak bir iç savaş yaşıyor. 
Ortadoğu’ya gözünü dik

miş olan emperyalistler, 
çevredeki ülkeleri de 
karıştırmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin içine düştüğü 
duruma bakın.

Çevre ülkelerde egemen
liğini sürdüren ABD’nin 
Türkiye için biçtiği gömlek 
belli.
İslam dünyasında tek laik 

ülke olan Türkiye’de ılımlı 
bir İslam düzeninin kurul
masını istiyor.
İşgal ettikleri ülkelere de bu 

düzeni bir model olmasını 
istiyor.

Bakın, Amerika, Irak’tan 
sonra İran’a taktı.
Amerikan Şahinleri İran’ın 

da işgalini istiyor.
Böylece Ortadoğu’daki en 

önemli petrol rezervleri 
ABD’nin egemenliğine gire
cek.
Laiklik, ılımlı İslam devle

tine engeldir.
Globalizm ise ulusalcılığı 

reddeder.
Ulusalcılık, yani ırkçılığa 

dayanmayan, ulus çıkarlarını 
gözeten milliyetçilik, globa 
lizmin düşmanıdır.

Onun için Atatürk’ün tablo

larının resmi dairelerden 
kaldırılmasını isti yor 
AvrupalI dostlarımız.

Türkiye Cumhuriyeti, kurul
duğundan beri batı modern- 
izmine ve batının çağdaşlığı
na hedef almıştır.

Atatürk ilkelerini savunanlar, 
ulusalcılar, iktidar ve yandaşlarınca 

darbecilik ile suçlanıyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmail.com

AKP, hiçbir zaman Atatürk 
ilkelerini benirnsemedi.

İçine sindiremedi.
Parti kurulmadan önce, 

İslam dünyası ile bağlarının 
geliştirme yollarını denediler.

Avrupayı, AB’yi islamın 
düşmanı ilan ettiler, ABD ise 
kafirdi.

İslam ülkeleri ekonomik 
topluluğundan ilahi bir emir
le birden ABD’yi benim ser 
oldular.

İslamın düşmanı gördükleri 
Hıristiyan alemle ilişkilerini 
geliştirdi.

Şimdi bu alem en büyük 
dostları ve destekçileri.
Nedenini düşünün.
Ve bulun.
Çünki, o alemin çıkarlarını 

koruyorlar.
Atatürkçülere, laiklere 

karşı iktidar savaş açmış 
durumda.

Bir yanda ulusalcılar, öte 
yanda eski solcuların oluş
turduğu liberaller ve ılımlı 
İslamcılar...

Bir yıldır, demokratik 
düzeni darbe ile yakacak
larını ileri sürülen kişiler 
topla nıp tutuklanıyor ama 
adaletin karşısına çıkarılmı 
yor.

Kendileri gibi düşünmeyen, 
ülkenin saygın kişilerini 
gece yarıları toplayıp 
götürüyorlar.

Bu uygulamaları savunduk
ları ve des tekledikleri AB 
ülkelerinde görmeniz 
mümkün mü?

Bir hesaplaşma yaşanıyor 
bu ülkede.

Cumhuriyet’in kurucusu 
Mustafa Kemal ve ilkelerini 
savunanlar ile onun ilkele 
rine ve düşüncelerine karşı 
olanlar hesaplaşma içinde 
ler.
Atatürk’ü savunanlar dar

becilikle suçlanıyor. 
Suçlayan kim?
İktidar yanlısı basın, yani 

günümüzün Ali Kemalleri.
Bu kutuplaşmanın galibinin 

kim olacağı bugün belli 
değil.
Ama bir galibi olacak.

Taksiler sehirlerarasavolcu taşımaya devam edecek
Ticari amaçla şehir 
ler arası yolcu taşı
macılığı yapan 90 
bin taksiciye Ulaştır 
ma Bakanhğı'ndan 
sevindirici haber 
geldi. A1 yetki belge
si olmadan şehirler 
arası yolcu taşıma 
nın süresi yeni bir 
düzenlemeye kadar 
kaldırıldı.
Ulaştırma Bakanlı 
ğı'nın çıkardığı Kara 
yolu Taşıma Yönet 
meliği ile 31.12.2007 
yılına kadar A1 yetki 
belgesi edinme zo 
runluluğu getirilmiş 
ti. Şoförler Odası 
tarafından büyük 
tepki ile karşılaşan 
yasada geri adım 
atılarak süre 2008 
sonuna kadar uza
tılmıştı. Yapılan yeni 
düzenleme ile Al

belgesini edinme 
zorunluluğu süresiz 
kaldırıldı. Bursa 
Şoförler ve Otomo 
bilciler Odası Başka 
nı Haşan Topçu tak
sici esnafını zorda 
bırakacak olan yasa 
nın süresiz olarak 
kaldırılmasından 
büyük memnuniyet 
duyduklarını belirtti. 
A1 belgesi edinme 
zorunluluğunun 

taksiciler için büyük 
sıkıntı yaratacak bir 
durum olduğunu 
belirten Topçu, 
"Yasanın çıkmaması 
için Oda olarak 
önemli uğraşlar ver 
dik. Yasada gerekli 
düzenlemenin 
yapılması ve A1 
zorunluluğunun 
kaldırılması hepimizi 
rahatlattı" dedk 
Daha önce yayın

lanan iki ayrı genel 
ge ile A1 belgesi al 
ma süresinin uza
tıldığını hatırlatan 
Topçu, son genel
geyle birlikte bu 
sürelerin kaldırıl
masından dolâyı 
memnuniyet duy
duklarını söyledi. En 
son 2008 sonuna 
kadar uzatılan süre 
nin, sonradan süre
siz olarak kaldırıl
masını sevindirici bir 
gelişme olduğunu 
vurgulayan Topçu, 
"A1 yetki belgesi 
almanın şartlarının 
hafifletilmesi gereki 
yor. Şoförler Odası 
olarak defalarca A1 
belgesi alma zorun
luluğunun bütün şo 
för esnafını mağdur 
edeceğini dile getir 
dik. Şimdi yasanın 

süresiz kaldırıldığı 
açıklandı. Ancak 
bu çözümlerin 
geçici olmaktan 
çıkarılarak nihai 
hale getirilmesi 
gerekmektedir" 
diye konuştu. 
Taksicilerin zor 
şartlarda görev 
yaptıklarını ifade 
eden Başkan Topçu, 
belge alma şartı 
getirilirken taksici
lerin çektiği sıkın
tıların da göz 
önünde bulundurul
ması gerektiğini kay
detti. Topçu, 
"Yapılan düzenle 
meler şoför arkadaş 
larımıza kolaylıklar 
getirecek doğrultuda 
olmalıdır." dedi.
T.C. Ulaştırma Bakan 
lığı Kara Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü 

tarafından yayın
lanan '2008/KUMG- 
21/YOLCU' 
genelgesinde; 
"02.04.1986 tarih 
ve 86/10553 sayılı 
Bakanlar Kuru lu 
Kararı kapsamındaki 
tahditli plakalı 
şehiriçi ticari tak
siler, tabi oldukları 
diğer mevzuat 
hükümleri saklı;. 
olmak kaydıyla, 
bu konuda yeni 
bir düzenleme 
yapılıncaya kadar, 
kayıtlı oldukları 
yerleşim merkez
lerinden bu 
merkezlerin dışında
ki herhangi bir 
noktaya, tek yönlü 
(gidiş dolu-dönüş 
boş) olarak yolcu 
taşıyabilecektir" 
ifadesi yer alıyor.

Sanayici «e esnaf düşük enflasyona sevinemedi
Haziran ayına ait 
enflasyon rakamları 
beklenilenden 
düşük çıkmasına 
rağmen 6 aylık 
enflasyonun çift 
haneli rakamlarda 
dolaşması sanayiciyi 
tedirgin ediyor. 
Rumelili Sanayici 

ve İşadamları 
Derneği Başkanı 
Vehbi Varlık, açık
lanan rakamların 
sürpriz olmadığını 
söyledi. Varlık, 
"Sanayici olarak 
bizler en azından 
mevcut durumun 
muhafaze edilmesini 

istiyoruz. Zâm ve 
enflasyon haberler
ine alıştık. Gergin 
bir döneme girildi. 
Bu saatten sonra 
hükümetin yapacağı 
tek şey; mevcut 
durumu korumaktır. 
Durgun sular artık 
iyice kabardı.

Hükümetin işi bu 
saatten sonra çok 
daha zorlaştı. İçine 
girdiğimiz durumun 
düzeltilmesi zor 
görünüyor.
Gündem sakinken 
yapılamayan işleri, 
bundan sonra 
yapmak mümkün 

değil. Biz krizlere 
alıştık. Enflasyon 
rakamlarının yeni 
seçime kadar 
yükseleceğini 
düşünüyorum" dedi. 
Yaşanan gergin 
ortamdan 
piyasaların olumsuz 
etkilendiğini belirten 

Uludağ Tekstil 
İhracatçılar Birliği 
Başkanı İbrahim 
Burkay, siyasi 
çalkantılarla 
boğuşan Türkiye'nin 
ekonomik olarak 
küçülmeye ve içine 
kapanmaya mahkum 
edildiğini söyledi.

mailto:uler@hotmail.com
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Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın 'Marka 
Kentler' adlı projesi 
kapsamında Bursa 
Valiliği aracılığıyla 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hazırlanan 
'Marka Kent Eylem 
Plam'mn taslağı, 
düzenlenen toplan
tıyla proje ortakları
na anlatıldı. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, Bursa'nın 
tüm değerlerinin 
ön plana çıkartılıp, 
hak ettiği yere 
gelmesini arzuladık
larını söyledi. 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen toplantıda 
konuşan Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput; "Bursa'nın 
marka kent olması 
hedefi doğrultusun
da ne gibi çalışmalar 
yapılabileceği nok- 
tasından hareketle,lasınaan rıareKe 
ilgili tarafları bir 

I araya getirdik.
| Eylem planının 

hazırlanması için 
Valilik, Büyükşehir 
Belediyesi, İl Kültür

SU i ı siı lnwiH n ı lı m 11 mı m» ı m
Bursa'da, sahipsiz 
sokak hayvanlarının 
barınabileceği 
Osmangazi Sahipsiz 
Hayvanlar Doğal 
Yaşam Merkezi açılı 
yor. Modern tesisin 
açılışını, Almanya 
Sahipsiz Hayvanları 
Koruma Derneği(Pro 
Animale) yetkilisi ile 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik yapacak. 
Konuyla ilgili bilgi 
veren Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tesi 
sin yaklaşık 1,5 yıl 
önce tamamlandı 
ğım ancak resmi 
açılışın bugüne kıs
met olduğunu söyle
di. Altepe, "Tesisin 
açılış töreni için 
özellikle Avrupa'dan 
gelecek dostlarımı 
zın programını bek
ledik. Dolayısıyla 
açılış biraz gecikti 
ama bugün sadece 
Türkiye'de değil, 
Avrupa'ya ve dünya 
ya örnek bir tesis 
kazanmış olmaktan

müdürlüğü, İl Özel 
İdaresi, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Uludağ 
Üniversitesi ile 
meslek örgütleri ve 
sivil toplum kuru
luşlarının temsilci
lerinin katılımıyla 
toplantılar düzen
ledik. Umuyorum 
ki bu çalışmalar 
hedefine ulaşacak. 
Bursa, pek çok 
özelliğiyle 
Türkiye'de marka 
kent olmaya layık 
en önde gelen bir il 
olarak hak ettiği yeri 
alacaktır" dedi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri lahsın 
Bulut, hazırlanmakta 
olan marka kent 
eylem planı 

mutluyuz" dedi. 
Sahipsiz Hayvanlar 
Doğal Yaşam Merke 
zi'nin oluşumunda 
başta Pro Animale 
olmak üzere, UÜ 
Veteriner Fakültesi, 
Hayvanları Koruma 
Derneği Bursa Şube 
si gibi çok sayıda 
kişi ve kurumun kat 
kışı olduğunu ifade 
eden Altepe, şöyle 
konuştu: "Avrupa'da 
bu konuda uzman 
kişi ve kuruluşlar 
gelerek tesisi ince 
lediler ve hayran 
kaldılar. Avrupa'dan 
pek çok televizyon 
kanalı gelerek tesis 

çerçevesinde 
Bursa'nın tüm 
değerlerinin ön 
plana çıkartılıp, hak 
ettiği yere gelmesini 
sağlayacaklarını 
kaydetti. 22 Temmuz 
2008 tarihinde 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'na eylem 
planını teslim etmek 
zorunda olduklarını 
ifade eden Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut şunları söyle
di: "Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 
başlatılan 'Marka 
Kentler' projesi var 
ve 15 il bu projenin 
içerisinde bulunu 
yor. Eylem planını 
hazırlarken, bir yan
dan da iş birliği 

te çekimler yaptı ve 
ülkelerinde (Türki 
ye'nin değişen yüzü) 
olarak yayımladılar. 
Bu tesis, toplum 
sağlığını yakından 
ilgilendiren sokak 
hayvanları soru
nunun en insancıl 
çözümüdür. Hayvan 
dostlarımızla 
aramızdaki sevgi 
bağlarının oluş
masını sağlayan ve 
karşılıklı olarak bir
birimizi tehdit olarak 
algılamamızı ortadan 
kaldıran tek tesistir." 
Cumartesi günü 
yapılacak açılış töre
nine, Çalışma ve 

yaptığımız kurulular
la çalışmalarımızı 
paylaşıyoruz.
Hedefimiz, kentin 
tümünü ele alacak 
kimliğini ortaya 
çıkarıp, Bursa'nın 
tanımlamasını 
yapmak. Ayrıca 
ilimizde hangi alan
larda markalaşa- 
cağımızı tespit 
ederek, o alanlara 
yöneleceğiz. Alt 
yapı, kültür varlık
ları, tanıtım ve 
eğitim olarak 4 
başlık altında eylem 
planımızı hazırlı 
yoruz. Uludağ, 
tarihi kültürel miras, 
kaplıca, Emirsultan, 
Süleyman Çelebi, 
Hacivat-Karagöz 
gibi değerlerimizi 
ön plana çıkartıp 
marka haline 
getirmeyi 
hedefliyoruz. 
Sanayi, endüstri 
ürünleri, kebap, 
kestane şekeri gibi 
yan ürünlerin de 
tanıtımını 
yapacağız. 
Bursa'yı marka 
kent olarak hak 
ettiği yere 
gelmesini 
sağlayacağız."

KENELERDEN 
KORUNMA YOLLARI

1- Kenelerden mümkün olduğunca 
uzak durulmalıdır.

2- Kenelerin bulunduğu alana girildi 
ğinde vücut kontrol edilmelidir. Kene 
vücuda yapışmış ise bir sağlık kuruluşu
na başvurulmalı, mümkün olmadığı du 
rumlarda kene ezilmeden ve ağız kısmı 
koparılmadan bir pensle alınmalıdır.

Kene yapışmasından sonra kenenin 
virüsü bulaştırması için belirli bir zama 
mn geçirilmesi gerekmektedir. Bu neden
le gün geçirilmeden kenenin vücuttan 
uzaklaştırılması en önemli tedbirdir.

Keneler bir hayvanda yapışmış iken 
insana veya başka bir hayvana atlamaz.

3- Kenelerin bulunduğu alanlarda 
giysilere dikkat etmek gerekir. Çıplak 
ayak, kısa giysiler yerine bot ve çizme 
giymek yerinde olur.

Ayrıca giysilere kovucu ve öldürücü 
Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış 
sprey ilaçlar sürülmeiidir.

4- Hayvancılıkla uğraşanlar hayvan
larını Nisan-Ekim ayları arasında kene 
tere karşı, Veteriner Hekimin önereceği 
akarasitlerle ilaçlamalıdır. Sadece hay
vanların ilaçlanması yeterli değildir.

Kasım-Mart aylarında hayvan barı
nakları da ilaçlanmalıdır.

KAYNAKÇA:
1-Pr. Dr. Hikmet ÖZBEK- Çiftlik hay

vanlarında zarar yapan eklem bacaklılar 
(Artropoda) Teksir 1983

2- Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü’nce 
hazırlanmış olan (KKKA) hastalığından 
korunma yolları ve kene mücadelesi adlı 
broşür.

Sosyal Güvenlik 
Bakanı Çelik'in yanı 
sıra, çok sayıda sa 
natçı ve sivil toplum 
örgütü temsilcisinin 
katılması bekleniyor. 
AB Komisyonu Baş 
kanı Gunter Verheu 
gen ve eşi, sanatçı 
lar Leman Sam ve 
Yalçın Menteş 
gibi çok sayıda 
ünlünün de ziyaret 
ettiği Sahipsiz 
Hayvanlar Doğal 
Yaşam Merkezi son 
dönem de yoğun 
bir ziyaretçi 
akınına sahne olu 
yor. Tesisin son 
ziyaretçileri; Tunam 
Rehabilitasyon 
Merkezi, Bursa özel 
Hayat Eğitim ve 
Rehabilitasyon Mer 
kezi ve Özel İrem 
Eğitim Merkezi 
öğrencileri oldu. 
Sahipsiz Hayvanlar 
Doğal Yaşam Mer 
kezi'nin, engelli ço 
cukların rehabilita
syonunda da önemli 
bir rol üstleneceği 
belirtiliyor.

KflŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

~ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

'Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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‘Erıenekon iddianamesi gecikecek"
İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı: 
"Yeni gözaltılar 
nedeniyle 
Ergenekon 
iddianamesi 
gecikecek" 
açıklaması yaptı. 
Ergenekon 
soruşturması 
kapsamında 
gözaltına alınarak 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulanan 
Cumhuriyet 
Gazetesi Ankara 
Temsilcisi 
Mustafa Balbay, 
ATO Başkanı 
Sinan Aygün, 
Ulusal İşadamları 
Derneği Başkanı 
Birol Başaran, 
Emekli Albay 
Atilla Uğur, Emekli 
Binbaşı-Yazar 
Erol Mütercimler, 
Dr. Ercüment 
Ovalı ve Kemal 
Aydın'ın aralarında 
bulunduğu 8 kişi 
dün sabah 
adliyeye sevk 
edildi. Soruşturmayı 
yürüten Cumhuriyet 
Savcıları bu 
kişileri sorguladı. 
Sanıklardan 
5'nin sorgusunun 
tamamlandığı, 
gazeteci Mustafa

Balbay'ın da 
aralarında bulun
duğu 3 kişinin ise 
beklediği öğrenildi. 
Daha sonra eski 
Jandarma Genel 
Komutanı Emekli 
Org. Şener Eruy 
gur'un da aralarında 
bulunduğu başka bir 
grup, adliyeye 
getirildi.

Öte yandan, emekli 
Org. Hurşit Tolon'un 
ise halefi Emniyet 
Müdürlüğünde 
olduğu öğrenildi. 
Bu arada, 
şüphelilerin 
adliyeye sevk 
edilirken adliye 
binası önünde ve 
çevresinde polis 
yoğun güvenlik 

önlemi aldı. 
Ayrıca bazı 
binaların 
çatılarında da uzun 
namlulu silahlarla 
görev yapan 
“Özel Tim” 
mensuplarının 
bulunduğu 
gözlendi.
Soruşturmaya 
ilişkin bu kişiler 
ile gözaltına 
alınarak dün 
adliyeye 
gönderilen 
Barbaros 
Hayrettin Altıntaş 
tutuklanmış;
Halka ve Olaylara 
Tercüman Gazetesi 
Genel Yayın 
Yönetmeni Ufuk 
Büyükçelebi, İşçi 
Partisi Öncü 
Gençlik Genel 
Başkan Yardımcısı 
Tunç Akkoç, 
Siyami Yalçın, 
Murat Avar ve 
Hamza Demir 
mahkemece 
salıverilmişti.
Bu kişiler 
dışında, olaya 
ilişkin EîTîekîi 
Tuğgeneral Veli 
Küçük ve İP 
Genel Başkanı 
Doğu Perinçek'i.n de 
yer aldığı 49 kişi 
tutuklu bulunuyor.

İzmir’de AKP'li 
nelediyeye hastan
İzmir'in Buca ilçe
sine bağlı Kaynak 
lar beldesi başkanı, 
okul müdürü, avu 
kat ve bir yüzbaşı 
nın da bulunduğu 
38 kişi jandarma 
tarafından düzenle
nen şok operasyon 
ile gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kaynaklar 
Belediyesi'nde yol
suzluk yapıldığı 
ve bazı kamu arazi
lerinin yasal olma
yarak imara açıldığı 
ihbarını alan İzmir 
İl Jandarma Alay 
Komutanlığına bağlı 
ekipler tarafından 
yapılan baskında 
Belediye Başkanı 
M.K., okul müdürü 
E.S, avukat N.Ç, 
Buca İlçe Jandarma 
Komutanı 1VI.S ile 
birlikte toplam 38 
kişi gözaltına alındı. 
Zanlılar operasyon 
sonunda sorgulan
mak üzere İzmir İl 
Jandarma Komu 
tanlığı'na götürüldü. 
Dün sabah erken 
saatlerinde başla . 
yan operasyon kap
samında jandarma 
belde giriş çıkışları 
nın yanı sıra köy 
meydanı ve beledi 
ye binası 

çevresinde geniş 
güvenlik önlemleri 
aldı. Sabah bağa 
bahçeye gitmek 
isteyen köylüler, 
çevrelerinde çok 
sayıda asker gö 
rünce biran darbe 
olduğunu sandılar. 
Aradan biraz zaman 
geçtikten sonra, 
olayın belediyeye 
yönelik yolsuzluk 
operasyonu oldu 
ğunu anlayınca 
rahat nefes aldılar. 
Kaynaklar Beledi 
yesi'ne yönelik 
gerçekleştirilen ope 
rasyon kapsamında 
aralarında belediye 
başkam ve çahşan- 
larınında olduğu 
toplam 38 kişi göz 
altına alındı. Köy 
meydanında bulu
nan belediye bina 
sında yapılan soruş 
turma kapsamında 
evinde gözaltına alı
nan Belediye 
Başkanı M.K.'nın 
belediye binasına 
getirilmesi ile köy 
lüler arasında ger 
ginlik yaşandı. 
Başkan ve muhal
ifleri arasında 
yaşanan gerginlik 
büyümeden jandar
ma tarafından 
yatıştırıldı.

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. qı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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ünce bıçakladılar 
sonra satırla 
motorsiMete 
zarar «erdiler

'MlTthıim deyip 5 kişili dolandırdı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, kimliği 
belirsiz 2 kişi, 
tartıştıkları genci 
önce bıçakladı, 
sonra da satırla 
motosikletine zarar 
verip kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kemerçeşme 
Mahallesi Yeni 
Yalova Yolu 
üzerindeki bir 
restorant önünde 
meydana gelen 
olayda, taksiden 
inen kimliği belirsiz 
2 kişi, henüz bilin

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez 
amiiiiiiMiii.un.inim OKUTUN OKUYUN

meyen bir nedenle 
Mustafa A. (28) 
ile tartışmaya 
başladı.
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesiyle 
Mustafa A.'yı 
bıçaklayan zanlılar, 
ellerindeki satırla 
yaralıya ait motosik
lete de zarar verip 
kaçtı. Yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken polis, zan
lıların yakalanması 
için soruşturma 
başlattı.

ABONE OLUN 

BURSA’da 
kendisini Milli 
istihbarat Teşkilatı 
mensubu olarak 
tanıtıp, 5 kişiyi 
dolandıran Olcay 
Koçhan (27) 
tutuklandı.

Yağyiikliikamyonuçalanzanlılaryakalanılı
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, sürücü 
nün yemek molası 
verdiği sırada yağ 
yüklü kamyonu 
çalan zanlılar 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Ayvalık'tan 
yüklediği 17 ton 
zeytinyağını 
Ankara ve 
Eskişehir'e 
götürmek için 
yola çıkan
Hüseyin Çeliktekin, 
10 H 2762 plakalı 
kamyonuyla ...

İhbar üzerine 
yakalanan Koç 
han’ın üzerinde kuru 
sıkı tabanca ve üç 
sahte MİT kimliği 
bulundu.
Dolandırıcılıktan 
sabıkalı olduğu

Uluabat köyünde 
yemek molası 
verdi. Lokantada 
yemek yiyen 
Çeliktekin, dışarı 
çıktığında kam 
yonunun yerinde 
olmadığını fark 
ederek durumu 
jandarmaya bildirdi. 
Bunun üzerine 
jandarma ve 
bölge trafik ekipleri, 
Bursa, İzmir ve 
Çanakkale istikame
tine giden tüm 
yollarda tertibat 
aldı. Bandırma yolu 

anlaşılan Koçhan’ın, 
Mehmet Çırpan (42) 
ve Turgut Conker’i 
(50) çocuklarını . 
tedavi ettireceği, 
belediye ile konut 
problemi, olan 
Mustafa İleri (42),

Çavuşköy 
kavşağında yolu 
kesen ekipler 
10 H 2762 plakalı 
kamyonu durdu
rarak, kamyonu 
çalan Ahmet İ. 
(33) ve Muharrem B. 
(24) isimli şahısları 
gözaltına aldı. 
Olayda kamyonu 
takip eden bir de 
otomobilin 
olduğunu tespit 
eden jandarma 
ekipleri, şahısların 
şebeke halinde 
çalıştıklarını

Yakup Aydın (46) 
ve Hüsamettin 
Irmak’ı (32) ise 
sorununu çözeceği
ni söyleyerek 
toplam 2 bin 500 
YTL dolandırdığı 
belirlendi.

tespit etti.
10 Nisan 2008'de 
Bakırköy 
yakınlarında bir 
benzinlikten 
çalınıp, Nevşehir'de 
terk edilmiş 
olarak bulunan 
yağ yüklü bir 
kamyonun da 
halen aranmakta 
olan diğer 
kişilerce çalındığı 
ileri sürüldü. 
Gözaltındaki 
şahıslar, çıkarıldık
ları mahkemece 
tütuklandı.

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ j

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 •

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR. :

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır. I

ŞEKER SİGORTA !
Madde ÖZALP I

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 |

lırsflıia NııırıM mİ 
calflılarJanirfleyakalanlılar
İzmir polisi 
tarafından düzenle
nen operasyonda, 
Bursa'da 120 bin 
euro değerinde 
mal çaldıkları iddia 
edilen iki kişi 
yakalandı.
Bursa'da geçen 
ay bir işyerinden 
120 bin avro 
değerinde matkap 
ve freze uçları 
çaldıkları ileri 
sürülen zanlılar, 
olay sonrası 
kayıplara 
karıştı. İzmir'e 
geleceklerini 
belirleyen 
polis ekipleri, 
sanayi sitelerini 

takibe aldı. Çalınan 
mallar, iki hafta 
sonra İzmir'deki 
bir işyerinde^ele 
geçirildi.
Olayla ilgili jü 
yakalanan iki 
zanlı ise adliyeye 
sevk edildi.
Bursa 
Osmangazi'de 
iki hafta önce 
Orhan Bayram'a 
ait işyerine giren 
kimliği belirsiz

hırsızlar, içeride 
bulunan 120 bin 
avro değerindeki 
matkap ve freze 
uçlarını çalarak 
izlerini kaybettirdi. 
Olayla ilgili 
olaraklzmir'de 
tedbir alan Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, 
çevredeki sanayi 
sitelerinde araştırma 
yapmaya başladı. 
Bu sırada çalınan 
malların Bornova 
Pınarbaşı 5. Sanayi 
Sitesi'ndeki bir 
işyerine saklandığını 
haber alan 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri,

düzenledikleri 
operasyon 
sonucu İ.Ç.'ye 
ait işyerinde 
90 bin YTL 
değerindeki 
çalıntı malları ele 
geçirdi. İ.Ç., 
sorgusunda 
malları M.A.(42) 
ve R.A.'dan (52) 
aldığını iddia etti. 
Bunun üzerine 
düzenlenen 
operasyonla M.A. 
ve R.A. yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Her iki zanlı, Hır 
sizlik Büro Amirli K 
ği'ndeki işlemlerinin 
ardından İzmir 
Adliyesi'ne 
sevk edildi.
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Memura cüzi 
enflasyon farkı
Memura hedefin 
aşılması durumun
da enflasyon farkı 
sözü veren hükü 
met, yılın ilk altı 
ayında yüzde 6 çı 
kan enflasyon nede 
niyle 0,8 puanlık 
enflasyon farkı 
ödeyecek. 
En düşük maaşlı 
memurun yaklaşık 
800 YTL olan maa . 
şına yansıyacak 
tutar 10 YTL'yi bile 
bulmayacak. 
Memurlar 15 Tem 
muz'da enflasyon 
farkının yanı sıra 
yılın ikinci dönemi 
için öngörülen zam
ları ile birlikte maaş 
larını alacaklar.
Yılın ilk beş ayında 
yüzde 6,38 olan 
enflasyon, Haziran 
ayında TÜFE'de 
düşüş görülmesiyle 
altı aylık dönemde 
yüzde 6'ya inince 
memurların alacağı 
enflasyon farkı da

azaldı. Enflasyon 
farkında en düşük 
memur maaşını 
esas alan Maliye 
Bakanlığı, ilk altı ay 
için yüzde. 5,2 zam 
almış olan memura 
0,8 puan enflasyon 
farkı ödeyecek. 
Enflasyon farkının 
200 milyon YTL 
civarında tutması 
bekleniyor. En 
düşük maaşlı 
memurun yaklaşık 
800 YTL olan 
maaşına yansıya
cak tutar ise 10 
YTL'yi bile bulma 
yacak. Maliye 
Bakanlığı, fark 
ödemesini 15 
Temmuz’da yapıla
cak maaş ödeme
sine yansıtacak. 
Böylece memurlar, 
Temmuz maaşını 
yılın ikinci yarısı 
zammı ve birinci 
yarısı enflasyon 
farkı ile birlikte 
alacak.

SATILIK KIYMETLİ ARSA
AZOTYOLÜNDA 

İSLAMKÜY 
AKCAH GUMRUkiEME YANINDA 

4000 M2 ARSA SAHİBİNDEN 
SAIIUKTIR 

GSM 0532 254 24 00

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
YATAŞ HOME

ELEMAN ARANIYOR
MlMIMaHMiül
<r BAYAN BULAŞIKÇI

TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK
** 35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

BAYAN ELEMAN araniyor

-F^^nsin sören 
İnş.Zeç.Gıda Taş. Tur.
San. ve Tic. Utd. Şti.

Müracaat
525 17 00

GEMÜK SİNEMA GÜMÜĞÜ
VETO SİNEMASI 
Filmin Adı

ELEMAN ARANIYOR
2YILLIKELEKTRİK-ELEKTR0NİK 

YÜKSEK OMZUNDA 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MESLEK LİSESİ MEZUNU 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.
TEL: 513 30 54
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 227si 
gerçekleştirilecek 
'Uluslararası Altın 
Karagöz Halk 
Dansları Yarışması', 
7 Temmuz 
Pazartesi günü 
başlıyor.
Dünya ülkelerinin 
halk oyunları 
ekiplerini Bursa'da 
buluşturan 
'Uluslararası Altın 
Karagöz Halk 
Dansları Yarışması', 
7 Temmuz Pazartesi 
ile 12 Temmuz 
Cumartesi tarihleri 
arasında kentte 
barış ve kardeşlik 
rüzgarları estirecek. 
Bu yıl 16 ülkeden 
600 dansçı ve 
müzisyenin katıla-

cağı yarışmanın 
korteji, 7 Temmuz 
Pazartesi günü 
saat 18.00'da 
Heykel'de başlaya
cak. Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
özenle sahip 

çıktığı yarışmanın 
açılış töreni ise 
aynı gün, kortejin 
ardından Kültür 
park Açıkhava 
Tiyatrosu'nda 
yapılacak.
Bursa'da kaldıkları 

sürede Kent 
Meydanı, Kent 
Müzesi, Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu, 
Huzurevi, Kestel ve 
Güzelyah'da da 
gösterilerini 
sergileyecek olan 

ekipler, 12 Temmuz 
Cumartesi günü 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu'nda 'Altın 
Karagöz' ödülü için 
yarışacak.
Türkiye'nin ve 
Bursa'nın adını 

tüm dünyaya duyu
ran 'Uluslararası 
Altın Karagöz 
Halk Dansları 
Yarışması'nda bu 
yıl Güney Afrika, 
bağımsızlığını yeni 
kazanan Kpsova, 
Meksika, ispanya, I 
Ukrayna, Macaristan, 
Yunanistan, 
Makedonya, 
Bosna Hersek, 
Bulgaristan, 
Gürcistan, Rusya, 
Rusya Federasyo 
nu'na bağlı Osetya,. 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile 
Uzak Doğu'dan 
Kore ve Tayvan 
katılacak olup, 
yarışmacılar uluslar 
arası jüriden en yük
sek puanı almaya 
çalışacak.

Öğrencilerin 
velilerinin de 
izlediği törende, 
kamp dansıyla 
açılışı yapan 
gençler, yetenek
leriyle beğeni 
topladı.
İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı

. Bahar Apak ve 
Kamp Müdürü 
Cavit Yakşi ile 
kampın başarılı 
öğrencilerinin 
dönem kütüğüne 
plaket çaktığı 
gecede; gençler 
arasında yapılan 
yarışmalarda şiir

| Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 8.’si 
düzenlenen Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nın ilk 
dönemi renkli 
bir törenle sona 
erdi. Gençler, 
kampın final 
ateşini, marşlar 
söyleyerek yaktı. 
Ürünlü’deki Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nda eğlenceli 
anlar yaşayan 
400 genç, 11 günlük 
dönemi, eğlenceli 
bir veda programıyla 
noktaladı. 

ve kompozisyon 
dalında dereceye 
girenler, eserlerini 
konuklarla paylaştı. 
Müzik korosu ve 
modern dans 
gösterileriyle 
gecenin temposunu 
doruğa çıkaran 
gençler, hazırladık
ları animasyonlarla 
da izleyenleri 
kahkahaya boğdu. 
Kamp günlüğünü 
gözler önüne 
seren film gösterimi 
sırasında duygusal 
anlar yaşayan 
gençler,. 
arkadaşlarından 

ayrılacak olmanın 
hüznünü yaşadı. 
Kimi öğrenciler 

^gözyaşlarını tuta
mazken; dostlarını 
teselli etmek de 
yine kampçı 
arkadaşlarına 
düştü.
Kamp döneminde 
‘Kardeşim 
kazansın’ adlı 
turnuva kapsamında 
yapılan basketbol, 
voleybol, futbol, 
mendil kapmaca, 
yakan top ve 
halat çekme gibi 
eğlenceli yarışma 
larda dereceye 

giren öğrencilere de 
madalyaları 
verildi. Öğrencilere 
ödüllerini 
verirken gençlerin 
heyecanını birebir 
yaşadığını dile 
getiren İl 
Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı 
Bahar Apak, 
“Gençlerimiz 
kampta, 
arkadaşlarıyla 
yaşamı paylaşmayı, 
Zorlukları kardeşçe 
aşmayı öğrendiler. 
Amaç, gençlerin 
dostça bir 
ortamda, kendileri

olabilmeyi 
öğrenmelerini 
sağlamaktır. 
Gençlerimizle 
gurur duyuyorum. 
Gençlerimizi 
böyle bir 
ortamda buluşturan 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür ediyor 
ve çalışmayı 
gönülden 
destekliyorum” 
diye konuştu. 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nın 
ikinci dönemi ise, 7 
Haziran Pazartesi 
günü başlayacak.

KflŞ€D€ B€KL€IVI€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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



5 Temmuz 2008 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 11

Hamilelere 
Güvenli Tatil 

Önerileri

Sağlıklı bir kalp için gün 
İçinde yapılması gerekenler

Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Dr. Hakan Yaralı, 
sağlıklı ve sorunsuz 
bir tatil geçirilmesi 
konusunda anne 
adaylarına uyarılar
da bulundu.
Hakan Yaralı, 
hamileliğin erken 
dönemlerinde 
düşük tehlikesi ve 
hamileliğin son haf
talarında da erken 
doğum riski söz 
konusu olabileceği 
için, anne aday
larının, tatil planı * 
yapmadan önce 
mutlaka doktor kon
trolünden geçmesi 
gerektiğini söyledi. 
Anne adaylarının, 
tatil tarihi hakkında 
doktorunu bil
gilendirmesi gerek
tiğini vurgulayan 
Yaralı, "Mutlaka, 
tatilin geçirileceği 
yere yakın 
mesafede, tam 
teşekküllü bir has
tanenin .olmasına 
dikkat edilmeli. 
Hastanenin tam yeri 
öğrenilmeli." dedi. 
Prof. Dr. Hakan 
Yaralı seyahate çık
mayı düşünen 
hamilelere şu öner-

ilerde bulundu:
- Seyahate 
giderken, tıbbi 
dosyanın bir 
fotokopisi yanınıza 
alınmalı,
- Gidilecek bölgede
ki sağlık kurulu
larının telefonları 
alınmalı,
- Hamileliğin yedin
ci ayından sonra, 
uzun yolculuktan 
kaçınılmalı, 
- Aşırı sıcak ve yük
sek rakımlı böl
gelere gidilmemeli, 
- Dinlendirici, kala
balıktan uzak, sakin 
yerler tercih 
edilmeli, 
- Araba ile yapılan 
seyahatlerde sık sık 
mola verilmeli, 
- Tren yolculukların
da kısa yürüyüşler 
yapılmalı, 
- Uçakla yolculuk 
için doktora bilgi 
verilmeli 
- Yurt dışı tatil
lerinde gelişmiş 
ülkeler tercih 
edilmeli, 
- Mikrobik ishale 
karşı sadece kapalı 
sular içilmeli, 
- Besin zehirlenme
sine karşı dışarıda 
hazırlanmış salata, 
az pişmiş et ve 
mayonezli ürünler 
yenilmemeli,

Günde bir bardak 
yeşil çayın damarları 
hızla açarak kalp 
sağlığına önemli 
katkıda bulunduğu 
bildirildi. Daily 
Mail'in internet 
sitesinde yayım
ladığı yeni bir 
araştırmaya göre, 
bir bardak yeşil çay 
30 dakika içinde 
omuzlardan bilek
lere giden damarları 
yüzde 4 oranında 
genişleterek, kanın 
pıhtılaşma riskini 
azaltıyor.
Akina Tıp Okulu 
kardiyoloji bölümün
den Dr. Nicholas 
Aleksopulos'la ekibi, 
omuzdan bileğe 
uzanan ve vücuttaki 
kan akışının iyi bir 
göstergesi olan 
brakiyal (koldaki) 
damarların, bazı 
sıvılar alındığındaki 
durumunu ultrasön- 
la inceledi. Bir grup 
sağlıklı deneğe yeşil

Su1 En 
Sağlıklı 

Serinleme 
Yöntemi

çay, kafein ve sıcak 
su verildi.
Her bir sıvıyı aldık
tan sonra deneklerin 
brakiyal damar
larının durumuna 
bakıldı.Araştırmacıla 
r, deneklerin yeşil 
çay içmelerinden 30 
dakika sonra damar
ların yüzde 4 oranın
da genişlediğini, 
kafein ve sıcak 
suyun bu etkiyi 
göstemediğini sap
tadı.

Uzmanlar, yaz sıcaklarında klimanın serinlemek için pek de sağlıklı 
bir yöntem olmadığını, soğuk duş, deniz ya da havuzun tercih 
edilmesi'gerektiğim bildirdi.
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Toplum 
Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazmi 
Zengin, yaz sıcaklarının özellikle çocuklar ve yaşlılar için risk oluş
turduğunu belirtti. Prof. Dr. Nazmi Zengin, yaz sıcaklarında serinle
mek için klimanın sağlıklı bir yöntem olmadığını dikkat çekerek, 
"En sağlıklı yöntem soğuk duş, deniz ya da havuza girmek" dedi.

Araştırma, European 
Journal of 
Cardiovascular 
Prevention and 
Rehabilitation'da 
yayınlandı. 
Damarların 
genişlemesi, kan 
damarlarını saran 
hücrelerden oluşan 
ve pıhtılaşmayı 
önleyen endotelyp- 
mun daha iyi 
işlemesini 
sağlıyor.Daha önce
ki araştırmalar, 

siyah çayın endote- ' 
lyumun kısa ve uzun 
dönemli performan
sını artırdığını 
göstermişti. Ancak 
ilk kez yeşil çayın 
geniş damarlar 
üzerinde kısa 
dönemde yararlı etk
isi olduğu belirlen
di.Bir başka araştır
ma da yeşil çayın 
sigara tiryakilerinde 
endptelyal fonksiy
on bozukluğunu 
ortadan kaldırdığı 
saptanmıştı. 
Bunun yanı sıra 
yeşil çayın kötü 
kolesterolü ve yük
sek tansiyonu 
düşürmede etkisi 
olduğu da belirlen
mişti.Siyah çay 
tüketime sunul
madan önce işlem
den geçirildiği için, 
yararlı antioksidan- 
lar o.lan flavonoid- 
lerin etkisi yüzde 
90*a varan oranda 
azalıyor.
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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

Ştatyum 514 00 95
Örm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513'1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 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. 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

■ VI
VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esikihisar (262) 655 60 31j Kaymakamlık 51310 51

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

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
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER

B
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. o «« oq

Mer.Sağ.Ocağı ~ ~
Tomokay Tomografi ®13 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 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

5 Temmuz 2008 Cumartesi 
ÖZLEM ECZANESİ 
6 Temmuz 2008 Pazar 
ALAGÖZ ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3101 
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:37B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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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 
BRANŞLARINDAİİZMET VERMEKTEYİZ. 

Adres: İstiklal Cad. Gemlik I BURSA 
TEL: 0.224 513 60 40



ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2-3-4-5-6-7-8

2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

3.900 YTL
4.150 YTL
5.000 YTL
6.000 YTL

ANASINIFI,1,2,3. SINIFIMA 
HAHAM S SAAT 

4-5-H-8 SINIFLA» 
HAHADA t SAAT İNGİLİZCE

Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Gemlik Körfez
CFMI İK İN İl K CİİNIÜK SİYASİ ÜA/FIESİ

Www.gemlikkorfezgazetesi.coni 25 Ykr.

Tünel kazarak, 
banka soydular
Ziraat Bankası Balgat Şubesi, 
tünel kazan hırsızlar tarafın
dan soyuldu. Balgat semtin 
de bulunan Ziraat Bankası Şu 
besi dün öğle saatlerinde so 
yuldu. Haberi sayfa 3’de

Ergenekon’da gözaltına alınan 21 kişiden 5’i daha tutuklandı.

îıauıııı fiilin tıuifii
Ergenekon soruşturmasında emekli orgeneraller Şener Eruygur ve 
Hurşit Tolon, mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildiler.
Ergenekon soruşturması kapsamında Emekli 
orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon 
Metris cezaevine gönderilirken, Cumhuriyet 
Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay 
serbest kalınca ilk yazısını yazdı. Mahkemeye 
şevk edilen 6 zanlının sorgusu 12 saat sürdü. 
İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 
Mustafa Balbay ile emekli Tuğamiral İlker Güven 
ve Neriman Aydın’ı tutuksuz yargılanmak üzere 
ve yurtdışı çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı. 
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen ATO Başkanı 
Sinan Aygün, emekli Albay Atilla Uğur, Birol 
Başaran ve İbrahim Özcen tutuklandı. Hab.7’de

■PAŞALAR , J 
TUTUKLANDI!

TOLON VE ERUYGUR 
L METRİSTE ■

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, denize ve havuzlara hücum etti

Sahiller doldu taştı
Kadri GÜLER
kadri guler@hotmall.com

Güne Bakış

Yeni dönem
Temmuz ayının en sıcak günlerini yaşı 

yoruz
Yazlıklar tıka basa dolu.
Paşalar tutuklansa da, yaşam aynı hızıy

la devam ediyor. Devamı sayfa 5’de

Temmuz sıcaklarının başlaması ile ilçemize 
bağlı yazlık belde ve köylerde deniz kenar lan 
dün günübirlikçilerin akınına uğradı. Syf2’de

29 yaşındaki genç alkol aldıktan 
sonra serinlemek için denize girdi 

Alkollü denize girince
V | II gll

hogularak oldu
Mudanya’da alkollü olduğu öğrenilen bir 
kişi, yüzmek için girdiği denizde boğula 
rak hayatını kaybetti. Haberi sayfa 3’de 

Başkasının yerine sınaua 
girince gözaltına alındı
Bursa'da, Motorlu Taşıt Sürücü Test 
(ehliyet) Sınavı'nda başkasının kim
liğiyle sınava giren bir kişi polis tarafın
dan gözaltına alındı. Haberi sayfa 3’de 

fiazinoda hesap ödeme
kavgası: 2 »aralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 
alkollü bir gazinoda hesap ödeme 
meselesinden çıkan tartışmada 2 kişi 
bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. 3’de

Mazot hırsızları 
suçüstü yakalandı
Bursa ’nın merkez Osmangazi 
ilçesin de park halindeki araçlar
dan mazot çalarken suçüstü yaka 
lanan 3 kişi çıkarıldıkları nöbetçi 
mahkemece tutuklanarak ceza
evine gönderildi. Haberi sayfa 3’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://Www.gemlikkorfezgazetesi.coni
mailto:guler@hotmall.com
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BOP patladı... Patlayacak...

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, denize ve havuzlara hücum etti

Sahiller doldu taştı
Bir iki üçler yaşasın Türkler. 
Dört beş altı Polonya battı.. 
Yedi sekiz dokuz Araplar domuz.. 
On on bir on iki Amerika tilki.. 
On üç on dört on beş İngilizler kalleş.. 
Biz bu tekerlemeyi; ne anlama geldiğini 

tam olarak bilemeden tümüyle oyun amaçlı 
olarak çocukken söylerdik..Şimdi şimdi daha 
iyi anlıyoruz o dönemde yurtsever kimlik
lerinden henüz ödün vermemiş büyüklerim
izin saptamalarının doğruluğunu..

Sorun ortada..
Türkiye İlımlı İslam devletine 

dönüştürülmek isteniyor..
İçeriden dışarıdan şiddetle arzulanan emel 

bu..
Koparılan fırtınanın altında en azından 

son 20 yıldır bu yatıyor..
Çünkü dar beyinli Arap dünyasıyla ABD'li 

ve AvrupalI iş tutamıyor..
Onun için de..
Siyaset gündemi sıcak tutuluyor..
Bir yanda uydurma senaryolarla tüm 

Atatürkçüleri'sindirmeyi amaçlayan bir 
operasyon..

Diğer yatıda AKP için açılan kapatma 
davasının son aşamaları..

Bir başka yanda ama bence toplumun 
karnında ekonomide yaşanan olumsuzluklar..

Aslında..
Evelemeye gevelemeye gerek yok..
Türkiye'nin bir tek derdi var..
O da yıllar öncesinde dayatılan bir anlaş

mayla ülkeyi teslim almak isteyenlerin plan
larım bozması..

Gerisi ayrıntı..
Biz Türkler unutkan..Ama Türkiye'yle 

hesabı olanlar kinci..
1923 yılında ilan edilen Cumhuriyete 

gidilen süreçte temeller sağlam atılmışta..
Bugünlere gelebildik..
Yoksa..
Dışarıdan gelen salvolara çanak tutan 

içeridekilerle çoktan çanımıza ot tıkanmıştı..
Şimdi yaşanan itişmenin altında yatan ana 

etken;
Devrimcilerle karşı devrimcilerin çatış

ması..
Cumhuriyetin kazanımlarını koruyanlarla 

çıkarcıların kavgası..
Atatürk'ün aydınlanma devrimlerini bir 

'türlü içlerine sindiremeyenler her fırsatta 
dışarıdaki dostlarıyla el ele vererek havayı 
kokluyorlar ve uygun durumu kolluyorlar..

Şu ara..
Bilimsel deyimle iç konjonktür ve dışarı

dan esen ılımlı rüzgarlar tam da onların iste
diği kıvamda..

başarabilecekler mi?
Asla..
Tüm saldırılara..
Kirletilmiş bilgi akımına..
Taraflı medyanın bilinçli servisine rağmen.. 
Amaçlarına ulaşamayacaklar..
Çünkü..
Türk Halkı sağduyulu..
Türk kadını akıllı..
Türk genci duyarlı..
Türk askeri bilinçli.
Oyunun aktörü ya da aktristi olmayacak

lar..
Yazılan senaryoyu...
Aynı Sevr gibi..
Yazanların suratına yırtıp çarpacaklar..
Türktokatı.. - 
öyle acıtacak ki.. 
Bu kez onların kendilerine gelmelerini 

sağlayacak..
Bjz Türkler asla yumurta kapıya gelmeden 

harekete geçmeyiz..

Temmuz sıcaklarının 
başlaması ile ilçemi 
ze bağlı yazlık belde 
ve köylerde deniz 
kenarları dün 
günübirlikçilerin 
akınına uğradı. 
Küçük Kumla, 
Kurşunlu, Karacalli, 
Narh köyleri sahil
leri hava ısısının 
da yüksek olması 
nedeniyle serinle
mek için Bursa 
ve çevresinden 
gelenlerin doldur
ması ile dün sezo
nun en kalabalık 
günlerinden birine 
tanıklık etti.
Araçları ile gelenler 
ise buldukları 
yeşil alanlarda, 
ağaç altlarında 
piknik yaparak, 
sıcağın etkisinden 
kurtulmanın yolları 
m ararken, kent ya 
şamı dışında aileleri 
ile birlikte değişik 
bir gün yaşadılar. 
Küçük Kumla hattın
da çalışan halk 
otobüsleri gün 
boyu dolu gidip, 
dolu döndüler.

I^M-ldlUUllUHMİRElfllvelİU 
bayta< www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Bahkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 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

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+1ye 3+1normal 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 
KİRAUICQAİR£kE.R Ye İ? YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

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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29 yandaki genç alkol aldıktan sonra serinlemek için denize girdi

Jllııllii Ma umre HiıHııM
YazıYORUM

Mudanya’da alkollü 
olduğu öğrenilen 
bir kişi, yüzmek 
için girdiği denizde 
boğularak hayatını

Bursa'da, Motorlu 
Taşıt Sürücü Test 
(ehliyet) Sınavı'nda 
başkasının 

\ ki: .iliğiyle sınava 
giren bir kişi 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Zanlının sorgula
ması sürerken

Gazinoda hesap ödeme kavgası: 2 yaralı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde alkollü 
bir gazinoda hesap 
ödeme meselesin
den çıkan tartışma
da 2 kişi bıçakla
narak hastaneye 
kaldırıldı.

Mazot hırsızları suçüstü yakalandı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde park 
halindeki araçlardan 
mazot çalarken 
suçüstü yakalanan 
3 kişi çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Elmasbahçeler 
Mahallesi Kemal 
Bengü Caddesi'nde 
park halindeki 
Eyüp Sarıpınar'a 
ait 16 S 3665 plakalı 
servis otobüsü 
ile Gürsel Akın'a

Tünel Kazaralubankasovdular
Ziraat Bankası 
Balgat Şubesi, 
tünel kazan 
hırsızlar tarafından 
soyuldu.
Balgat semtinde 
bulunan Ziraat 
Bankası Şubesi 
dün öğle saatlerinde 
soyuldu.
Alınan bilgiye

kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Mudanya iske
lesi karşısında deni 
ze giren Yücel Tabak 

polis, kimliğin 
sahibi olan kişiyi 
arıyor. Edinilen 
bilgiye göre, Dikkal 
dirim Mahallesi Zü 
beydehanım Cadde 
si Bursa anadolu 
Lisesi'nde yapılan 
ehliyet sınavına 
Mustafa Kıhç'ın

Edinilen bilgiye 
göre, Selçukhatun 
Mahallesindeki bir 
gazinoda alkol alan 
Kamız Y. (38) ve 
Murat B. (49), hesap 
ödeme meselesin
den gazino görevlisi 
Erol A. ile tartışmaya 

ait16APV 58 plakalı 
kamyonetin 
depo kapaklarının 
zorlanmak suretiyle 
mazotlarının 
çalındığı ihbarı 
üzerine polis 
harekete geçti. 
Kısa sürede olay 
yerine gelen Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri mazot 
çalan şüphelileri 
16 CRP 66 plakalı 
otomobille kaçmak 
isterken yakaladı. 
Otomobilde 
yapılan aramada 
bagaj kısmındaki 

göre, hırsızlar 
tünel kazarak 
bankanın en alt 
katında bulunan 
özel kasaları soydu. 
Vatandaşların 
durumu bildirmesi 
üzerine olay yerine 
gelen polis ekipleri 
bankada incelemeler 
başladı.

(29), boğularak 
hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları 
Tabak'ın aşırı 
alkollü olduğu ve 

kimliğiyle giren 
Cengiz A. (22), 
salon görevlilerinin 
polise haber 
vermesiyle okula 
gelen ekiplerce 
yakalandı. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürerken Cengiz 

başladı. Tartışmanın 
kısa sürede kavgaya 
dönüşmesiyle 
Erol A., Ramiz Y. ve 
Murat B/yi bıçakladı. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile has
taneye kaldırılan 

bidonda yaklaşık 
15 litre mazot, 
araç depolarından 
mazot çekmeye 
yarayan 2 adet 
plastik hortum, 
çekiç, kerpeten» 
tornavida ve bir 
adet DVD ele 
geçirildi. Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulamaları 
tamamlanan mazot 
hırsızları Ahmet K. 
(27), Mustafa S.
(28) ve Sinan Ç. (22) 
çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak

Tünelin çıkış ₺ 
noktasını bulamayan 
polis ekipleri 
siyil savunma 
ekiplerinden yârdım 
istedi. Kısâ bir 
süre sönrâ olay 
yerine gelen sivil 
savunma ekipleri 
robot kamera 
kullanarak tünelin 

denize yüzmek için 
girdiğini söylediler. 
Olayla ilgili başlatı 
lan soruşturma 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvMral1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Çukurlarını mı kazıyorlar?

A.'nın 'Başkasına 
ait kimlikle yerine 
sınava girmek' 
suçundan adliyeye 
sevk edileceği 
öğrenildi. Bu arada 
kimliğin sahibi 
olduğu öğrenilen 
Mustafa K. ise polis 
tarafından aranıyor.

yaralıların bağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Zanlı Erol A. ise 
polis tarafından suç | 
aleti bıçakla birlikte 
yakalandı. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

cezaevine 
gönderildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkilileri, 
vatandaşların 
çevrelerinde 
gördükleri durumu 
şüpheli kişileri 
vakit geçirmeden 
*155 Polis İmdat 
Hâttı'na bildirmeleri
ni istedi. Yetkililer, 
vatandaşların 
huzuru için 
yapılan ihbarların 
'ispiyonculuk' 
olmadığının 
âltıriı çizdi.

‘fi çıkışını tespite 
başladı.
Polis ile sivil 
savunma ekiplerinin 
soyulan bankadaki 
incelemeleri sü 
rerken hırsızların 
kaç metre tünel 
kazdığı ve ne 
çaldığı henüz 
tespit edilemedi.

Çoğunluk HUZURSUZ, Toplum huzur 
suzluğa itilmiştir.

Yapılan düzenlemeler sonucu bir 
ülkede, toplumun bir bölümü huzurluyken 
diğer bölümünün huzursuz olmasının iyi 
bir şey değildir. Bu unutulmamalı..

Türkiye’de böylesine bölünen kesim
lerin yeniden birbirin anlar, birbirini kabul 
eder ve birbirine karşı bir zıtlaşmanın içine 
girmeden yola devam etmesi zaman ala
caktır.

HUKUK TEMİZLER. Evet Türkiye açık 
bir rejime sahiptir.

TBMM usul ve nizâma uygun olarak 
anayasayı değiştirdi; ( ,

Cumhuriyetin laiklik ayağı tartışma 
içine girmiştir/:

Böyle yapmakla iş bitmiyor. Meclis 
çoğunluğu halkı ezemez..

Anayasa’da değiştirilemez ve değiştiril 
mesi teklif dahi edilemez olarak nitelenmiş 
bulunan bu ayağın yandan dolaşarak zede 
lenmesi şeklinde hukuki iddialar vardır.

Bu iddiaları temize çıkaracak olan yine 
ülkenin hukuk sistemidir.

Mesele TBMM’nin çıkardığı kanunla bit
miyor, ondan ileride Anayasa Mahkemesi 
var.

Avrupa İnsan hakları mahkemesi var.
Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesi söz 

konusudur.
Beklenecektir, mahkeme karar verecek

tir.
Daha önce verdiği kararlar var.
Hemen hemen Türkiye’de bölünmemiş 

müessese, bölünmemiş halk kesimi kalma 
mıştır.

Ülkenin huzuru bozulmuştur. Bir ülkede 
Baroları, üniversiteler, siyaseti bölmek ve 
halkı bir evin içinde dahi bölmek suretiyle 
elde edilecek netice, herhalde sevinilecek 
bir netice değildir.

Başka bir şeyi tartışmaya gerek yok her 
şey neticesi ile ölçülür.

Neticede ülkede huzursuz bir Türkiye 
yarattınız mı? Yarattık.

Ülkede bölünme yarattınız mı? Yarattık.
'Huzursuzluk ve bölünmenin önemi 

yoktur’ diyenin alnını karışlarım.
Yarattınız, bu hoş bir şey değildir, 

toplumu karanlığa ittiniz..
Izdırap içerisindeyim, fevkalade 

üzgünüm.
Cumhuriyet kendisini taşıyacak güce 

sahiptir. Muhafızları ayaktadır..
Demokratik, laik Cumhuriyete yönelik 

bir tehdit olduğunu halkın bir kısmı sezi 
yor ki, kurumlan seziyor ki tedirgin oluyor.

Bu dahi Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet 
taşıyabilme gücünün olduğunun işaretidir.

Hiç kimse bugünkü düzeni başka bir 
düzene çeviremez.

‘Bundan sonra ne yaparlar acaba başka 
şeyleri de birer birer değiştirmek suretiyle 
rejimi değiştirebilirler mi?

Hayır, onu yapamazlar, kimse yapamaz.
Türban konuşunun ileride kamuda 

çalışanlar için de gündeme getirilirse; 
büyük sıkıntılar ve bölünmeler olabilir

Bunu yapanlar tarih önünde suçludur.
Üniversitede okumak Türkiye’de zaman 

zaman büyük sıkıntılar geçirdi.
Türkiye’de 1970’li yıllarda üniversiteler 

okunamaz hale geldi.
Gencecik çocuklarımız birbirlerini 

kırdılar, geçirdiler.
İnşallah o durumlara düşmez Türkiye.
Yoksa kendi elleriyle kendi çukurlarını 

kazıyorlar ?... Belki....

mailto:ozcanvMral1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


7 Temmuz 2008 Pazartesi Gemlik KBrffez Sayfa 4

Gemlikli Rotaryenler. 25. yılını Mı
Gemlik Rotary Kulübü, 2008-2009 dönemine girerken, 25. kuruluş 
yıldönümlerini de kutladılar. Aydın Akovalıgil, yeni dönem başkanı oldu.

Gabilik Rotary Kulübü Donen» 
Sözeoğbaşkanlrtg Aydın /j| 
derkfflU Rotaract Kulübü Bİ1 
Akıncı ise Emi r Bekta ş’a devre]

Gemlik Rotary 
Kulübü kuruluşunun 
25. yıldönümünde 
dönem başkanlığı 
devrini de 
gerçekleştirdi. ■ 
Geçtiğimiz günlerde 
Atamer Turistik 
Tesislerinde yapılan 
Gemlik Rotary 
Kulübü 25. yıl 
ve devir teslim 
törenine Kaymakam . 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
eşi, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Hindistan 
Başkonsolosu, 
Bursa 2440.
Bölge Guyernör 
Yardımcısı Serdar 
Pamirol, çevre 
kulüplerin başkan 
ve eşleri, Gemlik 
Rotary Kulübü 
eşleri ve Rotaractlar 
katıldılar.

DEVİR TESLİM 
GERÇEKLEŞTİ 
Gemlik Rotary 
Kulübü Dönem 
Başkam Demirali 
Sözen, iki dönemdir 
yaptığı başkanlık 
görevini kurucu 
rotaryenlerden 
Aydın Akovalıgil’e 
devrederken, 
başarılı bir hizmet 
dönemi geçirmesini 
diledi ve kulüp 
rozeti ile başkanlık 
madalyasını kendi
sine devretti. 
2008-2009 Dönem 
Başkanı Aydın 
Akovalıgil ise 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 25. 
yıldır topluma

rw

yaptığı hizmetleri . 
anlatıktan sonra 
bu hizmetlerin 
devam edeceğini 
söyledi.
Eski Dönem Başkanı 
Demir Ali Sözen, 
birlikte çalıştığı 
rotaryen arkadaş
larına dönem hatıra 
sı olarak çerçevelen
miş Atatürk maskı 
armağan etti. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül yaptığı 
konuşmada, 
Rotary Kulüplerinin 
topluma değerli 
hizmetler ürettikleri
ni, Gemlik Rotary 
Kulübü’nün de bu 
konuda Gemlik’te 
başarılı çalışmalar 
gerçekleştirdiğini 
söyleyerek, 
hizmetlerin devam 
etmesini istedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ise yaptığı konuş
masında, Gemlik 
Rotary Kulübü’nün 
hizmetlerinin 
25. yıldır izlediğini,

A ® : IlHf I Sj I®
üB * - *" Yi

bundan sonra da 
başarılı hizmetler 
yapacaklarına 
inandığını söyledi. 
Kulübe yeni alınan 
bir üyenin rozetinin 
takılmasından 
sonra, Gemlik 
Rotary Kulübü’nün 
25. yıl pastası 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
dönem başkanlar) 
Demir Ali Sözen ve 
Aydın Akovalıgil ve 
Rotary ve Rotaract 
2440. Bölge 
GıTvernör 
yardımcıları 
tarafından kesildi. 
Daha sonra, 
rotaryenler geç 
saatlere kadar 
müzik eşliğinde 
eğlendiler. „

dönem devir 
teslimini 
aynı gecede 
gerçekleştirdi. 
2007-2008 dönem 
başkanlığını bitiren 
Ali Berker Akıncı, 
görevi Emir 
Bektaş’a devretti. 
Akıncı, dönemi 
boyunca yaptığı

çalışmaları 
anlattıktan sonra, 
başkanlık rozetini 
Emir Bektaş’a taktı. 
Emir Bektaş da, 
Akıncı ya yaptığı 
çalışmalardan 
dolayı Teşekkür 
Plaketi sundu.

BAYKIZ'A PLAKET

öte yandan, 
gazetemizin genç 
yazarlarından Yelda 
Baykız da çağdaş 
köşe yazarı olarak 
yazdığı yazılar ve 
röportajlardan 
dolayı Rotaract 
Kulübü tarafından 
plaket verilerek, 
ödüllendirildi.

ROTARACTLARDA- 
DEVİR TESLİM 
Gemlik Rotaract 
Kulübü de yeni
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Yeni dönem
Dün, Kumla tıka basa 

doluydu.
Ankara/da, İstanbul’da 

tutuklamalar olmuş, kimse 
nin umurunda bile değil.
Umurunda olanlar sabah 

erken saatlerde gazete bayi
lerinin başında manşetleri 
kontrol ediyorlar veya tele
vizyonlarda haber bültenleri
ni bekliyorlar.
Siyasatle ilgilenmeyen 

sade vatandaş karnının dol
masının peşinde.
Duyarlı vatandaş neler 

oluyor diye şaşkınlık içinde.
Kimine göre bu bir AKP 

kapatması rövanşı, kimine 
göre, demokrasi düşmanı 
darbecilere darbe!

7 Temmuz’da yani bugün, 
tutuklanmasalardı, 40 ilde 
yapacakları gösterilerden 
sonra suikastlar düzen
lenecek, AKP iktidarımı zorla 
iktidardan indirmek için 
eylem başlatacaklardı.
Hatta daha da ileri gidenler 

var.
Bilhassa iktidar yanlısı 

basın, işi iyice azıya aldı.
Örneğin, Zaman Gazetesin 

de dün Mustafa Armağan 
yazdığı yazısında 7 Temmuz 
2008 başkaldırışının tarihinin 

bir şifre olduğunu iddia 
ediyor.

O’na göre, II. Abdülhamit’i 
devirmek için İhtiyat ve 
Terakki komutanlarından 
Nesneli Niyazi genel merkez
den emir alarak birliğinin 
kasasını soyduktan sonra 
Padişaha başakaldırmak 
üzere dağ çıktığı tarihtir.

O kadar çok komplo teorisi 
ileri sürüyorlar ki, birçoğu

Güne BakışjgJ
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmall.com

nun için boş çıkıyor ama 
yazmaktan usanmıyorlar.
Amaçları kamuoyunun ikti

darın düşündüğü gibi 
düşünmesine sağlamak.
Ama bu o kadar basit değil. 
Polis baskınıyla gözaltına 

alınanlardan bazıları önceki 
gün savcılık veya mahke
mece serbest bırakıldı.
ADD Genel Başkanı Tolon 

Paşa ve 'Er,uy gür Paşalar 
mahkemece tutuk
landı.
Ankara Ticaret ve 

Sanayi Odasının 
renkli kişilikli 
Başkanı sinan 
Aygün de tutuk- 
lananlar arasında

Tutuklanmak; suçu 
olmak demek 
değildir.

Savcının iddi al a 
rina karşı bir 

yargılama aşamasıdır.
Mahkeme bitmeden, iddia 

lar kesinleşemeden ve 
hüküm verilmeden kimse 
mahkum edilemez.

Ama bakın iktidarın 
gazetelerine tümünü gün
lerdir mahkum ettiler bile..

Bu yargılama ne kadar 
sürer bilinmez.

2500 sayfa iddianameye, 
yeni tutuklananların ve 
serbest bırakılanların iddia 
lan da eklenecek ve yıllar 
süren bir yargılama dönemi 
başlayacak.

Bu arada Anayasa Mahke 
mesi AKP’nin kapatılması 
davasını sonuçlandıracak.

Türkiye yeni bir döneme 
giriyor.
AKP'ye alternatif AKP’nin 

içinden yeni bir siyasi oluşu
mun meşalesi yakıldı.
Abdüllatif Şener ülkenin 

bugünkü durumunu olağan 
üstü bulup, 70 milyonun 
bundan etkilendiğini söyleye 
rek siyasete yeni bir parti 
kurarak devam edeceğini 
açıkladı.
Hiçbir şey dünkü gibi 

olmayacak.
Türkiye yeni bir döneme 

girdi.

Ahdüllatil Şener, parti kuruyor
AKP’nin ilk 
iktidarı sırasında 
başbakan 
yardımcılığı 
görevini üstle
nen ve 2007 
seçimlerine 
girmeyen 
Abdüllatif 
Şener Abant’ta 
gazetecilere, 
"Türkiye’ye 
uygun yeni 
siyasi partiye 
ihtiyaç 
olduğunu 
düşünüyorum. 
Bunun için 
talebe bağlı 
olarak üzerime 
düşeni yapaca 
ğım" dedi. 
ESKİ Başbakan 
Yardımcısı ve , 
Devlet Bakanı 
Abdüllatif 
Şener, ortamın 
rahatlatılması 
için genel seçime 
ve Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına 
uygun yeni bir 
siyasi partiye 
ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Abant’ta 
tatil yapan 
Şener, gazetecilerin

gündemle ilgili 
sorularını 
cevapladı. Şener, 
şunları söyledi: 
Seçime ihtiyaç var 
"Yaşadığımız 
süreç olağanüstü 
bir süreçtir. 
Şu anda çok 
olağanüstü 
koşulları yaşıyoruz. 
Bu ülke de yaşayan 
herkes bugün 
Türkiye’de 
yaşanan herkes 
olağanüstü 

durumları 
yaşıyor. Bu 
durum herkese 
zarar verir. 
Bu durumun, 
bu gidişin 
mağduru da bu 
ülkede yaşa 
yan 70 milyon 
insandır. Hepi 
miz bu gelişme 
lerin mağdu
ruyuz." 
"Bu ortamın 
yenilenmesi 
lazım. Kimin 
nasıl getirdiğini 
tartışmıyorum, 
suçlu da 
aramıyorum 
ama bu 

ortamın kısa 
zamanda 
tasfiye edilmesi, . 
normalleş mesi 
gerekmektedir. 
Nasıl olacak bu? 
Gerçekten 
işin zor tarafı bu. 
Yeni bir irade, yeni 
bir bakış açısının 
siyasete yansıması 
dolayısıyla 
ülkedeki gerginliği 
kaldırmada 
etkindir diye 
düşünüyorum.

Bu ortamın 
rahatlatılması için 
genel bir seçime 
ihtiyaç olması 
gerektiğini 
paylaşıyorum." 
Talep olursa 
Şener, "Sizin için 
yeniden siyaset 
görünüyor mu? 
Koalisyon mu, 
yoksa yeni bir 
parti mi?" 
sorusuna ise, 
"Bir yıldır meclisin 
dışındayım. 
Üniversite 
hocasıyım. 
Ama benim 
için tekrar siyaset 
görünüyor" 
diyerek şunları 
söyledi: "Gelecekle 
bağlantılı olarak 
da Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına 
uygun yeni bir 
siyasi partiye 
ihtiyaç olduğunu 
düşünüyorum. 
Bunun oluşa 
bilmesi için 
toplumsal talebe 
bağlı olarak 
üzerime 
düşen herşeyi 
yapacağım."

1 milyon 400 bin 
çocuğun sigortası 

iptal ediliyor
Sosyal Güvenlik 
Reformu’nun yürür
lüğe girmesi 
nedeniyle 2008 
yılında patlama 
yapan sigortalı 
sayısı mercek 
altına alınıyor. 
Reformun yasalaş
masından sonra 
sigortalı olanlar 65 
yaşında emekli ola
cakları için 1 Ocak 
2008-30 Nisan 2008 
tarihleri arasında 
yeni sigortalı sayısı 
1 milyon 700 bine 
çıktı. Birçok veli 
çocuklarını reklam 
ajanslarında çalışır 
göstererek sigortalı 
yaptı. İşte bu durum 
da Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nu (SGK) 
harekete geçirdi. 
SGK, sigortalı 
yapılan ‘artist 
çocuklarla ilgili 
geniş kapsamlı 
araştırma başlattı. 
Yeni sigortalı 
sayısında önemli 
artışlar olduğunu 
söyleyen SGK

Başkan Yardımcısı 
Veysel Uyar, son 
dönemde yeni 
sigortalı sayısının 
1 milyon 700 
bine ulaştığını 
söyledi.
Uyar ‘Bu sayı içinde 
1 .milyon 400 bin 
sigortalı çocuk var. 
Sigortalı sayısında 
normalde yıllık 300 
bin artışımız var. 
Ama son dönem
lerde hayatında 
hiç kayıt altına 
girmemiş kişiler 
(ne olur ne olmaz) 
endişesiyle kayıt 
içine girdiler. 1 
milyon 700 bin kişi 
arasında çocuklar 
da yer alıyor.
Bununla ilgili lis
teleri il müdürlük
lerine gönderdik. 
Artist çocuk sigor
talılar denetlenecek. 
Denetlemeyi 
başaran illerimiz 
var. Bu illerde 
yüzde 40 ile 70 
arasında iptaller 
bulunuyor’ dedi.

unr 16 RJ 133 plakalı aracımın 
ruhsatını 19.06.2008 tarihinde 
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Mıiııı i liıMıı eıteı sı tim ıtı Ulaması
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
gündemlerinde 
'erken seçim' 
olmadığını belirte 
rek, seçimlerin 
zamanında yapıla
cağını söyledi.
Başbakan 
Erdoğan, partisinin 
genişletilmiş 
il başkanlar^toplan
tısının basını 
kapalı bölümünde 
AKP hakkında 
açılan kapatma 
davasına ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu. .
AKP'nin . 
kapatılacağına 
inanmadığım 
vurgulayan 
Başbakan Erdoğan, 
"Biz yolumuza 
devam ediyoruz. . 
Ama, şunu bilmenizi 
isterim ki, bu 
parti kapatılsa

Çelik: “Hukuk işlerse kıyamet kopmaz ” j
| Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı
i Faruk Çelik, 

Türkiye'de olayların 
hukuk çerçevesinde 
cerayan etmesi 
durumunda kıyamet 
kopmayacağını 
belirterek, "Hukuk 
konusunda bir sıkın
tı varsa, bu zaten 

| hukuk devletinde .
düşünülmemesi 
gereken olaylardır. 
Hepimizin Anaya 
sırtın değişmez 
ilkesi olan Cumhu 
riyet, demokrasi, 
lâiklik, hukuk ve 
sosyal devlet 

' anlayışı ilkelerini 
içimize sindirmemiz 
gerekiyor" dedi. 
Ergenekon operas 
yonunu siyasi parti.

I fer ya da polisin yap 
madiğini da kayde
den Çelik, "Cumhu 
riyet Savcıları ve

I hakimler soruştur
mayı yürütüyor. 
Ergenekon konusun
da yazılan çizilenler 
doğruysa 70 milyo 
nun birlik olması 
Yazılan çizilenler 
hukuk devletinde 
olmaması gereken 
konular" dedi. 
Bursaspor'un ilk

; kamp yeri olan 
İsparta Davraz'a 
uğurlanması 
sebebiyle Özlüce 
Tesisleri'nde düzen
lenen törene katılan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

da kapatılmasa da 
bu kervan yürümeye 
devam eder" 
şeklinde konuştu.
Hükümet ve 

parti olarak 
çalışmalara 'tam 
gaz' devam ettik
lerinin altını 
çizen Erdoğan, 
il başkanları, 
belediye başkanları, 
kadın kollah ve 
gençlik kolları 
başmanlarından

Faruk Çelik, Ergene 
kon operasyonu ve 
kapatma davası 
konusünda açıkla
malarda bulundu. 
"ERGENEKON 
DOĞRUYSA, 70 
MİLYONUN BİRLİK 
OLMASI GEREKİR" 
Ergenekon Operas 
yonu'nun siyasiler 
ya da polis tarafın
dan yapılmadığını, 
Cumhuriyet Savcı 
farı ve mahkemelerin 
yürüttüğü bir soruş
turma olduğunu 
anlatan Faruk Çelik, 
"Eldeki bilgiler nedir 
ne değildir, bu konu
da kimse sağlıklı bil
giye sahip değil. Bu 
bilgiler doğrultusun
da tutuklama oluyor. 
Hukuk devletinden 
yana olduğunuz 
zaman kimsenin 
endişe ve rahatsızlık 
duyması sözkonüsu 
değil. Olaylar hukuk 
devleti içinde cer
ayan ediyorsa, herke 
sin emin ve kendini 
güvende hissetmesi 

da morallerini 
bozmadan çalış
malarını sürdürmesi
ni istedi, "Şu anda 
5. vitese taktık 
gidiyoruz" diyen 
Erdoğan, hiçbir , 
şeyin AKP'yi mîllete 
hizmetten alıkoyan 
mayacağını kaydetti. 
Erdoğan konuş
masında, gündem
lerinde bir erken 
seçimin olmadığını 
da açıkladı.

gerekiyor.
PRİM ALACAKLARI
NI ANLIK TAKİP 
EDECEĞİZ, YAPI
LANDIRMAYLA 
İLGİLİ 28 TEMMUZ 
SON GÜN"
Faruk Çelik, 10 ayda 
sosyal güvenlik ile 
ilgili önemli reform
lara imza attıklarını 
hatırlatarak, "İstih
dam paketi ve sos 
yal güvenlik refor
munun bir bölümü 
yürürlüğe girdi. Bir 
kısmı da 2009'da 
girecek. Önümüzde
ki dönem hemen 
primsiz ödemeler 
dediğimiz sosyal 
yardımlarla ilgili 
yasa tasarısı gün
deme gelecek, İş 
sağlığı ve güvenliği 
konusunda yasa 
yok. Sosyal taraflar
la iş sağlığı ve., 
güvenliği konusun
da köklü çalışmalar 
yapıyoruz. İLO top 
lantıâı için Cenev 
re'ye gittiğimizde iş 
sağlığı ve güvenliği 

Seçimlerin öne alı- 
nacağı yönündeki 
iddiaları yalanlayan 
Erdoğan, "Yerel 
seçimler zamanında 
yapılacak. Bu millet 
29 Mart 2009'da 
sandık başına gide
cek. Siz de çalış
malarınızı moralinizi 
bozmadan buna 
göre yapın" dedi. 
AKP'nin Yerel Yöne 
timlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yar 
dımcısı Hüseyin 
Tanrıverdi de, 
AKP'nin yerel 
seçimlerdeki oy 
hedefini yüzde 60 
olarak açıkladı.
Teşkilattan bu hedefi 
yakalamak için çok 
çalışmalarını isteyen 
Tanrıverdi, 
"Hedefimiz 81 ilin 
81'inde yerel yöne
timleri kazanmak" 
dedi.

toplantısının 2011 
yılında Türkiye'de 
yapılmasını istedik/ 
Bu toplantı İstanbul’
da yapılacak. 6 bin 
kişi İstanbul'a gele
cek. Bakanlığımız 
reforma dönük çalışr 
malar yapıyor. Türk 
çalışma hayatı ve iş 
alemini rahatlatacak 
önemli düzenlemeler 
gerçekleşiyor. Prim 
yapılandırmasını da 
istihdam paketine 
koymuştuk. Yoğun 
talep var. Vatandaş 
larımız 28 Temmuz 
da sop müracat 
gününe dikkat etsin
ler. Taksitle ödeme 
yapacaklar. Bugüne 
kadar yapılmayan 
yapılandırma, kişi
lerin lehine yapı
landırmadır. Gecik 
me ve faizleri sili 
yoruz. Bunun fırsat 
bilinmesi gerekiyor. 
SSK ve Bağkur ile 
ilgili uzun vadeye 
yayma ayları bekl- 
eye cek 6 ay ve 
1 yıl bekleyecek 
durumumuz artık 
olmayacak. Cari ay 
prim alacaklarımızı 
takip edeceğiz. 
Geçmiş dönem 
kapanıyor.
Vatandaşlaramız 28 
Temmuz'a kadar 
üzerine düşenleri 
yapmalarında çok 
büyük yarar var. 
Daha olumsuz nok
taya gelmesin" 
diye konuştu.

Türkiye'de
hukuk yerlerde 

sürünüyor"
CHP Grup 
Başkanvekili Kemal 
Anadöl, Türkiye'de 
hukukun yerlerde 
süründüğünü söy 
leyerek, "Bu soruş
turma tamamen 
Anayasa Mahkeme 
si'ndeki kapatma 
kararına karşı bir 
alternatif ve tehdit 
olarak 13 aydır 
sürdürülüyor" dedi. 
CHP Merkez İlçe 
seçimine katılmak 
üzere Çanakkale'ye 
gelen CHP Grup 
Başkanvekili Kemal 
Anadol, belediye 
sosyal tesislerinde 
gündemle ilgili açık
lamalarda bulundu. 
Anadol, Türkiye'de 
hukukun yerlerde 
süründüğünü iddia 
ederek, "Anaya 
sa'nın 138. maddesi 
görülrpekte olan bir. 

i davaya müdahale
den bahsediyor. Bu 
konuda milletvekil
lerinin Meclis'te 
beyanda buluna-

I mayaçağı, konuşa- 
j mayaçağı, telkinde 
। ouİünâmâyâcâgıh- 

dan bahsediyor. 
Ancak ortada dava 
yok ki. Aradan 13 
ay geçmiş, ortada 
halen iddianame 
yok. Ne'olduğu belli 
olmayan bir soruş
turma var.
İçişleri Bakam'na 
soru önergesi ver
erek, bu Ergenekon 
ismini kimin koy- 
duğunu sordum.

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

(jSAATTE TESLİM EDİLİR
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Cevap geldi Ve 
kendilerinin bu ismi 
koymadıklarını 
söylediler. Bu soruş ı 
turma tamamen 
Anayasa Mahkeme 
si'ndeki kapatma 
kararına karşı bir 
alternatif ve tehdit 
olarak 13 aydır 
sürdürülüyor. Ben 
tutuklandıktan 6 ay 
sonra mahkemenin 
önüne çıktım diye 
ızdırap duyan bir 
insanım. 12 Eylül'de 
barış davasında 
bunu çok iyi yaşa 
dım. Ancak o za 
man darbe ve sıkı 
yönetim dönemiydi. '• 
Şimdi ne var? 13 
aydır insanları içeri 
de tutuyorsun ve 
neyle suçlandık
larını da bilmiyorlar. 
Ayrıca ortada da 
iddianame yok. Bir 
terör estirilecek ve 3 
herkes 'Benim tele- J 
fonum dinleniyor I 
mu? Benim kapım • 
ne zaman çalınacak' 
korkusuyla bekliy- 1 
or. Ayrıca her şeye 1 
karışan Ve Âvfüpâ 
Biriiği'nden gelen 
yabancılar ise bu 
konularda hiçbir: 
şey yapmıyorlar. Bu 
durumda biz hızla 
Türkiye genelinde 
örgüt olarak birlik 
ve bütünlük içinde 
en büyük başarıyı 
28 Mart 2009'da |
yapılacak seçim
lerinde yakalaya-. 
cağız" dedi. . ||
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Paşalar tutuklu Ballıav serbest
Ergenekon soruştur
masında emekli 
orgeneraller Şener 
Eruygur ve Hurşit 
Tolon, mahkemece 
tutuklanarak
Metris Cezaevi’ne 
gönderildiler. 
Ergenekon’da gözal 
tına alınan 21 kişi
den 5’i daha tutuk
landı. Emekli orgen
eraller Şener Eruy 
gur ve Hurşit Tolon 
cezaevine gönde 
rilirken Cumhuriyet 
Gazetesi Ankara 
Temsilcisi Mustafa 
Balbay serbest kaldı. 
Ergenekon soruştur
masında gözaltına 
alınan zanlılardan 
Cumhuriyet Gazetesi 
Ankara Temsilcisi 
Mustafa Balbay, 
emekli tuğamiral 
İlker Güven, Türkiye 
Gençlik Birliği Genel 
Başkanı Adnan Türk 
kan, Erol Müter cim
ler, emekli maliye 
müfettişi Kemal 
Aydın, kardeşi Neri 
man Aydın ve Dur 
muş Ali Özoğlu 
İstanbul Adliyesi’ne 
sevk edildi.

Türkkan ve 
Mütercimler bırakıldı 
Soruşturmayı yürü 
ten savcılar Zekeriya 
Öz, Nihat Taşkın ve 
Mehmet Ali Pekgüzel 

tarafından gece 
boyunca sorguları 
süren şüphelilerden 
Türkiye Gençlik 
Birliği Genel Başkanı 
Adnan Türkkan ve 
Erol Mütercimler, 
serbest bırakıldı. 
Mustafa Balbay ile 
emekli Tuğamiral 
İlker Güven “Ergene 
kon terör örgütüne 
üye olmak” ve 
“Türkiye Cumhuriye 
ti hükümetine karşı 
silahlı isyana tahrik 
etmek” suçlarından 
tutuklanmaları iste 
miyle İstanbul Nöbet 
çi 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne sevk 
edildi. Diğer zanlılar 
ise “Ergenekon terör 
örgütüne üye olmak” 
suçundan tutuklan
maları istemiyle mah 
kemeye sevk edildi. 
Emniyetteki sorgusu 
tamamlanan Osrhan 
Gürbüz de İstanbul 
Adliyesine getirildi. 
Savcılıktaki sorgusu 
tamamlanan Gürbüz 
de “Ergenekon terör 
örgütüne üye ol 
mak”tan mahkemeye 
sevk edildi.

Balbay’a yurtdışı 
çıkış yasağı 
Mahkemeye sevk 
edilen 6 zanlının sor 
gusu 12 saat sürdü. 
İstanbul Nöbetçi 13.

Ağır Ceza Mahkeme 
şi, Mustafa Balbay 
İle emekli Tuğamiral 
İlker Güven ve Neri 
man Aydın’ı tutuk
suz yargılanmak 
üzere ve yurtdışı 
çıkış yasağı koyarak 
serbest bıraktı. 
Maliye müfettişi Ke- 
mal Aydın, Toplum 1 
sal Dönüşüm Yayıne 
yi Sahibi Durmuş Ali 
Özoğlu ve Osman. 
Gürbüz ise tutukla
narak Metris Cezâe ! 
vi’ne gönderildi.

Eruygur ve Tolon 
en sona kaldı 
Ergenekon soruştuK 
maşı kapsamında 
geçen sah gözaltına 
alındıktan sonra 
adliyeye sevk edilen 
emekli orgeneraller 
Hurşit Tolon ile ADD 
Başkanı Şener Eruy 
gur’un savcılıktaki 
yasal sorgu süresi 
önceki gün saat 
15.00 itibariyle dol 
du. Tolon’un savcı 
hktaki ifadesi tam 
olarak alınırken; 
Erüygur’un ifadesi 
tamamlanamadı. 
Saat 15.00’te Tolon 
ve Eruygur, Nöbetçi 
13. Cezâ Mahkeme 
si’ne gönderildi. 
Dosyaları, hakim 
tarafından 7 saat 
incelendikten sonra

Tolon ve Eruygur, 
saat 22.45’te sorgu
lanmak üzere mah 
kemeye alindi. 1.5 
saat ifade veren To 
lon’un ifadesi 00. 
15’fe tamamlandı, 
Eruygur’ün ifadesi 
alınmaya başlandı. 
01.45’te “terör örgü 
tü lideri olmak”la 
suçlanan Eruygur ve 
Tolon’un tutuklandı 
ğı açıklandı. İki emek 
li general Metris Ce 
zaevi’ne gönderildi.

Balbay: Mesleğimle 
ilgili sordular 
Tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakılan Mustafa 
Balbay saat 19.15’te 
adliyeden çıktı. Bal 
bay, çıkışta “Basın 
kartını göstererek” 
bir açıklama yaptı:; 
Gazeteci kimliğimle, 
girdim onunla çıkı 
yorum. Gözaltınday 
ken polis kütüphane 
sinden 400 sayfa 
kitap okudum. Yanlış 
yönlendirme yapmak 
istemiyorum. Yargı 
makamlarının önüne 
gelen her şeyi çok 
ciddiyetle irdelediği
ni gördüm. İkiye bö 
lünmüşlük var. Gaze 
teci haberin konusu 
olmamalı ama hayat 
bana çok iyi davran
madı. Yargı aşaması

tamamen kendi 
içinde seyrediyor. 
Mutluyum ama terör 
yarahsıyım. Ben 
Uğur Mumcu’nun 
yerinde yazıyorum. 
Kışlalı oda komşum?- 
du gazeteciliği onlar
dan öğrendim. Huku 
kun üstünlüğünü 
onlardan öğrendim. 
Nereden gelirse 
gelsin terörün her 
türlüsünün kötü 
olduğunu öğrendim. 
Benle ilgili sorulan
lar mesleğimle ilgili 
faliyetlerimle ilgili, 
ydi. Zaten başka bir 
şey yoktu, olamazdı. 
Ben bu ülkede 
yaşamak istiyorum 
dışarda değil.

Sinan Aygün 
Metris Cezaevi’ne 
kondu 
Ergenekon soruş
turması kapsamın
da nöbetçi mahke
meye sevk edilen

-ATO Baş kanı Si 
nan Aygün, emekli 
Albay Atilla Uğur, 
Birol Başaran ve 
İbrahim Özcen . 
tutuklandı.
Ergenekon soruş

turması kapsamında 
nöbetçi mahkemeye 
sevk edilen ATO Baş 
kanı Sinan AyguPİC" 
emekli Albay Atilla 
Uğur, Birol Başaran 
ve İbrahim Özcen 
tutuklanırken, Prof. 
Dr. Ercüment Ovalı 
serbest bırakıldı.
Bir hafta içinde 20 
bin YTL kefalet 
ödemesi gereken 
Ovalı hakkında yurt
dışı yasağı konu
larak serbest 
bırakıldı. ATO 
Başkanı Sinan 
Aygün, emekli Albay 
Haşan Atilla Uğur, 
İbrahim Özcan ve 
Birol Başaran 
Metris cezaevine 
konuldu

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ

35 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

t
IK 
JK 
95

Körfez Ofset I f
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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asansör boşluğuna 
düşen işçi 

Hayatını kaybetti
Babasınla tanısın kayıplara mi

Bursa'nın merkez 
Osmângazi ilçe 
sinde Başbakanlık 
Toplu Konut İdare- 
si'ne (TOKİ) ait 
inşaatın asansör 
tesisatını yapan 
işçi, dengesini 
kaybederek Iskat
tan asansör boşlu 
ğuna düştü. Mesai 
arkadaşları tarafnı- 
dan hastaneye kaldı 
rıian yaralı genç, 
yapılan müdahaleye 
rağmen hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından TOKİ’ye 
yaptırılan Hamitler 
Mahallesi'ndeki 

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

konut inşaatında 
çalışan Yusuf Gü 
neş (26), 14. katta 
asansörün kapı 
kablolarını bağladı 
ğı sırada dengesini 
kaybedip asansör 
boşluğuna düştü. 
Ağır yaralanan 
Güneş, hastaneye 
kaldırıldı. Yapılan 
müdahalelere 
rağmen Güneş 
hayatını kaybetti. 
Görgü ta nıkları, 
asansör tesi satında 
kabloları bağladığı 
sırada Yu suf 
Güneş'in düş tü 
ğünü söylediler. 
Olayla ilgili başlatı 
lan soruşturma 
sürüyor.

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
okul notlarıyla ilgili 
babasıyla tartışan 
genç kayıplara karış 
tı. Oğlunun gidebile
ceği tüm yerleri ara
masına rağmen bilgi

MllliliilİllliliMiİllİltlCIlItlİlİ
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
sürücüsünün 
direksiyon 
hamiyetini 
kaybettiği otomobil 
önce orta refüjdeki . 
ağaca çarptı, 
ardından sol 
şeritten gelen 
araçla çarpıştı. 
Kazada hastaneye 
kaldırılan 24 
yaşındaki sürücü 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 

alamadığını söyle 
yen baba, polise 
'kayıp' müracaatında 
bulundu. Edinilen 
bilgiye göre, Işıkte 
pe Mahallesi Metin 
Sokak'ta ikamet 
eden Necati Alkaya 

göre, Serkan Sevim 
(24) idaresindeki 
16 R 2586 plakalı 
otomobil, Fatih 
Mahalleşi Yeni 
Yalova Yolu
Beşyol yakınlarında 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
orta refüjdeki ağaca 
çarqtı. Bu sırada 
sol şeritten şehir 
merkezi istikametine 
doğru gelen 
Erkan Bilgili (28) 
yöneticindeki

(43), okuldaki ders 
durumuyla ilgili 
olarak 19 yaşındaki 
oğlu Bayram Alkaya 
ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
ardından 'evi 
terkediyorum' diye

16 JM 433 plakalı 
araç, Serkan 
Sevim'in oto 
mobiline çarptı. 
Kazada ağır 
yaralanan 
Serkan 
Sevim, Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Sevim, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Kazaya karışan 
araç sürücüsü 
Erkan Bilgili 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 

not bırakan Bayram 
Alkaya, evden ayrıl 
dı. Oğlunun gide
bileceği tüm yerleri 
aradığını söyleyen 
baba, polise oğlu
nun kaybolduğunu 
bildirdi.

Kazayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürerken Serkan 
Sevim'in 
önümüzdeki 
günlerde düğün 
yapmayı planladığı 
öğrenildi.
Acılı ailenin 
yakınları 
muhasebecilik 
yaptığı belirtilen 
Sevim'in babasının 
da trafik kazası 
sonucu hayatını 
kaybettiğini 
söylediler.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN 1 MotorsMeı kamyonetle carpısii: 1 ölü
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri İ 

i

s
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
„.. TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK KIR ALI KLARI HIZ İÇİ N BİZİ ARAYINIZ
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

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.

i

I
Ma Cide ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 I

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında 
motorsiklet kamyo
netle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle 
savrülarTkamyonet 
yoldan geçen 
kamyona çarptı. 
Kazada motorsik- 
lette yolcu olarak 
bulunan 29 
yaşındaki Turgay 
Özay kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybederken, 
motorsiklet 
sürücüsünün 
yoğun bakım 
ünitesinde tedavisi 
sürüyor. . 
Edinilen bilgiye 
göre, Yeni Yalova 
Yolu Panayır 
Kavşağı'nda 
meydana gelen 
kazada Soner 
Kölemenin (20) 
kullandığı 
16 AF 477 plakalı 
motorsiklet, 
Bursa istikametin 
den gelip Yunus

Emre Caddesi'ne 
dönen Süphah 
Güner idaresindeki 
16 Z 6753 plakalı 
kapalı kasa 
kamyonete çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
savrulan kamyo
netin arka kısmı 
Ali Satık idaresinde
ki 16 BKE 46 
plakalı kamyona 
çarptı. Kazada 
motorsiklet 
sürücüşü Soner 
Kölemen ve motor- 
sikletin arkasında 
yolcu olarak bulu
nan Turgay Özay 
(29) ağır yaralandı. 
Çekirge Devlet

Hastanesi'ne 
kaldırılan Turgaz 
Özay, yapılan 
müdahaleleye 
rağmen hayatını 
kaybetti.
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Sonör 
Kölemenin ise 
sağlık durumunun 
ciddiyetini korudu 
ğu öğrenildi.
Kazaya karışan 
kamyonet ve kam 
yon sürücüsü jan
darma ekiplerince 
gözaltına alındı. 
Kazayla ilgili . 
başlatılyan soruş
turma sürüyor.

TFMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Sendikalı memur 
sayısı 930 bini astı
Kamu görevlileri 
sendikalarına üye 
memur sayısı geçen 
yıla göre yaklaşık 
75 bin artarak, 
930 bini aştı. 
Kamu görevlileri 
sendikaları ve kon
federasyonlarının 
üye sayılarının 
Resmi Gazete'de 
yayımlanmasıyla 
hükümetle toplu 
görüşme yapmaya 
hak kazanan kamu 
görevlileri 
sendikaları belli 
oldu.Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 
konuya ilişkili 
tebliğine göre, 11 
hizmet kolunda 
hükümetle toplu

görüşme yapmaya 
yetkili sendikaların 
7'si Türkiye 
Kamu-Sen'e, 3'ü 
Memur-Sen'e, 1'1 de 
KESK'e bağlı 
bulunuyor.
Türkiye Kamu-Sen'e 
bağlı Türk Büro- 
Sen, Türk Eğitim
sen, Türk Sağlık- 
Sen, Türk Haber
sen, Türk Imar-Sen, 
Türk Ulaşım-Sen, 
Türk Enerji-Sen; 
Memur-Sen'e bağlı 
Toç Bir-Sen, Bern 
Bir-Sen ve Diyanet
sen, KESK'e bağlı 
Kültür Sanat-Sen 
hizmet kollarında 
en çok üyeyi 
sağlayarak yetkili 
sendika oldular.

SATILIK KIYMETLİ ARSA
AZOT YOLUNDA 

İSLAMKÜY 
AKCAN GÜMRÜKLEME YANINDA 

4000 M2 ARSA SANİDİNDEN 
SATILIKTIR 

GSM 0 532 254 24 80

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
YATAŞ HOME

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR
hHüliÜlMIlAKII

BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Müracaat
İnşZev.CıdoTaş. Tur. EOE 11 AA

Son. ve Tic. Ltd. Şti. || yy

ELEMAN ARANIYOR
2YllUKHEKTRlK-HEnR0NİK 

YÜKSEKOKULMEZUNUYADA 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MESLEKLİSESİIHEZUNO 

BAY RENİN ALINACAKTIR. 
TEL 513 3054 

Döküm Makina LtcLŞti.

Müracaatların şahsen yapılrnası gerekmektedir.
Hamidiye Mahallesi 

Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK 

TEL: 514 78 77
GEMLİKSİNEMA GÜNLÜĞÜ

M3HMR ABONE OLDUNUZ MU7 M—— ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
lel :513 33 2l)

0.... çocukları 14.00-16.15-19.00-21.15
Arkadaşım Tilki 14.15-16.00-19.15-21.00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
birkaç yıl içinde 
bütün öğrencilere e- 
mail adresleri verile
ceğini, söyledi.
Fatih Üniversitesin 
ce düzenlenen "5. 
Uluslararası Coğrafi 
Bilgi -Sistemleri 
Konferansı"nın 
açılışında konuşan 
Çelik, küreselleş
menin üzerinde 
düşünülmesi gere 
ken bir olgu olduğu 
nu, vurgulayarak,

Türkiye Festival cenneti
Türkiye!de pilav, 
karpuz gibi yiyecek
lerden yağmur 
duasına, çiçek, 
çocuk ve spordan 
turizme, bir çok

ELEMANLAR ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

EN AZ LİSE MEZUNU 
RİLGİSAYARVEÖNMUHASERE 

RİLGİSİ OLAN DAYAN 
EN AZ URTAOKUL MEZUNU ASKERLİĞİNİ 
YAPMIŞ RAY ELEMENLAR ALINACAKTIR. 

Bay adaylar için ehliyet mecburidir.
Müracaatları adet fotoğraf ile 

şahsen yapılacaktır 

YURT İÇİ KARGO

"İstediğiniz kadar 
karşı çıkalım. 
Hiçbir faydası 
olmaz.
Küreselleşme 
dünyayı bir köy 
haline getirdi. 
Küreselleşme diye 
bir süreç var. Bunun 
getirdiği olumsu
zluklar var mı? Var. 
Getirdiği imkanlar 
var mı? Elbette var. 
Siz bundan yararlan
masını bilmelisiniz. 
Bundan yararlan
masını bilirseniz 

alanda, yaklaşık 
bin 323 festival, 
anma günü, şenlik 
ve şölen tarzında 
etkinlikler 
düzenleniyor.

dezavantajları avan
taja dönüştürmüş 
olursunuz" diye 
konuştu.
Çelik, bakanlığı 

döneminde Türki 
ye'deki okulları 600 
bin bilgisayarla" 
donattıklarını 
anlatarak, şunları 
kaydetti: 
"Şu anda öğrenci
lerin yüzde 90'ından 
fazlası Türkiye'nin 
en uzak köşesinde 
olsalar bile artık 
hızlı internetten

Kültür Bakanlığı'nın 
verilerine göre 
bu yıl, Türkiye'nin 
81 ilinin tamamında 
festival, şenlik, 
özel gün, özel 
hafta ve şölen 
adı altında yaklaşık 
bin 323 etkinlik 
yapılıyor.
Sinema, tiyatro, 
müzik, yağmur 
duası, yiyecekler, 
dans, turizm, spor, 
karikatür gibi bir çok 
konuda düzenlenen 
etkinlikler, ağırlıklı 
olarak kültürel 
yasama canlılık 
katmayı ve illeri 
markalaştırmayı 
amaçlıyor.
Etkinliklerin bir 
kısmı ününü 
Türkiye'ye, hatta 
dünyaya duyururken, 
bazıları küçük 
bütçeyle ancak 
yöre veya bölge 
halkına hitap ede
biliyor. Hatta, 
aynı ilin farklı 
ilçelerinde, değişik 
zamanlarda aynı 
adla etkinlikler 

faydalanıyor. 
Bakanlık olarak, 
Türk Telekom 
ile yaptığımız 
işbirliği 
kapsamında, 
birkaç yıl içinde 
bütün dış taarru
zlara kâpalı olarak, 
öğrencilerimize e- 
mail adresi vere
ceğiz. Bu şekilde 
aileler, öğretmenler 
ve öğrenciler 
interaktif olarak 
birbirleriyle 
haberleşecek." 

düzenlendiği 
görülüyor. 
İller sıralamasında 
da bu yıl Ege'nin 
incisi İzmir 73 
etkinlikle başı 
çekerken, onu 63 
etkinlikle Bursa, 
59 organizasyonla 
İstanbul, 56 etkinlikle 
Antalya ve 41 
etkinlikle de Ankara 
takip ediyor.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Tanıtma 
Genel Müdürlüğü, 
bu yıl 9 ilde toplam, 
44 etkinliğin 
konaklama, yemek, 
kokteyl, hediyelik 
eşya ve tanıtıcı 
materyal gibi 
ihtiyaçlarını 
destekleyecek.
Buna göre, 
Ankara'da 5, 
İstanbul'da 17, 
Antalya'da 14, 
Afyonkarahisar ve 
İzmir'de 2'şer, 
Muğla, Mersin, 
Ordu ve Sivas'ta da 
birer etkinliğe 
maddi destek 
sağlanacak.

MEB, II 
Yöneticiliklerini 

ilan ediyor
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı Personel Genel 
Müdürlüğü'nün 
yönetici atamalarıy
la ilgili 25 Haziran 
2008 tarih ve 2008/ 
50 sayılı genelgesi 
sonrasında Valilik 
ler eğitim kurumlan 
yöneticiliklerini ilan 
etmeye başladı. Şu 
ana kadar 41 valilik, 
boş kadroları açık
ladı. MEB Eğitim 
Kurumlan Yönetici 
leri Yönetmeliği'nin 
uygulanmasına 
ilişkin çıkarılan 25 
Haziran 2008 tarih 
ve 2008/50 sayılı 
genelge sonrasında 
27 Haziran itibariyle 
valilikler, eğitim 
kuramlarında boş 
bulunan kadroları 
açıklamaya başladı. 
11 TEMMUZ'DAN 
ÖNCE BAŞVURU 
ALINAMAYACAK- 
Son olarak 30 Hazi 
ran 2006 tarihinde 
yapılan müdür yar 
dımcıhğı sınavında 
başarılı olan 15 bin 
eğitimcinin sınav 
geçerliliği 24 Tem 
muz'da bitecek. 26 
Mart 2005 tarihinde 
yapılan Müdür Yar 
dımcıhğı sınavına 
katılanlar için ise, 
sınav sorularından 
11 tanesinin yargı 
kararları gereği 
iptal edilmesi sonu
cu 7 Mayıs 2008 
tarihin de yeniden 
değerlendirme 
yapılmıştı. Bu 
yönetici adaylarının 
sınav geçer liliği de 
4 Temmuz 2008 tari

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

hinde sona erecek. 
Valiliklerin ata
maları 24 Tem muz'- 
dan önce yapma
ması halinde ata
malar “sınava katıl
mayanlar” arasında 
yapılacak. Söz konu 
su genelgede ise 
başvuruların ilan 
tarihinden 15 gün 
sonra başlaması 
gerektiğine dikkat 
çekildi. Genelgeye 
göre başvurular en 
erken 11 Temmuz 
da alınmaya başla 
yacak ve sadece iki 
ilde 11 Temmuz 
itibariyle başvurular 
alınabilecek.
TÜRK EĞİTİM-SEN 
VALİLİKLERİ 
UYARDI
Türk Eğitim-Sen 
söz konusu başvu
rularla ilgili olarak 
valiliklerin tüm boş 
kadroları açıklaması 
gerektiğini bildirdi. 
Türk Eğitim-Sen, 
valilikleri Danış 
tay'ın, “Vekaletten 
veya benzer şekiller 
de görevlendirilmiş 
yöneticisi bulunan 
eğitim kurumu 
yöneticiliklerinin 
tamamının, asaleten 
atama yapılabilmesi 
için boş ilan edilme 
si zorunlu olup, 
bu konuda 
valiliklere 
değerlendirme 
yetkisi tanınmasın
da hukuka uygun
luk bulunmamak
tadır” kararını 
dikkate alarak 
uygulama yapması 
uyarısında bulundu.

KUŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İ8tikla| Caddesi Bora Sokak No. 3;B GEML)k
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Günde bir bardak 
yeşil çayın damar
ları hızla açarak 
kalp sağlığına önem 
li katkıda bulun
duğu belirlendi. 
Daily Mail'in inter
net sitesinde yayım
ladığı yeni bir 
araştırmaya göre, 
bir bardak yeşil çay 
30 dakika içinde 
omuzlardan bilek
lere giden damarları 
yüzde 4 oranında 
genişleterek, kanın 
pıhtılaşma riskini 
azaltıyor. 
Akina Tıp Okulu ' 
kardiyoloji bölü 
münden Dr. Nicho 
las Aleksopulos'la 
ekibi, omuzdan 
bileğe uzanan ve 
vücuttaki kan 
akışının iyi bir 
göstergesi olan 
brakiyal (koldaki) 
damarların, bazı 
sıvılar alındığındaki 
durumunu ultrason- 
la inceledi.
Bir grup sağlıklı 
deneğe yeşil çay, 
kafein ve sıcak su 
verildi. Her bir sıvıyı 
aldıktan sonra de 
neklerin brakiyal 
damarlarının duru
muna bakıldı. 
Araştırmacılar, 
deneklerin yeşil çay 
içmelerinden 30 
dakika sonra 
damarların yüzde 4 
oranında genişle 
diğini, kafein ve 
sıcak suyun bu

etkiyi göstemediği- 
ni saptadı. 
Araştırma, 
European Journal 
of Cardiovascular 
Prevention and 
Rehabilitation'da 
yayınlandı.
Endotelyumun 
İşleyişine Olumlu 
Etki Yapıyor 
Damarların 
genişlemesi, kan 
damarlarını saran 
hücrelerden oluşan 
ve pıhtılaşmayı 
önleyen endotel 
yumun daha iyi 
işlemesini sağlıyor. 
Daha önceki araştır
malar, siyah çayın 
endotelyumun kısa 
ve uzun dönemli 
performansını 
artırdığını göster
mişti. Ancak ilk kez 
yeşil çayın geniş 
damarlar üzerinde 
kısa dönemde 
yararlı etkisi olduğu 
berirrendi.
Şiyah çay tüketime 
sunulmadan önce 
işlemden geçirildiği 
için, yararlı antiok- 
sidanlar olan 
flavonoidlerin etkisi 
yüzde 90'a varan 
oranda azalıyor.

Sıcaklar beyin Mil Mı
Denizli İl Sağlık 
Müdürü Dr. Erdo 
ğan Taş, aşın sıcak
ların çeşitli sağlık 
problemlerini de 
beraberinde getir 
diğini, yükselen 
vücut ısısının beyin 
ve diğer hayati 
organlarda hasara 
yol açabileceğini 
söyledi.
Sıcaklık ve nem 
artışına bağlı olarak 
vücut ısısının art
tığını ve metobaliz- 
manın bu yeni duru 
ma uyum sağlamaya 
çalıştığını belirten 
Dr. Erdoğan Taş, 
"Normalde terleme 
ile vücut ısısı 
dengede tutulmaya 
çalışılır. Ancak aşın 
sıcaklarda sadece 
terleyerek vücut 
ısısı dengede tutula
maz. Yaşlılar, bebek
ler ve kronik 
hastalığı olanlarda 
terleme mekaniz
ması ile vücut 
ısısının dengede 
tutulması her za 
man mümkün olma 
yabilir. Yine ortam
daki nem oranı yük
sekse terleme 
suretiyle vücut ısısı 
yeterli düzeyde 
düşmeyebilir. Ayrı 
ca şişmanlık, her
hangi bir hastalığa 
bağlı yüksek ateş, 

aşın sıVı kaybı, kalp 
hastalığı, ruh ve 
Sinir hastalığı, alkol 
ve uyuşturucu 
madde kullanımı ile 
tedavi amaçlı bazı 
ilaçların kullanımı da 
sıcak havalarda ter
lemeyi etkileyen 
diğer faktörler
dendir. Bu gibi 
durumlarda yükse
len vücut ısısı beyin 
ve diğer hayati 
organlarda hasara 
yol açabilir" dedi. 
Aşırı sıcaklardan en 
çok etkilenen gru
pların 4 yaşından 
küçük çocuklar, yal
nız yaşayan 65 yaş 
ve üzerindeki 
yaşlılar, bakıma 
ihtiyacı olanlar, 
hamileler, aşırı kilo
lular, açık alanda 
çalışanlar, kronik 
hastalığı olanlar, 
sürekli ilaç kullanan
lar, sokak çocukları 
ve evsizler olduğunu 
belirten Taş, "Özel
likle kronik hastalığı 
bulunan ve yalnız 
yaşayan yaşlılar en 
çok risk taşıyan 
gruptur. Günün en 
sıcak saatlerinde 
mecbur kalın
madıkça dışarı çıkıl- 
mamalıdır. Dışarıda 
bulunulduğunda 
açık renkli, hafif, bol 
ve sıkı dokunmuş 

kumaşlardan yapılan 
giysiler tercih 
edilmeli, geniş 
kenarlı ve hava 
delikleri olan şapka 
giyilmeli ve güneşin 
zararlı ışınlarından 
koruyan güneş 
gözlüğü kullanıl
malıdır. Dışarıda 
çalışması gerekenler 
mümkün oldukça 
güneş altında korun
masız kalmamaya, 
aşırı hareketlerden 
kaçınmaya, sık sık 
tuz içeren sulu 
gıdalar almaya 
dikkat etmelidirler" 
dedi. Yoğun fizik 
aktivite ile spor yap
mak için sabah ve 
akşam saatlerinin 
tercih edilmesi ve 
her bir saatlik spor 
için en az 2-4 bardak 
sıvı alınması gerek
tiğini belirten Denizli 
İl Sağlık Müdürü Dr. 
Erdoğan Taş, "Ağır 
fizik aktivitelerden 
kaçınılmalıdır. Risk 
altındaki yetişkinler 
ve yaşlılar, günde en 
az iki kez güneş 
veya sıcak çarpması 
yönünden izlen
melidir. Bebekler işe 
bu açıdan daha sık 
izlenmelidir. Bebek, 
çocuk, engelliler ve 
hayvanlar kapalı ve 
park etmiş araçlarda 
kesinlikle bırakılma
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malıdır. Araçların iç 
ısıları, klima olsa 
dahi park edildikten 
çok kısa süre sonra 
yükselmektedir. 
Araç terk edilirken 
herkesin dışarı çık
tığından emin olun
malıdır. Kapalı alan
lar iyi havalandırıl- 
mahdır. Güneş 
gören pencereler 
perde ve benzeri 
güneşliklerle 
gölgelendirilmelidir. 
Vücut ısısının 
yükselmemesi 
için sık sık duş 
alınmalı, bunun 
mümkün olmadığı 
durumlarda ayaklar, 
eller, yüz ve ense 
soğuk suyla ıslatıl
mak veya silin- 
melidir. Susuzluk 
hissi olmasa bile her 
gün en âz 2-2.5 litre 
sıvı tüketilmelidir. 
Kahvaltıda az yağlı 
peynirler, zeytin ve 
taze sebzeler bulun
malı, kafein içeren 
içecekler yerine de 
süt, meyve suyu, 
ıhlamur ve 
kuşburnu gibi bitki 
çayları tercih 
edilmelidir. Yağlı 
besinlerin ve yağda 
kızartmaların tüketi
minden kaçınılmalı; 
yemeklerde bitkisel 
sıvı yağlar kullanıl
malıdır" dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜom
:

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 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 1414
Müftülük» 51313 64
Gümrük Md. 52485 86
Tekel Md. 51310 42j
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 51310 4$$
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. *513 18 46

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

i
VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar s (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

1
K OTOBÜS

Şehirlerarası^ 's 'İ^.261 54 00

n: w i m m n>

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

>t^dWticilari
OO t .;<Oİ)1312 95

Hâbaş .. 61316 37
Mogaz ■ 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
tegazfM - 514 88 70

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 qq
Sahil Dev. Hast. f-4 oq
Mer.Sağ.Ocağı " ““
Tomokay Tomografi 513 10 68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

^BELEDİYE
Santraj^iF<^'^il3<ş^a||
Başkanlık 51345 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21 ^21

BUSKİ ,';;.;;;514M.j
İtfaiye ,l 513 23.25;
Muhasebe Md. 513 45 21^-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21;rfİF

Su Anza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

1 ÂKCAN PETROL 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAYOTO GAZ 513 14 25
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Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı
2008-2009 EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2-3-4-5-6-7-8 
Ücretlerimize, eğ 
yemek, servis ve

3.900 YTL
4.150 YTL
5.000 YTL
6.000 YTL 

im-öğretim 
:DV dahildir

Gemlîk-Orlıangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel = 5135084 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Polis, düğün 
konvoylarım 
takibe aldı

Bursa'da polis, özellikle düğünlerde 
havaya rastgele ateş açan magandaların 
peşine düştü. Merkez Nilüfer ilçesinde 2 
kişi, bir düğün konvoyunda kurusıkı 
tabancayla havaya*ateş ettikle ri iddi
asıyla gözaltına alındı. Haberi sayfa 8'de

İskele Meydanı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına verilmeyecek

MIÎİIMMM
Belediye Meclisi’nin dün yapılan Temmuz ayı ilk toplantısında imar ile 

ilgili konular ele alındı. GEMPORT’un yüzde 50 olan bina kullanım alanını yüzde 
65’e çıkarılması istemi görüşülürken, MHP’li üye Osman Doğan ile Başkan 
arasında sert tartışmalar yaşandı. GEMPORT’un istemi kabul edilmedi. Syf 3’de

Yılanım
Akıncı serbest

bırakıldı

Dün toplanan Belediye Meclis toplantısında, MHP’li Osman Doğan GEMPORT’un istinat duvarının ruh
satsız yapıldığını söylemesi üzerine Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ‘Abuk sabuk konuşma’ diyerek 
tepki gösterdi. Mecliste, Yapı Kredi Bankası’na yeni yapılacak binada yer verilmesi kararı alındı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış
Kritik günler

Ticaret ve Sanayi Odası ile Halk Bankası arasında 
ucuz kredi protokolü imzalandı.

Törende konuşan Oda Başkanı Kemal Akıt, iş 
aleminin zor durumda olduğunu söyledi.

“Kritik günler yaşıyoruz’’ dedi. Devamı sayfa 5’de

Tarihi eser bulundurma suçlamasıyla önce gözaltı
na alınan daha sonra çıkarıldığı, mahkeme tarafın
dan tutuklanarak cezaevine gönderilen Yıldırım 
Akıncı, üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu ser 
best bırakıldı. Akıncı, “Meslekdaşlarımın yüzünü 
kızartacak bir şey yapmadım" dedi. Haberi syf 2’de

Ticaret ve ^anayi Odası ile Halkbankası arasında ucuz kredi protokolü imzalandı

Mıti'lsalemlinrıla'
Halkbank ile Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine 
KOBİ kredileri için uygun kredi desteği protoko lü 
dün Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen 
törende imzalandı. Oda Başkanı Kemal Akıt, bu 
protokolü her yıl yaptıklarını hatırlatarak, Türk! 
ye’nin belirsiz bir ortamdan geçtiğini, ekonomi 
nin zor bir dönemde olduğu sırada, Halkbanka 
sı’nın normalden düşük kredi kullandırmasını her 
iki taraf içinde hayırlı olmasını diledi. Sayfa 5’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Günün mana ve önemi.1....
Fıkralar insan dehasının ürettiği ince mesajlar içeri 

yor..
Anlatmak istediğin durumu eline kalemi alıp da asık 

suratlı sözcüklerle yazıya döksen bu denli başarı sağ 
layamazsın.. Dedikten sonra biz de fıkralarım ipine sarı 
lafım ve anlatmak istediklerimize dair fıkralardan me 
det umalım..

Valla bu fıkralar günün mana ve önemini pek de güzel 
anlatıyor..t ******

Ormanın birinde... Aslanlar toplanmış. "Ya hu" 
demişler, "Hesapta kralız, açlıktan öleceğiz ... Maymu 
na saldırsak, ağaca kaçıyor; fillere saldırsak, fazla 
büyük... Ceylanlar hızlı, yetişemiyoruz; kuşa dalsak, 
uçuyor; e balık yakalayacak halimiz de yok... 
Naapsak? "Bir tanesi 1,En iyisi, öküzlere saldıralım" 
demiş, "iri yarı görünüyorlar ama, ne pençeleri var, ne 
'dişlen diş... Tam dişimize göre!" .

Olur mu? Olur. Hücum! Ama evdeki hesap çarşıya 
uymamış; öküz, öyle yabana atılacak hayvan değilmiş 
meğer;.. Organize oluyorlar, topluca savunma yapıyor
lar, püskürtuyörlarmış.

Aslanlar aç bilaç. N aapsak, n'aapsak? "Tilkiye 
danışalım" cfemişfer.

Tilki "kolay" demiş, "beni, öküzlerin yaşadığı zengin 
otlakların prensi yapın, işinizi halledeyim..." Kabul 
etmişler.

Tilki, elinde beyaz bayrakla öküzlere gitmiş, "saygıde 
ğer öküzler" demiş, "aslında aslanlar uysaldır, sizi de 
çok seviyorlar... Ama şu aranızdaki sarı öküz var ya, 
sarı öküz, işte sorun o... Görünce tahrik oluyorlar, can
lan, çekiyor, verin şu sarı öküzü, kurtulun kardeşim, 
huzur içinde yaşayın!"

Öküz heyeti düşünmüş taşınmış, "bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın" mantığıyla, verıvermişler sarı 
öküzü...

Aslanlar da afiyetle yemiş.
Bir gün, iki gün... Tilki gene gelmiş.
"Bakın gördüğünüz gibi, saldırılar Kesildi, mutlu 

mutlu yaşıyorsunuz" demiş ve eklemiş: "Ama şu 
benekli öküz var va, benekli öküz, o burada olduğu 
sürece size rahat yüzü yok arkadaş, canları çekiyor, 
verin, kurtulun!"

Öküz heyeti düşünmüş, "otlağın selameti için" teslim 
etmiş benekli öküzü.

Üç gün, dört gün... Tilki gene gelmiş.
Kuyruğu uzun olanı... Burnu beyaz olanı...
Tombul olanı... Tek tek alıp, gitmiş. Otlak seyrelmiş. 

Aslanlar semirmiş.
Bir gün... Tilki gelmemiş! Gerek kalmamış çünkü. 

Direkt aslan gelmiş.
"Hanginizi istiyorsam, canım hanginizi çekiyorsa, onu 

vereceksiniz, adamı hasta etmeyin,rdemiş.
Otların arasında tir tir titreyen, tek tük kalmış öküzler, 

"keşke sarı öküzü vermeseydik" demiş ama, iş işten 
9eSmi5-

Bay Tilki bir gün ormanda dolaşırken Bay Tavşan'a 
rastlar. Bay Tavşansa bir şeyler yazmakla meşgulmüş.

- Kolay gelsin, Bay Tavşan. Ne yazıyorsunuz?
- Doktora tezimin 1. bölümünü yazıyorum..
-1. bölümde teziniz ne?
- Tavşanlar tilkileri nasıl parçalar? .
- Yapmayın! Bu hiç de doğru değil. Bu bir bilini 

adamına yakışmayacak ciddiyetsizlik.
Ç; Teziniz kökten yanlış.

-Yaa..! Öyle mi? der Bay Tavşan, 'Pekii, gel de deney
sel kanıtı gör öyleyse.'

-Bay Tavşan onae Bay Tilki arkada çalılığın arkasına 
doğru ilerlerler^.

Bir süre sonra Bay Tavşan yüzünde gülümsemeyle 
çalılıktan çıkıp gelir ve yerine oturarak yazmaya devam 
eder.

Bir zaman geçer. Bay Kurt'un yolu Bay Tavşan'ın 
bulunduğu yere düşer. Bay Kurt sorar:

- Kolay gelsin, Bay Tavşan. Ne yazıyorsunuz?
- Doktora tezimin 2. bölümünü yazıyorum..
• 2. bölümde teziniz ne?-
- Tavşanlar kurtları nasıl parçalar?
- Yapmayın! Bu doğru değil. Bu bir bilim adamına 

yakışmayacak ciddiyetsizlik.
Teziniz kökten yanlış.
-Yaa..! der Bay Tavşan,'Gel de sana deneysel kanıt 

göstereyim.'
Bay Tavşan önde Bay Kurt arkada çalılığın arkasına 

doğru ilerlerler. Bir süre sonra Bay Tavşan yüzünde 
gülümsemeyle çalılıktan çıkıp gelir ve yerine oturarak 
yazmaya devam eder. Biz de neler olduğunu merak 
ettik, çalılığın arkasına dolanıp baktık ki majesteleri 
aslan yani ormanın kralı haşmetle oturmuş, etrafında 
da parçalanmış kurt ve tilkiler..

Tavşan, nefes nefese ormandan kâçıyormuş.
Aslan durdurmuş:
Hayırdır tavşan Kardeş, ne bu telaş? Orman durur 

ken, şehirde ne işin var?
- Örmandaki tüm filleri hadım ediyorlar. Onun için 

kaçıyorum. Madem filleri hadım ediyorlar, sen neden 
korkup kaçıyorsun?

- O karışıklıkta kime nasıl anlatabilirim fil 
olmadığımı...

Yıldırım Akıncı serbest bırakıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Tarihi eser bulun
durma suçlamasıyla 
önce göz altına 
alınan daha sonra 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderilen Yıldırım 
Akıncı suçsuzluğu 
anlaşılınca 
serbest bırakıldı. 
Dün başkanı 
olduğu İnşaat 
Mühendisleri 
Odası'nda arkadaş 
larıyla buluşarak 
hasret gideren ' 
Akıncı, "Mesleğimi 
ve arkadaşlarımı 
rencide edecek 
hiçbir suçum 
olmamıştır ve 
İnşaat Mühendisleri 
Odası başkanı 
olarak görevimin 
başındayım" dedi. 
İki eski Bizans 
parası ile bir adet 
parçalanmış ancak 
kendisi tarafından 
onarılmış çömlek, 
bulundurmak suçun 
dan önce 3 gün 
süreyle göz altında 
tutulan daha sorir 
rasında ise çıkarıl 
dığı Balıkesir Adliye 
si’nde mahkeme

tarafından tutuk
lanan Akıncı, 
cezaevinde kaldığı 
7 gün içinde yapılan 
araştırmalarda 
kendisinin temiz 
olduğunun 
anlaşıldığını, 
bu arada üst mahke
meye de tutukla
manın kaldırılması 
için müracaat 
ettiğini söyledi. 
Üst mahkeme 
tarafından "takibata 
gerek yoktur" 
kararıyla serbest 
bırakılan Akıncı, 
"Talihsiz bir yanlış 
anlaşılma sonucu 
tutuklandım.

SATIUK - KİMLİK LÜK DfiİREUR ve İŞYERLERİ 
baytas 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 FİRELER ye İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

Araştırılıp 
suçsuzluğum 
anlaşılınca 
serbest kaldım. 
Benim gibi 
diğer tutuk
lanan kişilerde 
serbest bırakıl 
dılar. Nefsimi 
ve arkadaşla 
rımı rencide 
etmedim. Bu 
süre içinde 
bana destek ve 
ren arkadaşlarıma 
ve dostlarıma teşek 
kür ediyorum" dedi. 
Göz altına alındığın
da DP Gemlik 
İlçe başkanlığı 
.görevini sürdüren

ancak şimdi parti 
yönetimi dışında 
kalan Yıldırım 
Akıncı, siyasi 
görüşlerini ise 
önümüzdeki 
günlerde yapacağını 
bildirdi.

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR 

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr
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cağını

iskele Meydanı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına verilmeyecek

meclisle GEMPOBT lariışması
Belediye Meclisi’nin dün yapılan Temmuz ayı ilk toplantısında imar ile 

ilgili konular ele alındı. GEMPORT’un yüzde 50 olan bina kullanım alanını yüzde 
65’e çıkarılması istemi görüşülürken, MHP’li üye Osman Doğan ile Başkan 
arasında sert tartışmalar yaşandı. GEMPORT’un istemi kabul edilmedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORVM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Temmuz 
ayı birinci toplan
tısında Başkan 
Mehmet Turgut 
ile meclis üyesi 
MHP'li Osman 
Doğan arasında 
sert tartışma 
yaşandı.
Meclis dünkü 
toplantısında 
ilk olarak Yapı 
Kredi Bankası'nın 
takas önergesi 
ile Fevziye 
Kövü’ndeki Karaaöl 
piknik alanı için 
talep edilen 
tuvalet yapımı 
görüşülmek üzere 
oy birliği ile 
gündeme alındı. 
Gündemin birinci 
maddesi olan 
İskele Meydam’nın 
siyasi partiler 
ile sivil toplum 
kuruluşlarına 
tahsisi edilmemesi 
eskiden olduğu 
gibi yine meclis 
tarafından 5 evet 
oyuna karşılık 
16 oyla kabul edildi. 
Gündemin ikinci 
maddesi olan 
imarla ilgili konular 
hakkında başlayan 
görüşmede 
GEMPORT'un 
yüzde 50 olan bina 
kullanım alanının 
yüzde 65'e çıkarılma 
istemi üzerine söz 
alan MHP'li Osman 
Doğan görüşlerini 
açıklarken "Fen 
İşlerinin suçu yok, 
üst makamlardan 
bu iş yapılıyor" 
demesine başkan 
Turgut, sert 
tepki gösterdi.

ABUK SUBUK 
KONUŞUYORSUN 
GEMPORT'un yol 
üzerinde geçtiğimiz 
yıl sundurma 
olarak başlattığı 
alanda istinat 
duvarının kaçak 
olduğunu, 
başkanın da açıhşım 
yaptığını hatırlat
ması üzerine 
Başkan Turgut, 
"Abuk subuk konuş-

ma" diyerek 
kendisini azarladı. 
Kendisinin abuk 
subuk konuşmadı 
ğım, istinat duvarı 
nın kaçak olduğu 
için durdurulduğunu 
ve para cezası 
kesildiğini söylediği
ni öne süren 
Doğan'a, yerin 
kaçak olmadığını 
aksine burasının 
bina değil istinat 
duvarı olduğunu 
söyleyen Turgut, 
"Buranın evrakları 
noksan iken 
duvar yapımına 
başlanmış, bilahare 
ruhsatı alındı" 
açıklamasını yaptı. 
Oturuma 10 dakika 
ara verdiğini açık
layan Başkan Tur 
gut, odasına çıktı, 
ikinci oturumda ise 
Osman Doğan 
meclise girmedi. 
GEMPORT'un isteği 
olan yüzde 65 oranı 
kabul edilmezken 
eskiden olduğu 

gibi yüzde 50 
oranı oy birliği 
ile kabul edildi.

YAPI KREDİ İLE 
ANLAŞMA 
SAĞLANDI 
Öte yandan 
yıkılması için 
anlaşmaya 
varılan yerlere 
Yapı Kredi Bankası 
da dahil oldu. 
Bankadan yapılan 
takas teklifinde 
birinci katta 
verilecek yerle 
birlikte zemin 
katta bir yer daha 
tahsis edilerek 
dubleks olarak 
meydana 
getirilecek yerde 
bankanın 
belediyeye ait 
kısmına 10 bin YTL 
kira ödemesi uygun 
bulunurken meclis 
salonunun geçici 
olarak tahsis 
edilmesi oy birliği 
ile kabul edilirken 
diğer mal sahipleri 

ile de takas 
yapılması için 
encümene yetki 
verildi.

Öte yândan 
Feyziye Köyü 
Karagöl'de 
bulunan piknik 
alanına Belediye 
tarafından tuvalet 
yapılması önergesi 
DP'li meclis 
üyelerinin 
ret oyuna karşılık 
oy çokluğu ile 
kabul edildi.
Hisar Mahallesi’nde 
termal alan ve 
spor alanı içinde 
kalan bazı parsel
lerin kamulaştır
maları oy birliği 
ile kabul edildi. 
Kardeş şehir Navo 
darı’den gelen 
davet üzerine 
Romanya’ya 
gidilmesi karar
laştırıldı. Belediye 
Meclisi Temmuz ayı 
ikinci toplantısını 
Cuma günü saat 
17.00 de yapacak.

Yarış başladı!...
Dini sömürme yarışı başladı.
Ne diyor MHP’nin önde gelenleri:
"Türban AKP’nin elinde siyasi kozdu.

Onu elinden alacağız."
Peki onu alacaksınız, ya ondan sonra

ki? Aldanıyorsunuz...
Yani, "ilkokulda, ortaokulda, lisede tür

ban serbestliği?.."
Ne diyecek günü gelince, "Onu da elin

den alacağız".
Eee, devlet daireleri?
Elbette, zamanı gelince onu da ala

cağız.
Dini sömürme yarışı başladı mı, artık 

onu durduracak güç de kalmaz.
Yere serilir kalırsın..
Önümüzdeki seçimin startı şimdiden 

verildi.
Bu yarış "din istismarı" ile "milliyetçilik 

istismarı" şeklinde olacak.
Önümüzdeki seçimde MHP "daha din

dar" görünmek ve AKP’nin din silahını 
almak için uğraşacak.

AKP de "aaha milliyetçi" görünüp MHP 
karşısında geri kalmamak için uğraşacak.

Daha şimdiden bunun ne kadar ahlaklı, | 
Türkiye yararına bir yarış olacağını tahmin 
edebiliyorum.

Dinin sömürülecek konuları da sonsuz. I 
Milliyetçiliğin de.

Artık üniversitede türban izni, kimseyi 
kesmez.

Daha şimdiden hedefler üç adım, beş 
adım öteye kondu bile.

Geçen seçimin konusu "dindar cumhur- 
başkanıydı", bu seçimin konusu da, "Müs 
lüman ilkokul önlüğü", "dindar memur" 
olacaktır. Bunu iyi bilin...

Üstelik bunu kimse engelleyemez.
Ya da bir uçurumun kenarında fareli kö 

yün kavalcısının peşindekiler gibi bilinçsiz 
yürüyüp giderler.

Beraberinde ülkeyi de felakete götürür
ler.

Karşı olduğum, ileride Türkiye’mim 
düşeceği durum..

Yani, o kızları, "kutsal türban taburları- 
' na" çevirip fetih ruhuyla üniversiteye sok- | 
j maya çalışan siyasetçilerin ve oniarın per
vanelerinin anti demokrat zorlamalarını 
kabul edemiyorum.

Ey siyasiler; size eşek yükü kadar maaş 
veriyoruz.

Önce oturup anlaşın, halka güvenceler, 
teminatlar verin ...

Bunu başka alanlara yaymayacağınıza 
dair gerekirse kanun çıkarın, bizlerin içini 
rahat ettirin.

Eğer bu aramızdaki bir sorunsa, he 
pimizin iradesiyle çözülsün ..

Bu onun bunun değil, hepimizin zaferi 
olsun diyorum.

Ama görüyorum ki, amaçları türbanlı 
kızların üniversiteye "girmesini" sağlamak 
değil.

Asıl arzuları, rövanş almak, laiklerin 
kafasına vurarak türbanlıları üniversiteye 
"sokmak".

“Rektörleri türbanlılara selam durdur
mak”

Yani üniversite kapısından kızlar 
girmeyecek; onları kullanan hoyrat erkek
lerin egoları, intikam duyguları içeri soku
lacak.

Şimdi yânlarına, Diyarbakır’ı kaybetme 
telaşına düşen DTP’yi de aldılar.

Üniversite surlarına doğru savaş niza
mında yürüyorlar.

Geçmiş olsun. İslam’ı en iyi sömüren 
kazansın...

İsterse Türkiye batsın, yeter ki beylerin 
oyları çoğalsın.

Allan bunlara akıl, vicdan, ettikleri yemi 
ne sadakat, ülke sevgisi versin.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AKP yöneticilerinin dünkü durağı 14 Nolu Gemlik Trayler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi oldu |

Memen 115 Nolu Kooperatife ziyaret

1ı

1
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
IAKP İlçe Teşkilatının 

145 Nolu Gemlik 
Trayler Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi’ne 
yaptığı ziyarette 
konuşan Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Onsekiz, "Mehmet 
Turgut aday olduğu 
sürece biz AKP'ye 
oy vermeyiz, biz 
ondan memnun 
değiliz, onun olduğu 
yerde 145 nolu 
kooperatif üyeleri 
olmayacaktır" dedi. 
AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatları başkan 
Enver Şahin'le 
birlikte ziyaret ettik
leri 200 TIR aracına 
sahip ve 100 ortaklı 
Türkiye'nin en 
büyük TIR filosuna 
sahip kooperatifte 
Gemlik ve sorunları 
ile sıkıntılar

| görüşüldü, 
l Teşkilatlarıyla 
birlikte sivil toplum 
örgütlerine yönelik 
başlattıkları 
ziyaretleri 
sürdürdüklerini 
belirten Şahin, 
İbrahim Onsekiz'in 
odasında yaptığı 
konuşmada, 

bir kentin yaşan
abilir olması için 
her fikre ihtiyaç 
olduğunu belirterek 
"Biz yaşadığımız 
kentin hobi kenti 
değil, insanların 
yaşadığı, yaşanabilir 
bir kent olarak 
düşünüyoruz" dedi. 
TIR kooperatifinin 
Büyükşehir tarafın
dan hazırlanan 
25 binlik ve 5 binlik 
planlara işlenen 
tek taşıma 
kooperatifi olduğunu 
açıklayan Enver 
Şahin, "Şimdi ise 
1000'lik planlarla 
çevrede nelerin 
olması gerektiği 
hazırlanacak. 
Arzulanan bir 
başkan için Gemlik 
halkının kararlı ve 
inançlı olması 
gerekli. Hedefe 
kitlendiğimiz 
sürece Gemlik'te 
yapılamayacak 
bir iş yoktur" 
şeklinde konuştu.

BAŞKANDAN 
MEMNUN DEĞİLİZ 
TIR Kooperatifi 
olarak ortaklarıyla 
birlikte yaklaşık 400 
kişiye ekmek

yedirmek için 
uğraş verdiklerini 
belirten Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Onsekiz, insanların 
gruplaşmadan birlik 
içinde yaşadıkları 
bir çalışma ortamı 
yarattıklarını 
anlatarak, "Size 
24 saat ulaşabile

ceğimizi biliyoruz 
ve sizlerin her 
zaman yanındayız. 
Yalnız şunu ifade 
etmek isterim, 
AKP'nin Gemlik dışı
na hizmet verdiğine 
inanıyorum. AKP 
Gemlik'e hizmet ver
miyor. Önümüzdeki 
seçimde Belediye

başkanlığı için 
şimdiki başkan aday 
olursa kooperatif 
olarak oy vermeye
ceğiz. Burada siya 
set yapmıyoruz, sa 
dece hizmet yapa 
cak insanı arıyoruz, 
siz varsanız biz de 
varız ve sorun yok. 
Mehmet Turgut

olduğu sürece 
biz oy vermeyiz, 
biz ondan memnun 
değiliz, onun 
olduğu yerde 
145 nolu kooperatif 
ortağı olmayacaktır" 
dedi.

HIZA AYAK 
UYDURACAK 
BAŞKAN 
Gemlik'in hızlı göç 
alan bir yerleşim 
bölges: olduğunu 
belirten ve bu hıza 
ayak uyduracak 
başkan buluna
madığı sürece 
sıkıntının her zaman 
devam edeceğini 
vurgulayan Enver 
Şahin, "İlçenin en 
az 3-4 ana artel 
yola ihtiyacı var. 
Gemlik sürekli 
büyüyor ve 
caddeler ihtiyaca 
cevap vermiyor. 
Hızlı büyümeyle 
birlikte ihtiyaç ve 
sorunlar da hızlı 
gelişiyor" dedi. 
AKP'liler daha 
sonra TIR koope 
ratifi ortaklarının 
bulunduğu 
lokale girerek 
şoförlerle bir süre 
sohbet ettiler.

Bursa Altın Karagöz’ coşkusu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 22.'si 
düzenlenen 'Uluslara 
rası Altın Karagöz 
Halk Dansları 
Yarışması', kortej 
ile start aldı.
Bir ay boyunca 
kültür ve sanatın 
nabzının attığı Bur 
sa, şimdi de dün 
yanın 16 farklı ülke 
sinden gelen konuk
larını ağırlıyor. 
Türkiye’nin kilome
trelerce uzağında 
yaşayan kültürleri 
Bursa'da buluşturan 
*22. Uluslararası 
Altın Karagöz Halk 
Dansları Yarışması’, 
kortej ile başladı. 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk konulması, 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla________

başlayan törende 
barış güvercinleri 
uçuruldu. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili Recai 
Ekmekçi, yaptığı 
konuşmada, Altın 
Karagöz Halk 
Dansları Yarışma 
sı’nda bu yıl da 
Bursa’dan dünyaya 
dostluk, barış ve 
kardeşlik mesajları 
nın verileceğini 
söyledi. Ekmekçi,

“Geçmiş kültürleri 
geleceğe taşıyan 
halk dansları 
köprüsü ile evrensel 
barışa katkı sağla
mayı hedefliyoruz. 
Bu amaçla da 
Uluslararası Altın 
Karagöz Halk 
Dansları Yarışma 
sı’nın 22,’sini bu 
gece başlatıyoruz” 
diye konuştu. 
Konuşmasının 
ardından Bursa 
Büyükşehir

Belediyesi 
Başkanvekili Recai 
Ekmekçi, 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı 
Ahmet Erdönmez ve 
Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) Genel 
Sekreteri Akif 
Koçyiğit ile birlikte 
beyaz güvercinleri 
gökyüzüne uğurladı. 
Kentte renkli görün
tülere sahne olan 

geleneksel korteje, 
7-12 Temmuz tarih
leri arasında kültür
lerini Bursa’da tanı
tacak olan 16 halk 
dansları ekibi katıldı. 
Kortejde Güney 
Afrika, Meksika, 
İspanya, Ukrayna, 
Macaristan, 
Yunanistan, 
Makedonya, Bosna 
Hersek, Kosova, 
Bulgaristan, 
Gürcistan, Rusya, 
Rusya

Federasyonu'na 
bağlı Osetya, 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile 
Uzak Doğu'dan Kore 
ve Tayvan ekipleri, 
renkli kostümleri ve 
ilginç makyajlarıyla 
vatandaşların 
yoğun ilgisini 
topladı. Gruplar, 
‘22. Altın Karagöz 
Halk Dansları 
Yarışması’nın bu 
akşam saat 
21.00’daki açılış 
töreninde 3’er 
dakikalık gösteri
leriyle hünerlerini 
sergileyecekler.
Yarışma, 12 
Temmuz Cumartesi 
günü Açık Hava 
Tiyatrosu'nda Altın 
Karagöz ödülünün 
verileceği kapanış 
töreni ile sona 
erecek.
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Kritik Günler
Kemal Akıt, içinde yaşadı 

ğımız günlerin analizini 
yaparken, dikkatimi çeken 
en önemli sözleri şu oldu: 

“Ben, 27 Mayıs ihtilalini, 
darbeleri ve muhturaları 
yaşadım. Yüksek enflasyon
lu günler gördüm. Bir hafta
da üç kez kredi faizlerinin 
yükseldiğini belirten mektup 
lar aldım. O mektupları hala 
saklıyorum. Ama, bugünkü 
gibi kritik dönem yaşama 
dım.” s:
Akıt, iş aleminin önünü 

göremediğini, belirsizliğin, 
ve istikrarsızlığın yaşadığı o 
zor dönemlerden daha kötü 
olduğunu belirtiyor.
Halk Bankası yetkililerine 

böylesi zor dönemde ucuz 
kredi vermek istedikleri için 
teşekkür ediyor. Ancak,, 
bankaların da öyle kolay 
kolay kredi vermediğini de 
biliyor.

Gerçekten zor da olan biz 
esnaflar değiliz.

İş alemi sanayici, KOBİ iş 
vereni, tüccar da zor bir dö 
nem geçiriyor.
İşyerleri yoğun bir şekilde 

kapanıyor.
Çekler ve senetler öden

miyor.

Kemal Akıt, faizlerin yüzde 
200 lerden, yüzde binlere 
çıkarak aldıkları kredileri 
ödediklerini ama bu kadar 
sıkıntılı bir dönem görme 
diğini söylüyor.
İşte, Gemlik’te iş dünyası 

nın sözcüsü bir işadamının 
çekilen sıkıntıları anlatması..

Yani, iktidarın görmek 
istemediği gerçekler..

İş yaşamında kredi bulmak 

kolay olsa da, piyasalarda 
istikrar yoksa, alınan kre
dinin geri dönüşünü düşün
meden kimse kredi kullan
maz.

Kredi demek, karşılığında 
gayrimenkul ipoteği demek
tir.
Aldığın krediyi ödeyemez 

sen, banka ipoteğin satışını 
ister.

Bu kaçınılmazadır. 
Kemal Âkit, 

“Belirsiz bir ortam
dan geçiyoruz.
Ekonomi zor bir 

dönemde, çok kritik 
günlerden geçiyo 
ruz. İş alemi zorda, 
Yarının ne olacağını 
bilmiyoruz. Kimin 
kapısının çalınacağı 
kuşkusunu taşı 
yoruz. ” diyor.

Neden, devlet

herkesi dinliyor.
Cumhuriyet Gazetesi 

Ankara Temsilcisi ve yazarı 
Mustafa Balbay, sorgu da 
görevde olan bir Tuğgeneral 
ile yaptığı ikili görüşmenin 
gizli kamera ile banda 
alındığını söylüyor.

Düşünebiliyor musunuz, 
biri gazeteci ile bir general 
makam odasında görüşür 
ken, konuşmaları gizli kayda 
geçiriliyor.

Devlet içinde yaşanan bu 
büyük bir skandaldir.
Asker ile polisin veya 

MIT’in karşı karşıya gelmesi 
yani devletin bölünmesidir.

İşadamları televizyonlardan 
açıkça hükümeti eleştirdik
leri için gözaltına alınıp bir 
yolu bulunarak tutuklanıyor.

Bu iş alemine gözdağı ver
mekten başka birşey değil 
dir.

Demokrasilerde bu tür 
uygulamalar olur mu?
Demokrasi havariliği yapar 

lar iyi değerlendirme yapsın
lar.

Türkiye zor bir dönemden 
geçiyor.

Kritik günler yaşıyoruz. 
Katılıyorum.

Ticaret ve Sanayi Odağı ile Halkbankası arasında ucuz kredi protokolü imzalan

Akıt; ‘1$ alemi zorda
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Halkbanka 
sı arasında kredi 
anlaşması imzalandı. 
Halkbank’ın 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerine 
KOBİ kredileri 
için uygun kredi 
desteği protokolü 
imzalandı. 
Dün Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda 
Başkan Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyelerinin de 
hazır bulunduğu 
törende, Halkban 
kası Bursa Bölge 
Koordinatörlüğü 
Pazarlama Müdürü 
Burcu Akbulut 
Erçoban ve Gemlik 
Şube.Müdürü Şeydi 
Gazi İbili, Bölge 
Pazarlama Personeli 
Erdal Özdemir ile 
Mehmet Özçiçek, 
Gemlik Şubesi’nden 
Yönetmen Nurten 
Palur’un katıldığı 
törenle geçtiğimiz 
yıl yapılan ve süresi 
dolan KOBİ’lere 36 
ay vadeli ve 5 yüz 
bin lira limitli kredi 
kullanma olanağı 
sağlayan faiz oranı 
normal kredilere 
uygulanan orandan

binde 2 daha düşük 
olup, kredi kullandır
makta. Halkbankası 
Bursa Bölge Pazar 
lama Müdürü Burcu 
Akbulut Erçoban, 
Halkbankası’nın 
halkın ve esnafın 
bankası olduğunu 
hatırlatarak, 
“Bankamız KOBİ’lere 
yüzde 1.79 ile kredi 
kullandırma kararı 
aldı. KOBİ tanımına 
giren firmalara sade 
ce Halkbank’ta yüz 
de 5 BSMV muafiyeti 
uygulandığını da 
dikkate alındığında 
bu faiz oranının 
üzerinde bir maliyet 

avantajı sağlıyor” 
dedi.
Erçoban, Halkban 
kası’nın oda üyeie 
rine yönelik yatırım 
ve işletme sermaye 
si ihtiyaçlarını kar 
şılamak kapsamında 
2 yıl ödemesiz dö 
nemli 84 ay vadeli, 
orta ve uzun vadeli 
proje kredisi ve 
azami 60 ay vadeye 
kadar bir yıl ödeme
siz dönemli ‘Finan 
sal destek kredisi 
de kullandırdığını 
belirterek, “Finansal 
destek kredisinin üst 
limiti 3 milyon YTL 
Orta ve uzun vadeli 

proje kredisine ait 
limit ise işletme 
kredilerinde 500 bin 
YTL yatırım kredi
lerinde 750 bin 
dolar veya karşılığı 
AURO-YTL." dedi. 
Oda üyelerine kul
landıracak krediler 
de ise Halkbank’ın 
söz konusu vade 
lerde kullandırılan 
kredilerin faiz ora 
nından yüzde 1 ek 
sik olarak uygulana 
çaktır. YTL’de TL 
Libor + 4, 
yabancı parada 
ibor +4,5 ve 
Auro ibor +3,5 
olacaktır. Protokol 

kapsamında ayrıca 
azami bir yıl vadeli 
yıllık 1,5 komisyon 
oranı ile temanit 
mektubu ve kredisi 
kullandırılacağı açık
landı. Kredi kullan
mak isteyen oda 
üyelerinin banka 
şube müdürlük
lerinden geniş 
bilgi alabilecekleri 
de belirtildi.

AKIT, EKONOMİK 
GİDİŞİ 
BEĞENMİYOR 
Halkbankası ile 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası arasın
da yapılan düşük fai
lli kredi anlaşma 
imzalama töreninde 
konu şan Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
büjprotokolü her yıl 
yaptıklyarını hatır
latarak, Türkiye’nin 
belirsiz bir 
ortamdan geçtiğini, 
ekonominin zor bir 
dönemde olduğu 
sırada, Halkbanka 
sı’nın normalden 
düşük kredi kul
landırmasını her 
iki taraf içinde 
hayırlı olmasını 
diledi.
Akıt, şöyle konuştu:

“Bugün, Türkiye 
çok kritik bir dönem 
den geçiyor. Kritik 
günlerdeyiz. Ben, 
yaşantımda böyle 
kritik bir dönemi 
rastlamadım.
27 Mayıs ihtilalini, 
darbeleri, muhtıra 
lan, faizlerin anor
mal yükseldiği 
günlerden geçtik 
ama bugünkü 
gibi belirsiz, 
istikrarsız, iş 
adamının 
önünü göremediği 
bir dönem yaşa
madım. Bugün 
Türkiye’de yaşanan
ları gördükçe, 
hangi demok 
rasiye hangi 
hukuk sistemine 
inanacağımızı 
anlayamıyoruz. 
Büyük bir kavram 
kargaşası yaşıyoruz. 
İş alemi zorda.
Yarının ne 
olacağını bilmiyor. 
Yarın kimin kapısınır 
çalınacağı 
kuşkusunu taşı 
yoruz. Hayatımda 
böyle bir karışık 
dönem görmedim. 
Türkiye’nin huzura 
ihtiyacı var. Bu 
sağlanmalıdır"



ORHAN KÖFTE
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ NDE AÇILDI 
■T GEMLİKLİ 

MÜŞTERİLERİMİZİ DEMLİYORUZ
ORHAN KÖFTE’DE 

ÇALIŞACAK BAY BAYAN 
GARSON VE KOMİLER, 

MUTFAKTA VE TEMİZLİK BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK ELEMANLAR, 

BAHÇE İŞLERİNDE DENEYİMLİ ELEMAN VE 
IZGARADA ÇALIŞACAK 

TECRÜRELİ ELEMAN ARANIYOR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 

İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ
Tel : 514 55 88 - 514 55 99
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İşte flbdüllatif Şener'in ekibi! 8assııcı'isWaMıı
Parti kuracağını 
açıklamasının 
ardından dikkatler 
'ekibinde kimler var' 
sorusuna 
yoğunlaştı.
AKP’nin kurucu
larından Abdüllatif 
Şener’in 'merkez 
parti’ kurma kararı, 
Ankara kulislerini 
hareketlendirdi. 
Şener MKYK’dan ve 
üniversiteden istifa 
edecek. Şener yeni 
parti için AKP’nin 
küskünleriyle 
çalışıyor.
AKP’li eski bakan 
Abdüllatif Şener, 
AKP’nin kapatılma 
sürecine paralel 
olarak yürüttüğü 
yeni parti çalışma 
larını eylül ayında 
tamamlamayı plan
lıyor. Siyasi yelpa 
zenin merkezini 
hedefleyen partinin 
ismi ve amblemi 
konusunu gizlilik 
içinde yürüten 
Şener’in, profesyo 
nel şirketlerle bağ 
lantı kurduğu öğre
nildi. Şener ekibinin, 
bu konularla ilgili 
bfrkaç şirketle görüş 
me yaptığı ifade 
edilirken, bu şirket
lerin isimleri bile sır 
gibi saklanıyor.
HOCALIĞA SON 
AKP’deki başbakan 
yardımcılığını

bırakarak, siyasi 
yaşamını MKYK 
üyeliği ile sınırlı 
tutan ve TOBB 
Üniversitesi’nde der
sler veren Şener, 
yeni siyasi oluşumla 
birlikte üniversiteye 
de veda edecek. 
Üniversitenin İktisa
di ve idari Bilimler 
Fakültesi İktisat 
Bölümü’nde ders 
vermeye başlayan 
Şener, 16 yıl sonra 
yeniden hocalığa 
dönmüştü/ 
EKİBİNDE KİM 
VARAbdüllatif 
Şener’in parti 
kuracağını açıkla
masının ardından 
dikkatler, “ekibinde 
kimlerin yer 
alacağı” sorusuna 
yoğunlaştı. Şener’e 
yakın çevrelerden 
edinilen bigiye 
göre 22 Temmuz 
seçimlerinde 

listeye giremeyen 
60’a yakın AKP’li 
eski vekil, bu ekibin 
içinde yer alıyor. 
Siyasi kulislerde 
isimlerinden söz 
edilen eski vekiller 
arasında Mahmut 
Kaplan, Remziye 1 
Öztoprak, İmdat 
Sütlüoğlu, 
Selahattin Beyribey, 
Mehmet Soydan, 
Maliki Ejder Arvas, 
Mehmet Ali Suçin, 
Mahmut Çetin, 
Mahfuz Güler, 
Feyzi Berdibek, 
Abdülbaki Türkoğlu, 
Mustafa Eyiceoğlu, 
Halil Özyolcu 
bulunuyor.
Şener’in kuracağı 
merkez partisine, 
sol kanattan kimleri 
alacağı merakla 
bekleniyor. 
Kapatmayı bekliyor 
LİSTE dışı kalan ve 
Şener’le birlikte 

hareket eden 
eski vekillerin 
bir bölümünün, yeni 
kurulacak parti için 
seçim bölgelerinde 
şimdiden çalışma 
başlattıkları belir
tiliyor. Şener’in, 
hali hazırda 
AKP milletvekili 
olan önemli isimlerle 
temasa geçtiği, 
ancak AKP 
hâkkındaki kapatma 
davası sonuçlan
madan bu isimlerin 
açıklanmaması 
konusunda görüş 
birliğine varıldığı 
ileri sürülüyor. 
YALÇINBAYIR 
YENİDEN
Ankara kulislerinde 
dillendirilen 
iddialar arasında, 
Abdullah Gül 
hükümetinin 
başbakan yardımcısı 
Ertuğrul 
Yalçınbayır’ın, 
Şener’le birlikte 
hareket ettiği iddiası 
var. Erdoğan’ın 
başbakanlığında 
kurulan hükümetin 
bakanları arasına 
alınmayan. 22 
Temmuz seçim
lerinde liste dışı 
kalan Yalçınbayır, 
yeni kurulacak 
partinin tüzüğünü 
hazırlayan ekibin 
başında.

inil
Anayasa Mahke 
mesi, Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Abdrurrahman 
Yalçınkaya'nın 1 
Temmuz tarihinde 
yaptığı sözlü açıkla
maların 'iddianame' 
yerine geçip 
geçmeyeceğini 
tartışıyor. Bazı 
Mahkeme 
üyelerinin, açılan 
kapatma davasının 
iddianame ile 
sınırlı olduğunu ve 
iddianamede 
yer almayan iddi
aların davada 
görüşülmeyeceğini 
belirtirken, bazı 
üyelerin de sözlü 
açıklamaların iddi
aname yerine geçe
ceği görüşünü dile 
getirdiği öğrenildi. 
Daha önce siyasi 
partiler hakkında 
açılan kapatma 
davalarında yapılan 
sozıu açiKiamaıar 
sonrası 'ek iddi
aname' hazır-

. landığını hatırlatan 
Anayasa 
Mahkemesi üyeleri, 
bu konunun 
yapacakları toplan

tılarda tartışılıp 
karara 
bağlanacağını 
belirttiler.
Başsavcı'nın yaptığı 
sözlü açıklama 
iddianame yerine 
geçmezse, sözlü 
açıklamasında dile 
getirdiği konular 
kapatma davasında 
delil olarak kullanıl
mayacak.
Daha önce siyasi 
partiler hakkında . 
açılan kapatma 
davalarında yapılan 
sözlü açıklamalar 
sonrası 'ek 
iddianame' 
hazırlandığını 
hatırlatan Anayasa 
Mahkemesi üyeleri, 
bu konunun 
yapacakları toplan
tılarda tartışılıp 
karara bağlana 
cağını belirttiler. 
Başsavcı'nın 
yaptığı sözlü 
açıklama 
laaıaname 
yerine geçmezse, 
sözlü açıklamasın
da dile getirdiği 
konular kapatma 
davasında 
delil olarak 
kullanılmayacak.

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

35 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Polis, düğün 
Konvoylarını 

takibe aldı

Mî d îbüs ka nnonl a ca r pı stı: 1 h ar a lı

Bursa'da polis, 
özellikle düğünlerde 
havaya rastgele 
ateş açan magan- 
daların peşine 
düştü. Merkez 
Nilüfer ilçesinde 
2 kişi, bir düğün 
konvoyunda 
kurusıkı tabancayla 
havaya ateş 
ettikleri iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
Zanlıların 
sorgulamalarının 
ardından 'Meskun 
mahalde kuru sıkı 
tabanca ile ateş 
etmek' suçundan 
adliyeye sevk 
edileceği öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Minareli 
Çavuş 
Mahallesi'nde 

bir düğün kon
voyunda 2 kişinin 
silahla ateş açtığı 
ihbarı üzerine 
polis harekete 
geçti. 16 DK 
990 plakalı 
motosikletten . 
tabancayla 
havaya ateş ettiği 
belirlenen moto 
siklet sürücüsü 
Duran K. (36) ve 
motosikletin 
arkasında oturan 
arkadaşı Ercan 
A. polis tarafından 
yakalandı. 
Zanlılarla birlikte 
2 adet kuru sıkı 
tabanca ele 
geçirildi. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesi 
Ovaakça beldesi 
yakınlarında mey
dana gelen kazada 
midibüs, kavşakta U 
dönüşü yapan 
kamyona çarptı. 
Kazada yaralanan 11 
kişi hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı: 
Edinilen bilgiye 
göre, Haşan Çınar

Çelik Ha ziıroı esnaları göiüriiler
Bursa'da, bir eve 

giren kişi ya da 
kişiler, içerdeki 
bir adet çelik 
kasa ile çok 
sayıda ziynet 
eşyasını alarak 
kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi

(52) idaresindeki bir 
otobüs şirketine ait 
77 DK 835 plakalı 
midibüs, Ovaakça 
yakınlarındaki 
kavşakta U dönüşü 
yapan Salih Keser'in 
(51) kullandığı 16 
CRR 49 plakalı 
kamyona çarptı. 
Kazada midibüs 
sürücüsü Haşan 
Çınar ile yolcular 
Merve Parim (21),

Barış Mahallesi 
Belde Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, Erhan T'ye 
(67) ait evin girşi 
kapısını sert bir 
cisimle açan hırsız 
ya da hırsızlar 
içeri girdi. Yatak 
odasına giren 
zanlılar, içerisinde

Berna Çur (20), 
Canan Sivrıhisarlı 
(22), Gamze Savaş 
(12), Eda Yeşimşen 
(43), Ömer Kamçık 
(21), Fatma Tağıl 
(37), Pınar Giraygir 
(28), M.Emin Tabur 
(60) ve Betsi Tağıl 
yaralandı. Midibüs 
sürücüsü Haşan 
Çınar'ın sağlık duru
munun ciddiyetini 
kofuduğu öğre

2 adet inci set 
takımı, 1 adet 
gümüş aztek 
tarzı takım, 
1 adet 1.5 metre 
uzunluğunda 
bakla tabir edilen 
altın köstek zincir, 
1 adet altın set 
takımı, 3 adet 
bayan kol saati, 3 

nilirken diğer 
yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor. Görgü 
tanıkları, kazada 
midibüsün kamy
onun kavşaktan çık
masıyla birlikte fren 
yapmasına rağmen 
kayarak kamyona 
çarptığını söylediler.

adet orkide 
şeklinde altın 
broş ile tahmini 
bin doların bulun
duğu çelik kasayı 
alarak kayıplara 
karıştı. Ev 
sahibinin müracaatı 
üzerine olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN 5 JP

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
«S

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi | 
İ TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR I
İ ACİLSATILIKve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ | 

| Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE | 
| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
| Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa |

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik |

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

S 7------ 7-----------
î KONUT KREDİLERİNE |
İ ARACILIK YAPILIR. I i ----------------------------- ETrafik, Kasko Dask, £

Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI B
J Doğalgaz Poliçesi Yapılır. E

ŞEKER SİGORTA İ
! Madde ÖZALP |l
J Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 211

6 milyon YIL değerimle uyuştumcıı 
madde ile kacak eşya ele geçirildi
Gümrükler 
Muhafaza Genel 
Müdürlüğü'ne 
bağlı ekiplerce 
son bir haftada 
yapılan 
operasyonlarda 
yaklaşık 6 milyon 
YTL değerinde 
uyuşturucu 
madde ile kaçak 
eşya ele geçirildi. 
Yurt genelinde 
yapılan operasyon
larda 11 ilde 40 
kaçakçılık olayı 
ortaya çıkarıldı. 
Ağrı, Ankara, ' 
Artvin, Bursa, 
Edirne,. Gaziantep, 
Hatay, İstanbul, 
İzmir, Mersin ve 
Şırnak'ta gerçek
leştirilen operasyon
larda yurda 
kaçak olarak 
sokulmak istenen 
uyuşturucu madde 
ve çeşitli ticari 
eşya yakalandı. 
Gümrük Muhafaza 
ekiplerince, 
uyuşturucu tacir
lerinin planlarının 
boşa çıkarılması 
sonucu 2 milyon 
YTL değerinde 
narkotik madde 
yakalandı.

Bunun yanısıra 
operasyonlarda 
çök sayıda cep 
telefonu ve akşamı, 
oto yedek parçaları, 
sigara ve kozmetik 
ürünler ele geçirildi. 
Ayrıca, kaçakçılık 
faaliyetlerinde kul
lanılan 22 araca 
da el kondu.
Son operasyonlarda 
ele geçirilen 
kaçak eşyaların 
Gümrük ve 
Muhafaza 
Başmüdürlüklerine 
göre dağılımrise 
şöyle gerçekleşti: 
"Ankara'da 163 
metreküp kereste, 
Bursa'da 7 
paket oto yedek 
parçası, Edirne'de 
80 kilo 675 
gram eroin, 
41 bin 226 gram 
altın ziynet eşyası, 
179 paket sigara ve 
1 adet otomobil, 
Gaziantep'te 140 
adet cep telefonu, 
698 adet cep tele
fonu akşamı, 159 
kilogram çay, 30 
metre kumaş, 
bin 640 kilogram 
motorin, 2 adet 
makine akşamı,

bin 259 paket 
sigara, 10 
kilogram şeker 2 
minibüs, 1 otobüs 
ve 6 otomobil, 
Gürbulak'ta 77 
kilo 719 gram 
afyon sakızı, 
bin 800 paket 
sigara, Habur'da 
370 kilogram 
JP-8, 610 kilogram 
motorin, 3 kara 
tankeri ve 1 TIR, 
Hopa'da 35 gr 
eroin, İskende 
run'da 445 
kilogram benzin, 
900 kilogram 
motorin, 540 
paket sigara, 
6 otomobil ve 
2 TIR, İstanbul'da 
1 adet cep telefonu, 
40 adet kozmetik 
malzemesi, 
14 bin 762 adet 
muhtelif giyim 
eşyası ve 2 milyon 
464 bin 716 
kilogram pamuk, 
İzmir'de 61 bin 
836 kilogram 
plastik hammadde
si, Mersin'de 
26 adet cep 
telefonu, 27 adet 
cep telefonu 
akşamı''
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Kişi Başına Gelirde 
55, Sıradayız

Kişi başı gelire 
göre, zengin ülke 
lerin çoğu Avrupa 
kıtasında bulunu 
yor. Kişi başına 
gayri safi yurtiçi 
hasıla (GSYH) 
açısından en zengin 
ülkeler sıralamasın
da kişi başına 117 
bin 231 dolar gelirle 
başı Lüksemburg 
çekiyor.
Türkiye ise kişi 
başına 10 bin 738 
dolar gelirle 55. 
sırada yer alıyor. 
Kişi BaşınaGelirde 
En Zengin Ülke 
Lüksemburg 
IMF'nin 2008 yılı 
tahminlerine göre, 
kişi başına yurt içi 
geliri 10 bin doları 
aşan 57 ülkeden 
31'i Avrupa kıtasın
da yer alıyor. Bu 
ülkelerden 13’ü 
Asya'da, 9'u Ame 
rika'da, 2'si Okya 
nusya'da ve 2'si de 
Afrika kıtasında 
bulunuyor. 
Kişi başına gayri

safi yurtiçi hasıla 
(GSYH) açısından 
kişi başına 117 bin 
231 dolar gelirle 
Lüksemburg en 
zengin ülkeler 
sıralamasında ilk 
sırada yer alıyor. 
Bunu sırasıyla kişi 
başına 97 bin 808 
dolar gelirle 
Norveç, 95 bin 167 
dolarla Katar izliyor. 
İrlanda kişi başına 
66 bin 815 dolar 
gelirle dördüncü, 
İsviçre 64 bin 636 
dolarla beşinci, 
Danimarka 63 bin 
898 dolarla altıncı 
sırada bulunurken, 
bunu 62 bin 153 
dolarla İzlanda 
takip ediyor. 
Sıralamada, kişi 
başına zenginlikte 
İsveç 54 bin 500 
dolarla 8. sırada 
yer alırken, 
Finlandiya 51 bin 
807 dolarla 9., 
Hollanda'da 51 
bin 657 dolarla 10. 
sırada bulunuyor.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

SATILIK KIYMETLİ ARSA
UOTVOUINM 

İSLAMKÖY 
AKCAN GÜMRÜK1EME YANINDA 
4000 M2ARSASAHİBİNDEN 

SATILIKTIR 
GSM 0 532 254 24 80

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
YATAŞ HOME

ELEMAN ARANIYOR

c BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK
35 YAŞINI AŞMAMIŞ
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

->■ 525 17 00

ELEMAN ARANIYOR
2YILLIKELEKTRİK-ELEKTR0NİK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU YA DA 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MESLEK LİSESİ MEZUNU 

BAY ELEMAN ALINACAKTIK. 
TEL: 513 30 54

Döküm Makina Ltd.Şti.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
W :5I3 33 21)

Müracaatların şahsen yapılmasıgerekmektedir]

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK 

TEL: 514 78 77
0.... çocukları 
Arkadaşım Tilki

14.00-16.15-19.00-21.15
14.15-16.00-19.15-21.00
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Meslek liselerinin kalitesi artacak
Bu amaçla, 
sektörlere göre 
meslek liseleri 
açılacak ve 
pansiyonlar 
kurulacak. 
Devlet Planlama 
Teşkilatı Sosyal 
Sektörler ve 
Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü 
ile Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Çıraklık 
ve Yaygın Eğitim 
Genel Müdürlüğü, 
meslek liselerinin 
geliştirilmesi 
amacıyla çalışma 
yapıyor. İki kurum, 
10 Temmuz’da 
yapılacak 20. 
Meslek Eğitim 
Kurulu'nda söz 
konusu çalışmaları 

ELEMANLAR ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

EN AZ LİSE MEZUNU 
BİLGİSAYAR VE ÜN MUHASEBE 

BİLGİSİ ULAN BAYAN 
EN AZ ORTAOKUL MEZUNU ASKERLİĞİNİ 
YAPMIŞ BAY ELEMENLAR ALINACAKTIR.

Bay adaylar için ehliyet mecburidir. 
Müracaatları adet fotoğraf ile 

şahsen yapılacaktır 

YURT İÇİ KARGO

Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık 
Yüksek Okulu’ndan aldığım öğrenci 
kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

EMİNE ÜSTÜN

,SATILIK MÜSTAKİL BİNA
f 500 M2 Bahçe içerisinde
I 3 katlı
i 12 tonluk zeytin havuzlu 

SATILIK BİNA 
Güvenli Köyü

0.535 277 2314

KflŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

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

masaya yatıracak. 
DPT ve MEB, 
söz konusu 
toplantıda YÖK'ün 
"Uygulamalı 
Teknik Bilimler 
Fakültesi" açma 
politikasının 
mesleki eğitim 
sisteminde ne tür 
etkiler yaratacağı 
konusunu da 
masaya yatıracak.

MESLEK LİSELERİ 
İÇİN PANSİYON 
KURULACAK- 
DPT ve Milli Eğitim 
Bakanlığı, mesleki 
eğitim mezunları 
arasındaki işsizlik 
oranının yüksek 
olması nedeniyle iş 
piyasasında mesleki 
eğitim mezunlarının 

aranılan eleman 
olmalarının sağlan
ması için fikir 
alışverişinde bulu
nacak. MEB ve DPT, 
meslek liselerinin 
gelişmesine ve 
güçlenmesine diğer 
kurumlardan da 
destek isteyecek. 
Bu anlamda, 
sektörlerin 
ihtiyaçlarına 
uygun mesleki 
eğitim kurumlan 
yaygınlaştırılacak 
ve ihtiyaç 
duyulan yerlerde 
pansiyonlar 
açılacak.

MESLEK LİSESİ 
SAYISI YERİNE 
KALİTESİ 
ARTIRILACAK-

Meslek liselerinin 
gelişim için ayrıca 
Fş-Kur ile MEB 
Özel Eğitim ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından 
rehberlik 
ve danışmanlık 
hizmeti verilecek. 
Ayrıca mesleki ve 
teknik eğitimde 
orta öğretimin 
içindeki payının 
artırılması yerine 
mesleki eğitimin 
güçlendirilmesinin 
önündeki engellerin 
kaldırılması ve 
mesleki eğitim 
ile iş piyasası 
arasındaki bağın 
güçlenmesi 
amaçlanacak.

OKS sonuçları 
Cuma günü 
açıklanacak

Bu yıl son kez 
düzenlenen Ortaöğ 
retim Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sına 
vı'nın (OKS) sonuç 
ları 11 Temmuz 
Cuma günü açık
lanacak. Sınav 
sonuçları Milli 
Eğitim Bakanlığının 
"http://meb.gov.tr" 
internet adresinden 
duyurulacak. 
OKS sonuçlarına 
göre, 2008-2009 
öğretim yılı için 
resmi ve özel fen 
liselerine, sosyal 
bilimler liselerine, 
Anadolu liselerine, 
Anadolu teknik 
liselerine, Anadolu 
meslek liselerine, 
Anadolu öğretmen 
liselerine, Anadolu 
imam-hatip liseler
ine, Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesine, 
sağlık meslek 
liselerine, adalet 
meslek liselerine, 
Anadolu Tapu ve 
Kadastro Meslek 
Lisesine, Ânadokı 
tarım meslek 
liseleri ve tarım 
meslek liselerine 
öğrenci 
yerleştirilecek.
Yerleştirme, 
adayların puanları 
ile tercihleri 
dikkate alınarak, 
kontenjanlara 
göre yapılacak. 
Tercih işlemleri, 
Milli Eğitim 
Bakanlığının 
"http://oges. 
meb.gov.tr" veya 
"www.meb. gov.tr" 

adresli internet 
sitesinden, veliler 
tarafından bireysel 
ya da ilgili okul 
müdürlükleri 
aracılığıyla 11-18 
Temmuz arasında 
gerçekleştirilecek. 
Sınav sonucuna 
göre adaylar 
için iki kez yer
leştirme ve bir 
kez de tercihte 
yükselme işlemi 
yapılacak.
Adaylar bir defa 
olmak kaydıyla 
20 tercihte bulu
nacak. İkinci 
kez tercih işlemi 
yapılmayacak. 
İkinci yerleştirme 
ve tercihte yük
selme işlemlerinde 
de aynı tercihler 
geçerli olacak.Sınav 
sonucuna göre ter
cih yapacak her 
aday, okul aile 
birliğine 5 YTL 
Ödeyecek. Tercih 
sonuçları 25 
Temmuzda açık
lanacak. Kesin 
kayıtlardan sonra 
boş kalan okul kon
tenjanları 5 Ağustos 
2008 tarihinde açık
lanacak ve ikinci 
yerleştirme için 
başvurular 6-10 
Ağustos 2008 
arasında alınacak. 
İkinci yerleştirme 
sonuçları da 15 
Ağustos 2008’de 
açıklanacak. 23 
Ağustosta ise ikinci 
yerleştirme sonucu
na göre boş kalan 
kontenjanlar ilan 
edilecek.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

0 SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://meb.gov.tr
http://oges
meb.gov.tr
http://www.meb
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Basra Alçak Basın 
cı'nın etkisinde 
bulunan Türkiye'ye 
çöl sıcakları geliyor. 
Sıcaklıklar, Ege, 
Akdeniz ve Güney 
doğu Anadolu böl
gelerinde 40 derece 
nin üzerine çıkacak. 
Uzmanlar ise, çöl 
sıcaklarına karşı 
uyardı. Hacettepe 
Üniversitesi 
Kardiyoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ferhan Özmen 
özellikle kalp 
hastalarının 
yediklerine özen 
göstererek, öğle 
gibi günün sıcak 
saatlerinde dışarı 
çıkmamalarını 
önerdi. Hacettepe 
Üniversitesi 
Kardiyoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ferhan Özmen 
ANKA'ya 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 gerek
tiğinin altını çizdi. 
Özellikle 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 
öğle saatleri gibi 
günün sıcak 
saatlerinde 
kalp hastaları 
mümkünse 
dışarı çıkmamalı” 
dedi.
-“ÇÖL
SICAKLARI SİZİ 
KURUTMASIN”- 
İstanbul Üniversite
si Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları 
Bölümü.Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Rasim 
Küçükuşta ise, 
çöl sıcaklarında 
ortaya çıkan en 
büyük sağlık 
sorunlarından 
birinin tıp dilinde 
‘dehidratasyon* 
ismi verilen 
vücudun susuz 
kalması durumu 
olduğunu bildirdi. 
Prof. Dr. Küçükusta, 
ANKA'ya yaptığı 
değerlendirmede, 
sıcak günlerde sık 
rastlanan sağlık 
problemlerinden 
birinin tıp dilinde 
‘dehidratasyon' 
ismini verilen 
tablo, yani vücu 
dumuzun susuz 
kalması olduğunu 
söyledi.

Sedef hastalarına uyarı
Adnan Menderes 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dermato 
loji Ana Bilim Dalı 
öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Neslihan Şendur, 
sedef hastalarının 
kalp ve damar hasta 
tıklarına yakalanma 
riskinin daha fazla 
olduğunu belirterek, 
sedef hastalarının 
beslenmelerine özen 
göstermeleri ve kilo
larına dikkat etme 
leri gerektiğini 
söyledi.
Prof. Dr. Şendur, 
sedef hastalığının 
deride sedef beyazı 
renginde pullan
malar ve kırmızı 
plaklar halinde 
ortaya çıktığını 
belirterek, bu belir
tilere bağışıklık 
siteminin deri 
hücrelerini çok hızlı 
büyütmesinin yol 
açtığını kaydetti. 
Dünyada yaklaşık 
125 milyon kişinin 
sedef hastalığından 
etkilendiğini kayde
den Şendur, 
"Hastalığın ortaya 
çıkışı birçok nedene 
bağlıdır. Bunlar 
arasında vücutta 
oluşan fiziksel 
hasar, enfeksiyon ve 
alerjiler, bazı ilaçlar 
ile genetik faktörleri 
sayabiliriz" dedi. 
Sedefi ortaya 
çıkaran nedenlerin 
tam olarak bulun

masının hastalığın 
tedavisini zor
laştırdığını ifade 
eden Şendur, sedef 
hastalığının genellik
le ergenlik döne
minde veya genç 
yaşlarda başladığını, 
yıllar içinde çok 
yavaş ilerlediğini ve 
bulaşıcı olmadığını 
bildirdi.
Alkol ve sigara kul
lanımının sedef 
hastalığını artırdığı
na dikkat çeken 
Şendur, şöyle 
devam etti: "Sedef 
hastalarının kalp ve 
damar hastalıklarına 
yakalanma riski 
sağlıklı bireylere 
göre daha fazla. Bu 
nedenle, sedef 
hastaları beslen
melerine özen 
göstermeli, kilo- 
larınına dikkat 
etmeli. Çünkü, 
hücresel yenilenme 
süresi sağlıklı 
bireylerde 28 
günken sedeflilerde 
3 güne inmektedir. 
Bu da damar duvar
larını kalınlaştırarak 

kişinin kalp ve 
damar hastalıklarına 
yakalanma riskini 
artırıcı bir fak
tördür."
Vücutta oluşan her 
kızarıklığın veya 
yaranın sedef 
olmayabileceğine 
dikkat çeken 
Şendur, sedef 
teşhisi yapılan test
lerin ardından bir 
dermatolog tarafın
dan konulması 
gerektiğini söyledi. 
Şendur, sedef 
hastalığının en çok 
diz, dirsek, saçlı deri 
ve gövdede 
görüldüğünü, 
hastalığı şiddetli 
yaşayan bireylerin 
genital bölge, el ve 
ayaklarında da 
hastalığa rast
landığını kaydetti. 
Sedef hastalığının 
vücutta yıllar içinde 
çok yavaş ilerlediği
ni bildiren Şendur, 
"Hastalık çocuklar 
ile yetişkinler 
arasında farklılıklar 
gösterir. Çocuklarda 
küçük çaplı ve kır

mızı renkli, üstü 
kepekli belirtiler 
görülürken yetişkin
lerde daha derin 
lezyonlar biçiminde 
görülür. Zaman 
içinde hastalık 
derinin alt kısımları
na kadar nüfuz eder. 
Hastalığın nedenleri 
arasında genetik 
faktörler olduğu için 
aile bireyleri arasın
daki sedefler bir
birine benzeyebilir" 
diye konuştu. 
Sedef hastası 
olduğunu öğrenen 
bireylerin teşhisten 
sonra genellikle 
hayal kırıklığına 

' uğradığını kaydeden
Şendur, şunları 
söyledi:
"Sedef hastası 
olduğunu öğrenen 
bireylerde şok, 
hayal kırıklığı ve 
öfke sık görülen tep
kilerdir. Stresin 
hastalığı tetiklediği 
göz önünde bulun
durulduğunda, 
tedavinin başlangı 
cından'itibaren has
tanın bir psikolog 
denetiminde olması 
tavsiye edilmektedir. 
Çünkü kişi hastalığı 
nedeniyle kendisinin 
hem sosyal 
hem de cinsel 
yönden çekici 
olmadığını düşünm
eye başlayacak ve 
öz güven kaybı 
yaşayacaktır."

1X71

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 1414
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

IVI

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 28

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

öl

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 61417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı emncsı
Tomokay Tomografi 513 10 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 5796
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
SuAnza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
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

8 Temmuz 2008 Salı 
ALAGÖZ ECZANESİ 

İstiklal Cad. No:88 
Tel: 5148565 GEMLİK

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3103 
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)



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 Cad. Gemlik/BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40



O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
2002 v Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz. 

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

İyi bir gelecek Aykent ile başlar"
2008-2009 EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ
4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANA SINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-Î-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel = 5135084 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLARA 
unuHtsıur 

4-5-6-7-8SINIFIİMİA 
HARADA S SAAT İNGİLİZCE

Önce yurttan kaçtı, sonra 
kendisini polis olarak 

tanıtıp gasp yaptı
Bursa'da, kendisini polis olarak 
tanıtarak şehrin en işlek cadde 
sinde bir gencin cep telefonunu 
gasp eden 2 kişi polis tarafından 
yakalandı. Haberi sayfa 8’de

Sitelerinin önündeki otobüs durağının Ulutaş sitesine kaldırılmasına tepki gösterdiler

Hisar Sitesi 
sakinleri kaldırılan
duraklarını istiyor

Gemlik girişin 
de bulunan Hisar Site 
si önündeki otobüs 
durağının kaldırılması
na tepki gösteren Site 
sakinleri, duraklarının 
yeniden belirlenen ye 
re konmasını istiyor
lar. Hisar Mahallesi 
Muhtarı Şükrü Koca 
bıyık, yapılanın haksız 
lık olduğunu söyledi. 
Haberi sayfa 3’de

Güler; “Yasakçı 
karardan 

geri dönülsün”

CHP Gemlik İlçe Başkanı Cem Güler, 
Temmuz ayı belediye meclisi birinci 
toplantısında İskele Meydanı’nın sivil 
toplum örgütlerine geçtiğimiz dönem 
de olduğu gibi yine kapatılmasına tep 
ki gösterdi. Haberi sayfa 2’de

Yasak bölge
Belediye Meclisi önceki gün İskele Meydanı’nda 

yaptırılan Festival Alanını siyasi partilerin ve sivil 
toplum kuruluşlarının kullanımına izin vermedi.

Bu alan yasak bölge.. Devamı sayfa 5’de

İIİIMIMİMİIM 
MBİlİllMİllllİlttlIlll 
Bursa'da narkotik polisi tarafından 
düzenlenen operas yonda Van 'dan 
getirilen bir plastik bidon içindeki 
otlu peyni rin arasında uyuşturucu 
madde getiren 2 zanlı, 5 kilogram 
esrarla yakalandı. Haberi syf8’de

SavcrJan itiraz/Balbay 
dalıil 9 kişi tutuklansın' 
Erg ene kon soruşturmasını yürü 
ten İstanbul Cumhuriyet Savcısı 
Zekeriya Öz, tutuklama istemiyle 
sevkettiği isimlerin serbest bırakıl
masına itiraz etti. Haberi sayfa 5’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Zor günler...

Ankara'nın taşına bak..
Gözlerimin yaşına bak..
Uyan uyan Gazi Kemal 
Şu feleğin işine bak..

Çok zor günler yaşıyoruz..
Güvensizlik..
Tedirginlik..
Korkaklık..
Toplumun her yanını sardı..
Ülke bu labirentten çıkmak zorunda..
Hukuk..
Siyaset..
TSK..
Emniyet..
Elele vermeden çıkış yok..

Kılıcını vurdum taşa 
Taş yarıldı baştan başa 
Uyan da bak Gazi Kemal 
Başımıza gelen işe.

Gerginlik giderek dozunu arttırıyor.
Durum gerçekten de çok vahim..
Duruma mukayyet olacak kişi gösterdiği 

refleks,takındığı tavır ve ortaya koyduğu 
yaşam biçimiyle ne yazık ki "tarafsızlığını" 
yitirmiştir..

Onun için kurumlar kendileri arasında 
uzlaşı ortamı yaratacak ve halka olumlu 
mesajlar verecekler..

İtişip kakışma Türkiye'de son 6 yılın 
yönetim biçimi oldu..

Artık..
İktidarı elinde tutanların bu akıl dışı ve 

çağın çok gerisinde kalmış ilkel tutumdan 
vazgeçmeleri gerekiyor..

Yoksa..
Mesnetsiz..
İçi boş..
Uyduruk..
Ve de sanal çeteler ortaya çıkararak ve 

kulağından tuttuğunu içeri atarak çözüm 
üretilmez..

Türkiye aydınlanmaz..
VVatt'ı düşük ampulün ülkeye ışık ver

meyeceği aşikardır..
Bir de sırtında yolsuzluk,irtikap,rüşvet 

küfesi olanların temiz toplumdan söz 
etmeleri olsa olsa buz üzerine yazı yaz
maktır..

Görünen o ki..
Türkiye’nin çok vakit geçirmeden yeni 

bir siyasal yapıya kavuşması ve.
Sosyal,
Hukuksal,
Ekonomik bağlamda soluklanması 

gerekmektedir.

Ankara'nın dardır yolu
Düşman aldı sağı, solu.
Sen gösterdin Paşam bize 
Böyle günde doğru yolu.

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK

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

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem 
Güler, Temmuz 
ayı belediye 
meclisi birinci 
toplantısında 
İskele Meydanı’nın 
sivil toplum 
örgütlerine 
geçtiğimiz 
dönemde olduğu 
gibi yine kapatıl- 
rhasına tepki 
gösterdi.
Güler, yaptığı 
yazılı açıklamada; 
"AB yolunda 
olduğu olduğu 
iddia edilen 
Türkiye'ye yakış
mayan bu yasakçı 
karardan geri 
dönülmesini 
beklemek, temel 
insan hak ve 
özgürlükleri ile 
hukuka ve 
demokrasiye

olan inancımızın 
temel gereğidir" 
dedi.
Gemlik Belediye 
Meclisinin 
Temmuz ayı ilk 
toplantısında iskele 
meydanı hakkında 
alınan kararın 
toptancı bir 
anlayışla tüm 
sivil toplum 
örgütlerinin 
etkinliklerine

kapatılmasını 
hayret ve üzüntüyle 
öğrendiklerini 
belirten CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler 
açıklamasında;
"Bu karar, kendisi 
dışında söyleyecek 
sözü ya da 
yapacağı etkinliği 
olan sivil toplumun 
farklı seslerine 
tahammül 
edemeyen,

demokrasiyi 
ve özgürlükleri 
genişletme 
iddiasının aslında 
büyük bir aldatmaca 
olduğu iyice , 
anlaşılan, eğitim ve 
kamu kuramlarında 
türban özgürlüğün
den başka özgürlük 
tanımadığı kanıt
lanan AKP'nin, 
özgürlüklere ve 
demokrasiye 
bakışını bütün 
çıplaklığıyla ortaya 
koymuştur. Bu 
kararın bir an önce 
düzeltilerek, AB yol
unda olduğu iddia 
edilen Türkiye'ye 
yakışmayan bu 
yasakçı karardan 
geri dönülmesini 
beklemek, temel 
insan hak ve özgür
lükleri ile hukuka ve 
demokrasiye olan 
inancımızın temel 
gereğidir" dedi.

SATILIK - KİRALIK LİİX DAIRHER VG İŞYERLERİ 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+l ve 4+l normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+l ve 3+l normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısınca-, Final Dershanesİ’ıiö

yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansöriuj KglptifCıİi 
3+l !50m2 normal daire .
KİRALIK DAİRELER ve İŞLERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+] normal dâire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

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

Gemlik KHrfez
OIHLİK’İN İLK OONlOK SİYASİ OAZITISİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Sitelerinin önündeki otobüs durağının Ulutaş sitesine kaldırılmasına tepki gösterdiler

Hisar Sitesi sakinleri 
kaldırılan duraklarını istiyor

Gemlik girişinde bulunan Hisar Sitesi önündeki otobüs 
durağının kaldırılmasına tepki gösteren Site sakinleri, duraklarının 
yeniden belirlenen yere konmasını istiyorlar. Hisar Mahallesi 
Muhtarı Şükrü Kocabıyık, yapılanın haksızlık olduğunu söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hisar Mahallesi'nde 
bulunan Hisar 
Sitesi sakinleri 
kaldırılan edilen 
eski otobüs durak
larını geri istiyor. 
Hisar Mahallesi 
Muhtarı Şükrü 
Kocabıyık, 
daha önce yapılan 
ancak bazı kişiler 
tarafından 
kaladırtıldığını 
ileri sürdüğü 
durağın, otobüslerin 
yanaşması için 
cep bulunmasına 
karşın iptal 
edilmesinin 
haksızlık olduğunu 
söyledi.
Karayollarının da 
onayıyla daha önce 
durak olarak belir
lenen ve kullanılan 
durağın iptal edile 
rek üst kısımda 
bulunan Ulutaş 
Sitesi’ne çıkarıldığını 
söyleyen Muhtar 
Kocabıyık, vatan
daşların şikayet 
etmeleri üzerine 
otobüs güzergahının 
yeniden eski 
konumuna geti 
rildiğini ancak 
bu kez durağın 
iptal ettirildiğini 
belirterek, durumu 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanlığına 
dilekçe ile bildirdik
lerini söyledi. 
İptal edilen otobüs 
durağının bazı 
kişi lerce iptal 
ettirilerek Ulutaş 
sitesine çıkarıldığını 
ileri süren 
Kocabıyık, 
"Ulutaş sitesine 
çıkan otobüs 
arka kesimden 
dolaştığı için Hisar 
sitesi oturanları 
mağdur oldular ve 
çoğalınca Ulutaş

Hisar Mahallesi Muhtarı Şükrü Kocabıyık, 68 hanenin kullandığı 
otoüs durağının kaldırılmasına tepki gösterdi.

sitesine çıkarılan 
otobüs güzergahı 
yeniden yola 
verildi ancak, bu 
kez de Hisar Sitesi 
önündeki durak 
burada oturanları 
cezalandırmak için 
kaldırıldı" dedi.
DURAĞI GERİ 
İSTİYORLAR-

Durağın haksız 
yere kaldırıldığını 
söyleyen Hisar 
Mahallesi Muhtarı 
kendilerine 
öne sürülen 
gerekçelerin 
mazeret 
olamayacağını da 
savunarak 
"Hisar sitesi

68 haneden 
oluşuyor ve 
kalabalık bir 
yerleşim merkezi 
konumunda. 
Burada oturan 
insanlarımız şimdi 
mağdur oldular 
ve otobüs durak
larını geri istiyorlar." 
şeklinde konuştu.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YauYORUM

Biraz utanın artık!....
AKP Milletvekili Burhan Kuzu, AKP’li 

üç milletvekilinin gündeme getirdiği “e 
mekli milletvekillerine kıyak gelir” konu 
sunda demeç vermiş...

Demiş ki: (Sıkılmadan, utanmadan)
“Emekli vekillerin hepsinin hali vakti 

yerinde değil.
Aralarında öyle sefalet içinde olanlar 

var ki, belki bunlar için özel bir yasa 
çıkarılabilir veya fon oluşturulabilir.”

Adam bir dönem milletvekilliği yaptı 
diye, başka hiç kimseye tanınmayan ayrı
calıktan yararlanıyor ve şıpın işi emekli 
oluyor... Ballı börekti emekli maaşı alıyor..

Kendisi ve birinci dereceden yakınları 
en pahalı özel hastanelerde, gerekirse yurt 
dışında tedavi görüyor...

Yetmiyor; hiçbir emeklinin almadığı 
kadar yüksek (bugün itibarıyla 4 bin 200 
YTL) emekli maaşı alıyor...

Ve Burhan Kuzu, bu vekillerin araların
da “sefalet içinde yaşayanlar” olduğunu 
söylüyor!

“Pes” falan demeyeceğim; kocaman 
bir” Utan” diyeceğim!

Öyle bir Sosyal Güvenlik Reformu Yasa 
Tasarısı hazırlayacaksınız ki bu tasarıyla 
halen 800 YTL maaş alan SSK’hların aldık
ları parayı bile 600 YTL’ye indire
ceksiniz...( insafsızlar .acımasızlar)

Bu yetmeyecek; işçilerin analarının ak 
sütü kadar helal olan “kıdem tazminatı”nı 
yok edecek, kendi kesenize koyacak, mil 
yonlarca kişinin gelecek umudunu çöpe 
atacaksınız...

Çalışma süresini ve emekli olma yaşını 
yükselterek, emekli olmayı imkânsız hale 
getireceksiniz!

Sonra da “Öyle yoksul vekiller var ki 
onlara özel yasa çıkaralım” diyeceksiniz...

Ayna 10.000 ytl maaş -ucuz yemek, loj
manlar, bedava seyahatler Jüks ,deri kaplı 
koltuklar, her şeyi ben bilirim tavrı ile, yük 
sekten bakma, ihaleler, fonlar

Haydi oradan! Bizleri hepten enayi ye 
rine mi koyuyorsun ?

AKP’nin kuzu görünümlü kurdu, 
Burhan Kuzu!

Sizi Anayasa değişikliklerinde de 
gördük.

Ülkeyi bir kaosa sürüklediniz , bizler 
500 lira emekli maaşı alan cumhuriyet 
çocukları sizlerden şikayetçiyiz. Bunu 
bilin.

Burada olmazsa ,ahrette iki elim 
yakanızda olacak..

Sefaletin ne olduğunu görmek istiyor
san; başını vekil arkadaşlarından oluşan 
dar çevrenden kaldır da partinin her fırsat
ta bulgur, kömür dağıttığı 12 milyon kişiye 
bak!

“Vekilin vekilliğini” yapma, “milletin 
vekili” ol!

4 bin 200 YTL alan emekli vekile acı
mayı bırak, 500 YTL ile yaşam mücadelesi 
veren asilin emeklisiyle ilgilen!

Eğer “Hayır ben emekli vekiller için de 
bir şey yapacağım” diyorsan, o zaman 
partinin yetkililerine söyle, onlara da sada
ka dağıtsınlar!

Nasıl olsa yaptığınız tek iş bu...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Gemlik Körfez
aıaıln^N Ihta oumvûk ıHtd «aaıvael

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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i Seyfettin ŞEKERSÜZ
Bisikletlerin 
kaldırımlarda 
gezmelerine 
ahşan vatandaşlar 
otobüs durağına 
park eden 
bisikleti görünce 
şaşırdılar.
Normal bir araç 
gibi kullandığı 
bisikletini

I otobüslerin 
| yolcu indirip 
h bindirdikleri

I İstiklal 
Caddesindeki

durağa park 
eden vatandaş 
otobüs şoförlerinin 
durağa yanaşmaları
na engel oldu. 
Her türlü gariplik
lerin yaşandığı 
toplumlarda belki 
de görmeye alışa
cağımız türden yaşa 
nan görüntü insan
lara ters gelse de 
normal karşılandı. 
Kaldırımlarda 
gelişi güzel dolaşan 
ve yürüyenleri 
rahatsız eden 
bisikletlerin otobüs

duraklarına park 
etmeleri yadırgansa 
da sıcak havalarda 
ve trafiğin yoğun 
olduğu Gemlik'te 
insana "bu kadarına 
da pes doğrusu" 
dedirtmez herhalde. 
Kaldırımlarda her 
türlü seyyar esnafın 
tezgah açabildiği 
ilçede bisikletin 
otobüs durağına 
park etmesi 
insanları şaşırtsa da 
onlar da nihayet 
ulaşım aracı 
yerine geçiyor.

Piyanist Durmuş Ergül’ün oğlu Sertaç, erkekliğe adım attı

Nejat fllp, coşturdu

Gemlik’in tanınmış 
piyanistlerinden 
Durmuş Ergül’ün 
oğlu Sertaç, 

। erkekliğe adım attı. 
Geçtiğimiz günlerde 
Durmuş ve Serap 
Ergül’ün biricik 
oğulları Sertaç’ın 
sünnet düğünü 
Manastır Mert 
Aile Gazino

; su’nda yapıldı. 
: Kalabalık davetli 
topluluğunun

bulunmaktan onur 
duyduğunu söyledi.

katıldığı sünnet 
düğününde 
Piyanist Şantör 
Nejat Alp, ge
ceye renk kattı. 
Davetlileri geç 
saatlere kdar 
eğlendiren 
Nejat Alp, 
Gemlik’te 
olmaktan 
mutluluk 
duyduğunu ve
Ergül ailesinin bu 
güzel mürvetinde

İnegöl ün ünlü köftecisi Orhan 
İmanı HslanDiıılenıııelesiMıli!
İnegöl köftesini 
dünyaya duyuran 
ve İnegöl’ün tanıtı 
mında büyük yeri 
olan ‘Köfteci Orhan’ 
Gemlik’te şube açtı. 
Gemlik Orhangazi 
yolunda bulunan 
İmam Aslan Dinlen 
me Tesisleri’nde 
kiraladığı yerin 
inşaatını bitirerek, 
kapılarını müşterile 
rine açan Köfteci 
Orhan’ın sahibi 
Orhan Çelik, 
“Gemliklilere 
İnegöl köftesi nin 
gerçeğini ağız 
tadıyla yedirmek 
için üçüncü şube 
mizi İmam Aslan 
Dinlenme Tesisle 
ri’nde açarak, 
hizmete 
şoktuk.” dedi.
İnegöl merkezimiz
den sonra Bursa 
Kent Meydanı’ndaki 
şubesini bir süre 
önce hizmete sokan 
köfteci orhan kendi 
ne özgü dekorasyo 
nu ile İmam Aslan

Dinlenme Tesisle araç sahiplerine
ri’nde Gemlik Yalova ve Gemliklilere 
yolunda seyreden hizmet verecek.

TEŞEKKÜR
Biricik oğlumuz Sertaç’ın 
sünnet düğününe gelerek 

bizleri onurlandıran
Piyanist Şantör Nejat Alp’e, 

düğünümüze katılan tüm davetlilere, 
çelenk ve çiçek gönderenlere, 

ayrıca Mert Ali Gazinosu Sahibi 
Seher ve CelalDuraklı’ya, 

Olcay Saç Tasarım Salonu sahibi 
Olcay Baykız’a, Stüdyo Prestij ile

Foto Fatih’e teşekkür ederiz.

Serap & Durmuş ERGÜL
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Yasak bölge..

bu alan, maalesef ihtiyaca 
yetecek büyüklükte değildir.

30 yıl öncesinin Gemlik’i 
bugün yok.
Nüfus büyüdüğü gibi ilçe 

sınırları da büyüdü.
Araç sayısı her gün artıyor.
Ahmet Dural Meydam’mn 

genişletilmesi büyük bir 
ihtiyaçtır.

Bunun da tek yolu Çarşı 
Camiinin başka bir alana 
yapılması, yavaş yavaş 
sahile doğru kamulaştır
malar yapılarak, büyük 
bir alan açılmasıdır.

Siyasi partiler ve sivil 
toplum kuruluşları 
demok rasimizin 
vazgeçilmez unsurların
dan olduğu için onların 
ihtiyaçları giderilmelidir.
Festival alanı, yılın kaç 

gü nü kullanılıyor bir 
düşünün.

Gemlik’in kurtuluş şen

Gemlik’te miting veya 
toplantı yapılabilecek bir 
atan yok.
Böyle bir alanı yaratacak 

olan kurum Belediye Meclisi 
dir.
İlçenin en önemli merkezi 

Ahmet Dural Meydanı’dır.
Ne var ki adı meydan olan

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri guler@hotmall.com

liklerinin yapıldığı birkaç 
gün, belki birkaç da açık 
hava konseri yapılıyor o 
kadar.
Bu alanın siyasi partilere 

ve sivil toplum kuruluşlarına 
verilmesinin ne gibi sakın
cası olabilir?

Ben bulamıyorum.
Şarkıcılar türkücüler 

gelince, popülist yaklaşım

larla onlara izin vereceksin, 
Sivas Olayları’nda yakılan
ları anma için yapılacak 
toplantıda konuşma yapan
lara elektrik vermeyeceksin.

Bu olur mu?
AKP’liler bu kararı neden 

aldı anlamak güç.
Belediye Meclisi o zaman 

alternatif alan göstermeli.
Mitingler Kordon’da mı 

yapılmalı.
Bir konuşmacı halka 

hitap ederken Ahmet 
Dural Meydam’nı mı kul
lanmalı.

Buna da izin veril 
meyeceğine göre, çare 
bulunmalı.

CHP İlçe Başkanı Cem 
Güler haklı olarak alınan 
karara tepki gösteriyor.

Yalnız CHP değil diğer 
partilerde ve sivil 
toplum kuruluşları tepki

göstermeliydiler.
Alternatif alanlar açılırken, 

ilçenin giriş ve çıkışlarının 
da yeniden düzenlenmesi 
zorunlu hale geldi.

Dün, akşam saat 19.oo 
sıralarında İstiklal 
Caddesi’nden aracımla 
giderken, trafiğin Ahmet 
Dural Meydam’ndan nere 
deyse Sağlık Ocağı’na kadar 
kuyruk olduğuna tanık 
oldum.

Bu hergün böyle.
Yaz nedeniyle sahil 

beldelerine gidenler şehir 
içine girdiğinde, fabrikaların 
dağılma saatlerinde trafik 
tamamen kilitleniyor.

Bu durum giderek artacak.
Belediye Meclisi ilçe 

trafik sorununu masaya 
yatırmalı..

Meclis hep yeni imar alan
ları açmakla uğraşmamalı, 
ilçenin temel sorunlarına 
çözüm bulmalı.
Partiler ve sivil toplum 

kuruluşlarının bir miting 
alanına ihtiyacı var.

Bu alanı bulup açtıracak 
kurum Belediye Meclisi’dir.

Yasakçı Belediye Meclisi 
yerine, üretken Meclis 
görmek istiyoruz.

Savcı dan itiraz: Balbay 
dahil 9 kişi tutuklansın

1İlhSİIIİIIİl|İI!l!İBİIialllll
Ergenekon 
soruşturmasını 
yürüten İstanbul 
Cumhuriyet 
Şavcısı Zekeriya 
Öz, tutuklama 
istemiyle sevkettiği 
isimlerin serbest 
bırakılmasına 
itiraz etti. 
İstanbul Cum
huriyet Savcılığı, 
Ümraniye'de bir 
gecekonduda 
ele geçirilen 
patlayıcılarla 
ilgili başlatılan 
Ergenekon 
soruşturmasının 
son dalgasında 
gözaltına alınan 
ve mahkeme 
sorgularının 
ardından serbest 
bırakılan Mustafa 
Balbay'ın da 
aralarında bulun
duğu 9 kişinin 
peşini bırakmıyor. 
Şavcı Zekeriya 
Öz, İstanbul 
13. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin 
serbest bırakma 
kararına itiraz 
etti. Soruşturmayı 
yürüten Cumhuriyet

savcıları, 
tutuklanması 
istemiyle 
mahkemeye sevk 
edilen Cumhuriyet 
Gazetesi Ankara 
temsilcisi Mustafa 
Balbay, 20 bin YTL 
para karşılığında 
serbest bırakılan 
Prof. Dr. Ercüment 
Ovalı, Murat Avar, 
Halka ve Olaylara 
Tercüman Gazetesi 
Genel Yayın Yönet 
meni Ufuk Büyükçe 
lebi, İşçi Partisi 
Öncü Gençlik 
Genel Başkan 
Yardımcısı Tunç

Akkoç, Siyami 
Yalçın, Neriman 
Aydın, emekli 
Tümamiral 
İlker Güven 
ve Hamza 
Demir'in serbest 
bırakılmasına 
itirazda bulundu. 
Savcılığın itirazını 
değerlendirecek 
olan İstanbul 
13. Ağır Ceza 
Mahkemesi, 
9 kişi hakkında 
tutuklama kararı 
verirse şüpheliler 
hakkında 
yakalama kararı 
çıkarılacak.

Lübnan'da, Birleş 
miş Milletler Geçici 
Görev Gücü 
(UNIFIL) bünyesin
deki Türk askerinin 
görev süresinin, 5 
Eylül 2008 tarihin
den itibaren 1 yıl 
daha uzatılması için 
Hükümete izin veril 
meşini öngören Baş 
bakanlık Tezkeresi, 
TBMM Genel Kuru 
lu'nda kabul edildi. 
Tezkerede, BM 
Güvenlik Konse 
yi'nin 11 Ağustos 
2006 tarihinde kabul 
ettiği 1701 sayılı 
karar ve TBMM'nin 5 
Eylül 2006 tarihinde 
bir yıl için verdiği 
izin çerçevesinde 
Türkiye'nin, UNI 
FIL'e Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) 
unsurlarıyla katkı 
sağladığı belirtildi. 
İzin süresinin, TB 
MM'nin 29 Mayıs 
2007 tarihinde verdi 
ği bir kararla 5 Eylül 
2007 tarihinden itiba 
ren 1 yıl uzatıldığı 
ifade edilen tezke 
rede, Türkiye'nin, 
UNlFIL’e katılımının 
bölgede barış ve 
istikrarın korun
masına yönelik poli
tikasının sürdürül 
meşine önemli

katkıda bulunduğu 
kaydedildi.
UNlFIL'in görev 
süresinin, 31 Ağus 
tos 2008 tarihinde 
sona ereceği, görev 
süresinin 31 Ağus 
tos 2008 tarihinden 
sonraki dönem için 
yenilenmesi yönün 
de BM Güvenlik 
Konseyi tarafından 
Ağustos ayı içinde 
bir kararın kabul 
edilmesinin beklen 
diğine işaret edilen 
tezkerede şu ifade 
lere yer verildi: 
"Lübnan'daki siyasi 
ve güvenlik ortamı 
nın ülkedeki askeri 
unsurlarımızın 
görevlerini sürdür 
meleri bakımından 
uygun olduğu 
düşünülmektedir. 
Bu hususlar ışığın
da, Lübnan makam
larının doğrudan 
talepleri ve 

bölgedeki güvenlik 
koşulları da 
dikkate alınarak, 
BM Güvenlik Konse 
yi'nin UNlFIL'in 
görev süresinin 
uzatılması yönünde 
karar alması duru
munda, hudut, 
şümul ve miktarı 
Hükümetçe belir
lenecek Türk Silahlı 
Kuvvetleri 
unsurlarının, 1701 
sayılı BM Güvenlik 
Konseyi Kararı ve 
TBMM kararı ile 
tespit edilen ilkeler 
kapsamında, 5 Eylül 
2008 tarihinden 
itiba ren bir yıl daha 
UNIFIL harekatına 
iştirak etmesi ve 
bunun la ilgili gerek 
li düzenlemelerin 
Hükümet tarafından 
yapılması için 
Anayasanın 92. 
maddesi uyarınca 
izin verilmesi."

mailto:uler@hotmall.com
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ORHAN KÖFTE
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ NDE AÇILDI 
GEMLİKLİ 

MÜŞTERİLERİMİZİ BEKLİYORUZ 
ORHAN KÖFTE’DE 

ÇALIŞACAK BAY BAYAN 
GARSON VE KOMİLER, 

MUTFAKTA VE TEMİZLİK BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK ELEMANLAR, 

BAHÇE İŞLERİNDE DENEYİMLİ ELEMAN VE 
IZGARADA ÇALIŞACAK 

TECRÜBELİ ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ

Tel : 514 55 88 - 514 55 99
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DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ

Ergenekon iddianamesi hazır)

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83

"Ergenekon" soruş
turması kapsamında 
hazırlanan ve bitme 
aşamasına gelen 
iddianamede, arala 
rında emekli Tuğge 
neral Veli Küçük ile 
İşçi Partisi Genel 
Başkanı (İP) Doğu 
Perinçek'in de yer 
aldığı 48'i tutuklu 85 
sanığın bulunduğu 
belirtildi. İddianame 
haftasonuna kadar 
savcılığa sunulacak. 
Tutuklanan emekli 
Orgeneraller Hurşit 
Tolon ve Şener Eruy 
gur ile ATO Başkanı 
Sinan Aygün için 
ek iddianame 
düzenlenecek. 
Edinilen bilgiye gö 
re, 12 Haziran 2007 
de, Ümraniye'de bir 
gecekonduda el 
bombaları ve fün 
yelerin elde edilmesi 
sonrası açığa çıkar 
tıldığı kaydedilen 
"Ergenekon Terör 
Örgütü'ne ilişkin 
iddianamenin hazır
lanması konusunda
ki çalışmalar sürü 
yor. Yazımı biten 
iddianamenin, halen 
Ulusal Yargı Ağı 
Projesi (UYAP) 
sistemine aktarılarak 
kayıt edilmesi işlem
ine devam ediliyor. 
Bu işlemin bitmesi 
nin ardından tamam
lanacak iddiana

menin, önümüzdeki 
Cuma gününe kadar 
İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına sunu 
lacağı öğrenildi.
60 SAYFA AYRILDI 
İddianamede, emekli 
Tuğgeneral Veli Kü 
çük ve İP Genel Baş 
kanı Doğu Perin 
çek'in de bulunduğu 
48'i tutuklu, toplam 
85 sanığın yer ala
cağı kaydedildi. Top 
lam 40 bölümden 
oluşan ve 2500 say 
fa olması beklenen 
iddianamenin 60 say 
fasında sadece 
"Danıştay Saldırı 
sı"nın ele alındığı 
belirtildi. İddiana 
mede, ayrıca suikast 
sonucu öldürülen 
bazı kişilerin de adı 
nın geçtiği öğrenildi. 
-EK IDDİANAME- 
Son operasyonda 
gözaltına alınarak ve 
tutuklanmalarına ka 

rar verilen ADD Baş 
kanı emekli Örgene 
rai Şener Eruygur, 
emekli Orgeneral 
Hurşit Tolon ve ATO 
Başkanı Sinan Ay 
gün ile diğer 7 tutuk 
lu şüphelinin de ara 
larında bulunduğu 
kişiler hakkında ise 
ek iddianame düzen
leneceği ifade edildi. 
-SORUŞTURMA 
SÜRECI- 
"Ergenekon Soruş 
turması" kapsamın
da, son olarak gözal 
tına alınan kişilerden 
önce, emekli Tuğge 
neral Veli Küçük ve 
İP Genel Başkanı 
Doğu Perinçek ile 
Kuddusi Okkır'ın da 
bulunduğu 49 kişi 
tutuklanmıştı.
Bu kişilerden sağlık 
sorunları nedeniyle 
tahliyesi kararlaştın 
lan Okkır, tedavi 
gördüğü Edirne'deki 

Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hasta 
nesi’nde hayatını 
kaybetmiş ve tutuklu 
kişi sayısı 48'e düş 
müştü. Olaya ilişkin 
son operasyonda 
gözal tına alınan 
kişilerden Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
(ADD) Genel Başka 
m emekli Orgeneral 
Şener Eruygur, emek 
li Orgeneral Hurşit 
Tolon, ATO Başkanı 
Sinan Ay gün, emek
li Albay Haşan Atilla 
Uğur, Osman Gür 
büz, Barbaros 
Hayrettin Altıntaş, 
İbrahim Özcan, Birol 
Başaran, Durmuş Ali 
Özoğlu ve Kemal 
Aydın tutuklanmıştı. 
Bu kişilerinde tutuk
lanmasıyla, geçen yıl 
başlayan soruştur
ma kapsamında şu 
ana kadar tutukla 
nanların sayısı 58'e 
yükselmişti. Son 
operasyonun ardın
dan adliyeye sevk 
edilen Cumhuriyet 
Gazetesi Ankara 
Temsilcisi Mustafa 
Balbay, Halka ve 
Olaylara lercuman 
Gazetesi Genel Ya 
yın Yönetmeni Ufuk 
Büyükçelebi, İP 
Öncü Gençlik Genel 
Başkan Yardımcısı 
Tunç Akkoç, Prof Dr. 
Ercüment Ovalı, 

yazar Erol Müter 
cimler ile Türkiye 
Gençlik Birliği'nin 
önceki Genel Baş 
kanı Adnan Türk 
kan'ın da bulunduğu 
11 kişi ise savcılık 
ya da mahkemeden 
ser best bırakılmıştı. 
Ergenekon sanıkları 
başka cezaevlerine 
nakledildi 
Aralarında emekli 
Orgeneral Şener 
Eruygur ve Hurşit 
Tolon'un da bulun
duğu Ergenekon da 
vasi zanlılarının 
kaldığı Metris Ceza 
evi'nde dün akşam 
nakil bilmecesi 
yaşandı. Ergenekon 
zanlılarının başka 
yere nakil edileceği 
bilgisi üzerine Met 
ris'te bekleyen haber 
çiler, saat 23.00 
sıralarında çıkan 
büyük bir cezaevi 
aracını takip ettiler. 
Sivil polis ekipleri 
eşliğinde çıkan Ceza 
evi aracı, TEM otoy
olunu takip ederek 
Mahmutbey gişele 
rinden çıkıp Edirne 
istikametine gitmeye 
başladı. Bu şırada 
Metris Cezaevi'nden 
yoğun güvenlik ön 
lemleri altında başka 
bir cezaevi aracı da 
ha çıktı. İçinde Erge 
nekon zanlılarının 
bulunduğu sanılan 

ve çevresinde yoğun 
güvenlik önlemleri 
alınan ikinci araçta 
TEM otoyoluna çıka 
rak, ilk aracın tam 
tersi istikamet olan 
İzmit yönüne doğru 
gitti. İzmit güzerga 
hında yoğun güven
lik önlemleri altında 
devam eden cezaevi 
aracı, yaklaşık 1,5 
saatlik yoldan sonra 
Kandıra F tipi Ceza 
evi'ne vardı. Yoğun 
güvenlik önlemleri 
altında Kandıra'ya 
giden cezaevi aracı
na yolda değişik 
araçlık eskorttuk 
yaptı. Araç konvoyu 
daha sonra TEM 
otoyolundan ayrıla 
rak Kandıra F tipi 
Cezaevi'ne giriş 
yaptı. Bu arada 
Edirne istikametine 
giden büyük cezaevi 
aracı da TEM 
otoyolunu kullandı. 
Aynı şekilde yolda 
farklı araçlarla 
güvenliği sağlanan 
cezaevi aracı 
da Tekirdağ 
F tipi Cezaevi'ne 
giriş yaptı. 
'Konvoyun
Tekirdağ Cezaevi'ne 
girişi sırasında 
habercileri taşıyan 
araçta yanlışlıkla 
içeri girince 
jandarma tarafından 
dışarı çıkarıldı

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ... 
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 

ÖZEL TASARIMLAR...

35 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Fax: 513 35 95
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ten Mm Otlu peynir arasında uyuşturu 
satan zehir tacirleri yakalandı

KIRIM Kongo 
Kanamalı Ateşi 
(KKKA) hastalığı 
nedeniyle has
tanede tedavi gören 
4 kişi daha 
yaşamını yitirdi. 
Karabük'ün Eflani 
İlçesi'nde Şirin 
Yılmaz (59), Ankara 
Numune Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesinde, 
Amasya’nın 
Gümüşhacıköy 
İlçesi’nden Cafer

Sağlam (74) dün 
Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde, 
12 gündür tedavi 
gören İbrahim 
Güven (61) 
Çanakkale 
Devlet 
Hastanesi’nde, 
Mustafa Kayrı da 
(46) Bursa’da 
getirildiği özel has
tanede yaşamını 
KKKA’dan yitirdi.

Bursa’da narkotik 
polisi tarafından 
düzenlenen operas 
yonda Van'dan getir
ilen bir plastik bidon 
içindeki otlu peyni 
rin arasında uyuştu
rucu madde getiren 
2 zanlı, 5 kilogram 
esrarla yakalandı. 
Uyuşturucu şevki 
yatında narkotik 
köpeklerine yakalan
mamak için bol 
kokulu otlu peynir 
bidonunu kullandık
ları belirlenen zan
lılardan birinin 
babasının 2 yıl önce 
düzenlenen uyuştu
rucu operasyonu 
kapsamında halen 
cezaevinde 
tutuklu bulunduğu 
öğrenildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, bazı kişi
lerin Van'dan temin

ettikleri uyuşturucu 
maddeleri Bursa’da 
satmak istediği bil
gisi üzerine Narkotik 
Büro Amirliği hareke 
te geçti. Zaman 
zaman Bursa'ya 
gelmesine karşılık 
Van'da inşaat işçiliği 
yapan Erkan K.'nın 
Van'dan temin ettiği 
toz esrarı Bursa'ya 
getireceğini 
belirleyen Narkotik 
polisi, operasyon 
için hazırlıklara 
başladı. Erkan K.'nın 
uyuşturucu mad
deleri 'uyuşturucu 

ticareti yapmak'tan 
sabıkalı olduğu 
tespit edilen Ali 
B.'ye vereceğini 
netleştiren polis, 
Bursa-Ankara yolun
da operasyon 
düzeni aldı. Van'dan 
gelen otobüs 
tenTurankay mevki
inde inen Erkan K., 
ticari taksiyle gelen 
Ali B. ile birlikte 
Bursa şehir merkezi 
ne doğru yola çıktı. 
Gürsu kavşağında 
taksiyi durduran 
polis, taksinin 
bagajında yaptığı 

aramada bir plastik 
bidon içindeki otlu 
peynirin arasına 
paketler halinde 
gizlenmiş 5.6 kilo
gram esrar maddesi 
ele geçirdi. 
Operasyonla ilgili 
Erkan K. ve Ali B. 
gözaltına alındı. 
Zanlıların narkotik 
köpeklerinden 
çekinerek esrarın 
kokusunu kapatması 
için otlu peyniri ter
cih ettikleri belirlen
di. Zanlılardan Ali 
B.'nin babası 
Mehmet B.'nin 
2 yıl önce düzenle
nen uyuşturucu 
operasyonunda 
tutuklanarak ceza
evine gönderildiği 
ve halen tutuklu 
bulunduğu öğrenil
di. Emniyette sorgu
laması tamamlanan 
zanlılar 'İştirak 
halinde uyuşturucu 
ticareti yapmak* 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

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

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

ACİL SATILIK ve KİRAMIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Önce yuman kaçtı, sonra kenıllsinl 
polis olarak tanıtıp gasn yaptı

I

Bursa’da, kendisini 
polis olarak tanı
tarak şehrin en işlek 
caddesinde bir 
gencin cep telefo
nunu gasp eden 2 
kişi polis tarafından 
yakalandı. Kendisini 
komiser olarak 
tanıtıp cep telefo
nunu gasp eden 
zanlılardan Birol 
S.'nin Tekirdağ'daki 
Çocuk Esirgeme 
Yurdu'ndan 
kaçtığını ve uzun 
zamandır kayıp 
olarak arandığı 
belirlendi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, merkez 
Osmangazi İlçesi 
Altıparmak Caddesi 
üzerinde devriye 
gezen polis ekipleri, 
ellerinde polis telsizi 
bulunan iki kişiyi 
şüphe üzerine tak
ibe aldı. Şüpheliler 
Altıparmak Caddesi 
üzerinde karşılaştık
ları Kerim Ö.'ye (15) 
polis olduklarını 
söyleyerek kimliğini 
göstermesini istedil
er. Üzerinde kimliği

bulunmayan Kerim 
Ö.'yü bir internet 
kafeye götüren 
şüpheliler, 
internetten Kerim 
Ö.'nün TC kimlik 
numarasına baktı. 
Olayı uzaktan takip 
eden Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
iki şüphelinin Kerim 
Ö.'nün telefonunu 
almak istemesi üzer
ine harekete geçti. 
İnternet kafede 
suçüstü yakalanan 
ve kendisini 
komiser olarak tanı
tan Birol S. (15) 
çocuk şube ekipler
ine teslim edilirken 
İlker U. (29)

emniyete götürüldü. 
Emniyetteki 
ifadelerinde, 
aldıkları cep telefo
nunu satıp 
Antalya'ya çalış
maya gitmeyi 
planladıklarını 
söyleyen Birol 
S.'nin Tekirdağ 
Çocuk Esirgeme 
Yurdu'ndan kaçtığı 
ve uzun zamandır 
"kayıp" olarak 
arandığı bildirildi. 
Polis tarafından 
gözaltına alınan 
iki zanlı, "Polis 
süsü vermek 
suretiyle yağma" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
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Enerjide Dışa 
Bağımlılık Azalacak
Enerjide dışa bağım 
(ılığı azaltmak için 
elektrikte yerli kay
naklara ağırlık veril 
meye başlandı. 
Bu amaçla termik 
ve hidrolik santral
lerin kapasite 
kullanım oranları 
arttırıldı.
Mevcut santrallerde 
yapılan rehabilita
syon çalışmalarıyla 
7,4 milyar kilovvatt 
saat elektrik artışı 
sağlandı.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, yapılan 
çalışmaları 
"Enerjide Kurtuluş 
Savaşı" diye 
niteledi.
Ankara'da açıklama 
yapan Hilmi 
Güler'in verdiği 
bilgiye göre;
Türkiye'nin elektrik 
üretimi yaklaşık 
41 milyar megawat. 
Bunun yüzde 
50'den fazlası , 
103 hidrolik ve 
19 termik santralde

kamu tarafından 
üretiliyor.
Artan petrol 
fiyatları ve kuraklık 
nedeniyle elektrik 
üretiminde yerli 
kaynağa ağırlık 
veren bakanlık, 
bu santrallerin 
kapasitesini 
artırıyor.
Bu çerçevede 
termik santrallerde 
yapılan bakım- , 
onarımla 7,4 
milyar kilovvat 
saat elektrik 
artışı sağlandı. 
Diğer projeler 
tamamlandığında 
bu rakam 
14 milyar kilovvaat 
saate çıkacak. 
Güler, "Türkiye 
enerjide bir 
Kurtuluş Savaşı 
veriyor.Dışa bağım
lılıktan belli bir 
süre içerisinde 
azaltarak yerli 
kaynaklara dönme 
olacak, işte Afşin 
C ve D santralleri" 
diye konuştu.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
YATAŞ HOME

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir!

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cad. No: 11 GEMLİK 

TEL: 514 78 77

SATILIK DAİRE

ELEMAN ARANIYOR
M|DüHInMi;iIi^

BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

** 35 YAŞINI AŞMAMIŞ
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Müracaat«rsın^uron

ELEMAN ARANIYOR
2YILLIKELEKTRİK-ELEKTR0NİK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU YA DA 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MESLEK LİSESİ MEZUNU 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR. 
TEL: 513 30 54

Döküm Makina Ltd.Şti.

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 SİNEMA GÜNlflĞÜ
VEHİLIS SİNEMASI
Filmin Adı

0.... çocukları 
Arkadaşım Tilki

(Rezervasyon 
îel :51333 21)

14.00-16.15-19.00-21.15
14.15-16.00-19.15-21.00
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Yauru timsahlar Umurbey'de
Okulların tatil 
olmasıyla birlikte 
öğrencilerin ve 
gençlerin boş vakit
lerini değerlendir 
meleri ve becerilerini 
artırmaları için 
Umurbey Belediyesi 
tarafından gelenek
sel hale getirilen yaz 
spor kursları açıldı. 
Deniz Korkmaz'ın 
antrenörlüğünde 
Umurbey halı saha 
sında çalışmalarına 
başlayan genç tim
sahlar ile Seda 
Atalay'ın antrenör
lüğünde Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
okulu bahçesinde 
çalışmalarına 
başlayan basketbol 
öğrencileri hem 
sportif faaliyetlerde 
bulunacak hem de 
Bursaspor futbol 
takımının alt 
yapısını oluşturmak 
için çalışmalar 
yapacaklar.
30 Haziran 2008 de 
başlayan 30 Ağustos 
2008'e kadar devam 
edecek olan yaz 
spor kurslarına şu 
ana kadar 70 kişi 
kayıt yaptırdığı öğre
nilirken, Umurbey 
Belediyesi yaz spor

YURT İÇİ KARGO

ELEMANLAR ARANIYOR

kursları için talep 
fazla olunca kayıt
ların bir süre daha 
uzatılmasına karar 
verildiği bildirildi. 
Öğrencilerin yaz 
tatillerinde spor 
yapma olanağı bul
duğu Umurbey Bele 
diyesi yaz spor kurs 
larına her yaştan 
Öğrenci adeta akın 
ederken kayıt yap
tıran yavru timsah 
lara Bursaspor for
ması hediye edildi.

Futbol ve basketbol 
dallarından oluşan 
yaz spor kurslarının 
açılışını yapan Umur 
bey Belediye Başka 
nı Fatih Mehmet 
Güler, gençlere yöne 
lik yaptığı konuşma
da "Boş zaman
larınızı değerlendire
cek, spor yaparak 
zararlı alışkanlıklar
dan uzak kalacak ve 
edineceğiniz beceri
lerinizle de topluma 
faydalı bireyler 

olarak günlük yaşan
tınızda örnek oluştu
racaksınız. Yaz spor 
kurslarında eğitimci
leriniz gözetiminde 
yapacağınız çalış
malar ileride katıla
cağınız bedensel 
ağırlıklı sınavlarda 
veya yarışmalarda 
sizlere başarı 
yönünde katkı 
sağlayacaktır" dedi. 
Futbol çalışmalarını 
yapan öğrencilerle 
de sohbet eden

Başkan Güler, 
değerli hocalarla 
iyi bir çalışma 
geçireceklerini 
belirterek "Bursa 
spor futbol 
takımının alt yapısını 
oluşturmak ve 
Bursa kentinin 
değeri ile Bursaspor 
bilincini arttırmak 
gerekir. Ben sîzlerin 
gelecekte büyük 
başarılara imza 
atacağınıza 
inanıyorum.

Gençlerimize 
imkânlar tanınması 
halinde başarılı 
olmamaları için 
hiçbir neden yok. 
Çünkü futbol 
sporunun alt yapısı 
beldemiz genç
lerinde mevcuttur. 
Yerel yönetim 
olarak imkânlarımız 
ölçüsünde tüm 
spor dallarına 
her türlü desteği 
sağlamaya devam 
edeceğiz" dedi.

FİRMAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
EN AZ LİSE MEZUNU

BİLGİSAYAR VE ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN BAYAN 

EN AZ ORTAOKUL MEZUNU ASKERLİĞİNİ 
YAPMIŞ BAY ELEMENLAR ALINACAKTIR.

Müracaatları adet fotoğraf ile 
şahsen yapılacaktır

Q- Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım
>- nüfus cüzdanımı kaybettim.
3 Hükümsüzdür. CAVİT MİRASYEDİ

SATILIK MÜSTAKİL BİNA
500 M2 Bahçe içerisinde 

3 katlı 
12 tonluk zeytin havuzlu 

SATILIK BİNA 
Güvenli Köyü

0.5352772314

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
HÜSEYİN ÖRNEK

SATILIK DAİRE
2+1, Çift Banyo, 

Çift Balkon, 
117 m2,5. Kat 

68.000.00- YTL
HamidiyeMlı. Hürriyet Cad. RalıkSlı
0.537720 43 53

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR
ImUlLİ •

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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CocMfcları 2 yaşından
sonra lıolestrol

kontrolünden geçirin

Amerikan Pediatri 
Akademisi, 
ailesinde yüksek 
kolesterol, yüksek 
tansiyon ve kalp 
hastalığı bulunan 
çocukların 2 yaşın
dan itibaren kont 
rolden geçirilmesini 
tavsiye etti. 
Akademinin açıkla
masında, ailesinde
ki hastalıkların bil
inmediği ancak 
obez olan çocuk
ların da kontrolden 
geçirilmesi gerek
tiği belirtildi. 
Açıklamada, bu 
alandaki sağlık tara

masının, 
10 yaşından daha 
geç olmamak 
kaydıyla 2 yaştan 
sonra yapılması 
tavsiye edildi. 
Akademi, bu 
durumdaki çocuk
ların aynı yetişkin
lere uygulanan 
testlerden 
geçmeleri gerektiği
ni, kötü kolesterol 
olarak bilinen' 
LDL'si yüksek çıkan 
8 yaşından büyük 
çocukların 
kolesterol düşüren 
ilaçları kullanabile
ceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Turan Buzgan, 
obezitenin hem 
gelişmiş hem de 
gelişmekte olan 
ülkelerin problemi 
haline geldiğini 
söyledi.
Buzgan, “Ülkemizde 
obezite görülme 
sıklığı yüzde 15- 
16'lara kadar çıktı. 
Kadınşarda ise daha 
fazla olmak üzere 
yüzde 40'lar, erkek
lerde ise yüzde 
20'ler civarında 
görülüyor” dedi. 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Turan Buzgan, 
“Türkiye obezite ile 
mücadele programı 
ve ulusal eylem 
planı çalıştayı”nda 
yaptığı konuşmada, 
obezitenin hem 
gelişmiş hem de 
gelişmekte olan 
ülkeler için bir prob
lem haline gelmeye 
başladığını savundu. 
Buzgan, Türkiye'de 
obezite görülme sık
lığının yüzde 15- 
16’lara kadar çık
tığını ifade ederek “ 
Kadınlarda ise daha 
fazla olmak üzere 
yüzde 40'lar, erkek
lerde ise yüzde 
20'ler civarında 
görülüyor” dedi. 
Buzgan, kalp, damar 

ve akciğer başatlık
ları gibi hastalıkların 
ön sıralarda yer 
almaya başladığını 
belirterek, en büyük 
risk faktörlerinin ise 
hareketsiz yaşam, 
yanlış beslenme ve 
tütün kullanımı 
olduğunu söyledi. 
-‘ŞİŞMANLIK 
PİŞMANLIKTIR' 
SLOGANI- 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Buzgan, obezitenin 
toplum yapısından 
da kaynaklandığını 
ifade ederek şunları 
söyledi: 
“Şişmanlık pişman
lıktır gibi bazı slo
ganlar söylenebilir. 
Toplu, kilolu 
olmanın sağlıklı 
olmakla eş değer 
olduğu bir toplumda 
büyüdük. Halbuki 

patolojik olmayan 
bir zayıflığın daha 
sağlıklı olduğunu 
biliyoruz. Gün 
geçtikçe yaşam şek
linin değişmesiyle 
kilomuz da artıyor. 
Asansör, televizyon 
başında zman 
geçirme, yanlış 
beslenme ile kilo
larımız fazlalaşıyor. 
Tabi boyumuz da 
uzuyor; ancak boyla 
orantılı olmayan bir 
şekilde kilolar daha 
da artıyor.” 
Obezitenin ortaya 
çıkardığı hastalıklar 
göz önüne alındığın
da daha fazla yatırım 
gerekliliğinin ortaya 
çıktığına işaret eden 
Müsteşar Yardımcısı 
Buzgan, obezite ile 
mücadelede siyasi 
bir kararlılığın 
olmasını da vurgu-. 

ladı. Buzgan 
şunları söyledi: 
“Bu program 
oluşurken birçok 
Bakanlık, üniver
siteler ve sivil 
toplum kuru- 
luşlarundan katkılar 
alındı ve bir taslak 
ortaya çıktı. Son 
şeklinin ise, bir 
eylem planı olacak 
şekilde hazırlanması 
gerekiyor. İzlenebilir 
ve denetlenebilir 
olması lazım.
Sağlıklı yaşam 
herkesin hakkı. 
Bu ise Sağlık 
Bakanhğı’nın 
başta gelen 
görevlerinden biri. 
Yani koruyucu 
sağlık hizmetlerinin 
ortaya konulması. 
Artık yetersiz 
beslenmenin değil, 
dengesiz beslen
menin sorun 
olduğunu görüy
oruz. Fiziksel 
aktiviteyi de 
geliştirmemiz 
gerekecek. Ülkemiz 
televizyonun çok 
izlendiği, okumanın 
az olduğu bir ülke. 
Bu nedenle haber- 
lerdie, filmlerle, 
dizilerin içine indi- 
rekt olarak yer
leştirmek ile katkı 
sağlanabilir. Basının 
da desteğini 
almamız gerekiyor”

i
I

Iıvı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

I

I

i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 5131053
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. 514477,1
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
Jd&vlet Hâötâhösi 517 34 00
5ŞaKil;P.öV» Haist. 513 23 29
föer.Sag.Öcağı
fomokay Tomografi 51J 1U bö
Uzmanlar Tıp Mlrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otöbüs 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
Çinar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

9 Temmuz 2008 Çarşamba 
AHSEN ECZANESİ 
İstiklal Cad No:ll3 

Tel :5I3 Ol 33 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI >3104 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BAĞKUR 
! DEVLET MEMURLARI

L‘| EMEKLİ SANDIĞI

jı MENSUPLARINA

IIL t * FİZ'K TEDAVİ
i * GÖZ
I* KADIN HASTALIKLARI

* ÇOCUK HASTALIKLARI 
* DAHİLİYE

* GENEL CERRAHİ 
* ACİL 

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ. 
i Adres: İstiklal Cad. Gemlik/BURSA

! TEL: 0.224 513 60 40



ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 

4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik Orhangazi yolu 2.Km
Umurbey Paşababçeler Mevkii 

Tel .513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLARA
HAFTADA 6 SAAT 

44-6-7-8 SINIFLAN 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
10 1 enim uz 200» rerşembe vvvvvv.genıiiKKorıezgnzeıesı.coıtı

Yer kalıuaunöalıi gerilim 
flepremi hahet «eriyor

Depremlerden önce yer kabuğun 
da meydana gelen özel bir gerili
mi ölçmenin, yer sarsıntılarının 
önceden bilinebil mesi ve haber 
verilebilmesinde kullanılabileceği 
sanılıyor. Haberi sayfa 8’de

İstanbul Başkonsolosluğu önündeki polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıda 3 polis şehit oldu

Mil llMl» Millili İlil
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 

İstinye'de bulunan İstanbul Başkonso los 
lüğü önündeki polis ekiplerine silahlı saldırı 
meydana geldi. Saldırıda üç polis şehit 
oldu. 3 saldırgan da öldürüldü. Amerikan 
Konso loşluğu önünde meydana gelen 
silahlı çatışmada ölü ele geçirilen 3 
teröristin kimliği be lirlendi. Saldırganlardan 
Erkan Kargın(26)'ın Bitlis Ahlat doğumlu 
olduğu, Bülent Çınar'ın da İğdır nüfusuna 
kayıtlı olduğu öğrenildi. Teröristlerden 
Bülent Çınar'ın, 'dolandırıcılık' suçundan 
sabıkalı olduğu öğrenildi. Diğer teröristin 
ise Raif Topcıl olduğu öğrenildi. Sayfa 7’de

İlçenin birçok köşesinde kaderine terk edilen eski evlere sahip çıkan kimse yok.

Eski evler tehlike saçıyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrl_guler@hotmail.com

İç çalkantı
Türkiye de iç çalkantılı günler yaşanıyor. 
Herşey toz duman, göz gözü görmüyor. 
İktidar ve devletin kurumlan karşı karşıya..
Buna bir de saldırılar eklendi. Devamı 5’de

Halitpaşa Mahallesi 2 
Nolu Cadde’de bulunan eski 
ahşap evin çatısı çöktü. İç 
duvarları da yıkılan bina geç 
tiğimiz günlerde tamamen 
yıkıldı. Tehlike yaratan evin 
çevreden geçenlere zarar 
vermesinden korkuluyor. Ma 
halle sakinleri, çocukların so 
kakta oynadığını, hiç bir ön 
lem alınmadığını belirterek 
tepki gösterdi. Haberi 3’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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ImıM nite ta M
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Umurbey Belediyesi 
ve Turuncum 
dershanesi işbirliği 
ile açılan İngilizce 
kursunda ilk 
ders başladı. 
Umurbey Belediye 
başkanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, İngilizce 
kursunda toplam 
24 saatten oluşan 
kursta Temmuz 
ve Ağustos 
aylarında yapılacak 
olan derslerde, 
Turuncum 
dershanesinin 
tecrübeli öğretmen
leri tarafından 
verilmeye baş
landığı ifade edildi. 
Belediye tarafından 
ücretsiz olarak 
verilen İngilizce 
derslerinden 
Belediye sınırları 
içindeki ilköğretim

öğrencileri, lise 
ve üniversite öğren
cileri ile İngilizce 
öğrenmek isteyen 
herkes faydala

nabiliyor. Her 
yaş grubunun 
katılabildiği İngilizce 
kursuna olan 
ilgiden dolayı

kayıtlar uzatıldığı 
açıklanırken, 
katılımların ilerleyen 
günlerde artması 
bekleniyor.

SATlUK-KİRALIKLİİKDAİRElERvelŞYERlElİ
baytaş ww w. bayta s i n saat. 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 Apartmam’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 

ı 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

cnemlikK,ö| abone oldunuz mu?
^jannnsnsznıınnn^^B abone olun okuyun okutun

Meclisin Temmuz
çalışma takvimi hazır

AKP, kapatma 
davası sonuçlanana 
kadar MeclisTçalış 
tırma kararlılığını 
sürdürürken, Meclis 
Genel Kurulu'nun 
Temmuz ayındaki 
çalışma saatleri de 
belirlendi. Meclis. 
Temmuz ayı boyun
ca Sah günleri 
15.00-20.00- Çar 
şamba ve Perşem 
be günleri de 13.00- 
20.00 saatleri ara 
sında çalışacak.

| Türk Ticaret Kanu 
I nu ve KEY öde 

meleriyle ilgili yasa 
teklifinin da arala 
rında olduğu bazı 
tasarı ve teklifler 
ise gündemin ilk 
sıralarına alındı. 
AKP Danışma 
Kurulu'nun toplana
maması nedeniyle, 
Temmuz ayı çalış
ma takvimiyle ilgili 
grup önerisini Mec

lis Genel Kurulu 
gündemine getirdi. 
Genel Kurul'da 
kabul edilen öne ; 
riye göre, Meclis,- : 
Temmuz ayı boyun
ca çalışacak. Sah 
günleri saat 15.00- 
20.00 arasında çalı 
şacak olan Mecljs 
Genel Kurulu, 
Çarşamba ve 
Perşembe günleri 
de 13.00-20.00 
arasında çalışacak. 
Meclis Genel 
Kurulu'nun gün
demini ise Temmuz 
ayı boyunca 52 
bölüm halinde 
görüşülecek olan 
Türk Ticaret Kanu 
nu tasarısı ve 
KEY ödemele 
riyle ilgili yasa 
teklifi gibi gün 
demin ön sıralarına 
çekilen tasarı 
ve teklifler 
oluşturacak.

Meslek okulları 
mezunlarına istindam
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı (MEB), Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği'nden (TOBB) 
görüş alarak fir
maları, okul sanayi 
işbirliğine ve mes 
lek okulu mezunu 
istihdam etmeye ö 
zendirecek yasal dü 
zenleme hazırlıyor. 
TOBB ve MEB, 
işsizlik ve mesleki 
eği tim konusunu 
ma saya yatırıyor. 
TOBB ile Milli 
Eğitimi Bakanlığı 
Çıraklık ve Yaygın 
Eğitim Genel 
Müdürlüğü arasında 
mesleği eğitime 
yönelik olarak 
kaynak bulunması 
konusu tartışılacak. 
-ARZ-TALEP

BİLGİ SİSTEMİ 
KURULACAK- 
Bakanlık, 
TOBB'dan 

görüş alarak 
firmaları, okul 
sanayi işbirliğine 
ve meslek okulu 
mezunu istihdam 
etmeye özendirecek 
yasal düzenlemeleri 
hayata geçirecek. 
Bakanlık ayrıca 
mesleki ve teknik 
eğitimin imajını 
da artırmayı 
planlıyor. MEB 
ve TOBB, bu 
amaçla sektörel 
ve bölgesel ihtiyaç 
analizi yapmayı 
planlarken, çıraklık 
konusunda da 
arz-talep bilgi 
sistemi kuracak.

http://www.baytasinsaat.com.tr
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İlçenin birçok köşesinde kaderine terk edilen eski evlere sahip çıkan kimse yok.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

KraFOftLM

Halitpaşa Mahallesi 2 Nolu Cadde’de bulunan eski 
ahşap evin çatısı çöktü. İç duvarları da yıkılan bina 
geçtiğimiz günlerde tamamen yıkıldı. Tehlike yaratan 
evin çevreden geçenlere zarar vermesinden korkuluyor. I

Rumlardan ve 
OsmanlIlardan 
kalma eski evler 
bir bir yıkılıyor. 
Kurtuluş Savaşı’n 
dan sonra ilçemizde 
yaşayan Rumların 
kaçarken terk 
ettiği, daha sonra 
mübadele ile 
Yunanistan’dan 
göç eden Türklerin 
yerleştirildiği eski 
evler bakımları 
zor ve onarımları 
pahalıya çıktığı 
için terk edildi.
Yıllardır 
kullanılmayan 
ve oturulmayan 
bu evler birer 
birer yok oluyor. 
Bir zamanların 
en güzel 
Türk mimari 
eserlerinden 
olan ve varlıklı

ailelerin oturduk
ları bu evler 
bugün 
ya harabe 
durumunda 
ya da yıkılmış. 
TEHLİKE 
YARATIYORLAR 
Halitpaşa 
Mahallesi 2 Nolu 
Cadde’de bulunan 
Merhum bakkal 
Ahmet Doster 
varislerinin eski 
ahşap evi 
çatısı birkaç yıl 
önce yıkılmıştı. 
Geçtiğimiz 
günlerde ise 
iç duvarlar da 
yıkılınca, bina 
birinci kata 
kadar çöktü. 
Kimsenin sahip 
çıkmadığı ahşap 
ev şimdi tehlike 
saçıyor.

Çevresinde de 
önlem alınmayan 
çöken evin son 
kalıntılarının 
yıkılması beklenir 
ken, çevreden ge 
çenlere zarar verme 
sinden korkuluyor. 
İlçemizin çeşitli 
mahallelerinde

bulunan ve harç 
beye dönen eski 
evlerin onarılması 
mümkün görülmez 
ken, tehlikeli 
olanların can 
kayıplarına neden 
olmadan yıkılması 
çevrede oturanlar 
tarafından isteniyor.

'Gemlik Körfez' internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com
---  •«  ■ .. • «A*.,...» ■*- — . J-A . •< m» .2 v . <b : .

Asri bayanlar!....
Bazı asri bayanlar ile demokratik, liber

al ve "muhafazakâr" erkekler, Müslüman 
kadınların türban takarak evden dışarı çık
abildiklerini, kamusal hayata katılabildik- 
lerini, özgürleştiklerini ileri sürüyorlar.

O zaman aklıma şu geliyor:
Peki efendim Müslüman Türk kadınla 

rını evlere kapatan, ancak türban taktıra 
rak dışarıya çıkmasına izin veren kim?

Bu despot, kadını ikinci sınıf yaratık 
sayan erkekler değil mi..

Peki, bu türban takarak özgürleşen 
kadınlar, günün birinde asri bayanlar gibi 
görev gereği gidecekleri yerlerde, kocala 

| rından uzak kentlerde ve ülkelerde tek 
başlarına çalışabilecekler mi?

Bir de üniversiteye kadar normal bir 
genç kız olarak gelen ancak üniversitede 
örtünen kızlar var.

Bu türden örtünen, türban takanların 
normal koşullarda, normal ruh sağlığı 
içinde olduğunu kim anlatabilir?

Bu türden özgürleşmelerin tarikat yurt
larında ve tarikat bursları sayesinde 
gerçekleştiği çok iyi biliniyor.

Örtünün giyecekleriniz ve türbanınız 
bedava diyorlar.

Her kasabada, her ilçede, her kentte 
onlarca örneği var bu yurtların.

Öte yandan, ergin yaşta bile isteyerek 
örtünmenin sağlıklı bir eylem olduğunu 
kanıtlayacak bir psikolog var mı?

Değişik mesleklerden bazı başı açık 
asri bayanlar televizyonlarda (deyim 
mazur görülsün) ağızları köpürerek, heye
canla türbanı sınırlandıranları faşistlikle, 
zalimlikle, demokrat olamamakla, insan 
haklarına saygısızlıkla suçluyorlar.

Söylediklerine göre Türban takan 
hanımlar bunu inançları, bireysel özgür
lükleri için yapıyorlarmış. Duy da inanma..

Böylece türban terörünü onaylamış 
oluyorlar.

Demek ki türban takmak bir tür özgür- 
I leşme rüştünü kanıtlama eylemi oluyor.

Yazık ki yazık..
Derler ya, bu da bir görüş diyelim..
Ancak bu kadınların, kendilerini ezen 

ailelerine, baba ve erkek kardeş sultasına, 
komşu baskısına, ümüklerini sıkan dindaş 
ve tarikat baskısına karşı boyun eğip, 
kendilerine insan muamelesi yapan Cum 
huriyet devrimlerine Atatürk’ün getirip 
kucaklarına koyduğu insan sayılma 
yasalarına (Hiç ter dökmeden verilen bu 
hakların kıymetini bilmiyorlar.) karşı 
gelmelerini akıl ve mantık ile bağdaştır
mak mümkün müdür?

O zaman aklıma geliyor: Türbanı savu
nan başı açık asri bayanlar da başlarını 
örterek neden özgürleşmek, çağdaşlaş
mak istemiyorlar?

“Başkasına verir talkını, kendi yutar 
salkımı”

Neden türbanlı hemşireleriyle birlikte , 
güle oynaya cennete gitme şansından I
yararlanmıyorlar? I

Türbanı savunan bütün başı açık asri I
bayanlar, şarlatanlar; bir fikriniz varmış I
gibi görünmek televizyonlara çıkmak, ismi I
nizi yanlış ve gülünçte olsa duyurmak için I 
ortalıklarda sirk palyaçoları gibi dolaş- |
mayın, zaten o kadar küçülüyorsunuz ki I 
bu defa düştüğünüz çukurda açık olan I
saçlarınızı dahi göremiyoruz. |

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’nın eski hali tarih oldu
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Bursa’ya 
Türkiye’nin en mo 
dern kent halini 
kazan dırmasının 
ardından boşalan 
eski hal binası, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in de 
katıldığı törenle 
yıkıldı.
Eski hal binasının 
yıkım töreninde 
konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Görük 
le’de inşa edilen 
Kent Hali’nin Bursa 
için önemli kazanım 
olduğunu söyledi. 
Oluşturduğu görün
tü kirliliği ile kente 
yakışmayan eski 
halin şehir dışına 
taşınmasının yıllarca 
konuşulduğunu hatır 
latan Şahin, “Geçtiği 
miz ay Kent Hali’ne 
taşınan esnafımız, 
çalışmalarına başla 
dı. Bugün de kenti 
mizi yenilemek 
amacıyla bu eski hal 
binasının yıkımını 
gerç ekleş tiriyoruz. 
Kendini yenilemeyen 
kentlerinin gelişe- 
meyeceğine inanıyo

rum. Bu anlamda her 
yıkım, yeni bir 
değişim ve dönüşü 
mün habercisidir” 
diye konuştu.

“Her yıkımda 
yeni değerler 
jnşa ediliyor” 
İcraatlarının yıkım
dan ibaret olma 
dığını ve her yıkımla 
yeni değerlerin inşa 
edildiğini söyleyen 
Şahin, Bursa’nın 
adım adım ‘marka 
kent’ hedefine ulaştı 
ğına dikkati çekti. 
Altyapıdan, çevreye 
kültür sanattan spo 
ra kadar pek çok 
farklı projenin haya
ta geçirildiği Bur 

sa’nın adeta yeniden 
imar edildiğine işaret 
eden Başkan Şahin, 
“Bursa’yı yenilerken 
bütün değerlerimizi 
dikkate alıyoruz.
Kent kimliğinin bir 
parçası olan yeşilin 
bunun hatıralarda 
kalmasına izin ver
medik. 2004 yılında 2 
milyon 600 bin metre 
kare olan yeşil alan 
miktarı, bugün 4 
milyon metrekareye 
ulaştı. Bu oran her 
geçen gün daha da 
artacaktır. Eski hal 
binasının yıkımıyla 
projelendirilecek 
yeşil alan ile Namık 
Kemal, Zafer, Duaçı 
narı, Anadolu, Elmas

bahçeler, Gülbahçe 
ve Davutdede gibi 
yerleşim birimleri 
ortak kullanım alanı
na kavuşacak. Biz, 
yapılanmamızı 
özümüzle değerler
imizle birleştirebil 
diğimiz takdirde 
Londra, Paris ve 
New York gibi kent 
lerle aynı konuma 
ulaşabiliriz" dedi.

Yeni projeler hazır

İmza atılan 
projelerle bir 
yaşam kültürü 
oluşturarak marka 
kent hedefini gerçek 
(eştirdiklerini ifade 
eden Başkan Şahin, 
“Hizmet kervanı 
yürüyor.
Yatırımlarımızın biri 
biterken diğeri başlı 
yor. Bursa, gün geç 
tikçe güzelleşiyor, 
yarınlarına koşuyor” 
şeklinde konuştu.

Başkan Şahin, 
10 Temmuz Perşem 
be günü Filament 
Köprülü Kavşağının 
2. etabının temelinin 
atılacağını, 12 Tem 
muz Cumartesi günü 
de Fidyekızık’taki 
çim sahanın açılışı 
mn yapılacağını 
müjdeledi.
“Bursa hak ettiği 
yere ilerliyor” 
“Bursa’da yaşamak 
bir gurur” diyen 
Vali Şahabettin 
Harput ise Bursa’nın 
vizyon projelerle 
hak ettiği yere adım 
adım geldiğini 
söyledi. Özellikle 
Bursa’nın tarih kim
liğinin korunarak, 
yeni restorasyonlar 
ile gün yüzüne 
çıkarılmasının 
kentin gelişimine 
verilen önemin 
göstergesi 
olduğuna dikkati 
çeken Harput, 
“Büyükşehir 
Belediye Başkam 
Hikmet Şahin’i, 
kentin çehresini 
değiştiren pröjeTefı 
Bursa’ya kazandır 
dığı için teşekkür 
ediyorum” dedi.

Beıuır ır aas za un ac iılaiMl MMMIİllliailM
Memur maaşlarında, 
yılın ilk yarısı için 
verilen enflasyon 
farkı ve Temmuz 
zammı ile birlikte 
yüzde 3,96 artış 
yapıldı. Ayrıca Büt 
fce Kanunu uyarın
ca, ilave kurumsal 
bdemesi olmayan 
personele ödenen 
Denge tazminatı da

11 YTL'den 135 
IrTL'ye çıkarıldı. 
Maliye Bakanlığı, 
Bakanlar Kurulunun 
belirlediği katsayı 
arın ardından 15 
emmuz'da ödene 
ek yeni maaşları

Hesapladı. Kamuda 
izmetli olarak gö 
ev yapan 13. dere 
enin 3. kademesin- 
eki kamu görevlisi 
in eline 959 YTL 
ferine 1.016 YTL 
eçecek. 9'un Tinde 
e başlayan üni 

fersite mezunu bir 
^vlet memurunun 
5ılen 980 YTL 
“an aylık maaşı 
£39 YTL'ye yükse- 
iek. Genel müdür 

maaşı 3 bin 570 
YTL'den 3 bin 710 
YTL'ye, müsteşar 
maaşı 3 bin 919 
YTL'den 4 bin 73 
YTL'ye çıkacak. Tin 
4'ündeki kıdemli bir 
öğretmenin maaşı 
1.434 YTL, uzman 
doktorun maaşı da 
1.835 YTL olacak. 
9'un 2'sindeki polis 
memuru 1.615 YTL, 
Tin 4'ündeki«ı: 
mühendis 1.825 
YTL, profesör 3 bin 
158 YTL maaş ala
cak. Devlet 
memurları ve 
sözleşmelilere ayrı
ca bu ay 14 günlük 
zam farkı da 
ödenecek.
Bazı devlet memur 
larının aylık maaş 
lan, ikinci yarıyıl 
zammı sonrası 
öncekiyle karşılaş 
tırmalı olarak şöyle: 
MEMURLAR 
HAZİRAN MAAŞI 
TEMMUZ MAAŞI 
Müsteşar 1/4 3.919 
4.073
Genel Müdür 1/4

3.570 3.710
Şube Müdürü (üniv.) 
1/4 1.501 1.580 
Memur 9/1 980 
1.039
Memur 
14/2 977 1.035 
Hizmetli 
13/3 959 1.016 
Öğretmen 1/4 1.361 
1.434
Öğretmen 9/1 
1.156 1.222 
İl Valisi 1/4 
4.576 4.756 
Kaymakam 7/1 
2.390 2.484 
Başkomiser 3/1 
1.767 1.857 
Polis 9/2 1.535 1.615 
Uz. Doktor 1/4 1.746 
1.835 
Doktor 8/3 
1.446 1.522 
Hemşire-lise 
12/3 1.091 1.153 
Mühendis-Şantiye 
1/4 1.737 1.825 
Teknisyen-Büro 
12/2 1.044 1.105 
Profesör 1/4 3.038 
3.158 Araştırma 
görevlisi 7/1 1.311 
1.382, Avukat 1/4 
1.953 2.050

İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcısı Aykut 
Cengiz Engin, 
Ergenekon iddi
anamesinin tamam
landığı zaman 
Beşiktaş'taki İstan
bul Adliyesi'nde 
kameralar karşısın
da açıklayacağını 
söyledi.
Başsavcı Engin, 
iddianamenin 
UYAP sistemine 
aktarımının ne 
zaman biteceğinin 
belli olmadığını 
belirtti.
Başsavcı Aykut 
Cengiz Engin, 
Ergenekon iddi
anamesinin 
UYAP sistemine 
aktarımının devam 
ettiğini söyledi. 
Engin, iddianamenin 
işlemlerin tamam

TEMA A ‘'İSSE?*
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

lanmasının ardından 
Beşiktaş'taki İstan
bul Adliyesi'nde 
kameralar karşısın
da açıklanacağını 
sözlerine ekledi. 
Engin, ayrıca, basın 
açıklamasının 
haricinde iddiana
menin içeriğine 
ilişkin basında yer 
alan haberlerden

sorumlu olmadık
larını; doğruluğu 
ya da yanlışlığı 
konusunda bir 
şey söyleyemeye
ceğini ifade etti. 
Başsavcı Engin, 
doğru bilgilendir
menin basın 
açıklamasıyla 
yapılacağının 
altını çizdi.
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İç çalkantı...
Bu nasıl biri hesaplaşma 

belli değil.
İktidarın elinde olan 

yasama ve yürütme erki 
yetmiyor, yargıyı da deneti
mi altına almak istiyor.
Devletin kurumlan arasın

daki kavga buradan kaynak 
lanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti kuru
lurken, kuruluş felsefesini Mustafa 
Kemal çizdi.
Bu felsefe batıya açık, çağdaş, bi 

limsel akla dayanan, hurafelere inan
mayan, uhrevi değil, dünya ile ilgili 
pozitif bilimlere inanan bir toplum 
yaratmaktı amaç.

Mustafa Kemal buna direnenleri ezdi 
geçti.

En yakın silah arkadaşlarıyla bile 
görüş ayrılığında acımadan tasfiye 
etti.

O günlerin Serbest Fıkrasına benzer 
bir iktidar var bugün..
Bu iktidar, dış güçlerce de destek

len! yor.
Kurtuluş Savaşı’nın komutanın kur

duğu Türkiye’de kurtuluşun felsefe 
sinin değiştirilmesi isteniyor.
Bunun ardında yatan strateji ABD’ye 

dayanıyor.
Büyük Ortadoğu projesi.
Bu projenin gerçekleşmesi için 

ulusalcılığın tasfiyesi şart.
Bunun için önce devlet içindeki 

ulusal cı kurumlar yok edilmeli, sonra

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

onu desteklenen sivil toplum kuru
luşları ve önemli isimler.
Şimdi bir psikolojik savaş yürütülü 

yor.
İktidar önce Türk Silahlı Kuvvetleri, 

sonra yargı karşı karşıya geliyor.
Devleti içten çökertmenin tek yolu 

kadrocu lüktür.
İktidar, kadrolarını devletin her köşe

sine yerleştiriyor.

İktidarın ardındaki güçlere 
bakarsanız göreceksiniz ki 
büyük dış sermaye, içerde 
tarikatlar, cemaatlar ve bun
ların desteklediği Anadolu ser
mayesinin yeni devleşen 
patronları.

Bunlara burjalaşan İslamcılar 
deniyor.

Kökü Amerika’da olan bir 
cemaatin lideri yıllardır orada yaşıyor. 

Bu cemaatin okulları var, ders 
haneleri var, yurtları var, bankaları 
var, birçok ticari işiletmeleri, televiz 
yon ve gazeteleri var...

İktidar içindeki cemaatle, tarikatlar 
da çekişiyor.

Ama görülen o ki, lideri Amerika’da 
olan cemaatin sözü iktidarca daha 
çok dinleniyor.

Onların emrinde 24 milyar dolarlık 
bir sermaye gücünden söz ediliyor.

O lider kayda alınan fetvasında ne di 
yordu:

“Devlet egemen olmak için, hakim 
olun, savcı olun, kaymakam olun...!” 

Oldular.
Ergenokon savcısı gazeteci Can 

Dündar’ı sorgularken, 2.5 saat teşbih 
çekmiş.

Cumhuriyetin savcısına bakın!
Türkiye’de bir iç hesaplaşma sürü 

yor.
Bu karmaşada İstanbul da silahlar 

patlıyor..
Herşey toz duman.

Elma Sekeri minikleri
■ I ■ II V ■

Savcıdan itiraz
yüzmeyi öğreniyor

Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi’nin 
her yıl geleneksel 
hale getirdiği 
yüzme kursları 
bu yıl da 
devam etti. 
Haziran-Temmuz 
aylarında iki 
dönem halinde 
Bursa Agua 
Kaydı rak’ta 
yüzme kurslarına 
katılan Elma 
Şekeri minikleri, 
hem yüzmeyi 
öğreniyor, 
hem de sıcakta 
serinlemenin 
tadına varıyor. 
Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi sahibi 
Erkan Akıncı, 
miniklerin 
yüzme kursunda 
çocukların erken 
yaşta yüzmeyi 
öğrendiklerini 
ve eğlendiklerini 
söyledi.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan aralarından Bal 
bay'ında olduğu 8 kişinin tahliyesine Savcı Öz'den itiraz geldi
Ergenekon 
operasyonu kap
samında gözaltına 
alınan 21 şüpheli
den İşçi Partisi 
Öncü Gençlik 
Genel Başkan 
Yardımcısı Tunç 
Akkoç, TRT 
muhabiri Murat 
Avar, Siyami 
Yalçın, Hamza 
Demir, Ati Teknoloji 
Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürü 
Prof.Dr. Ercüment 
Ovalı, Neriman 
Aydın, Cumhuriyet 
Gazetesi Ankara 
Temsilcisi 
Mustafa Balbay ve 
emekli Tümamiral 
İlker Güven, 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakılmıştı. 
SAVCI

İTİRAZ ETTİ ağır ceza
Ancak savcı mahkemesinin
Zekeriya Öz, başkanı bir araya
İstanbul Nöbetçi gelerek bir
13. Ağır Ceza protokol imzaladı.
Yedek Hakimliği’nce Protokolde,
serbest bırakılan mahkeme başkan-
9 şüphelinin lan iddianamenin
tutuklanması için gönderileceği
itirazda bulundu. mahkemeye
İtirazı değerlen 1 Nisan 2009’a
direcek olan kadar yeni
mahkeme heyeti soruşturma
üyeleri arasında verilmemesi ve
şüphelilerin serbest sadece Ergenekon
bırakılması kararını soruşturmasına
veren hakim yer ilişkin ek
almayacak. iddianameleri

kabul edilmesi
ERGENEKON konusunda
PROTOKOLÜ yaptıkları anlaşmayı
Ergenekon iddi- tutanakla imza
anamesinin altına aldılar.
hazırlanması İmzalanan
sürecinde İstanbul tutanak Adalet
Adliyesi’ndeki Bakanhğı’na
özel yetkili 6 gönderildi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
CERLİK'İM İLK GÜNLÜK IİYMİ GAZETESİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ORHAN KÖFTE

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ’NDE ACİLDİ 

GEMLİKLİ MÜŞTERİLERİMİZİ BEKLİYORUZ 
ORHAN KÖFTE’DE 

ÇALIŞACAK BAY BAYAN 
GARSON VE KOMİLER, 

MUTFAKTA VE TEMİZLİK BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK ELEMANLAR, 

BAHÇE İŞLERİNDE DENEYİMLİ ELEMAN VE 
IZGARADA ÇALIŞACAK 

TECRÜBELİ ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 

Tel : 514 55 88 - 514 55 99
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Man Baslmnsolosluğu ünümle silalılı saltlııı
Amerika Birleşik 
Devletleri'nin (ABD) 
istinye'de bulunan 
İstanbul 
Başkonsolosluğu 
önündeki polis 
ekiplerine silahlı 
saldırı meydana 
geldi. Saldırıda üç 
polis şehit oldu, 
3 saldırgan da 

öldürüldü 
Telsiz anonslarından 
saldırıyı beyaz 
renkli Kongo marka 
otomobilde bulunan 
3 kişinin gerçek
leştirdiği anons 
edildi.
Olay yerine çok 
sayıda ambulans 
gönderildi.
Olayda 4'ü polis 
memuru 6 kişinin 
yaralandığı 
belirtiliyor. Yaralılar 
İstinye Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Konsolosluk önün
deki yol trafiğe 
kapatılırken, görgü 
tanıkları çok 
sayıda silah sesleri 
duyulduğunu 
belirttiler.

NTV'ye konuşan 
bir görgü tanığı, 
"Reno beyaz kango 
araba konsolosluk

sürdü" diye konuştu.önünde yavaşladı, 
bir kişi arabadan 
inerek ateş etti, 3 
kişiydiler, tam olarak 
bir silahlı saldırıydı. 
Yerde yatan 4 kişi 
var, saldırganların 
ellerinde tabanca 
vardı. Bu arada olay 
sırasında vize 
almaya gelen çok 
sayıda vatandaş 
vardı®®
dedi.Konsoloslukta 
çalışan bir başka 
görgü tanığı ise, 
"Polis noktasında 
çatışma oldu, saldırı 
konsolosluğun alt 
kapısındaki polis 
noktasına yapıldı. 
Çatışma 7-8 dakika

3 POLİS ŞEHİT 
OLDU
ABD Başkonsolos 
luğu önünde yatan 4 
kişiden 3'ünün 
silahlı saldırgan 
olduğu öğrenildi. 
Olayda 3 polisin 
şehit olduğu, 2 
saldırganın da öldü 
rüldüğü bildiriliyor. 
Bu arada, İstanbul 
Emniyet Müdürü 
Çelalettin Cerrah ve 
İstanbul Valisi 
Muammer Güler 
olay yerine giderek 
inceleme yapıyor. Bu 
arada saldırganların 
kimlik tesbiti yapılı

yor. Şehit polislerin 
kimlikleri belirlendi 
İstinye'deki ABD 
konsolosluğu önün
deki silahlı çatışma
da şehit olan polis 
memurlarının Meh 
met Saçakhoğlu, 
Erdal Öztaş ve 
Nedim Çalık olduğu 
belirlendi.
Şehit olan Nedim 
Çahk'ın koruma 
görevlisi polis 
olduğu belirtilirken, 
Saçakhoğlu ve 
Öztaş'ın ise trafik 
polisi olduğu ifade 
edildi.
Trafik polislerinin 15 
gün önce göreve 
başlayan genç 

polisler olduğu öğre
nildi. Mehmet 
Saçakhoğlu'nun, 
göreve yaklaşık bir 
hafta önce başladığı 
öğrenildi. Öte yan
dan, Saçakhoğlu ve 
Nedim Çalık'la birlik
te hayatını kaybeden 
polis memuru Erdal 
Öztaç'ın eşinin de 
hamile olduğu 
bildirildi.
Çatışmada şehit 
olan Poîîs ıııemuı’u 
Erdal Öztaç'ın has
taneye gelen dayısı, 
Öztaç'ın yeni 
polis olmayı çok 
istediğini ve yeni 
polis memuru 
olduğunu söyledi.

YARALI POLİSLERİN 
İSİMLERİ
ABD Başkonsolos 
luğu'nun önünde 
yaralanan polis 
memurlarının 
isimleri belli oldu. 
Olayda dirseğinden 
yaralanan trafik 
memurunun Osman 
Bağlı olduğu belir
tilirken, diğer trafik 
memurunun ise Ferit 
Özcan olduğu 
bildirildi. İki trafik 
memurunun sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu kaydedildi. 
Bu arada, İstanbul'
daki ABD 
Konsolosluğu'na 
gerçekleştirilen 
silahlı saldırının 
ardından 
Ankara'da ABD 
Büyükelçiliği 
çevresindeki güven
lik önlemleri artırıldı. 
ABD Büyükelçi 
liği'nin bulunduğu 
Nevzat Tandoğan 
Caddesi'nde, çevik 
kuvvet ekiplerinin 
yanı sıra çok sayıda 
terörle mücadele 
ekibi yerlerini 
aldı. Polis ekipleri, 
büyükelçilik 
çevresinde 
önlemler aldı.

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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Teröristler 3 
filman dağcıyı 

kaçımı
Yer kabuğundaki gerilim 
depremi haber veriyor

Ağrı Dağı'nda 
teröristler 3 Alman 
dağcıyı kaçırdı. 
Dağcıların bulun
ması için bölgede 
geniş çaplı arama 
çalışması başlatıldı. 
13 kişiden oluşan 
Alman dağcı grubu 
yasal izin aldıktan 
sonra bir mihman
dar eşliğinde dağa 
tırmandı.

Dağcıların 3 bin 200 
metrede kurduğu 
kampa gelen 
teröristler, gruptan 
seçtikleri 3 kişiyi 
kaçırdı.
Gruptaki diğer 
dağcılar 
Doğubayazıt'a getir
ilirken, güvenlik 
güçleri bölgede 
geniş çaplı arama 
çalışması başlattı.

Depremlerden 
önce yer kabuğunda 
meydana gelen 
özel bir gerilimi 
ölçmenin, yer 
sarsıntılarının 
önceden bilinebil 
mesi ve haber 
verilebilmesinde 
kullanılabileceği 
sanılıyor.
ABD'nin Kaliforniya 
eyaletindeki San 
Andreas fayı 
boyunca yer 
kabuğunu inceleyen 
sismologlar, bir 
kilometre aşağıda 
depremden önce 
sismik dalgaların 
hızının değiştiğini 
tespit etti. Nature 
dergisinde bugün 
yayınlanacak 
araştırmanın 
anlatıldığı 
makalenin 
yazarlarından 
Carnegie Enstitüsü 
uzmanı Paul

Silver, bir deprem
den önce yer 
kabuğundaki geril
imde meydana gelen 
değişiklikleri tespit 
etmenin sismik 
araştırmaların 
merkezini oluştur
duğunu, bunun 

araştırmalarını 
motive ettiğini 
kaydetti.
Araştırmaya katılan 
Teksas'taki Rice 
Üniversitesinden 
Fenglin Niu 
başkanlığındaki 
ekibin ölçümlerine 

göre, kırığın açıklığı 
ve kapalılığının 
etkisinden dolayı, 
sismik dalgaların 
hızının gerilimin 
düzeyine bağlı 
olduğunu belirten 
Silver, "Sismik 
dalgaların hızındaki 
değişikliklerin 
ölçümü, ilke 
olarak, olası bir 
yer sarsıntısını 
önceden 
haber vermeyi 
sağlayabilecek 
bir gerilim ölçeği 
şeklinde kullanıla
bilir" diye konuştu. 
Sismologlar 
uzun süredir 
sismik dalgaların 
hızlarındaki 
değişikliği izlemeyi 
sürdürürken, en 
son teknolojiler 
güvenilir ve daha 
kesin ölçüm yapa
bilme olanağı 
sağlıyor.

] BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
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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

5

E:

B3 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

B K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

e Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler 
d
İ2-----------—.......... ....

el 
e

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

M
Trafik, Kasko Dask, 

Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 
Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

: 513 24 74 Fax: 514 10 21 l

Kızına fuhuş yapiırdığı Udia
edilen anne gözaltında

Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı tarafın
dan yürütülen 
soruşturma kap
samında İnegöl 
ilçesinde 13-16 
yaşları arasındaki 3 
kız çocuğuna fuhuş 
yaptırdıkları öne 
sürülen biri kadın 2 
kişi gözaltına alındı. 
Kadın zanlının, 
kendi kızına da 
para karşılığı fuhuş 
yaptırdığı öne 
sürülüyor.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
İnegöl ilçesine 
bağlı Kurşunlu

beldesinde Mustafa 
Y.'nin evinde fuhuş 
yapıldığı yönündeki 
şikayetler üzerine 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
harekete geçti. İlk 
olarak belirtilen eve 
operasyon düzenle 
yen jandarma ekip
leri evde, İnegöl'deki 
evlerinden kaçtıkları 
ve İnegöl İlçe 
Emniyet Müdürlü 
ğünce arandıkları 
belirlenen S.A (13) 
ve S.A (16) adlı iki 
kız kardeş ile Y.Ç.'yi 
(16) buldu. Para 
karşılığı fuhuşa

zorlandıkları idida 
edilen çocuklar, 
İnegöl İlçe 
Jandarma 
Komutanlığına 
götürüldü. 
Çocuklara zorla 
fuhuş yaptırdığı öne 
sürülen M.Y. ile 
Y.Ç.'nin annesi Z.Ç. 
ile Ü.G. isimli zanlı 
yakalandı. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma sür
erken yaşı küçük 
kızların Adli Tıp 
Kurumu'ndan 
sağlık kontrolünden 
geçirileceği 
öğrenildi.

Emekli hanfcacınm ceseıli bıılunılH
BURSA’da, 4 
gündür kayıp olan 
emekli bankacı 
Fettah Yıldız’ın (55) 
cesedi, önceki 
akşam Kirmastı 
Deresi kenarındaki

ceviz ağacına dayalı 
olarak bulundu.
Karacabey 
şubesinde müdür 
olarak çalıştığı 
bankadan üç yıl 
önce emekli olan ve

Mustafa 
Kemalpaşa’ya yer
leşen 3 çocuk 
babası Yıldız’ın 
ölümüyle ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

İGemlik Karfezl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) Baş 
kan Vekili Fatih 
Acar, kurum müfet
tişlerinin, sağlık 
harcamalarının kon
trolünü sağlamak 
amacıyla önümüz 
deki haftadan 
itibaren hastaneler 
de fiili denetimlere 
başlayacağını 
bildirdi.
Acar, Genel Sağlık 
Sigortası uygula
masıyla sağlık 
alanında önemli 
açılımlar sağlandı 
ğım ve sosyal 
devlet olmanın bir 
gereği olarak vatan
daşların sağlık 
alanında kendilerini 
güvencede hissede
cekleri bir ortam 
yaratıldığını söyle
di. Sağlık alanında 
bu açılımlara 
giderken suistimal- 
lerin mutlaka önlen
mesi gerektiğini 
vurgulayan Acar, bu 
anlamda önümüzde 
haftadan itibaren 
sağlık hizmeti 
sunucuları nezdin 
de denetimlere 
başlayacaklarını 
ifade etti.
Sağlık hizmetleri 
için yapılan

ödemeleri takip 
ettiklerini belirten 
Acar, şunları kay- 
detti:"Bu ödemeler 
konusunda son 1 
yıllık döneme bak
tığımızda hakikaten 
olağanüstü artışlar 
görülen sağlık 
hizmeti sunucuları 
nezdinde çalış
malarımıza başlıy
oruz. Bu anlamda 
16 sağlık merkez
imizin bulunduğu 
yerde SGK iç 
denetçileri 1 Tem 
muzdan itibaren 
zaten turne şek
linde çalışmalarına 
başladılar. Kurum 
olarak özel sağlık 
hizmeti sunucuları 
nezdinde üniversite 
hastaneleri de dahil 
çalışmalarımızı 
biraz daha yoğun 
bir şekilde devam 
ettireceğiz. Bu çok 
önemli bir konu. 
Ölmüş insanlara 
ameliyat edilmiş 
gibi işlemler yapıl 
mış, bir kalemde 2 
milyon YTL'ye 
yakın haksız öde 
meler alınmış, 9 
ayda 10 kere do 
ğum yapılmış gibi 
gösterilerek fatu
ralar çıkarılmış.”

SATILIK DAİRE SATILIK MÜSTAKİL BİNA 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: 513 18 99 GSM: 0.533 356 44 39

ELEMAN ARANIYOR

500 M2 Bahçe içerisinde 
3 katlı 

12 tonluk zeytin havuzlu 
SATILIK BİNA 

Güvenli Köyü

0.535 277 2314

2+1, Çift Banyo, 
Çift Balkon, 

117 m2,5. Kat 
68.000.00- YTL

Hamitüye Mh. Hürriyet Cad. Balık Sk.
0.537 720 43 53

<- BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN araniyor 

Müracaat
525 17 00

7ı Ersin süren 
inş.Zey.Gıda Taş. Tur. 

San. ve Tlc. Ltd. Ştl.

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜÖÜ
VENÜS SİMASI 
Filmin Adı

0.... çocukları 
Arkadaşım Tilki

(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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fiemlikspor kaderine mi terk ediliyor?
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Başarılı bir sezon 
geçirerek süper 
Amatör Küme'ye 
yükselen 
Gemlikspor'un 
üzerinde kara 
bulutlar dolaşmaya 
başladı.
Uzun süre önce 
yönetime talip 
olunmaması 
nedeniyle kapanma 
noktasına gelen ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
bırakılan Gemlikspor 
kulübü, daha 
sonra yaptığı 
flaş transferlerle 
üçüncü lig kapısını 
zorlamasına 
rağmen Trabzon'da 
oynanan final 
grubundan çıkama- 
yarak boynu 
bükük dönmüştü. 
Aynı yıl gençlere 
önem verilerek 
neredeyse başıboş 
bırakılan kırmızı 

ı beyazlı temsilcimiz 
■ Gemlikspor, 
, süper kümeden 
■ düştü birinci 
i amatör kümede 
| geçen sezona 
I kadar mücadele 
etmişti.
Belediye Başkanı 

IMehmet Turgut'un 
yönetiminden 
memnun kalmayan 
bazı kişiler tarafın
dan devir alınan 
kulüpte başarı 
yine yakalanamayın- 
ca geçtiğimiz yıl 
genç iş adamların
dan oluşan yeni 
/önetime verilmişti, 
fakımda tamamen

Gemlik'teki spor 
kulüplerinden 
yetişen gençlerden 
oluşan kadroyla 
yola çıkılan sezonda 
başarı yakalanarak 
süper amatör 
kümeye çıkılmıştı. 
Çevre ilçelere 
bakıldığında 
Bursa süper amatör 
kümede oynayan 
takımlara öncelikli 
olarak belediye ve 
esnaf desteğinin 
olağanüstü olmasına 
rağmen Gemlik'te 
bu destek ne yazık 
ki verilemedi. 
Geçen sezon birlik 
ve beraberlik 
parolasıyla yola 
çıkan yönetim, 
Gemlikspor'un 
olağan genel kurulu 
son gününe 
gelmesine rağmen 
yönetime yeniden 
talip olmayınca 

kaos yaşanmaya 
başladı.
Kulübün ne bir 
lokali, nede maddi 
geliri olmaması 
nedeniyle yönetime 
hiç kimsenin 
talip olmaması 
üzüntü yaratırken 
Gemlikspor'un 
var olması için 
ne siyasilerden 
nede yerel yönetim
lerden şu ana 
kadar hiçbir kıpır
danma görülmedi. 
Süper amatör 
kümede mücadele 
edecek takımlar 
birer birer futbolcu 
transferi yaparlarken 
Gemlikspor'da 
henüz çalışmalar 
başlatılamadığı 
için futbolcularla 
birlikte teknik 
heyette ne 
yapacağını bilemez 
durumda bekliyor.

Süper amatör 
kümede başarılı 
olamasa da yaklaşık 
40 bin YTL'ye 
ihtiyacı olan takımın 
maddi giderlerinin 
üç-beş kişinin 
omzuna yüklenmesi 
sonucu başkanlığa 
ve yönetime talep 
olmazken kulübün 
İlçe Kaymakamı'na 
teslim edileceği 
dedikoduları ise 
yaklaşık 7-8 yıl önce 
yaşanan acı olayı 
bir kere daha 
gündeme getiriyor. 
Maddi olanakları 
ve güçlü sanayisi ile 
Bursa'nın en zengin 
ilçelerinden biri 
olarak bakılan 
Gemlik'te kendi 
ismini taşıyan bir 
spor kulübünün 
başarılı bir dönemin 
ardından kapanma 
noktasına gelmesi

spora gönül vermiş 
az sayıda futbolsev
eri üzmesine rağmen 
çıkar yolun maddi

gelire dayanması 
kaosun kötü şekilde 
sonuçlanacağı 
izlenimini veriyor.

“ Gemlik Trafik Şube
Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi, 

—öğrenci kmlik kartımı kaybettim.
* Hükümsüzdür. ALTUĞ OYAN

T . -- “SUYUNU BOŞA
HARCAMA”

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

UKAŞEDE »EKLEMEK VOK
0 KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kalp dizinde eriten 
müdahale colı önemi

Don durmaiiı aniflen «utmadın
Kayseri Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi Kalp ve 
Damar Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Ali 
Kemal Küçük, kalp 
krizi geçiren insan 
ölümlerinin yüzde 
50'sinin ilk 
saatlerde olduğunu 
belirterek, "Kalp 
krizinde erken 
müdahale çok 
önemlidir" dedi. 
Açıklamalarda 
bulunan Uzman 
Dr. Ali Kemal 
Küçük, kalp krizinin 
kalbi besleyen, 
üç ana damardan 
birinin veya 
birkaçının tıkan
masıyla gerçek
leştiğini söyledi. 
Kalp adalelerinin 
ölümü ile kalp 
krizinin gerçek- 1 
leştiğini ifâde eden 
Küçük, bazı rpfna- 
tizma hastalıklarının 
da kalp krizini tetik- 
lediğini kaydetti. 
Kalp krizinin 
erkeklerde 45, 
kadınlarda ise 55 
yaşlardan sonra 
belirgin şekilde 
gözlendiğini sözler
ine ekleyen Küçük, 
son zamanlarda 
krizin daha erken 
yaşlarda da görülm

eye başlandığına 
belirtti.
Kalp krizi belirtileri 
arasında şiddetli 
göğüs ağrısı, 
boğaza vuran ağrı, 
terleme, bulantı, 
aşırı bitkinlik 
olduğunu ifade 
eden Küçük, 
"Ağrının süresi 
önemlidir. Özellikle 
uzun süreli ağrılar
da hastanelere 
başvurulması 
gerekir. Kalp krizi 
geçiren hasta, araç 
kullanmamalıdır. 
Rahat ortama geçi 
rilmeli, vücudunu 
sıkan giysileri 
Varsa çıkarılmalı ve 
/yürütülmemelidir. 
.Yeterli sıvı alın
madığı zaman, aşırıl 
sıcak hava da kalp 
krizi riskini artıra
bilir. Şunun da bil
inmesi gerekir ki 
sıcak hava kalp 
krizinde birinci 
etken değildir. 
Tansiyon, hipertan
siyon, kolesterol, 
sigara içimi aha 
faktörlerdir. Kırmızı 
eti kolesterol 
yönünden zengin 
olduğu için kalp 
hastalarına 
önermiyoruz" 
şeklinde konuştu.

Memorial Hastanesi 
Beslenme ve Diyet 
Bölümü’nden Dyt. 
Yeşim Çelik, “Don 
durmanın faydaları 
ve tüketilirken dik 
kat edilmesi gereken 
noktalar”hakkında 
bilgi verdi.
Dondurma, yalnızca 
çocukların değil 
hepimizin çok fazla 
sevdiği bir tatlı çeşi
didir. Dondurma ilk 
olarak 3000 yıl kadar 
önce, Çinliler 
tarafından üretilmiş. 
1777 yılında ABD’ye 
sıçrayan dondurma 
üretimi, 19. yüzyılın 
ortalarına kadar 
sadece evlerde 
üretilen bir yiyecek 
olmuş. Modern don
durmacılığın temel
leri 1851 yılında, 
Jacob Fussell in 
Baltimore da kur
muş olduğuTicâri 
dondurma tesisiyle 
atılmış. Bu tarihten 
sonra dondurma 
sektöründe hızlı bir 
gelişme gözlenmiş. 
Bu gelişme o kadar 
hızlı ve güçlü olmuş 
ki, bazı beslenme 
uzmanlarınca 20. 
yüzyılın ikinci yarısı 
“Dondurma Çağı” 
olarak adlandırılmış. 
İkinci Dünya.
Savaşı nın sona 
ermesiyle, dondıy- 
ma üretimi çök daha 
uygun ortamlarda

gerçekleştirilmeye 
başlayınca, günde 
yaklaşık yüz ton 
dondurma işleye
bilecek kapasitede 
dev tesisler çıkmış 
ortaya. Çeşitlilikte 
büyük artış 
kaydedilip, maliyetin 
de aşağı çekilme
siyle, önceleri lüks 
bir tüketim maddesi 
olarak nitelendirilen 
dondurma, her 
mevsim, her yerde 
tüketilen bir damak 
tadına dönüşmüş. 
Dondurmanın 
yapımında süt ve 
süt ürünlerinin yanı 
sıra; şeker, glikoz 
şurubu gibi tatlılık 
verici maddeler, 
bitkisel yağ ve/veya 
süt yağı, çeşi.dip.e. 
göre çikolata, kakao, 
meyve, fındık/fıstık, 
karamel gibi besin
ler, sahl<p, kıvam 

verici, doğal ve 
doğala özdeş aro
malar bulunur.
Yüksek miktarda süt 
içermesinden dolayı 
besin değerleri 
açısından zengindir. 
Dondurmada pro
tein, karbonhidrat ve 
yağın yanı sıra; A, B, 
C, D ve E grubu vita
minlerle birlikte 
kalsiyum, fosfor, 
magnezyum, 
sodyum, potasyum, 
demir ve çinko gibi 
mineraller de 
bulunuyor.
Dondurma yemek 
sağlıklıdır, fakat bil
inçsiz dondurma 
tüketimi hastalıklara 
davetiye çıkarır 
Dondurmayı tüke
tirken dikkat etmem
iz gereken en önemli 
nokta, dondurmanın 
sağlık ve hijyen 
kurallarına uygun 

hazırlanmış 
olmasıdır. Özellikle 
dondurmanın 
yapıldığı sütün 
pastörize olması ve 
hazırlanırken 
mikroorganizmalarla 
bulaşının önlenmesi 
gereklidir. Süt, 
mikroorganizmaların 
üremesi için çok 
iyi bir ortamdır. 
Bu nedenle çok 
kolay bozulur ve 
sağlığa aykırı bir 
duruma gelir. Bu 
nedenle dondur
manın pastörize 
sütten yapılması ve 
hijyenik koşullarda 
üretilmesi çok 
önemlidir. İzinsiz 
üretilen veya son 
kullanma tarihi 
geçmiş ürünler 
asla satın alınma
malıdır. Ayrıca 
bu tür gıdaların 
servis edildiği soğu
tucuların yeterli 
soğuklukta ve 
çalışıyor durumda 
olması da göz ardı 
edilmemelidir.
Sağlıksız ve hijyenik 
şartlardan uzak don
durma ve buzlu 
ürünlerin tüketi
minin hastalıklara 
davetiye çıkardığı 
unutulmamalıdır. 
Dondurma 
boğazınızı şişirmez, 
ancak boğazının ilti
haplıysa dondurma 
yemekten kaçının

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER^' DENİZOTOBUSU

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312^^
Milli Eğt. Md. 513İ174-
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10,92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

256 77 84
Mudanya " 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23

Aslan.
en^n e Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tbmokay Tomografi 01 ** bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

NÖBETÇİ ECZANE

10 Temmuz 2008 Perşembe 
CAN ECZANESİ 
istiklal Caddesi 

GEMLİK

Gemlik KHrfez
...... •«■lIk'.Iş.Iil.k j^i

YEREL SÜRELİ YAYIN 
. Yc|L : 36 SAYI : 3105 

FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

İstiklâl 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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.UZMANLAR TIP MERKEZİ

SSK 
BAĞKUR 

DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA

t

* FİZİK TEDAVİ 
* GÖZ 

KADIN HASTALIKLARI 
ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE 
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

J BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ.
I ı Adres: İstiklal Cad. Gemlik / BURSA

TEL: 0.224 513 60 40



ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 

4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kavga ettiği kişiyi 
bıçakladıktan sonra 
oturun polisi bekledi 
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçe 
sinde tartıştığı kişiyi bıçaklayan yaş 
lı adam, olayın ardından banka otu
rarak polisi bekledi. Haberi syf 8’de

Dün saat 10.49’da meydana gelen deprem 6 il ve ilçelerinde hissedildi

HllıltınMı
Balıkesir Gönen Tütüncü 

merkezli 4.9 büyüklüğündeki 
deprem paniğe neden oldu. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi Deprem Araştır 
ma Enstitüsü’nden alınan bil
giye göre, dün saat 10.49’daki 
depre min yerin 13 kilometre 
derinli ğinde meydana geldiği 
öğrenildi. ITÜ Deprem Uzmanı 
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marma 
ra’da gerginlik birikimi oldu 
ğunu söyledi. Haberi syf 3’de

Güne Bakış
Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal 
Güvenlik Kurumu arasında ilaç krizine 
yol açan "2008 Yılı Eczanelerden İlaç Alı 
mına İlişkin SGK Protokolü” yaklaşık 10 
gündür devam eden görüşmelerin ar 
dından imzalandı. Eczacılar için önem
li düzenlemeleri içeren protokole göre, 
halk sağlığı için de önemli adımlar 
atıldı. Doktorun bulunmadığı yerlerde 
ilaç ve eczacılık hizmeti Eczacı Odaları 
aracılığıyla gerçekleştirilerek, sağlık 
hizmetinin en ücre köşelere dahi ulaş 
tırılması sağlanacak. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dip sarsıntısı
Marmara’da dip sarsıntıları giderek artıyor, 
Uzmanlar önlem önlem diye ağızları çıktığınca 

bağırıyorlar.
Seslerini duyan yok.
Geçtiğimiz pazar günü Gemlik Körfez’i merkezli 

bir dip sarsıntısı yaşadık. Dün yine sarsıldık.
Devamı sayfa 5’de

Amerikan Konsolosluğu'nayapıîarr 
saldırıda 3 genç polis şehit olmuştu. 

Şehit polisler için 
İstanbulda tören

Amerikan Konsolosluğuna yapılan saldırıda 
şehit olan Erdal Ötaş, Nedim Çalık ve Mehmet 
Önder Saçmalıoğlu için tören düzenlendi.

Amerikan Konsolosluğuna yapılan 
saldırıda şehit olan 3 polis için dün İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. 
Şehit polislerin cenazeleri memleketlerinde 
de düzenlenecek olan törenlerin ardından 
son yolculuklarına uğurlanacak.
SALDIRI İLE İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINDA 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Amerikan Kon 
solosluğu'na gerçekleştirilen ve 3 polisin 
şehit olduğu saldırıyla ilgili 4 kişinin gözal 
tına alındığını söyledi. Bakan Atalay, olayın 
tüm boyutlarıyla ilgili çalışmaların sür 
düğünü kaydetti. Bakan Atalay, "Şu anda 4 
kişi gözaltında. Bunlardan 3’ü İstanbul'da. 
Biri İstanbul dışından getirildi" dedi. 7’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com


11 remmuz 2008 Cuma Gemlik KMrfez Sayfa 2

Saldırı...
21.Yüzyıl terörün tüm unsurlarıyla ve 

dünyanın her bölgesinde etkisini göster
diği bir dönem..

Emperyalistlerin adına yeni dünya 
düzeni dedikleri sistem; İşsizliği, açlığı, 
sefaleti de yanında getiriyor.

ABD'nin sosyalizme karşı savaşsın diye 
yetiştirdiği eli ve yüreği kanlı, karanlık 
kafalı canilerin yarattığı terör dünyanın baş 
belası..

Geliş yeri neresi olursa olsun asla hoş 
görülemeyecek insanlık dışı bu davranış 
ve yaklaşım biçimi;

Önceki gün de ABD'nin İstinye'deki 
Başkonsolosluğu'nda kendisini gösterdi.

Ne idüğü belirsiz 3-5 çapulcu, Türk 
polisi'ni vurdu..

Amaç ne ola ki..
Ortalığı karıştırmak..
Türkiye'de korku yaratmak..
ABD'nin Ortadoğu politikalarına gözdağı 

vermek..
Dünya ülkeleri..
Mutlaka terör belasına karşı ortak A 

çözümler üretmek ve ödünsüz uygulamak 
zorunda..

Senin teröristin kötü benim teröristim 
iyi sen yaparsan terör, ben yaparsam do 
ğal refleks mantığıyla dünya barışı sağlan
maz..

Terör bahanesi ile ülkeler işgal ederek, 
I demokrasinin beşiği ilan edilen ülkelerde 
। herkesin gözü önünde insan avları dü 
zenleyerek, hak ve özgürlükleri sürekli 
budayarak terör önlenmez.

Önlenemediği de ortada..
Etnik ayrılıklar, dinsel çatışmalar..
Daralan kaynaklardan daha çok pay 

kapma yarışı.
Terörü besliyor..
Teröriste zemin hazırlıyor..
Oysa..
Herkes bebek olafak doğuyor..
Saf, temiz, duru.. ’
Önyargısız..
Ancak..
Silahlanma..
Kendi ulusal çıkarları için dünyayı 

karıştırma..
Emperyalizm..
Bebeklikten çocukluğa, çocukluktan 

gençliğe geçiş sürecinde "travma" 
yaratıyor..

"Kin" güdüsünü tetikliyor..
Savaşçı yanı ortaya çıkarıyor..
Halkın kendini koruma refleksi ise 

"terör" olarak nitelendiriliyor..
Asıl olan..
Soruna köklü bir çözüm bulmak..
Önce silahsızlanmak..
Ve bu düşünceyi gerçek yaşama 

geçirmek..
Dünya barışı için yeryüzündeki tüm 

nükleer silahların yok edilmesi çok önemli 
ve gerekli bir adım.

Ancak bu silahları yok etmeye önce 
emperyalist ülkeler başlamak zorunda..

I Kim ne derse desin...
Sorunu ne denli kaşısırsa kaşısın 

' Gün gelecek ve insanlık emperyalizm ve 
sömürü belasını ortadan kaldırmayı 
başaracak, bunu başardığında her türlü

I terörün kökünü de kurutmuş olacaktır.
Ana sorun ..
Emperyalistlerin doymak bilmez mide

sidir..

J
Bu bir hastalıktır.
Onun için;
Önce o midenin tedavi edilmesinde 

zorunluluk var....

Bursa Orman Bölge Miidiirlüğü’niin yangın söndürme başarısı

Yangınlara kısa sürede midahale ediyoruz"
Orman yangınlarının 
ülkemizi kasıp 
kavurduğu şu gün- 
lerde, Bursa Orman 
Bölge Müdürlüğü, il 
sınırları içeresinde 
meydana gelen 
orman yangınlarına 
erken müdahale 
ederek büyük bir 
başarı sağladı.
Geçen yıl 8 Temmuz 
itibariyle 50 hektar 
orman alanı yanıp 
kül olurken, bu yıl 
aynrtarihe kadar 
meydana gelen 16 ' 
yangında, ekiplerin 
hızlı müdahalesi 
sayesinde yangınlar 
kısa sürede kontrol, 
altına alınarak facia 

, ların önüne geçildi.
Antalya, Bodrum 
gibi-tatil bölgeleri 
nin ardından Mer 
sin'in Gülnar ilçesin 
de birkaç gündür 
söndürülemeyen 
orman yangını ülke 
yi yasa boğarken, 
yangınlar konusun
da gösterilen kimi

"Hllİllih

başarılar da gurur 
kaynağı oluyor. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü'nün or 
man yangınlarına 
kârşı ortaya koydu 
ğu mücadele beğeni 
topluyor. Orman 
Bölge Müdürlüğü 
Orman İşletme 
Müdürü Fuat Şa 
nal'ın verdiği bilgiye 
göre, Bursa'da 1 
Haziran-8 Temmuz 
2008 tarihleri arasın
da meydana gelen 
16 orman yangınına 
kısa sürede müda

hale edildi. Daha 
başlangıç anında 
müdahale edilen 
yangınlar büyüme- t 
den kontrol altına 
alınarak söndürül 
dü. Geçtiğimiz yıl 
aynı dönemde 28 
yangın meydana 
gelmiş ve bu yan 
gınlarda 50 hektar 
orman yanarak kül 
olmuştu. Bu yıl ise 
erken müdahale 
sayesinde sadece 
8 hektarlık orman 
alanı zarar gördü. 
İnsanların en yoğun

tr^rm-MMiıııııiiııııııiKifiwiRiii 
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 İS YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.c0m.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

Gemlik KBrfez
OIMLİK'İN İLK GÜNLÜK «İVASİ OAIITial 

olduğu turistik 
bölgeler olan 
Mudanya, Gemlik, 
Kurşunlu, Orhaneli 
ve Uludağ'ın 
eteklerinde çıkan 
yangınlar, ekiplerin 
hızlı hareket etmesi 
sonucu küçük 
zararlarla atlatıldı. 
Bursa'da son olarak 
Uludağ eteklerinde 
bulunan Fidyekızık 
mevkiin de çıkan 
orman yan gını, 
ekiplerin zama 
nında müdahalesi 
ile kısa surede kont 
rol altına alınarak 
söndürüldü. Orman 
İşletme Müdürü 
Fuat Şanal, 11 
ekip ve 77 yangın 
işçişjy le yapılan 
müdahalelerde 
elde edi len 
başarının kendilerini 
sevindirdiğini, 
yangınlara karşı 
daha hızlı ve 
başarılı olabilmek 
için sürekli çalıştık
larını belirtti.

MANASTIRDA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.c0m.tr
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Dün saat 10.49’da meydana gelen deprem 6 il ve ilçelerinde hissedildi

İMİlIlMlIllllll
YazıYORUM

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Balıkesir Gönen Tütüncü merkezli 4.9 büyüklüğün
deki deprem paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’n 
den alınan bilgiye göre, dün saat 10.49’daki depremin 
yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğre
nildi. ITÜ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, 
Marmara’da gerginlik birikimi olduğunu söyledi.
Balıkesir Gönen 
Tütüncü merkezli 
4.9 büyüklüğünde 
deprem meydana 
geldi. Dün saat 
10.49'da meydana 
gelen depremin 

• 13.2 km derinlikte 
| olduğu belirtildi.

Deprem, 
I İstanbul, Bursa ve 
' Çanakkale ve 
i ilçelerinde de 

hissedildi.
Alınan bilgiye 
göre, Boğaziçi 
Üniversitesi

• Kandilli Rasathanesi 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nün 
merkez üssünü 
Balıkesir'in Gönen 
İlçesi'ne bağlı 
Tütüncü Köyü 
olarak saptadığı 
deprem dün saat 
10.49'da meydana 
geldi. Yerin 
13 kilometre 
derinliğinde 
meydana gelen 
orta şiddetteki 
deprem Balıkesir'in 
yanı sıra, Çanakkale, 
Bursa, Yalova, 
Tekirdağ ve İstan
bul'un Avrupa 
yakasında 
hissedildi. 
Balıkesir'in Gönen 
İlçesi başta olmak 
üzere çevredeki 
yernleşim merkez
lerinde daha 
şiddetli hissedilen 
deprem sırasında 
halk evlerinden 
ve işyerlerinden 
sokaklara fırladı, 
kaplıcalardaki 
tatilciler paniğe 
kapıldı.
İlk belirlemelere 
göre can kaybı 
ve yaralanmaya 
neden olmayan 
deprem sırasında 
Gönen İlçesi ile

çevredeki köylerde 
bazı binaların 
duvarlarında çatlak 
oluştu.

BALIKESİR 
DEPREMİ İSTANBUL 
DEPREMİ Nİ 
TETİKLER mİ? 
Marmara 
Bölgesi'nde 6 il 
dün sabah Richter 
ölçeğine göre 4.9 
büyüklüğündeki 
depremle sallantının 
ardından İTÜ 
Deprem Uzmanı 
Prof. Dr. Ahmet 
Ercan, depremi 
yorumladı. 
Ercan şöyle 
konuştu;
"Balıkesir'de 10-20 
yılda bir deprem 

oluyor. Balıkesir'in 
son gördüğü en 
büyük depreme 
1953'te 7.4 depremi. 
Ve yaklaşık 80 
atom bombası 
patlaması şeklinde 
bir enerji çıkmış. 
Bu son deprem 
Marmara derprem 
işleyişi ile Batı 
Anadolu deprem 
işleyişinin kesişme 
noktasında. Bu 
nedenle sık ve 
büyükj depremler 
olabiliyor.
Balıkesir'de Milattan 
Sonra 117 yılından 
beri kayıplarımız 
var. Bunlardan 
bir tanesi Erdek. 
Aşağı yukarı 7 
büyüklüğünde 

depremler ürete 
biliyor. Bandırma'da 
milattan sonra 
115 yılından itibaren 
kayıplar olmuştur. 
Deprem etkin 
olan ilçeleri Yenice, 
Edremit, Gökçeada, 
Marmara Adası 
7'ye kadar büyük 
deprem görebiliyor. 
Tütüncü birinci 
derecede deprem 
bölgesi. 7 büyük
lüğüne kadar 
deprem görebiliyor 
Manyas. Ayvalık

TOMOGRAFİ'ler. !..
Bildiğiniz gibi herhangi bir nedenle rönt 

gen çektiren veya tomografi, mamografi, 
anjiyografi gibi tetkikler yaptıran kişilerin 
vücudu zararlı ışınlara maruz kalır.

CT tomografilerde, basit röntgen tetkik
lerin den 50-200 kez daha fazla şua alınır.

İki kez CT scan çektirdiğinizde Japon 
ya’da atılan atom bombasına 2.5 km uzak
ta bir kişinin aldığı kadar radyasyon 
alırsınız.

“Bir makineye girsem içimde ne var, ne 
yok belli olsa!...”

Açıkça söylemese de her hasta böyle 
mucize bir tetkik yaptırma ümidini taşır.

Keşke teknoloji bu kadar ileri olsaydı, 
keşke bir kan alarak veya bir makineye 
sokarak tüm hastalıkları bulabilseydik.

Belki 100 yıl sonra parmağımızı bir 
deliğe sokarak veya gözümüzü bir mer
ceğe dayayarak sağlık sorunlarımızı 
öğrenebileceğiz.

Tıbbi teknolojideki onca ilerlemeye rağ
men, hastasının sorunlarını dikkatle 
dinleyen bir doktordan daha mükemmel 
bir teşhis aleti bulunamadı.)

Önce ticaret, sonra sağlık;..
Bu yanlış...
Bu gün ne yazık ki Türkiye'de durum 

bu...
Kurnaz tüccarların mallarını bire bin

7 büyüklüğüne 
kadar deprem 
görebiliyor.
Son gördüğü 
deprem de 1944 yılı.

İSTANBUL 
TEHLİKEDE Mİ? 
Marmara'da gergin
lik birikimi var. 
Balıkesir'de deprem
ler zaten gecikmiştir. 
Türkiye'nin en etkin 
yerlerinden biridir. 
4.9 depremi küçük 
deprem boyutlarınsa 
ancak önem 
verdiğimiz bir 
boyut. 14 km 
derinlikte olması 
kabuğun kalın 
olmasından kay
naklanıyor. Bu 
o bölge için yıkıcı 
bir deprem değildir. 
Yıkıcılığı 6'dan 
sonra bekler.
Artçı depremler 
gelecektir en az 
15 gün. Ancak 
İstanbul bu deprem
den etkilenmez 
yani tetikteme söz 
konusu değil. 
Erdek'te 7 büyük
lüğünde bir deprem 
olsa. İstanbul'da 
şiddet olarak 6 
olarak hissedilir. 
İstanbul'u böyle 
bir deprem sarsar"

'Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

i katarak övmesi gibi medikal sektör de 
teşhis metodlarını bire bin katarak anlat
mayı adet haline getirdi.

Yeni metotlar piyasaya sürülürken 
avantajları anlatılıyor ama risklerinden hiç 
bahsedilmiyor.

Amerika’da her yıl 20 milyon yetişkine 
ve 1 milyon çocuğa lüzumsuz yere tomog 
rafi yapılıyormuş.

Önümüzdeki 20-30 yıl içinde ortaya çıka 
cak olan kanserlerin yüzde 2’sinin nedeni 
nin çekilen tomografiler olacağı söyleni 
yor.

Bizim ülkemizde kaç kişiye lüzumsuz 
tomografi çekiliyor bilmiyorum ama cihaz 
sayısına bakarak ABD ile yarışabileceğimi 
zi söyleyebiliriz.

Tomografide verilen yüksek dozlu şua 
kanser riskinizi artırır.

Hastalık şüphesi ve beklentisi 
anksiyete ve depresyon riskinizi artırır.

Tomografi önerilen hastaya 
“Başınızdaki ağrı beyindeki tümöre ait ola
bilir, tomografi çekmeden kesin bir şey 
söyleyemeyiz,” veya “Kalp damarlarınızda 
ciddi bir tıkanıklık olabilir tomografiye 
sokmadan anlayamayız,” diyerek belirli bir 
hastalık şüphesinden bahsedilir.

Bu insanlar daha sonra ne kadar rahat- 
latılmaya çalışılırsa çahşılsıji “kötü hasta 
lık ihtimali” şuur altlarına takılıp kalır.

Dikkat!..
Yaş küçüldükçe röntgen ışınlarının 

vücuda verdiği zarar artar.
Bu yüzden çocuklarınızdan tomografi 

istendiğinde iki kez daha dikkatli olun, 
doktorunuza bu tetkikin gerçekten gerekli 
olup olmadığını, teşhise daha zararsız bir 
yolla ulaşıp ulaşamayacaklarını sorun.

Hamile kadınlar radyasyona bağlı 
kanserlere karşı çok daha hassastırlar.

Bu yüzden röntgenden ve tomografiden 
özellikle uzak durmalıdırlar.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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NiWarcasi!ortalıwilaciîiiiıl8si BtırsaHalilialrislıalunılaki
Türk Eczacıları 
Birliği ile Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
arasında ilaç krizine 
yol açan “2008 Yılı 
Eczanelerden İlaç 
Alımına İlişkin SGK 
Protokolü” yaklaşık 
10 gündür devam 
eden görüşmelerin 
ardından imzalandı. 
Eczacılarla, Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
arasında yaşanan 
ilaç krizi 30 Hazi 
ran'da Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan, Sağlık 
Bakanı Recep 
Akdağ ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
ile yapılan görüş 
melerin ardından 
son bulmuş, Türk 
Eczacıları Birliği ile 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu arasında 
kamu kurum ıskon
tosu ile eczacı ıskon 
tosu konusunda 
mutabakata varıl 
mıştı. Kamu Kurum 
ıskontosu olarak bili 
nen ve Sanayi tara 
fından devlete yapı 

i lan ıskontolarda, 
eczacıların taşıyıcı 
olmalarından

imzalandı.dolayı uğradıkları 
zararın ortadan 
kaldırılması 
sonucu eczanelere 
yüzde 2.5'lik 
bir katkı 
sağlandı. Bir diğer 
madde eczacı 
ıskontosu mad
desinin yeniden 
düzenlenmesi ile 
de, özellikle alt ve 
orta gelir gru bunda
ki eczacılara ciddi 
katkı sağlandı. 
Bunun sonucunda, 
eczacılar yüzde 1.5 
ile yüzde 3 oranında 
kazanım elde etti.
Yapılan yoğun 
görüş melerin ardın
dan diğer maddel
erde de anlaşma 
sağlandı “2008 Yılı 
Eczaneler den İlaç 
Alımına İlişkin 
SGK Protokolü

DOKTORUN 
OLUP ECZACININ 
BULUNMADIĞI 
YERLERE 
ODALAR ARACILIĞI 
İLE HİZMET 
VERİLECEK- 
Eczacılar için 
önemli düzen
lemeleri içeren 
protokole göre, 
halk sağlığı için de 
önemli adımlar 
atıldı. Doktorun 
bulunup da ecza
cının bulunmadığı 
yerlerde ilaç ve 
eczacılık hizmeti 
Eczacı Odaları 
aracı lığıyla gerçek
leştirilerek, sağlık 
hizmetinin en 
ücra köşelere dahi 
ulaştırılması 
sağlanacak.

cocuMara sahip çıttı
Bursa Valiliği 
tarafından risk 
altındaki çocuklar 
çeşitli meslek 
edindirme kursları
na gönderilirken, 
aynı zamanda 
sosyal etkinliklere 
de katılmaları 
sağlanıyor. 
Bursa'da sokakta 
çalıştırılan ve risk 
altındaki çocuklar, 
valilik tarafından 
koruma altına 
alınırken, aynı 
zamanda yaz spor 
etkinlikleri ile de 
sosyal faaliyetlere 
katılmaları 
sağlanıyor. Bursa 
Vali Yardımcısı 
Halis Arslan, düzen
lenen etkinlik 
kapsamında 8 
çocuğa bisiklet 
hediye etti, ata 
bindirip traş ettirdi.

I Vali Yardımcısı 
Halis Arslan, yak- 

| laşık 400 çocuğu 

koruma altına aldık
larını belirterek, 
"Sokakta çalıştırılan 
risk altındaki çocuk
lar, okulların tatil 
olmasıyla yeniden 
sokaklara çıkıyor. 
Biz tespit ettiğimiz 
400 çocuğu yaz 
spor okullarına dahil 
ettik. Yüzme, binici
lik, bilgisayar gibi 
çeşitli kurslarda 3 
ay boyunca eğitim 
alacaklar. Bu çocuk
ların tüm 
ihtiyaçlarını 
karşıladık. Onların 
boş vakitlerini 
faydalı geçirmeleri 
ve sokaktan uzak 
tutmak için her 
türlü çalışmayı 
yapıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Risk altındaki 
çocukların bir 
bölümü Karapınar 
Köyü Binicilik 
İhtisas Kulübü'nde 
ata bindirilirken, 

bazıları ise 
Berberler Odası'nın 
katkılarıyla ücretsiz 
traş ettirildi.
Bursa Binicilik 
İhtisas Spor Kulübü 
Başkanı Şaziye 
Sezginer'da 
çocuklara at tutma, 
seyislik, eğitimenlik 
ve binicilik gibi 
eğitimler verdiklerini 
söyledi. Eğitimlerin 
çok iyi gittiğini 
belirten Sezginer, 
kısa zamanda 
hepsinin birer 
profosyonel binici 
gibi olduklarını 
anlattı.
Bu tür faaliyetleri 
her zaman destek
lediklerini ifade 
eden Bursa 
Berberler Odası 
Başkanı Mustafa 
Ocak'da, 10 çocuğu 
oda olarak 1 yıl 
boyunca ücretsiz 
traş edeceklerini 
vurguladı.

Mini alanının sinsi partilere mIimi ftı teoki
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Recep Aygün 
yaptığı açıklama 
ile Gemlik Belediye 
Meclisi'nde alınan; 
İskele Meydam'nda 
ki Festival Alam'nın 
siyasi parti ve 
sivil toplum örgütler
ine verilmemesine 
yönelik kararı sert 
bir dille eleştirdi. 
İlçe yönetim kurulu 
toplantısında konu 
şan Recep Aygün; 
kararın son derece 
yanlış olduğunu 
belirtirken, Gemlik 
Belediye Mecli- 
si'nin bu kararı ile 
Gemlik halkının 
ifade özgürlüğü 
hakkını baltalamış 
olduğunu kaydetti. 
Belediye yönetimi 
nin bu yönde daha 
öncede çeşitli 
kararlar aldığım 

hatırlatan Aygün;’ 
"Bu akıl almaz karar
lar ile Gemlik daha 
öncede karşı karşıya 
kalmıştır. Belediye 
anons hoparlörlerin 
den mecliste gurubu 
bulunmayan parti
lerin anonsları 
engellenmiştir. Bu 
kararlar son derece 
yanlıştır. Siyasi parti 
ve sivil toplum örgüt 
I eri ne Festival 
Alanı’nın verilmeme
si ne anlama geli 
yor? İlçemizde ki 
siyasi parti teşkilat
larını da sivil toplum 
örgütlerini de oluş
turan ve yaşatan 
yine Gemlik halkı 
değil midir? Bu 
insanlar uzaydan mı 
geldiler. Belediye 
başkanının ve bele 
diye meclisinin ço 
ğunluğunu ihtiva 
eden meclis

üyelerinin partisinin 
gençlik kolları bile 
burada organizas 
yonlar tertip 
ederken; niçin ve 
ne sebeple burası 
Gemlik'e hizmet 
etmek için koltuk 

işgal edenlerce 
adeta Gemlik'in 
toplum dinamikleri 
için yasak bölge 
statüsüne sokulmak
tadır. Gemlik'e hiz 
mette sınıfta kalan
lar, toplumun 

temel taşı siyasi 
parti ve sivil toplum 
örgütlerinin etkinlik
lerinin önüne set çek 
meye çalışmaktadır
lar. Düzenlenen şarkı 
h-türkülü eğlence 
lerde belediye imkan 
ları seferber edilir 
ken; niçin bu kurulu
ların kültürel ve sos 
yal programları için 
yasakçı bir tutum 
sergilenmektedir.
Bunu anlamak 
mümkün değildir" 
şeklinde konuştu. 
Yasakçı zihniyetin 
hiçbir zaman başarı 
elde edemediğini 
söyleyen Aygün; 
belediye meclisinin 
bu kararından vaz 
geçmesi gerektiğini 
ifade ederken;
"Hiç kimse oturduğu 
o koltukları babası 
nın malı sanmasın. 
O koltuklar ve 

makamlar gelip 
geçidir. Bu gün 
o yerlerde birileri, 
yarın ise bir başka 
lan otururlar.
Meşhur atasözünde 
söylenildiği gibi; 
bu dünya Sultan 
Süleyman'a bile 
kalmamıştır.
Mühim olan o 
koltuklarda otu
rurken, halkın 
gösterdiği 
teveccüh ile 
göreve gelenlerin 
halka hizmet 
etmesidir. İnşallah 
Gemlik halkının 
desteği ile biz 
göreve geldiğimizde, 
Festival Alam'nı 
tüm siyasi parti 
ve sivil toplum 
örgütlerine açacağız. 
Asla yasakçı 
bir tutum sergile
meyeceğiz" 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemiikkorfezgazetesi.com Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com


11 Temmuz 2008 Cuma Gemlik Körfez

Dip sarsıntısı
Dün, merkezi Gönen olan 

bir deprem He yine sallan 
dik.

Yerli yabancı uzmanlar 
sürekli uyarıyorlar aman 
dikkat diye..
Deprem salladığında 

insanlar depremi düşünü 
yor. Korku ile paniğe 
kapılıyor.

1999 depremini zararsız atlattık diye
bilirim.
Ancak, izleri hala her birimizde 

duruyor.
Ben, tehlikeyi kendimi evden 

dışarıya attığımda, bir adım atmamak
la geçiştirdim.
Eğer o adımı da atmış olsaydım, 

oturduğum evin bacası 
başıma düşecekti.

Günlerce o anı yaşadım.
Çadırlarda kaldığımız günlerde 

yaşadığımız sefaleti düşünüyorum 
şimdi.
Bizimkisi yıkıntı olmayan bir dip sal

lantı siy da oysa.
Ya, Yalovadakiler, Gölcüktekiler, 

Izmittekiler.
Evleri başına yıkıldı, yakınlarını 

yitirdiler, aylarca çadırlarda perişan 
oldular.
Zamanla her şeyi sildi süpürdü.
İlk aylarda deprem dersleri aldık.
Nasıl korunulacağı anlatıldı, çanta

ların hazır olması istendi. Projeler 
ortaya kondu, uzmanlar geldi gitti.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Zemin araştırmalarına birkaç yılımızı 
verdik.
Sondajlar, uzaydan araştırmalar, 

raporlar., ve geçen yıllarda unutulan 
deprem gerçeği.
Şimdi yeniden uyarılar yapılıyor.
Önlem alınması isteniyor.
Bunları yapanlar felaket tellallığı 

yapmıyor, bilimsel sonuçları halka

duyuruyor, ilgililerin önlem 
almasını istiyorlar.

Geçtiğimiz günlerde CHP 
Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel bu konuda Gemlik’in 
birinci derece deprem kuşa 
ğında olması nedeniyle 
konuyu TBMM’ye taşıdı.

Başbakanın cevaplamasını 
istediği bir yazılı önerge 

verdi.
Demirel’e göre Başbakan önerge

sine yanıt vermemiş.
Demirel Gemlik’in Deprem Bölgesi 

ilan edilmesini istiyor.
Bu istem Gemliklilerde ters tepki 

yaptı.
Kiminle konuşsam, deprem haber

lerinin yapılmamasını istiyor.
Nedeni ortada, kiralar düşüyor, ev 

fiyatları prim yapmıyor.
Yani dünyalıklarla uğraşıyorlar..
Oysa gerekli önlem alınmasa olası 

bir depremde ne kiralayabilecekleri 
bir ev kalacak, ne de satabilecekleri 
bir daire..

Keşke hiç deprem olmasa da huzur 
içinde olsak.

İstenen deprem gerçeğini unutma
mak ve onunla ilgili bilimsel önlem
leri devlet ve fert olarak almak.

Dip sarsantıları devam edeceğe ben
ziyor.

Ama asıl dip sallantıları ülkede 
yaşanıyor.

Bu sallantı da hafife alınmamalı.

Bursa-Mudanya yolu rahatı yor
Bursa'da şehiriçi 
ulaşımda düğümler
den biri olan Fila 
ment Kavşağı'nın 
temeli törenle atıldı. 
Mudanya ile İzmir 
Yolu'nun bağlan
tısını sağlayacak 
Organize Sanayi 
Bölgesi girişindeki 
Filament Köprülü 
Kavşağı'nın ikinci 
etabı 150 günde 
hizmete girecek 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa'nın 
hedefi olan marka 
kente doğru hızla 
ilerlediğini söyledi. 
Bursa'da her gün 
yeni çalışmalar ve 
projeler ile başladı 
ğına işaret eden 
Başkan Şahin, pro
jelerle siyasetin da 
ha da güzelleştiği 
nin altını çizdi. Yeni 
projelerle mutlu ol 
duklarını dile geti 
ren Başkan Şahin, 
"Bu mutluluğu keli 
melerle ifade etmek 
mümkün değil. Biz, 
yıllar önce nadasa 
bırakılan toprakları 
işlemeye başladık. 
Söz verdiğimiz gibi

5 yılda bitirilecek 
projeleri 4 yıla sığ 
dırdık. Çalışmaları 
mızla marka kent, 
modern ve yaşan
abilir bir Bursa hede 
fine doğru ilerliyo 
ruz. Bizden sonraki 
nesillerin daha sağ 
lıklı yaşayabilmesi 
için bu çabayı gös
teriyoruz. Bursa'yı 
ilmek ilmek işliyo 
ruz" diye konuştu. 
Projeleri hayata geçi 
rirken, gerek bürok 
ratik gerekse top 
lumsal açıdan ciddi 
engellerle karşılaş 
tıklarını ancak vaz 
geçmediklerini ifade 
eden Şahin, Bursa 
için tarihi bir pro
jenin daha ön çalış
malarına başlamak 
için kolları sıvadık

larını söyledi.
Hafif raylı sistemin 
yerin altından şehir 
içinde hizmet ver
mesini sağlayacak 
Altıparmak - Heykel 
hattının uygulan
ması ile ilgili ön 
çalışmalara yakında 
başlayacaklarını 
müjdeleyen Başkan 
Şahin, "Planladığı 
mız metro projem
izin olmayacağına 
inananlar var.
Kısa süre sonra 
sondaj çalışmaları
na başla yacağız. 
Teknik çalışmaları 
tamamladıktan 
sonra şehir içinden 
metro geçer mi 
geçmez mi net 
olarak bildireceğiz. 
Devir bilgi, teknoloji 
çağı.” dedi.

Hakkari'nin Şemdin 
li ilçesinde terörist 
ler tarafından yola 
döşenen mayının bir 
askeri aracın geçişi 
sırasında patlaması 
sonucu 9 kişi yara
landı. Olay sonrası 
patlamayı gerçek
leştirdiği tahmin 
edilen 1 kişinin göz 
altına alındığı 
bildirildi.
Altınsu köyü Dere 
boyu mezrası yolu 
üzerine önceden 
yerleştirilen mayı 
nın, dün sabah saat 
07.00 sularında Şa 
patan bölgesinin yol 
güvenliği için devri 
ye gezen askeri 
araçların geçişi sıra 
sında patlaması 
sonucu, 8 asker ve 
1 köy korucusunun 
yaralandığı belirtili 
yor. Ambulansla 
Şemdinli Devlet Has 
tanesi'ne kaldırılan 
yaralılardan 1 koru
cu ve 5 askerin bura 
da yapılan ilk müda
halenin ardından 
3. Dağ ve Tabur

Komutanlığı'na götü 
rülerek helikopter
lerle Van'a sevk edil 
diği, 3 askerin sağ 
lık durumunun ise 
iyi olduğu bildirildi. 
Bu arada, olay son
rası bölgede başla 
tılan operasyonlar
da, patlamayı ger 
çekleştirdiği tahmin 
edilen 1 kişinin göz 
altına alındığı belir
tiliyor. Patlama son
rası ilçe girişinde 
bulunan polis nok
tasında geniş çaplı 
güvenlik önlemleri 
alındı.

Hakkari'nin Şemdin 
li ilçesinde terörist 
ler tarafından yola 
döşenen mayının 
patlaması sonucu 
1 korucu ve 8 erin 
yaralanmasının 
ardından, ilçeden 
çıkışlar yasaklandı. 
Hakkari'nin Şemdin 
li ilçesinde terörist 
ler tarafından 
güvenlik güçlerine 
kurulan hain 
tuzağın ardından 
bölgede geniş 
çaplı operasyon 
başlatıldığı 
belirtildi.

KAYIP B Sınıfı oto ehliyetimi kaybettim.
MÜL Hükümsüzdür. Cahit Emrah TURAN

If 1V|R Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı Seri A 
Altı || 96901-96950 nolu fatura koçanımı kaybettiı

Hükümsüzdür. Murat AKKAYA
Gemlik Karfez

IlHll'll lıı clııiı İlmi Minili

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ORHAN KÜFTE

İMAM ASLAN
DİNLENME TESİSLERİ NDE ACİLDİ 

GEMLİKLİ MÜŞTERİLERİMİZİ REKLİ YORUZ
ORHAN KÖFTE’DE 

ÇAKIŞACAK BAY BAYAN 
GARSON VE KOMİLER, 

MUTFAKTA VE TEMİZLİK BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK ELEMANLAR, 

BAHÇE İŞLERİNDE DENEYİMLİ ELEMAN VE 
IZGARADA ÇALIŞACAK 

TECRÜBELİ ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 

Tel : 514 55 88 - 514 55 99
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Düşünsel Boyut 

Yelda BAYKIZ 
e-mail: yeldabykz@gmail.com

Amerikan Konsolosluğu'na yapılan saldırıda 3 genç polis şehit olmuştu.

İM lOttip İSlilMi IÎM
NAÇİZANE TEŞEKKÜR...

Son beş yıldır Gemlik, sivil toplum 
kuruluşlarının hayata geçirilmesine ve 

, eylemlerine tanık olmaktadır. Bu da, 
Gemlik açısından kültürel zenginliğin 
göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

2005'te kurulan Gemlik Rotaract 
Kulübü'nü buna örnek göstermek yan
lış olmasa gerek. Büyük bir özveriyle 
kurulan kulüp, bugün üçüncü dönemi
ni tamamlamış durumda.

Kurulduğu günden itibaren kitap 
kampanyası, Halk Eğitim Merkezi'ne 
seramik fırını yardımı, engeli: çocuk
larımızı sosyalleştirme çabaları gibi 
birçok icraate imza atılması ve bunu 
genç nesillerin gerçekleştirmesi 
gerçekten çok olumludur.

Dönem başkanı ve aynı zamanda de 
ğerli arkadaşım Ali Berker Akıncı yeni 
dönemde görevi yine değerli arka 
daşım Emir Bektaş'a devretti.

Atamer Turistik Tesisleri'nde düzen
lenen devir teslim töreninde, köşe yaza 
rı kimliğimden ve yazdığım yazılar 
nedeniyle ödüle layık görülmek benim 
için gerçek bir onurdur.

'Düşünsel Boyut' adlı yazı köşem ve 
'İçimizden Bin' adlı röportaj boiumum- 

• den siz değerli okuyucularımı sosyal, 
siyasal ve ekonomik bir çok konuda 
düşüncelerimi ve aynı zamanda tanın
mış kişileri buluşturuyorum.

Bu tür anlamlı ödüllerle daha da 
güçlendiğimi ve gururlandığımı sizlerle 
paylaşmak isterim.

. Ben bu ödülü başta siz değerli 
okuyucularım olmak üzere, bana bu fır
satı sunan Gemlik Körfez Gazetesi 
adına aldım. Her şey güzel Gemlik için.

Gönülden teşekkürler...

Amerikan 
Konsolosluğu'na 
yapılan saldırıda 
şehit olan 
3 polis için dün 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
tören düzenlendi. 
Törende konuşan 
İstanbul Emniyet 
Müdürü Celalettin 
Cerrah, 3 polisin 
henüz hayatlarının 
batlarında şehit 
olduklarını söyledi. 
Cerrah, "Şer güçleri 
Türk polisini hedef 
almıştır. 1 gün 
önce doğum 
gününü kutlayan 
Erdal Öztaş bir 
gün sonra bu 
vatan için canını 
vermiştir. Şehitleri 
miz kanı yerde kal 
madiği gibi diğer 
teröristler nerede 
olursa olsun yaka 
/anacaktır" dedi.
İstanbul Valisi 
Muammer Güler 
ise, "arkadaşlarımız 
kahramanca görev
lerini yaptılar. 
Türk polisi ailelere 
sahip çıkacaktır" 
diye konuştu. 
Emniyet Genel Mü 
dürü Oğuz Kağan 
Koksal da yaptığı 
konuşmada, 
olaydan büyük 
üzüntü duyduğunu 
söyledi. Türk

polisinin fedakar
lığını ve gücünü 
ortaya koyduğunu 
kaydeden Koksal, 
"Üç fidanımızı 
vatan uğruna 
şehit verdik" dedi. 
Törene katılan 
İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay da bir 
konuşma yaptı. 
Atalay tüm zorluk

lara rağmen sabırlı 
ve metin olmak ge 
rektiğini kaydede 
rek, milletin ve ülke 
nin huzur ve bütün
lüğü için bu tür 
üzü cü olayların 
zaman zaman 
yaşandığını belirtti. 
Atalay poli sin 24 
saat görev başında 
olduğunu ve gerek

tiğini canını verdiği
ni söyledi. Atalay, 
"Terörün dini, 
imanı, milliyeti 
yoktur, terörle 
mücadele sonuna 
kadar sürecektir" 
dedi. Atalay kısa 
sürede olayın 
tüm boyutlarının 
açığa çıkacağını, 
arkasında 
kimler varsa 
bulunacağını 
belirtti.
Törenin ardından 
şehit olan polisler 
memleketlerine 
gönderilerek topra 
ğa verilecek.
Sarıyer Trafik Şube 
Müdürlüğü'nde 
görevli olan ve 1,5 
yıllık polis memuru 
olan Erdal 
Öztaş'ın cenazesi 
Çorum'un Ortaköy 
ilçesine bağlı 
Karahacip 
beldesinde, 
Sarıyer Emniyet 
Müdürlüğü Koruma 
Büro Amirliği'nde 
göreve 2 yıl önce 
başlayan Nedim 
Çalık'ın cenazesi 
ile 21 yaşındaki 
Mehmet Önder 
Saçmalıoğ lu'nun 
cenazesi memleket
lerinde düzen 
lenen törenlerin 
ardından toprağa 
verilecek.

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

35 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

mailto:yeldabykz@gmail.com
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MM» imi
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de henüz bilinme 
yen nedenden çıkan 
tartışmada kimliği 
belirsiz 5 kişilik 
grup, 2 kişiye saldır 
dı. Abla-kardeşi 
darp eden grup, 
kardeşi bıçakla
yarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, Çırpan 
Mahallesi Darmstad 
Caddesi İpekiş 
lambalarında 
meydana gelen 
olayda kimliği 
belirsiz 5 kişilik 

grup, henüz 
bilinmeyen 
nedenle Mustafa 
A. (31) ve ablası 
Şadiye Y. (32) 
ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
kısa sürede kav
gaya dönüşmesiyle 
grup, abla kardeşi ; 
darp etti. Ardından 
grup içerisinde 
bir kişi Mustafa 
A.'yı bıçakladı.
Yaralı abla kardeş 
hastaneye 
kaldırılırken polis, 
olayla ilgili Ü.G. 
(39) isimli bir kişiyi 
gözaltına aldı.

Kavga ettiği Kişiyi bıçakladıktan 
sonra bankta oturup polisi bekledi
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
tartıştığı kişiyi 
bıçaklayan yaşlı 
adam, olayın ardın
dan banka oturarak 
polisi bekledi. 
Gözaltına alınan 
zanlı; "Kavga ettik, 
kafama taşla vurdu, 
kafamdan kan 
geldiğini görünce 
kendimi kaybettim 
ve bıçakladım" dedi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Muradiye

Mahallesi Muradiye 
Parkı'nda Rasim Ç. 
(50) ile Resul T. (71) 
henüz bilinmeyen 
nedenle tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşme
siyle birlikte başın
dan kan gelen 
Resul T., eline aldığı 
bıçakla Rasim Ç.'yi 
bıçakladı. Sağ karın 
boşluğu ve sol kulak 
memesinden 
yaralanan Rasim Ç., 
Bursa Devlet Hasta 

nesi'ne kaldırıldı. 
Yaralının sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenilirken, olay 
yerine gelen polis, 
bankta oturan 
Resul T.'yi 
gözaltına alındı. 
Üzerinde kan lekesi 
blunan Resul T., 
poli se verdiği 
ifadesin de; "Suç 
yerindeki parkta 
oturmakta iken 
yanıma gelen 

arkadaşlarımın 
yanında bulunan 
Rasim Ç. ile tartış 
tim. Aramızda çıkan 
tartışmada küfür
leşme sonucu 
başıma taşla vurdu. 
Ben de arkasından 
koşa rak bıçağı 
gelişi güzel 
salladım ve neresine 
isabet etti ğini 
bilmiyorum" de di. 
Olayla ilgili baş 
latılan soruşturma 
sürüyor.

Piknik yolunda kaza: 3 ölü
Şile'ye pikniğe giden 
4 kişilik ailenjptiçin 
de bulunduğu oto
mobile, karşı yönden 
gelen başka bir ara 
cin çarpması sonucu 
3 kişi hayatını'kay

betti, 3 kişi de yara
landı. Alınan bilgiye 
göre kaza dün sabah 
saatlerinde Şile oto
banı Yenidoğan mev 
kiinde meydana gel 
di. Piknik için yola 

çıkan Yücel İnce'nin 
kullandığı 35 AN 
2570 plakalı otomo
bile, direksiyon haki 
miyetini kaybederek 
karşı şeride gecen 
Osman Ayyıldız'ın 

kullandığı 34TJ 2333 
plakalı araç çarptı.
Kaza sırasında 35 
AN 2570 plakalı oto
mobil sürücüsü 
Yücel İnce (28) olay 
yerinde hayatını kay

betti. Aynı araçta 
bulunan Buket Kar 
tal (21), Bahar Kar 
tal (16) ve Aleyna 
İnce (1) ambulans 
larla Sarıgazi Dünya 
Hastanesi'ne kaldırıl 
dı. Diğer araçta bulu
nan Sürücü Osman 
Ayyıldız (41) ve oğlu 
Oğuzhan Ayyıldız 
(16) ise yaralı olarak 
Haydarpaşa Numune 

Hastanesi'ne kaldı 
rılarak tedavi altına 
alındı. Kaza 
sırasında ağır 
yaralanan Buket 
Kartal ve Kızı Aleyna 
İnce, tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Kazayla ilgili geniç 
çaplı inceleme 
başlatıldı.

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ
gs

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 s

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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
g

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 l

Bursa polisi tarafın
dan organize suç 
örgütüne yönelik 
düzenelenen 'Rant- 
16' kod adlı planlı 
operasyonda silahla 
yaralama, silahlı 
yağma, işyeri kur 
şunlama gibi çok 
sayıda olaya karışan 
'Gardiyan Ali' lakaplı 
kişinin liderliğindeki 
çete çökertildi.
Gözaltına alınan 9 
kişi çıkartıldıkları 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Burşa Emniyet Mü 
dürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
la Mücadele Şube 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, Organi 
ze Suçlar Büro 
Amirliği ekipleri son 
bir yıldır silahla 
yaralama, işyeri 
kurşunlama, silahla 
tehdit ve yağma suç 
larına karışan zan
lılara yönelik ’Rant- 
16' operasyon baş 
lattı. Geçtiğimiz yıl 
merkez Nilüfer ilçesi 
Beşevler Mahalle 
si'nde iş makineleri 
imalatı yaptığı öğre
nilen C.K. isimli kişi

Kenan Tek tarafın
dan silahla vuruldu. 
Yaralı C.K. hastan
eye kaldırılırken 
olayın zanlısı Kenan 
Tek, poliste ve mah 
kemede verdiği ifa 
desinde 'Kız arka 
daşıma baktı, vur
dum' diyerek kendi
ni savundu. Tek, 6 
ay tutuklu kaldıktan 
sonra tahliye edildi. 
Tetikçiyi tanımayan 
iş adamı yaptığı 
araştırma sonucu 
eski ortağı tarafın
dan 'Gardiyan Ali' 
lakaplı Ali Çetkin'in 
çetesi tarafından 
kurşunlandığını 
belirledi. C.K. yaşa 
dıklarını ve çete 
yapılanmasını 
Cumhuriyet Savcı 
lığı'na dilekçe ile 
bildirdi. Bunun üze 
rine Savcılık kanalıy 
la çete üyelerine 
yönelik operasyon 
başlatıldı. C.K.'nın 
'Hikmet B., benden 
150 bin YTL istedi. 
Hikmet B., tetikçiyi 
azmettirdi' ifadesi 
nin ardından hareke 
te geçen polis, çete 
üyelerine yönelik 
'Rant-16' operasyo 
nunu genişletti. Son 
bir yılda şehir mer 
kezinde silahla ve 
bıçakla yaralama

olaylarının yanı sıra 
bir kahvehane kur 
şunlanması, silahlı 
tehdit, arsa dolan 
dinciliği, kıymetli 
evrak gaspı gibi çok 
sayıda olayı gerçek
leştirdiği belirlenen 
çete üyeleri polis 
operasyonuyla 
yakalandı.
Operasyon kapsa 
mında çete lideri 
'Gardiyan Ali' lakaplı 
Ali Ç., Hikmet B., 
Sadık Ş., Alaattin A., 
İsa E., Mehmet Emin 
A., Kenan T. 
(tetikçi), Hüseyin Ö. 
ile Nesim Malki cina 
yeti sanıklarından 
BursalI işadamı Erol 
Evcil'in bir dönem 
korumalığını yapan 
eski polis memuru 
Esat K. gözaltına 
alındı. Zanlılar 
emniyetteki sorgula
malarının ardından; 
"Suç işlemek ama 
cıyla örgüt kurmak,* 
kurulan örgüt kap
samında yağma ama 
cıyla silahla yarala
ma, işyeri kurşunla
ma, kıymetli evrak 
gaspı, silahla ölümle 
tehdit ve 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar 
Kanun'a muhalefet" 
suçlarından çıkartıl 
dıkları mahkemede 
tutuklandı.
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İmalat sanayiinin 
kapasite kullanımı 
Haziran ayında, 
artan talep daral
masının da etkisiyle 
yüzde 82.3’le geçen 
yılın aynı ayındaki 
nin 1.2 puan altında 
kaldı. Geçen yılın 
Haziran ayında ima 
lat sanayii yüzde 
83.5 kapasite ile 
çalışmıştı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) Ay 
lık İmalat Sanayi 
Eğilim Anketi'nin 
Haziran ayı sonuç 
larını açıkladı.
Ankete yanıt veren 
4 bin 894 işyerin 
den derlenen veri
lerin geçici analiz 
sonuçlarına göre, 
geçen yılın Haziran 
ayında yüzde 83,5 
olan üretim değeri 
ağırlıklı kapasite 
kullanım oranı, bu 
yıl aynı ayda yüzde

82,3 düzeyinde 
gerçekleşti. 
İmalat sanayiinin 
alt sektörlerine göre 
en yüksek kapasite 
kullanımı yüzde 
94.6 ile kok kömürü 
ve rafine petrol 
ürünlerin sektörün 
de gerçekleşti. 
Sektörün kapasite 
kullanımında geçen 
yılın aynı ayına 
göre 1.9 puan artış 
gözlendi. Taşıt 
araçları geçen yıla 
göre 2.5 puanlık 
düşüşe karşın 
yüzde 89.4’le en 
yüksek kapasite 
kullanan ikinci sek
tör oldu. Bunu da 
yüzde 88.5 kapasite 
kullanım oranıyla 
Ana metal sanayii, 
yüzde 87.3’le ağaç 
ve mantar ürünleri, ı 
yüzde 85.8’le taşıt 
dışındaki ulaşım 
araçları izledi.

SATILIK DAİRE
k Denize sıfır, 3 yatak odalı 

135 m2 iki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire SATILIK
ı, Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi

Tel: 51318 99 GSM: 0.533 356 44 39

ELEMAN ARANIYOR

. BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN ARAN YOR

‘L, . Müracaat
^^rsin süren 525 ]7 QÜ

; İnş.Zev.Gtda Taş. Tur. —
s^ vTk ua şu. Q 536 57Q 97

ÇİZİYORUM
Bar/ş Güler’in kaleminden

9 YAŞ

SATILIK MÜSTAKİL BİNA
500 M2 Bahçe içerisinde 

3 katlı 
12 tonluk zeytin havuzlu 

SATILIK BİNA 
Güvenli Köyü

0.535 277 2314

SATILIK DAİRE
2+1, Çift Banyo, 

Çift Balkon, 
117 m2,5. Kat 

68.000.00- YIL
HamidiyeMh.HürriyetCad.BalıkSk.
0.537 720 43 53

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
îd:513 53 21)

0.... çocukları 
Arkadaşım Tilki

14.00-16.15-19.00-21.15
14.15-16.00-19.15-21.00



1
11 Teninin/. 2008 ( uma Gemlik KBrfez Sayfa 10

E

y

b 
g 
d 
d 
k 
y 
k 
E 
g 
M 
c 
la

o 
b

Ş 
4 
de 
m 
gq 
cı 
3

Duhaili öğrenciler »arsa lla ağırlandı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hayata 
geçirilen Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı, Dubaili 
öğrencileri ağırladı. 
Dubai’de ‘Geleceğin 
liderleri’ olarak 
görülen ve Dr 
Ala Elcircevi’nin 
önderliğinde 
Türkiye’de kamp 
yapan gençler, 
Bursa’da kent 
gönüllüsü yaşıtla 
rıyla iki gün boyun
ca hayatı paylaştı. 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nın 
2. dönem konuk

larıyla birlikte 
resim yapıp satranç 
oynayan öğrenciler, 
neşeli anların 
keyfini doyasıya 
çıkardı.
Türkçe bilmeyen 
Dubaili gençlerin 
Bursah gençlerle 
duygusal bir dil 
geliştirerek 
anlaştığına 
dikkat çeken Dr 
Ala Elcircevi, 
çocukların 
yaşamı bambaşka 
yorumladıklarını 
bildirdi.
Elcircevi,

Hamallar da sendikalı olabilecek
Türkiye Taşıma 
İşçileri Sendikasının 
(TÜRKTİS) taşı
macılık sektöründeki 
işçi ve şoförlere 
yönelik başlattığı 
çalışma kapsamın
da, hamallar da 
sendika üyesi 
olabilecek.
TÜRKTİS Genel 
Başkanı Nurettin 
Demirtaş, bir

“Dubai'den 25, 
Türkiye'den de 
5öğrencinin 
buluştuğu 30 gençle 
Türkiye'ye geldik. 
Öğrencilerimiz, 
buraya gelmeden 
önce bir hafta 
Orhangazi’de, 
yemeklerinden 
temizliklerine 
kadar herşeyi 
kendilerinin 
hazırladığı zorlu 
bir kamp dönemi 
geçirdiler. Bursa’da 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nda 
ise 2 gün boyunca 
çok eğlendiler.

program için geldiği 
Mersin'de, yaptığı 
açıklamada, taşı
macılık sektöründe 
şoförlerin yanı sıra 
amele ve hamalların 
önemli bir paya 
sahip olduğuna 
dikkati çekti.
Demirtaş, 
şunları söyledi: 
"Bu grup, her iş 
kolunda çalışabil! 

Yaşıtlarıyla aynı dili 
konuşamasalar da 
gerek işaretlerle 
gerekse oyunlarla 
ortak bir dil 
geliştirerek 
anlaştılar. Bursa’dan 
sonra Ankara, 
Kapadokya ve 
Antalya’da da kamp 
yapacağız.
Bu çocuklar 
Dubai'de liderlik 
kapasitesi taşıyan 
çocuklardır! Analitik 
zeka değil c|e 
duygusal zekaları 
gelişmiş olan, 
hiperaktif sayıla
bilen çocuklardır.

yor/Bu nedenle 
taşımacılık adeta 
Vazgeçilmezleri. 
Biliden taşımacılık 
işlerinin yanı sıra 
herhangi bir sek
tördeki taşımacılık, 
şoförler ile amele 
ve hamallar tarafın
dan gerçekleştiril^ 
yor. Dolayısıyla 
karşımıza önemli 
oranda kayıt dışı 

Türkiye’de geçirdik
leri günler onlar 
için önemli bir 
deneyim oldu” 
diye konuştu. 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nın 
gençlerin gelişimine 
ve sorumluluk 
bilinci edinmelerine 
büyük katkı 
sağladığını dile 
getirerek 
Büyükşehir 
Belediyesi'ni 
tebrik eden Dr Ala 
Elcircevi, kampta 
‘Çığlığın Gücü’ 
adlı seminerini de 
gerçekleştirdi 

çıkıyor. Yaptığımız 
çalışma ile bir 
yandan ülke 
ekonomisine 
önemli oranda 
zarar veren kayıt 
dışının önüne 
geçerken, şoför, 
hamal, amele gibi 
işçilerin de bir 
sosyal statü 
kazanmalarını 
sağlayacağız."

OKS sonuçları
hüsün açıklanıyor

Bu yıl son kez 
yapılan ve 913 bin 
612 öğrencinin 
katıldığı 
Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(OKS) sonuçları 
bugün açıklanıyor. 
Öğrenciler 
tercihleri 11-18 
Temmuz arasında 
yaparken, tercih 
sonuçları ise 25 
Temmuz’da 
açıklanacak. 
Bu yıl son kez 
yapılan Fen, 
Ânâdö'l’û ve 
Sosyal Bilimler 
liseleri, Polis 
Koleji ile özel 
okullarda okumak 
için 913 bin 612 
öğrencinin katıldığı 
OKS sonuçları, 
bugün açıklanıyor. 
Sınav sonuçları 
Milli Eğitim 
Bakanlığının 
“http://meb.gov.tr” 
internet adresinden 
duyurulurken, 
tercih işlemleri ise 
“http://oges.meb. 
gov.tr” veya 
“www.meb.gov.tr” 
internet adres
lerinden yapılabile
cek. Tercihler, 
veliler tarafından 
bireysel ya da 

ilgili okul müdürlük
leri aracılığıyla 
11-18 Temmuz 
arasında gerçek
leştirilecek.
Sınav sonucuna 
göre tercih yapacak 
her aday, okul 
aile birliğine 
5 YTL ödeyecek. 
Tercih sonuçları 
25 Temmuz 
2008’de, kesin 
kayıtlardan sonra 
boş kalan okul 
kontenjanları 
ise 5 Ağustos 
2008 tarihinde 
açıklanacak.
ÖKS’ye ikinci 
yerleştirme için 
başvuruları da 
6-10 Ağustos 2008 
tarihleri arasında 
yapılabilecek. 
İkinci yerleştirme 
sonuçları 5 
Ağustos 2008'de, 
açıklanırken 23 
Ağustos’ta ise 
ikinci yerleştirme 
sonucuna göre 
boş kalan 
kontenjanlar 
açıklanacak.
Tercihte yükselme 
işlemi talepleri 
24-25 Ağustos 
tarihleri arasında 
yapılacak.
Sonuçlar ise 
1 Eylül 2008'de 
açıklanacak.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://meb.gov.tr%25e2%2580%259d
http://oges.meb
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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fllzheimer'i önlemek 
için domates asısı

Terliyken Mim ıt Mıraııt sıimıııi
Bilim adamları, 
domatesi Alzheimer. 
hastalığına karşı aşı 
olarak kullanmayı 
planlıyor.
Ingiliz Daily Mail 
gazetesinin internet 
sitesindeki habere 
göre, hastalığı önle
mek için bağışıklık 
sistemini güçlendi
recek "yenebilen" 
bir aşı üretilmek 
üzere domates 
genetik değişikliğe 
uğratıldı.Aşı, beyin 
hücreleri arasındaki 
hayati bağlantıları 
tahrip eden zehirli 
"beta amiloid" pro
teininin hedef alın
masını sağlıyor. Bu 
proteinin güçlen 
meşini engelle
menin, hastalığı 
önleyebileceği 
veya geciktirebile- 
ceği belirtiliyor. 
Bilim adamları, 
aşıyı geliştirmek 
için "beta amiloid" 
proteinin ardındaki 
geni domatesin 
genetik koduyla 
birleştirdi. Böylece 
ortaya çıkan 
domates üç hafta 
boyunca haftada 
bir kez olmak üzere 
farelere yedirildi. 
Farelerden alınan 
kan örneklerine 

bakıldığında, 
domatesin 
bağışıklık 
sistemini, hastalıkla 
savaşacak 
antikorları açığa 
çıkaracak şekilde 
harekete geçirdiği 
görüldü. 
Kore Biyobilim 
ve Biyolteknoloji 
Araştırma 
Enstitüsünden 
bilim adamları, 
bu çalışmanın 
ardından, bağışıklık 
sisteminin 
verdiği cevabı 
daha fazla 
güçlendirmek 
için aşının 
etkisini artırmaya 
çalışacak.
Domatesin bir aşı 
olarak hayli kul
lanışlı olduğunu, 
çünkü sevilen bir 
sebze olduğunu 
belirten bilim 
adamları, bununla 
birlikte domates 
pişirilirse aşı etk
isinin ortadan 
kalkacağını belirt- 
ti.Alzheimer 
Derneğinden Prof. 
Clive Ballard, bu 
araştırmanın bitki 
lerden aşı elde 
etmenin mümkün 
olduğunu göster
diğini söyledi.

Terliyken vücuda 
sıkılan parfüm ve 
deodorant gibi her 
türlü madde, 
hastalığa davetiye 
çıkarıyor; vücutta 
mantar ve çok 
çeşitli deri hastalık
larına neden oluyor. 
Aşırı terlemenin 
mantar ve deri 
hastalıklarına neden 
olduğunu belirten 
uzmanlar, terli vücu
da deodorant sıkıl- 
maması uyarısında 
bulunuyor. Uzmanlar 
ayrıca, elbise 
üzerine parfüm 
sıkılmasının da 
istenmeyen sonuç 
lara yol açacağına 
dikkat çekiyor. 
Yaz mevsiminin 
gelmesiyle birlikte 
hasta sayısının 
iki kat arttığını 
kaydeden Deri ve 
Zührevi Hastalıklar 
Uzmanı Dr. Semra 
Toker, sıcak havada 
insanların çok terle 
eliğini ve duş alma 
dan, deodorant 
sıkarak bunu engel 
lemeye çalıştıklarını 
söyledi. Terli vücuda 
sıkılan her türlü mad 
denin vücutta man
tar ve çok çeşitli 
deri hastalıklarına 
neden olduğunu dile 
getiren Toker, 
parfüm kullanırken 
dikkat edilmesi 
gereken bazı husus

lar olduğunu 
dile getirdi. 
Toker, bunları şöyle 
açıkladıT'Öncelikle 
parfüm kullanmadan 
önce teniniz mutlaka 
temiz olmalıdır.
Terliyken parfüm 
kullanmayın ve hatta 
ter kokusunu gider
mek için parfüm 
kullanma hatasına 
sakın düşmeyin.
Parfümü cildinize 20 
cm uzaklıktan sıkın. 
Böylelikle parfümü 
daha geniş bir alana 
yayn^ıs olursunuz. 
Bu arada kulak arka 
sı ve bileklere sıkı 
lan parfüm daha et 
kilidir. Çünkü oü 
bölgeler daha çok 
ısındıkları için koku 
yayılımı daha çok 
olur. Parfümü giysi
lerinize sıkmak pek 
doğru değildir. Ufak 
da olsa leke proble
mi doğuracağı gibi 

başka bir koku 
denemek istediği 
nizde giysiye sinmiş 
olan koku sorun ola
caktır. Spor yapar 
ken parfüm kullan
maktan kaçının. 
Terleyip ağır bir ko 
kuyla karşı karşıya 
kalabilirsiniz. Farklı 
kokuları bir arada 
kullanmayın.
Parfümü banyodan 
hemen sonra kulla 
nın. Bu şekilde par
füm cildinize daha 
hızlı nüfuz edecektir. 
Gündüzleri hafif, 
çiçek, meyve koku
larını; akşamları ” 
daha iddialı ve çarpı 
ci köku'ıâri küııânın. 
Parfümü vücu 
dunuzun nabız 
noktalarına 
sürmelisiniz, 
örneğin; dirseklerin 
iç bölümü, boy
nunuzun arkası, 
bilekler, dizlerinizin 

aka kısımları.
Parfüm 
sürdüğünüzde 
bileklerinizi birbirine 
sürtmeyin.
Odanın içine biraz 
parfüm sıkıp 
yürüyebilirsiniz, 
koku daha homojen 
bir şekilde üzerinize 
siner. Parfümünüzü 
çok sıcak bir 
yerde tutmayın 
ve direk güneş 
ışığına maruz 
bırakmayın. Işık 
geçirmeyen şişede 
olan parfümler 
daha uzun süre 
dayanırlar. Bir 
parfümün 
üzerinizde nasıl 
durduğunu 
sıktıktan en 
az bir saat 
sonrasına kadar 
anlayamazsınız. 
Bu yüzden parfüm 
alırken acele karar 
vermeyin. Astım 
hastaları ve 
kimyasal maddelere 
aşırı duyarlılığı olan 
insanlarda parfümler 
başağrısı, mide 
bulantısı, kaşıntı 
gibi zararlı etkiler 
yapabilirler.
Duş almadan 
kullanılan parfüm 
hiç istemediğiniz 
sonuçlar doğurabilir. 
Unutmayın, 
nasıl kokuyorsanız 
akıllarda öyle 
kalırsınız."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 İ4 14
Müftülük ’ 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
|$anberoğlu-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. 9Q
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 513 10 68
UzmanlarTıpMrk. 513 60 40

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

11 Temmuz 2008 Cuma
MANASTIR ECZANESİ

Cumhuriyet Mah. Manastır Mevki
Sağlık ocağı vanı Tel: 5172116 GEMLİK o o l

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI;3106 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



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 Cad. Gemlik/BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40



A ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
V* Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz. 

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı
2008-2009 EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 
4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Pasabahceler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

IKuru!us:1973

GemlikKHrfez
GEMLİK’İNİLKGÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

OKS’de en haşarılı 
II Burdur oldu

Son OKS sonuçları açıklanır 
ken, hem Matematik -Fen hem 
de Türkçe Matematik puan tü 
ründe en başarılı il, Burdur 
oldu. Burdur'u Eskişehir ve 
Edirne izledi. Haberi sayfa 10’da

Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantıları sona erdi. Meclis Eylül ayında yapılacak.

MUaMİlMII
fllıdüllatil Şener 
AKP'deıı istifa etti

Avcılar Ailesi’n 
den alınan arsaya yapı 
lacak olan Kentsel Ya 
şam Merkezi’nde ni 
kah salonu, yüzme 
havuzu, çay bahçesi, 
oyun alanları yapım 7 
ayda tamamlanacak. 
Öte yandan, Belediye 
Meclisi Ağustos ayın
da tatil yapacağından 
toplantılar Eylül ayın
dan itibaren devam 
edeceği belirtildi. 
Haberi sayfa 3’de

S Devlet Eski Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdül latif Şener, yeni parti 
kurma yolundaki adımlarını hızlandırdı. 
Şener'in, memleketi Sivas'ta yayınlanan 
bazı ye rel gazetelere ‘Yeni oluşum hare 
keti' ile ilgili reklam verdiği görüldü. 
Geçen yıl yapılan genel seçimlerde mil
letvekili adayı olmayarak parlamento 
dışında kalan, ancak AKP'nin MKYK 
üyeliğinden ayrılmayarak TOBB Üniver- 
sitesi'nde öğretim üyeliği yapan Abdül 
latif Şener'in yeni parti kurma yolundaki 
adımları hızlanıyor. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne BaU

Kentsel Yaşam Merkezi
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ikinci dönem 

başkanlığında 4. yılında atılanlarını sürdürüyor.
Yıllardır bankalarda bekleyen paralar şimdi 

yatırımlara dönüşüyor.
Kentsel Yaşam Merkezi ihale edilmiş.
7 ay sonra hizmete girecek. Devamı sayfa 5’de

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğiti 
me yüzde 100 destek projesi 
kapsamında Urfa iline giden 
45 kişilik Gemlik kafilesi dün 
döndü. Öğrenciler Urfa'da kal 
dıkları 6 gün süreyle özellikle 
mihmandar ailelerin kendile 
rine gösterdikleri misafirper
verliği unutamayacaklarını ifa 
de ettiler. Haberi sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:guler@hotmail.com
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Adalet ve Hukuk...
İnsanoğlu evrimleşti..
Üretmeyi öğrendi..
İnsanca yaşamayı kavradı..
Paylaşma duygusunu geliştirdi.
"Adalet"i yaşamına soktu..

Adalet nasıl simgeleniyor?
Elinde kılıç ve terazi tutan bir bakire..
"Kılıç" adaletin verdiği cezaların cay

dırıcılığını ve gücünü,
"Terazi" adaleti ve bunun dengeli bir 

şekilde dağıtılmasını,
"Kadın" ve "Bakire" olması bağımsızlığı
Kadının gözünün bağlı olması da taraf

sızlığı anlatıyor.
İnsanoğlu ancak evrimleştikten sonra 

ı hukuk yaşamında yer aldı..
Hukuk, toplumun genel çıkarlarını veya 

bireylerin ve toplumun ortak iyiliğini sağla
mak amacıyla konulan ve kamu gücüyle 
desteklenen kural, hak ve yasaların 
bütünü.

Daha yaygın bir tanımıyla hukuk, 
adalete yönelmiş toplumsal yaşama 
düzeni..

Hukuk olmazsa..
Gasp..
Terör..
Hırsızlık..
Kapkaç.,
Çeteler..
Velhasıl kelam "kargaşa" olur.
Bu kez..
Daha güçlü olan güçsüzün tepesine 

biner..

Tur 
İŞÇİ 
(TU 
mat 
İŞÇİ 
yön 
çalı 
da, 
sen 
olat 
TÜF 
Baş 
Den

Terör..
Savaş..
Kavga..
Niza..
Alır başını gider.,»»
Ancak..
Hukuk dedikse..
Herkese lazım olan türünden..
Birilerinin çıkarları için olanından 

değil..
Ne var ki..
Emperyalizm..
Hukuku da dönüştürdü..
Güçlüden yana uygulanmasını sağladı.
Dolayısıyla^.
Denge bozuldu..
Barış lafta kaldı..
Azınlık çoğunluğa tahakküm eder hale 

geldi...
Küre ısındı .
Dünya globalleşti..
Vizyon gelişti..
Teknoloji çıldırdı..
Ne yazık ki.. Bu durum adalet ve hukuk

la paralellik göstermedi..
Ters bir döngü insanoğlunu anaforuna 

aldı..
İlkelleştirdi..
Başına buyruktuk "yaşam" rehberi 

oldu..
Hukuk'tan sapıldı..
Adalet terazisindeki "bağımsızlık ve.; 

tarafsızlık" kefesi işlevini yitirerek sadece 
simgesel olarak kaldı..

Görünen o ki emperyalistler tavırlarını 
düzensizlikten" yana koydu..

Kazancı var mı?
Çok silah satmak...
İnsanları öldürmek...
Ülkeleri kaosa sürüklemek kazançsa 

var..
Ne ki..
Gün gelecek "silah satacak insan" da 

kalmayacak..
O zaman ne olacak?

Dün son kez, AKP 
MKYK toplantısına 
gelen eski Başba 
kan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener 
toplantı girişinde 
yaptığı açıklamada, 
"MKYK'nın j61. 
toplantısını; 
gerçekleştiriyoruz. 
Benim için bir 
veda toplantısı 
olacak. Helalleş 
meye geldin^" 
dedi.
Ardından toplan 
tıya katılan Şener, 
15 dakika sohra 
AKP Genel 
Merkezi'nden 
ayrıldı. Gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan 
Şener, AKP'dfen 
istifa ettiğinde dair 
dilekçeyi MKYK'da 
sunduğunu bildirdi. 
"İstifa aslında bir 
kavga müessesi 
değildir. Medeni 
bir müessesedir. 
Sayın Başbakan 
nezaket gösterdi. 
Ve bana söz 
verdi. Tüm 
arkadaşlarıma

veda konuşmamı 
yaptım. Sayın 
Başbakan 
'Hayırlı olsun' 
dediler. Çok büyük 
bir nezaket vardı. 
Siyaset nezih 
yapılmalıdır.
Nezih yapılan 
siyaset, toplumla 
uyum için, sistemin 
gelişmesi için 
önemlidir. Bu 
son günde de 
bu nezih ortam 
içinde ger çekleşti" 
açıklamasını

yaptı. 
Gazetecilerin 
“Arka daşlarınıza 
ne söyle diniz?” 
sorusuna ise 
“Bu toplantıda 
konuşulanların 
mahremiyeti 
vardır” 
karşılığını verdi. 
Şener, ‘‘Ayrılırken 
buruk musunuz" 
sorusunu ise 
yanıtsız bıraktı. 
Toplantıda 
partililere bir veda 
konuşması yapan

Şener'i
AKP Genel Sekreteri^ 
İdris Naim Şahin 
arabasına kadar 
yolcu etti.
Devlet Eski Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Abdül j 
latif Şener, yeni 
parti kurma 
yolundaki adımlarını 
hızlandırdı.
Şener'in, memleketi 
Sivas'ta yayınlanan 
bazı ye rel 
gazetelere 
‘Yeni oluşum hare 
keti* ile ilgili reklam 
verdiği görüldü. < 
Geçen yıl yapılan 
genel seçimlerde 
milletvekili \ 
adayı olmayarak 
parlamento 
dışında kalan, 
ancak AKP'nin 
MKYK üyeliğinden 
ayrılmayarak 
TOBB Üniversite- 
si'nde öğretim 
üyeliği yapan 
Abdüllatif Şener'in 
yeni parti kurma 
yolundaki adımları 
hızlanıyor.

-U^TSmUK-KIMUKUlKHIUlELERveŞYEinEll 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

MANASTIRDA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

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

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

Gemlik KBrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr
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Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantıları sona erdi. Meclis Eylül ayında yapılacak.

MMMlMlİ
Avcılar Ailesi’nden alınan arsaya yapılacak olan 

Kentsel Yaşam Merkezi’nde nikah salonu, yüzme havuzu, 
çay bahçesi, oyun alanları yapım 7 ayda tamamlanacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 
Temmuz ayı ikinci 
toplantısı 20 
üyenin katılımıyla 
tamamlanırken 
Çarşı Deresi eski 
hayvan pazarı 
olarak bilinen 
yerde yapılacak 
olan Kentsel 
Sosyal Yaşam 
Merkezi 
ve Rekreasyon 
Alanı için ihalenin 
yapıldığı açıklandı. 
Pazartesi günü 
yapılan Temmuz 
ayı birinci toplan
tısında İmar 
Komisyonu’na 
gönderilen ve 
orada görüşülen 
konular hakkında 
İmar Komisyonu 
Başkanı Vedat 
Büyükgölcügezli, 
komisyon 
görüşlerini 
açıkladı.
Gölcügezli, Özdilek 
tarafından yapılan 8 
metrelik köprüden 
Yalova asfaltına 
kadar olan yolun 
10 metreden 15 met 
reye çıkarılması 
içinBüyükşehir'in 
istemini daha 
geniş çalışabilmek 
amacıyla ek süre 
istedi. Meclis ek 
süre istemini oy 
birliği ile kabul etti. 
Fen İşleri Müdür 
lüğü'nün iki 
önergesi kamu
laştırmak için 
İmar Programına 
alınması oy birliği 
ile karara bağlandı.

KENTSEL YAŞAM 
MARKEZININ 
İHALESİ 
YAPILDI
Dere boyunda Avcı 
ailesi varislerinden 
satın alınan 35 
dönümlük arazide 
yapılması projelen 
dirilen Gemlik Kent 
sel Sosyal Yaşam 
Merkezi ve Rekreas 
yon Alam'nın 7 
Temmuz 2008 günü 
yapım ihalesinin 
gerçekleştirildiği

açıklandı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından yapılan 
açıklamada, ihalenin 
KDV dahil yaklaşık 
13 milyon YTL'ye 
çıkacağı ve 7 ayda 
bitirileceği bildirildi. 
Ferzan yapı 
Mühendislik AŞ. 
tarafından hazır
lanan sinevizyon 
gösterisi ile meclis 
üyelerine tanıtılan 
Kentsel Yaşam 
Merkezi'nin bölgeye 
hareketlilik getire
ceğini söyleyen 
Başkan Turgut, 
"Bu proje 
meclisimizin 
eseri olacağından

açılışı da inşallah 
bu meclis tarafından 
yapılacak"
dedi.
Öte yandan
Belediye Meclisi

Ağustos ayında 
tatil yapacağından 
toplantılar 
Eylül ayından 
itibaren devam 
edecek.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Yap da görelim!...
POLİTİKACILARIN ve yazarların çoğu 

"Demokratik Toplum Partisi"nin kapatılması
na karşı...

Kimi "Türkiye Parti mezarlığı olmamalıdır" 
fantezisi yaparken kimi, geçmişten örnekler 
verip soruyor:

"Daha önce kapatıldı da ne oldu?" Fazi 
let’ti, Refah oldu ,sonra da Saadet..

HEP'ti, HADEP oldu, DEHAP'tı, DTP oldu...
Bu da kapatılsın, yedeği hazır, hemen 

yenisini açarlar..
BİR parti demokrasiler de niçin kurulur?
Parti kuranların düşünceleri vardır, ideolo

jileri vardır, toplumda bunlar için mücadele 
edeceklerdir; Bunlar da bir ihtiyacın 
gereğidir. KISIR DÖNGÜ sürecek, kapatılan 
partinin benzeri kurulacak.

Onun için parti kapatmanın gereksiz 
olduğu deneyimlerle ortadadır. O halde ne 
yapmalı?

Bir parti Anayasa'ya, yasalara aykırı 
davranıyorsa ne yapmalı? Parti iki ayaklı, iki 
gözlü, iki kulaklı, canlı bir yaratık değil ki;

Yasalara aykırı davrananlar insan, yani 
partililer... O halde tüzel kişilerle uğraşacağı
na partinin suç işleyenini cezalandır, tabii 
yargı yoluyla...

HAAA, bu kadar ince eleyip sık dokumaya 
da gerek yok, ne diyor Başbakan: "Demok 
ratik Toplum Partisini kapatırsanız dağa 
çıkarlar!" diyor.

O halde yapılacak iş basit, Anayasa'dan 
ve yasalardan "parti kapatma cezası"nı çıkar
mak... Açık olmalı.. Çıkarırsınız o maddeyi 
yasadan, "parti kapatmak" da ceza olmaktan 
çıkar.

Ey AKP’liler İKTİDAR elinizde, yapsanıza...
Hayır, güçleri buna yetmez, ama atıp tut

mak kolay:
"Türkiye parti mezarlığı olmasın!"
Laf laf laf...
Olmasın, olmaması için yeterli güç 

sende... Hangi Cumhuriyet savcısı elinde 
yasa olmadan dava açabilir ki!

Ucuz kahramanlığa, yalancı pehlivanlığa 
gerek yok, parti kapatmak cezasını kaldır; 
suç işleyeni yakala olsun bitsin!

Son günlerde gazetelerde ve muhalefette, 
gizli bir plandan söz ediliyor.

Önce PKK'lıları da kapsayan genel af çıka
cak, arkadan federasyona giden yol açılacak
mış...

Bunları yazarken bile ellerim titriyor, zor 
nefes alıyorum.. Aklım başıma gelince, ger
ilere gidip düşünüyorum.

Olur mu? Niye olmasın, alışıla alışıla nele 
re alışılmıyor ki! Gün gelir Abdullah Öca 
lan'ın siyasi rütbesine de alışırsınız, mesela 
Başbakan yardımcılığı gibi...

Diyeceksiniz: "O kadarı da fazla!" “ 
Saçmalama” Yaşayan görür!

Bu vatan için şehit olanlarda mezarında 
ters döner..

Bugün yaşananlar unutulur gider!
BİR zamanlar da Kıbrıs'la yatar, Kıbrıs'la 

kalkardık,
Kıbrıs lafını çoktan unuttuk..
Avrupa birliğine girmek için verelimde 

gitsin diyenler var..
Hem de en tepelerde, Kıbrıs şehitlerine de 

gülerek bakıyorlar.
Bu yaşadıklarımızı da unuturuz.
Neleri unutmadık ki!..
Ölen ölür, kalan sağlar bizim değil midir?
Elde ne kalmışsa...
Parça parça eriyoruz bunu İyi bilin...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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“GBniil Könriisü"nden fiemlih döndüler
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
eğitime yüzde 
100 destek projesi 
kapsamında Urfa 
iline giden 45 
kişilik Gemlik 
kafilesi dün döndü. 
İskele Meydanı’nda 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve Şube 
Müdürü Hüseyin 
Zan ile öğrenci 
aileleri tarafından 
karşılanan öğretmen 
Burhan İnan'ın 
başkanlığındaki 
kafilede bulunan 
öğrenciler Urfa'da 
kaldıkları 6 gün 
süreyle özellikle 
mihmandar ailelerin 
kendilerine göster
dikleri misafirperver 
liği unutamayacak
larını ifade ettiler. 
Emanet edeceğimiz 
çocuklarımızın 
zihinlerinden 
doğu-batı ayrımını 
kaldırmak ve ülke 
mizin tarihi doğal 
güzelliklerinden 
haberdar olmalarını 
sağlamak amacıyla 
başlatılan "Gönül 
Köprüsü Projesi" 
kapsamında doğu 
illerinde öğrenim 
gören İlköğretim 
7-8 sınıf ve 
Ortaöğretim 1-2 
sınıfta okuyan

Barış elçilerinden anlamlı ziyaret
Dünya ülkelerini 
Bursa’da buluştu
rarak, kardeşlik ve 
barışın en güzel 
örneğine ev sahipliği 
yapan ‘Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarış 
ması’na iki gün kala, 
yarışmacı ekipler, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’e nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
Tarihi Belediye 
Binası’nda gerçek
leştirilen ziyarette 
16 ülkenin dan
sçılarıyla sohbet 
ederek yarışmanın 
dünya barışına 
katkı sağlamak 
amacıyla düzen
lendiğini anlatan

। Şahin, yarışmacıla 
rın ülkelerinin ‘barış 
elçileri’ olduğunu 
söyledi. Başkan 
Şahin, “Altın Kara 
göz Halk Dansları

I Yarışması, 22 yıldır

BURSA.

öğrencilerden 
seçilen öğrenciler 
batı illerine, batı 
illerinde okuyan 
öğrencilerinde 
doğu illerine 
kafileler halinde 
öğrenci ziyaretleri 
gerçekleştirildi. 
Gemlik kafilesinin 
Urfa gezisini 
muhteşem olarak 
değerlendirdikleri 
ziyarette öğrenciler, 

devam ediyor. Bu 
sürede dünyanın 
farklı ülkelerinden 22 
bin insan Bursa’da 
buluştu. Bu güzel 
yarışma, ülkeler 
arasındaki sevgi ve 
kardeşlik bağlarını 
güçlendiriyor.
Akşamları Açıkhava 
Tiyatrosu’ndaki per
formanslarınızla, 
gündüzleri de cadde 
ve sokak gösteri
leriyle Bursa’mıza 
renk verdiniz” diye 
konuştu.
Bursa’da bulun
manın kendilerini 
ayrıcalıklı hisset
tirdiğini söyleyen 
dansçılar, barış ve 
dostluk bağlarının 
sürmesi dileğiyle, 
ülkelerinden 
getirdikleri 
hediyeleri Başkan 
Şahin’e takdim etti. 
Şahin de ilginç 
kostümleri ve 

mihmandar aileler 
eşliğinde, Eyüp 
Peygamber makamı, 
Harran Üniversitesi 
Osmanbey kam
pusu, meşhur 
Urfa Balıklı göl 
ile kazancı pazarı 
ile Gümrük hanı 
gezisi, Müze, 
Kültür Müdürlüğü, 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Harran ovası, 
Atatürk Barajı'nı

makyajlarıyla 
ülkelerini temsil 
eden konuklarına 
Bursa’yı hatırlatacak 
armağanlar verdi. 
Tarihi Belediye 
Binası’nda renk 
cümbüşüne sahne 
olan buluşmada 
dansçılar, Başkan 
Şahin ile hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 

hayranlıkla 
gezerek görme 
fırsatı buldular. 
Urfa'dan dönüş 
akşamında ise 
özel olarak 
düzenlenen "Sıra 
Gecesi"ne katılan 
Gemlik'li öğrenciler 
gösterilen ilgiden 
mutlu şekilde 
gönüllerini 
Urfa'da bırakarak 
döndüler.

Ziyaretin ardından 
Gürcistan’da yayın 
yapan Alania TV, 
‘Uluslararası Altın 
Karagöz Halk 
Dansları 
Yarışması’nın 
gerçekleştirilmesi ve 
geliştirilmesine 
olanak tanıyan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet

Şahin ile özel 
röportaj yaptı. 
Öte yandan, 12 
Temmuz Cumartesi 
gecesi Kültürpark 
Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirilecek 
gala gecesinde ‘Altın 
Karagöz’ ödülünü 
almak için yarışacak 
olan halk dansları 
ekipleri, Bursa Kent 
Müzesi ve Kent 
Meydanı ile Huzurevi 
Güzelyalı ve Kes 
tel’de de gösterileri- 
ni sürdürüyor.

Ülkelerinin gelenek
sel kültürlerini 
renkli gösterilerle 
sergileyen ekipler, 
vatandaşlara da 
eğlenceli ve keyifli 
anlar yaşatıyor.
Dansçılar, 
11 Temmuz Cuma 
günü saat 21.00’de 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 
yapılacak ‘22. 
Altın Karagöz 
Halk Dansları 
Yarışması’nda yarı 
final heyecanını 
yaşayacak.



12 Temmuz 2008 Cumartesi Gemlik Körfez

Kentsel Yaşam Merkezi
Dün toplanan Belediye 

Medisi’nde Kentsel Yaşam 
Merkezi’nin ihalesini alan 
firma meclis üyelerine bilgi 
vermiş.
Kentsel Yaşam Merkezi 

Avcı Ailesi’nden satın alı
nan Dere boyundaki arsa 
üzerine inşa edilecek.
Bu arsanın bir bölümü 

Adalet Bakanh’ğına, Adalet 
Sarayı yapılması için bırakıldı.
Ancak, Adalet Bakanlığı, arsayı 

küçük buldu.
Bu haliyle yapmam diyor.
Belediye’den bir dönüm daha yer 

istendi.
Başkanın bunu kabul etmediğini 

öğrendim.
Bu yerde benim bildiğim kadarıyla 

bir nikah salonu, tenis kordu, voley
bol sahası, çim saha, yüzme havuzu, 
çay bahçesi bulunacak.
Gemlik’in Kentsel Yaşam Merkezi 

neresi diye sorsanız benim verece 
ğim yanıt, Atatürk Kordonu ve Emin 
Dalkıran Kordonu derim.

Yeni yapılacak olan Kentsel Yaşam 
Merkezi ile -buna cazibe merkezi de 
diyebilirsiniz- kentin bir başka 
köşesinde insanlar dolaşıp, eğelene 
bilecekler.
İlçe için ihtiyaç olan Nikah Salonu 

ise yine büyük bir ihtiyacı karşılaya
cak.
Başkanımız yaptırmak istediği tüm 

projelerini kendi düşüncesine göre

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.corn

belli firmalara yaptırdı.
Aslında bunları Gemliklilerle pay

laşabilirdi.
Yarışmalar açılarak bu projelerde en 

çok beğenilen yapılabilirdi.
Bence, ‘Başkan beğenmişse herkes 

beğenir’ düşüncesi yanlış.
İhale edilen proje kötü diyemiyorum.
Çünkü kıyaslayacağımız başka bir

proje yok.
Bakın, Merkez Camii projesi 

öyle yapıldı.
Terme Kaplıcası projesi öyle 

yaptırıldı.
Ahmet Dural Meydam’ndaki 

Çok Amaçlı Çarşı öyle yap
tırıldı.

11 Eylül İlköğretim Okulu 
çevresindeki Kütüphane vb. 
yerlerin projeleri hep ısmarla

ma yaptırıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent 

Meydanı projesini yarışma sonucu 
belirledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İstanbul’daki boğazda sefer yapan 
gemilerin modellerini internetten 
vatandaşın beğenisine sundu.

En çok oy alan proje uygulamaya 
sokuldu. Bizde tek adam düşüncesi 
egemen. Paylaşım hiç yok.

Hazırlanan proje meclise getiriliyor, 
meclisin beğenisine sunuluyor.

Meclis beğenmek zorunda kalıyor. 
AKP belediyeleri, kentsel yaşam 

merkezi projelerini her yerde uygu
luyor.

Bizde ki de bu genel projelerin bir 
parçası.

Proje seçimdeki uygulama dışında 
bu tür projeler kente yeni canlılıklar 
katacaktır.
Belirli yerlerde yoğunlaşan kent 

yaşamını, kentin değişik yerlerine 
dağıtacaktır.
Hayırlı olsun.

İnan TAMER

Üç kahraman şehidimiz...
Civan gibi üç güvenlik 

görevlisi.
Namuslarına emanet 

edilmiş koruma görevi.
Ülkesinde görev yapan, 

ülkesine teslim olmuş bir dış 
ülkenin kılına halel gelmesin 
isteyen kahraman onlar.

Emanete sadakat gösterip, 
görevine ihanet etmeyen yiğit 
Türk gençleri.

Kendilerine doğrultulan 
öldürücü ateşe rağmen, şehit 
lik şerbetini içerken bile sal 
dırganları yok edip, emaneti 
korumanın kutsal görevini 
yapmanın huzuru ile Rabbine 
kavuşan Rabbinin vaat ettiği 
şehitlik mertebesine eren 
aslanlar!.

Elbet bu aziz millet geride 
bıraktıkları yakınlarını şefkatli 
elleri ile kucaklayacaktır.

ABD istinye Konsolosluğu 
kahraman şehitlerimiz Meh
met Önder Saçmalıoğlu’nun, 
Nedim Çalık’ın, Erdal 
öztaş’ın heykellerini

konsolosluğa dikerek 
anılarını yaşatmalı, kendi
lerinden sonra görev alacak
lara yiğitçe, görev nasıl yapı 
hr imajını gönüllerine koy
malıdır.

Türk Polis Teşkilatı’nca da 
yetiştirecekleri güvenlik ele
manlarına bu üç kahramanın 
nasıl bir görev anlayışı ile 
kutsal görevlerini yaptıkları 
öğretilmelidir.

Bu kahraman üç şehidimiz 
adları Polis Kolejlerine, Polis 
Enstitüsü’nün Polis Akademi 
si’nin anfilerine verilerek 
ölümsüzleştirilmelidir.

Ömrünün baharında kutsal 
vatan görevini yaparken şehit 
düşen büyük kahraman polis
lerimize diğer görev şehitleri 
ne Allah’tan rahmet diler, 
polis teşkilatımızın acılarını 
paylaşırım.

Aziz milletimizin başı 
sağolsun.

Şehit yakınlarına Allah’ım 
sabırlar ihsan etsin.

îaloıastlıiıleıarasıııiıliMsieııııiııaliiaıııaııılaııı^
Yalova'da şehirler
arası otobüs termi
nali için çalışmalar 
son aşamaya geldi. 
Bursa yolu üzerinde 
ve Yalova merkezine 
3.5 km mesafede bu 
lunan terminal, da 
ha rahat bir trafik 
akışı sağlayarak 
düzensizlikleri 
ortadan kaldıracak. 
Yalova'da Sahil 
Düzenleme Projesi 
içindeki garajın 
şehirlerarası otobüs 
terminaline taşın
masıyla kent mer 
kezindeki düzensiz 
liğin ortadan kaldın 
lacağını belirten 
Yalova Belediye 
Başkanı Barbaros 
H. Binicioğlu, 
"Yalova'da yıllardır 
yapılamayan proje 
leri hayata geçirme 
ye devam ediyoruz. 
Terminalin tamam
lanması konusunda 
son aşamalara 
geldik. Şehir dışına 
taşınan terminalimiz 
Yalova'ya yakışır 

bir yer olacak. 
Çevre düzenlemesi 
de bitmek üzere 
olan terminalimiz, 
Yalova'nın geleceğe 
dönük projeksi 
yonunda da 
önemli, çağdaş, 
katma değeri 
yüksek bir eser 
olarak yerini 
alacak" dedi.
Yalova Belediyesi 
Şehirlerarası 
Otobüs Terminali 
7782 m2 kapalı 
alanı,17.000 m2 
yerleşim alanı ile 
bodrum, zemin 
ve üstte 2 kademe 
daha olmak üzere 
toplam 4 kattan 
oluşuyor.
İçerisinde 
çeşitli büyüklük
lerde toplam 
13 adet dükkan, 
büfe, kafe-restoran, 
mağaza bulunan 
terminali kullanan 
vatandaşlara en 
iyi hizmeti sunmaya 
hazır durumda 
bekliyor. Efetur, 

Metro, Kamil 
Koç, Yalova 
Seyahat gibi 
seyahat firmalar 
da yer alacak. 
Terminalde zemin 
katta 16 adet 
bilet satış gişesi, 
üçüncü katta 
16 adet büro 
bulunuyor.
Bu büroların dışın
da ofis olarak 
kiralamaya uygun 
her biri ortalama 
39 m2 olan 
5 adet büro 
daha isteklileri 
bekliyor.
Modern bir mimari 
anlayışla dizayn 
edilen terminalin 
özel araç otoparkı, 
kafe-restoranı, 
alışveriş merkezleri 
yer alacak.
IDO İskeleleri ile 
terminal arasında 
özel ring seferi 
yapacak minibüs 
hattı oluşturulurken, 
bu hat çok ucuz 
fiyatla vatandaşları 
terminale taşıyacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

m Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi, Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım kimliğimi, ticari araç kullanma belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İSMAİL ŞEN KAYIP Gemlik imam Hatip Lisesinden aldığım 

tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
AYTÜL DİRSEK Okul No: 514

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şırnak'ın Kato 
Dağı'nda güvenlik 
güçleri ile girdikleri 
çatışmada 
10 PKK'lı terörist 
ölü ele geçirildi. 
1 köy korucusunun 
şehit olduğu 
çatışmalar 
sürerken, bölgeye 
havadan helikopter
lerle Jandarma 
Özel Harekat 
timleri sevk edildi. 
Şırnak'ın

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Beytüşşebap 
İlçesinde bulunan 
Kato Dağı'nda 
önceki gece 
termal kameralar 
tarafından 
yaklaşık 
25 kişiden oluşan 
PKK terör örgütü 
grubu tespit 
edildikten, sonra 
operasyon 
başlatıldı. Sarp 
ve dik kayalıklı 
bölgede hareket 
halinde olan 
teröristler önce 
izlemeye alındı. 
Ardından terörist
lerin geçiş 
istikametine çok 
sayıda komando 
ve gecici köy 
korucuları

sevkedildi.
Derin vadi arasın
dan tek sıra 
halinde geçiş 
yapan teröristlere 
havanın aydınlan
masıyla birlikte, 
‘Teslim ol' 
çağrısı yapıldı. 
Ancak teröristlerin 
bu çağrıya ateşle 
karşılık vermesi 
sonucu açılan 
ilk ateşte 1 korucu 
başına isabet eden 
mermiyle olay 
yerinde şehit 
oldu. Çıkan 
çatışmada ilk 
belirlemelere 
göre, 10 PKK'lı 
öldürüldü. Gruptan 
geriye kalan 
15 teröristin

etkisiz hale 
getirilmesi için 
operasyonun 
devam ettiği 
öğrenildi. Şırnak 
23'üncüarma 
Sınır Tümen 
Komutanlığı'nda 
konuşlu bulunan 
ve ‘Meteler* adı 
verilen Jandarma 
Özel Hareket 
Timleri de Sikorsky 
helikopterleriyle 
çatışma bölgesine 
sevkedildi.
Ayrıca yine bölgeye 
Kobra ve Süper 
Kobra tipi saldırı 
helikopterleri 
sevkedildi.
Çatışmanın 
aralıklarla devam 
ettiği belirtildi.

MHP Bursa 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
başlattığı Gönül 
Köprüsü projesi 
için yazılı soru 
önergesi verdi. 
TBMM'ne Bakan 
Hüsçyin çelik 
tarafından cevap
landırılmak üzere 
verilen soru öner
gesinde, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve 
bir firmanın 
işbirliği ile 
hayata geçirilen 
Gönül Köprüsü 
adlı projenin, 
7 ve 8 sınıflar 
ile ortaöğretim 
1 ve 2'nci sınıfta 
okuyan ve 
Türkiye'nin tüm 
illerinden seçilen 
100.000 öğrencinin 
farklı illeri ziyaret 
ederek ülkemizi 
gezip görerek

tanımaları, farklı 
illeri görmelerinin 
amaçlandığının 
altını çizen 
Büyükataman, 
Türkiye'nin tüm 
bölgelerinden 
seçilen çocukların 
daha önce hiç 
görmedikleri illere 
5'er günlük geziler 
yapacaklarını 
belirterek, 
verdiği yazılı 
soru önergesinde

"1- Bu proje 
kapsamında 
sponsor bedeli 
haricinde 
devletimizin 
kasasından para 
harcanmış mıdır? 
Harcanmışsa ne 
kadar harcanmıştır? 
2- Bu proje kimlere, 
kaç liraya ihale 
edilmiştir?" 
sorularının cevap
landırılmasını 
istedi.

X!8A e “SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

GEMLİK’TE BİR İLK
DOSTLARINIZI SLAYT GÖSTERİSİ İLE 
ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN 

UNUTULMAZ OLSUN...
CD KUTULARI İÇİNDE ÖZEL TASARIM SLAYT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
ÖZEL PATENTİ 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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Ağaçtan düşünce 
Kenenin ısırdığı 

anlaşıldı
tene kadının çantasını alın lıactı

Bursa'nın İznik 
ilçesinde ağaçtan 
düşen ve bir süre 
sonra fenalaşınca 
hastaneye 
götürülen yaşlı 
kadını kenenin 
ısırdığı belirlendi. 
Alınan bilgiye 
göre, Nazile E. (74), 
bahçesinde 
meyve toplamak 
için çıktığı 
ağaçtan düştü. 
Düşmesine 
rağmen çalışmaya 
devam eden 
Nazile E, bir süre 
sonra fenalaştı. 
Yakınları tarafından 
İznik Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Nazile 
E'nin belinde kene 
bulundu.

Kafa travması geçi 
rerek fenalaştığı 
tespit edilen yaşlı 
kadın, Bursa Devlet 
Hastanesine sevk 
edildi.
Bursa Sağlık Müdü 
rü İsmail Hakkı 
Çelik, yaptığı açıkla
mada, hastanın 
kontrollerinin 
yapılması için 
enfeksiyon 
kliniğine yatırıldığını 
belirterek, 
"Hastamız, Kırım 
Kongo Kanamalı 
Ateşi hastalığı 
belirtilerini göster
miyor fakat her 
ihtimale karşı klinik
te gözetim altında 
tutuluyor. Endişe 
edilecek bir 
durum yok" dedi.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, evine 
giden kadının 
arkasından gelen 
kimliği belirsiz 
kapkaççı, içerisinde 
kredi kartı, kimlik 
belgeleri ve cep 
telefonun bulun
duğu çantayı alıp 
kaçtı. Kapkaç

mağduru kadın 
polise başvurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre Nilay 
Kazıcıoğlu (29), 
Alemdar Mahallesi 
Sümer Sokak 
üzerinde 16 HS 513 
plakalı otomobilini 
park ettikten sonra 
elindeki poşetlerle 
birlikte evine doğru

yürümeye başladı. 
Bu esnada 
Kazıcıoğlu'nun 
arkasından 
gelen kimliği 
belirsiz kapkaççı, 
içerisinde kimlik 
belgeleri, 
cep telefonu, kredi 
kartı ve 160 YTL 
para bulunan 
çantayı alıp kaçtı.

Kapkaç mağduru 
genç kadın 
Merinos Polis 
Merkezi'ne başvur
du. Olayla ilgili 
ifade veren genç 
kadın, olay 
sırasında kork
tuğunu dile 
getirdi. Polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

I ■ I I ■ I 1 I I I I ■ II II I

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde bir kişi, 
eşine sarkıntılıkta 
bulunduğunu 
iddia ettiği kişiyi 
duruşma saatini 
beklediği adliye 
bahçesinde bıçak
ladı. Orhaneli 
İlçe Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun

ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Erhan V. (31), 
Ali S. (48) ile 
arasındaki husumet 
nedeniyle açılan 
davanın duruşması 
için eşiyle birlikte 
Orhaneli Adliyesi'ne 
geldi. Eşiyle 
birlikte duruşma 
saatini bekleyen

Erhan V., daha 
önceden eşine 
sarkıntılık yaptığını 
öne sürdüğü 
Ali S. ile tartışmaya 
başladı. 
Tartışmanın 
kavgaya dönüşme
siyle belinden 
çıkardığı bıçakla 
Ali S.'yi sol ve 
sağ kalçasından 
yaralayan

Erhan V. adliye 
polisi tarafından 
gözaltına.alındı. 
Orhaneli İlçe 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
Ali S.'nın sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

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

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

i
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I

nroriiftiiM iiinıtaı Miattı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde sakin
lerinin tamamının 
tatilde olduğu 
apartmandan 
çıkan gürültü 
üzerine '155 Polis 
İmdat Hattı'm 
arayan vatandaşlar, 
hırsızları suçüstü 
yakalattı. İhbarı 
alan polis, gürültü 
gelen apartman 
çevresinde önce 
güvenlik önlemi 
aldı, sonra çilingir 
vasıtasıyla açılan 
dairede 2 hırsız 
suçüstü yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Dikkaldırım 
Mahallesi 
Dikkaldırım

Mahallesi Seçkin 
Sokak'ta bir apart
man dairesinden 
gürültü geldiğini 
duyan çevre 
sakinleri durumu 
polise iletti. 
Giriş kattaki 
dairenin 
pencerelerinden 
birinin kırık 
olduğunu fark 
eden polis ekipleri, 
çevrede geniş 
güvenlik önlemleri 
aldı. Durum hemen 
nöbetçi cumhuriyet 
savcısına iletildi. 
Savcının talimatıyla 
olay yerine çağrılan 
çilingirle kapı 
açıldı. İçeriye giren 
polis, isimlerinin 
Erhan S. (20), ve

Gökhan I. (19) 
olduğu öğrenilen 
2 hırsızlık zanlısını 

suçüstü yakaladı. 
Zanlıların üzerinde 
yapılan aramada 
1 broş, 2 yüzük, 
1 kol saati bulundu. 
Gözaltına alınan 
zanlılar Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro 
Amirliği'ne 
götürüldü. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürerken, 
emniyet yetkilileri, 
bu tür durumlarda 
ihbarın öneminin 
bir kez daha ortaya 
çıktığını söyledi.

Kaybolan oğlunu arıyor
Bursa'da, 'işe gidiyo 
rum' diyerek evden 
ayrılan oğlunun kay
bolduğunu belirten 
bir kişi polise 'Ka 
yıp* müracaatında 
bulundu.
Edinilen bilgiye gö 
re, Yavuzselim 
Mahallesi Kul So 
kak'ta ikamet eden 
Canip Gülen (58), 19 
yaşındaki oğlu

Cüneyt Gülen'in 'işe 
gidiyorum* diyerek 
evden ayrıldığını 
ve bir daha dön
mediğini belirterek 
polise başvurdu. 
Polise ifade veren 
baba Gülen, oğlu
nun hayatından 
endişe ettiğini 
kaydetti, 
öte yandan Yeni 
Karaman Mahallesi

Ataç Sokak'ta 
ikamet eden 
Ahmet Bican (39), 
eşi Nejla Bican'ın 
(31) 4 gündür 
kaybolduğunu 
belirterek polise 
başvurdu. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
her iki kayıp olayı 
ile ilgili olarak 
soruşturma 
başlattı.
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flffcansamındakiftorc 
ödeme tarihlerine dikkat
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SGK) İstan 
bul İl Müdür Yardım 
cısı Mustafa Cerit, 
affa konu olan prim 
veya diğer borçlara 
ilişkin ödeme tarih
lerinde sigortalıların 
dikkatli olması 
gerektiğini bildirdi. 
İstanbul Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği'nin (İSTE 
SOB) Bakırköy'deki 
merkezinde "Sosyal 
Güvenlik Reformu 
ve Yapılandırma" 
konulu seminerde 
soruları cevap
landıran Cerit, SSK 
ve Bağkur'a borçlar 
ını yapılandırmak 
için kuruma müra
caat edenleri uyar 
dı. Cerit, özellikle 
peşin ödeme müra
caatı yapanların baş 
vuru tarihinden iti 
baren 30 gün içinde 
mutlaka ödeme 
yapması gerektiğini 
söyledi.
İl Müdür Yardımcısı 
Mustafa Cerit, 5763 
sayılı kânun 
çerçevesinde borç 

I ve prim yapılandır
masında son tarihin

28 Temmuz 2008 
olduğunu vurgula
yarak, yeni kanuna 
göre 25 Mayıs 2008 
- 28 Temmuz 2008 
tarihleri arasında 
affa konu olan 
borçlara ilişkin 
müracaat zamanının 
dolmak üzere 
olduğunu hatırlattı. 
25 Mayıs 2008 tari
hinde veya sonraki 
günler yapılandırma 
için başvuran ancak 
müracaatını takip 
eden 30 gün 
içerisinde ödeme 
yapmayanların da 
28 Temmuz'a kadar 
yeniden başvuru 
yapabileceklerini 
özellikle belirten 
Mustafa Cerit, 
peşin ödemek 
için başvuranların 
tarih konusunda 
dikkatli olmasını 
istedi. Asha'nın 
haberine göre 
Cerit aksi takdirde 
borçlunun af kap
samından yarar
lanamayacağını ve 
borçları nın yeniden 
af öncesi miktara 
döneceğini 
belirtti.

SATILIK DAİRE SATILIK MÜSTAKİL BİNA SATILIK DAİRE
Denize sıfır, 3 yatak odalı 

135 m2 iki cepheli ve 
2 balkonln bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

Tel: 51318 99 GSM: 0.533 356 44 39

ELEMAN ARANIYOR

500 M2 Bahçe içerisinde 
3 katlı 

12 tonluk zeytin havuzlu 
SATILIK BİNA 

Güvenli Köyü

0.535 277 2314

2+1, Çift Banyo, 
Çift Balkon, 

117 m2,5. Kat 
68.000.00- YTL

HamidiyeMh.HiirriyetCad.BaiıkSk.
0.537720 43 53

IIIIİIIIIlİğİlMlIilKNİ
BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

_ _ _ Müracaat

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
SEMEN 14.00-16.00

fersin sürşn 525 ]? QQ
& lnş.Zey.Gıdo Taş. Tur. ————— 

San.ve-n<.Ltd.Ştl.

(Rezervasyon
Td:5l3 33 21)

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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OM m iaşanlı İl Burdur oldu
Son OKS sonuçları 
açıklanırken, hem 
Matematik -Fen hem 
de Türkçe Matema 
tik puan türünde en 
başarılı il, Burdur 
oldu. Burdur'u Eski 
şehir ve Edirne izle
di. 81 il arasında 
en başarısız il 
ise Hakkari oldu. 
İki alanda da en 
başarısız ikinci ile 
ise Şırnak oldu. 
Türkçe-Matematik 
(TM) puan türüne 
göre 59 bin 822 
aday, 160 puan bara
jını geçemezken 814 
bin 887 aday tercih 
yapmaya hak kazan 
dı. OKS Matematik- 
Fen (MF) puan türü 
ne göre ise 33 bin 
287 aday, 160 puan 
barajını geçemedi. 
Birinci olan 97 öğ 
rencinden 52'sinin 
özel ilköğretim 
okullarından 
mezun oldu.
OKS'de 97 öğrenci 
birinci olurken, 
41 il birinci çıkardı. 
Buna göre, en çok 
birinci 18 öğrenciyle 
İstanbul'dan çıktı. 
İstanbul'u 10 öğren
ciyle Ankara, 6 
öğrenciyle İzmir 
izledi. 500 tam puan 
alarak birinci olan 
adayların illere göre 
dağılımrise şöyle: 
Adana-4, Adıyaman- 
1, Afyonkarahisar-1, 
Ankara-10, Aydın-1, 
Bilecik-qf’Bingöl-1, 
Bursa-3, Çanakkale- 
2, Çorum-1, Diyarba 
kır-1, Düzce-2, Edir 
ne-1, Eskişehir-1, 
Gaziantep-3, Hatay- 
1, lsparta-1, İstan- 
bul-18, İzmir-6, Kah 
ramanmaraş-1, 
Kars-1, Kastamonu- 
1, Kayseri-1, Kırıkka

le-1, Kırklareli-1, 
Kırşehir-2, Kocaeli- 
7, Konya-4, Kütah 
ya-1, Malatya-2, Mer 
sin-2, Muğla-3, Muş- 
1, Osmaniye-1, 
Sakarya-1, Samsun- 
2, Sivas-1, Tekirdağ- 
2, Tokat-1, Van-1, 
Zonguldak-1.

EN BAŞARILI İLLER 
BURDURj 
ESKİŞEHİR VE 
EDİRNE-
T ü rkçe-M atemati k 
ve Matematik-Fen 
puari5 türüne göre en 
'^aşarılı ilk üç ile 
Burduî, Eskişehir ve 
Edirne oldu. Türkçe- 
Matematik (TM) pu 
an türünde başarı 
sıralamasına göre 
Türkiye birincisi 
olan il 294.952 puan 
ortalaması ise Bur 
dur oldu. Bu puan 
türünde başarı sırala 
masını göre ikinci il 
291.696 puanla 
Eskişehir, üçüncü il 
ise 289.549 puanla 
Edirne oldu. TM'de 
dördüncü il Nevşe 
hir, beşinci il Ispar 
ta, altıncı il Kırşehir, 
yedinci ıl Çanakkale, 
sekizinci Ankara, 
dokuzuncu il Yalova 
ve onuncu il de 
Kırklareli oldu.

Matematik-Fen (MF) 
puanına göre illerin 
başarı sıralamasın
da ise 286.771 puan
la Burdur yine birin
ci il oldu. Burdur'U 
283.782 puanla 
Eskişehir. 281.807 
puanla Edirne, 
281.644 puanla 
İsparta izledi. MF'de 
beşinci Kırşehir, Al 
tıncı Nevşehir, yed
inci Çanakkale, sek
izinci Ankara, doku 
zuncu Kırklareli, 
onuncu il ise 
Yalova oldu 
EN BAŞARISIZ İL 
hakkaki-
MF ve TM puan tür
lerine sınavda en 
başarısız il Hakkari 
oldu. Hakkari'yi ise 
Şırnak izledi. MF 
puan türüne göre 
Hakkari, 224.163 
puan ortalamasıyla 
sonuncu olurken, 
Şırnak 231.207 puan 
ortalaması ile son
dan ikinci, Ardahan 
232.142 puan ortala
ması ile sondan 
üçüncü oldu. TM 
puan türünde ise 
yine en başarısız il 
Hakkari olurken, 
227.026 puan ortala
ması olan 
Hakkari'den sonra 
en başarısız il

234.849 puan ile 
Şırnak oldu. En 
başarısız üçüncü il 
ise 236.179 puan 
ortalaması ile Ağrı 
oldu.

KOPYA ÇEKMİŞLER 
Mardin'in Kızıltepe 
ilçesinde 
Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme Sınavı'nln 
(OKS) gerçekleştir
ildiği 9 okuldan 
8'inde organize 
kopya olayının 
yaşandığı belirtildi. 
Kızıltepe'de 
Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme Sınavı'nın 
yapıldığı 9 okuldan 
8'inde organize 
kopya olayının 
yaşandığı, soru 
kitapçıkları 
dağıtıldıktan sonra 
hemen soruların 
bazı kişilerce 
çözülerek doğru 
yanıtların sınav 
salonlarındaki bazı 
öğrencilere, oradaki 
görevli veya 
görevlilerce 
işaretlendirildiği 
belirlendi.
Mardin ValiŞi 
Mehmet Kılıçlar, 
kopya olayının 
ardından başlatılan 
soruşturma 
kapsamında bir 
komisyon 
oluşturulduğunu 
belirterek, 
"8 okulda kopya 
olayı yaşanmış. 
Olayı araştırmak 
İçin komisyonun 
yanı sıra Milli 
Eğitim Bakanlığınca 
görevlendirilen 
bir müfettiş de 
olayı araştırmak için 
geldi. Soruşturma 
sürüyor" dedi.

ÖSSveYDS 
sonuçları bugün 

açıklanıyor
Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) ve 
Yabancı Dil Sınavı 
(YDS) sonuçları 
bugün açıklanacak. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merke 
zinin açıklamasına 
göre, 15 Haziran 
2008 Pazar günü 
yapılan ÖSS ile 22 
Haziran 2008 Pazar 
günü yapılan YDS 
sonuçlarının değer
lendirilmesi ve orta 
öğretim kurumların- 
dan alınan diploma 
notlarından aday
ların Ortaöğretimnttin
Türk Telekom, 
ADSL fiyatlarında 
indirim uyguladı. 
TTNet ise, bu indiri 
me bir de kampan 
ya ekledi.
Telekomünikasyon 
Kurumu tarafından 
onaylanan yüzde 2 - 
4 gibi cüzzi bir 
indirim oranı, bu 
aydan sonra gele
cek olan ADSL fatu
ralarımıza da yan
sıyacak. Bize ula 
şan bilgilere göre, 
Türk Telekom kuru
luşu olan TTNet, 
"İnternete Hoşgel 
din" kampanyası 
düzenleyerek, 
kullanıcılara çok

Başarı Puanlarının 
hesaplanması çalış
maları tamamlandı. 
Sınavların sonuç 
larına ilişkin bilgiler, 
12 Temmuz Cumar 
tesi günü saat 
10.00'da YÖK’te 
düzenlenecek basın 
toplantısıyla açık
lanacak. Adaylar 
sonuçları aynı gün 
saat 10.30'dan 
itibaren http://oss. 
osym.gov.tr ve 
http://oss2008.osym 
.gov.tr internet 
adreslerinden 
öğrenebilecekler.

cazip seçenekler 
sunacak.
Kampanyadan 
yararlananlardan 
bağlantı ücreti 
alınmayacak. 
1024 kpbs 4 GB 
tarife paketinde 
modem almak 
istemeyenler, 
yıl sonuna kadar 
29 YTL yerine 
15.99 YTL verecek. 
Kablolu modem 
tercih eden 
kullanıcılar, 
3 ay boyunca 
15.99 YTL, 
kablosuz modem 
isteyenler ise 
2 ay boyunca 15.99 
YTL ödeyecek.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://oss
osym.gov.tr
http://oss2008.osym
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Evlerinizi 
havalandırın

Her hîtki mevsimine gere şifa dağıtıyor

Türk Atom Enerjisi 
Kurumu (TAEK) 
Radyasyon Sağlığı 
ve Güvenliği Dairesi 
Başkanı Dr. İsmail 
Arıkan, "Eğer evle 
rimizi günde en az 
15 dakika hava- 
landırmazsak 
akciğer kanserine 
neden olan radon 
gazını solumuş olu
ruz" dedi.
Arıkan, TBMM 
Çevre Sorunlarının 
Araştırılarak Sürdü 
rülebilir Çevre Poiitr 
kası İçin Alınması 
Gereken Önlen
melerin Belirlen 
mesi Amacıyla Kuru 
lan Meclis Araştır 
ması Komisyonuna, 
radyoaktivite konu 
sunda bilgi verdi. 
TAEK Radyasyon 
Sağlığı ve Güvenliği 
Daire Başkanı Dr. 
İsmail Arıkan, bina 
yapı malzemelerin 
de radon gazı bulun 
duğunu, bu gazın 
zamanla açığa çık
tığını söyledi.
Radon gazının sağlı 
ğa zararına dikkati 
çeken Arıkan, "Eğer 
evlerimizi günde en 
az 15 dakika hava- 
landırmazsak 
akciğer kanserine 
neden olan radon 

gazını solumuş olu
ruz. Sigara, radon 
gazının yanında hiç 
kalıyor" dedi. Özel
likle evi bodrum 
katında veya alt kat
larda olanların gün 
de en az 15 dakika 
evlerini havalandır
maları gerektiğini 
söyleyen Arıkan, 
"Beton yapı malze 
melerinde bulunan 
radyoaktif maddeler 
zamanla bozulup, 
radon gazının oluş
masına neden oluy
or. özellikle bodrum 
katında veya kapalı 
yerde oturanlar, bu 
gaza maruz kalma 
tehlikesiyle karşı 
karşıya kalırlar" 
diye konuştu. 
Binaların ısı ve ses 
yalıtımı için dış cep 
he kaplaması ile 
pencere ve kapıla 
rın PVC'den yaptın 
Idığına dikkati çe 
ken Arıkan, "PVC 

' kaplama veya çer 
çeve, radon gazının I 
dışarı sızmasını 
önler. İçeride biri 
ken gazın solunma 
sı da sağlık yönün
den iyi olmaz. Bu 
nun için pencere ve 
kapı çerçevelerinde 
ahşap tercih 
edilmelidir" dedi.

Yaz ayları ile birlikte 
artan çeşitli mevsim 
hastalıklarına karşı 
şifalı bitkilere duyu
lan talep attı. 
Silifke'de yıllardır 
baharatçılık yapan 
Hüseyin Baharöz, 
şifalı doğal bitkiler 
konusunda bilgi 
seviyesi gittikçe 
artan halkın bu yön
deki talebinin her 
geçen gün arttığını 
söyledi. Geçmiş yıl
larda bilinmeyen bir 
çok bitkiye şimdi 
rağbet edildiğini 
anlatan Baharöz, her

İklim Değişikliği Sağlığı Etkiliyor
Yerkürede uzun vad
ede yıkıcı etkileri 
bulunan iklim deği 
şikliğinin insan sağlı 
ğı üzerindeki etkileri 
de kaygı verici. 
Dünya Sağlık Örgü 
tü'ne göre, sel ve 
kuraklık gibi doğal 
afetler, sıtma gibi 
salgın hastalıkların 
yayılımını artırabilir. 
Bu, özellikle yoksul t 
ülkeler için ciddi bir 
tehdit. Sıtma, dunyj 
da her yıl 100 bin 
kişinin ölümüne 
yol açıyor.
Tedavi edilebilir nite
likte bir hastalık 
olmasına karşın 
özellikle Afrika'da 

türlü hastalık için 
halkın kendilerinden 
çeşitli bitkiler iste
diğini kaydetti.
Her bitkinin mevsimi 
ne göre çeşitli hat ;a 
lıklara iyi geldiğini 
vurgulayan Baharöz, 
yaklaşık bin 500 
bitki çeşidi sattık
larını belirtti. Bahar 
öz, "Daha satmak 
isteyip de satama 
dığımız 7-8 bin çeşit 
bitki türü var. Hava 
ların ısınmasıyla 
artış gösteren man
tar hastalığı ve aşırı 
terlemeye karşı iyi 

sık rastlanan ölüm 
nedenlerinden biri... 
Dünya Sağlık Örgü 
tü, iklim değişik
liğinin etkisiyle 
yerkürede daha sık 
ve daha ağır şekilde 
meydana gelen sel 

geldiği bilinen şifalı 
bitkileri sormaya 
gelen çok vatan
daşımız oluyor. 
Bizlere daha çok 
şeker, nefes darlığı, 
öksürük, bronşit, 
astım, zayıflama, 
şişmanlama, mide 
rahatsızlıkları gibi 
konularda bildikleri 
bitkileri istemeye 
geliyorlar.
Bu hastalıklar için 
istenen şifalı bitki
lerimiz hem macun, 
hem ot hem de toz 
olarak bulunuyor. 
Son zamanlarda 

ve kuraklık gibi 
doğal felaketlerin 
sıtma gibi salgın 
hastalıkların yayılımı 
nı artırabileceği uya 
rısında bulunuyor. J 
Bu durum özellikle 
yoksulluğun pençe 

vatandaşlarımız 
şifalı bitkilere karşı 
yoğun ilgi göster
mektedir. Halkımız, 
sadece mevsim 
hastalıklarıyla ilgili 
olarak değil, saç 
bakımı, cilt bakımı, 
zayıflama, kalp ve 
damar hastalıkları, 
böbrek, prostat, 
karaciğer hastalık
ları, idrar yolları 
enfeksiyonları gibi 
bir çok hastalığın 
çarelerini de şifalı 
bitkilerde arıyor ve 
bu bitkileri kullanı 
yor" dedi.

sinde olan ve halkın 
büyük ölçüde sağlık 
hizmetinden yoksun 
olduğu ülkeler için 
ciddi bir tehdit.
Bu konuda dikkat 
çekilen diğer bir 
nokta da, sıtma ve 
humma gibi hasta 
lıkların daha önce 
görülmeyen bölge 
lere taşınması... 
Dünya Sağlık 
Örgütü yetkilileri, 
sıtmanın yayılmasın 
da önemli bir etken 
olan sivri sineklerin 
artık, da ha önce 
sıtmaya rastlan
mayan bölgelerde 
de bulundu ğuna 
dikkat çekiyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 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 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
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

ıtD
im

jo
 a

- OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Mah«DJnHASt‘ 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 51J 1U bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER
Körfez Taksi Ş1318 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

12 Temmuz 2008 Cumartesi 
ERÇEK ECZANESİ 5132005 

13 Tenin uz 2008 Pazar 
ELİF ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL ı 36 SAYI : 3107 
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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Azmanlar tip merkez!
SSK 

BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI 

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA
* FİZİK TEDAVİ

* GÖZ
* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL 

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ. 
Adres: İstiklal Cad. Gemlik/BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40



Q ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
v* 2002V Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz.

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı
2008-2009 EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ İyi bir gelecek Aykent ile başlar"
4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2-3-4-5-6-7-8

3.900 YTL
4.150 YTL
5.000 YTL
6.000 YTL

Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

ANASINIFI,1.2,3.SINIFUUIA
HAFTADA 6 SAAT 

4-5-6-78 SINIFLICA 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

Büyü bozacağız' iiııe 
girdiklerietfiSBKdular 
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 
kimliği belirsiz iki kadın, 'evdeki 
büyüyü bozacağız' diyerek gir 
dikleri eden iki eltinin ziynet eş 
yalarını dolandırıcılık yoluyla ça 
larak kayıplara karıştı. Sayfa 8’de

Tüm sağlık kurumlan bir çatı altında toplanıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu na
uygun Uina aranıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Yasası’nın çıkmasından sonra 
tüm sağlık kuruluşları biraraya 
geliyor. AKP İlçe Başkanı Enver 
Şahin, yer bulunduğunda 14 per
sonelin çalışacağı SGK’da sağlık 
ve sosyal güvenlik konularında 
her türlü işlem yapılacağını açık
ladı. SGK üyeleri Bursa’ya gidip 
gelmekten kurtulacaklar. Syf 2’de

Baba-ofiul 
ölümden 
döndüler

Hisar Mahallesi’nde bulunan Hisar 
Sitesi’nin bahçesinde şeftali sattıktan son 
ra anayola çıkmak isteyen Tahir Şahin 
yönetimindeki traktöre kamyon çarptı. 
Traktörde bulunan baba oğul, ölümden 
dönerken, kamyonun traktöre çarpması 
sonucu şeftaliler yola saçıldı. Sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri guler@hotmall.com

ÖSS-OKS
Her yıl aynı terane..
Velilerin ve çocukların geleceğini belirleyecek 

olan seçme ve yerleştirme sınavları...
AKP hükümetinin Milli Eğitim Bakanı, sonuçları 

açıklanan OKS sınavlarında değişiklikler yaptı. Bu 
yıl alınan sonuçlar şok yarattı. Devamı sayfa 5’de

ÖSS şampiyonları 
Belli oldu

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve 
Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları 
açıklandı. 2008 yılı ÖSS sınavına 
giren 1 milyon 504 bin 956 adaydan 
7 milyon 504 bin 533'ünün sınavı 
geçerli, 423 adayın sınavı geçersiz 
sayıldı. Sınav sonuçlarına göre, 
sınavı geçerli sayılan 1 milyon 504 
bin 533 adaydan 838 bin 681'i 
erkek (yüz de 55.74], 665 bin 852'si 
ise kız (yüzde 44.26) oldu. Syf 5’de

Baskomiserlm’diyen 
kisiyeinandı dolandırıldı 
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 
cep telefonundan aradığı kişiye ken
disini "Çanka Emniyet Müdurlüğü'n 
den başkomiser Okan'ım" diyerek 
tanıtan dolandırıcı, bin 250 kontürü 
almayı başardı. Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, polisin hiçbir zaman vatan
daşı arayarak kontür istemeyeceğini 
belirterek, vatandaşların dikkatli olma 
lan konusunda uyarıda bulundu. 8’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:guler@hotmall.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Ösese....
ÖSS Sonuçları açıklandı..
1,5 milyon adaydan 875 bini bir eğitim 

kurumuna yerleşecek..
Diğerleri de umutlarını başka alanlarda 

ya da zamanlarda arayacak..
Yıllar yılları..
Muhalifler iktidarı kovaladı.
Değişim ne gam..
Tas aynı hamam aynı..
Demek ki ya yöneten adem oğlunda ya 

da sistemde bir çarpıklık var..
Varsa var..
Çarpıklık giderilir..
Önemli olan niyet.
Ama içten ve iyi olmalı..
Milli Eğitimin sunduğu müfredat progra 

mı üniversiteye girmeye yetmiyor..
Mutlaka takviye etmek gerekiyor..
Takviye de para demek..
Başbakan bir keresinde bu durumu 

"garabet" olarak nitelemişti..
O açıklama da çok ilginçti doğrusu..
Altı yıldır ülkenin yönetiminde olan bir 

zihniyet "şikayet" ediyor..
Şaşırtıcı..
Başbakan bunu hep yapıyor gerçi..
Bu kez de bence çok da iyi niyetle 

yapılmış bir açıklama değil..
Oy koparmaya dönük içi boş bir 

söylem..
Milli Eğitim Bakanlığı..
YÖK..
Mevcut iradenin öngörü ve hedefleri 

doğrultusunda oluşmadı mı?
O halde ..
Tepki koymak niye..
Varsa atılacak adım ve çözüm..
Atarsın.. Olur biter..
Bu ülkede eğitimciler var..
Onlarla birlikte olunur, somut çareler 

bulunur ve uygulanır..
Siyasi hesaplarla içine düşülen durumu 

"garabet" olarak nitelemek en hafif deyim
le popülizmdir..

Başbakan sevgili arkadaşlarıyla her 
şeye olduğu gibi bu işe de bir çare bulmak 
zorundadır..

Sözümüz asla dershanelere değil..
Onlar oluşan boşluğu dolduruyorlar..
Dahası..
Bursa da önemli ve etkili olanları ders 

haneciliğin yanına bir de ciddi ve nitelikli 
özel eğitim kurumu ekleyerek ulusal geli 
şime katkı da sağlıyorlar..

Eleştiri..
Hala ulusal kalkınmasını sağlaya

mamış..
Eğitim kurumlarını yeterli ve etkili düze 

ye getirememiş..
İş ve istihdam olanaklarını çağdaş düze 

ye çıkaramamış..
Özelleştirmeyi ülkenin geleceğini sat

makla eş anlamlı kılmış..
Eğitimi hala bir ulusal politikaya 

bağlayamamış olanlaradır..
Kimdir bunlar ?
Devlet yönetme postuna bürünüp yakın 

çevresini ve ailesini güçlendirenlerdir..
1946 dan itibaren dinsel yaşamı 

siyasete malzeme yapanlardır..
Eğitimi giderek soysuzlaştıranlardır..
Çözüm;
Geleceği görme yetisine sahip yurt

taşların yani ulusal iradenin bir an önce 
safralarını atmalarında yatmaktadır.

±*U8L-

Baba-ogtrölümden döndüler
Seyfettin SEKERSÖZ 

Cumartesi günü 
saat 13.30 sıraların-1 
da meydana gelen 
trafik kazasında 
baba oğul ölümün 
kenarından 
döndüler.
Edinilen bilgiye 
göre, Hisar 
Mahallesinde 
bulunan Hisar 
Sitesinin bahçesine 
traktörle şeftali 
satmaya giren 
Tahir Şahin, 
buradaki işinin 
bitmesinden 
sonra kullandığı 
traktörünün 
sağ tarafına 
oğlunu bindirerek 
ana yola çıkış 
yaptı. Gemlik'e 
gelmek için 
yolun sol tarafına 
geçmek isteyen 
Tahir Şahin'in 
kullandığı 
römorkunda 
şeftali yüklü 
16 RY 064 plakalı 
traktöre Bursa 
istikametinden 
gelen 09 Y 1205 
plakalı kamyon 
sol tarafından 
çarptı.

SflTILIK-lfİMUKlÜKDAİRELfRveİŞyEllURİ
bayta< www.baytasinsaatcom.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 Ç>AİRELER .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

Kamyonun tehlikesi atlattı. bulunmazken
çarpması sonucu Traktörün sağ tedbirsiz olarak
traktör sağ tarafa tarafa yatmasına yolun karşısına
savrulmasıyla rağmen devrilme çıkmak isteyen
birlikte traktörü mesi sonucu baba i ahır şahın
kullanan Tahir ölümden dönen ile oğlu ölümün
Şahin oğluyla baba ile oğulun eşiğinden dönmüş
birlikte ölüm hayati tehlikesi oldular.

MANASTIRDA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

http://www.baytasinsaatcom.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Tüm sağlık kurumlan bir çatı altında toplanıyor

M Mili Kunımu na
YazıYORUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Yasası’nın çıkmasından sonra 
tüm sağlık kuruluşları biraraya geliyor. AKP İlçe Başkanı Enver 
Şahin, yer bulunduğunda 14 personelin çalışacağı SGK’da sağlık 
ve sosyal güvenlik konularında her türlü işlem yapılacağını açık
ladı. SGK üyeleri Bursa’ya gidip gelmekten kurtulacaklar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kısa adı SGK olan 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Merkez 
Şube Müdürlü 
ğü'nün Gemlik'te 
kurulacağı açıklandı. 
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
SGK'nun Gemlik'e 
kurulması 
kararının Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'ndan 
çıktığını belirterek. 
SGK Müdürlüğü 
tarafından ilgili 
makamlara 
yer bulunması 
konusunda 
yazının gönderil
diğini söyledi.
Sosyal Güvenlik 
Yasası’nın 
çıkmasından 
sonra tüm sağlık 
alanında birimlerin 
tek çatı altında 
birleşerek 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu ismiyle 
her il de yeniden 
yapılanmaya 
giden Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Müdürlükleri 
başta Bursa 
olmak üzere 
sigorta işlemlerini 
karşılamada 
yetersiz kalınca 
yeni düzenleme 
ile illerin belirli 
merkez ilçelerine 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Müdürlük 
teri açma çalış
maları başlatıldı. 
Geçiş aşamasında 
büyük sıkıntıların 
yaşanmasından 
sonra hızlı 
gelişme kaydeden 
ilçelerden biri

olan Gemlik'te de 
her geçen gün yeni, 
işletmeler kurulmaya 
başlayınca Sosyal 
Güvenlik alanında 
da Gemlik ön plana 
çıkmaya başladı. 
Daha önce Sosyal 
Güvenlik Kurumun 
da işi olanların 
işlemlerinim 
yaptırabilmek 
için sabah 
erken saatlerde 
Bursa’ya gitmeleri 
üzerine gündeme 
gelen Gemlik'e 
müdürlük açma 
çalışmalarının da 
hızlandırıldığını 
söyleyen Enver 
Şahin, yaptığı 
açıklamada;
"İşi olan insan
larımız artık sabah 
erken saatlerde 
bu işlerini yaptıra
bilmek için Bursa’ya 
gitmelerine gerek 
kalmayacak.
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanımız 
Faruk Çelik 
başta olmak üzere 
milletvekillerimize 
ve emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. 
İlçemize Işkur

Müdürlüğü’nün 
kurulmasından 
sonra Sosyal 
•Güvenlik Kuru 
munun da kurul 
masiyönünde 
yaptığımız görüş 
meler ve çalışmalar 
meyvesini vermiştir. 
SGK için ilçemizde 
ilgili makamlara 
yazısı yazılmış 
olup yer arayışları 
devam etmektedir" 
şeklinde konuştu.

HİZMET 
VATANDAŞIN 
AYAĞINA 
GİDECEK 
SGK II Müdürlükle 
rinin kurulmasındaki 
amacın hizmeti 
vatandaşın 
ayağına götürmek 
olduğuna 
dikkat çeken 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
yer bulunduğunda 
hizmete açılacak 
olan SGK Merkez 
Şube Müdürlüğünde 
14 personelin 
çalışacağını 
söyledi. .
SSK Sağlık 
Karnesinin 
Gemlik'te 

verilmesi ile 
başlayan 
Sosyal hizmetlerin 
Bağ-Kur 
bürosunun da 
açılmasıyla 
sürdüğünün 
altını çizen Şahin, 
"Sağlık karnesi 
çıkarmak için 
vatandaşlarımız 
Bursa’ya gitmek 
teydi, girişimlerimiz 
sonrasında 
sağlık karneleri 
Gemlik'te 
'verilmeye başlandı. 
Esnafımızın 
büyük sorunu 
olan Bağ-Kur 
bürosunu da 
Gemlik'te 
hizmete açtık. 
İşsiz gençlerimizin 
IŞKUR’a müracaatta 
bulunmak için 
yine Bursa 'ya 
gidip gelmek 
zorunda 
kalıyorlardı.
İşkur Müdürlüğü’nün 
Gemlik'te yeniden 
kurulmasını 
sağladık.
SGK Merkez Şube 
Müdürlüğü'nü 
de ilçemize 
kazandırmanın 
mutluluğu içindeyiz. 
SGK İl Müdürlü 
ğü’nde yığılmalar 
önlenecek ve 
vatandaşlarımız 
işlem yapmak 
için Bursa’ya 
gitme eziyetinden 
kurtulmuş 
olacaklar.
SGK Merkez 
Şube Müdürlüğü 
şirin ilçemiz 
Gemlik'e ve 
sevgili Gemlik'te 
yaşayanlara 
hayırlı olsun" 
açıklamasını 
yaptı.
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i. Jk •• Diş Hekimi I

şgjfe Jjg Özcan VURAL I
ozcanvural1933@hotmail.com I 

MMİTi -V İsMfflifflBIl www.milliyet/blog/özcân vural I

Ah bir karnım doysa!....
Enflasyon tekrar iki haneli sayılara yükse 

linçe hükümet, memur maaşlarına enflasyon 
farkı kadar ek zam yapmaya karar verdi!

Aslında verdikleri de sadaka gibi, 30 -40 I 
lira ..

Emeklilere ise verirlerse 20 lira olacak..
Milletvekilleri 9000 YTL maaş aldıkların

dan, enflasyonmuş, zamlar geliyormuş 
umurlarında değil.

Öyle ya 9000 YTL ye ye bitmez.
Emekliler rüyalarında bile karınları tok 

gezdiklerini göremiyorlar..
Peki; diğerlerinin, yani işçilerin ve emekli 

lerin hali ne olacak?
Çünkü insanlar ne kadar yoksullaşırsa, 

AKP iktidarının ekmeğine o kadar yağ 
sürülmüş oluyor...

“Zam” olarak vermedikleri parayı “sada
ka” olarak dağıtıp akıllarınca kahramanlaş! 
yorlar...

kapıya pirinç +yağ +Kömür..
Yılbaşında sadece yüzde 2 zam verdikleri 

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin iyice yoksul- . 
taşmasına ve “açlık sınırı”nda yaşar hale 
gelmesine aldırmıyorlar!

Memur bu ülkenin insanı, yüksek enflas 
yon yüzünden anası ağlıyor da...

İşçi ve emekli bu vatanın evladı değil mi?
Çıkın sokağa sorun,
“Bugün Türkiye’nin en önemli sorunu 

nedir?” diye...
Ne anayasa değişiklikleri ilgilendiriyor ’ 

vatandaşı, telefon dinlemeler, ne de AKP 
hakkında açılan kapatma davası...

İşi olmayanlar işsizlikten..:
İşi olanlar da geçinememekten yakınıyor, 

o kadar!
I Ve bu ulkerûMsıyasetçılen. bürokratları, 

gazetecileri el ele vererek, bu iki temel soru
nun üzerine “ölü toprağı” serpiyor...

İnsanlar aç beyler!
Aç.. Duyun aç diyorum aç..
Verdiğiniz üç kuruş emekli maaşı, ellerine 

geçtiği anda bitiyor...
Siz ise enflasyon canavarını “devleti zen 

ginleştirme” aracı olarak kullanıyorsunuz...
Onu gerekçe göstererek, elektriğe, suya, 

doğal gaza, ulaşıma anında zam yapıyorsu 
nuz da...

Sıra işçi ve emekli maaşlarına gelince 
san ki her şey güllük gülistanlık, emekliler’ 
mut lu, garibanların karnı tok sırtı pek mi 
zanne diyorsunuz da hiç aldırmıyor, başınızı 
kuma gömüyorsunuz!

Bilin ki bu oyun sonsuza kadar sürmez...
Sabırlar elbette bir gün tükenir....
Sadaka niyetine yaptığınız yüzde 2 zamla 

oyaladığınız insanlar güçsüz, aç ta olsalar, 
gün gelir yakanıza yapışır!

İşte partiniz asıl o gün geldiğinde 
kapanır...

Ve adınızı duyanlar, sadece yüzünü buruş
turur...

Hakkınızda hayırlı sözler söylemezler...
Yedi ceddinize öyle beddua ederler ki, 

sizde, çocuklarınız da, partiniz de onmaz..
Benden söylemesi..
Hazır olun...
O güne çok az kaldı!

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN

OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zc%25c3%25a2n
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Seyfettin ŞEKERSOZ
Geçtiğimiz 
günlerde birinci 
genel kurulunu 
yapan DP Gemlik 
İlçe Yönetiminde 
görev dağılımı 
yapıldı. Elektrik 
Mühendisi Mehmet 
Hamaloğlu'nun 
ilçe başkanlığına 
seçildiği yönetim 
kurulunun yaptığı 
ilk toplantısında 
gerçekleştirilen 
görev dağılımında 
Teşkilat Başkanlığı 
na Durmuş 
Uslu getirildi. 
Siyasi İşlerden 
Sorumlu Başkan 
Yardımcılığına Ali

1
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Seçim İşlerinden 
I Sorumlu Başkan

Olucamiicinılelıisaılırvaııılaalıılesialııııııaııacak
Türk İslam mimari 
sinin en önemli 
eserlerinden olan 
Bursa UluCami'nin 
içinde bulunan şa 
dırvanlarda artık ab 
dest alınamayacak. 
1399'da Yıldırım 
Beyazıd tarafından 
yaptırılan Bursa Ulu 
Cami'nin içinde bulu 
nan ve Türkiye'de 
alanında tek olan 
şadırvanlarda artık 
abdest alınmayacak. 
Restorasyon da 
olan şadırvanlar ori
jinaline göre yaşatı 
lacak olup, abdest 
almak ise yasak
lanacak. Vatandaş 
lar tarafından şadır
vanlarda abdest 

(alındıktan sonra 
ıslak ayaklarla 
halılara çıkılmasın
dan dolayı yaşanan 
koku ve kir Kliğin
önüne geçilebilmesi 
liçin resto rasyondan
sonra bu karar 

3 {uygulamaya
konulacak.
Bursa'nın en

Yardımcılığına 
ise Gökhan 
Tupcel getirildi. 
Gençlik ve Kadın 
Kollarından 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Aysun 
Ererioğlu olurken, 
Basın Propaganda 
ve Sivil Toplum 
Örgütlerinden 
Sorumlu Başkan 
yardımcılığına 
Ahmet Çelik, Muha 

çok ziyaret edilen 
tarihi mekanlarından 
olan Ulu Cami'yi 
ziyaret ederi yerli 
ve yabancı turistler 
için de nahoş bir 
görüntü olduğundan 
dolayı bunun 
önüne geçilecek. 
Başta Bursa 
Müftülüğü olmak 
üzere, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü, 
Uluçami Onarım 
Donatım ve Bakım 
Derneği ve Bursa 
Valiliği işbirliği ile 
hayata geçirilecek 
proje ile Ulu Cami 
bahçesinde 

sıpliğe I. Ruhi Eli 
şen ve İlçe Sekreter 
liğine de Erdem 
Turan getirildi. 
DP'nin yeni İlçe 
Başkanı Mehmet 
Hamaloğlu, yaptığı 
ilk açıklamada; 
Demokrat Parti'nin 
eski güçlü 
günlerine geri 
dönmesi için 
Gemlik'te yeterli. 
potansiyele sahip 
olduklarını belirte 
rek, "Önümüzdeki 
seçimlerde yeni 
ekibimizle seçim 
çalışmalarına başlıf 
yoruz. Amacımız 
Demokratları yine 
eskisi gibi tek 
çatı altında topla
yarak ilçeye en 
iyi hizmeti vermek 
olacaktır" dedi.

bulunan şadırvanlar 
daha iyi hale 
getirilip, cami 
içinde abdest 
yasaklanacak;
Ulu Cami Onarım 
Donatım ve Bakım 
Derneği Başkanı 
İbrahim Aydın, cami 
içinde bulunan 
şadırvanlarda 
abdest alanların 
ayaklarını halılarda 
kurttuğunu 
belirterek, 
bununda 
nemlenme, koku ve 
halılarda çürümeye 
neden olduğun 
vurguladı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
MHP Bursa 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman, 
ülkede bir çok 
kişinin ölümüne 
sebep olan Kırım 
Kongo Kanamalı 
Ateşi virüsü 
taşıyan keneler 
için TBMM'ne 
yazılı soru 
önergesi verdi. 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ 
tarafından 
Cevaplandırılmak 
üzere verilen 
yazıl; soru 
önergesinde 
Büyükataman, 
Kırım Kongo 
kanamâh Ateşi 
vakalarının 
ülkemizde ilk 
kez 2002 yılında 
görüldüğüne, 
dikkat çekerek, 
"Türkiye'de bugüne 
kadar yaklaşık 
2.200 vaka tespit 
edilirken, 2002- 
2003'te 150 vaka 
6 ölüm, 2004'te 
249 vaka 13 ölüm,

Kısa adı NİLVAK 
olan Nilüfer Sosyal' 
ve Kültürel Yardım 
laşma Vakfı tarafın
dan Çalı yolu üze 
rinde 50 dönümlük 
bir arazi üzerine 
kurulan Nilüfer Açık 
Oto Pazarı, yaz döne 
minde her pazar bin 
lerce otomobil mer
aklısının akınına 
uğruyor. 8 yıldır 
Bursa'nın en,çok 
tercih edilen oto 
pazarı olan 2 bin 
araç kapasiteli Nilü 
fer Açık Oto Pazarı, 
Bursa'nın ve çevre 
illerin 2. el oto satı 
şında piyasanın nab 
zını tutmaya devam 
ediyor. Bu pazarda 
alıcıyı ve satıcıyı 
aracısız olarak bir 
araya getirdiklerini 
söyleyen NİLVAK 
Müdürü Necati Eren, 
"Nilüfer Açık Oto Pa 
zarı'ndan elde edi 
len gelirle devlete 
sadece 2007 yılında 
390 bin YTL vergi 
ödedik. Bu sayede 
Bursa ve ülke ekono 
misine de büyük 
katkıda bulunuyo 
ruz. Nilüfer Açık Oto 
Pazarı diğerlerinden 
farklı olarak sosyal 
bir misyon da üstlen

2005’te 266 vaka 
13 ölüm, 2006'da 
438 vaka 27 ölüm, 
2007'de 717 vaka 
33 ölüm, 2008 
yılı Haziran ayına 
kadar 349 vaka 
23 ölüm gerçek
leşmiştir" dedi. 
İsmet Büyükataman, 
verdiği yazılı 
soru önergesinde 
"1- Kamuoyunda 
şüpheyle karşılanan 
ve çeşitli spekü 
lasyonların yapıl
masına sebebiyet 
veren bu vakalarla 
ilgili, Bakanlığınızca 
bu endişeleri 
giderecek tatmin 
edici bilgilendirme 

miştir. Çünkü bu 
pazardan elde edi 
len gelirle NİLVAK, 
öğrencilere burs 
veriyor, ihtiyaç 
sahiplerine odun, 
kömür, erzak paketi 
ve ilaç yardımı 
yapıyor, Barış Okulu 
projesine maddi 
destek veriyor ve 
maddi durumu iyi 
olmayan ailelerin 
çocukları için süt 
dağıtımı yapıyor" 
dedi. Bursa'da yeni 
bir oto pazarının 
açılmasının vatan
daş adına memnun
luk verici bir geliş 
me olduğunu ifade 
eden Necati Eren, 
"Yeni bir oto pazarı 
mn açılması hizmet 
te rekabet ortamının 
yaratıL ması ve 
artma sı anlamına 
gelir. Bu durumdan 
Bursa ve çevre iller

çalışması 
yapılmamasının 
nedenleri 
nelerdir?
2- Kene ısırması 
neticesinde ölen 
vatandaşlarımızın 
kan grubu tespiti 
yapılmış mıdır? 
Eğer yapılmışsa 
ölen kişilerin 
kan grupları 
arasında dikkat 
çekici bir benzerlik 
var mıdır?
Bugüne kadar 
yaşanan ölüm 
vakaları hangi 
bölgelerimizde 
görülmüştür?" 
sorularına cevap 
istedi.

den gelen 2. el oto 
sahipleri ve'satıcıla 
rı ile otomobil alan 
vatandaşlarımız 
kazançlı çıkacaktır" 
dedi.
50 dönüm arazi 
üzerine kurulan ve 2 
bin araçlık kapasit
eye sahip olan 
Nilüfer Açık Oto 
Pazarı'nın her hafta 
pazar günü açık 
olduğunu ifade eden 
Eren, "Nilüfer Açık 
Oto Pazarı'nda kuru
lu olan restorant, 
çay ocağı, mescit ve 
çeşme ile hem 
satıcılarımızın hem 
de ziyaretçilerimizin 
rahat ve huzur 
içerisinde istekler
ine cevap vere
bilmekteyiz. Biz 
deneyimli geçmişi 
mizle bu rekabet 
ortamına hazırız" 
dedi.
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ÖSS - OKS
Türkiye’de eğitim sistemi

nin bozukluğu öğrencileri 
ilköğretim çağından lise so 
nuna değin bir yarışa 
sürüklüyor.
Ara eleman sıkıntısı çeki 

len ülkede, eğitim düzeni 
yüksek okul ve fakültelere 
yönlendiriliyor.

Peki OKS sınavlarına kaç 
öğrenci katıldı?

905 bin 930 katıldı.
31 bin öğrenci hiçbir soruya 

doğru cevap veremeyerek 
sıfır çekti.
OKS’de sıfır alanların sayısı 

ÖSS’ye göre daha fazla.
Bu 31 bin öğrencinin hiç bil-

Her yıl 1,5 milyon öğrenci 
ÖSS sınavlarına giriyor. I
Geçtiğimiz yıl fakülte ve yüksek 

okullara yerleşen öğrenci sayısı 350 
bin kişiiydi. Bir milyon 150 öğrenci 
açıkta kaldı.
Bu yıl da ÖSS sınavlarına katılan 

öğrenci sayısı 1,5 milyon kişi.
ÖSS’de açık öğretim hariç 552 bin 

öğrenci üniversitelere girme hakkına 
elde edecek.
Açık öğretime de 200 bin öğrenci 

yerleştirseler yine açıkta kalacak 
öğrenci sayısı 750 bin kişi...
Önceki gün ÖSS’den yapılan açıkla

mada 25 bin 652 adaya sıfır puan 
almış.
Dikkatinizi çekerim, sıfır puan hiçbir 

soruyu yapamama demektir.
Taban puan olan 165 pdam 625 bin 

aday geçmiş.
Fen Bilimlerinde 114 aday tüm soru

lara doğru yanıt vermiş. H
En başarılı okulların Fen Liseleri 

olduğu bir kez daha kanıtlandı.
Bundan sonra öğrenciler puanlarına 

göre tercih edecekleri okullara kayat 
ile uğraşacaklar, ardından yurt 

sorunu veya ev sorunuyla karşılaşa
caklar.
OKS’ya gelince.
Bu yıl soruların kolay sorulduğu 

açıklandı.
Bu nedenle 263 aday tüm soruları 

doğru yaptı.
Bu bir rekordur.
Bunlara ilköğretim başarı puanları 

da eklendiğinde 97 öğrenci OKS bi 
rincisi ilan edildi.

gisi yok demektir.
59 bin 522 öğrenci 160 baraj 

puanını aşamadığı için hiçbir okula 
kayıt yaptıramayacak.

814 bin aday ise tercih yapabilecek.
Bu kadar çok öğrenciyi yerleştirecek 

okul bulunursa.. . ,
Başarısız illerin büyük çoğunluğu 

Doğu ve Güneydoğu’dan.
Hakkari, Şırnak, Ardahan, Ağrı, 

Van, Kars, İğdır, Bingöl, Mardin, 
Bitlis..

Gemlik Celal Bay ar Anadolu Lisesi 
ne 120 öğrenci alınacak.
Baraj puanı 350.2
Gemlik'in başarı durumu bugün 

açıklanır.
Öğrenciler ilkokul 3. sınıftan itibaren 

devletin okullarında aldığı eğitimle 
yetinmeyip, dershanelere yönlendiril 
mekte.
Okulların dışında dershanecilik 

büyük bir ticari sektör olarak yerini 
koruyor.

Ve de bugün en başarılı benim 
diye ortaya çıkacaklar, öğrencilerin 
sırtından para kazanma devam 
edecek.

ÖSS şamıiivonlârı belli oldu
Öğrenci Seçme Sına 
vı (ÖSS) ve Yabancı 
Dil Sınavı (YDS) so 
nuçları açıklandı. 
Adaylar, sınav so 
nuçlarını Öğrenci 
Seçme ve Yerleştir 
me Merkezi'nin (ÖS 
YM) internet adresle 
rinden öğreniyorlar 
433/ ADAYIN SINAVI 
GEÇERSİZ 
2008 yılı ÖSS sınavı
na giren 1 milyon 
504 bin 956 adaydan 
1 milyon 504 bin 
533’ünün sınavı 
geçerli, 423 adayın 
sınavı geçersiz 
sayıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan 
ÖSS sınav sonuçları 
hakkında bilgi ver
mek için YÖK’te ba 
sın toplantısı düzen
ledi. Yarımağan'ın 
verdiği bilgilere gö 
re, ÖSS'ye başvuran 
1 milyon 531 bin 184 
adaydan 1 milyon 
504 bin 956'sı sınava 
girdi, 26 bin 228 
aday sınava katılma 
dı. Sınava giren 
aday lardan 1 mil 
yon 504 bin 533'ü 
nün sınavı geçerli, 
423 adayın sınavı 
geçersiz sayıldı.
Sınavı geçerli sayı 
lan adaylardan 1 
milyon 478 bin 881 ’i

nin ÖSS puanı he 
saplanırken 25 bin 
652 adayın ise ÖSS 
pu anları hesaplana
madı. Sınavı geçerli 
sayılan adayların 1 
milyon 405 bin 
307’si (yüzde 93.40) 
tercih yapma hakkını 
elde etti. Tercih 
yapma hakkını elde 
edemeden aday 
sayısı iğe, 99 bin 226 
(yüzdeİ6,60) oldu. 
Bu sene baraj puan- 
larındâFyapılan 
değişiklik sonucun
da sınav puan tür
lerinin en az birin 
den 14,5 ve daha faz 
la puah alan aday 
sayısı 1 milyon 405 
bin 307 olurken 165 
ve daha fazla puan 
alan aday sayısı ise 
1 milyon 293 bin 
253 oldu.
-ENGELLİ 
ADAYLAR- 
Bu yıl sınava bin 251 
engelli aday girdi. 
Bu adaylardan bin 

107'si 145 ve üstü 
puan alarak tercih 
yapma hakkını elde 
etti. Sınavda puan 
türlerinin en az birin 
den 165 ve daha faz 
la puan alan engelli 
aday sayısı ise 925 
oldu.
-KIZLAR DAHA 
BAŞARILI-
Sınav sonuçlarına 
göre, sınavı geçerli 
sayılan 1 milyon 504 
bin 533 adaydan 838 
bin 681 ’i erkek (yüz 
de 55.74), 665 bin 
852'si ise kız (yüzde 
44.26) oldu. Erkek 
adaylardan yüzde 
91,46'sı kız adaylar
dan da yüzde 
95,85'i OSS’de 
tercih yapma 
hakkını elde etti.
Erkek adayların 
yüzde 82,79'u, kız 
adaylardan ise yüz 
de 89,95'i puan 
türlerinin en az 
birinden 165 ve 
daha fazla puan aldı.

BİRİNCİLER
ÖSS 2008 sonucuna 
göre tüm piuan 
türlerinde 6 
aday birinci oldu. 
Yarımağan'ın verdiği 
bilgilere gö re; Eşit 
Ağırlık 1, Sözel 1, 
Sayısal 1 puan tür
lerinde birinciliği 
Ankara Ata türk 
Anadolu Lise si'n- 
den Fırat Cem; 
Eşit Ağırlık 2, Sözel 
2 puan türlerinde 
birinciliği Tuzla Veh 
bi Koç Vakfı Koç 
Özel Lisesi’nden 
Çağrı Berk Onuk; 
Sayısal 2 puan 
türünde ise Özel 
Fatih Fen 
Lisesi’nden Orkun 
Bildir elde etti.
YDS'de, Alman cada 
İstanbul Lise si'nden 
Mehmet Burak 
Soysal, Fransızcada 
Melis Gülboy 
Laebens, İngiliz 
cede Tuzla Vehbi 
Koç Vakfı Koç 
Özel Lisesi’nden 
Oğuzhan Atay 
birinci oldu.
ÖSS 2008 sonuçları
na göre derece alan 
Çağrı Berk Onuk, 
Çağrı Sert ve Murat 
Ahıskalı'nın geçen 
yıl da ÖSS'ye 
girerek derece 
aldıkları öğrenildi.

Şener: Yapılmayan 
bir şeyi yaptım

Eski Devlet Ba 
kanı ve Başba 
kan Yardımcısı 
Abdüllatif 
Şener, Adalet 
ve Kalkınma 
Parti si'nden 
istifa etmesi 
nin Türk siya 
set tarihinde 
yaşanmamış 
bir şey olduğu 
nu ve bunun, 
görevi birlik ve 
beraberlik sağla
mak olan siyasetin, 
nezaket sınırları 
içinde nasıl yapıla
cağını gösterdiğini 
söyledi.
AKP Merkez Karar 
Yürütme Kurulu 
(MKYK) üyeliğinden 
ve partisinden istifa 
eden eski Devlet 
Bakanı ve Başba 
kan Yardımcısı Ab 
düllatif Şener, Kon 
ya Elektrikçiler Oda 
sı tarafından düzen
lenen "Ekonomik 
Gelişmeler ve Yansı 
malan" konulu kon
feransa konuşmacı 
olarak katılmak üze 
re Konya’ya geldi. 
Konya Ankara 
Karayolu'nda 
karşılanan Abdül 
latif Şener, davul 
zurna eşliğinde ken

dişini karşılamaya 
gelenlerle selâm
laştı. Daha sonra 
kendisi için hazır
lanan otobüse bi 
nen Şener, araç kon 
voyuyla halkı selam 
layarak ilerledi. 
Konferans öncesi 
konuşan Abdüllatif 
Şener, istifasını 
verdiği MKYK 
toplantısı hakkında, 
"Türkiye'deki 
kurumlar ve siyasi 
partiler arasında bir 
çekişme ve geçim
sizlik var. Bütün bu 
çekişmeler sorun
ların çözümünü 
engelliyor. Sorun 
ların çözümünü 
bekleyen vatandaş 
ise sorunlarla baş 
başa kalıyor. Vatan 
daş sorunların 
çözülmesini 
bekliyor.”dedi
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ORHAN KÖFTEs

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ NDE ACİLDİ 

GEMLİKLİ MÜŞTEKİLERİMİZİ BEKLİYORUZ 
ORHAN KÖFTE’DE 

ÇALIŞACAK BAY BAYAN 
GARSON VE KOMİLER, 

MUTFAKTA VE TEMİZLİK BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK ELEMANLAR,

BAHÇE İŞLERİNDE DENEYİMLİ ELEMAN VE 
IZGARADA ÇALIŞACAK 

TECRÜBELİ ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİ 

Tel : 514 55 88 - 514 55 99
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Mil;11 ma M lım Bili ilan'
Yargıtay 13. Hukuk 
Dairesi, bankaların 
müşterilerinden 
aldıkları 'kart ücre 
ti'ne ilişkin emsal 
bir karara imza attı.
Karara göre, banka 
lar, müşterilerinden 
kredi kartı ücreti 
talep edemeyecek. 
Tüketici Hakem 
heyetinin verdiği, 
'kredi kart ücreti'nin 
alınmamasına ilişkin 
kararın iptalini görü 
şen Yargıtay, davacı 
bankayı haksız bul 
du. Y.K adlı banka 
dan aldığı /;redi 
kartının yıllık ücreti 
olan 30 YTL’nin 
tüketici haklarına 
aykırı olduğu iddi
asıyla Zonguldak 
Tüketici Hakem He 
yeti'ne başvuran 
H.A. tüm kredi kartı 
kullananları ilgilen 
diren emsal bir kara 
rın çıkmasını sağla 
dı. H.A.nın başvu
rusunu değerlendi 
ren Zonguldak Tüke 
tici Hakem Heyeti, 
kredi kartı ücretinin 
iptaline karar verdi. 
İlgili banka Y.K bu 
kararın iptali için 
Zonguldak 1. Asliye

Hukuk Mahkeme 
si'ne dava açtı. 
Mahkeme, bankanın 
müşterisine imzalat
tığı sözleşmede kre 
d; kail ücretinin alı
nacağının belirtildi 
ğini ve bu nedenle 
Tüketici Hakem He 
yeti kararının iptali 
ne karar verdi.

KREDİ KARTI 
SÖZLEŞMELERİ 
TÜKETİCİ ALEYHİNE 
HAZIRLANIYOR- 
Zonguldak 1. Asliye 
Hukuk Mahkeme 
si'nin verdiği kararı 
bozan Yargıtay, ban 
katarın hazırladığı 
sötîeşmeierin ‘tu'ke 
tici aleyhine' olduğu
na dikkat çekerek 
bu sözleşmelerin 12 
punto siyah koyu 

harflerle düzenlen
mediğini kaydetti. 
Kararda şu görüşler 
dile getirildi: 
“Taraflar arasındaki 
sözleşmenin 9. mad
desinde kart kullanı 
asından kart kulla 
mm ücretinin alına 
cağı belirtilmiştir. 
Sözleşme incelen 
diğinde; sözleşme 
nin davacı banka 
tarafından matbu, 
standart olarak 
hazırlanıp boş olan 
kısımların rakam, 
isim ve adresler 
yazılarak doldurul
duğu, sözleşmenin 
on iki punto koyu 
siyah harflerle 
düzenlenmediği 
görülmektedir. Dava 
cı, tüketici aleyhine 
olan ve tüketiciyi 

kart kullanımı ücreti 
adı altında bir külfe 
te sokan sözleşme 
hükmünün tüketici 
ile ayrıca müzakere 
edilerek kararlaştırıl 
dığını iddia ve ispat 
edememiştir. Böyle 
olunca sözleşmede
ki kredi kartı üyelik 
ücreti alınacağına 
dair hükmün açık
lanan yasa ve yönet
melik hükümleri kar 
şısında haksız şart 
olduğu kabul edilme 
lidir. Dolayısıyla 
davacı bankanın bu 
sözleşme hükmüne 
dayalı olarak kredi 
kartı kullanıcısı da 
vahdan ücret iste 
mesi olanaklı değil 
dir. Bu durumda 
yasaya uygunolan, 
Zonguldak Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyeti kararının ipta 
li istemi ile açılan 
davanın reddine ka 
rar verilmesi gere 
kirken, yukarda 
açıklanan hususlar 
göze tilmeden 
dâvanın kabulü 
usul ve yasa 
ya aykırı olup hük
mün bozulması 
gerekir." denildi.

Ernenekon 
iddianamesi 
açıklanıyor

İstanbul Cumhu 
riyet Başsavcılığı 
tarafından yürütü 
len Ergenekon 
soruşturması 
bugün açıklânacâk 
olan iddianame 
ile kamuoyuna 
duyurulacak.
İstanbul cumhuriyet 
Başsavcısı Aykut 
Cengiz Engin, 
iddianameyi şekil 
yönünden kamuo 
yuna açıklayacağını 
belirtti.
Yargitay onursal 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Sabih Kanadoğ 
lu'nun da aralarında 
bulunduğu bazı hu 
kukçular, mahke

HM ““IW
HHlrlı lıı ılım ılnıl iiutiii

menin kabul etme 
diği iddianamenin 
içeriğiyle ilgili açık
lama yapılamaya
cağını belirtirken, 
Başsavcı Engin, 
iddianamenin içe 
riğine ilişkin bilgi 
verilmeyeceğini 
söyledi. İstanbul 
Cumhuriyet Savcıla 
rı Zekeriya Öz, 
Mehmet Pekgüzel, 
Nihat Taşkın 
tarafından hazır
lanan, ve yaklaşık 
2 bin 500 sayfayı 
bulması beklenen 
iddianamenin 
bugün saat 11.00 de 
açıklanması 
bekleniyor.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEMLİK’TE BİR İLK
3i M TECRÜBEMİZİ fcİSM mOLOJİSİ 1E lîSLEŞTİffiİl

DOSTLARINIZI SLAYT GÖSTERİSİ İLE 
ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN 

UNUTULMAZ OLSUN...
CD KUTULARI İÇİNDE ÖZEL TASARIM SLAYT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
PATENTİ 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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çav kavgası 
kanlı bitti

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
pazar yerindeki 
'çay'kavğası. 
hastanede bitti.' 
Kendisinden çay 
isterken tartıştığı 
kişilere Sıcak su 
savuran çaycı 
kaçarken sıcak 
su nedeniyle 
yaralanan 2 kişi 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Üçevler 
Mahallesi Muhtarlik 
yanındaki pazar 
yerinde meydana 
gelen olayda. 
Emrah E.(20) ve 
babası İsmail E. 
(51), pazarda çay
cılık yapan ve açık 
kimliği belirlene
meyen Hüseyin 
isimli kişiden 
çay iştedi. .

Çaycının çay 
getirmemesi 
nedeniyle baba 
ve öğuj çaycı 
jle tartışmaya 
başladı.
Tartışmanın 

t büyümesiyle 
çay tepsisindeki 
çaydanlıktaki 
Sıcak suyu baba . 
ve oğulunun 
üzerine savuran . 
çaycrkaçtı.
Sıcak su nedeniyle 
yaralanan baba 
ve oğlu hastaneye 
kaldırıldı.
'Kasten yaralama' 
suçundan aranan 
çaycının ise 
krsa sürede 
kayıplara karıştığı 
öğrenildi ■ 
Olayla ilgili başla 
tılanitsotuşturma 
^sürüyor.

Büııii hozacagız’diye girdikleri evi soııılular
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde kimliği be 
lirsiz iki kadın, 'ev 
deki büyüyü boza
cağız' diyerek girdik
leri eden iki eltinin 
ziynet eşyalarını do 
landırıcılık yoluyla 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, Güler Y.'nin 
Karacabey Canbalı 
Mahallesindeki .Ç- 
evine gelen kimliği

belirsiz iki kadın, 
türbeye gidecekleri-, 
ni ve her evden bez 
parçası aldıklarını 
söyleyerek içeriye 
girdi. Güler Y.'nin 
oturduğu evde büyü 
öldüğünü ve bu 
büyüyü bozmak için 
kendilerine yardımcı 
olacaklarını ifade 
edenjki kadın do 
landırıcı, evde bulu
nan altınların bir 
torbaya konularak,

kendilerine 
verilmesini istedi. 
Bunun üzerine 
Güler Y., altınlarını 
poşete koyarak 
alt kattaki eltisi 
Perihan Y.'nin 
evine indi. Kadın 
dolandırıcılar aynı 
yöntemle Perihan 
Y.'nin de altınlarını 
aldı. Altın dolusu 
torbaları tekrar ev 
sahiplerine veren 
iki şüpheli

kadın, ’Bu torbaları 
sakın açmayın, 
biz camiye gidip, 
dua edip geleceğiz' 
diyerek evden 
ayrıldı. Bir süre 
sonra torbaları 
açtıklarında dolan 
dırıldıklarını anlayan 
•Perihan Y. ve 
Güler Y., polise 
başvurdu.
Olayla ilgili başla 
tılan soruşturma 
sürüyor.

Elma hahcesinde Mi bas lııM
Rıırcîj'nın morLo? mıı’no nnnrlûriİArol/ nurumun ir»/->!**oBursa'nın merkez
Yıldırım ilçesinde 
kesik bir kadın başı 
ve aynı cesede ait 
olduğu belirlenen 
kemikler'bulundu. 
Yaşlı bir kadına ait 
olduğu tahmin edh 
len kafatasının ince
lenmek üzere İstan
bul Adli Tıp Kuru :

mu'na gönderilecek,
yapılacak DNA testi 
ile kesik başın kime 
ait olduğu ortaya 
çıkacak.
Edinilen bilgiye gö 
re, Samanlı Mahalle, 
si'nde Ahmet D., bah 
çede çalıştığı sırada 
parçalanmış bir baş 
ve kemik buldu.

Durumun jandarma
ya bildirilmesiyle 
olay yerine gelen 
güvenlik güçleri, 
bahçede yaptıkları 
araştırmada, kadına 
ait olduğu tahmin 
edilen 3 âdet kemik, 
alt çene, bir tutam 
saç, hırka ve 
eşofman altı buldu.

Baş altı ve göz
çukur larında doku
ların bulunduğu 
bildirilen ceset, 
olay yerine gelen 
savcı ve jandarma 
ekiplerinin 
incelemesinin 
ardından'mühürlen
mek üzere Bursa 
Adliyesi'ne getirildi.

s ■ 1 t
I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN t

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

| Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
I TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
İ ACİL SATILheffiftLMIIZ İÇİM BİZİ ^MHIZ

Kayhan Mahallesi nde denizi gören 3 oda 65 m; SATILIK DAİRE' 
3 Ayn'Daireli Müstakil Ev (Bahçe Jçinde)Yeni Devlet Hastanesi Âltı
Bodrum Tuzla da Bahçeli. özel koyu plajı olan krediye uygun villa

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 1,55m2.daireler

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

i

f

Madde ÖZALP 
: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Baskomiserim’ diyen
kişiye inandı dolandırıldı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
cep telefonundan 
aradığı kişiye 
kendisini "Çanka 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden başkomi 
ser Okan'ım" di 
yerek tanıtan dolan 
dırıcı, bin 250 kon- 
türü almayı başardı. 
Kontür şifresini 
gönderdiği kişiden 
şüphelenen 
vatandaş ise® 
kendisini arayan ‘ 
numarayı GSM 
şirketinden 
kime ait olduğunu 
öğrenince dolandı 
rıldığını anladı. r 
Edinilen bilgiye 
göre, Yavuz

Selim Mahallesi 
Çağlayan Spkak'ta 
meydana gelen 
olayda, İrfan A.'ı (29) 
arayan bir kişLken- 
disini 'Başkomfeer 
Okan Aslan' 
olarak tanıttı.
İrfan A.'ya Sim 
kartının kopyala-, 
narak internet 
üzerinden banka 
dolandırıcılığında 
kullanıldığını, bu 
nedenle kendisinin 
cep telefonu kon- 
türü göndermesi 
gerektiğini söyleyen . 
kimliği belirsiz 
dolandırıcı, bin 
250 kpntürü 
almayı başardı.
Daha sonra

kendisini arayan 
nuramının kime 
ait olduğu GSM 

.firmasının
'bilinmeyen 
numaralar servisin
den öğrenen İrfan 
Â., dolandırıldığını 
anlayınca polise 
başvurdu.
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, poliâin 
hiçbir zaman 
vatandaşı arayarak 
kontür istemeye
ceğini belirterek; 
"Maalesef tüm 
uyarılarımıza rağ
men dolandırıcılar, 
amacına ulaşıyor, 
vatandaşlarımız 
dikkatli olsunlar" 
uyarısında bulundu.
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ELEMAN ARANIYOR
Yeni açılacak olan 

AŞKA TERMAL OTEL’de 
tüm branşlarda 

çalışacak 
BAY-BAYAN ELEMANLAB 

alınacaktır.

Ilıca Cad. Eski Terme Yanı 
0.544194 40 93-0.533 28182 28

SATfUKDAİRE
Denize sıfır, 3 yatak odalı 

135 m2iki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire SATILIK
' Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi ' 
Tel: 51318 99 GSM: 0.533 356 44 39' |

lı*Di*MııiıMni
<- BAYAN BULAŞIKÇI

TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK
* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Son. ve Tic. Üd. Ştl, _ __
0.536 570 65 97

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

SATILIK DAİRESATILIK MÜSTAKİL BİNA
500 M2 Bahçe içerisinde 

3 katlı 
12 tonluk zeytin havuzlu 

SATILIK BİNA 
Güvenli Köyü

0.5352772314

2+1, Çift Banyo, 
Çift Balkon, 

117 m2,5. Kat 
68.000.00-YTL

HamidiyeMh.HürriyetCad.BahkSk
0.537720 43 53

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 
EL Sahibinden Satılık 

rLüks Tripleks Villa
GSM: (0.536) 222 07 12 14.00-16.00

îd: 513 33 21)VENUS SİNEMASI
Filmin Adı 
SEM

'Gemlik Körfez’i^ette >gemlikto!fezgazetesi.çom
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ama tör spora 
destek amacıyla 
7 semtte yapımını 
sürdürdüğü 
semt sahaların
dan Fidyekızık 

.Spor Tesisi tören
le hizmete açıldı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şa hin, 
törende yaptığı 
konuşmada, yılbaşın 
da 2008’in açılışlar 
yılı olacağını şöyle 
diklerini hatırlatarak, 
temeli atılan ve 

1 açılışı yapılan 
hizmetlerle söz- 

ı ierinîn tütmânin 
gururunu yaşadık
larını söyledi.
Spora ve sporcuya 
her zaman destek 
vermek gerektiğinin 
altını çizen Başkan 
Şahin, Zaferspor 
sahasıyla başlayan 
semt sahalarının 
geleceğin yıldızlarını 
yetiştireceğini bildir-, 
di. Altyapı, kentsel 
dönüşüm, çevre, 
tarih, kültür ve 
sosyal faaliyetlerin 
de tüm hızıyla 
sürdüğünü ifade 
eden Başkan Şahin, 
“Özlüce tesislerini 
Bursaspor’a arma 
ğan ettik ancak 
amatör kulüplerimizi 
unutmadık. Kentin

farklı noktalarında 
yapılan semt saha 
larından Arabayata

• ğı, Dikkaldırım, Bağ 
larbaşı, Gürsu ve > 
Kestel’i de yakın 
zamanda hizmete 
açacağız. Gençleri 
mizi önemsiyor ve 
onlara değer veri 
yöfU2: Türk spöftih- 
daki gelişmeye katkı 
sağlıyorsak ne 
mutlu bize” dedi. 
Kentteki spor alan
larını arttırmayı 
amaçladıklarını anla
tan Başkan Şahin, 
“Gençlerimize 
rahatça spor yapma 
imkanlarım genişlet
meyi, genç nüfusu 
sağlıklı yaşam alan
larına kavuşturarak 
zararlı alışkanlıklar
dan uzak tutmayı 
ilke edindik. Bu 
nedenle göreve 
geldiğimizden bu 
yana sporun ve 
sporcunun yanında 
olduk” ifadesini kul
landı. Türk sporu
nun son yıllarda
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büyük bir ivme 
kazandığını dile 
getiren Şahin, 
Türk Milli 
Takımı’nın 
Avrupa’daki 
başarısını örnek 
göstererek, “Türk 
futbolunun daha 
iyi yerlere gelmesi 
gerektiğini 

düşünüyorum. 
Bunun için de 
altyapı çalış
malarının artırılması
na önem verilme
lidir. İşte bu semt 
sahaları da kent 
sporuna olduğu 
kadar ülke sporuna 
da başarılı sporcular 
yeîİştirecektİT. Bu 
konudaki has
sasiyetimizi bundan 
sonra da sürdüre
ceğiz. Bizim 
amacımız halkımızı 
kaliteli hizmetlerle 
buluşturmak” Cüm
lelerini kullandı. 
Şahin, Fidyekızık 
semt sahasıhdan 
Yıldırım Belediye 
spor, Batı Trakya ve 
Fidyekızık Spor 
Kulüplerinin yarar
lanacağının söyle
di.Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin de, ilçelerine 
yaptığı desteklerin 
den dolayı Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Hikmet Şahin’e 
teşekkür etti.

Güney, iç ve batı 
kesimlerde sıcaklık 
bugünden 
itibaren artacak. 
Hava sıcaklıkları 
tüm yurtta 
3 ila 5 derece' 
artacak.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre Türkiye'nin 
güney, iç ve batı 
kesimleri Pazar 
tesi'den itibaren 
sıcak hava dal
gasının etkisine 
girecek. Hava sıcak
lık değerlerinin 
gölgede, 
Marmara

YTL yerini TL'ye bırakıyor
Türk Lirası ’Y'den 
yani 'Yeni' ibaresin
den kurtuluyor. 
Merkez Bankası, 
değişim için 
düğmeye bastı. 
Merkez Bankası, 
2005 yılında 
Türk Lirası'm 
sıfırlardan kurtardı. 
Paradan ilk kez 
6 sıfır atıldı. 
Böylece Türk 
insanı YTL ile 
tanıştı, kuruş 
tekrar ceplerş girdi. 
Artık YTL'den. 
TL'ye geçiş için 
ön görülen 3 yıllık 
sü renin sonuna 
geliniyor.
1 Ocak 2009'da 
YTL yerini TL'ye 
bırakacak.
Merkez Bankası 
bu değişim için 
çalışmalara başladı. 
Yeni banknot 
ve madeni 
paraların tanıtımını 
sonbaharda

Bölgesi'nde 38, 
Ege Bölgesi'nde 
42, İç Anadolu 
Bölgesi'nde 37, 
Akdeniz Bölgesi

ile Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'n 
de ise 40 dereceye 
kadar çıkacağı 
tahmin ediliyor.

tö^®***^

yapacak olan 
Merkez Bankası, 
kamuoyunu 
bilgilendirmek 
amacıyla Eylül'de 
kampanyalara 
başlayacak.
Değişim İçin 
100 Milyon Dolar 
Bütçe Banka 
yönetimi, bu 
değişim için 100 
milyon dolar 
bütçe ayırdı.

2009'da eski ve 
yeni banknotlar ile 
madeni paralar 
tedavülde olacak. 
YTL’lerin değişimi 
2012 yılına 
kadar sürecek. 
Bu yıldan itibaren 
artık YTL kullanıl
mayacak. Öte 
yandan TL ile birlik
te 200'lük ve 500 
TL'lik banknotlar' 
da devreye girecek.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

■ ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gocuğunuzuvfcuda 
hurluyorsa dikkat

Klimaların neden olduğu hastalıkları biliyor musunuz?
Her gece uykusu 
bölünen çocuklar
da davranış bozuk
luktan görülebiliy
or, horlama hayatı 
tehdit eden bir 
hastalığın ilk belir
tisi olabiliyor. 
Uzmanlara göre 
horlama, uyku sıra 
sında hava yolu
nun daraldığının 
en önemli 
göstergesi. 
Uzmanlar; 
"Hipertansiyonu 
olan hastaların 
yarıya yakınında, 
kadınların yüzde 2, 
erkeklerin ise yüzde 
4'ünde uyku apnesi 
görülüyor. Ancak 
pek çok kişi bu 
hastalığının farkın
da değil." uyarısın
da bulunuyor. 
Op. Dr. Gürkan 
Ünal, horlamanın 
sadece yorgunken, 
uyku ilacı veya 
alkol içimini takiben 
ortaya çıkabildiği 
gibi çene yapısının 
küçük olması, 
boğazın arkasındaki 
dokuların yoğun
luğu, bademciklerin 
büyümesi veya 
burun tıkanıklığına 
bağlı olarak da gö 
rüldüğünü söyledi. 
Horlamanın sosyal 
bir sorun olmaktan 
çıkıp hayatı tehdit 
eden bir sorun 
haline gelmesi uyku

apnesi (uykuda ı 
solunumun dur
ması) sendromun- 
dan kaynaklandığını 
anlatan Ünal, 
"Üst solunum yol
unda gelişen darlık 
veya tıkanıklık 
solunum çabasının 
artmasına^ oksijen 
seviye sinde de 
düşmeye neden 
olur. Beyin koruma 
içgüdüsüyle 
hastayı uyan dırıp 
nefes almasını 
sağlar. Gece 
boyunca onlarca, 
hatta yüzlerce 
kez uya nan kişi, 
ertesi gün dinlen- 
emeden yor gun 
kalkar, gündüz 
uyuklar. Hipertan 
şiyonu olan hasta- . 
ların yarıya yakının
da, kadınların yüzde 
2, erkeklerin ise 
yüzde 4'ünde uyku 
apnesi görülüyor. 
Ancak pek çok kişi 
bu hastalığının 
farkında değil." 
şeklinde konuştu.

Herkes sıcaktan 
bunalırken, terler 
ken, oflayıp puflar 
ken... serin bir 
ortamda çalışmak, 
yaşamak elbette çok 
iyi de, klimalarıri 
bazı rahatsızlıklara 
yol açabileceğini de 
bilmek lazım.
Klima çarpması 
Klimanın üflediği 
serin havanın 
karşısında durmak 
pek doğru değil; 
hele de dışarıdan 
terlemiş olarak 
gelmişseniz. Terin 
üzerinizde aniden 
soğuması ‘klima 
çarpmasına’ sebep 
olabilir. Boynunuz 
tutulabilir, başınızı 
çeviremezsiniz; 
nefes alırken 
göğsünüzde bıçak 
batar gibi ağrılarınız 
olabilir. Havanın 
doğrudan vücud
unuza gelmemesi 
için klimaların 
ayarlanabilen 
kanatçıklarından 
yararlanabilirsiniz. 
Klimayı çok düşük 
değerlere ayarlamak 
sağlık için doğru 
değil. İdeali, ısının 
23-24 derece arasın
da, nispi nemin de 
%40-50 arasında 
olacak şekilde 
ayarlanmasıdır.
Klima ateşi 
Klimaların ve diğer 
merkezi havalandır
ma sistemlerinin 
neden olduğu önem

li rahatsızlıklardan 
biri tıp dilinde 
humidifier fever 
'Türkçe’ de klima 
ateşi ismiyle bilinen 
hastalıktır.
Klima ateşine, air- 
condition sistem
lerinden başka, 
evlerde kullanılan ve 
halkımızın kısaca 
‘soğuk buhar’ diye 
bildikleri nem yapıcı 
aletler ile akciğer 
hastalarına solunum 
yoluyla ilaç vermeye 
yarayan nebülizatör 
denilen aletler de 
neden olabilirler. 
Hastalık, bu tür alet
lerin su haznele 
rinde üreyen çeşitli 
bakteri ve mantar
ların veya bunlara 
ait çeşitli toksinlerin, 
özellikle de endo- 
toksinlerin solunum 
navasına Karışması 
sonucu ortaya çık
maktadır. Klima 
ateşi, gerçek bir 
enfeksiyon hastalığı 
olmayıp vücudu
muzun çeşitli bak
terilere karşı göster
diği bir tür aşırı 

duyarlılıktan kay
naklanan bir tablo
dur. Hastalık, mikro
plarla kirlenmiş air- 
condition veya nem
lendirme sistemler
ine maruz kalındık
tan birkaç saat 
sonra ateşli bir 
hastalık gibi başlar. 
Belirtilerin ortaya 
çıkması nadiren 12 
saati de bulabilir. 
Şikâyetler genellikle 
hafta başında veya 
tatil veya dönüş 
günlerinde görülür. 
Bir süre kullanıl
mayan klimaların ilk 
çalıştığı günlerde de 
belirtiler daha 
fazladır.
Hastalarda ateş, 
titreme, kas ve 
eklem ağrıları, 
yorgunluk, hâlsizlik, 
bitkinlik... gibi daha 
çök gribı'naııfidiaıı 
şikâyetler vardır. İş 
yerine geldikten 
birkaç saat sonra 
başlayan belirtiler 
akşama doğru şid
detlenir ve gece eve 
döndükten sonra da 
devam ederse de, 

hastaların çoğu 24- 
48 saat içinde tama
men düzelirler. Bazı 
hastalarda nadiren 
şiddeti çok fazla 
olmayan öksürük, 
nefes darlığı ve 
çarpıntı gibi yakın
malar da olabilir. 
Klima ateşi, bu belir
tileri ile soğuk algın
lığı, grip, bronşit ve 
zatürree gibi sol
unum yolları enfek
siyonları ile 
karıştırılabilir. 
Zatürree ile araların
daki en önemli fark, 
klima ateşi olan 
hastaların akciğer 
röntgenlerinin nor
mal olmasıdır.
Klima ateşi, has
tanın klima bulunan 
ortamdan uzak
laştırılması ile 
düzelir. Antibiyotik 
veya başka bir ilaç 
tedavisi gerekli 
değildir. 
Alınması gereken 
tedbirler 
Klima ateşi ve alerjik 
zatürreenin önlen
mesi, bu tür nem
lendiricilerin su 
haznelerinin doğru 
bakımı ile mümkün 
dür. Klima ve nem
lendiricilerin bakım
larına özen göster
ilmeli ve talimatlara 
uygun kullanıl
malıdır. Bu aletlerde 
musluk suyu yerine 
distile veya deminer- 
alize su tercih 
edilmelidir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ0 ıu S
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. 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. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

i

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

■ y. o: in i m m it 
■

______ OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 51345 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 1ü Oö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 51345 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 2467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

ı1 AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 1/B 

Tel: 513 3716 GEMLİK

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3108 

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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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 Cad. Gemlik/BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40



i ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

^Çlecek Aykent ile başlar"
2008-2009 EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 
4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI , 4.150 YTL 
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Temmuz 2008 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

2 asker şehit oldu
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi dağlık 
arazi kesiminde güvenlik güçleri ile 
teröristler arasında çıkan çatışmada 
PKK'lı 3 terörist etkisiz hale geti 
hürken, Silopi ilçesi kırsalında yine 
teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma 
Ast subay Onur Bakbak ve Jan darma 
Ko manda Er Murat Uzun şehit oldu.

Beklenen iddianame sonunda açıklandı

Başsavcı, Ergenekon sanıklarına 
ağırlaştırılmış müebbet istedi

v İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, "Ergenekon" soruşturması kap
samında hazırlanan iddianamenin 48'i tutuklu 38'i tutuksuz 86 şüpheliyi kapsadığını bildirdi.

Türkiye’nin gündeminde aylardır birinci sırayı koruyan 
“Ergenekon” soruşturmasıyla ilgi i savcılık iddianamesi 
sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz 
Engin tarafından dün basın toplantısıyla açıklandı. 2 bin 
500 sayfa tutan iddianamede son gözaltına alınan 
emekli generaller ile gazeteciler ve Ankara Ticaret 
Odası Başkanı Sinan Aygün’ün iddianamesi diğer
lerinden ayrı tutuldu. İddianamede tutuklu ve arananlar 
hakkında ağır hapis cezaları isteniyor. Haberi sayfa 7’de

Kadri GÜLER
kadri, guler@hotmail.com

filine Bakış

Beklenen iddianame
Adını “Ergenekon" koydukları tutukla

malarla ilgili savcılık iddianamesi dün 
sonunda açıklandı..

Bir yıldan fazla bir zamandır gözaltına 
alındığı halde ne ile suçlandığını bilme 
yen birçok insan, sonunda suçlarının ne 
olduğunu dün Başsavcının açıklamasıyla 
öğrendiler. Devamı sayfa 5’de

Sinan nünün 
serbest bırakıldı
Ergenekon'da iki kişi serbest...

Ergenekon operasyo 
nu kapsamında tutuk 
lanan ATO Başkanı 
Sinan Aygün ve Bar 
baros Altıntaş ser 
best bırakıldı. İki is 
min yurtdışına çıkışı 
yasaklandı.. Hurşit To 
lon ve Şener Eruy 
aur'un ise serbest 
bırakılma talebi red
dedildi...

Sayısal puan türünde 368.761 puanla 
Gemlik birincisi Türkiye 588’incisi oldu 

II

Celal Bayar Anadolu Lisesi'ni 
birincilikle bitiren Elif Şen, 
Öğrenci Seçme Sınavları ’nda 
Gemlik birincisi olmayı başar 
dı. 368.761 puan alan Elif 
Şen'i 354.325 puanla Mehmet 
Ali Özer, 353.864 puanla, 
Ayşe Horaz izledi. Celal 
Bayar Ana dolu Lisesi’hden 
sınava giren 139 öğrencinin 
84'ünün 330’un üzerinde puan 
aldığı belirtildi. Sayfa 3'de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
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Buluşma

Gürhan ÇETİNKAYA

Ete soğan doğramazmış...
Ergenekon yargı süreci başladığı için, 

operasyon başlığından dava başlığına 
transfer oldu..

Ancak on üç aylık süreç bize buz 
üzerine yazı yazmayı,hukukun üstün
lüğünü kişisel gücün üstünlüğüne heba 
etmeyi öğretti..

Kimler kimler önemini ve değerini yak
laşım biçimiyle bir kez daha anımsattı..

Örneğin söz konusu dava sayesinde;
Kasaptaki ete soğan doğramayarak 

lite ratüre geçen bir (E) genelkurmay 
başkanımız oldu...

Çok mutluyuz..
Pek şanslıyız..
Diplomatik yapısıyla sanırım 4 yıl 

süreyle suya sabuna dokunmadan hem 
de ulusal egemenlik, laiklik ve bağımsız 
lık açısından en kritik dönemde Türk 
silahlı kuvvetlerini yöneten "adam" dan 
daha başka bir yaklaşımda beklenemez
di..

"O" demek ki Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde geçen bilmem kaç yılını 
"etliye sütlüye karışmadan" geçirdi..

Aklıma geldi..
Soruyorum..
"Madem yüzme bilmiyordun neden 

çıktın kavağa"
"Çok önemli bir makamı yıllardır 

neden meşgul ettin.."
Görynen o ki..
Bizim ülkede asker-sivil fark etmiyor..
Malzeme aynı..
Yapı aynı..
Düşünce aynı..
Davranış biçimi aynı..
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın 
Bu ülke neden bir karış ilerlemiyor? 
Şimdi anladınız mı?
E Genelkurmay Başkanı böyle de 

bürokrat farklı mı?
Onlar da öyle..
Etliye sütlüye karışmadan emeklilik

lerini tamamlıyorlar.
Oysa..
Bu ülkenin insanları...
Günü doğru dürüst değerlendirseler..
Eğitim..
Öğretim..
Üretim..
Olanaklarını sürekli arttırsalar ve 

geliştirseler..
Suya sabuna dokunsalar..
Etliye sütlüye karışsalar..
Yılanın bugün değilse yarın mutlaka 

kendisine de dokunacağının bilincine 
erseler

Cumhuriyet..
Laiklik..
Demokrasi..
Vatanın bölünmez bütünlüğüne 

yöneltilen saldırılar karşısında her 
koşulda ve her zaman dimdik dura- 
bilseler..

işte ö zaman..
Asla ne içeriden ne de dışarıdan 

kimse meydanı boş bulup değneksiz 
gezmez..

Bilir ki bu ülkenin..
Karakterli., kimlikli, nitelikli, üretken 

yurttaşları ve yöneticileri var ve ..
Onlar asla ulusal değerlere dokun- 

durtmazlar..

11 Eylül İlköğretim Okulu 
binası ihaleye çıkarılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'inen 
kalabalık İlköğretim 
Okullarından 
biri olan 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu binasının 
önümüzdeki 
hafta içinde 
yıkılarak yeniden 
yapımı için 
ihaleye çıkarılacağı 
öğrenildi. 
18 derslikli 
olmasına rağmen 
yaklaşık 1500 
öğrencinin 
öğrenim gördüğü 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun 
yıkılarak yeniden 
yapılması için 
başlatılan çalış
malarda hazırlanan 
zemin etüt 
sondajında tabanın 
iyi çıkmaması 
sonucu güçlendirme 
projesi hazırlan
mıştı.
Hazırlanan 
projenin İstanbul'
dan Bursa İl 
Özel İdare

Müdürlüğü'ne 
geldiği öğrenilirken 
önümüzdeki 
hafta içinde yeni 
okul binasının 
yıkılıp yeniden 
yapımı için 
ihaleye çıkarılacağı 
öğrenildi. 
32 derslikli olarak 
projelendirilen 
yeni binada yapıla
cak tadilat ile derslik 
sayısının Çınar 
İlköğretim 
Okulu’nda olduğu 
gibi 40'a çıkarılması 
beklenirken zemin

(^UIllIK-KİMlIKimAİllElIhe^ffl
baytaş www.baytasinsaatcom.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublexa daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 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 Katoğlu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli I 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire Ç
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

artı 3 kat olacak 
binanın 2009-2010 
öğrenim yılına 
yetiştirileceği 
açıklandı.
Binanın yıkıldıktan 
sonra öğrencilerin 
hangi okullara 
gönderileceği 
oluşturulacak 
komisyon tarafından 
belirleneceği^ 
bildirildi.
Önümüzdeki yıl 
Öğrenimlerini 11 Ey 
lül İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin büyük 
olasılıkla Şehit

Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu'na 
dahil edilen eski 
Hamidi ye Okulu 
binasında görmeleri 
beklenirken bazı 
öğrencilerinde 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’na 
kaydırılması 
bekleniyor. 
32 derslikli olarak 
yeniden yapılacak 
olan 11 Eylül oku
lunda 2009-2010 
öğrenim yılında 
tek öğrenime 
geçilebilecek.

MANASTIRDA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

http://www.baytasinsaatcom.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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|||| Sayısal puan türünde 368.761 puanla Gemlik birincisi Türkiye 588’incisi oldu

ÜŞııMlııMiıiB
Celal Bayar Anadolu Lisesi’ni birincilikle bitiren Elif 

Şen, Öğrenci Seçme Sınavları’nda Gemlik birincisi olmayı 
başardı. 368.761 puan alan Elif Şen’i 354’325 puanla 

I Mehmet Ali Özer, 353.864 puanla Ayşe Horaz izledi. Öte 
yandan Celal Bayar Anadolu Lisesi’nden sınava giren 139 

[Öğrencinin 84’ünün 330’un üzerinde puan aldığı belirtildi.

I
Sayfa 3
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'ni 
birincilikle 
bitiren Elif Şen, 
ÖSS sınavında 
768.761 puan 
alarak büyük 
başarı gösterdi. 
Her yıl yapılan 
ÖSS sınavında 
Gemlik 
birinciliğini 
kaptırmayan 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
bu yılda büyük 
başarı göstererek 
sınava giren 
139 öğrenciden 
84'ü 330 ve 
üzeri puan aldı. 
Okul Müdürü 
İdris Aka, 
sınava giren 
120 öğrencinin 
ise 285 ve üzeri 
puan alma başarısı 
gösterdiğini 
belirterek, 
"Okulumuz 
bu yıl da önemli 

- başarı elde
etmiştir. Okulumuz 
dan bu yıl 
birincilikle 
mezun olan 
öğrencimiz Elif 
Şen Sayısal 
Puan türünde 
368.761 puanla 
Türkiye 588'incisi 
olmuştur.
İlk 10 binde 
14 öğrencimiz 
yer aldı. Bilinçli 
tercih yapmaları 
durumunda ise 
öğrencilerimizin 
büyük bölümü 
4 yıllık fakültelere 
yerleşecek 
dürümdalar" 
dedi.
ElifŞen'in 
368.761 puan 
aldığı Fen

Ali Rıza Koral Havvanur Kara

Elif ŞEN Mehmet Ali Özer Ayşe Horaz

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Bunlar boş şeyler!...
Sevgili okurlar Ergenekon adı verilen 

yapılanma, bir grup emekli generalle işbir
liği yapan kimi yazar, akademisyen ve 
gazete cinin askeri darbeyle iktidarı ele 
geçirme savaşı olarak lanse ediliyor.

AKP ve yandaşları devletin gücünü de 
kullanıp olayı sonuna kadar sömürerek bir 
taraftan bilgi kirliliği yaratırken öte yandan 
da kamuoyunda ciddi bir kamplaşmaya 
neden oluyorlar.

Sapla saman birbirine karıştırılırken, 
Türkiye’nin önündeki gerçek tehlike göz 
ardı edilerek olay “demokratlar ile darbecil
er arasındaki çatışma” gibi sunulmak 
İsteniyor.

Değerli okurlar 74 yıldır ilkelerinden, 
cüm huriyetin temel ilkelerinden, 
demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden 
yana oldum.

Buğün~kurnaz AKP ve yandaşlarının akıl 
almaz propagandaları nedeniyle, “AKP’yi 
eleştirmek, darbecilikle birlikte anılır 
olmaya” başladı.

Kısacası eğer AKP’li iseniz demokrat
sınız, karşıtıysanız darbeci. Bu arada tabii 
AKP’nin

Türkiye’yi bir İslam devletine gizlice 
götürme çabası da unutulup gidiyor.

İşte sevgili okurlar, rahatsızlık burada ...
Okurlar Ergenekon içinde olduğu söyle

nen bazı isimler darbe ile yönetime el 
koyma rüyası görmüş olabilir, bunun için 
planlar da yapmışlardır belki.

Darbe özlemi içinde olmak farklı, darbe 
yapabilmek çok farklıdır.

İşte bu nedenle Ergenekoncu denilen- 
lerin “darbe özlemine” bir fantezi olarak

Gülçin Aykız

Ayşe Yıldırım

Aysu Yılmaz
Bilimleri 
dalında Mehmet 
Ali Özer 354.325, 
Ayşe Horaz ise 
353.864 puan 
aldı.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

Firdevs Güreşçi 

mezunlarından 
Ali Rıza Koral 
335.011, Ayşe 
Yıldırım 333.873 
ve Havvanur 
Kara'da 
332.496 puan aldı. 
Eşit Ağırlık

Türkçe Matematik 
alanında ise 
Gülçin Aykız 
335.008, Firdevs 
Güreşçi 332.732 
ve Aysu Yılmaz'da 
331.372 puan 
aldılar.

bakıyorum.
Bunların hepsi boş laf ...
Bu hedef olan kişilerin darbe yapamay

acağı açıkça ortadayken koparılan bu fırtı
nanın anlamı ne?

İşte kilit nokta burası.
Ben küçücük aklımla söyleyeyim...
İktidar kapatma davası ile siyaseten tari-1 

he gömülebileceği tehlikesini seziyor.
Başta Erdoğan olmak üzere AKP’nin 

çekirdeğini oluşturan kadro bundan sonra 
siyaset sahnesine hiç çıkarmayabilir.

Hal böyle olunca iktidar “giderken hasar 
veririm ki, kırk yıl işin içinden çıka
mazsınız” mantığı ile tüm değerleri altüst 
etmekten çe kinmiyor.

Karşı propaganda sistemi ile Türkiye’nin 
en saygın kurumlan, anayasal organları ve 
pek çok değerli ismi baştan aşağı karalan
mak isteniyor.

Günlük geçim sıkıntısı içinde olan 
kamuoyu işsiz, evine bir lokma ekmek 
götürebilmek için akşamlara kadar ter 
içinde çalışan emekçilerim, bunu bir film 
izler gibi izliyor ve kafası karışıyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KDŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemin Cezaeui'nden 
firar eden genç, 

Kaynanasını bıçakladı

Yılın en sıcak haftasınaayız

Gemlik cezaevinden 
firar eden genç, 
kendisini polise 
ihbar ettiği 
gerekçesiyle 
tartıştığı kâyın- 
vadilesini 
bıçakladı.
Olayın ardından 
yaralanan ' 
kadın hastaneye 
kaldırılırken 
zanlı polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 'Mala 
zarar vermek ve 
tehdit' suçundan 
tutuklanan 
Serdar Kuyumcu 
(29), Gemlik 
Ceza İnfaz Kuru 
mu'na gönderildi.

Yaklaşık 20 gün 
tutuklu bulunan 
Kuyumcu 
cezaevinden 
firar ederek 
merkez Yıldırım 
ilçesi Yavuz 
Selim Mahallesi'n 
deki evine gitti. 
Yavuz Selim 
Mahallesi Soybilir 
Sokak'ta bir 
cezaevi firarisi 
olduğu ihbarı 
üzerine harekete 
geçen polis, 
Serdar Kuyumcu 
hun bulunduğu 
eve geldi.
Bu sırada, Serdar 
Kuyumcu, kendisini 
ihbar ettiği gerekçe
siyle eşi ve kayın- 
vadilesiyde 

tartışmaya başladı. 
Kuyumcu, tartış
manın büyüme 
siyle kayınvalidesi 
Zehra Demircan'ı, 
(43) kolundan 
bıçakladı.
Yaralanan Demircan 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı tarafın
dan Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olay yerine 
gelen polis, zanlı 
Serdar Kuyumcu’yu 
gözaltına aldL 
Zanlı, polis merke 
zine götürülürken 
yaralı Demircân’ın 
sağlık durumunun, 
iyi olduğu öğrenildi. 

Dün batı kesimlerde 
etkili olmaya 
başlayan çok sıcak 
hava dalgası, sıcak
lıkları 5 ila 8 derece 
yükseltecek. 
Marmara ve Ege 

, bugün, İç Anadolu 
ve Akdeniz sah ve 
çarşamba gününü, 
Doğu kesimler ise 
hafta genelini çok 
sıcak geçirecek. 
Bugün sıcaklık 
gölgede İstanbul'da 
35, Balıkesir’de 38, 
İzmir'de 39, Ay dın'- 
da 43, Bursa'da 37, 
Antalya'da 40 
dereceye çıkacak. 
Çarşamba günü İç 
Anadolu Bölgesi'n 
de de 40 dereceye 
yaklaşacak.
Çarşamba ve per 
şembe günü ise 
sıcak hava dalgası 
batıdan çekiliyor, 
aynı günlerde 
Marmara Ve Ege'de 
hava serinleyecek, 
Trakya'dan başla
yarak İstanbul, 
Sakarya, Zonguldak 
ve Sinop'a kadar

sağanak yağmur 
bekleniyor. Bu 
yağışlar aşırı ısın
manın hemen arka 
sından geldiğinden, 
etkisi daha fazla ola 
cak. Özellikle çar 
şamba gecesi ve 
perşembe günü bazı 
şehirlerde kuvvetli 
yağabileceğinden 
Marmara ve Batı 
Karadeniz'de yaşa 
yanlar su baskınları
na karşı dikkatli 
olmalı. Yağışların 
ardından- ise çuma 
günü başta İstanbul 
olmak üzere batı 
kesimlerde sıcak ha 
va dalgası yeniden 
etkili olmaya başla 

yacak. Çarşamba 
günü Ege Denizi 
açıklarında fırtına 
bekleniyor. Sıcak 
hava dalgasına . 
alışa bilmek için 
güneşe çıkılmamak, 
açık renkli şapka 
kullanılmalı, 
yağlı yiyeceklerden 
kaçınılmalı.
Rüzgarlar zayıf, 
nem oranı da 
yüksek olduğundan 
sıcak hava dalgası 
özellikle astım ve 
kalp hastalarını da 
ha fazla rahatsız 
edecek, yaşlılar 
mümkün olduğunca 
serin yerlerde 
dinlenmeliler.

Kurumlaıa boıcluolan lıeleılivelerin 
teminat göstermesi hacizleri kalılıracak

Mııl sının tin MI YTl
AKP, belediyeler 
ile kamu kurum 
ve kuruluşları 
arasında alacakların 
tahsili için kolaylık 
getiren yasa teklifi 
hazırladı. Teklifle, 
kamu kurum ve 
kuruluşlara borçlu 
olan belediyeler, 
teminat göstermesi 
halinde icralık olma 
yacak ve faaliyet 
lerine devam 
edebilecek.
Hükümet tarafından 
alt yapısı hazırlanan 
ve AKP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Tunçak'ın imzasıyla, 
Meclis başkanlığına 
sunulan yasa teklifi 
Çarşamba günü 
Adalet Komisyo 
nu'nda ele alınacak. 
Hazırlanan bir 
maddelik yasa 

T MA “SUYUNU BOŞA 
___S HARCAMA”

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

teklifine göre, 
Amme Alacakları 
Kanu nu'na tabi 
olanlar dahil, her
hangi bir takibe 
veya davaya konu 
olan ve yalnızca 
para borcuna ilişkin 
alacağı karşılaya 
cak miktarda 
bir teminatın 
borçlu idare tarafın
dan gösterilmesi 
halinde, borçlunun 
her türlü mal ve 
hakları üzerindeki 
ihtiyati tedbir ile 
haciz ve haciz 
kararı kaldırılacak. 
Bu konudaki karar 
ve işlemler hangi 
merci veya yargı 
organınca tesis 
edilmiş olursa 
olsun, talep 
edilmesi halinde 
mahkemece derhal 

kaldırılabilecek.

KAMU HİZMETLERİ 
AKSAMAYACAK- 
Teklif sahibi AKP’li 
Tunçak, kurumlar 
ve belediyeler 
arasında alacakların 
tahsil edilmesiyle 
ilgili yeni bir 
düzenleme getirildi 
ğini belirtti. Mevcut 
düzenlemede kamu 
kurum ve kuruluşla 
rında borçlu olan 
tarafın, borçlu 
olduğu kuruma 
teminat göstermesi 
halinde haciz 
işleminin devam 
ettiği, ihtiyati 
tedbir koyulduğu 
ve hiçbir şekilde 
haciz kaldırılana 
kadar faaliyet 
lere devam edilme 
diğini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen, 
çalışan tek kişinin 
yoksulluk sınırının 
Haziranda bin 306 
YTL 98 YKr'ye yük
seldiğini bildirdi. 
Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
konfederasyonun 
Araştırma Geliştirme 
Merkezi'nce hazır
lanan "asgari geçim 
endeksi" araştırma 
sına göre, çalışan 
tek kişinin yoksulluk 
sınırının bin 306 YTL

DEVREN SATILIK
YÜKSEK CİROLU İŞ 

DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE 
ACİL DEVREN 

SATILIK
YALOVA YOLU ÜSTÜ ÜST GEÇİT ALTI 

ŞARK KIRAATHANESİ 
TEL: (0.224) 514 4316 GEMLİK

KAYIP Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. FERHAT GEDİK

98 YKr'ye yüksel 
diği, 4 kişilik bir' 
ailenin asgari . 
geçim haddinin ise 
2 bin 626 YTL 80

YKr olarak belir
lendiği kaydedildi. 
Araştırmaya 
göre, 4 kişilik bir 
ailenin asgari
geçim haddi 
bir önceki aya 
oranla yüzde 1,44 
oranında arttı. 
Çalışan tek kişinin 
açlık sınırı ise 
bir önceki aya 
göre yüzde 2,16 
oranında artarak 
997 YTL 77 YKr 
oldu. 4 kişilik bir 
ailenin ortalama 
gıda ve barınma 
harcamaları 
toplamı Haziran’da 
bin 5 YTL 74 YKr 
olarak tahmin 
ediliyor.
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Beklenen iddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsav 

cışı, belki bir ilki gerçekleştirdi.
Bir basın toplantısı yaparak 

“Ergenekon” adı verilen soruş
turma ile ilgili gözaltında olan
ların ve aranmakta olanlarla ilgi 
basın toplantısı yaptı.

Ergenekon soruşturması son 
yıllarda ülkemizde yürütülen en 
önemli siyasi davalardan biri 
olacak.

Uzun süren tutuklu kalmalar sonunda 
başsavcılık, 2500 sayfa tutan iddianameyle 
48’i tutuklu, 38’i tutuksuz toplam 86 kişi 
hakkı çok ciddi cezalar istiyor.

Türkiye’de idam cezasının kaldırılması 
nedeniyle en yüksek ceza olan “Ağırlaştı 
rılmış müebbet" cezası isteniyor.
Bu cezanın kimin için istendiği açıklanma- 

makla birlikte, iddianamenin temeli; silahlı 
terör örgütü kurmak, hükümeti devirmek,
Hükümeti görev yapamaz hale getirmek, 
terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı 
terör örgütüne üye olmak, silahlı terör 
örgütüne yardım etmek, cebir ve şiddet kul
lanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini 
ortadan kaldırmak veya görev yapmasını 
engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’ne karşı halkı isyana tahrik, pat
layıcı madde bulundurmak atmak ve bu 
suçlara azmettirmek, Danıştay saldırısına Ve 
Cumhuriyet Gazetesi’ne patlayıcı madde 
atmak suçlarına azmettirmek, devletin güven 
liğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, 
kişisel verileri kaydetmek, askeri itaatsizliğe

: teşvik, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik 
oluşturuyor.

| Tüm bu suçlar Türk Ceza Yasası’nı göre 
i ağır hapis gerektiren suçları içeriyor.

Bu konuyla ilgili haberimizin içinde istenen 
ı cezaların tümünü yazdık.
; Şimdi iddianame ilgili Ağır Ceza Mahke 
i mesi’ne gidecek.

Mahkeme yargıçları 2 bin 500 sayfalık iddia 
nameyi okuyacak ve davayı kabul veya red 
edecek.

Dava açıldığı takdirde Türkiye’nin 
gündeminden hiç düşmeyeceği 
bellidir.

Son anda NTV televizyonunda 
verilen bir habere göre, Savcılık 
Ergenekon soruşturması kap
samında Silahlı Kuvvetlere sürekli 
bilgi verdiği ve görevde bulunan 
bazı üst düzey subayların da 
soruşturma kapsamına alınmasını 

istediği bel İtriliyor.
Askeri savcılık konuyla ilgili çalışmalarını 

yürütüyormuş.
Türkiye’de siyasi davalar çok uzun süre 

devam ediyor. Kimileri 10 yılı, hatta 20 yılı 
bulan davalar var.

Davalar bir türlü sonuçlanmıyor ama içeri 
ye alınanların ömrü hapishanelerde geçiyor.

AKP’nin kapatılması istemiyle Anayasa 
Mahkemesi’ne açılan dava ile “Ergenokon” 
davasındaki önemli isimlerin tutuklanmaları 
aynı döneme rastladı.

Bu Türkiye’deki bir iç çekişmenin göster
gesidir.

Bu durumda yargının da işi zordur. .
Yargı, istemese de siyasi iktidarın baskısı 

altındadır.
Ancak, yargısız infaz kötüdür.
Ergenekon soruşturmasında gözaltına alı

nanlarla ilgili belli medya grubu bunu ay 
Iardır yapıyor, ama bir tek savcı çıkıp soruş- 
turma aşamasında gizli olan ifadeleri yayın
layan gazetelere dava açmıyor.

Bu dava, Türkiye’de iç siyasi hesaplaşma 
davası olarak görülecek.

Çift uyarısı!
Sichuan depreminde 75 bin kişinin çürük bina kurbanı 

olduğunu belirten uzmanlar yazdıkları raporda Türkiye’yi 
uyardı: Depreme dayanıksız binaları derhal onarın!

ÇİN’in Sichuan böl
gesinde 12 Mayıs’da 
meydana gelen 
8.3’lük depremi 
inceleyen 
heyet Türkiye’ye 
“Depreme karşı 
dayanıklı olmayan 
yapıları vakit 
geçirmeden onarın... 
Çünkü çürük 
binaların hepsi 
yıkıldı” uyarı yaptı. 
Aralarında 
dünyaca ünlü 
jeolojik araştırma 
enstitüsü USGS 
bilimadamlarının da 
olduğu Amerikan, 
Japon ve Çinli 
deprem uzman
larının hazırladığı 
48 sayfalık 
raporun 
“Tavsiyeler” adlı 
son bölümünde 
“Çin depremi 
bize yeni birşey 
öğretmedi. 
Depreme karşı 
korumasız inşa 
edilen binaların 
hemen hepsi

yıkıldı. Deprem 
sırasında 
bu binalarda 
bulunanların da 
hepsi hayatım 
kaybetti” denildi. 
Çalışmaları 
yakından izleyen 
Amerikan NBC 
ve Japon NHK

TV’de yayınlanan 
raporun son 
bölümünde 
özellikle Türkiye ve 
Romanya’nın 
adının geçmesi 
dikkat çekiciydi. 
Uzmanlar her iki 
ülkede de yüksek 
deprem riski 

taşıyan korunmasız 
binaların tespit 
edilerek onarıl
masının büyük 
önem taşıdığını 
vurguladılar.

YARIN SİZİ 
VURACAK 
AB ve Dünya 
Bankâsı’nın 
konsorsiyumlarının 
halen bu iki 
ülkede önemli 
tarihi yapıları 
korumaya alarak 
güçlendirme 
çalışmaları yaptığı 
hatırlatılarak 
şöyle denildi: 
“Bugün Çin’in 
başına gelen 
yarın başka bir 
ülkenin de başına 
gelebilir. Eğer Çin, 
deprem öncesi 
yapılan uyarıları 
dikkate alıp gerekli 
önlemleri almış 
olsaydı can ve 
mal kaybını 
büyük ölçüde 
önleyecekti.’

Güvenlik güçleri
Hakkari'de

operasyon başlattı

Hakkari'de terör 
örgütü PKK üyesi 
bir grubun sınırdan 
giriş yaptığını belir 
leyen güvenlik güç
leri, operasyon 
başlattı.
Bir grup terör örgü 
tü PKK üyesinin, 
Yüksekova ilçesinin 
sınır bölgesinden, 
yurda giriş yaptığını 
belirleyen Jandar 
ma Komutanlığı 
ekipleri, harekete 
geçti. Gece saatle 
rinde başlayan hava 
hareketliliği, sabah 
saatlerinde sınır 
boylarında kara ope 
rasyonu ile devam 
etti. Bölgede ope 
rasyonların geniş 
çaplı olarak sürdü 
rüldüğü kaydedildi. 
PKK'dan Türk 
askerlerine 
taciz ateşi 
Ankara Teöristler, 
Irak topraklarından 

Türk askerlerine 
taciz ateşi açtı. 
Genelkurmay Baş 
kanlığının internet 
sitesinde yer alan 
terörle mücadeleye 
ilişkin duyuruya 
göre, Şırnak'ın Ulu 
dere ilçesi, Türkiye- 
Irak sınır hattında 
görevli birliğe, Irak 
toprakları içerisin
den bir grup terö 
rist tarafından uzun 
namlulu silahlarla 
taciz ateşi açıldı. 
Açılan ateşe, güven 
lik güçlerince anın
da ve misliyle karşı 
hk verildiği bildiril
di. Hakkari'nin Çu 
kurca ilçesi dağlık 
arazi kesiminde 
de, teröristlerce 
1 kilogram plastik 
patla yıcı kul
lanılarak hazırlan
mış iki adet pat
layıcı madde 
geçirildi.
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Sancı, Er genelıon sanıkların a ağırlaştır ilmiş miietıaerıstefli
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, "Ergenekon" soruşturması kapsamın
da hazırlanan iddianamenin 48'1 tutuklu 38'i tutuksuz 86 şüpheliyi kapsadığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcısı Aykut 
Cengiz Engin 
tarafından kamu 
oyuna açıklanan 
Ergenekon soruş 
turması iddianamesi 
İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi'ne 
gönderildi. Başsavcı 
Engin, "Ergenekon" 
soruşturmasına 
ilişkin iddianamenin 
mahkemeye tevdi 

I edildiğini belirterek, 
İ "«asal süresi 15 
gündür ancak mah 
kemenin ne kadar 
sürede inceleyeceği 
onun takdiridir. Biz 
onu bilemeyiz" dedi. 
İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 15 
gün içinde davanın 
kabulü veya reddi 
yönünde bir karar 
verecek. Mahkeme, 
28 Temmuz Pazar 
tesi gününe kadar 
bu kararı vermiş 
olacak. 441 klasör 
ve 2 bin 455 say
fadan oluşan iddi
anameyi, Mahkeme 
Başkanı Koksal 
Şengör inceleyecek.

Mahkeme Başkanı, 
iddianameyi kabul 
ederse dava açılmış 
olacak. İddianame 
nin reddedilmesi: 
halinde, davayı açan 
Başsavcılık bu kara 
ra itiraz edebilecek. 
İtirazı da bir üst mah 
keme görüşüp 
karara bağlayacak.

- ÖRGÜTÜN ADI 
VAR MI?
Başsavcı Engin, 
Beşiktaş'taki 
İstanbul Adliyesi ., 
bahçesinde yaptığı 
basın açıklamasının 
ardından, gazeteci
lerin sorularını 
yanıtladı. Engin, 
"Örgütün adı var 
mı?" şeklindeki 

soruya, "Bu örgüt 
ismi, soruşturmayı 
yapan savcılarımız 
tarafından konul
muş bir isim değil 
dir. Zira Cumhuriyet 
Savcılarının yapmış 
bulundpkları 
soruşturmalarda 
herhangi bir isim 
konulmaz. Böyle 
bir uygulama söz 
konusu değildir.

İddianamede yer 
alan ve kamuoyunda 
'Ergenekon' olarak 
vasıflandırılan bu 
isim, bir örgütün 
yapılanmasında 
örgüt mensubu 
olarak iddia edilen 
kişilerin kendilerinin 
örgütlerine verdikleri 
bir isimdir. Bu 
itibarla bu şekilde 
zikredilmiştir" 
cevabını verdi.
Ergehekon soruştur
ması çerçevesinde 
ğöz altına alınan 
ve tutuklanan sanık
lar hakkında hazır
lanan iddiana mede, 
sanıkların terör 
örgütü lideri Abdul 
lah Ödalan’ın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz 
Engin beklenen açıklamayı Beşiktaş’taki 

İstanbul Adliyesi bahçesinde yaptı

mahkum olduğu 
“ağırlaştırılmış 
müebbet hapis” 
cezasıyla ceza
landırılmaları istendi. 
Sanıklar ağırlaştırıl 
mış müebbet hapis 
cezasının yanı sıra 
işledikleri iddia 
edilen ön ayrı 
şuçtan da 27 
yıldan 61 yıla 
kadar ağır hapis 
cezası istemiyle de 
yargılanacak.
Ergenekon soruştur
ması kapsamında 
göz altına alman 
48’Ltutuklu ve 38’i 
tutuksuz toplam

86 şüpheli hakkında 
silahlı terör örgütü 
kurmak, Hükümeti 
devirmek, Hükümeti 
görev yapamaz hale 
getirmek, terör 
örgütü kurmak ve 
yönetmek, silahlı 
terör örgütüne üye 
olmak, silahlı terör 
örgütüne yardım et 
mek, cebir ve şiddet 
kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti hükü 
metini ortadan । 
kaldırmak veya 
görev yapmasını 
engellemeye teşeb
büs, Türkiye Cum 
huriyeti Hükümeti’ne 

karşı halkı isyana 
tahrik, patlayıcı 
madde bulun dur
mak atmak ve bu 
suçlara azmettirmek, 
Danıştay saldırısına 
ve Cumhuriyet 
Gazetesi’ne patlayıcı 
madde atmak 
suçlarına azmet
tirmek, devletin 
güvenliğine ilişkin 
giz li belgeleri temin 
et mek, kişisel 
verileri kaydetmek, 
askeri itaatsizliğe 
teşvik, halkı kin ve 
düşmanlığa alenen 
tahrik vb. suçların
dan kamu davası 
açıldı. Türk Ceza 
Kanu nu’na göre, 
bu suçları 
işleyen sanıklar, 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası ile yargıla 
nıyor. Sanıklar,' 
ağırlaştırıl mış 
müebbet ha pis 
cezasının yanı. 
sıra 27 yıldan 
61 yıla ağır 
hapis cezası 
istemiyle de 
yargılanacak.

•• t - I » I « I I _ I ' ♦ ' •

35 miK tecrübemizi bilgisayar teknolojisi ile birleştirdik
DOSTLARINIZI SLAYT GÖSTERİSİ İLE 

ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN
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CD KUTULARI İÇİNDE ÖZEL TASARIM SLAYT I •
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15 Temmuz 2008 Salı Gemlik Kurfez Sayfa 8

Çeyiz sandığım soydular
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
balkon kapısından 
girdikleri evde çeyiz 
sandığından yüzük 
ve bileziği çaldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Çamlıca 
Mahallesi Büyüyen 
Sokak'ta ikamet 
eden Zübeyde 
Kurtoğlu'nun (31) 
evinin balkon

Hırsızlar tomak bilmiyor
Bursa'da, iki metre
lik demir tel çitle 
çevrili dubleks bir 
eve giren hırsız ya 
da hırsızlar, çok sayı 
da ziynet eşyası, 
para ve 
bilgisayar çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kimliği belirsiz 
kişi ya da kişiler, 
merkez Nilüfer ilçesi 
Üçevler mahallesi 
Atmaca sokakta vil-/ 
laların bulunduğu 
bir siteye girerek, 
Mine O'ya (37) ait 
dubleks tipi, çevresi 
iki metre yüksek
liğinde demir tel çiti 

kapısını zorlayarak 
içeriye giren 
kimliıği belirsiz kişi 
veya kişiler çeyiz 
sandı ğındaki altın 
yüzük ve bileziği 
çaldı. Ev sahibi 
Zübeyde Kurtoğ 
lu'nun müracaatını 
değerlendiren 
polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

ile çevrili eve girdi. 
Hırsızlar, salonda 
masa üzerinde 
çanta içerisinde 
bulunan HP marka 
diz üstü bilgisayarı 
çantası ile birlikte, 
ayrıca, eşine ait olan 
ve içerisinde nüfus 
cüzdanı, sürücü 
belgesi, pasaport, 
Fransa oturum 
kartı, HSBC ve 
Bonus olmak üzere 
2 adet kredi kartı ile 
550 EURO nun 
bulunduğu cüzdanı 
çaldı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Kapkaççı çantayı alıp kaçtı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
yolda yürüyen 
bayanın çantasinı 
kapkaç yöntemiyle 
çalan kimliği 
belirsiz genç, 
plakası alınamayan 
bir otomobile 
binerek kaçmayı 
başardı. Olayın 
şokunu uzun 
süre üzerinden

Bite inini Hm Mira M
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde 2 ayrı 
telefoncu dükkanına 
giren kimliği 
belirsiz hırsızlar 
17 bin 500 kontür, 
2 bin YTL para ve 
cep telefonu çaldı. 
Edinilen bilgiye 

atamayan 
bayan ise polise 
başvurdu.
Edinilen bilgiye 
göre, Bağlaraltı 
Mahallesi 
Fidyekızık Köprüsü 
girişinde meydana 
gelen olayda, 
İlkay Akyol'un (29) 
arkasından gelen 
kimliği belirsiz 
17-18 yaşlarında 

göre, Santral 
Garaj Mahallesi 
Gelibolu Sokak'da 
faaliyet gösteren 
Şaban Günüz'e 
(41) ait telefoncu 
dükkanına giren 
kimliği belirsiz 
kişi veya kişiler, 

-17 bin 500 kontür 

bir genç, Akyol'un 
içerisinde kimlik 
belgeleri, cep 
telefonları ve 
120 YTL para bulu
nan çantasını çalıp 
kaçmaya başladı. 
Kapkaççı genç, 
olay yerine yakın 
bir yerde bekleyen 
plakası alınamayan 
otomobile 
binerek kaçtı.

ile 1 adet cep 
telefonunu çaldı. 
Polise başvuran 
işyeri sahibi 
Şaban Günüz, 
zararının 2 bin 
900 YTL olduğunu 
belirtti. Alnı 
Sokak üzerindeki 
Ümit Alkış'a (21) 

Olayın ardından 
polise başvuran 
İlkay Akyol, 
"Yürüdüğüm 
sırada başında 
ucu beyaz renkli 
bir şapka bulunan 
genç, omuzumda 
asılı olan çantamı 
kapıp kaçtı.
Çok korktum." dedi. 
Olayla ilgili soruş
turma, sürüyor.

ait telefoncu 
dükkanına giren 
hırsızlar da, 
kasadaki 2 bin YTL 
para ile 150 doları 
alıp kaçtı.
Polis, her 2 olayla 
da ilgili soruşturma 
başlattı.

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

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

KİL SATILIK ve KİRALIMIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçîndejYeni Devlet Hastanesi Altı 

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

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ülgun villa

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Sünnet flüBiinünıle hem 
takılar hem naralar aitti

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesindeki bir 
sünnet düğününde 
takılan altınlar 
ile düğün sahibinin 
yakınının 
bankadan 
çektiği 31 bin 
YTL para kimliği 
belirsiz kişi 
veya kişilerce 
çalındı. 
Edinilen 
bilgiye göre, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesindeki 
bir düğün 
salonundaki 
kardeşinin 
oğlunun sünnet 
düğününe

katılan Nuran 
Demirkes (48), 
sünnet yatağında 
bulunan yiğenine 
takılan para ve 
altınların takılması
na yardım 
etmeye başladı. 
Demirkes, içerisinde 
22 adet çeyrek 
altın, 1 adet yarım 
altın, eşinin 
bankadan çektiği 
31 bin YTL paranın, 
bulunduğu 
çantasını yatağın 
yanındaki sandalye 
üzerine bıraktı. 
Bir süre sonra 
çantasını almak 
isteyen Nuran 
Demirkes,

çantanın 
olmadığını 
görünce 
durumu hemen 
polise bildirdi. 
Polis, düğünü 
görüntüleyen 
kamera görün 
tülerinİ de 
incelemeye aldı. 
Emniyet yetkilileri, 
özellikle düğün 
salonlarında 
'Kaldırımcılık* 
yöntemiyle çok 
sayıda hırsızlık 
olduğunu, 
vatandaşların 
dikkatli olmaları 
gerektiğini bildirdi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

T MA A “Sü™“ “,ŞA 
HARCAMA”

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

Madde ÖZALP
j Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 İ Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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ELEMAN ARANIYOR

Yeni açılacak olan 
AŞKA TERMAL OTEL’de 

tüm branşlarda 
çalışacak 

BAY-BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır.

Ilıca Cad. Eski Terme Yanı

0.544JM40 93 - 0.533 28182 28

SATILIK DAİRE
Denize sıfır, 3 yatak odalı 

135 nı2 iki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

.-i Tel: 51318 99 GSM: 0.533 356 44 391

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM
9 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR SATILIK MÜSTAKİL BİNA SATILIK DAİRE
fcrttlIliîîlOIttldKlllŞatli

<■ BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ
BAYAN ELEMAN ARANIYOR 

eRBk—Müracaat 
525 17 00

^.v Tk^şa. 0 53js 57Q 65 97

500 M2 Bahçe içerisinde 
3 kadı 

12 tonluk zeytin havuzlu 
SATILIK BİNA 

Güvenli Köyü

0.5352772314

2+1, Çift Banyo, 
Çift Balkon, 

117 m2,5. Kat 
68.000.00-m

NamidiyeNlı. Hürriyet Cad. Balık Sk.
0.537720 43 53

DEVREN KİRALIK

İş değişikliği nedeniyle 
faal durumda Emin Dalkıran 

Kordonunda (2.kordon) 
DEVREN KİRALIK CAFE (Rüyam Cale) 

0.535 518 14 16 - 0.542 593 61 51

■I■■

14.00-16.00

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

Q_ Gemlik Vergi Dairesine 2110073165 yergi 
S- nosu ile kayıtlı Seri A/3201-3250 nolu 
<T Gider Pusulası koçanım kaybolmuştur.
V Hükümsüzdür. MEHMET ÇİNDOĞDU

mtıssmsı 
Filmin Adı 
SEMUM

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
, Nufüs Cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. MİNE NALBANTOĞLU
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' Caoitol Alışveriş MMT W" . . . ..... HM. W MMCapitol Alışveriş
Merkezi'nin 
sponsorluğunda, 
İstanbul Yelken 
Kulübü'nün düzen
lediği 30 Haziran 
05 Temmuz tarihleri 
arasında yapılan 
uluslararası ve 
Türkiye Yelken 
Federasyonu'nun 

I programında olan 
I III. Uluslararası 
I Capitol Optimist 
VVeek yarışlarına 
bu Yıl Bahreyn, 
Bulgaristan, 
İsrail, Danimarka, 
Makedonya, 
Romanya, Rusya, 
Sırbistan ve 
Türkiye'den 
119 yelkenci 
katılırken Gemlik 
Yelken Kulübü 
sporcuları da 
yarışmalarda 
büyük başarı 
gösterdiler. 
İstanbul Yelken 
Kulübü'nde yapılan 
açılış gecesinde 

| ülkelerini tanıtan 
| yelkenciler, Kınalıa. * 
' da, Caddebostan, 
Kalamış rotasında 

' yarıştı. Üç gün 
boyunca denizde

I yarışan optimistler, . 
। Capitol Alışveriş 
I Merkezini de 
ı ziyaret ederek 
I kurulan dev ekran
larda sanal yelken 

| yarışlarına katıldı.
Zorlu yarışların 
ardından Capitol 
Cup'08, İstanbul 
Yelken Kulübünde 
düzenlenen ödül 
töreni ile son 
buldu.

! Hale Caneroğlu'nun 
! renklendirdiği 
gecede genç

W®'

optimistçiler 
ve yelken tutkunları 
yorgunluklarını atar 
ken keyifli bir gün 
geçirdiler. Gençlere 
yelken sporunu 
sevdirmenin esas 
alındığı Optimist 
sınıfında düzenlenen 
yarışlara sponsor 
olan Capitol Ahşve 
riş Merkezi, yelken 
sporunun gelişme
sine katkıda bulun
mayı amaçladıklarını 
belirttiler.
Gemlik Yelken 
Kulübü 2. Başkanı 
ve Komodoru Müm 
taz Ünel yarışlar bo 
yunca sporcularımı 
zın yanında buluna 

rak onlara destek 
yererek antrenör 
Önder Cesur’u ile 
sporcuları kutladı 
ve İzmir'de 
yapılan Türkiye 
Şampiyonasından 
döndükten hemen 
sonra İstanbul'da 
yapılan böyle 
büyük bir organı 
zasyon.da yelkenci
lerimizin çok.iyi 
mücadele ettiklerini, 
gelecek için umut 
verdiklerini söyledi. 
Yarışmalara Murat 
Samsun, Batuhan 
Cesur, Tuğba Öksüz, 
Cengiz Baydar', 
Enes Topkaç, 
Furkan Temir,

Fulden Bostancı, 
Hürcan Büberci, 
Enver Başıdinç ve 
Yalçın Akuzel 
kadrosuyla katılan 
Gemlik Yelken 
Kulübü Genel * 
sıralamada Murat 
Samsun yedinciliği 
Kızlarda Tuğba 
Öksüz ise 
dördüncülük 
elde ederek, 
Gemlik Yelken 
Kulübü'nü en iyi 
şekilde temsil 
etme başarısı 
gösterdiler.
Ayrıca Gemlik 
Yelken Kulübü yarış 
takımı bu yarışlarda 
12 gün boyunca 

ter dökerken 
Optimist B takımı 
ve Laser takımıda 
Mudanya'da Kabotaj 
bayramı etkinlikleri 
kapsamında Uludağ 
ünüversitesi, 
Bursa Yerel Gündem 
21, Gemlik Yelken

' Kulübü , Mudanya 
Yelken Kulübünün 
iştirakleri ile 
Atatürk'ün Leventleri 
Denizcilik eğitim 
proğramına 
katılarak Gemlik'i 
temsil ettiler.
2008 Uluslar arası 
Capitol İstanbul 
Optimist Haftası 
Yarışları 
Optimist genel sınıfı

1. Maxım
Nikolaev - Rusya 
2. İpeknaz Özden - 
İstanbul Yelken 
Kulübü - Türkiye 
3. Yoav Levi - 
İsrail
7. Murat Samsun - 
Gemlik Yelken 
Kulübü - Türkiye 
Optimist Kızlar
1. İpeknaz Özden - 
İstanbul Yelken 
Kulübü - Türkiye
2. Gülfem Başak - 
İstanbul Yelken 
Kulübü - Türkiye 
3. Mina Staıjık - 
Sırbistan
4. Tuğba Öksüz - 
Gemlik Yelken 
Kulübü - Türkiye

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerinde 

Umurbey Zeytin Merkezi ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ CLCMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir.
Yeni Zeytin Hali Toptancılar Sitesi 

No:38 - Gemlik/BURSA
513 67 68 - 0,532 392 77 88

G€KL€IVI€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset 1^1 Caddesi Bora Sokak No: 318 GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 9683 Fax: (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
İL

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güneşe Korumasız 
bakmak kör ediyor

KKKfl enfeksiyon hastalığıdır

Uzmanlar, sağlık 
için önemli bir yere 
sahip olan güneş 
ışınlarının bazı 
zararlarına da 
dikkati çekiyor. 
Güneşin zararlı 
etkileri arasında, 
güneş yanıkları, cilt 
kanseri ile vücudun 
sıvı mineral den
gesindeki bozukluk
lar gelirken, ışınlar 
göz sağlığını da 
olumsuz etkiliyor. 
Güneşe korunmasız 
olarak uzun süre 
bakmak katarakt ve 
görme kayıplarına 
yol açabiliyor. 
Güneşin şiddetli ısı 
etkisine bağlı olarak 
güneş çarpması, 
şuur kaybı, felç, 
kalp krizi ve ölüm 
de görülebiliyor.
Bilim ve Teknik 

Dergisi'nin Temmuz 
sayısında yer alan 
bir araştırmada, 
hava ve su kadar 
vazgeçilmez olan 
güneşin zararlarına 
dikkat çekildi. 
Araştırmaya göre, 
güneşten gelen UV 
(ultraviole-mor 
ötesi) ve IR(inf ra 
red-kızıl ötesi) ışın
ları insan cildine ve. 
gözlere zarar veri 
yor. Güneşin zararlı 
etkileri arasında, 

güneş yanıkları, cilt 
kanseri, vücudun 
sıvı mineral den
gesindeki bozukluk
lar geliyor.
Güneş ışınları göz 
sağlığımızı da 
olumsuz etkiliyor. 
Güneşe korunmasız 
olarak uzun süre 
bakmak katarakt ve 
görme kayıplarına 
yol açabiliyor.
Nemli ve sıcak 
havalarda, güneşte 
uzun süre kalındı 
gında, kişide halsiz
lik, bitkinlik, yorgun 
luk, çalışma işteğin 
de azalma, kas 
krampları ve bayıl
ma görülebili 
yor. Güneşin şid
detli ısı etkisine 
bağlı olarak güneş 
çarpması, ani şuur 
kaybı, felç, kalp 
krizi ve ölüm de 
görülebiliyor. 
Araştırmada, güneş 
ışınlarına fazla 
maruz kalmanın, 
cilt yanıkların^, 
güneş lekelerine 
ve hatta cilt kanser
lerine dahi yol 
açabildiği ifade 
ediliyor. Buna 
göre, gölgede dur
mak dahi kişiyi 
güneşin zararların
dan tam olarak 
korumuyor.

Kırım Kongo Kana 
mâlı Ateşi, Bunya 
viridae ailesinden 
Nairovirus'un neden 
olduğu kanamalara 
yol açan ateşle 
seyreden bir enfek
siyon hastalığıdır. 
Birincil olarak hay
van hastalığı olması
na rağmen, insanlar
da da tek tek ve sal
gınlar şeklinde hasta 
lık oluşturabilmekte
dir. KKKA, insanlar
da yüksek oranda 
ölümcül olan ağır bir 
hastalıktır.
Hastalığın 
Bulunduğu yerler: 
Hastalık ilk kez 1944 
yılında Kırım'da 
tanımlandı ve "Kırım 
Kanamalı Ateş" adı 
verildi. Kongo'da 
1956'da tespit edilen 
hastalıktan sorumlu 
olan etkenle, "Kırım 
Kanamalı Ateş"e 
neden olan etkenin 
aynı olduğu 1969'da 
fark edildi ve bu, 
hastalığın güncel 
adına neden oldu. 
Hastalık Avrupa, 
Asya ve Afrika'da 
birçok ülkede bulun
maktadır; Doğu 
Avrupa (eski Sovyet 
Birıiği'nde bulunan 
ülkeler), Akdeniz, 
Kuzeybatı Çin, Orta 
Asya, Güney 
Avrupa, Ortadoğu, 
Hindistan.ve Afrika. 
2001 süresince 
Kosova, Arnavutluk, 
İran, Pakistan ve

Güney Afrika'da 
vakalar veya salgın
lar kaydedildi. 
Ülkemizde 2002 
yılında kırsal kes
imde yaşayan vatan
daşlarımızda 
görülmeye başlandı, 
Ağustos 2003'te adı 
konuldu.
Hastalığın Bulaş 
ması: lxodid (sert) 
keneler (özellikle 
Hyalomma genusu 
na ait olanlar), KK 
KA virüsü için hem 
depo hem de taşıyı 
cıdır. Çeşitli yabani 
ve evcil hayvanlar 
örneğin sığır, keçi, 
koyun ve tavşan 
virüs için konak gö 
revi görmektedir. 
İnsanlara enfekte 
hayvanın kanına 
temas ile veya kene 
lerle bulaşmaktadır. 
Enfekte insandan x 
başka insana virüs 
taşıyan kan veya 
vücut sıvılarına 
temas ile de bulaş
maktadır. Hastane 
lerde tıbbi ekipman
ların uygunsuz ster- 
iiizasyonu, enjeksiy
on iğnelerinin tekrar 
kullanımı ye tıbbi 
alet ve ekipmanlara 
bulaşması sebebiyle 
de KKKA'in 
belgelendirilen 
yayılımı oluştu.
Hastalığın belirtileri: 
Hastalığın kuluçka 
süresi virüsün 
kazanılma şekline 
bağlı olarak değişir.

Kene ısırması yoluy-. 
la oluşan infeksiy- 
onun kuluçka süresi 
genellikle 1-3 gün, 
azami 9 gündür. En 
fekte kşn veya doku 
ya teması takiben 
kazanılan enfeksiyo 
nun kuluçka süresi 
ise 5-6 gün, azami 
13 gündür.
KKKA'in başlangıcı 
anidir; baş ağrısı, 
yüksek ateş, kas 
ağrıları, baş dön
mesi, boyun ağrısı, 
sırt ağrısı, eklem 
ağrısı, mide ağrısı 
ve kusma, göz ağrısı 
ve fotofobi (ışığa 
duyarlılık) başlangıç 
belirtileridir. Göz 
aklarının ve yüzün 
kızarması, boğaz 
ağrısı ve damakta 
peteşi (kırmızı lekel
er) de sıklıkla gözle 
nir. Sarılık oluşabilir 
ve ağır vakalarda 
davranış değişiklik
leri ve his algılama 
değişiklikleriyle 
karşılaşmak da 
mümkündür. Hasta 
lık ilerledikçe, büyük 
ekimoz (ciltte morar
ma) alanları, diş eti 
kanaması, hematüri 
(idrarda kan), mele- 
na (dışkı renginin 
siyaha dönmesi, üst 
gastrointestinal sis
temden kanamanın 
belirtisi), şiddetli bu 
run kanamaları ve 
enjeksiyon bölge 
sinde kanama görü 
lür; bu dürüm, 

hastalığın dördüncü 
gününde başlar ve 
yaklaşık 2 hafta 
devam eder.
KKKA'te ölüm oranı 
yaklaşık % 30'dur, 
bu oran % 9-50 
arasında değişmek
te; ölüm, hastalığın 
ikinci hâftasında 
görülmektedir.
İyileşen hastalarda, 
iyileşme hastalığın 
başlangıcından son
raki 9. ye 10. günde 
başlar. İyileşme 
yavaştır.
Hastalığın Tedavisi: 
KKKA'in tedavisi 
birincil olarak des 
tekleyici tedavidir. 
Sıvı dengesini ve 
elektrolit anormallik
lerini düzeltme, 
oksijen desteği, 
hemodinamik 
destek ve ikincil 
enfeksiyonların 
tedavisi şeklindedir. 
Virüs antiviral 
ilaç ribavirine 
deneysel olarak 
duyarlıdır. 
Hastalıktan 
Korunma: 
Hastalığın 
görüldüğü bölge 
lerde çiftlik hayvanı 
veya diğer hayvan
larla çalışan, kes.- 
imhane çalışanları 
ve sağlık çalışanlar: 
risk altındadır. Bu 
bölgelere seyahat 
eden çiftlik hayvanı 
ve böceklerle temas 
eden kişiler de bu 
riske maruz kalabilir

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. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 4503
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5I3 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 Şicl. 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
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 ^3 34

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

1
K

B

______ 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
Anitur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 7558
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»
Mer.Sağ.Ocağı ™ "
Tomokay Tomografi Old 1U oo
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

15 Temmuz 2008 Salı 
VEZİROĞLU ECZANESİ 

E.Dinçer Mh. Irmak Sk. No.25 
Tel: 5136043. GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3109 

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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SSK 
BAĞKUR 

DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA
* FİZİK TEDAVİ

* GÖZ 
* KADIN HASTALIKLARI 
* ÇOCUK HASTALIKLARI 

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL 

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ. 
Adres: İstiklal Cad. Gemlik / BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40



ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANA SINIFI 4.150 YTL
1, SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-Ö-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

İyAbîrgtİecekAykent ile başlar” ANASINIFI, 12,3. SINIFLARA

4-5-6-7-8 SINIFLAMA 
IHlHMIUnlNGlÜZCf

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

CBM’ne390 
puanla girilecek
2007 OKS'de Gemlik Celal Ba 
yar Anadolu Lisesi'ne giriş ta 
ban puanı 345.015 iken bu yıl 
390. puan olabileceği tahmin 
ediliyor. Haberi sayfa 2’de

Horoson Sitesi’nin 4. katı bilinmeyen nedenle yandı

MM ■ iliMi
■yf Küçük Kumla Cankurtaran Caddesi’n de önce

ki gece yarısı çıkan yangında ev eşyalarının tamamen 
yanmasına neden oldu. Dairede oturan kiracı yangın
dan sonra kayıp lara karıştı. Yangın Kumla’daki tatil
cilere korkulu anlar yaşattı. İtfaiyenin çabasıyla 
alevler çevreye sıçramadan yangın söndürüldü. 3’de

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Temmuz ayı ve tatil..
Temmuz ayının en sıcak günlerini yaşı 

yoruz.
Dün, sah pazarına akşam saatlerinde 

çıktım.
Nedeni, serin olduğu için.
Ama, düzensizlik ve benim gibi düşü

nenlerin aynı saatte alışverişe çıkması, 
pazara çıkmamı bana zehir etti. Dev. 5’de

Baykal Bursa'ya geliyor
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, Cuma 
günü Bursa'ya geli 
yor. Baykal, burada 
çeşitli törenlere katı 
lâcak ve CHP'ye katı 
lan yeni üyelere parti 
ro zeti takacak. CHP 
İletişim Koordinatör 
lüğü'nden verilen bil
giye göre, CHP Lide
ri Baykal, bir süredir yürüttüğü yurt gezi
leri ne devam edecek. Baykal, bu kapsam
da 18 Teriımuz Cuma günü Bursa'da ola
cak. Cuma sabahı helikopter ile Ankara 
dan Bursa'ya hareket edecek olan Baykal, 
saat 10.00'da Koza Han'da Kapalı Çarşı 
esnafını ziyaret edecek ve esnaf ile kah
valtı da bir araya gelecek. Baykal saat 
11.00'de Parti Okulu'nu açacak ve CHP'ye 
katılanlara rozet takacak. Baykal, Bursa 
ziyaretinde Nilüfer Belediyesi'nin yaptıra
cağı Olimpik Yüzme Spor Tesisleri’nin 
temel atma törenine katılacak ve saat
14.30'da Nilüfer Belediyesi Altınşehir 
Gençlik Merkezi'ni açacak. Baykal, saat 
16.00'da Mudanya Mütareke Meydam'nda 
halkı selamlayacak ve bir konuşma yapa 
cak. Baykal, temaslarının ardından akşam 
saatlerinde Anka ra'ya dönecek. '

Gizli tanıklarYukigibi konuşacak
Amerikan polisiye dizilerinde sıkça izlediğimiz "gizli tanık” uygulaması,.Ergenekon davasıyla Türkiye'nin de gündeminde.
Savcı, gerçekten gizli 
tanık getirirse, Türki 
ye’debu konuda bir 
ilk yaşanacak.
Ergenekon’la ilgili da
vada, savcılığın ‘gizli 
tanık’ göstereceği ha 
berlerı üzerine, Türk 
hukukuna kısa süre 
önce giren gizli tanık
ların nasıl dınlenece 
ği tartışması başladı. 
Kanuna göre gizli

tanıklar, mahkeme 
salonuyla bağlantılı 
bir başka salondal 
ses ve görüntülen 
değiştirilerek dinlene 
bilecek. Sesin, 1960’h 
yıllarda radyoda Or 
han Boran’ın Yuki’yi 
konuştuğu gibi bir 
yöntemle değiştiril 
mesi mümkün. Orhan 
Boran döneminde, 
bant kaydı hızlı çalına

rak ses değişiyordu, 
bugün çok dana ileri 
teknikler kullanılı yor. 
Gizli tanıklık ve tanık
ların korunması ge 
çen yıl sonunda TB 
MM’de konuşulurken, 
CHP kapsamın geniş 
letilmesini istemiş, dö 
nemin Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek “Mahke 
meler tiyatro salonu 
na döner” diyerek

karşı çıkmıştı. Kanun 
bu yılbaşında yürürlü 
ge girince de, CHP’li 
ler Anayasa Mahkeme 
si’ne iptal davası aç 
mıştı. Dava halen mah 
keme gündeminde ve 
Anayasa Mahkemesi 
bu arada iptal kararı 
verirse, Ergenekon 
davasındaki gizli 
tanıkların korunması 
tehlikeye girecek.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Cendere....
Iran ABD ve İsrail'e tehdit savuruyor..
İçine Türkiye'yi de katıyor..
Türkiye iç siyasal çekişmelerin boyun

duruğundan kendisini kurtaramıyor..
ABD Irak'a girdi..
Çırpındıkça batıyor..
Battıkça saldırganlaşıyor..
Yollar bozuk..
Hava kirli...
Ekonomi dağınık..
Siyaset parçalı bulutlu..
İnsanlar psikolojik travma içinde..
Ankara'da dağlar dumanlı..
Ortadoğu puslu..
Avrupa yağışlı..
Amerika dalgalı..
Dünya belki de kurulduğundan bu 

yana en güç koşullar içinde..
Neden?
O kadar çok ki saymakla tükenmez.
Derinlikleri var..
Önemli olan tek tek onları ortaya koy

mak değil..
Geleceğe bakmak..
Barış için tuğlalar koymak..
Toplumu ve ulusları yeniden yapı

landırmak..
Üretim olanaklarını arttırmak..
Dünyâyı ve Ulusları yönetenlerin ve 

yurttaşların kafa yorması ve çözüm ara
ması gereken ana unsurlar..

Yoksa..
ABD Başkanı'nın İran'la dalaşması, 

AvrupalInın Türkiye'nin içişlerine karış
ması,

İktidar partisinin, muhalefet partisiyle, 
anayasal kurumlarla ve yurttaşlarla 
kavga etmesi sonuç getirmiyor..

Getirseydi..
Türkiye başarıdan başarıya koşardı..
Dünya barış içinde geleceğe umutla 

bakardı..
Ucuz siyaset anlayışının bir işe yara

mayacağı açık ve net olarak ortadadır..
Kavga..
Gürültü..
Dedikodu..
Önce toplumları, sonra ulusları geri 

götürür..
Oysa..
Kaynaklar hızla tükeniyor..
Sular çekiliyor..
Hava zehirleniyor..
İnsanlığa düşen..
Kaynakları doğru ve verimli kullan

mak..
Havayı kirletmemek..
Kalan suyu doğru değerlendirmek..
En önce de...
Kavga etmeden yaşamak...
Savaşların insanlığa verdiği zarar 

ortada..
Terörün aldığı canın ve yarattığı defor- 

masyonun etkileri yıllarca toplumları 
tehdit ediyor..

. İnsanlığı içine düştüğü durumdan 
ancak insanın kendisiyle barışması kur
tarır....______  ■_______________ ■

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

CBALne 380 puanla nirilecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2007 OKS'de 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi'ne giriş 
taban puanı 
345.015 iken 
bu yıl 390. puan 
olabileceği 
tahmin ediliyor. 
OKS sınavına 
giren öğrencilerin 
tercih maratonu 
sürerken Gemlik 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesini 
isteyen öğrenci ve 
velilerinin kafası 
hayli karışık.
Geçen yıl birinci 
yerleştirmede 
yüzde 10,33 ve 
350.196 puan; 
ikinci yerleştirmede 
yüzde 11,178 ve 
345.950 puanla; 
üçüncü yerleştir 
mede yüzde 11.376 
ve.345.015 puanla 
öğrenci alan 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’ıiin bu yıl 
tat/au piiSfîlarinin 
385 üieri olabileceği 
hatta 390'a da

çıkabileceği 
tahmin ediliyor. 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Liseşi’nde 
okumak isteyen 
Gemlikli öğrenci
lerin puanları 
390'nın altında 
da olsa tercihlerinde 
bu okulu yazmala 
rını tavsiye eden 
eğitimciler birinci 
yerleştirme ile 
kazanamayan 
öğrencilerin bir 
kısmının ikinci 
yerleştirme son
rasında yerleşebile
ceklerine dikkat 
çekiyorlar.
Bu yıl 3. yerleştirme

C^SfflUK-KlUllILİlIBIlİKUllielŞYEMEllİ 
ba¥ta< www^ytasinsaat^onutr

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 Yft İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal dâire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

işlemi tercihte 
yükselme şeklinde 
olacak ve öğrenciler 
daha üst puanla 
alan okulu tercih 
edebilecekler.
Tercih ettikleri 
okulu kazanamayan 
öğrenciler birinci 
veya ikinci yerleştir 
me ile kazandıkları 
okullarında 
okuyabilecekler. 
Gemlikli 
öğrencilerin 
bir endişesi de 
Bursa'dan ne 
kadar öğrencinin 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesini tercih

edecekleri.
2007 OKS 
sonrasında 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’ne 24 öğrenci 
Bursa'dan kayıt 
yaptırmıştı.
Bu yıl bu sayının 
daha fazla olabile
ceği ifade edilirken 
bu durumun bir 
benzeri de Orhan 
gazi Eyüp Topçu 
Anadolu Lisesi için 
de geçerli olduğu 
ifade ediliyor, 
yani bu yıl Orhan 
gazi'ye Gemlik'ten 
gidecek öğrenci 
sayısı da artabilir.

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.gemlikkorfezgazetesi.com
baytas%25c3%25aensaat.com.tr
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Horoson Sitesî’nin 4. katı bilinmeyen nedenle yandı 

MMI ■ IlHl
Küçük Kumla Cankurtaran Caddesinde önceki gece yarısı 

çıkan yangında ev eşyalarının tamamen yanmasına neden oldu. 
Dairede oturan kiracı yangından sonra kayıplara karıştı. Yangın 
Kumla’daki tatilcilere korkulu anlar yaşattı. İtfaiyenin çabasıyla 
alevler çevreye sıçramadan yangın söndürüldü.
Ercüment ESEN

. Önceki gece 
yarısı Küçük 
Kumla Cankurtaran 
Caddesi üzerinde 
bulunan Horosohlar 
Sitesi’nin 4. katında
ki dairede çıkan 
yangın tatilcilere 
korkulu anlar 
yaşattı.
Büyükşehir, Küçük 
Kumla ve Gemlik 
Belediyesi itfaiye 
ekiplerinin yoğun 
mücadelesi sonu
cunda 1,5 saat 
sonra ancak kontrol 
altına alınabilen 
yangında, evin içi 
ile eşyalar tamamen 
yanarken, can kay-

karıştığı belirtildi. 
Kiraya verdiği evi 
yanan mal sahibi 
Nuri Can ise evinin 
yanışını üzüntü 
ile seyrederken, 
"Kiracıma karşı 
iyi niyetim sonucun
da evim yandı" 
diyerek derdini 
dile getirdi.
Küçük Kumla 
Jandarması yangın 
olayı ile ilgi çok 
yönlü soruşturma 
başlatırken, alevlerin 
çevre binalara 
sıçramadan önlen
mesi ve can kay
bının olmaması 
tatilcilere rahat 
nefes, aldırdı.

Cankurtaran Caddesi No 44 de 
bulunan Horosonlar Sitesi 5. katta 
çıkan yangın korkulu anlar yaşattı

YazıYORUM

binin olmaması en 
büyük teselli oldu. 
Küçük Kumla'da 
gece saat 24.00 
sıralarında 
Cankurtaran Cadde 
si No 44 de bulunan 
Horosonlar Sitesi 
5. kâttaki Nuri Çan'a 
ait olan ve kısa 
bir süre önce 
kiraya verdiği 
evde henüz sebebi 
belirlenemeyen 
nedenle çıkan 
yangın, Kumla 
sakinlerine korkulu 
anlar yaşattı. 
Yangının kısa 
sürede büyümesi 
üzerine Küçük 
Büyükşehir’e ait 
Kumla ve Gemlik 
Belediyelerine ait 
itfaiye ekiplerinin 
zamanında müda
halesi sonucu 
alevler yan dairelere 
sıçramadan kontrol 
atına alınırken 
5. katta bulunan 
daire tamamen 
yanarak içindeki 
eşyalarda birlikte 
kül oldu.
Olayla ilgili 
edinilen bilgiye göre 
Nuri Çan'a ait evi 
yalnız yaşayan 
bir bayanın kısa 
bir süre önce.

, kiraladığı, 
yangından sonra 
kiracının kayıplara

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Küçük insanlar!....
Bundan birkaç ay öncesini düşünün, 

bizde yeni türeyen, yalaka gazeteciler, 
köşe yazarları; (aslında bu kişiliksiz kişiler 
hep vardı, bunlar o kadar onursuzdurlar ki 
durmadan paranın yönüne göre saf değiş 
tirirler)

Hrant Dink suikastıyla...
Rahip Santoro’nun katledilmesiyle...
Ve Malatya’daki yayınevi baskınıyla da 

Ergenekon (bu isimde bönce yanlış kon 
du, tarihe hakaret oldu.) denen soruşturma ı 
dosyasının içinde gösterdiler..

İktidarın yalaka medyası bunların hepsi
ni Ergenekon’la ilişkilendirip durdu aylar 
dır...

Ama ellerinde kala kala Cumhuriyete 
atılan bombalarla

Danıştay baskını kaldı...
Onlarda şüphe.li...
Devir onların devri, her biri para bası 

yor!
İktidar yalakalığıyla aldıkları paralarla 

katlar, lüks arabalar, aldıkları, paralar için 
de yüzdükleri söyleniyor.

Yandaşları televizyonlarda program ya 
pıp, köşe yazısı yazıyorlar...

Genel yayın yönetmenlerinin ise keyfi 
gıcır mı gıcır:

İktidara sahip çıkan gazetelerine ya da 
televizyonlarına reklam yağıyor!

Sayın okurlarım; Demem o ki dün bile I 
sadece teknik olarak açıklanan, detaylarını 
hiç kimsenin bilemeyeceği o iddianame 
hakkında aylardır atıp tutan bu arkadaş 
ların tek amacı vardı:

Her türlü muhalefeti karalamak, 
sindirmek!

Etrafa korku havası enjekte edip, dürüst 
çe yazarları da sindirmek, doğruları yaz
malarını, halka anlatmalarını, vatanın bu 
has evlatlarının yazmalarını önlemekti.

“Açıklanmamış bir iddianame” bulmuş 
lar, akıllarına eseni içine dolduruyorlardı...

Hak yediklerini, günaha girdiklerini, 
yetim hakkı yediklerini düşünmeden yalan 
yazıları bastırıp duruyorlardı...

Şimdi onların ruh halini çok merak edi 
yorum:

Azıcık “insan” olsalar büyük bir üzüntü 
duyarlardı...

Yine bir sürü yalanlar, alçakça ithamlar, 
yalakalıklarla halkın doğruları görmelerini 
engellemek...

Dedim ya devir onların devri...
Para, kaynağı belirsiz musluklardan 

oluk gibi akıyor!
Haksızlık yapmışlar, günah almışlar ne 

gam.
Para; para sen her şeye kadirsin.
Şenin yüzünden bazı insanlarda ne 

onur, ne vicdan, memleket sevgisi kaimi 
yor..

Küçülüyor, bir çukurda kayboluyorlar.

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

©SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No ; 3/B GEMLİK

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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HMiiMiliM
Akdeniz'de şiddetli 
bir deprem meyda 
na geldi. Depremin 
aletsel büyüklüğü 
6.3 olarak ölçüldü. 
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli Rasatha 
nesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
verilerine göre mer 
kez üssü Akdeniz 
olan 6.3 büyüklüğün 
de bir deprem ya 
şandı. Saat dün 
sabah saat 06.26'da 
kaydedilen deprem, 
yerkabuğunun 
19.4 kilometre derin
liğinde oluştu.
Deprem, özellikle 
Muğla ve turistik 
ilçesi Marmaris 
başta olmak üzere 
Ege sahil şeridinde 
de hissedildi. 
İlk belirlemelere 
göre can ve mal

UıniliıknıllIlMMsı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü İletişim 
Sistemleri (İLSİS) 
tarafından okul 
müdürlerine yönelik 
Taşınır Mal Yönet 
meliği konusunda 
bilgi toplantısı 
yapıldı. 
İmam Hatip 
Lisesi toplantı 
salonundaki 
toplantıda İl Milli 
Eğitim Müdü 
rlüğü Taşınır Kayıt 
Yöne ticisi Özgür 
Rüzgar ile İLSİS 
Yöneticisi Elektrik 
Mühendisi 
Razik Cinkavuk 
tarafından çeşitli 
bilgiler verildi. 
İletişim Sistemle 
ri'nin okullarda 
kullanımları ile 
bunların okullara 
ve öğrencilere en 
iyi şekilde aksetti 
rilmesi konularının 
işlendiği bil
gilendirme 
toplantılarının 
İLSİS tarafından 
daha geniş şekilde 
çeşitli konularda 
devam edeceği 
öğrenildi. 
Öte yandan Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
projesi kapsamında 

, 8 ilden başarılı
İHL öğrencilerinden 

kaybının olmadığı 
deprem, bölgede 
kısa süreli paniğe 
neden oldu.
AKDENİZ’DEKİ 
DEPREMDE 
1 KİŞİ ÖLDÜ 
Akdeniz'de Rodos 
açıklarında bu 
sabah meydana 
gelen depremde 
bir ada sakininin 
öldüğü bildirildi. 
Dün saat 06.26'da 
meydana gelen, 
Richter ölçeğine 
göre 6,4 büyük
lüğündeki deprem 
de panik halinde 
evinden dışarı 
çıkmaya çalışırken 
düşerek başını 
çarpan, kimliği 
açıklanmayan 
bir kişinin hayatını 
kaybettiğini 
duyurdu.

69'u Gemlik 
imam Hatip 
Lisesi'nde mesleki 
kurs görmeye 
başladılar. 6 hafta 
sürecek kursa 
Gemlik İHL ev 
sahipliği yaparken 

Ada halkı arasında 
korku yaratan depre 
min ilk belirlemelere 
göre mal kaybına 
yol açmadığını 
belirtti. Bazı yerle 
şim birimlerj . 
arasındaki yolların 
kapanmasına 
neden ölan toprak 
kaymalarının 
meydana geldiğini, 
Rodos'ta kısa 
süreli yaşanan 
elektrik kesinti
lerinin ilgili 
birimlerce gider
ildiğini kaydetti. 
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli Rasatha 
nesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü, 
merkez üssü Rodos 
adasının güneyi 
olan depremin 6,4 
büyüklüğünde ol 
duğunu açıklamıştı.

İsparta, Bilecik, 
Yalova, Gaziantep, 
Osmaniye, 
Balıkesir, Kütahya 
ve Eskişehir 
İHL'nden belirlenen 
öğrenciler 
katılıyor.

IU'dtletinlıtıiBSi'tırtatKi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bu yıl gerçekleşen 
OKS ve ÖSS 
sınavlarında 
kendisinden 
beklenen başarıyı 
gösteremeyen 
Bursa'da nelerin 
yapılması gerektiği 
görüşüldü.
IHL'nde yapılan 
toplantıya II Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Tahsin Yazır ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ile İlköğretim ve 
Ortaöğretim 
müdürleri katıldı. 
OKS ve ÖSS 
sınavlarında 
Bursa'nın yeterli 
başarıya ulaşama
masının nedenlerini 
ve nasıl daha 
bıaşarılı olunabilir 
ve nedenleri ne

DEVREN SATILIK
YÜKSEK CİROLU İŞ 

DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE 
ACİL DEVREN 

SATILIK
YALOVA YOLU ÜSTÜ ÜST GEÇİT ALTI 

ŞARK KIRAATHANESİ 
TEL: (0.224) 514 43 16GEMLİK

KRŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

KÖrfGZ Ofset istiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK
MATBAACIUK-YAYINCIUK-REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

olmuştur gibi 
bir çok soruya 
cevap arandığı 
toplantıda 
konuşan İl Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Tahsin 
Yazır, "Yapacağımız 
beyin fırtınası 
tabir ettiğimiz 
bu toplantılarla 
Bursa ilinin nasıl 
daha başarılı 
olabileceğini 

bulacağız. Bursa 
il olarak tabiî ki 
diğer bir çok illere 
göre başarılı 
olmuştur ancak 
bu bizi tatmin 
etmedi. Gelecek 
yıllarda daha 
başarılı olabilmemiz 
için şimdiden 
nelerin yapılması 
gerektiğini bu tür 
toplantılarla 
belirleyeceğiz" dedi.

“SUYUNU 
BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 

başlatılan “Suyunu 
Boşa Harcama” 

kampanyasına su 
tüketiminin önlenmesi 

için siz de katılın
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Temmuz ayı ve tatil...
İşyerime geldiğimde savaş

tan çıkmış gibiydim.
Akşam saatleri olmasına 

karşın, ısının yüksek olması, 
nem oranının yüksekliği giysi
lerimin bedenime yapışmasına 
neden oldu.

Kendimi bürodan içeriye zor 
attım.

Temmuz sıcakları yakıcıdır.
Allah’tan son günlerde hafif bir esinti var. 

Bu esintiye karşın sıcaktan bunalıyor 
insan.

Büyük şehirlerde yaşayanlar genelde 
Temmuz ayında tatile çıkarlar.

Türkiye bir tatil cenneti.
Akdeniz ve Ege kıyılarında dünya standar 

dında tatil beldelerimiz, otellerimiz var.
Ama buralardan bizim vatandaşımızdan 

çok yabancılar yararlanıyor.
Çok ucuz fiyatlarla yapılan bağlantılarla, 

ucuz YTL karşısında adamlar bedava tatil 
yapıyorlar.

Bizde tatil yapan belirli bir zümre var.
Bunlar da tatilin tadını alan ve kıştan tatil 

için bütçe ayıranlar..
Bir sınıf için tatil düşüncesi hiç sorun de 

ğil-
Onların maddi sorunları olmadığı için 

tatili gönüllerince yaşayabiliyorlar...
Magazin basını onlardan sık söz ediyor.
Çevremizde de tatil beldeleri var.
Küçük Kumla, Büyük Kumla, Karacaali 

sahil bandı ve Kurşunlu beldesinde bin
lerce insan apartman katlarında yaz ayını

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

geçiri yortar.
Ben de Kumla da kalıyorum zaman 

zaman..
Pis bir çevre, kirli bir deniz, boşaltıl

mayan ve yerlere dağılmış çöp kontenyer- 
leri, sahil de dolaşan ve kalabalıktan 
kirlilik yaratan insanlar arasında, eğer 
yapılan tatilse, buna tatil değil işkence 
denir.
Kumla ve diğer sahillerimizin temiz 

olduğu yıllar beton yığınına boğulmamış 
yıllardı.

1970’li ve 1980’1i yıllar..
O günleri özlemle anmadan geçemem..

Türkiye’de tatil kültürünün 
beşiğiydi Küçük Kumla. Erdek ve 
Ayvalık..

Bodrum’u rahmetli Cevat Şakir 
Kabağaç keşfetti. (Halikarnas 
Balıkçısı)..

Sanatçı ve edebiyatçı dostları bu 
harika kasabayı yazarak Türki 
ye’ye tanıttılar.

Dün, yolu bile olmayan o güze
lim kıyılar bugün beton yığınına döndü. 

Dağ taş otel ve motelle dolduruldu. 
Güzelim koylar yağmalandı, yağmalanma 

devam ediyor.
Tatil yapmak herkesin hakkı.
Tatil kültürü de artıyor.
Ama tatile ayrılacak, bütçe önemli yer 

tutuyor.
Uzun yıllardır dünyadan kopup sakin bir 

tatil yapmamız mümkün olmadı.
Bu yaz da mümkün olmayacak.
Aslında, Temmuz sıcaklarında sakin bir 

ortamda temiz bir denizde tatil yapmak 
isterdim.
Bir bakıma tatil yapanları kıskanıyorum 

da..
Özcan Vural ağabeyim 15 günlük tatilden 

döndü. Kaldığı yeri anlata anlata bitiremi 
yor. Tatil dönüşü kendisini daha dinçleş 
miş gördüm.

Bu durum mutlaka yazılarına da yansıya
caktır.

Tatili seviyorum ama tatil yapamıyorum.
Yapanlara da imreniyorum.
Tatilçilere iyi tatiller..

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Gemlikspor'un Yok Oluşu Bu İlçeye Yakışır mı ?
Geçen hafta 

bizim gazete Gemlik 
Körfez'de üzücü, 
üzücü olduğu kadar 
can sıkıcı bir haber:

Gemlikspor'a 
kimse sahip çıkmı 
yormuş. Kulüp Kay
makamlığa gereği 

: için teslim edilecek
miş.

Utanılacak bir 
durum.

Gemlik' in nüfusu 
5-10 bin iken bu ilçe 
de 2-3 kulüp sportif 
faaliyette bulunu 

। yordu.
Gemlik Güven 

spor 1924 İdman İtti
fakları Cemiyeti sta 

i tüsün ile kurulmuş, 
bu şekilde kurulmuş 
spor kulüplerinin 

ı tüm yurttaki renkleri 
yeşil-kırmızı idi.

Bu kulüpte benim 
bildiğim kadarı ile 
Kerim Bey (Kumla), 
Muhtar Bey (Alem 
dar), Kahveci Necati 
(Arca), Benzinci 
Sami (Beceren), Ta 
tar Cemal (Özaydın), 
Bek Abdullah (Özçe- 
lik), Kaçıg Doğan, 
Tekbaş Mehmet, 
Sivri Mehmet (Dü 

zensever), Köfte Ce 
lal (Günay), Tiftik 
Cemal (Öner), Yako 
Fethi (Kalkan), Bö 
rekçi Gülnihal (Yıl 
diz), Yılmaz (Arma 
ğan), Şikonun Ni 
zam, Tapucu Nazmi 
(Oktay), Erdoğan 
Barutçuoğlu, Pir 
Mehmet, Gerçek 
Mehmet, Sağır Meh 
met, Acar Mehmet, 
Lekerte Mehmet, 
Niyazi Çamlıca, Avni 
Malgil, Erol Güler, 
Şap İsmail (Semer 
çiler), Bek Camcı 
Haşan (İzmirli), 
Tahtacının Ömer, Ali 
Girgin’in yeğeni 
Hakkı, Ferda Ertan, 
Bilgin (Baturay), Ne 
hır ve Coşkun Çe 
tintaş ve başka 
isimlerini pek hatır
layamadığım kişiler 
şu an Sağlık Ocağı 
ile Sahil Hastanesi 
arasındaki toprak 
sahada top koştur
dular. Fenerbahçe, 
Beşiktaş, Galata 
saray, Vefa, Taksim 
spor, Beyoğluspor 
gibi İstanbul liginin 
ünlü takımlarıyla 
baş başa oyun sergi 

terdiler. Çoğu kez de 
bu zirvedeki takım
ları yendiler. Bursa 
liginin Acaridman'ı, 
Akınspor'u, Türkiye 
Amatör Takımlar 
üçüncüsü Bursa 
Güvenspor, Çelik- 
spor, Pınarspor, 
Merinos, İstiklal- 
spor, İvazpaşa da 
bu sahadan çoğu 
kez yenik olarak 
ayrıldılar.

İlçede spora böy 
leşine sevgi, büyük 
destek vardı.

Yılların kulübü 
nün her şeyini Arna 
vut Şükrü (Şenol), 
daha sonraları Ka 
sap İsa (Ak) ve son 
yılİarda Faruk Güzel 
yüklendi.

Gemlik’ in bir 
spor kulübü var. 
Sizden hiç de aşağı
da değil dedirttiler 
yıllarca. Daha son
raki yıllarda Boru 
san, Güvenspor' un 
sponsoru oldu.
Borusan’ ın saye 
sinde amatör küme 
de faaliyette bulun
du Güvenspor.

Bilahare büyük 
kamu kuruluşları 

sporu teşvik için 
spor kulüpleri kur
dular. Gemlik Sümer 
spor uzun yıllar 
Bursa Amatör Fut 
bol Liginde yer aldı. 
Bu kulübün sporcu
ları bir işte çalışıyor 
görünüp, sporculuk
larını bir nevi maaş 
karşılığı yapıyor
lardı.

İlçenin diğer nite
likli sporcuları işsiz, 
bele çapaya, zeytin 
çekmeye giderek 
hayatlarını kazanma 
uğraşı veriyordu. 
Bek Abdullah Özçe- 
lik, Arif Yuşen ve bir 
iki arkadaşı, işsiz 
yetenekleri daha iyi 
yetiştirmek, Bursa’ 
nın Gemlik'in kulüp
lerine oyuncu vere
bilmek için Gemlik- 
spor' u kurdular. 
Gemlikspor ilk kurul 
duğunda renkleri 
siyah-beyaz idi. 
Sonra kırmızı- 
beyaza dönüştürül 
dü renkler. Kulüp 
güreş ve su sporla 
rında da faaliyet 
gösterir oldu. Bu 
spor branşlarında 
da iyi dereceler elde

edildi.
Eskiden 1 Tem 

muz Kabotaj Bayra 
mı halkın özlemle 
beklediği bir bayram 
sevinci ile kutladığı 
günlerdi. Çakal İzzet 
(Toplu) hastalanıp 
tam görev yapamaz 
olunca ve de ölünce 
bu şölen de biti. 
Deniz kirli imiş, koli 
basili varmış baha 
neleri. 50 metre, 100 
metre, 1500 metre 
serbest stil yüzme 
yarışları, sırt üstü, 
kurbağalama yarış 
ları, tek çifte, iki 
çifte kürek yarışları, 
şarpi yarışları, dış
tan takma motor ya 
rışları, büyük heye
canla izlenen yağlı 
direğin ucundaki 
bayrağın kapılması.

Gençleri teşvik 
için ilçede kurulu 
tüccar ve esnaftan 
temin edilen, spor 
culardan derece 
alanlara verilen hedi 
yeler.

Şimdi Gemlik' in 
nüfusu 100 bin ol 
muş, Türkiye'nin 
liman şehri olmuş, 
Trilyonları bu ilçede 
kazanan bir hayli şir 
ket var.

Denizi bir nokta
da liman faali yetleri 
kirletiyor.

Gemlik'in adını 
taşıyan bir kulübün 
yılda 40-50 bin YTL' 
lik giderini 

karşılayamayıp 
kulübu yok edecek
ler.

Olacak iş mi ?
Beyler, efendiler, 

yöneticiler.
Bu ilçedesiniz. 

Hemşehrimizsiniz. 
Buradaki olanaklarla 
varlığınıza varlık 
katıyorsunuz.

Sayın Asım 
Kocabıyık 
büyüğümüzden 
başkasının eli bir 
türlü cebe gitmiyor.

Unutmayın ki. 
birgün sizlerde bu 
dünyaya elveda 
diyeceksiniz.

Birşeyler yapın, 
bu ilçeye bir 
şeyler kazandırın, 
gençlerimizi 
sportif yönden 
destekleyin. 
Hayır dua alın. 
Çokça bırakılan 
servetin paylaşıl
masındaki kavgalar 
daha mezarlıkta 
defin esnasında 
başlıyor, görüyoruz, 
görüyorsunuz.

Hala bir türlü 
veremiyorsunuz. 
Atınız içinizdeki 
şeytanı, kırın 
bacağını.

Duyun yüreğiniz 
de verebilmenin 
huzurunu.

Hayırlarla anılın, 
bu dünyada bıraka
cağınız yegane 
servet iyi bir isim
den başka nedir ki?

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
toplumun kanayan 
yarası çalışan 'Sokak 
çocuklarına yönelik 
geliştirdiği ‘Çalışan 
Sokak Çocuklarına 
Destek Merkezi’ 
eylül ayında 
hizmete açılıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, AKP 
Bursa İl Başkan 
Sedat Yalçın, Bü 
yükşehir Belediyesi 
Meclis Üyeleriyle 
birlikte Hamitler’de 
yapımı devam eden 
Çalışan Sokak 
Çocuklarına Destek 
Merkezi inşaatında 
incelemelerde 
bulundu. Başkan 
Şahin, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
hizmetlerinde küçük 
büyük ayrımı yapıl
madığını vurgula
yarak, belediyecili 
ğin fiziki yatırımların 
yanı sıra sosyal ve 
kültürel projelere de 
ağırlık veren bir 
yapılaşmayı içerdiği
ni söyledi. Şahin, 
"Yarınlarımız olan 
çocuklarımıza layık 
bir gelecek hazırla
mak için toplumun 

her kesimine önemli 
görevler düşmekte
dir. Ülkemizin 
gerçeği olan çalışan 
çocuklarımızın özel
likle sevgiye çok 
ihtiyaçları var. Oyun 
ve öğrenme çağın
daki hiçbir çocuk 
isteyerek çalışmayı 
tercih etmez. Bu 
nedenle Bursa’da 
bir ilke imza atıyor 
ve sokakta çalışan 
çocuklarımızı için 
bu projeye hayat 
veriyoruz” dedi. 
Şahin, Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan ve 
250 çocuğa umut 
olacak Çalışan 

»SVrcTn’ Çuü'ûKidi ın.a 
Destek Merkezi’nde 
çocukların bilgisa
yardan sağlık 
hizmetlerine kadar 

her türlü ihtiyacının 
rahatlıkla 
karşılanacağını 
bildirdi.
Yüzde 80’i tamam
lanan merkezde 
tefrişat ve personel 
eğitimin Avrupa 
Birliği’nden sağla 
nan 757 bin Euro’luk 
fonla karşılanaca 
ğını ifade eden 
Şahin, merkezin 
idari kısımlar, 4 adet 
sınıf, kütüphane, 
bireysel ve grup ter
api odaları, spor ve 
çok amaçlı salonlar, 
doktor odası ve ben
zeri hizmetleri 
içinde barındıran 
prefabrik bir yapı 
oıaüğunu oeıTrnT. 
Şahin, merkezde 
çalışacak 
mevcut personelin 
maaşlarının 2 yıl 

boyunca AB fon
larından sağlanacak 
gelirle ödeneceğini 
ancak 2 yılın ardın
dan merkezin tama
men Büyükşehir 
Belediyesi himaye
sine geçeceğini 
kaydetti.
Merkezin faaliyet 
alanlarını da 
katılımcılara 
aktaran Başkan 
Şahin, “Koruyucu 
ve önleyici ' 
faaliyetler, toplum
sal bilinçlendirme 
ve merkezin 
tanıtımı, çocuk 
ve aileye yönelik 
psiko-sosyal 
rehberlik, danışman
lık ve destek, 
sağlık, Öz bakım 
ve eğitim hizmet
leriyle sosyal, 
kültürel ve spor 
faaliyetleri ve 
izleme değer
lendirme başlıklarını 
kapsayan 
merkezde çocuk
larımız rahat bir 
ortamda yaşayabile
cek. Çocuklarımıza 
sahi.o çıkıyoruz.
Çünkü onlar 
geleceğe gön
derdiğimiz mektup 
larımızdır” dedi.

Bursa’da Astronomi 
eğitimleri başlıyor

Bursa'daNilüfer İlçe 
Belediyesi ve Ulu 
dağ Üniversitesi 
işbirliğiyle ilk kez 
çocuk ve gençlere 
yönelik üöretsiz 
astronomi eğitimleri 
başlıyor.
Uludağ Üniversite- 
si-Nilüfer Belediyesi 
işbirliğiyle organize 
edilen TÜBİTAK 
destekli 'Yıldızların 
Altında Gökbilim 
Kampı' ve 'Yıldızla 
ra Doğru Gökbilim 
Okulu' projeleri, bil
imi kitleselleştirerek 
bilgiyi yaymayı, gök 
bilim aracılığıyla 
doğa ve çevre konu 
sunda bilinçli birey 
ler yetiştirmeyi 
amaçlıyor.
Katılımcılara gök 
yüzüne farkındahk 
ve evrensel duyar 
lılık kazandıracak 
projenin ilk ayağını 
19 Temmuz'da 
başlayacak olan 
Yıldızların Altında 
Gökbilim Kampı 
oluşturuyor. 19-30 
Temmuz tarihleri 
arasında 30 kişilik 
katılımla Uludağ 
MiTiT Parkı'nda ger 
çekleştirilecek olan 
kampa, üniversite 
öğrencileri ve 
araştırma görevlileri 

katılabilecek.
12 günlük kamp 
süresince; uzman 
bir kadro tarafından 
belirlenen konular, 
katılımcı, sorgula 
yıcı.bir yaklaşımla 
yıldızların altında 
uygulamalı olarak 
tartışılacak. Amatör 
teleskop yapımı, 
gökyüzü fotoğraf 
çıhğı gibi atölye ça 
lışmaları, GPS ile 
oryantasyon eğiti
mi, gökyüzü gözlem 
leri ve yaratıcı 
drama çalışmaları 
mn yapılacağı kamp 
tan, katılımcılar 
kendi elleriyle yapa 
cakları teleskoplarla 
ayrılacaklar. 
Projenin ikinci aşa
masını ise, 16, 22 
ve 23 Ağustos 2008 
tarihlerinde 50'şer 
kişilik grupların katı 
lımıyla gerçekleştir
ilecek olan Yıldızla 
ra Doğru Gökbilim 
Okulu oluşturacak. 
Bir gün süreli 3 
dönem şeklinde 
yapılacak eğitim 
çalışmasına, Nilü 
fer'deki ilköğretim 
okullarından 7, 8, 9 
ve 10. sınıf öğrenci
leri ile MEB'e 
bağlı öğretmenler 
katılabilecek.

GEMLİK’TE BİR İLK
îi W TEMEMZİ1İL6İSM BULUK İlE IİEJW

DOSTLARINIZI SLAYT GÖSTERİSİ İLE 

ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN

UNUTULMAZ OLSUN...
CD KUTULARI İÇİNDE ÖZEL TASARIM SlATT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
ÖZEL PATENTİ 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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Memurlar maaş hordrolarını yaktı
Türkiye Kamu Sen 
Bursa İl Temsilciliği 
üyesi memurlar, 
maaş bordrolarını 
yakarak hükümetin 
yaptığı yüzde 
3.9'luk zamma 
tepki gösterdi. 
Gençosman PTT 
önünde bir açıklama 
Yapan Türkiye Ka 
mu-Sen Bursa İl

fırat ‘AKP Kanatılmayacak'
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir 
Mir Mehmet Fırat, 
partisinin kapatıl
mayacağını söyledi. 
Meclis kulisinde 
gazetecilerle sohbet 
eden Fırat, AKP 
hakkında Anayasa 
Mahkemesinde açı 
lan kapatma dava 
sıyla ilgili sorular 
üzerine, "AKP kapa 
tılmayacak. Bunu 
manşet yapabilir 
siniz" dedi.
Anayasada, Türkiye

Temsilcisi Selçuk 
Türkoğlu, memur 
lara enflasyon farkı 
dahil toplam 3.9 
oranında zam yapıl
masını eleştirdi. 
Türkoğlu, şöyle 
konuştu: "2008 yılı 
ocak ayında en 
yüksek memur 
maaşı yüzde 
2.25 artmış, ancak

Cumhuriyetinin bir 
hukuk devleti oldu 
ğünun yazdığını ha 
fırlatan Fırat, "Bana 
göre kapatılmaması 
lazım. Niye kapatıl
sın? Yazık değil mi? 
Cici bir parti" dedi. 
Başka bir soru üzeri 
ne, AKP.hakkındaki 
kapatma davasıyla 
ilgili süreci belirle 
me yetkisinin Ana 
yasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim Kı 
lıç'a ait olduğunu 
belirten Fırat, 

yüzde 6 ola rak 
gerçekleşen enf 
lasyon karşısında 
yüzde 3.75 oranında 
erimiştir. Enflasyon 
farkı olarak verilen 
yüzde 1.96 oranının 
hiçbir teme i yoktur. 
Yüzde 1.96 enflas 
yon farkının en 
düşük memur maaşı 
na yansıması 15

Anayasaya göre 
kararın da gerekçeli 
olarak açıklanması 
gerektiğini söyledi. 
AKP’li Fırat, 
Ergenekon soruştur
masının açıklanan 
iddianamesiyle ilgili 
CHP'li yetkililerin, 
"Dağ fare doğurdu" 
değerlendirmesi 
yaptığının hatırlatıl
ması üzerine, 
"Onlar avukat olduk
larına göre doğru. 
Çok iyi falan deme 
leri beklenemez"

YTL'dir. Bu fark 
memurumuzun 
mağduriyetini 
gidermeyecektir." 
Maaş bordrolarını 
yakarak tepkilerini 
gösterdiklerini 
belirten Türkoğlu, 
yapılan zammın dur
durulması için 
mahkemeye başvur
duklarını kaydetti.

dedi. Fırat, ken
disinin iddiana- . 
menin tamamını 
görmeden yorum 
yapmayacağını 
ifade etti.

PKK, Incebel 
dağlarında dağıldı
Genelkurmay Baş 
kanlığı, Şırnak'ın 
Incebel Dağları 
Bölgesi'ndeki ope 
rasyonda aralarında 
üst düzey bir sorum 
lunun da bulundu 
ğu toplam 22 terö 
ristin etkisiz hale 
getirildiğini bildirdi. 
Genelkurmay 
Başkanlığı'ndan 
yapılan açıklamada, 
11 Temmuz'da 
Şırnak'ın Incebel 
Dağları bölgesinde 
eylem hazırlığı 
içerisinde plan bir 
grup terör örgütü 
mensubu tespit 
edildiği ve söz ko 
nusu teröristlerin 
etkisiz hale getiril 
mesi için anılan böl 
gede operasyon 
başlatıldığı hatır
latıldı.
Operasyon 
bölgesindeki 
hedeflerin öncelikle 
Hava Kuvvetleri, 
daha sonra 
topçu ve silahlı 
helikopterler 
ile ateş altına 
alındığı belirtilen 
açıklamada şunlar 

kaydedildi: 
“11-14 Temmuz 
2008 tarihleri 
arasında devam 
eden operasyon 
sonucunda, 
aralarında üst 
düzey bir sorumlu
nun da bulunduğu 
toplam 22 terörist 
etkisiz hale 
getirilmiştir.
Ayrıca, güvenlik 
güçleri tarafından 
anılan terörist 
grubun üs bölge
sine girilerek 
barınma yerleri 
tahrip edilmiş ve 
teröristlere ait 
önemli miktarda 
silah, mühimmat 
ve yaşam malzeme
si ele geçirilmiştir. 
Bölgedeki 
görevlerini 
tamamlayan 
birliklerimiz üs 
bölgelerine 
dönmüşlerdir. 
Güvenlik güçlerimiz 
tarafından 
terör örgütünün 
etkisiz hale 
getirilmesi faaliyet
lerine devam 
edilmektedir.”

inci- 

er

3. TÜRK BOYLARI
M HALK OYUNLARI ŞENLİĞİ

: Ülkü Ocakları’nın organizasyonu ve
Gemlik Halk Dansları Folklor Derneği’nin katkılarıyla

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

KATILIMCILAR
Dilde Fikirde İşte Birlik

■ Gaspıralı İsmail Beğ

--------------"—---------- ----------------------- '

Gemlik Halk Dansları Folklor Derneği js /a
t Irak Törkteri - K.K.T.C.
F Makedonya ■ Yakutistan 
«Lj Karaçay ■ Kırım 
Sl Azarbeycan • Tuva Türkleri 
MaÇeçenistan ■ Acara

Festivalimize, Ülkü Ocakları 
Eğitim ve Kültür Vakfı 

Genel Başkanı 
Harun Öztürk’de katılacaktır.

Tarih:'.19 Temmuz 2008 Cumartesi
Saat: 18.30 Balıkpazarı Meydanı, Ahmet Süren Meydanı, Yunus Emre Çocuk Parkı Yanında Halk Oyunları Gösterileri
Saat: 20.00 Gemlik İlçe Atatürk Şehir Stadyumu önünden başlayıp İskele Meydanı’nda son bulacak “Şenlik Yürüyüşü”
Saat: 21.00 İskele Meydanı Festival Alam’nda Halk Oyunları Şenliği ve Havai Fişek Gösterisi
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Para yatırmak 
için postahaneye 
Bitti dolandırıldı

Wt ısıııilıi Hm ■'liııt Minimi mili
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde havale 
göndermek için 
gittiği postanede, 
kendisini 'görevli' 
olarak tanıtan 
kimliği belirsiz 
bir kişi tarafından 
dolandırıldığını 
söyleyen şahıs, 
polise başvurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Başaran 
Mahallesi Başaran 
Sokak'taki PTT 
şubesine giden 
Abit Balay (35) 
havale yatırmak 
için form doldur
maya başladı.
Bu sırada Balay'ın 
yanına gelen ve 
kendisini PTT'de 
çalışan memur 
gibi gösteren 
kimliği belirsiz 
bir kişi 'Ben 

görevliyim, sen 
git kimlik fotokopini 
çektir gel, ne 
kadar yatıracaksın?' 
dedi. Bunun üzerine 
Abit Balay, bin 
645 YTL parayı 
tanımadığı kişiye 
vererek kimlik 
fotokopisini 
çektirmeye gitti. 
Bir süre sonra 
PTT şubesine 
gelen Abit Balay, 
parayı verdiği 
kişiyi bulamayınca 
dolandırıldığın^ 
anladı.
Polise başvuran 
Abit Balay;
"Kendisini memur 
gibi tanıttı. Yardımcı 
olmak için geldiğini 
zannettim" dedi. 
Polis, dolandırıcıyı 
yakalamak için 
geniş çaplı soruş
turma başlattı.

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
kimliği belirsiz 2 
kişi, 'Böyle 
esnaflık olur mu?, 
sen nasıl delikan
lısın?' dedidiği 
emlakçıyı silahla 
vurup kaçtı. 
Hastanaye 
kaldırılan yaralı 
emlakçınrn sağlık

Milli İMİ Win CMİIII İli
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında yolun 
karşısına geçmek 
isteyen kadına, 
kamyonet çarptı. 
Ağır yaralı olarak 
hastaneye 
kaldırılan kadın 
yapılan müda

durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Meydancık 
Mahallesi İncirli 
Şokak'ta Halil 
İbrahim D. ve 
ortağı Serdal 
G.'ye ait emlakçe 
dükkanına gelen 
kimliği belirsiz 
2 kişi; "Böyle 

halelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çekirge 
Caddesi'nde 
meydâna gelen 
kazada Salih 
Salihoğlu (46) 
idaresindeki
16 YT 235 plakalı 
kamyonet yolun 
karşısına geçmek 

esnaflık olurmu, 
sen nasıl delikan
lısın?' diyerek 
emlakçı ortaklarla 
tartışmaya başladı. 
Arbede sırasında 
yere düşen taban
caya sarılan şüh- 
helilerden biri, Halil 
İbrahim D.'ı sağ 
bacağından vurup 
kaçtı.

isteyen Emine 
Memiş'e (48) 
çarptı.
Kazada yaralanan 
Emine Memiş olay 
yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı w 
tarafından 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Yaralanan emlakçı 
özel bir hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, 
polis olaya karışan 
2 zanlının yakalan
ması için geniş 
çaplı soruşturma 
başlattı.

Memiş yapılan 
müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybetti.
Kamyonet 
sürücüsü Salih 
Salihoğlu, 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN Kam eder aiftî ranarak
Hff Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SAM ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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.

46 bin YTL çaldılar
Türkiye genelinde 
birçok ilde kavga 
eder gibi yaparak 
(tantanacılık) hedef 
seçtikleri kişilerin 
paralarını çalan 4 
kişilik şebeke Mer 
sin polisi tarafından 
yakalandı.
Şebeke üyelerinin 
tantanacılık denilen 
yöntemle 25 bin YTL 
para çaldığı belirlen
di. Emniyet Müdür 
lüğü Asayiş Şubesi 
baılı yankesicilik 
dolandırıcılık ekip
leri, birçok suçtan 
kaydı bulunan 
S.K.'nin liderliğinde 
oluşturulan çetenin 
organize bir şekilde 
tantanacılık yaparak 
hırsızlık yaptığını 
belirledi.
Mersin polisi tarafın
dan tanınan S.K.'nin 
liderliğindeki çete 
nin faaliyetlerini1 . 
diğer illerde gerçek
leştirdiği, çete 
üyelerinden E.Ü. ve

V.B.'nin S.S.'tahta- 
nacılık yöntemiyle 
hırsızlık yaptıkları 
belirtildi.
Şebekenin Bursa'da 
bir banka şubesine 
para yatırmak 
isteyen O.A. isimli 
vatandaşın 24.200 
Eurosunu, 
Gaziantep'de ise 
K.M.S'isimli vatan
daşın ise 440 
YTL'sini aynı yön
temle çaldıkları 
tespit edildi.
Bunun üzerine 
harekete geçen 
polis yapılan

operasyonla çete 
lideri S.K.ile çete 
üyeleri E.Ü. ve V.B. 
Mersin'de, diğer 
çete üyesi S.S. 
ise Ankara'da 
yakaladı. Yakalanan 
çete üyelerinin 
ev ve üzerlerinde 
yapılan aramalarda, 
1 adet sahte 
sürücü belgesi, 5 
bin 200 Euro para 
ile 5 bin 765 YTL 
ele geçirildi.
Adliyeye çıkarılan 
S.K., S.S., E.Ü. ve 
V.B. tutuklanarak ce 
zaevine gönderildi.

Madde ÖZALP Gemlik KSrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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ELEMAN ARANIYOR

Yeni açılacak olan 
AŞKA TERMAL OTEL’de 

tüm branşlarda 
çalışacak 

BAY-BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır.

Ilıca Cad. Eski Terme Yanı 
0.544794 4193-0.5332811221

S ATIL IK PAİRE
Denize sıfır, 3 yalak 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 SATILIK MÜSTAKİL BİNA SATILIK DAİRE

<■ BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ
BAYAN ELEMAN araniyor

Müracaat
aB™ S2S 17 00
Şon.ve^Ud.ŞH, Q 536 57Q 65 97

500 M2 Bahçe içerisinde 
3 katlı 

12 tonluk zeytin havuzlu 
SATILIK BİNA 

Güvenli Köyü

0.5352772314

2+1, Çift Banyo, 
Çift Balkon, 

117 m2,5. Kat 
68.000.00-YTL

HamidiyeMlı.HiirrivelCad.BalıkSk.
0.537720 43 53

DEVREN KİRALIK

değişikliği nedeniyle
faal durumda Emin Dalkıran

Kordonunda (2.kordonl 
DEVREN KİRALIK CAFE (Rüyam Cafe]

0.5355181416-0.54259361 51

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VETOSMSI 
Filmin Adı 
SEMUM 14.00-16.00

(Rezervasyon
Tel!5133321)

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İÜİİlIllîMlMttllMft
Bursa'nın tarihi ma 
hailelerini kitaplaş 
tırıp kent kültürüne 
kazandıran Osman 
gazi Belediyesi, 
"Bizim Mahalle" 
adını verdiği serinin 
son ayağında içinde 
Muradiye Külliye 
si'nin de bulunduğu 
Muradiye Semti'ni 
kitap haline getirdi. 
Bursa Araştırmaları 
Vakfı işbirliği ile 
yürütülen çalışma 
kapsamında, Bursa 
tarihinin dibacesi 
olan Muradiye Mahal 

leşi, yaklaşık 6 aylık 
bir çalışma sonucun
da oluşturulan "Bi 
zim Mahalle: Muradi 
ye semt Kitabı" şek
linde kitaplaştırıldı. 
Kitap, Muradiye, 

Mamzabey, Koca 
naip, Yahşibey ve 
Demirkapı mahal
lelerinin ve Bur 
sa'nın tarihi geçmi 
şine ilişkin önemli 
bilgi ve bulguları 
barındırıyor.
Muradiye Külliye 
si'r.de basm toplan
tısı düzenleyen

Osmangazi- Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, daha önce 
Kavaklı, Alaaddin, 
Osmangazi, Molla 
gürani ve Çekirge 
Mahalleleri kitapları, 
Bizim Köy Projesi 
kapsamında ise 
Seferiışıklar, Mürsel 
ler, Tuzaklı, Dağakça 
ve Uluçam kitapları 
nı, Bizim Çarşı Proje 
sinde de Okçular ve 
Koza Han kitaplarını 
çıkarttıklarını söyle
di. Yaklaşık 65 kişi 
ve kaynaktan yarar

lanılarak hazırlanan 
kitabın, kentlilik bi 
linçinin geliştirilmesi 
amacıyla hazırlandı 
ğını vurgulayan 
Altepe, "14 tarihçi 
ve akademisyen 
mahallenin tarihine 
ilşikin makaleler . 
de kitapta 
bulunuyor. Kitapta 
Mudradiye'nin dünü 
ve bugünü incelene 
rek, eskiden bu 
mahallelerinde 
yaşayan gayri 
müslimler ve müslü- 
manlar arasındaki

ilişkiler de etüd 
edildi. Ayrıca, 
mahalledeki ikti
sadi çalışmalara 
da yer verildi. 
Kitap sayesinde 
Muradiye'de gizli 
kalmış bir çok 
değerimiz ortaya 
çıkartıldı." 
diye konuştu. 
Altepe, çalış
maların devam 
edeceğini, yeni 
proje olarak da 
Yahudilik olarak 
bilinen Kuruçeşme 
Mahallesi'nde

gerçekleştirileceğini 
sözlerine ekledi.

ÖSS 2000 tercih kılavuzu yayınlandı
Sonyçlan geçen hatta açıklatan ÖSS'den sonra simdi de teıcih helecanı yssayan HıeDciieı dikkal! Sııuç Mgeleri adrese lelmeyueL
Üniversite adayları 

I nın, Öğrenci Seçme
Sınavı sonuçlarına 
göre tercih yapa
bilmeleri için gerekli 

t olan ÖSS Yükseköğ 
retim Programları 
ve Kontenjanları

' Kılavuzu, ÖSYM'nin 
internet sitesinde 
yayımlandı.

I Adaylar, içinde ter- 
1 cih formunun da 

olduğu Yükseköğre 
tim Programları Ve 
Kontenjanları Kıla 
Vuzunu, orta öğretim 
kurumu müdürlük
lerinden, ÖSYM 
Sınav Merkezlerin 
den ve ÖSYM büro-

j, larından 3 YTL 
karşılığı temin ede
bilecek. Kılavuz,

ÖSYM'nin 
www.osym.gov.tr 
internet adresinde 
de yer aldı, Tercih, 
yapma işlfemleri 23 
Temmuz-3 Ağustos 
2007 tarihleri arasın
da gerçekleştirile
cek. Tercihler, baş 
vuru merkezlerine 
yapılabileceği gibi 
bireysel olarak 
ÖSYM'nin internet 
adresinden TC Kim 
lik Numarası ve 
ÖSYS şifresiyle de 
yapılabilecek. Tercih 
bildirimi faks, posta, 
elektronik posta gibi’ 
yollardan yapılmaya
cak. Başvuru merke
zleri aracılığıyla ter
cihini yapacak aday
ların bu işlem için

başvuru merkezin
den randevu almaŞı 
gerekecek. Adaylar 
kılavuzda yer alan 
kurallara uygun ola 
tak doldurdukları 
formları, başvuru 
merkezine teslim 
edebilecekler.
Tercihler, internet 

yoluyla da ÖSYM'ye 
gönderilebilecek. Bu 
yolu kullanacak 
adaylar 
www.osym.gov.tr 
internet adresinden 
gerekli bilgilere 
ulaşabilecekler.
Adaylardan, 2007- 
ÖSS'ye girip 160 ve 

üstünde puan alan
lar, 2007-ÖSS'ye 
girip aynı zamanda 
sınavsız geçiş hakkı
na sahip olanlar ve 
sadece sınavsız 
geçiş için başvuran
lar tercih yapabile
cek. Özel yetenek 
sınavıyla öğrenci 
alan yüksek öğretim 
programlarına yer
leşmek isteyen aday
ların ise tercih formu 
doldurmalarına 
gerek bulunmuyor. 
Tercih yapacak 
adayların kendi alan
larında veya alanları 
dışında yazacakları 
programlara dikkat 
etmeleri gerekiyor. 
Adaylar, lisede 
okudukları alanla 

ilgili bir programı 
tercih ederlerse ÖSS 
belgelerindeki 0.8 
katsayısıyla çarpıla 
rak hesaplanmış 
puanlarını, alanları 
dışında bir programı 
tercih etmek istiyor-*, 
larsa 0.3 katsayısıyla 
çarpılarak hesaplan
mış puanlarını 
göz önünde 
bulunduracaklar. 
Sınavda 160 ve 
185 arasında 
puan alan adaylar 
meslek yüksek 
okulları ile açık 
öğretim programları, 
185 ve üstünde puan 
alan adaylar da 
lisans programları 
arasından tercih 
yapabilecekler.

GEMLİKLAND ZEYTİN DİYARI

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerinde 

Umurbey Zeytin Merkezi'ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere
BAYAN SATIŞ €L€MANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 
Yeni Zeytin Hali Toptancılar Sitesi 

No:38 - Gemlik /BURSA 
513 67 68 ■ 0-532 392 77 88

KİRALIK DÜKKAN

nvtiK 160.00 VTLKinn 
KUMLA VOLU ÜZERİ 

S€FA ve SİN€MA SOKAKTA 
KUMTUA BLOKLARI C/BLOK 

N0:l3-G€MLİK
0.534 490 32 59 
0.224 443 47 49

KAŞ€D€ B€Kl€WI€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

-UYGUN FİYATLARLA 
MrSAATTE 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

s
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

ZÜLFİKAR PALA

r.de
http://www.osym.gov.tr
http://www.osym.gov.tr


16 Temmuz 2008 Çarşamba Gemlik Körfez

Migren eğitimli 
kadınları seviyor
Dicle Üniversitesi 
(DÜ) Tıp Fakültesi 
Nöroloji Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Nebahat 
Taşdemir, migrenin 
eğitim düzeyi 
yüksek, her şeyi 
kafasına takan, 
mükemmeliyetçi 
kadınlarda daha 
çok görüldüğünü 
bildirdi.
Ataklar ve 
genellikle yarım 
baş ağrısı şeklinde 
kendini gösteren 
hastalığın atak 
sırasında hastanın 
ışıktan, sesten, 
kalabalıktan 
rahatsız olduğunu 
belirten Taşdemir, 
ayda 4-5 atağı olan 
hastalarda bazen 
bu ataklarıh 72 
saat kadar süre
bildiğin! ifade 
etti. Hastalığın 
kalıtımsal olabildiği
ni, yanıp sönen 
ışıklar, parfüm 
kokuları, peynir, 
özellikle kırmızı 
şarâp, portakal' 
türü meyveler, 
domates, salam, 
sosis ve turşu 
gibi gibi bekletflmiş 
gıdaların hastalığı 
tetiklediğini 
belirten Taşdemir, 
baş ağrısını 

tetikleyen en 
önemli faktörün 
stres olduğunu,, 
şehirli, eğitim । 
düzeyi yüksek, 
her şeyi kafasına 
takan, mükem
meliyetçi kadınlarda 
migrenin daha 
çok görüldüğünü 
söyledi.
Prof. Dr. Taşdemir, 
stresten ola
bildiğince uzak 
durma, oksijeni 
bol yerlerde 
yürüyüş türü 
hafif egzersizler 
yapma ve tetikleyici 
gıdalardan uzak 
durma önerisinde 
bulunarak, 
"Hastalarımızın 
doktor kontrolünde 
ilaç kullanması 
gerekiyor. Bazı 
baş ağrıları has
tanın hayatında 
gördüğü en kötü 
baş ağrısıdır. 
Beyninde bomba 
patlamış gibi 
hisseder.
Birdenbire yaşanan 
böyle bir ağrı, 
damar çatlamasına 
bağlı beyin kanâ- 
masrveya beyin 
tümörü olabilir. 
Bu durumda vakit 
geçirmeden nöroloji 
kliniğine başvurul
ması şarttır" dedi.

Miimİ sm failliğini nasıl anlarız?
türücü veya bağırDünyamız her geçen 

sene daha çok ısıhı 
yor. Meteoroloji ra 
porlarıha göre tem
muz ve ağustosta 
adeta kavrulacağız. 
Bu sıcak günlerde 
sık rastlanan sağlık 
problemlerinden biri 
de bizim tıp dilinde 
‘dehidratasyon* 
ismini verdiğimiz bir 
tablo, yani vücudu
muzun susuz 
kalmasıdır. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, yazdı. 
Dehidratasyonun 
başlıca iki nedeni 
vardır. Birincisi, 
vücuttan fazla sıvı 
kaybedılfnesi'diH 
Kusma ve ishaller, 
fazla idrara çıkma, 
aşırı terleme ve yük
sek ateş gibi. İkin
cisi ise bulantı, 
iştahsızlık... gibi 
nedenlerle yeteri 
kadar sıvı ahnama- 
masıdır. Yeteri kadar 
sıvı alınmadığı 
takdirde sıcak hava
da yapılan ağır egz
ersiz ve sporlar da 
dehidratasyona yol 
açabilir.
Kısa zamanda kilo 
vermek amacıyla 
özellikle halterci, 
güreşçi gibi bazı 
sporcuların saunaya 
girerek, idrar sök- 

sakları çalıştırıcı ilaç 
alarak vücutlarından 
aşırı su kaybı yara|> 
maları da dehidrat',- 
syona yol açabilir. 
Normal bir erişkin, 
terleme ile, nefes 
alıp verme ile, idrar 
ve dışkı ile günde 
ortalama olarak 2.5 
litre sıvı kaybeder. 
Bu sıvılar ile vücud
un sıvı dengesini 
düzenleyen sodyum, 
potasyum ve 
kalsiyum gibi elek
trolitler de yitirılir. 
Ancak, yediğimiz 
içtiğimiz besinlerle 
ve içeceklerle kay
bettiğimiz sıvı ve 
elektrolitleri yerine 
koyarız ve her hangi 
bir sağlık problemi 
ortaya çıkmaz. 
Bebekler susuzluğa 
daha hassas 
Dehidratasyonun 
hafif,, orta ve ağır 
olmak üzere dere
celeri var. Vücut 
ağırlığının %1-2' 
sinin kaybedilmesi 
hafif dehidratasyona 
yol açarken, bunun 
%10-15'i bulması 
ağır dehidratasyona 
neden olur. Ağır 
dehidratasyonun 
ölüme kadar giden 
önemli bir sağlık 
problemi olduğunu 
hemen hatırlatmak 
istiyorum.
Bebekler, küçük 
çocuklar dehidrata

syona daha 
duyarlıdırlar, çünkü 
vücutlarının daha 
büyük bir bölümü su 
içerir, metaboliz
maları daha hızlıdır, 
terleme kapasiteleri 
daha düşüktür, 
böbrekleri de 
erişkinlerinki kadar 
su tutamaz. 
Tansiyon düşmeye 
başlarsa tehlike var 
Vücudumuzun 
susuz kaldığını nasıl 
anlarız:
• Ağzın ve dudak
ların kuruması, 
tükürüğün azalması 
ve daha yapışkan 
olmaya başlaması 
• Bebeklerde 
bıngıldakların 
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.
Vücudumuzun 
susuz kalmasının ilk 
belirtilerinden biri 
kan basıncımızın, 

yani tansiyonu
muzun düşmeye 
başlaması ve kalp 
atışlarının hızlan
masıdır. Bu düşüşü, 
özellikle yatar 
durumdan birden 
ayağa kalktığımızda 
daha belirgin 
hissederiz, başımız 
döner, gözümüz 
karar, gözümüzün 
önü pul pul olur. 
Deri kurudur ve 
elastikliği azalmıştır. 
Meselâ, derimizi 
elimizin üst kısmın
dan çimdikleyip 
bıraktığımızda 
normalde hemen 
eski durumuna 
döner, ama 
dehidratasyon 
durumu varsa 
derinin eski 
durumunu 
alması hayli 
zaman alır. 
Dehidratasyona 
karşı önlemler 
Sıvı kaybını azalt
mak için, çok gerekli 
değilse sokağa 
çıkmayın (özeljikle y 
saat 11-16 arası), 
açık renk, bol, 
pamuklu kıyafetler 
giyin, güneş altında 
efordan kaçının, böl 
su, ayran veya soda 
veya sporcu içecek
leri için, meyve, 
sebze ve salata 
yiyin, alkol kullan
mayın, fazla kahve 
ve çaydan uzak > 
durun.

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 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcıhğı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

I
K

B

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

Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 qq
Sahil Dev. Hast. r.*, *>*> 00Mer.Sağ.Ocağı 23 29
Tomokay Tomografi 513 10 60
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza 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

16 Temmuz 2008 Çarşamba 
SEDA ECZANESİ 

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3110 
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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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 Cad. Gemlik / BURSA

TEL: 0.224 513 60 40



O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANA SINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umuıbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
iMww.aykentilkogretim.k12.tr

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

17 Temmuz 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

MİMİİMHlMl
Özdilek Alışveriş Merkezleri tarafından 37. yıl nede 
niyle düzenlenen hediye çekilişi sonuçları açıklandı. 
Gemlik Özdilek Müşteri Danışmanı Ayfer Aksu tarafın
dan yapılan açıklamada, BMW’nin İzmir’de bir talihliye 
çıktığını, Gemlikli müşterilerin'bilgisayar, LCD tele
vizyon, cep telefonu, Playstation gibi hediyeler kazan 
dığını söyledi. Asıl ve yedek talihliler listesinin Gem 
lik Özdilek'te giriş kapısına asıldığı belirtildi.

Sağanak yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazaları maddi hasarla atlatıldı 

Kırmızı ışıkta duramadı 
S Dün başlayan sağanak yağış kazalara neden oldu. Aynı anda meydana gelen iki 

kazada maddi hasarla atlatıldı. Dörtyol'da meydana gelen kazada, Zonguldak’a gitmek
te olan Yusuf Leylekçi yönetimindeki özel araca, Mehmet Yurtseven yönetimindeki 
kamyon kırmızı ışıkta duramayınca arkadan çarparken, İlçe Jandarma Komutanlığı kar 
şısında Mustafa Kuşak yönetimindeki kamyon ise şarampole devrildi. Haberi sayf. 3’de

Ergenekon iddianamesinde 
bir çok yeni iddia var.

Ecevit'i de 
[ devirmek 
istemişler
Hazırlanması 1 yıl 1 ay süren İ 
Ergenekon iddianamesiyle ilgili 
her gün yeni bilgiler sızıyor. Son 
iddialara göre Türkiye’de geçmiş 
dönemde meydana gelen faili 
meçhul olaylar, şüphelilerin ev ve ’ı c 
iş yerlerinde yapılan aramalarda 
ele geçirilen belgelerde yer alıyor. 
Ancak, sanıkların bu eylemlerden 
sorumlu tutulmalarına ilişkin yeter
li delil bulunamadı. Devletin ku 
rumlarıyla bağlantısı anlatılan id 
dianamade, devletin birçok birimi 
nin de Ergenekon’dan haberdar 
olduğu iddia edildi.

Haberi sayfa 7’de

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Ekonomik sıkıntı büyüdü
AKP’ye açılan kapatma davası ve ardın

dan yürütülen Ergenekon soruşturması 
ülkeyi içinden çıkılmaz bir kaosa sürükle
di.
AKP hükümeti ekonomiyi falan unuttu.
Ardarda yapılan zamlar, işin içinden çıkıl

maz durumlar yarattı.
Piyasalarda deprem başladı. Dev. 5’de

Çizerimiz Barış, Malatya yolcusu
Gazetemiz ‘Çiziyorum’ köşesi çizeri ve Özel Aykent İlköğretim 
Okulu öğrencisi Barış Güler, bugün Malatya’ya gidiyor. ‘Turgut 
Özal ve Hayalimdeki Tonton Dede’ resim yarışmasında Gemlik 
ve Bursa’da ilk üçe girmeyi başaran çizerimiz, Bursa’yı tem- 
silen Malatya’da yapılacak ödül törenine katılacak. 19 Temmuz 
2008 Cumartesi günü saat 15.oo’de Malatya Sabancı Kültür 
Merkezi’nde düzenlenecek olan törene Görsel Sanatlar Öğret
meni Burçak Uslu ve Yazı İşleri Müdürümüz Serap Güler ile bir
likte katılacak olan Barış Güler, Turgut Özal Düşünce ve Hamle 
Derneği tarafından düzenlenen yarışmada, ‘Özel Jüri Ödülü’ne 
layık görülerek, laptop ile ödüllendirilmişti. Törende, dereceye 
giren öğrenci ve öğretmenlere ödüllerinin Malatya Belediye 
Başkanı H. Cemal Akın tarafından verileceği bildirildi.

iMww.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Tarihi camiden minaresi kaldı ı
---------------------------------?  .ı./ jul <.G- - ' d— I

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Önceki akşam 
Gencali 
Mahallesi’nde 
meydana gelen 
yangında tarihi . 
değeri olan 
cami tamamen 
yanarken 
sadece minaresi 
ayakta kaldı.
Gece saat 22:00 
sıralarında

cami imamının 
kaldığı evde 
elektrik 
kontağından 
çıktığı tahmin 
edilen yangın 
kısa sürede evin 
yanında bulunan 
ve tarihi çok 
eskilere dayanan 
ve halen 
kullanılmayan 
camiye 
sıçradı.

Vatandaşların 
Gemlik itfaiyesi’ne 
haber vermesinin 
ardından Gencali 
Mahallesi’ne 
gelen itfaiye 
ekibi yangının 
büyümesini de 
göze alarak
Bursa Büyükşehir 
itfaiyesi ile 
çevrede bulunan 
fabrikaların 
itfaiye ekiplerine

haber verdi. 
Gemlik İtfaiyesin
den 4 ve Büyük 
şehir itfaiyesinden 
4 ile fabrikalardan 
2,arazöz ve 
tankerlerle 
yapılan 
müdahalede 
yangın çevreye 
zarar vermeden 
saat 02.00 
sıralarında 
tamamen

söndürüldü. 
Sabahın ışıklarıyla 
birlikte cami 
yangınının ne 
kadar büyük 
olduğu gözler 
önüne serilirken 
tarihi çok 
eskilere dayanan 
camiden sadece 
minaresinin 
ayakta kalması 
Gencali/Mahalle 
sakinlerini şok

etti.
Uzun yıllar 
köy statüsünde 
olan Gencali'ye 
hizmet veren 
tarihi camiden 
elektrik 
kontağından 
çıktığı tahmin 
edilen yangın 
sonucu sadece 
minaresinin 
kalması üzüntü 
yarattı.

(Jt$AIIIIK-KlllAlll(llİXIIAİIIEIEIIvelpiEIII
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

Deprem filmi
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, 
iç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

MANASTIRCA MÜSTAKİL VİLLALAR 

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

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

çekilecek
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 17 Ağustos 
Gölcük Depremi'nin 
10. yılında 
Gölcük depremini 
anlatan film 
çekilecek.
Ünlü yönetmen 
Ezel Akay'ın 
yönetmenlik 
koltuğuna 
oturacağı filmde, 
başrolleri Okan 
Bayülgen ve 
Meltem Cumbul 
paylaşacak 
Yüzyılın en 
büyük felaket
lerinden biri 
olarak gösterilen 
17 Ağustos 
1999 Gölcük 
Depremi, film 
haline getiriliyor. 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
teklifi ile gerçek-

(eştirilecek 
olan filmin yönet
menliğini ise 
Ezel Akay 
üstlenecek.
Yazar Sami 
Dündar'ın 
"Her Şeyin 
Bittiği Yer" 
adlı romandan 
esinlenerek 
gerçekleştirilecek 
filmin başrollerinde 
ünlü oyuncular 
Okal Bayülgen 
ve Meltem Cumbul 
yer alacak.
Çekimlerinin 
Seka alanı, 
Erenler ve Cedit 
Mahallerinde 
gerçekleşeceği 
film öncesinde, 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ile 
yönetmen Ezel 
Akay arasında bir 
protokol imzalandı.

+
ABONE OLDUNUZ MU?

Mimıııf  uııuıiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Sağanak yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazaları maddi hasarla atlatıldı

Kırmızı ısıltta duramadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dün saat 16.30 
sıralarında Hisar 
Mahallesi sinya 
lizasyon lamba 
larında meydana 
gelen kaza maddi 
hasarla ucuz 
atlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa istika 
metinden gelen ve 
Zongul dak'a git
mekte olan Yusuf 

d-eylekçi yönetimin
deki 67 EY 042 
plakalı özel araç kır
mızı ışık yanınca 
durdu. Aynı anda 
arkasından gelmekte 
olan ve Mehmet 
Yurtseven'in

kullandığı
27 NF 492 plakalı 
kamyon duramayın
ca önündeki 
araca hızla çarptı.

Arka kısmından 
hasar gören 
araçta bulunan 
Yusuf Leylekçi 
ile ailesi kazadan

yara almadan 
kurtulurken 
kamyonun çekilmesi 
için yol bir süre 
trafiğe kapatıldı.

mmmn şarampole yuuarlanıfı
Yağışlı havalarda 
sürücülerin 
büyük tehlike 
yaşadıkları 
jandarma karşısında 
dün yine aynı 
kaza yaşandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
istikametinden 
gelen 34 VG 930 
plakalı kapalı 
kasa kamyonun 
sürücüsü 
Mustafa Kuşak, . 
havanın yağışlı 
olması nedeniyle 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetti. 
Direksiyona 
hakim olamayan 
Mustafa Kuşak'ın 
kullandığı kamyon 
bir anda yan 
yatarak şaram 
pole yan yattı. 
Kullandığı

ambulansıyla 
olay yerine gelen 
sağlık ekibi yapti. 
Hafif sıyrıklarla 
kabayı atlatan

kamyonda olayı 
gören vatandaşların 
yardımıyla çıkarılan 
Mustafa Kuşak'a 
ilk müdahaleyi 112

sürücü Mustafa 
Kuşak olayjlft,; 
şokundan uzun 
süre kendini kur- 
taramadı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com  
www.milliyet/blog/ö?can vural

YazıYORUM

Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk diyor ki;
“Türkiye’nin temel sorunu namussu

zluk veya namussuzlar sorunudur. Bu 
sorunu çözün, Türkiye’nin başka sorunu 
kalmaz.

Bu sorunun çözümü ardından öteki 
sorunlar kendiliğinden çözülecektir.

Çünkü tümü namussuzluk sorununun 
yan ürünüdür.”

Ahlakın esası dürüstlüktür.
Yani olduğun gibi görünmek veya 

göründüğün gibi olmak...
Zaafların bulunması insanı ahlaksız 

yapmaz, hatalı yapar, günahkâr yapar. 
Hatalar tamir edilir, günahlar ise tanrısal 
rahmet tarafından affedilir.

Ahlaksızlık yani dürüst olmamak farklı 
bir şeydir..

Hatalı olmak bir zaaftır, sürçmedir.
Ahlaksızlık ise bir temel çürümedir, 

kötü niyet ürünüdür.
Türkiye’deki akıl almaz çarpıklıkların 

başında din-ahlak ilişkisindeki çelişki 
gelmektedir.

Türkiye, görülmedik bir hızla dincileşir 
ken, görülmedik bir hızla da ahlaksızlaş- 
maktadır.

Yalancılık, dolandırıcılık, yolsuzluk, 
düzenbazlık... gibi temel bozukluklar liste 
sinde her gün biraz daha yukarılara çıkı 
şımız, dünyanın izlediği ve bizim de önü 
müze koyduğu bir gerçektir.

Ne yazık ki, Türkiye, yalandan hırsı
zlığa, kamu kaynaklarını talandan mafya 
zulümlerine kadar her türlü suç ve rezil
liğin, her türlü ahlaksızlık ve düşüklüğün 
doruğa tırmandığı bir ülke haline gelmiş 
bulunuyor.

Bir yanda, temeli ve amacı ahlâk olan 
İslam adına yuz bine ulaşan cami, (sağlık 
ocaklarının toplam sayısı 7500, okulların 
toplam sayısı 67 bin), gökleri tırmalayan 
on binler minare, öte yanda zirveye tır
manmış ahlaksızlıklar...

Bundan ilginci, ahlaksızlığın en 
zehirlisi olan riyakârlık, iftira, kamu kay
naklarının talanı gibi temel çürümelerde 
öne çıkmış isimlerin önemli bir kısmı din
cilikleriyle de ünlü kişiler...

Böyle bir çarpıklık tarihte az 
görülmüştü/*.

Dinselleşme arttıkça ahlaksızlık, vur
gunculuk ve ikiyüzlülük de artıyor.

Bu nasıl iştir, nasıl bir garabettir?!
Dinin gerçeğinin uygulanmasına bile, 

‘ibadette azalma yaratılıyor’ gerekçesiyle 
karşı çıkan insanların, orman yağmalama 
sına, kamu mallarının talanına, insan 
haklarının çiğnenmesine, kadının hor
lanıp ezil meşine karşı çıktıklarına tanık 
olamıyoruz.

Kısacası, İslam, birileri aracılığıyla 
âdeta ahlaksızlık, akıl dişilik, düzenbazlık 
üreten bir din olarak algılanır oldu...

Siyaseti çürüten temel olumsuzluk da 
dürüstlüğün göçürülmesidir.

Siyaset, ne yazık ki, büyük çoğunluğu 
itibariyle, olduğu gibi görünmeyenlerle 
göründüğü gibi olmayanların küme- 
lendiği biujıesleğe dönüştürüldü.

Çok doğru, aynen katılıyorum...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6?can
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Bursa'da, suç 
işleme oranının 
yüksek olduğu 
bölgeler arasından 
seçilen 330 ayrı 
noktaya toplam 430 
kamera nin konul
masını kapsayan 
Mobil Elekt ronik 
Sistem Entegras 
yonu (MOBESE) 
6 ay içerisinde 
hizmete ğirecek. 
MOBESE'nin alt yapı 
hizmetleri protokolü 
valilik binasında 
düzenlenen törenle 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, İl 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir ve 
Türk Telekom İl 
Yöneticisi Mustafa 
Öztürk tarafından 
imzalandı.

Görkem Kebap hizmete glıdi

Seyfettin ŞEKERSOZ
Uzun yıllardan bu 

I yana Gemliklilere 
hizmet veren 
Görkem Kebap 
Salonu yenilenmiş 

I görüntüsüyle 
yeniden 
hizmete açıldı. 
İstiklal Caddesi

TELEKOM ALT 
YAPI HİZMETİ İÇİN 
5 MİLYON YTL 
ALACAK 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Bilgi 
İşlem Şube Müdürlü 
ğü tarafından gelişti 
rilen MOBESE 
projesi, nihayet 
hayata geçiriliyor. 
Projenin alt yapı 
hizmetlerini içeren 
protokolü Bursa 
Valibsi Şahabettin 
Harput, II Emniyet 
Müdürü Tahsin De 
mir ve Türk Telekom 
İl Yöneticisi Musatfa 
Öztürk tarafından 
imzalandı.
İmza töreninde konu 
şan Vali Harput, suç 
işleme oranının yük
sek olduğu 330 ayrı 

üzerinde yeniden 
dekore edilen ve 
işletmeciliğini 
İlhami Erdoğan'ın 
yaptığı Görkem 
Kebap Salonu'nun 
açılışını AKP 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin yaptı. 
Çarşı Camii imamı 
Süleyman Yedek'in 

noktaya ilk etapta 
430 kameranın yer
leştirileceğini belirte 
rek; "Daha evvel 
MOBESE'nin 
binasıyla alakalı 
belediyelerimizle 
binaların bir an 
önce bitirilmesiyle 
ilgili protokol yap
mıştık. Bugün 
MOBESE'nin alt 
yapı biriminin yapıl
masıyla ilgili pro
tokol imzalıyoruz. 
MOBESE bir yönüyle 
alt yapı bir yönüyle 
de üst yapıdan olu 
şan 2 birim halinde 
hayata geçirtiyor.
Valilik olarak projeyi 
Telekom teşkilatıyla 
birlikte yürütmeye 
karar verdik. Bu 
porotokol, projenin 

okuduğu duanın 
ardından alkışlarla 
açılan Görkem 
Kebap salonu'nda 
yöresel kebap 
çeşitlerinin yanı 
sıra yemek çeşitleri, 
pide ve cantık 
çeşitleri, lahmacun, 
köfte çeşitleri, 
tatlılar, salatalar 

alt yapı hizmetlerini 
içeriyor. Telekom'la 
alt yapı hizmetleri 
konusunda 5 yılılğı- 
na anlaşmaya var 
dik. Telekom, proje 
nin bakımını da üst 
lendi. Yıllık 1 milyon 
YTL olmak üzere 5 
yıllığına 5 milyon 
YTL 'ye anlaşmaya 
vardık. Projenin üst 
yapı hizmetlerinin 
ihalesi de önümüz 
deki günlerde yapıla
cak ve 6 aylık gibi 
bir sürede MOBE 
SE'nin şehrimizde 
hayata geçirilmesini 
hedefliyoruz. Proje 
nin kamera ve bina 
donamını içeren üst 
yapı ihalesinin de 10 
milyon YTL dolayın
da olacağını tahmin 

bulunuyor.
"Önce müşterimizin 
memnuniyeti" 
sloganıyla hareket 
ettiklerinin altını 
çizen işletmeci 
İlhami Erdoğan, 
müşterinin damak 
tadında asla 
aldanmayacağını 
ifade ederek, 

ediyoruz." dedi. 
MOBESE'nin önü 
müzdeki dönemde 
sadece polisin so 
rumluluk bölgesinde 
değil, jandarmanın 
da sorumluluk 
bölgesindeki 
semtlere kurula
cağını belirten 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput; 
"Halkımıza hayırlı 
olsun. Şehrimizin 
güvenliği ve halkı 
mızın huzuru herşe 
yin üzerindedir. 
Projeye katkı sağla 
yan herkeşe çok 
teşekkür ediyorum" 
diye konuştu. 
Türk Telekom 
Bursa İl Yöneticisi 
Mustafa Öztürk de, 
proje kapsamında

"Sloganımızda 
olduğu gibi önce 
müşterimizin 
memnuniyetidir. 
Müşterimizin 
memnun olması ise 
bizim işimizi iyi 
yaptığımızı gösterir. 
Buna çok dikkat 
ediyoruz ve bütün 
ürünlerimiz kendi 

belirlenen 330 nok
taya 430 ka mera 
yerleştirileceğini 
kaydetti. Kamera 
ların yerleştirileceği 
bölgelerin suç 
işleme oranının 
yüksekliğine 
göre belirlendiğini 
anlatan Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir ise "Yıllar 
süren hazırlıkların 
ardından MOBESE 
şehrimizde 
faaliyete başlıyor. 
Kurulacak ka 
meralar plaka 
okuma özelliği de 
taşıyor. Kameralar 
sadece merkez 
Osmangazi ve 
Yıldırım ilçelerine 
kurulacak." 
diye konuştu.

imalatımızdır" 
dedi.
Görkem kebap 
Salonunda ayrıca 
günlük açık büfe 
kahvaltı verilirken 
toplu yemek ve 
nişan, doğum günü 
ve özel toplantılar 
için salonun tahsis ■ 
edileceği bildirildi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Ekonomik sıkıntı büyüdü
Hangi sektöre giderseniz 

gidin sıkıntıyı duyacaksınız.
Duymayan yalnız iktidarda

ki parti..
Çekler ve senetler ödenmi 

yor, alacaklılar icranın kapı 
larını aşındırıyor, para ortalık 
tan kalktı gibi..
Borçlu olan telefona çıkmı 

yor, sözünde duramıyor.
Bir kör döğüş gidiyor ama bilen yok.
Bu gidişin nereye varacağı belli değil.
Siyaset sahnesinde bir Ergenekon tut

turdular gidiyorlar..
Kârşılarındakileri metedebilmek için, 

yandaş medya ile birlikte bilgi kirliliği ve 
yalan iddialar ortaya atarak, aylardır 
kamuoyunu oyalıyorlar:

Çamur at izi kalsın taktiği güdülüyor.
Atatürkçülüğü savunan, ulusalcılığı 

savunanları darbeci yapıp çıktılar.
Açılan Ergenokon davasına bakın.
Kaç sanığı var bu davanın?
Bu kadar insanla mı darbe yapılacak..
Başsavcının iddiasında darbeden değil, 

terör örgütü kurmaktan söz ediliyor.
Genel Kurmay Başkanlığı Başsavcısı, 

Örnek Paşa ile ilgili bir soruşturma 
başlatmadıklarını, Ergenekon savcısın
dan böyle bir istemlerinin olmadığını 
açıkladı.
Ama yandaş medya hergün yalan üzeri

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

ne yalan haberler üretiyor.
Hükümet Ergenekon savcılığına soyun

du, muhalefet ise Ergenekon’da sorgu
lananların avukatlığına.
Ekonominin gidişi kötüymüş kimsenin 

umurunda değil.
Sanayici zordaymış, esnaf bitmiş, tüc

car çıkmazdaymış, lafü güzar..
Ergenekonla yatıp, Ergenekohla kalkı

yoruz.
Bu gidiş iyi değil.
Türkiye bir hesaplaşma 

içinde..
Kimsenin suçluyu koruma gibi 

bir konumu yok.
Gerçekten birileri devlet içinde 

yasa dışı işler karıştırıyorsa, 
hukuk kuralları içinde üzerine 

gidilmeli.
Ama, iktidar bunu kendini eleştirenlere 

karşı bir koz olarak kullanmamalı.
Bu tehlikeli bir oyundur.
Bu oyunda kazandığını sananlar ola

bilir, sonunda kaybeden onlar olur.
Ergenekona kilitlenen bir iktidar ülke 

nin bütününü görebilmeli.
AKP can derdine düşmüş durumda. 

Gözü piyasaları bile göremiyor.
Bir kör döğüştür gidiyor.
Enflasyon hortladı..
Bu durumdan tekelci sermaye yarar

lanıyor.
Küçükleri yok ediyorlar..
AKP bu gidişini altından kalkabilecek 

mi?
Biraz zora benziyor.
Ülke kargaşaya itildi.
Bunun başlangıcında türban yok mu?
Bakın bugün nerelere gelindi.
Kavga giderek büyürken, filler pireleri 

ezmeye devam ediyor.

[leiifii lesisan yangına neılen olılıı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İstiklal Caddesi 
bulunan bir Izgara 
ve Yemek Salo- 
nu’n da dün 
meydana 
gelen yangın 
başlamadan 
söndürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, saat 14.30 
sıralarında meydana 
gelen olayda, 
elektrik kablolarının 
lokanta iç bacasına 
yakın olmasından 
dolayı yanması 
sonucu yangın 
çıktığı belirtildi.
Elektrik kablolarım 
yanmaya başlaması 
ürerine çıkan , 
yangın sırasmda 
lokantada bulunan 
müşteriler dışarı 
çıkarılarak 
itfaiyeye 
haber verildi.
Lokantanın 
arka tarafına 
gelen itfaiye 
ekipleri elektrik 
'kablolarında

emlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa Jandarma 
Komutanlığı'na 
bağlı ekipler tarafın
dan düzenlenen , 
uyuşturucu 
operasyonunda 
İran'dan Türkiye'ye 
getirilen ve gemiyle 
yurt dışına sevk 
edilmesi planlanan 
46.5 kilogram 
eroin ele geçirildi.

„ Edinilen bilgiye 
göre, yurt dışına 
uyuşturucu madde 
çıkarılacağı bilgisi 
üzerine İl Jandarma 
Komutanlığı'na 
bağlı ekipler 
harekete geçti. 
Jandarma, 2 aylık 
takip sonucunda 
bir aracın GEM- 
PORT limanına 
geleceği haberi 
üzerine aracı 
takip ederek 
operasyon 
düzenledi.
Aylar süren takibin 
ardından İran'dan

getirilen 46.5 kilog 
ram eroini gümrük
teki gemiye ulaştır
mak isteyen otomo
bil jandarma tarafın
dan durduruldu.
Araçta, yapılan 
aramada bagaj 
kısmındaki zulada 
89 paket halinde 
uyuşturucu ele 
geçirildi. Operasyon 
da E.K isimli kişi 
göz afıina alınırken 
operasyonun de 
vam ettiği öğrenildi. 
Uyuşturucu tacirle 
rinin güvenlik güç
lerine yakalanma
mak için eroin 
maddesini paketler 
halinde alüminyum 
folyo ve 7 kat 
karbon kağıdına 
sardıkları belirlendi. 
Avrupa ülkelerine 
gönderilmek iste
nen uyuşturucuların 
maddi değerinin 
500 bir Euro 
olduğu bildirildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Meımrallâıısios'taeltzaınnıiiMesi
Hükümet, 1,5 milyon 
devlet memuruna, 
15 Ağustos’ta "ek 
ödeme zammı" yap
maya hazırlanıyor. 
Ek ödeme iyileştir 
meleri 3 ya da 4 yıl 
boyunca devam 
edecek ve en geç 4 
yıl sonunda, kamu
da "eşit işe eşit 
ücret" ilkesi hayata 
geçmiş olacak. 
Edinilen bilgiye 
göre, Devlet Bakanı 
Murat Başesgioğlu 
koordinatörlüğünde, 
Maliye Bakanlığı, 
Devlet Personel 
Başkanlığı ve diğer 
ilgili birimlerin 
katılımıyla yürütülen 
"Kamu Personelinin 
Yeni Maaş Sistemi" 
çalışması tamam
landı. Başlangıçta 
maaş sisteminde 
köklü bir revizyon 
öngören taslak, 
Meclis'in tatile gire
ceği dikkate alı
narak, "Ek Ödeme 
Düzenlemesi"ne 
dönüştürüldü ve 
Bakanlar Kurulu'nda 
da bu şekliyle 
kabul edildi.
Bu hafta içinde 
Meclis'te efe alın
ması öngörülen 
düzenleme, gün
demdeki bir

tasarının 
görüşülmesi sırasın
da verilecek bir 
önergeyle hayata 
geçirilecek.
375 Sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamenin ek 
3'ünçü maddesinde 
değişiklik yapıl
masını öngören 
önergeyle ek ödeme 
almayan devlet 
memurlarına ver
ilmekte olan denge 
tazminatı kalkacak. 
-İŞİN NİTELİĞİNE 
GÖRE AYRI ORAN 
BELİRLENECEK- 
Yeni düzenlemeyle 
1 Temmuz 2006 
tarihinden bu yana 
1850 gösterge 
rakamının memur 
aylıklarına uygu
lanan katsayıyla 
çarpımı sonucu 
bulunacak tutarda 
yapılan ödemenin 

yerini, "En yüksek 
devlet memuru 
aylığının (ek 
gösterge dahil) 
yüzde 200'ünü 
geçmemek üzere, 
her ay ek ödeme 
yapılabilir" hükmü 
alacak.
Ek ödemenin oranıy
la esas ve usulleri, 
"görev yapılan birim 
ye iş hacmi, görevin 
önem ve güçlüğü, 
görev yerinin özeİ- 
liği, çalışma süresi, 
personelin sınıfı, 
rütbesi, kadro veya 
görev unvanı, atan
ma usulüyle emsali 
veya benzeri görev 
ve unvanlarda bulu
nan personele mali 
haklar kapsamında 
yapılan her turiü 
ödemeler dahil 
almakta oldukları 
toplam ödeme tutar
ları gibi kriterler bir

likte veya ayrı ayrı 
dikkate alınarak" 
Maliye Bakanlığının 
teklifi üzerine, 
Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek.
Emsali veya benzeri 
görev ve unvanlarda 
bulunan personel 
arasındaki ücret 
dengesini sağlamak 
amacıyla, mali hak
lar kapsamında 
yapılan her türlü 
ödemeler dahil alın
makta olan tdplam 
ödeme tutarları esas 
alınarak, farklı oran
lar tespit edilebile
cek Veya hiçbir şek
ilde yeni belirleme 
yapılmayabilecek. 
Denge tazminatın
dan farklı olarak, 
makam, yüksek 
hakimlik, temsil 
veya görev 
tazminatı alanlar da 
ek ödemeden 
faydalanacak.
Başbakanlık başta 
olmak üzere 
çeşitli kuruluşlarda 
her ay maktu fazla 
çalışma ücreti alan
ların fazla çalışma 
ücreti, ek ödemenin 
altında kalırsa, 
bu personele de 
fâzla çalışma 
yerine ek ödeme 
verilecek.

İMİllliilM
Maliye Bakanlığı 
verilerinden yaptığı 
belirlemeye göre, 
Ocak-Haziran döne
minde bütçeye aldı 
ğından çok veren 
16 il toplam 63 mil
yar 17.5 milyon YTL 
fazla sağlarken, sağ 
ladığı gelir bütçe
den aldığı harcama 
yı bile karşılamayan 
65 il ise toplamda 
10 milyar 91.4 mil 
yon YTL açık yarat
tı. Merkezden yapı 
lan bütçe gelir tah
silat ve hârcamaları 
da 51 milyar 8.6 
milyon YTL açıkla 
sonuçlandı. Böyle 
ce ilk altı ayda mer 
kezi yönetim bütçe
si T milyar 917.4 
milyon YTL fazla 
verdi.
-İSTANBUL'DAN 
ALTI AYDA 33.7 
MİLYAR NET KATKI 
Yılın ilk altı ayında 
bütçeye 102 milyar 
505.9 milyon YTL 
olan toplam bütçe 
gelirlerinin 37 mil
yar 817.4 milyonla 
yüzde 36.9'u tek 
başına İstanbul'dan 
elde edildi. Aynı dö 
nemde 100 milyar 
588.5 milyon YTL 

olan toplam bütçe 
harcamalarından 
İstanbul'un aldığı 
pay ise yüzde 4 
oranında 4 milyar 
17.8 milyon YTL'de 
kaldı. Böylece Istan 
bul altı aylık dönem 
de bütçeye net ola 
rak 33 milyar 799.5 
milyon YTL aktar
mış oldu.
Kocaeli altı ayda 
aldığı 816.3 milyon 
YTL'lik harcamaya 
karşılık bütçeye 12 
milyar 250.6 milyon 
YTL aktararak net 
11 milyar 434.2 mil 
yon YTL fazla verdi. 
Aynı dönemde 8 
milyar 993.8 milyon 
YTL bütçe geliri 
sağlayan İzmir, 2 
milyar 6.9 milyon 
YTL bütçe harca
ması alarak net 
bazda 6 milyar 
986.9 milyon YTL'lik 
katkı yaptı. Altı ay 
da sağladığı 13 mil
yar 88.7 milyon 
YTL'lik bütçe geliri 
ne karşılık, 6 milyar 
511.1 milyon YTL 
bütçe harcaması 
alan Anka ra'nın 
bütçeye net katkısı 
.6 milyar 577.5 mil 
yon YTL oldu.

GEMLİK’TE BİR İLK

ÖZEL TASARIM CD Lİ MULTİMEDYA DAVETİYE PATENTİ 
YALNIZCA KÖRFEZ OFSET E AİTTİR.

35 YILLIK TECRÜBEMİZİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ İLE BİRLEŞTİRDİK
IDOSTLARINIZI SOT GÖSTERİSİ İLE | M

ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN

UNUTULMAZ OLSUN...
CD KULUM İÇİNDE ÖZEL TASAM OT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

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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Ergenekon iddianamesinde bir çok yeni iddia var.

Ecevit'i De devirmek istemişler
ti bütçe f 
rından r 
ı aldığı f 
:de 4 u 
milyar S 

ı YTL'de 
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< dönem ’ 
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Hazırlanması 1 yıl 1 
ay süren Ergenekon 
iddianamesiyle ilgili 
her gün yeni bilgiler 
sızıyor. Son iddialara 
göre Türkiye’de geç 
miş dönemde mey
dana gelen faili meç 
hul olaylar, şüpheli 
lerin ev ve iş yerle 
rinde yapılan arama 
larda ele geçirilen 
belgelerde yer alıyor. 
Ancak sanıkların bu 
eylemlerden sorum
lu tutulmalarına iliş 
kin yeterli delil bulu
namadı. İşte 2.455 
sayfalık iddianame 
de bulunduğu öğre
nilen birbirinden 
çarpıcı olaylar ve 
isimler:
KIŞLALI SUİKASTI: 
Sanıkların evlerinde 
yapılan aramalarda 
Ahmet Taner Kışlalı 
cinayeti, İşçi Parti 
si’nde yapılan ara
malarda ise Uğur 
Mumcu cinayetine 
ilişkin belgeler ele 
geçirildi.
FEHRİYE ERDAL: 
Örgütün belgelerin 
de DHKP/G ve 
Fehriye Erdal’a 

3. TÜRK BOYLARI 
HALK OYUNLARI ŞENLİĞİ

Gemlik Ülkü Ocaklan’nın organizasyonu ve 
Gemlik Halk Dansları Folklor Derneği’nin katkılarıyla

HALKIMIZ DAVETLİDİR
Dilde Fikirde İşte Birlik

_■ • ' Gaspıralı İsmail Beğ

KATILIMCILAR
Gemlik Halk Dansları Folklor Derneği
IrakTiirkleri • K.K.T.C. 
Makedonya - Yakutistan 
Karaçay • Kırım 
Azarbeycan ■ Tuva Türkleri 
Çeçenistan - Acara

Festivalimize, Ülkü Ocakları 
Eğitim ve Kültür Vakfı 

Genel Başkanı 
Harun Öztürk’de katılacaktır.

Târih: 19 Temmuz 2008 Cumartesi
Saat: 18.30 Balıkpazarı Meydanı, Ahmet Süren Meydanı, Yunus Emre Çocuk Parkı Yanında Halk Oy unlan Gösterileri 
Saat: 20.00 Gemlik İlçe Atatürk Şehir Stadyumu önünden başlayıp İskele Meydanı'nda son bulacak “Şenlik Yürüyüşü" 
Saât: 21.00 İskele Meydanı Festival Alanı'nda Halk Oyunları Şenliği ve Havai Fişek Gösterisi

ilişkin bilgiler de var. 
Bu nedenle Sabancı 
suikastı da yine 
araştırılan konular 
arasında yer alıyor. 
İddianamede 
Susurluk, PKK, 
Abdullah Öcalan’a 
da yer veriliyor.
MEDYA FİŞLENDİ: 
Türkiye’de tanınan 
bütün gazetecilerin 
ve bazı medya 
patronlarının örgüt 
tarafından belgeler 
hazırlanarak 
fişlendiği ve bunun 
üst kademeye arz 
edildiği öğrenildi. 
Gazetecileri CIA, 
MOSSAD, FBI, MİT 
ajanları gibi fişledik
leri iddianamede yer 
aldı. Örgütün her 
meslek grubunda 
fişleme yaptığı an 
cak sadece gazete
ciler için belge hazır
ladığı da anlatıldı. 
İLK 100 SAYFADA 
SANIKLAR VAR: 
İddianamenin yak
laşık ilk 100 say
fasında sanıklar, 
örgüt ve örgütün 
olayları yer alıyor. 
400 sayfaya yakın 

bölümde örgütün 
faaliyetleri ve deliller 
sıralanıyor, daha 
sonraki kısımlarda 
ise her sanığın ey 
temlerdeki rolü, 
bireysel durumları 
anlatılıyor. Sanık 
ların isimleri iddi
anamede operasyon 
sırasına göre yer 
alıyor.
ECEVİT 
KOALİSYONU: İddi
anamede darbelerin 
iki çeşit olduğu, bun 
lardan birinin silahlı, 
diğer planın ise 28 
Şubat süreci şeklin 
de olup, birçok hükü 
met döneminde bu 
girişimlerde bulunul
duğu yazıyor.
Ergenekon’un AKP’ 
den önceki araların
da Bülent Ecevit koa 
lisyonun da bulun- göstermeye çalıştığı 
duğu bazı hükümet * "
dönemlerinde darbe 
girişimlerinde bulun-' 
duğu belirtiliyor.
TEKİN DE

SUÇLANIYOR: 
Danıştay saldırısının 
ardından gözaltına 
alınıp serbest 
bırakılan ve hakkın

dâ takipsizlik kararı 
verilen Muzaffer 
Tekin, bu iddianame 
de saldırı nedeniyle 
suçlanıyor...
UYUŞTURUCU 
BAĞLANTISI:
Örgütün uyuşturucu 
bağlantısı olduğu da 
iddianamede yer 
alıyor ancak bu 
bağlantı hâlen delil- 
lendirilmeye çalışıl) 
yor. İddiaya göre ele 
geçirilen belgeler
den, “Toplumsal 
olaylarda Ergenekon 
ön plâna çıkmamalı’’ 
felsefesini benimse 
dikleri anlaşılıyor. 
HEM SAĞCI HEM 
SOLCU HEM DİNCİ: 
Ergenekon’un etnik, 
grupları düşman ola 
rak gördüğü, herkesi 
birbirine düşman 

da iddia ediliyor. ' 
Örgütün içinde sağ 
öl, solcu, dinci, mil
liyetçi, radikal dinci 
gibi birçok grubun 
olduğu öne sürülü. 
yor. Örgütün, sağcı 
lar ile solcuları yön
lendirip toplumsal 
olay çıkardığı, insan

ların dini duygularını 
kullandığı ve etnik 
grupları birbirlerine 
karşı kışkırttıkları da 
belgelerde yer alıyor. 
10 SİVİL TOPLUM 
KURULUŞU ZANLI: 
İddianamede örgütle 
bağlantılı 10’a yakın 
sivil toplum örgütün
den bahsedildiği ve 
bu derneklerin de 
halkı yönlendirmek 
için, kullanıldığı 
anlatılıyor. 
KEMALİZM 
DİNSİZLİK: 
Kemalizmi dinsizlik 
olarak lanse ettiği 
öne sürülen Ergene 
kon’uh, Atatürk’ün 
de farklı bir tarikat
tan olduğuna inan 
dığı belirtiliyor. 
Anayasada tanım
lanan Atatürk mil
liyetçiliğinin örgütün 
milliyetçilik anlayışı 
nın bağdaşmadığı da 
ifade ediliyor. 
ÖRGÜT PKK 
EYLEMLERİNİ DE 
YÖNLENDİRDİ: 
Örgütün belli dönem 
lerde bazı olayları 
yönlendirdiği öne 
sürülüyor.

Bu olayların arasın
da PKK, DHKP-C 
eylemleri, Ankara 
ve Diyarbakır’daki 
patlamalar ile 
mitingler de var. 
ERGENEKON 51 
YILLIK ÖRGÜTMÜŞ: 
Ele geçirilen 
belge ve kitaplarda 
örgütün resmi 
kurutuş tarihinin 
1957’ye dayandığı, 
hatta Cumhuriyet 
öncesine bile git
tiğinin öğrenildiği 
söylenen iddi
anamede yurt 
dışı bağlantıları da 
detaylı bir şekilde 
anlatılıyor. İddi
anamede ayrıca 
Ergenekon’un İşçi 
Partisi’nin seçimlere 
girme ve aldığı oy 
oranlarına ilişkin 
raporlara da yer 
veriliyor. Devletin 
kurumlarıy-la 
bağlantısı anlatılan 
iddianamade, 
devletin birçok 
biriminin de 
Ergenekon’dan hab
erdar olduğu, ancak 
gücünden korktuğu 
da ortaya çıktı.
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Kayıntfalidesinl Maili
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de bir kadın, damadı 
olduğu öne sürülen 
kişi tarafından bıçak 
landı. Olay yerine 
gelen 112 Acil Ser 
vis Ambulansı ile 
hastaneye kaldırılan 
kadının sağlık duru
munun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Küçükbalıklı 
Mahallesi Özen

Sokak'ta silahla 
yaralama ihbarı alan 
polis ekipleri olay 
yerine geldiğinde 
ikamet eden Fatma 
Çetin'in (50) 
bıçakla yara
landığını belirledi. 
2 çocuk annesi 
Fatma Çetin, 
olay yerine gelen 
ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken zanlı

DEVREN SATILIK
YÜKSEK CİROLU İŞ 

DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE 
ACİL DEVREN 

SATILIK
YALOVA YOLU ÜSTÜ ÜST GEÇİT ALTI 

ŞARK KIRAATHANESİ 
TEL; (0.224) 514 4316 GEMLİK

plakası alınamayan 
bir otomobile 
binen zanlı kaçtı. 
Yaralı kadının 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu öğre
nilirken polis, 
olayı Fatma 
Çetin'in kızı 
Halime'nin eşi 
Hakan K. tarafından 
gerçekleştirildiğini 
belirledi. Bir 
sünedir Halime ve 
Hakan çiftinin 
sorun yaşadığı 
ve ayrıhdğı 
belirtildi. Hakan 
K.'nin eşinden 
ayrılmasının 
müsebbibi olarak 
kayınvalidesi Fatma 
Çetin'i gösterdiği 
iddia edildi.
Olay sırasında 
Fatma Çetin'in 
oğlunun da evde 
uyuduğu belirlendi. 
Polis, olayla 
ilgili çok yönlü 
soruşturma 
başlatırken olaya 
karışan zanlının 
yakalanması 
için şehir genelideki 
polis ekipleri 
alarma geçti.

| BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN i
«5 _____________ b

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

| Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
| TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
l ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
| Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
? 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde) Yeni Devlet Hastanesi Altı
J . .-.—...i... •

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

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

1 KONUT KREDİLERİNE
I ARACILIK YAPILIR.
«I 5 *
$ Trafik, Kasko Dask,
| Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI
J Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
| SEKER SİGORTA !
| Madde ÖZALP
| Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 !-

KAYIT YOK, ŞART YOK
EGEMENLİK MİLLETİN!

Demokrasilerde egemenlik hakkı milletindir. Kendilerini seçkin ve imtiyazlı 
görerek, halkı küçümseyenlere, milletin hakkını gasp etmek isteyenlere 
izin vermeyelim! Çocuklarımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için, 

aydınlık yarınlarımız için egemenlik haklarımıza sahip çıkalım

Demokrasi ve Milli Egemenlik için
MEYDANLARDA BULUŞALIM.

KONUŞMACILAR
Haşan Celal GÜZEL /Gazeteci-Yazar, Salim USLU / Hak- İş Genel Başkanı
Ahmet GÜNDOGDU / Memur-Sen Genel Başkanı, f I ■ ■
Necati CEYLAN / TGTV Genel Başkanı l 1 J J
H KMMUZ2008 CUMÖRKSİ 38(11:17.30 Form Meydanı / 8URSR ORTAK AKIL

Araçlar Saat:16.00’da Gemlik İskele Meydam’ndan hareket edecektir. www.ortakakilhareketi.org

■ . . . h —

http://www.ortakakilhareketi.org
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Vazi

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK DAİRE

Yeni açılacak olan 
AŞKA TERMAL OTEL’de 

tüm branşlarda 
çalışacak 

BAY-BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır.

Ilıca Cad. Eski Terme Yanı
D.5H7M40 93-1.5332111221

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 SATILIK MÜSTAKİL BİNA
MuHıSılıMı çalışacak
•- BAYAN BULAŞIKÇI

TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK
** 35 YAŞINI AŞMAMIŞ 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
Müracaat

0.536 570 65 97

DEVREN KİRALIK

İş değişikliği nedeniyle 
faal durumda Emin Dalkıran 

Kordonunda (2.kordon] 
DEVREN KİRALIK CAFE (Rüyam Cale) 

0.535518 14 16 - 0.542 593 61 51

500 M2 Bahçe içerisinde 
3 katlı 

12 tonluk zeytin havuzlu 
SATILIK BİNİ 

Güvenli Köyü

0.5352772314

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ [(Rezervasyon |

VEHÜS SİNEMASI Tel 151333 21)’’
Filmin Adı 
SEM 14.0046.00

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

SATILIK DAİRE
2+1, Çift Banyo, 

Çift Balkon, 
117 m2,5. Kat 

68.000.00-YTL

Hamidiye Mü. Hürriyet Cad. Balık Sk.
0.537720 43 53

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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flrac sahiplerine vergi uyarısı
Motorlu taşıtlar ver
gisinin 2. taksidinin 
31 Temmuz 
Perşembe günü 
mesai saatine kadar 
yatırılması.gerekiyor. 
İlk taksiti Ocak ayı 
içinde ödenen motor 
lu taşıtlar vergisinde 
2. taksit ödemeleri, 1 
Temmuz’da başladı. 
Motorlu araç sahip
leri, ay sonuna kadar 
vergi tahsiline yetkili 
banka şubeleri ile 
motorlu araç vergi 
dairelerine ödeme 
yapabilecek.
Bu arada Gelir İdare
si Başkanlığı, Chrys 
ler marka, Grand 
Voyager CRD, Grand 
Voyager AWD ve 
Grand Voyager 2.8 C 
modeli olan ve 

motorlu araç tescil 
ve trafik belgelerinde 
kamyonet ya da 
kapalı kasa kamyo
net olarak gösterilen 
taşıtlardan motorlu 
taşıtlar vergisi tahsili 
sırasında yaşanan 
tereddütlerin gider
ilmesi için vergi 
dairelerine bir yazı 
gönderdi.
Bazı araçların hangi 
tarife kapsamında 
değerlendirileceğine 
ilişkin genel yazıda, 
sadece yolcu taşıma 
amaçlı taşıtların oto
mobil, sadece yük 
taşıma amaçlı taşıt-' / 
ların kamyonet, hem 
yolcu, hem de yük 
taşıma amaçlı taşıt
ların ise panel van 
olarak tanımlandığı

na dikkat çekilerek, 
şu açıklamada 
bulunuldu: 
“Sürücü kısmının 
bulunduğu ön 
sıranın
-Arka kısmında otur
ma yeri bulunmayan 
ve Motorlu araç 
tescil ve motorlu 
araç trafik belgesinin 
istiap haddi 
bölümünde 2, 2 1. 
şeklinde kişi sayısı 
belirtilen kapalı 
kasalı kamyonetler, 
kamyonet,
-Arka kısmında otur
ma yeri bulunan ve 
motorlu araç tescil 
ve trafik belgelerinde 
istiap haddi 
bölümünde 3 1,41 
veya 5 kişi şeklinde 
kişi sayıcı belirtilen

"çift sıra koltuklu”, 
“3 sıra koltuklu” 
kapalı kasalı kamyo
netler, panel van, 
-Motorlu araç tescil 
ve trafik belgelerinin 
tipi bölümünde (4x4) 
olarak belirtilen ve 
bütüh tekerlekleri 
motordan güç alan 

veya alabilen taşıtlar, 
.arazi taşıtı, 
-Motorlü araç tescil 
ve trafik belgelerinin 
cinsi bölümünde 
otomobil olarak 
belirtilerler de oto
mobil tarifesinden 
motorlü taşıtlar 
vergisihe tabi

tutulacaktır.” 
Duyuruda, motorlu 
araç tescil ve trafik 
belgelerinde “kamy
onet” yazan taşıt
ların yolcu ve yük 
taşıyacak şekilde 
veya sadece, yolcu 
taşıyacak şekilde 
dizayn edildiğinin 
tespit edilmesi 
halinde de, yeni 
düzenlemeyi kap- . 
sayan tarife ye 
göre vergilen 
dirilmesi istendi. 
Bu şekildeki 
taşıtların tescil 
kayıtlarının 
düzeltilmesi için 
ilgili trafik tescil 
bürosuna bilgi 
verilmesi 
gerektiği de 
hatırlatıldı.
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KEYfle Kötü sürpriz
Türkiye Kamu-Sen, 
konut edindirme yar 
dimi (KEY) hesapla 
rınm tasfiyesi kap
samında hak sahip
lerine yapılacak Öde
menin, olması gere 
ken tutara göre yarı 
yarıya daha düşük 
olacağını bildirdi.
Konunun takipçisi 
olacağını bildiren 
Türkiye Kamu-Sen, 
hak sahiplerine 
ödemelerin başla
masından itibaren, 
konuyu yargıya 
taşıyacağını açıkladı. 
Başbakan Recep 

. Tayyip Erdoğan, 8.5 
milyon hak sahibine 
ödenek KEY birikim

lerinin toplam 
tutarını 2 milyar 855 
milyon YTL olarak 
açıklarken, Türkiye 
Kamu-Sen 1999 yılı 
sonunda Emlak 
GYO?ya devredilen 
395.7 milyon YTL’lik 
bakiyenin Hazine İha 
lelerinde değerlen 
dirilmesi durumunda 
2007 sonu itibariyle 
5 milyar 103.2 mil 
yon YTL’ye ulaşması 
gerektiğini hesap 
ladı. Türkiye Kamu- 
Sen’den yapılan 
açıklamada, 395.7 
milyon YTL’lik KEY 
hesabının 1999 so 
nunda Emlak GYO’ 
ya devredildiği anım

satılarak, Hazine 
ihalelerinde oluşan ' 
yıllık bileşik faizin 
anılan yıl yüzde 36.2, 
2001’de yüzde 99.6‘, 
2002’de yüzde 62.7, 
2ÖÖ3’te yüzde 46, 
2004’te yüzde 24.7, 
2005’te yüzde 16.3, 
2006’da yüzde 18 ve 
2007 yılında yüzde 
16.7 olduğuna 
dikkat çekildi.
Türkiye Kamu-Sen’in 
hesaplamasına göre 
söz konusu birikim
lerin Hazine faiz 
oranlarıyla nemalan 
dırılması durumunda 
yıllar itibariyle olma 
sı gereken nemalı 
tutarları şöyle:

Anapara Yıllık bil. 
Faizli bakiye 
(Milyon YTL) (Yüzde) 
(Milyon YTL) > 
2000 395,7 36,2 
538,9 
2001 538,9 99,6 
1.075.7
2002 1.075,7 62,7 
1.750,2
2003 1.750,2 46,0 
2.555,3
2004 2.555,3 34,7 
3.186,5
2005 3.186,5 16,3 
3.705,9
2006 3.705,9 18,0 
4.372,9
2007 4.372,9 16,7 
5.103,2
-ÇALIŞAN BAŞINA 
ÖDEME

KEY
ÖDEMELERİNDE 

• KÖTÜ SÜRPRİZ
Türkiye 
Kamu-Sen’in 
açıklamasında, 
1987-1995 döne

minde KEY hesabına 
para yatıran bir 
çalışanın 2007 sonu 
itibariyle birikiminin 
sadece ana 
parasının,x3 bin 
366,7 YTL olması ge 
rektiği de bildirildi. 
Açıklamada, 
“Türkiye Kamu-Sen, 
bu konunun da 

sıkı takipçisidir ve 
yapılacak adalet 
sizliğe karşı 
çıkacaktır. Hesapta 
biriken paraların 
hak sahiplerine 
ödenmeye başla
masından itibaren 
Türkiye Kamu-Sen, 
konuyu yargıya 
taşıyacak ve 
adaletsizliğin 
giderilmesi için 
her türlü çalışmayı 
yapacaktır” denildi.

GEMLİKLAND ZEYTİN DİYARI
ELEMAN ARANIYOR

Yalova Yolu üzerinde 
Umurbey Zeytin Merkezindeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere
BUYUN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 
Yeni Zeytin Hali Toptancılar Sitesi 

No:38 - Gemlik /BURSA 
513 67 68 ■ 0.532 392 77 88

KİRALIK DÜKKAN

fiVLIK 160.00 YTLKİRfi 
KUMLA YOLUÜZ€Rİ 

SEFfi ve SİNEMA SOKRK'TA 
KUNITUR RLOKLRRIC/RLOK 

N0:l3-G€MLİK
0.534 490 32 59 
0.224 443 47 49

KİMİM
KALİTELİ KAŞELER 

A UYGUN FİYATLARLA 
ÇİSAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset

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

tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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zaman yiirii
İnönü Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kardi

" yoloji Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
ve Türk Kardiyoloji

' Derneği Girişimse! 
Çalışma Grubu 
Başkanı Prof. Dr. 
Ramazan Özdemir, 
koroner kalp hasta
larının her gün 
yürüyüş yapmaları 
gerektiğini belirtti. 
Sabah saatlerinde 
değil havanın serin 
olduğu akşam saat
lerinde yürüyüşü. 
önerdiklerini ifade 
eden Prof. Dr. 
Özdemir, 
"Hastalarımıza saat 
19.00 gibi yemek 
yemelerini, bir iki 
saat dinlendikten 
sonra saat 21.00’de 
yürüyüş yap
malarını öneriyoruz. 
Böylelikle çok fazla, 
tok karınla 
yürümemiş'de oluy
orlar. Sadece sıcak
ların yoğun olduğu 
yaz aylarında değil 
kış mevsiminde de 
sabah saatlerinde 
yürüyüş önermiy
oruz. Sabah saatleri 
kan akışının en az 
olduğu, tansiyonun 
en yüksek olduğu 
dönemdir" dedi. 
Tansiyonu olan 
hastaların sıcak

M

SI Kain sağlığı i
havalarda tÜ2lu I 
yemekten* kaçın
maları, bol bol slvı 
almaları gerektiğini 
ifade eden Özdefmir, 
"İkinci önemli faktör 
de sigarâ. Sigara 
doğrudan sıcakla 
bağlantılı olmaya
bilir ama sıcak I 
havalarda şigarânın 
azaltması gereki 
yor" diye konuştu. 
Şeker hastalarının 
meyve yerken 
dikkat etmeleri 
gerektiğini kayde
den Prof. Dr.
Özdemir, 
"Meyvelerden 
aldığımız şekerin 
şeker hastalarına 
zarar vermediği 
kabul edilir ancak 
yine de dozunu 
kaçırmamak 
gerekir" dedi 
Kolesterolün de 
risk faktörlerinden 
olduğuna işaret 
eden Özdemir, 
şöyle konuştu: 
"Yaz aylarında sık 
sık piknik yapılıyor. 
Koroner kalp hasta
ları makul beslen
meli, kırmızı et 
yemeli ancak 
yağsız kısmından 
yemeli. Sıcakların 
bunaltıcı etkisiyle 
damarlar geniş 
liyor."

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
51318 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcıhğı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
51329 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıttır
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29Mer.Sağ.Ocağı 

Tomokay Tomografi »14 TU oo
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
517 33 94

fMÜSCTineaek hel ağrısı namıiör
Bel ağrisının 
tıpta eh sık 
rastlanan 
rahatsızlıklardan 
biri olduğuna 
dikkati çeken 
uzmanlar; "işini 
sevmeyenlerin 
bel ağrısı nedeniyle 
hekime başvurma 
oranı sevenlere 
göre 2,5 kat 
fazladır. İşinden 
memnun olmama, 
takdir edilmeme 
bel ağrısında 
risk faktörüdür, 
uyarısında 
bulunuyor. 
Fizik Tedavi ve 
Rehabiliitasyon 
Uzmanı Dr. Hilaf 
BöPekçî/âynı 
hareketin devamlı 
tekrarının bel 
ağrısında 
risk faktörleri 
olduğunu kaydetti. 
Ağır kaldırmada 
cismin ağırlığı 
dışında kaldırmanın 
tekrarının da 
önemli, olduğuna 
dikkat çeken Dr. 
Börekçi; "Bel 
ağrısının en sık 
görüldüğü grup 
arasında ağır 
beden faaliyeti 
ve uzun süreli 
ayakta durmayı 
gerektiren meslekler 
başta gelmektedir. 
İş yerinin uygun

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
ilçe Seç. Md.

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

Halk Eğitim Müd. $1318 46 

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

HMP’ !|

■■

■t

51345 21 *23
51345 20
513 24 32 

51345 21*122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnyz 185

I»

olmayan soğuk, 
cereyan, rutubet 
gibi fiziksel 
koşulları da bir 
risk faktörüdür. 
Bel ağrısının 
rastlanma oranının 
en yüksek olduğu 
spor dalları 
jimnastik, futbol, 
halter, güreş ve 
kürektir. Futbol 
oynayan lise 
öğrencilerinin 
yüzde 6'sında, 
üniversite öğrenci
lerinin yüzde 
30'unda bel ağrısı 
tespit edilmiştir. 
İşini sevmeyenlerin 
bel ağrısı nedeniyle 
hekime başvurma 
oranı sevenlere 
göre 2,5 kat fazladır. 
İşinden memnun

olmama, takdir 
edilmeme bel 
ağrısında risk 
faktörüdür. Uzun 
süren yoğun 
stres ve gerginliğin, 
bel kaslarında 
kasılmaya yol 
açarak diskler 
üzerinde devamlı 
bir baskıya yol 
açmaktadır. Bu 
da disklerin 
dejenere olmasına 
ve bel fıtıklarına 
yol açmaktadır.

Ayrıca stres ve 
gerginlik ağrı 
duyma ve ağrıya 
dayanma eşiğini 
düşürerek 
hastanın ağrısını 
daha da şid
detlendirmektedir." 
dedi.

Ağır kaldırma, 
dizleri bükmeden 
kaldırma, 
kaldırma sırasında 
eğilme ile 
beraber dönme, 
ters kaldırma gibi 
hareketlerin 
bel fıtığına yol 
açabileceğini' 
belirten Dr. 
Börekçi, dizleri 
bükmeden ağır 
cisimleri kaldır
manın bel fıtığı 
riskini artırdığını 
söyledi. 
Bel ağrısı ve 
fıtığıyla ilgili 
olarak çok sayıda 
araştırma ve 
çalışma yapıldığını 
anlatan Dr.
Hilal Börekçi, 
"Araba, otobüs 
kamyon ve 
benzeri araç 
kullananlarda yük
sek vibrasyona 
maruz kalmanın kas 
aktivitelerini 
artırarak kas 
yorgunluğuna 
yol açtığı, disk 
beslenmesini 
bozarak diskin 
dejenere olmasına 
ve bel fıtığı 
görülme oranının 
artmasına yol 
açtığı çeşitli 
araştırmalarda 
ispatlanmıştır." 
diye konuştu.

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23

Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 5400
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI 
.......... .... . ....

Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
İpragaz 

Habaşgaz ■ 
Yeni Likitgaz 
BPGaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE

17 Temmuz 2008 Perşembe 
ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu No: 16/A 
Tel: 5131145 GEMLİK

5İ3 12 95
51316 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
51417 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3111 
FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazıdşleri Müdürü : Serap ĞÜLER 

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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UZMANLAR TIP MERKEZİ

SSK 
BAĞKUR 

DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA
* FİZİK TEDAVİ 

* GÖZ 
* KADIN HASTALIKLARI I

* ÇOCUK HASTALIKLARI 1

DAHİLİYE ■
* GENEL CERRAHİ
■Kacîl • .9

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ. 
Adres: İstiklal Cad. Gemlik/BURSA

TEL: 0.224 513 60 40 I
-  i! —■



A ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

■H tei £ ı i® »löı di
► îtt

lyibTr'Ş'âRcekAykent ile başlar'
2008-2009 EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 
4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-T-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbev Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

MııııMılıttıılııııı
Bursa Zihinsel Engelli Çocukları 
Koruma Derneği Başkanı Tamer 
Sivri'nin girişimleriyle geçimlerini 
sokaklarda çeşitli işler yaparak 
sağlayan çocuklardan oluşacak 
futbol takımı kurulacak.
Dün, Kaymakam Mehmet Baygül' 
ü ziyaret eden Tamer Sivri ile fut
bol takımını oluşturacak çocukları 
des tek is tediler.

Fide ve sebze zetiştiricilik kursuna katılan özürlü çocuklar işi öğrendiler.

Özürlü çocuklar serada
Bursa Zihinsel Engelliler Derneği tarafından başlatılan projeler içinde yer 
alan “Fide ve Sebze yetiştiriciliği” kursunu tamamlayan özürlü ve engelli 
kursiyerler, artık ailelerine gelir getirecek çalışmalara başlayacaklar.
İş -Kur ve BZEÇKD birlikte düzenlediği kursa, 18 özürlü öğrenci katıldı.

2 yıl üst üste sınıfta 
kalanlar yararlanacak 

lise öğrencisine 
sınav affı geliyor
Aftan faydalanmak isteyenler 17-30 

Temmuz 2008 tarihleri arasında 
Ziraat Bankası şubelerine 20 YTL 
sınav harcı yatırarak Halk Eğitim 

Merkezlerine başvuru yapabilecekler.

Çevre yolunda bir 
serada Ziraat 
Mühendisi eşliğinde 
4 ay önce başlayan 
sebze ve fide yetiş 
tiriciliği kursunu 
tamamlayan özürlü 
çocuklar, yetiştirdik 
leri ürünleri sipariş 
ile işyerlerine sata
caklar. Satışlardan 
elde edilecek gelir 
15 zihinsel engelli 
gence eşit olarak 
dağıtılacak.
Haberi sayfa 3’de

Milli Eğitini 
Bakanlığı'nca 
(MEB), ikinci defa 
sınıf tekrarına 
düştüğü için okulla 
ilişiği kesilen öğren
cilere, 2007-2008 
eğitim-öğretim yılı
na mahsus olmak 
üzere Ağustos ayın
da yeniden sınava 
girme şansı tanındı. 
Milli Eğitim Bakan™ 
Hüseyin Çelik, yap
tığı açıklamada, 
2007-2008 eğitim- 
öğretim yılına mah

sus olmak üzere 
Ağustos ayında ■ 
yeniden sınava 
girme şansı tanındı 
ğını söyledi.
Bakan Çelik, aftan 2 
yıl üst üste sınıfta 
talip okul ile ilişkisi 
kesilen öğrencilerin 
yararlanacağını ' 
açıkladı.
Bunun için • 
Ortaöğretimi Kurum 
larında sınıf geçme 
ve sınav yönetmen
liği değiştiriliyor.
Haberi, sayfa 4 ’de

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış flygiin, kasadaki paranın kaynağını açıkladı
Tamer Sivri ve projeleri

Tamer Sivri, Bursa Zihinsel Engellileri 
Koruma Derneği Başkanı..
Aynı zamanda, Özel Türe Özürlüler 

Kursu Müdürü..
Sivri, bugüne kadar gördüğüm en yara 

tıcı tiplerden biri.
Kendini engelli ve özürlü çocuklara 

adamış bir eğitimci. Devamı sayfa 5’de

Ergenekön soruştur- '. 
ması kapsamında tutuk
landıktan sonra serbest 
bırakılan ATO Başkanı 
Sinan Aygün'ün, evinde
ki kasasından çıkan 2,5 
milyon euronun kay
nağını, babadan kalma 
dükkanın satışından elde 
edilen gelir ile kızı 
Burcu'nun düğününde 
toplanan 30 torba altın 
olarak açıkladığı öğrenil
di, 
Milliyet'in haberine göre 

göre; Aygün, savcı 
sorgusunda paranın kay
nağına ilişkin soru üzer

ine, "Rüzgarlı Sokak'ta 
babadan, dededen kalma 
işyerimiz vardı. O 
dükkanı sattım. Ayrıca 
kızımın bir süre önce 
düğünü oldu. Takılan 
altınlar 30 küçük torbayı 
doldurdu. Çocuğun bun
ları takacak hali yok. 
Bunun önemli bir kıs
mını paraya çevirdik. 
Satılan dükkan ve kızın 
düğününde toplanan 
ziynet eşyalarından elde 
edilen parayı değerlendi- 
remeden bunlar oldu" 
dedi.
Aygün, Ergenekön

soruşturması * 
çerçevesinde tutuklanan 
emekli orgeneraller. 
Hurşit Tolon ve Şener 
Eruygur ile Kandıra Ceza 
evi'hde aynı odada kaldı 
ğı günlerde yaşadıklarını 
da anlattı. Aygün plastik 
masa sandalye takviyesi 
yaptıran komutanların, 
sıkı bir temizlikle 
hijyenik bir ortam oluş
turduklarını belirtti.
Televizyonlarda çıkan 
haberleri görünce 
televizyonu açmama 
kararı alındığını da 
söyledi.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:guler@hotmail.com
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Kemal Demirel'den Marmara'da olası bir deprem" uyarılı soru önemesi
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, hazırladığı ve 21 arkadaşının da imzaladığı 

"Marmara'da olası bir deprem" ile ilgili soru önergesini cevaplanması için TBMM’ne verdi.
Mot 
gisi 
311 
Peri 
meı| 
yatı! 
İlk 1 
için 
lu t 
2. t 
Ten 
Mo 
leri 
ver; 
bar 
mo 
da i 
yat 
Bu 
si 
ler 
Vo 
Vo 
Gri

Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP Bursa- 
Milletvekili Kemal 
Demirel, hazırladığı 
ve 21 arkadaşının da 
imzaladığı 
"Marmara'da olası 
bir deprem" ile ilgili 
soru önergesini 
cevaplanması için 
TBMM'ne verdi. 
Ülkemizin büyük 
bölümünün 1. ve 2. 
derece deprem 
kuşağında yer 
almakta olduğunu 
ve 1999 yılında 
yaşadığımız felaket
lerin ardından; 
büyüklüğü o kadar 
olmasa da bir çok 
depremlerin 
olduğunu, üstelik 
olası bir Marmara 
depreminden de 
sürekli bahsedilmek
te olduğunu belirten 
Kemal Demirel, 
TBMM'ne sunduğu 
soru önergesinde şu 
görüşlere yer verdi. 
'Tyââ'd'a Gölcük te 
meydana gelen 
depremde, ölüm ve 

I

t^SRMlİRİlIRlİİRDlİRElERlielŞMERİ 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI İMANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

Bursa'da iıMl 
atılı tesisi açılma

Balıkpazarı Mahallesi 
102 nî2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe 191 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

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 manzarah
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

yaralanmaların 
büyük çoğunluğu 
binalardaki hatalar 
yüzünden meydana 
geldi. Yıkılan 
binalarda yüzlerce 
insan enkaz altında 
kaldı. Bu sayede, 
deprem böl
gelerindeki binaların 
depreme dayanıklı 
olmadığı somut bir 
şekilde görüldü. 
Ancak, bu olayın 
üzerinden geçen 
zamana rağmen, bir 
çok deprem böl
gesindeki binalar 
yine depreme 
dayanıksız olarak 
yükselmeye devam 
ediyor. Halkın 
arasında ve medya'- 
da olası bir 
Marmara depremi ile 
ilgili çeşitli senary
olar sürekli tartışılıy
or. Bilim adamları ve 
konunun uzmanları 
tarafından; 
Marmara'da olabile
cek depremle ilgili 
çeşı’ıi'r ü y aıiıar 
yapılıp, zaman 
kaybedilmeden 

önlemlerin alınması 
gerektiği ile ilgili 
çalışmalar ortaya 
konulmuştur. 
Marmara'da yaşan
abilecek bir 
depremde özellikle 
İstanbul'un büyük 
hasar göreceği 
ortadadır. Bunun 
yanında denize 
kıyısı bulunan Bursa 
ili ve ilçelerinin de 
zarar göreceği bilim 
adamları tarafından 
açıklanmıştır. 
Mudanya, Gemlik, 
Karacabey ilçeleri, 
Marmara denizine 
kıyısı olduğu için 
etkilenme düzeyleri 
de fazla olacaktır. 
Konunun uzman
larının ortak görüş
leri arasında, özellik
le yerel yönetimlerin 
yapması gereken 
çahşmaları yap
madıkları ve gerekli 
maddi kaynakları 
depremden korunma 
ve önlem çalışmaları 
ıçîrî ayırmadığı, 
depremlerle ilgili 
ulusal ve yerel 

strateji belirlen
mediği, Şehir plan
lamalarının siyasi 
çıkarlar yönünde 
şekillendiği, deprem 
bilinciyle hareket 
edilmeden, süreklil
iği olan ve uygulan
abilen politikalar 
üretilmediği konuları 
yer almaktadır.
Yaşanılan acıların 
yüreklerde bıraktığı 
yaralar halen kapan
madı. Maddi kayı
pların telafi edilmesi 
bir şekilde hayatın 
devamını teşvik 
ettiyse de, yakın
larını depremde 
kaybedenlerin hay
atları hep biraz eksik 
devam ediyor. 
Özellikle Marmara 
bölgesinde; hızlı 
nüfus artışı, plansız 
ve denetimsiz 
şehirleşme göz 
önüne alındığında 
depremin neden ola
cağı yıkım tahmin 
edilenden yüksek 
oı'âcağı önadadır. 
Depremlerle ilgili 
ulusal düzeyde

harekete geçilmesi 
gerekmektedir. İmar 
ve Yapı Denetim 
Kanunları olmak 
üzere mevzuatta 
yapılması gereken 
değişiklikler acilen 
tamamlanmalıdır. 
Kamu görevlerini 
yerine getiren 
binalarla ilgili gerekli 
önlemler alınmalıdır. 
Yukarıda belirtilen 
nedenlerle, ülkem
izde önümüzdeki yıl
larda yaşanacak 
olası bjr deprem 
felaketi öncesinde; 
gerekli araştır

Bursa'da Tıbbi 
Atıkların Türkiye'de 
Örneği Olmayan 
Çağdaş Bir 
Sistemle 
Toplanarak, Evsel 
Atığa 
Dönüştürülecek 
Tesis Açılıyor.Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
kentin sadece bili
nen değil, görün
meyen sorunlarına 
da çözüm ürettik
lerini söyledi. 
Altyapı ve çevre 
gibi belediyecilik 
hizmetlerine yapılan 
yatırımların ulaşım 
ve kentsel 
dönüşüm projeleri 
gibi herkes tarafın
dan görülmediğini 
belirten Başkan 
Şahın, "Görünen 
yatırımlarımız kadar 
görülmeyen yatırım
ları ia ihmal etmiy

maların yapılarak, j 
alınabilecek 
tedbirlerin, çözüm 
önerilerinin belirlen
mesi ve uygulan
ması konularında, 

'Yüce meclisimizin 
ve halkımızın bil
gilendirilmesi 
amacıyla, 
Anayasanın 98'inci, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İç 
Tüzüğünün 
104'üncü ve 105'inci 
maddeleri gereğince 
Meclis araştırması 
açılmasını arz 
ederiz." 

oruz. İşte altyapıda 
2 -3 dönemde 
yapılan yatırımr4 
yıla sığdırmamız, - 
yrllardır denizlerim
izde yaşanan kirlilik 
kabusunu ortadan 
giderecek olan 
deniz derin deşarjı 
çalışmamız bunlar
dan sadece bir kaçı. 
Şimdi de tıbbi atık
ların evsel atıklarla 
birlikte gömüldüğü 
sistem Türkiye'de 
bir ilk olacak. Tıbbi 
atıkların metal ve 
radyoaktif ölçerlerle 
kontrol edilerek 
toplandığı, tartıldığı, 
barkot sistemi ile 
bilgisayar ortamın
da anlık takip edile
ceği bir sistem.
Tıbbi Atık 
Sterilizasyon Tesisi 
26 Temmuz 
Cumartesi günü 
hizmete açıyoruz" 
dedi.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr
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Fide ve sebze zeyitştiricilik kursuna katılan özürlü çocuklar para kazanmaya başlıyor

Özürlü çocuklar serada Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YauYORVM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği'nin 
başlattığı projeler 
içinde yer alan "Fide 
ve sebze yetiştiricili 
ği" kursunu tamam
layan zihinsel engel
li çocuklar artık 
ailelerine gelir 
getirici çalışmalar 
yapı yor.
Çevre yolu dere 
boyunda Enver 
Şanlı'ya ait serada 
Ziraat Mühendisi 
eşliğinde 4 ay önce 
basatılan 18 yaş 
üstü zihinsel engelli 
çocuklara fidan-fide 
ve serada sebze 
yetiştiriciliği kursu 
tamamlandı.
İşkur ve Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri'nin giri 
çimleriyle hazırlanan 
proje doğrultusunda 
tamamlanan kursun 
sonunda zihinsel 
engelli çocuklar 
ürettikleri sebzeleri 
toplamaya 
başladılar.
Üretilen sebzelerin 
çeşitli kuruluşlara 
pazarlandığını

Sıkak çocukları luthel takımı kuruyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri'nin girişim
leriyle geçimlerini 
sokaklarda çeşitli 
işler yaparâk 
sağlayan çocuklar
dan oluşacak 
futbol takımı 
kurulacak.
Dün, Kaymakam 
Mehmet Baygül'ü 
ziyaret eden Tamer 
Sivri ile futbol 
takımını oluşturacak 
çocukları destek 
istediler.
İçişleri Bakanlığı'nın 
sokak çocuklarının 
suça karışmamaları 
için spora yön
lendirmek amacıyla 
başlatılan uygulama 
sonucu oluşturula
cak futbol takımları 
arasında "Sokak 
Çocukları Ligi" 
Kuruluyor.
Oluşturulacak futbol 
takımı konusunda

söyleyen dernek 
başkanı Tamer Sivri, 
sipariş üzerine işy
erlerine sebze satışı 
yapacaklarını duyur
du. Üretilen ve 
satılşn sebzelerden 
elde edilecek gelirin 
kursu tamamlayan 
15 zihinsel engelli 
genç arasında eşit 
olarak dağıtılarak 
ailelerine katkı 
sağlanacağını 
bildiren Sivri, ayrıca 
serada çeşitli türde I 
fiden ve fide 
yetiştirdiklerini, 
ihtiyaç duyanların 
kendilerine müra
caat edebilecekleri
ni duyurdu.

bilgi veren Tamer 
Sivri, özellikle park 
içinde ve caddel
erde mendil satarak 
ailelerine maddi 
katkıda bulunan ve 
okullarına devam 
etmek isteyen 
çocuklardan oluştu
rulacak 15 kişilik 
futbol takımının 
ağustos ayı sonun
da Gaziantep'te 
başlayacak turnu

W
w

vaya götürüleceğini 
söyledi.
Takımın futbol 
malzemeleri için 
Kaymakam 
Baygül'den destek 
isteyen Tamer Sivri,, 
haftanın belir
lenecek günlerinde 
futbol antrenörü 
nezaretinde çalış
malara başlayacak
larını bildirdi. 
Sokak çocukların-

dan oluşturulacak 
futbol takımının 
başarılı olacağından 
kuşkusunun 
olmadığını 
söyleyen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, çocuklara 
helal para kazan
manın yolunu bilen, 
spor yapanların 
anlaklarının da 
düzgün olduğunu 
söyledi.

Bilgili olmak iyi şeydir!..
Ergenekon soruşturmasında savcılık 

görevine soyunmakla suçlanan Başbakan 
Tayyip Erdoğan bu görevi benimsediğini dün 
kendi grubunda övünerek söyledi: “Savcı 
millet adına vardır, i biz de millet adına hakkı 
aramanın hakkı savunmanın gayreti içindey
iz, eğer bu anlamda savcılık ise evet 
savcıyım.”

Başbakan bu sözleriyle “demokratik 
hukuk devletinden ve “güçler ayrılığı” 
ilkesinden habersiz olduğunu açık açık gös
terdi.

Sayın okurlar en cahilimiz bile biliyor ki; 
hukuk devletlerinde yasama, yürütme ve 
yargı organları birbirlerinin işine karışamaz.

Bir insan hem yürütme organının, yani 
hükümetin başı olup, hem de savcılığa soyu- 
namaz. Hukukta bu olmaz...

Bu ancak diktatörlüklerde olur! Tarihte bu 
olmuştur..

İktidarın başı, olan diktatör, savcılığa 
soyunup muhaliflerinin kellesini istemiş, 
sonra da hâkim koltuğuna oturup o kelleleri 
almıştır...

CHP lideri Deniz Baykal’ın dün dile 
getirdiği gibi savcıların unvanının başında 
“cumhuriyet” ifadesi bulunur,

Dolayısıyla savcılar “millet” adına değil, 
“cumhuriyet” adına görev yaparlar!

Ergenekon soruşturmasında “savcılık” 
rolüne acemice soyunan Başbakan Tayyip 
Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ' 
Yalçınkaya’nın açtığı AKP hakkındaki kapat
ma davasında neden aynı “makam”dan yana 
tavır almıyor? Neden ?..

Ergenekon Savcısı’na verdiği desteğin 
ondan birini, neden ona vermiyor? Çünkü 
işine gelmiyor..

Ergenekon davasının açılıp açılmayacağı 
bile daha belli değilken zanlıLarı “suçlu ' ilân 
ediyor da...

Neden bir başka Başsavcı Yalçınkaya’nın. 
kendilerini “laiklik karşıtı eylemlerin odağı 
olmakla, önce ılımlı İslam’ı, sonra da şeriatı 
amaçlamak” la suçlayınca, onu “siyaset yap
mak”, “demokrat olmamak” gibi ağır ifadel
erle eleştiriyor? Siyaset ve menfaat insanları 
işte böyle yanlışlara, sürükler götürür..

Sözü uzatmaya gerek yok okurlarım..
Başbakan siyaset yapmaktan vazgeçip 

sizin gibi, benim gibi sıradan bir vatandaş .
Tahsili, okur yazarlığı sebebiyle ne avukat 

olabilir ne de savcı...
. Çünkü kafası “hukuk” konusunda bu 

kadar az bilgili bir kişi, hiç bir hukuk fakül
tesini bitiremez. Bitiremeyeceği için de

Olsa olsa bundan önce olduğu gibf; ■ 
“mahkûm” olur!

İyisi mi savcılıktan vazgeçip, elindeki gül 
gibi işine sahip çıksın...

Rüyasında göremeyeceği Başbakanlıkta 
,oğlu gemi ticaretinde damatları iyi şir
ketlerde, dış basında en zengin sekizinci

Başbakan olduğunu söylüyorlar. Uslu 
uslu işini yürüt git...

Bizler bunca yıldır yarattığı “siyasi skan- 
dallar”a alıştık...

Hukukçuluğa soyunup “hukuk skandal- 
ları” yaratmasın!

YETER...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/btog/%25c3%25b6zcan
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lise öğrencisine af
2 sene üst üste sınıfta kalıp atılma durumuna gelenlere ek sınav hakkı verilecek. Aftan fay
dalanmak İsteyenler 17-30 temmuz 2008 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerine 
20 YTL sınav harcı yatırarak Halk Eğitim Merkezlerine başvuru yapabilecekler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca (MEB), 
ikinci defa sınıf 
tekrarına düştüğü için 
okulla ilişiği kesilen 
öğrencilere, 2007- 
2008 eğitim-öğretim 
yılına mahsus olmak 
üzere Ağustos ayında 
yeniden sınava girme 
şansı tanındı.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, yayım
ladığı genelgede, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınıf 
Geçme ve Sınav 
Yönetmeliğinin

12 Haziran 2008 tari
hinde yürürlüğe 
girdiğini anımsattı. 
Söz konusu-yönet
melik ile Ağustos- 
Eylül döneminde 
yapılacak ortalama 
yükseltme ve sorum
luluk sınavlarının, 
ders kesiminden bir 
hafta sonra başlaya
cak şekilde Haziran 
ayına çekildiğini 
kaydeden Çelik, 
sınavların 11 Temmuz 
2008 tarihi itibarıyla 
sonuçlandığını 
ifade etti.-

"Konu ile ilgili yapılan 
değerlendirmede, az 
da olsa bir kısım 

öğrencinin tam olarak 
hazırlanamadan bu 
sınavlara girdiği ve 
istenilen başhrıyı elde 
edemedikleri ile ilgili 
taleplerin Bakanlığa 
ulaştığını" bildiren 
Çelik, yönetmeliğin 
ders kesimine yakın 
bir tarihte yürürlüğe 
girmiş olmasının da
dikkate alınarak 2007- öğrenim gördükleri
2008 yılına özgü 
olmak üzere bu 
durumdaki öğren
cilere şans tanı
nacağını kaydetti. 
Genelgeye göre, 
Eylül ayında yapıla
cak olan sorumluluk 
sınavı döneminde, 

önceki yıllardan 
sorumlu olunan der
sler ile alan değişik
liğinden dolayı 
sorumlu tutulan ders-, 
lerin yanı sira ders 
kesiminde gerçek
leştirilen ortalama 
yükseltme ve sorum
luluk sınavları sonu 
itibarıyla öğrenciler, 

sınıfta başarısız 
oldukları en fazla 
4 dersten sınava < 
alınacaklar.
Sınava girilecek 
dersler 18-22 Ağustos 
2008 tarihleri arasın
da öğrenCi-yeli işbir- 
liğiyle belirlenerek,

dilekçeyle okul 
müdürlüğüne 
bildirilecek ve sınav 
programı ilah edile
cek. Cumartesi ve 
Pazan günleri de dahil 
olmak üzere günlük 
en fazla 4 derse 
kadar sınav yapılat 
bilecek.
İkinci defa sınıf 
tekrarı durumuna 
düşmesi sebebiyle 
2007-2008 eğitim- 
öğretim yılı ders kesi
mi ve ortalama yük
seltme sınavları sonu 
itibarıyla okulla ilişiği 
kesilen öğrenciler

den, bu genelge kap
samında yapılacak 
sınavdan yararlan
mak isteyenler, 
15 Ağustos 2008 tari
hi mesai saati 
bitimine kadar müra
caat etmeleri halinde 
tekrar eski okullarına 
kayıtları yapılarak 
sınava alınacaklar. 
Sınavların 
yürütülmesinde her
hangi bir aksaklığa 
meydan verilmemesi 
bakımından okul 
müdürlüklerince 
öğretmenlere gerekli 
duyuru yapılacak.

Mııt Man Mitili» Kûmla geceleıi reiMi geçirir
Ercüment EŞEN

ı Gemlik belediyesi 
I tarafından Atatürk 
j Parkında bulunan 

2 havuz ile belediye
। binası önünde 

bulunan süs havu-
•! zları 36 bin YTL'ye 

yeniden
| düzenleniyor.
j Yapıldığı günden 
günümüze kadar 
zamanla aşınan süs 
havuzlarının, yeni 
düzenleme çalış
maları . devam 
ederken, Mudanya 
da bulunan 
Kartalkaya şelale 
ve peyzaj şirketi 
tarafından inşa 
ediyor. Firma sahibi 
Yalçın Yıldırım çalış
malar hakkında 
verdiği bilgide 
Belediye binası

I önünde bulunan

havuz ile Atatürk 
Parkı içersinde bulu
nan 2 süs 
havuzunun
tadilat çalışmalarının 
aralıksız devam 
ettiğini, bu ha
vuzların şelale 
görünümü 
de olacağını 
belirtti.

Atatürk Parkı giriş 
ve çıkış kapılarının 
da değişeceğini 
belirten firma 
sahibi yerine 
antik kemer şeklinde 
yeni bir düzenleme 
yapılacağını ve 10 
gün içersinde çalış
maların tamam
lanacağını söyledi.

Ercüment ESEN
Gemliğin tatil 
beldelerinden olan 
Küçük Kumla'da yaz 
akşamları renkli 
geçiyor. Yaz sezo
nun başlanmasıyla 
Küçük Kumla'da 
bulunan eğlence 
merkezleri tatilcilere 
en iyi eğlence 
ortamını sunmak için 
adeta birbirleri ile 
yarışırken, gazino
ların şahneleri de 
hareketli geçiyor. 
Gündüzün sıcağın
dan bunalanlar 
soluğu denize 
alırken akşamları da 
e doyasıya eğlenmek 
için eğlence merke
zlerine akın ediyor
lar.
Günün yorgun
luğunu Büyük 
Kumla'da bulunan

gazinoların 
sahnelerini ren
klendiren sanatçılar 
en hareketli 
şarkılarıyla kendi
lilerini dinelemeye 
gelen davetlilere 
gönlünce gece 
yaşatırlarken, büyük 
ilgide görüyorlar, 
Büyük Kumla'da 
bulunan gazinolarda 

sahne alan Aşkım, 
Eylül ve Yağmur 
isimli sanatçılar 
sahnedeki perfor
manslarıyla dikkat 
.çekerken işletme 
sahipleri de kumla 
sakinlerinin 
sanatçılara ilgi 
göstermesinden 
dolayıda oldukça 
memnun kalıyorlar.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Şokak No : 3/B GEMLİK
I MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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je her- 
ıklığa 
lemesi
<ul
:e 
jerekli 
ak.

Gazetemizde Özel Türe 
Özürlüler kursundan sık sık 
haberler çıkar.
Zaman zaman da Bursa 

Zihinsel Engeliler 
Derneği’nin haberlerini okur
sunuz.

Tamer Sivri, bu iki kuru
luşunda kurucusu sayılır.
Kimsenin özürlüleri aklına getirmediği 

bir dönemde, Özel Türe Kurs Merkezi’ni 
açarak, özürlü çocuklara ve ailelerine 
elini uzattı..
Devlet, özürlü ve engellilere destek ver

meye başlayınca, başkaları da bu işe el 
attı..

Yani işin ticaretine başladılar.
Tamer Sivri, Bursa Engelli ve Özür

lüler Derneği’ni kuruktan sonra, Türkiye 
de ilk kez Özürlüler Şenliği’ni Gemlik’te 
başlattı.
Kimi yıllar Bakan düzeyinde ilgi gördü, 

kimi yıllar şenliğe yalnız üst düzeyde 
vali veya kaykamam katıldı şenliğe..
Ancak, bu bile Gemlik’in tanıtımında 

etken oldu.
Sivrin’in özürlü ve engellilere yönelik 

çalışmaları bitmek bilmiyor.
Son zamanlarda özürlü ve engellileri 

iş yaşamına sokarak onların birer 
üretken insan olduklarını göstermek ve 
ailelerine destek olmaları için İş-Kur ile

yaptığı ortak proje ile “fide ve sebze 
yetiştiricin ği kursu” âçtırdı.

Bugün bu konuda Seyfettin Şekerspz 
arkadaşımızın haberinj.okuyunca şaşıra
caksınız.

3. sayfamızdaki bir başka haberde ise 
Sokak Çocuklarına yönelik bir proje 
başlatası...

Sokak çocuklarından oluşacak bir fut

bol takımı kurup,^Sokak Çocuk
ları Futbol ligi” başlayacak.

Sokak çocuklarına gösterilen 
bu ilgi onlarınıryda insan oldu 
ğunu, onlarındablrşeyleri başa 
rabileceğini gösterecek.

Sokak Çocuklarını yaşama 
bağlayacak, özgüvenlerinin 
gelişmesine nŞden olacak.

Özürlü ve engelli çocukları iş yaşamı 
nın içine çekmek, onların bir iş sahibi ve 
üretken insanlar olduğlmu kanıtlamak 
kadar güzel ve ulvi bir girişim gördünü2 
mü? B
Bu çocukların ailelen çocuklarının top 

luma yararlı bireyler ğlduğunu gördükçe 
nasıl sevinirler düşünebiliyor musunuz?

Tamer Sivri, geçtiğimiz günlerde büro
ma gelerek, elindekkyeni bir projesini 
gösterdi.
Kristal camların içine lazerlerle resim 

basmak, anahtarlıklar yapmak ve arma 
ğanlar hazırlamak rain özürlü gençler
den yararlanacağımisöyledi. !
Bu da yeni projesi.
Sivri’nin kafasında bin tane tilki dolaşı 

yor.
Tilkiler dolaştikçâ yeni projeler yaşama 

geçiyor. g ■’
Llretgen, yaratıc^ve topluma yararlı 

insanlara çok ihtilacımız var.
İyi ki varsın Tanİty Sivri..

Kiracıveevsahiblsrineoneıııli
intan'elılen lıiıa alan yandı'

500 YTL'nin üstün
deki kiralar bankaya 
yatacak 
Toplam 13 milyon 
kiracı 15 milyon 
çalışan var 
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 500 
YTL'nin üstündeki 
kira gelirlerinin 
bankaya yatırıl
masını zorunlu 
kılan tebliği 
önümüzdeki hafta 
çıkarıyor. Uygulama 
yılbaşından itibaren 
başlayacak. Aynı 
düzenleme ile ücret 
gelirlerine de 
bankaya yatırılması 
zorunluluğu getir
ilmesi ise Çalışma 
Bakanlığı tarafından 
Sosyal Güvenlik 
Yasası kapsamında 
çıkarılacak yönet
melik ile düzen
lenecek. Her iki 
uygulamanın da 
yılbaşında yürür
lüğe girecek şekilde 
Maliye ve Çalışma 
Bakanlığı tarafından 
koordineli bir şek
ilde yürütüldüğü 
öğrenildi.
EV SAHİBİ 
SORUMLU

Tebliğlerle 
yapılan düzen
lemelere göre 
maaşta işveren, işy
eri kiralarında 
kiracı, konutta ise 
ev sahibi sorumlu 
olacak. Ayda 500 
YTL kira alan birinci 
sınıf tüccar, kira 
bedelini elden 
aldığının tespit 
edilmesi halinde en 
az bin 490 yeni lira 
usulsüzlük, cezası 
ödeyecek. İkinci 
sınıf tüccar 680, 
bunların dışında 
kalanlar da en az 
320 YTL cezaya 
katlanacak.
Kira bedelinin yük- \ 
sek olması duru
munda ceza 
oranları artacak. 
Ücret ve kiraların 
bankaya yatırıl
masının muhatabı 
üç sınıfta toplanıy
or. Burada tüccar
lar, defter tutma 
açısından ikiye 
ayrılıyor. Birinci 
sınıf tüccarlar 
bilanço esasına 
göre, ikinci sınıf 
tüccarlar işletme 
hesabına göre 
defter tutuyor.

ÖSS birincileri Bireyden çıMı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bu yıl yapılan ÖSS 
sınavında Sayısal 1- 
2, Eşit Ağırlık 1-2 ile 
İznik Sayısal 1-2 bir
incileri Gemlik Birey 
Dershanesinden çıktı. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'ni başarıyla 
birinci olarak bitiren 
Elif Şen, ilk kez 
girdiği ÖSS sınavın
da büyük başarı 
göstererek Sayısal 
1 ve 2'de aldığı 
368.761 puanla 
Gemlik birincisi 
olarak başarısına 
bir başarı daha 
ekledi.
İznik'ten Birey 
Dershanesine katılan 
eski mezunlardan 
Oğuzhan Çetinaslan, 
sayısal 1 ve 2'de 
aldığı 359.139 puanla 
İznik birincisi oldu. 
Yine eski melunlar
dan Ozan Bayrak Eşit 
Ağırlık 1 ve 2'de 
aldığı 355.404 puanla 
Gemlik birincisi 
olmayı,başardı.
Birey dershanesinde 
bir arâya gelen ÖSS 
Gemlik birincileri bir
likte havaya 
kaldırdıkları elleriyle 
gelecekteki öğrenim 
hayatlarında daha 
başarılı olacaklarının 
sinyalini verdiler. 
Birey dershanesi 
kurucu idarecisi 
Haşan Çetin

ile Dershane 
müdürü Mümin 
Torlak ve İdare
ci Nihat Okgil'le 
birlikte mutlu-J
tük tablosu
şiîen Öâşarılı 
öğrenciler ter®' 
cinlerini de /» 
aynı doğrultudan 
yapacakların^/; 11 
söylediler. / 
Dershane/ || 
müdürü /'O | 
Mümin Torlak, £ 
Birey der-v 
shanesinm/ , m 
Gemlik'tdkV^
ikinci yılında©, 
birinci 
çıkararak haiklı

M

birey

ıdfûr tfu&iıydruz. 
Zffop^ki yıl- 
?da/iaaha başarılı

eğitim vermeye 
devam edeceğiz' 
dedi.
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üniversitelerin Mil zamlandı
Üniversitelerin 
ücretleri zamlandı 
Vakıf üniver
sitelerinin 
2008-2009 yılı 
eğitim ücretten, 
geçen yıla göre 
yüzde 3-14 
arasında arttı.

Vakıf üniver
sitelerinin 
2008-2009 akademik 
yılı ücretleri, 2008- 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları.

KasadaKi 2.5 milyon floro'nun sırrı
Ergenekon soruştur
ması kapsamında 
tutuklandıktan sonra 
serbest bırakılan 
ATO Başkanı Sinan 
Aygün'ün, evindeki 
kasasından çıkan 
2,5 milyon euronun 
kaynağını, babadan 
kalma dükkanın 
satışından elde 
edilen gelir ile . 
kızı Burcu nun 
düğününde toplanan 
30 torba altın olarak 
açıkladığı öğrenildi. 
Aygün, savcı 
sorgusunda paranın

Maltepe üniver
siteleri ücretlerini

Kılavuzunda yer 
aldı. Bilkent ve

kaynağına ilişkin 
soru üzerine, 
"Rüzgarlı Sokak'ta 
babadan, dededen 
kalma işyerimiz 
vardı. O dükkanı sat
tım. Ayrıca kızımın. 
bir süre önce 
düğünü oldu.
Takılan altınlar 
30 küçük torbayı 
doldurdu.
Çocuğun bunları 
takacak hali yok. 
Bunun önemli bir 
kısmını paraya 
çevirdik. 
Satılan dükkan ve 

kızın düğününde 
toplanan ziynet 
eşyalarından elde 
edilen parayı değer- 
lendiremeden bunlar 
oldu" dedi.
BİLGİLER YANLIŞ 
Aygün, Ergenekon 
soruşturması 
çerçevesinde tutuk
lanan emekli orgen
eraller Hurşit Tolon 
ve Şener Eruygur ile 
Kandıra Cezaevi'nde 
aynı odada kaldığı 
günlerde yaşadık
larını da anlattı. 
Aygün plastik masa 

artırmazken, 
Atılım Üniversitesi 
ücretini 8 bin 500 
dolardan 
12 bin dolara 
yükseltti. Vakıf 
üniversiteleri 
ücretlerine yüzde 3, 
4, 7, 8, 10 ve 14 
oranlarında zam 
yaptı.
Hekimliği ve 
tıp fakülteleri 
ise en yüksek 
ücretli programlar 
olarak öne çıkıyor.

sandalye takviyesi 
yaptıran komutan
ların, sıkı bir temiz
likle hijyenik bir 
ortam oluşturduk
larını belirtti.
Soruşturmaya 
ilişkin gelişmeleri 
odaya konulan tele
vizyondan izledik
lerini kaydeden 
Aygün, "Verilen bil
giler hep yanlış" 
yorumu yapan 
komutanların 
ortak kararla tele
vizyonu kapattık
larını da söyledi.

Fiili IMMİ 
canından clflu

Bursa'da, 
alkollü araç 
kullandığı için 
ehliyetine el 
konulan bir 
sürücü, polisin 
bağladığı 
otomobiliyle 
tekrar trafiğe 
çıkınca 
hayatından 
oldu.
Önceki akşam 
saatlerinde 
alkollü araç 
kullandığı için 
Zübeyde Hanım 
Caddesi üzerinde 
trafik polisleri 
tarafından 
ehliyetine el konu
lan Sancar 
Yelken'in (49) oto
mobili bağlandı. 
Polis, bağlanan 16 
EZ 554 plakalı oto
mobili Yelken’in bir, 
yakınına teslim 
etti.Akrabasından 
geri aldığı otpmo- 
bi İle alkollü ve 
ehliyetsiz olarak 
tekrar trafiğe çıkan 
Sancar Yelken, saat

01.30 sıralarında 
Sırameşeler metro 
istasyonu önünde 
elektrik direğine 
çarptı. Otomobilin 
içinde sıkışan 
Yelken, olay yerine 
gelen itfaiye ekip
lerinin gerçek
leştirdiği operasy
onla araçtan 
çıkarıldı. 112 Acil 
Servis ekipleri 
tarafından Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Sancar 
Yelken, yapıları 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Savcılık, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

GEMLİK'TE BİR İLK
Ji HILK TECRÜBEMİZİ IİIİİ5M TEKNOLOJİSİ İLE BİRLEŞTİRDİK

DOSTLARINIZI SLAYT GÖSTERİSİ İLE 
ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN

UNUTULMAZ OLSUN...
CDKUTUIARI İÇİNDE ÖZEL TASARIM SlAYT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİTE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
p™' MATBAACILIK ■ YAYINCILIK. ■ REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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ÖSS puanlamasında onlarca beklemeli öğrencinin ‘Orta Öğretim Başarı Puanı’ 100 olarak işlendi

OSS'ıle düzeltilemeyecek hesaplama skandali
1 puanla 20 bin 
kişinin önüne 
geçilen sistemde, bu 
1.4 milyon adayı etk
ileyecek.
Antakya Lisesi’nden 
diploma notu farklı 8 
öğrencinin okul bir
incisi gibi 1.00 tam 
puan avantajından 
yararlandığı ortaya 
çıktı. İstanbul’daki 
okullarda da benzer 
hesaplama hataları 
ortaya çıkınca, bu 
ÖSYM’ye bildirildi. 
ÖSYM Başkanı Ünal 
Yarımağan, ÖSS'deki 
hesaplama hatasına 
ilişkin açıklama 
yaptı. Yarımağan 
"Hesaplama 
sisteminin azizliğine 
uğradık.
Düzeltilmesi 
mümkün değil" dedi. 
AYNI OKULDAN 8 
ÖĞRENCİ 
Antakya Lisesi’nden 
sınava giren H.A 
55.15 diploma notuy
la 100 tam puan 
alırken aynı okuldan 
farklı puan türlerinde 
8 öğrenci daha 100 
tam puan olarak 
okul birincisi gibi 

puan avantajından 
yararlandı.Ayrir.

. liseden S.Ö, 65.6 
diploma notuyla 
100 tam puan, M.B. 
61.2’lik diploma 
notuyla OBP’si 100 
tam puan geldi. 
Aynı okuldan B.B. 
58.9 diploma 
notuyla OBP’si 
100 tam puan, 
Ö.Ö.T. ise 54.3 
diploma notuyla 
100 tam puan aldı. 
İstanbul- 
Beykoz’dan T.G 
adlı öğrenci 55.8 
diploma notuyla 
OBP’si 100 .. 
gelirken, R.Ü adlı 
öğrencinin de 
OBP’si 100 tam 
puan geldi. Puan 
Skandalı’m ortaya 
çıkararak ÖSYM’ye 
bildiren 24 televizy
onu Eğitim Atölyesi 
proğramı yapımcıları 
ve Kültür ■ 
Dershaneleri 
Rehberlik 
Koordinatörleri 
Salim Ünsal ve 
Servet Gülsün Şirin, 
çarpıcı tabloyu 
Star’dan Sultan

Uçar'a değerlendirdi. 
SIRALAMA 
DEĞİŞİR 
Gülsüm Şirin, ‘ÖSS 
sonuçlarını 
incelerken, diploma 
notları farklı bek
lemeli öğrencilerin 
OBP’de 100 tam 
puan aldığını 
gördük. İlk bakışta 
normal bir değer
lendirme olabileceği- 
ni düşünmemize 

rağmen, aynı okul
daki beklemeli bir 
öğrencinin 
sonuçlarım 
incelediğimizde . 
büyük bölümünün 
aynı şekilde değer
lendirildiğini ve 
diploma notlarının 
farklı olmasına rağ
men OBP’leriniri 100 
tam puan geldiğini 
farkettik' dedi.
Diploma notları farklı

olmasına rağmen 
üniversiteye yer
leşmede kullanılan 
puan hesaplaması
na doğrudan 
katkısı olan 
ortaöğretim başarı., 
puanındaki durum 
binlerce öğrencinin 
sıralamasını 
değiştirerek hay
atını etkileyeceğini 
belirten Şirin,’Bu 
yıl beklemeli olarak 
sınava giren 59 bin 
925 adayın sırala
ması bu şekilde 
yapıldıysa sırala
manın tamamen 
değişmesi gerekir’ 
dîye konuştu. 
Salim Ünsal ise, 
‘Türkiye’nin her 
yerinden bjenzer 

örneklere rastladık. 
Çok önemli bir hata. 
İlk 75 binin dışındaki 
1.4 milyon adayın 
sıralaması dolayıyla 
da sınav sonuçlar! 
değişir’ dedi.
ADAYLAR DAVA 
AÇABİLİR 
Ünşal, bunu bir 

örnekle şöyle açık
ladı; Diploma notu 
63 olan bir öğren-

, ciye OBP’sinin 80’li 
bir puan olması 
gerekirdi. Bu 
öğrenciye 100 puan, 
gelince puanı ota- 
matik olarak 20 puan 
arttı. Sınavda 276 
yerine 283 puan alan 
öğrenci var. Şimdi 
bu öğrenci sıralama
da 183 bininci değil 
yaklaşık 283 bininci 
kişi olacaktı. Yahi 
sayısalda .100 bin 
kişinin önüne geçti 
Bir puan bile 20 bin 
kişiyi elerken, 0.1 
puan bile öğrenci
lerin hayatında hay
ati önem taşırken bu 
çok önemli bir 
hatadır. Tüm sırala
manın yeniden yapıl
ması gerekir’ diye 
kaydetti. ÖSYM’nin 
beklemelilere ayrı 
sınıf oluşturulduğu 
gibi bir savunma- 
yapabileceğini kayd
eden uzmanlar, 
böyle bir durumda 
bile herkesin 100 
tam puan alamaya
cağının altını çizdi. 
Adayların çok sayıda 
dava açması 
bekleniyor.

3, TÜRK BOYLARI
İHALK OYUNLARI ŞENLİĞİ

Gemlik Ülkü Ocakları’riın organizasyonu ve 
Gemlik Halk Dansları Folklor Derneği’nin katkılarıyla

TUM HALKIMIZ DAVETLİDİR
Dilde Fikirde İşte Birlik

Gaspıralı İsmail Beğ
KATILIMCILAR '

Makedonya ■ Yakutistan 
Karaçay ■ Kırım 
Azarbeycan ■ Tuva Türkleri 
Çeçenistan - Acara

Festivalimize, Ülkü Oçakları 
Eğitim ve Kültür Vakfı 

Genel Başkanı 
Harun Öztürk’de katılacaktır.

Tarih: 19 Temmuz2008 Cumartesi
Saat: 18.30 Balıkpazarı Meydanı, Ahmet Süren Meydanı, Yunus EmreÇocuk Parkı Yanında Halk Oyunları Gösterileri
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Ergenekon sanıklannılan sok talep
Ergenekon sanık
larının avukatları, 
'Tayyip Erdoğan, 
Hilmi Özkök ve 
Abdullah Gül'ün 
ifadelerinin alınması 
gerektiği'ni savu
narak ilginç iddialar
da bulundu.
Ergenekon soruş
turması kapsamında 
tutuklanan avukat 
KemalKerinçsiz, 
avukatı aracılığıyla 
İstanbul 13. ağır 
ceza mahkemesi'ne 
başvurarak iddiana
menin reddine karar

verilmesini istedi. 
Danıştay ve 
Cumhuriyet 
Gazetesi saldırıların
da yetkili savcılık ve 
mahkemenin ankara 
savcılığı ve 
mahkemeleri olduğu 
vurgulandı.
Dilekçede, 
"Darbenin kaynağı 
olarak gösterilen 
günlükleri tutan 
Özden Örnek'in 
ifadesine dahi müra
caat edilmez iken, 
aynı dönemde görev 
yapan iki orgener-

DEVREN SATILIK
YÜKSEK CİROLU İŞ 

DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE 
ACİL DEVREN 

SATILIK
YALOVA YOLU ÜSTÜ ÜST GEÇİT ALTI 

ŞARK KIRAATHANESİ 
TEL: (0.224) 514 43 16 GEMLİK

alin darbe suçla
ması ile tutuklan
ması, işlendiği iddia 
edilen sözde darbe 
suçunu ikiye 
bölerek, sırf bir 
kısım insanları yargı 
sürecinin dışında 
tutmak jçin bir 
dönemin ve bazı * 
kişilerin yok kabul 
edilmesi, bu soruş
turmanın siyasal 
boyutunu açığa, 
çıkarmaktadır" . 
denildi.
Dilekçede, ayrıca 
dosya kapsamındaki 
şüphelilerin darbe 
kapsamında suçlan
maları karşısında, 
darbe yapılaöağı 
dönemin başta 
Genelkurmay;
Başkanı Orgeheral 
Hilmi Özkök'ün, o 
dönemi çok İyi 
bildiğini be^yan eden 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
dönemin Dışişleri 
Bakanı bugünkü 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
ifadelerinin alın
masında ve sorum
luları var ise üzerine 
gidilmesinde zaruret 
olduğu belirtildi.

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ î
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Ii

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

i
Trafik, Kasko Dask, 

Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 
DoğalgazPoliçesi Yapılır.

% Madde ÖZALP I
| Tel : 513 24 74 Fax: 514 1O-2İ !

KAYIT YOK, ŞART YOK
EGEMENLİK MİLLETİN!

Demokrasilerde egemenlik hakkı milletindir. Kendilerini seçkin ve imtiyazlı 
görerek, halkı küçümşeyenlere, milletin hakkını gasp etmek isteyenlere 
izin vermeyelim! Çocuklarımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için, 

aydınlık yarınlarımız için egemenlik haklarımıza sahip çıkalım

Demokrasi ve Milli Egemenlik için
MEYDANLARDA BULUŞALIM

KONUŞMACILAR
Haşan Celal GÜZEL /Gazeteci-Yazar, Salim USLU / Hak- İş Genel Başkanı 
Ahmet GÜNDOĞDU / Memur-Sen Genel Başkanı,
Necati CEYLAN / TGTV Genel Başkanı

19 KMMUZ 2008 CUMARTESİ 80111:17.50 fomoro Mcydonı / 8U0S0 ORTAKAKIL
* u. nnu- r—ıx Ll.i- l . ıa .j—Lü. HAREKETİAraçlar Saat:16.00’da Gemlik İskele Meydanindan hareket edecektir. www.ortakakilhareketi.org

http://www.ortakakilhareketi.org
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ELEMAN ARANIYOR
Yeni açılacak olan 

AŞKA TERMAL OTEL’de 
tüm branşlarda 

çalışacak 
RAY-RAYAN ELEMANLAR 

alınacaktır.

Ilıca Cad. Eski Terme Yanı 
0.544 Î94 40 83-0.533 28182 28

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

I Tel! 51318 99 GSM; 0.533 356 44 391
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Mm merali etlilen tüm soruların cevapları
Edindirme Yardımı 
(KEY) ödemelerinin 
ne zaman yapılacağı 
henüz netleşmedi. 
Sosyal güvenlik 
uzmanı Ali Tezel, 
NTVMŞNBC'ye 
KEY'de merak edilen 
soruları yanıtladı. 
İşte KEY'le ilgili 
merak edilenler... 
KEY PARASINI 
NEREDEN VE. 
NASIL...
KEY alıp almaya
cağımızı nasıl 
öğrenebiliriz? 
Ödemeler nasıl 
yapılacak? Paramızı 
nereden alabiliriz? 
Bu konuyla ilgili, 31 
Temmuz'dan sonra 
olmak kaydıyl.a veya 
31 Temmuz'a kadar 
tasfiye halindeki 
Emlak Bankası 
Anonim Şirketi yöne
tim kurulunca önce 
Resmi Gazete'de 
daha sonra da bir 
web sayfasında 
vatandaşlık 
numarası girilerek 
ne kadar KEY 
ödemesi alınacağı 
hakkında bilgi sahibi 
olabilirsiniz. Bu 
konuda www.keyo- 
demeleri.com- diye 
site var. Hak sahip
leri ödeme tutarlarını 
T.C. kimlik numar
alarını girerek bu sit
eden öğrenebilecek. 
Hak sahipleri kendi
lerine en yakın Ziraat 
Bankası şubesine 
giderek, T.C. kimlik 
numaralarıyla KEY 
hesaplarında biriken 
parayı alabilecek. 
Ödemenin hakkımız 
olan para olup 
olmadığını nasıl

anlayacağız?
Bunu anlamak çok 

. zor ama şöyle bir 
şey var; şayet kişi 
1987 yılında 
başlayan KEY 
ödemelerinde 95 
yılının sonuna kadar 
9 yıl adına aralıksız 
KEY ödenmişse 
açıklanan tavan 
rakam kadar alması 
lâzım. Resmi rakam
lar 1.400 YTL 
civarındaydı. 9 yıl 
boyunca adına KEY 
ödenmişse ve açık
lanan bu rakamdan 
daha az olırlarsa bu 
kişiler az aldıklarına 
kani olsunlar. Ama 
bu kişi 9 yıldan daha 
az KEY ödenmiş bir 
kişiyse, bunu 
hesaplaması hemen 
hemen imkansız.
LİSTEDE ADI 
OLMAYANLAR
Listede adı ola

mayanlar için başvu
rulacak yol nedir? 
Listede adı olmayan
lar için iki şık var. 
Eğer kişi özel sek
törde çalışan 
birisiyse, bağlı 
olduğu Sosyal 
Güvenlik Kurumu'na 
eski adıyla SSK'ya 
müracâat edecek. 
Kişi o tarihlerde 
kamuda çalışmışsa - 
ister kamu işçisi 
olsun, ister kamuda 
memur olsun; işter 
sözleşmeli olsun- 
çalıştığı kamu kuru- 
muna başvuracak. 
Zira Emlak 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortakhğı'nda olan bu 
senetlerin bu 
hisselerin liste 
bildirimlerini özel 

sektör çalışanları 
için SSK yaptı. 
Kamu çalışanları 
içinde çalıştıkları her 
bir kurum listeler 
halinde bildirdi.
Listeyi eksik bildiren 
kuruma müracaat 
edip,”O tarihlerde 
ben şurada çalıştım. 
İşte belgelerim” diy- 
erek belgeyle müra
caat etmesi gerekiy
or. Belge ile müra
caat ettikleri takdirde 
başvurdukları kendi 
durumlarına göre 
kamu kurumu veya 
SSK, belgeleriyle 
vatandaşın getirdiği 
belgeleri kontrol 
edecek vatandaşın 
itirazı doğruysa bu 
durumda Emlak 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı'na yeniden 
liste gönderip, “Bu 
kişi için şu kadar 
ödenmesi gerekir, 
biz eksik bildirmişiz” 
diyecek.
Ancak kişinin 
getirdiği belgeyle 
kamu kurumünun 
veya SGK'nın elinde
ki belgeler uyuşmuy
orsa, kişinin,itirazı 
reddedilecek. Bütün 
bunlardan sonra kişi 
yine içi rahat 
etmezse hatta daha 
da alacağı olduğunu 
düşünüyorsa yargı 
mercilerinde hakkini 
arama imkanı da var. 
Özetle; Listelerde 
adlarını mutlaka kon
trol etsinler; adları 
varsa birinci 
basamağı geçtiler 
demektir. Adlarının 
karşısındaki rakamı 
kontrol-etsinler.
Rakama kani olmuy

orlarsa ellerinde de 
belge bulunma ihti
mali var ise o belgel
erle bahsedilen 
kamu kurumlarına 
veya SSK'ya müra
caat etsinler.
Bundan da sonuç 
alamazlarsa bir 
mahkemeye git
melerini tavsiye 
ederim.
LOJMANDA. 
KALAN 
MEMURLAR 
O dönemde lojman

da kalan memurlar 
KEY'den yarar
lanamıyor mu? 
Evet o tarihte loj-. 
manda kalanlar için 
KEY ödemesi yapıl
madı.
ÖDEME SADECE 
EŞLERDEN BİRİNE 
YAPILACAK
Karı koca devlet 

memuru ise ödeme 
kime yapılacak? 
Karı ve koca ikisi de 
devlet memuru ise, 
ödeme sadece eşler
den birine yapılacak. 
Tercih kullanılmazsa 
bu tercihin kocanın 
üzerinde olduğu 

kabul edildi. Tabii 
şimdi onlardan 
boşananlar varsa 
sadeçe kocaları ala- . 
caklar, eşleri alamay
acaklar.
MİRASÇILARIN 
DURUMU
Bizzat kendimiz mi 

gidip almalıyız, bir 
yakınımız alabilir 
mi? Mirasçılar da. 
KEY alabilir mi? 
Kişi vefat etmişse,. 
geride kalan 
mirasçıları ellerinde 
bufunan veraset 
ilamıyla bankadan 
kendi adlarına düşen 
hisselerini alabilirler. 
Kişi hâlâ sağ ise 
normalde kendisinin 
gitmesi gerekiyor; 
nüfus cüzdanıyla. 
Ancak kişi kendi git
mek istemiyorsa 
noterden bir vekalet
name düzenleyerek 
başkasının gitmesini 
temin edebilir. 
İşverenin KEY 
ödemelerini adımıza 
yatırıp yatırmadığını 
nasıl anlarız? Para 
zorunlu olarak 
kesiliyor muydu?

İşveren ödeme yap
madıysa yine de 
KEY alma hakkım 
var mı?
Kamu kurumlarında 
çalışanlar için her
hangi bir işçi sayısı 
olmaksızın herkesin 
KEY kesintisi 
ödemesi yapıldı. 
Özel sektörde 
çalışanlar için ise 
10 veya daha fazla 

işçi çalıştıran işv
erenleri bu KEY 
ödemesini yapması 
gerekiyordu.
Eğer bu 
arkadaşlarımız 10 
veya daha fazla işçi 
çalıştıran işveren
lerin yanında çalış
mamışlarsa adlarına 
KEY ödemesi yapıl
mamıştır. 10 veya 
daha fazla işçi 
çalıştıran işverenin 
yanında 
çalışmışlarsa onların 
adına KEY ödemesi 
mutlaka yapılmıştır. 
KAMUDA ÇALIŞAN 
HERKESTEN KEY 
KESİNTİSİ YAPILDI
Kamuda sözleşmeli 

olarak çalışanların 
KEY alamayacakları 
doğru mu? 
Hayır. O tarihlerde 
kamuda çalışan 
herkesten KEY 
kesintisi yapıldı

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GEMLİKLAND ZEYTİN DİYARI

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerinde 

Umurbey Zeytin Merkezi'ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere
BfiYfiN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir.
Yeni Zeytin Hali Toptancılar Sitesi 

No:38 - Gemlik /BURSA
513 67 68 - 0,532 392 77 88

KİRALIK DÜKKAN

AVUK 160.00 YTL KİM 
KUMLA YOLU ÜZ€Rİ 

S€FA ve SİNCMA SOKAKTA 

KUMTUA BLOKLARI C/ALOK
N0:13-G€MLİK 

0.534 490 32 59 
0.224 443 47 49

ıp »■ voı
KALİTELİ KAŞELER 

A UYGUN FİYATLARLA 
vSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
M: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Bronzlaşırken güneş lekelerine dikkat

Bilim adamları, 
beyin hücreleri kıs
men zarar görmüş 
fareleri, Omega-3 
yağ asitleri ile yüklü 
özel bir besin ile 
besleyerek 
hafızalarının 
güçlenmesini 
sağladı. Bilim 
adamlarının hazır
ladığı Özel besin 

. desteği, özellikle 
Alzheimer ve 
Parkinson hastaları 
ile hastalık riski 
taşıyanlar için 
umut oldu. 
IVTassachusetts 
Institute of 
Technology'de 
(MIT) görevli bilim 
adamları, Omega-3 
yağ asitleriyle hazır
ladıkları özel diet 
menüsü ile 
besledikleri kobay 
farelerde hafızanın 

güçlendiğini ve 
öğrenmenin hız
landığını tespit etti. 
Bilim adamlarının 
hazırladığı besin 
desteğinde, bir 
çeşit Omega-3 yağ 
asidi olan DHA, 
Uridin ile Kolin 
bulunuyor.
Omega-3 yağ asit
leri vücut tarafından 
üretilemiyor ama 
balık, yumurta, 
keten tohumu ve 
otla beslenen hay
vanlardan elde 
edilen etlerde | 
bulunuyor.
Herhangi bir dış 
yiyecek kaynağın
dan elde edile
meyen Uridin ise 
özellikle bebek 
emziren kadınların 
vücutlarında diğer 
insanlara göre daha 
çok bulunuyor.

Memorial Hastanesi 
Dermatoloji 
Bölümü'nden Uz. Dr. 
Ayfer Aydın, (UV) 
güneş ışınlarının 
insan cildinin erken 
yaşlanmasına neden 
olduğunu belirterek, 
vatandaşları 
güneşlenirken dikkatli 
olmaları konusunda 
uyardı.
Uzun saatler güneş 
altında kalınmaması 
gerektiğini belirten 
Uz. Dr. Ayfer Aydın, 
"Güneş ışınlarında 
zararlı etkilere neden 
olan Ultraviyole (UV) 
ışınları, deri yaşlan- / 
masının yanında deri 
kanserinin ve deride 
"hiperpigmentasyon" 
denilen düzensiz 
lekelerin oluşmasına 
da yol açıyor. Daha 
çok güneşe maruz 
kalan yüz/ göğüs ve * 
kollarda, kırışıklıklar, 
çiller, güneş lekeleri, 
olarak bilinen yıldız 
şeklinde kahverengi 
lekeler, bacak ve kol
larda ufak beyaz 
lekeler. Güneş ışın
larına maruz 
kalındıkça lekelerin 

j renklerinde koyulaş
ma daha belirgin 
olarak ortaya çıkıyor. 
Bu lekeleri tetikleyen 
etkenler atasında 
güneş ışınlarının yanı 
sıra solaryum da yer 
alıyor. Bu kahverengi 
lekeleri kişinin hor
mona! dengesi; 
genetik özellikleri,

yeme içme düzeni ye 
ilaçlar da etkiliyor" 
dedi.
Uz. Dr. Ayfer Aydın, 
deride ise solukluk, 
kuruluk, tahriş ve 
esneklik kaybı, deri 
esnekliğinde artma, 
gevşeklik, kılcal 
damarlarda çatlama 
gibi değişiklikler mey
dana geldiğine dikkat 
çekerek, "Ultraviyole 
radyasyon, deri 
yaşlanmasının yanın
da deri kanserleri ve 
deride hiperpigmenta- 
syön denilen düzen
siz. lekele,rin oluş
masına sebep olur. 
Yapılân deneylerde 
güneşten tam; olarak 
korunan çocuklarda 
deri kanserinin yüzde 
98 oranıpda azaldığı 
görülüyor, 
Güneşlenmenin son 
50 yılda artması, deri 
kanserlerinin görülme 
sıklığını da artırıyor. 
Özellikle ışık gören 
bölgelerde sert, , 
kızarık, üzeri damarlı 

bir yapıda olan 
yaralar, koparıldıkça 
tekrarlayan kabuklan
malar, birden koyu
laşan (siyahlaşan) 
benler, kenarları 
düzensizleşen, hızla 
büyüyen, etrafında 
beyaz renkli hale 
oluşan, renk değişik
likleri gelişen benler . 
deri kanserlerinin 
belirtileri olarak 
kabul ediliyor" 
diye konuştu.
Uz. Dr. Ayfer Aydın, 
güneşten koruyucu, 
en az 50 faktör olan 
kremler sürülerek 
güneşe çıkılması 
gerektiğini söyledi. 
Yüzü ve vücudu 
kaplayacak şekilde 
sürülmesi gereken 
kremlerin, denize 
girip çıktıkça etkisini 
kaybettiğini belirten . 
Uz. Dr. Aydın, "Bu 
kremler gün içinde 
birkaç kez sürülmeli. 
Ancak bu koruma fak
törlerini kullanmak 
bizlere yine de tüm 

gün ve özellikle 
güneş ışınlarının daha 
dik geldiği ve daha 
zararlı olduğu öğlen 
saatlerinde güneşte 
uzun süreli kalma 
hakkını vermez. 
Koruyucu kremlerin 
yanı sıra şapka ve 
güneş gözlüğü kulla
narak, gölgede ve 
11.00- 16.00 saatleri 
dışında güneşlenmek 
gerekiyor.
Uz. Dr. Ayfer Aydın, 
yazın cilt sağlığını 
korumak için şu öner
ilerde bulundu': 
"- Açık renkli ve 
koruyucu tarzda 
giyinilmeli.
- Güneş gözlüğü kul
lanılmalı.
-.Geniş kenarlıklı şap
kalar kullanılmalı.
- UV ışınlarının eh 
yoğun olduğu 11:00 - 
13:00 saatleri arasın
da gölgede kalmaya 
özen gösterilmeli;
- Güneşe çıkmadan 
yarım saat önce 
güneş koruyucu 
krem sürülmeli.
- 6 aydan küçük 
bebekler uzun süre 
güneşte bek- „ 
letilmemeli.
- Güneşten korun
maya erken 
çocukluk yaşlarında 
başlanılmalı.
- Deri kanserinin riski
ni azaltmanın ve deri 
yaşlanmasını 
önlemenin en doğru 
yolu bilinçli 
güneşlenmektir".

i

İVI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 5İ3 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 Dâiresi 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. 1 ■ 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular. (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

1

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

■ 1 .
OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat )

iM

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 513 16 37
Mogaz 513 75 58'
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz' 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 qq
Sahil Dev. Hast. oqMer.Sağ.Ocağı $13 23 29
Tomokay Tomografi
Uzmanlar Tıp M[k. 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 1
MAR-PET 513 30 33 1
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25 1 

l ■ JS

N Ö BETÇİ EÇZÂNE.

IS Temmuz 2008 Cuma 
YASEMİN ECZANESİ 

İsiklal Cad. No:40 
Tel: 5138116-GEMLİK

Gemlik Körfez
fttaiılkstıi İlk »om 1,0

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3112 

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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DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA
* FİZİK TEDAVİ

* GÖZ
* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ.
Adres: İstiklal Cad. Gemlik/BURSA i 

TEL: 0.224 513 60 40 j



ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2-3-4-5-6-7-8

2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

3.900 YTL
4.150 YTL
5.000 YTL
6.000 YTL

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLA» 
HAHADASSAAT 

4-5-6-7-S SINIFIMA
NAFIANA A 3AAF İNGİLİZCE

Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
19 Temmuz 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

lliimiili liiiıOHiiıı
Cumhuriyet mitinglerinin alternatifi 
olarak adlandırılan, Ortak Akıl Hare 
keti’nin düzenlediği Bursa mitingi, 
bugün Fomora Meydanı’nda saat 
17.30 da yapılacak.
Haşan Celal Güzel, Ahmet Gündoğ 
du ve Necati Ceylan’nın konuşacağı 
mitingini adı “Egemenlik milletindir"

Zamlı tarifeye pazartesi günü başlanacak

Otobüslere % 10-12 zam
BURULAŞ, Gemlik-Bursa, Gemlik şehir içi, Gemsaz, Kurşunlu, Küçük Kumla 
ve Umurbey belediye otobüslerinde pazartesi gününden geçerli olmak üzere 
yüzde 10 ile 15 arasında zam yaptı. Otobüsçüler yeni zammı yetersiz buldu
lar. Gemlik-Bursa tam bilet, 2YTL 25 YKR.den 2 YTL 60 Ykr. ye yükseldi.
Pazartesi günü geçerli 
olacak olan otobüs 
zamları belli oldu. 
Gemlik Bursa arasın
da öğrenci biletleri 
1.50 YTL den, 1.70 
YTL’ye yükseldi. 
Gemlik şehir içi tam 
bilet 80 Ykr. den 90 
Ykr. ye çıkarıldı.
Küçük Kumla 1.65 
YTL oldu, Kurşunlu 
Bursa arası ise 
2.50 den 2.75 YTL 
ye yükseldi.

Haberi sayfa 3’de

Terme Kaphcası’nın yanıdaki hâzineye ait 
arsanın kamulaştırılması kararı alandı 

Belediye Meclisi 
olağanüstü toplamlı

Mülkiyeti Gemlik 
Belediyesi ile 
Hâzineye ait olan 
6935 metrekare 
arsanın hâzineye 
ait 1748 metrekare 
sinin ihale ile satı 
şa çıkarılması 
sonucu satışın

Belediye tarafından 
alınabilmesi için 
olağanüstü topla 
nan meclis, dün 
ihalesi yapılan arsa 
için Başkan 
Mehmet Turgut’a 
yetki verdi.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış
Romanya gezisi

Gemlik Belediyesi ile Romanya’nın 
Navodari Kent Belediyesi 2000 yılında 
kardeş şehir oldu.
İki kentin Belediye Meclisleri, düzenle

nen Kardeş Şehir protokolünü onayladı.
Demek kardeşlik bağı bu yıl 8. yılında.
Yarın, Gemlik’ten kardeş Şehire ziyaret 

için gidilecek.Devamı sayfa 5’de 

Gemlik Ülkü Ocakları Derneği tarafın
dan 3.ncüsü düzenlenen “Türk Boyları 
Halk Oyunları Şenliği” bugün yapıla
cak. Daha önce iki kez yapılan ve Türki 
Devletlerin Halk Oyunları ekiplerini 
Gemlik'te bir araya getiren şenlik, bu 
gün saat 18.30 da Bahkpazarı Meyda 
nı, Ahmet Süren Meydanı, Yunus Emre 
Çocuk Parkı'nda halk oyunları gösteri
leri ile başlayacak. Saat 20.00 de ise 
ilçe Atatürk Stadı önünden başlayıp ve 
iskele Meydanı’nda sona erecek.

Haberi sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
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Sosyo- ekonomik sorunlar...
İnsanlarda ciddi bir güvensizlik 

var..
Telekulak..
Özel yaşamın gizliliği..
Ergenekonla sarsılan Türkiye..
Yükselen faizler..
Allak bullak olan sistemler..
İnsanın içi acıyor..Kararıyor,gele

ceğe güven duymuyor.
Kime sorsak yakınıyor.
Kimi ekonomik durumundan..
Kimi sosyal dengesizlikten.
Kimi sağlık sorunlarından..
Kimi işsizlikten..
Mutlaka yakınacak bir durumları 

var..
Türk insanı hiç bu zamanki kadar 

"keyifsiz"olmadı..
Dış etkenler.. ■
İç etkenler..
Tümü insanın ruhuna "etki" ediy

or..İç dünyasına yansıyor..
Gerçekten de huzur yok.
Tat tuz yok..’
Hangi birini sayacağız..
Nedenler o kadar çok ve rahatsız 

edici ki..
Kaldı ki..
Kısa vadede çözümü de olanaksız 

gözüküyor..
İşsizlik..
Sağlık..
Eğitim..
Güvenlik..
Barınma..
Temel ihtiyaçların tümünde sorun 

var.
Kuşkusuz birikim yıllara yayılıy

or..
Yanlış yönetim..
Kaynak israfı.
Ahbap çavuş ilişkileri..
Ülkeyi zayıflattı..İnsanları tüketti..
Tüketim anaforuna yakalanan 

insanoğlu boğulmamak için çır
pınıyor..

Ancak panik halinde çırpındığı 
için aklını kullanamıyor..Ve daha da 
dibe iniyor..

Yine de umut..
Dibe vuran cisimler fizik yasaları 

gereği mutlaka yükselirler..
O yükselişden medet umuyoruz..
İç siyasal ayrıntılara girmeye 

gerek yok..
Her şey göz önünde seyrediyor.
Yurttaş görüyor..
Bürokrat görüyor..
Teknokrat görüyor..
Ama gerçekten ayrıntının farkına 

varabiliyor mu?
Bu soruya verilen doğru yanıt..
Türkiye'nin çıkış noktası..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Belediye meclisi olağanüstü toplandı
Belediye Meclisi yapımı projelendirilen Terme Kaplıcalarının içinde 

kalan hazine arazisini kamulaştırma yetkisi için olağanüstü toplandı. <
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni çıkan 
Belediyeler 
Yasası'ndan sonra 
ilk kez olağanüstü 
toplanan {Gemlik 
Belediye Meclisi 
Hisar Mahallesinde 
bulunan Terme 
Kaplıcaları yanında 
hazine ile ortak 
sahip olunan 
arsanın kamulaştırıl
ması için ihaleye 
girmek için 
Başkan Mehmet 
Turgut'a yetki verdi. 
Kaplıcaların 
hemen yanında 
mülkiyeti Gemlik 
Belediyesi ile 
Hâzineye ait olan 
6935 metrekare 
arsanın hâzineye ait 
1748 metrekaresinin 
ihale ile satışa 
Çıkarılması sonucu 
satışın belediye 
tarafından alın
abilmesi içih 
olağanüstü toplanan 
meclis, dün ihalesi 
yapılan arsa için 
başkana yetki verdi.

£>ÜIIIIK-l(İMIIKIİIIIDAlllElEllve^lllEIIİ 
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, 
iç kapılar amerikan kapı, Salon-ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIKDAİRELER
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 ye İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

Dün ihale ile satışa 
çıkarılan hazine 
arazisi Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan alınan alındı. 
Terme Tesislerinin, 
yapımı içih arsanın 
hâzineye ait olan 
kısmının alınması 
gerektiğini anlatan 
Başkan Turgut, hissenin alınması ile yapılması için engel 

Terme Kaplıcalarının kalmadığını bildirdi.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Zamlı tarifeye pazartesi günü başlanacak

Otobüslere % 10-12 zam
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Bursa 
arasında yolcu 
taşıyan Özel Halk 
Otobüslerine yüzde 
10-12 arasında zam 
yapıldı.
Bir yıl içinde Mazot'a 
yapılan yüzde 40 
zamma göre oto
büslere yapılan zam
mın yetersiz 
kaldığını öne süren 
Otobüsçüler, 
Orhangazi ile Bursa 

. J Terminak* araşırsak* 
$0 kKom&treflk yelı^ 
5 YTL'ye taşındığını 
örnek göstererek, 
zammın adaletsiz 
olduğunu savundu
lar.

GEMLİK-BURSA 
Yapılan zamların 
Pazartesi gününden 
itibaren yürürlüğe 
girmesi beklenirken 
2.25 Ykş olan Bursa 
Merinos kavşağı 
ârâsi yolcu tâşimâ 
ücretinin 2.60 Ykş 
olduğu açıklandı.

GEMLİK ŞEHİR İÇİ 
Gemlik Bursa arası 
öğrenci fiyatı ise 
1.50 Ykş'tan 1.70 
Ykş'a çıkarılırken 
şehir içi tarifesi 80 
YKŞ'tan 90 Ykş'a 
çıkarıldı. Şehir içi 
öğrenci tarifesi ise 
55 Ykş'tan 60 Ykş'a

yükseltildi.
GEMLİK-KUMLA 
Gemlik Kumla 
arasında daha önce 
1.50 Ykş olan taşıma 
ücreti 1.65 Ykş'a 
yükseltilirken öğren
ci ücreti 1.10 Ykş 
oldu.

KURŞUNLU-BURSA 
Kurşunlu Bursa 
arasında daha önce 
2.50 Ykş olan yolcu 
taşıma ücreti 2.75 
Ykş olurken öğrenci 
1.80 Ykş oldu.
Kurşunlu Gemlik 
arası ise 1.50 
Ykş'tan 1.80 Ykş'a 
çıkarıldı.
KUMLA ŞEHİR İÇİ 
Kumla içi yolcu 
ücreti ise sivil 90

Ykş. Öğrenci ise 60 
Ykş oldu.

GEMLİK-UMURBEY 
Umurbey otobüsleri 
1 YTL'den 1.10 Ykş'a 
yükseltilirken öğren; 
ci 60 Ykş oldu.

ĞEMSÂZ
Gemsaz yolcu ücreti 
1.25 Ykş'tan 1.40 
Ykş'a yükseltilirken 
öğrenci taşıma 
ücreti ise. 90 Ykş 
oldu, 
Öte yandan Bukart'ı 
olmayanların şehir 
içinde aldıkları tek 
biletlerin 1.50 
Ykş'tan 2 YTL'ye 
çıkarıldığı açık
lanırken, Gemlik 
Bursa arasında bilet

Bâykal, Bursa ila konuştu: “Hukuk safsata kaldırmaz1’
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Genel Başkanı Deniz Baykal, 
AK Parti'yi kapatma davası 
sonucu 'Kıyamet kopar* yönün
deki açıklamalara tepki göster
di. Baykal; "Böyle dramatik 
ifâdelere gerek olmadığı 
kanısındayım. Türkiye hukuk 
devleti, köklü demokrasi 
geleneği, birikimi olan bir 
ülkedir. Türkiye'de bir takım 
sorunlar, gerili.mlerle karşı 
karşıya kalabilir, bunları hukuk 
içinde, geleneklerimiz içinde, 
demokrasi anlayışımız içinde 
aşmayı başaracağımızdan 
kuşku duymuyorum" dedi. 
Ergenekon yapılanmasına 
yönelik operasyonları da 
eleştiren Baykal, soruşturmay
la ilgili yapılan yayınlar için 
'Hukuk safsata kaldırmaz' 
ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal, Yenişehir Havaalanı'na 
özel bir uçakla geldi. 
Havaalanında bir grup partili 
tarafından çiçeklerle karşılanan 
Baykal, parti otobüsüne 
binerek, bir dizi açılış ve 
toplantıya katılmak üzere

Bursa'ya hareket etti. Ulu 
Camii önünde otobüsten inen 
Baykal, Kapalı Çarşı esnafıBir 
gazetecinin Ortak Akıl Hareketi 
tarafından düzenlenen miting
leri hatırlatması üzerine miting
leri, önemsemediğini belirten 
Deniz Baykal; "Kimler tarafın
dan düzenlendiği açıktır. 
Türkiye artık yönlendirilebilir 
Kafkas veya Balkan ülkeleri 
gibi değil. Konuşmayan sağ
duyulu halkımız bu tip kışkırt
malara boyun eğmeyecektir" 
dedi, 
nı ziyaret etti. 
Fidan Han'da esnaf temsilci
leriyle biraraya.gelen Baykal,

alacak olan yolcu
ların ise 2 adet 2 
YTL'lik bilet alarak . 
yolculuk yapacakları 
öğrenildi.
Özel Halk 
Otobüslerine 
Önümüzdeki Mart 
ayında yapılacak 
öıâri refeı' Seçımıefe ‘ i 
kadar ikinci bir zam
mın yapılması bek
lenmezken Gemlik 
Bursa Merinos 
kavşağı arasının 36 
kilometre olduğunu 
hatırlatan otobüsçü 
esnafı, 2.60 Ykş'İuk 
zammın yeterli 
olmadığını buna 
karşılık‘alınan yük
sek verginin eşitsiz
lik olduğunu savun
dular.

burada gazetecilerin gündeme 
ilişkin sorularını cevapladı. 
Soruşturmayla ilgili yeni açık
lamaların yapıldığını anlatan 
Baykal; "Bunu şaşırtıcı bul
muyorum. Bu işin yeni ve daha 
ciddi bir anlayışla ele alınması 
gerekiyor.
Hukuk safsata kaldırmaz, 
efsane kaldırmaz, hukuk 
sağlam kanıt ister mantık ister. 
Öyle târihiıkaranlıklardan yola 
çıkarak efsanelerden medet 
umarak siyasi amaçlara ulaş
mak mümkün değildir. Hukuk 
kimsenin siyasi emellerine alet 
edilmemeli.” dedi.
Baykal, Abdüllatif Şener'in AK 
Parti'den ayrılarak yeni bir olu 
şum içinde yer almasını nasıl 
karşıladığı sorulan Baykal;
"Saygı değer bir insan. 
Geride ki siyasi yaşamı 
toplumda saygı telkin etmiş, 
sorumlu ciddi insan izlenimini 
vermiştir. Kendisine başarılar 
dilerim. Siyasi hayat her an 
yeniden şekillenebilir. Bu 
doğrultuda arayış içerisinde 
Türkiye. Yeni oluşuma ihtiyaç 
var” dedi.

YauYORVM
JK Diş Hekimi

Özcan VURAL
■ ''■1 ozcanvural1933@hotmail.com I

MMlıitl .. v 1mW«M www.milliyet/blog/özcan vural

Kaygılıyım !....
Bu günler de gazeteler de bir kampanya 

sürdürülüyor.
Türk milleti bölünüyor...
Ya onlardansın veya bizdensin.
İkisinin arasında bir yerde durmak olmu 

yor..
Eğer AKParti’ye karşı iseniz, Anayasa 

Mahkemesi’nin olası bir kapatma kararını, 
mutlaka desteklemeniz ve kapatılırsa alkışla
manız gerekiyor.

Eğer, AKP kapanmasın diyorsanız, iktidar 
yalakası, iktidardan nemalanan birisiniz.

Herkes böyle diyor..
İşte böyle bir korkutma, sindirme politi 

kası uygulanıyor.
Sayın okurlar beni sorarsanız ; hayır, ben 

korkmuyorum.
Sinmeye de hiç niyetim yok.. AKP’li 

değilim..
74 yaşında bir hekimim , parayla da işim 

yok...
Hep doğruları söylemeye çalıştım, yazı 

larımda da okuyorsunuz dimdik yaşadım, 
öbür dünyaya da dimdik gitmek istiyorum.

AKP’nin dünya görüşünü, din konusuna 
yaklaşımını da paylaşmıyorum.

Anayasa Mahkemesi önümüzdeki gün
lerde tarihi bir karar verecek.

Buna kimse karışamaz ve Mahkemenin X 
karârına da herkes uymak zorundadır.
Yasalar böyle diyor...

Ancak, her sorumlu kişinin, bugünden 
sorumluluğunu yüklenmesi, sloganların 
arkasına gizlenmeden görüşünü ortaya koy
ması da doğal hakkıdır..

Atatürk, ilkeleri çerçevesinde, İslam dün 
yası içinde Türkiye’yi farklı yapan, Avrupa’ 
ya yaklaştıran ve uygar ülkeler statüsüne 
getiren en önemli üstünlüğü Demokratik-Laik 
sistemi olduğuna ve bu konuda hiçbir ödün 
verilmemesi gerektiğine inanırım.

Türkiye’nin zenginleşmesi, bölgenin lideri 
konumuna gelmesi,uluslararası camiada 
l.inci lige çıkması için, onurluca Avrupa Bir 
liğine katılmasının iyi olacağını düşünürüm..

AKP’nin dindar bir parti olduğunun farkın
dayım.

Aşırı dincilerin kısaca yobazların tarihten 
beri Türkiye’nin başına her zaman felaketler 
getirdiklerini biliyorum

Bu partinin içindeki bazı kesimlerin, Ilımlı 
İslam adıyla Türkiye’yi muhafazakarlaştırmak 
istediklerini de görüyorum...

Kontrolden çıktıkları taktirde, ilerde ülke 
nin laik sistemine tehlike yaratabileceklerin 
den de kuşkulanıyorum.

Başbakan Erdoğan’ın yüzde 47 oy aldığı 
son genel seçimlerden sonra, sağduyusunu 
kaybettiğini, türban konusunda büyük hata 
ettiğini biliyorum.

Özellikle bazı AKP’li Belediyelerin son 
derece hatalı ve adeta laiklik düşmanı gibi 
davrandıklarını hepimiz gördük..

Bunun da toplumun büyük bir kesiminde 
rahatsızlık yarattığının,Başbakan’ın da bu 
kaygıları giderrrjek için, samimi olarak önemli 
bir çaba harcamadığının farkındayım.

Hatası bu..
Onun için kaygılıyım , biliyorum sîzlerde 

kaygılısınız.

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


18 19 Temmuz 2008 Cumartesi Gemlik KErf

Sokak köpekleri tehlikeli olmaya başladı
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe merkezinde 
dolaşan sokak 
köpeklerinden 
bazılarının insanlara 
saldırmaları şikayet
leri gündeme* getirdi. 
Aynı köpeklerin daha 
öncede Bursa 
Yunuseli'nde bulunan 
köpek tedavi 
merkezine 
götürülerek aşılarının 
yapılarak kulak 
küpelerinin takıldığı 
gözlenirken bu kez 
insanlara saldırmaları 
dikkat çekiyor.

Tedavi merkezine 
götürülerek kısır
laştırıldıktan sonra 
yeniden Gemlik'e 
getirilerek sokaklara 
salınan başıboş 
köpeklerin içinde 
bazılarının saldırgan 
olmaları ise özellikle 
küçük çocukları 
korkutuyor.
Daha önceleri 
başıboş köpeklerin 
bazı belediyeler 
tarafından 
öldürülmeleri üzerine 
gösterilen tepkiler 
nedeniyle artık kısır
laştırıldıktan sonra

tedavileri yapılıp 
doğal ortamlarına , 
salınıyor.
İlçe içinde sayıları her

geçen gün artan 
başıboş köpeklerin 
çoğalmasına neden 
olarak bazı kişilerin

özel araçlarıyla 
geceleri ilçe dışından 
ğetirilerek sokaklara 
bırakılmaları göster

ilirken tedaviye 
götürülen köpeklerin 
yine geri getirilmeleri 
ise tepki çekiyor.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Derneği 
tarafından 3.ncüsü 
düzenlenen Türk 
Boyları Halk 
Oyunları Şenliği 
bugün yapılacak. 
Geçtiğimiz yıllarda 
iki kez yapılan ve 
Türki Devletlerin 
Halk Oyunları 

ı ekiplerini Gemlik'te 
bir araya getiren 
şenlik bugün saat 
18.30 da Bahkpazarı 
meydanı, Ahmet 
Süren Meydanı, 
Yunus Emre 
Çocuk Parkı'nda 
halk oyunları 
gösterileri ile 
başlayacak.
Saat 20.00 de ise 

. İlçe Atafürk Stadı 
önünden başlayan 
ve İskele meydanın
da sona erecek 
"Şenlik Yürüyüşü" 
yapılacak.
Akşam saat 21.00 de 
ise Gemlik Halk 
Dansları Folklor

Derneği'nin de 
katılımıyla Irak 
Türkleri, K.K.T.C. 
Makedonya, 
Yakutistan, Karaçay, 
Kırım, Azarbeycan, 
Tuva Türkleri, 
Çeçenistan ve 
Acara Folklor 
ekipleri izleyenlere 
gösterilerde 
bulunacaklar.
Ülkü Ocakları Eğitim 
ve Kültür Vakfı 
Genel başkanı 
Harun Öztürk ile

MHP.Genel Başkan 
Yardımcısı İstanbul 
Milletvekili Atilla 
Kaya'nın da şenliğe 
katılacağını 
söyleyen Ülkü 
Ocakları Derneği 
Gemlik temsilcisi 
Osman Durdu, 
bu yıl üçüncüsünü 
yapacakları Türk 
Boyları Halk 
Oyunları Şenliği'ne 
tüm Gemlik halkının 
davetli olduğunu 
duyurdu.

Çin ile Küçük Kumla arasında binlerce kilometre mesafe olsa da 
Kumla'nın güzelliğine hayrandan Çinli XİA Zhang isimli bayan 

evlendiği Türk eşi ile birlikte Kumla'da açtığı tezgah büyük ilgi görüyor... 

Kumlada çin tezgahı
Ercüment ESEN
Son aylar içersinde 
ülkemizde Çin mal
larına karşı çeşitli 
eleştiri ve uyarılar 
yapılırken Küçük 
Kumla'da Çinliler 
tarafından açılan işy
erleri büyük ilgi 
görüyor. Çin'le 
Küçük Kumla arasın
da kilometrelerce 
mesafe olmasına 
karşın Küçük ' 
Kumla'yı ziyareti 
sırasında beğenen 
Çinli XİA Zhang 
isimli bayan 
evlendiği Türk eşi ile 
birlikte Kumla'da 
açtığı tezgah büyük 
ilgi goruyor...Çın 
malı ürünlerinin yer 
aldığı tezgahların 
bulunduğu dükkan
lar kumla sakinler
ince günü her saati 
dolup 
taşarken,işletme 
sahipleri ise gördük
leri ilgiden memnun 
kalıyorlar. Küçük 
Kumla sakinleri 
son aylar içerisinde 
çin mallarına karşı 
yapılan tüm uyarılara 
rağmen çin malları
na büyük ilgi gös
terirken, Çinli XİA 
Zhang isimli iş 
sahibi çin mallarına 
karşı yapılan eleştir
ilerin ise yersiz ve 
haksız olduğu 
konusunda 
ülkesinde üretilen 
ürünleri savunurken 
şunları kaydetti, il 
günlerde Türk 
insanının Çin mal
larına karşı Kumla'da 
da ilgisizliği 
vardı.Bunun neden
lerinin başında ise 
çok ucuza alınan 
malların dayanıksı
zlığından kaynaklan

maktadır. Ucuza alı
nan ürünler hangi 
ülkenin malı olursa 
olsun dayanıksız 
olabilir. Ülkemizde 
her kalite de ürünün 
imalatı yapılmak
tadır. Daha fazla 
para karşılığı çok 
dayanıklı Çin mal
larını bulmak 
mümkün. Çin mâl
larının Türkiye ve 
dünya pazarındaki 
payı %80'nini kap
sadığından ülkem
izde üretilen ürün
leri her evin her 
odasında muhakkak 
bulunduğunu söyle- 
di.Çin mallarının 
iddia edildiği gibi 
sağlığa ve çevreye 
karşı zararlı 
olmadığını hatırlatan 
XİA Zhang Kumla 
halkının kendilerine 
gösterdiği ilgiden 
dolayıda memnun 
olduğunu kayedetti. 
Neden Türkiye'de ve 
Küçük Kumla'da çin 
mallarını açtınız 
sorununa ise şöyle 
cevap veren Çinli 
XİA Zhang ; 1999 
yılında Türkiye'ye 
İstanbul üniver
sitesinde ekonomi 
bölümünde okumak 
için geldiğini belir
tirken,okul döne

minde Türk gençi 
Barış Birinci ile 
tanışmalarının ardın; J 
dan evlendik, ilk işy
erimiz! 2001 yılında 
İstanbul Gaziosman Jj 
paşa semtinde 
hediyelik eşya 
dükkanını açtık. 
Küçük Kumla'ya 
2005 yılında yapmış | 
olduğumuz gezi 
sırasında burayı çok 
beğendim. Diğer tatil 
beldelerine nazaran j 
Küçük Kumla* nın 
bozulmadan saf ve . 
temiz haliyle 
kalması nedeniyle 
burada da işyeri 
açmaya karar 
verdik,3 yıldırda 
Küçük Kumla sakin- J 
terinde hizmet veriy- | 
oruz .dedi.
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Romanya Gezisi
Gemlik ile Novadari’nin 

kar deş Şehir olmasının 
mimarı ağabeyim Erol Güler 
dir.
Ağabeyim o yıllırda

Romanya da ticaretle 
uğraşıyor ve Novadari de 
oturuyordu.
Belediye ile yakın ilişkileri 

olan Türk bir işadamı ile 
tanışınca, bu ilişkinin ilk adımı atıldı.
Beni de arayarak, Novadari Belediye 

Meclisi’nin aldığı kararı, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’a iletmemi 
istedi.
Kendisi de telefon görüşmeleri yaptı.
Başkanın bu isteği Belediye Meclisine 

götürmesi ve kabulünden sonra iki 
kent belediyeleri arasında ilişkiler 
başladı.
İlk ziyareti biz başlattık.
Belediye Başkanı, meclis üyelerinden 

bazıları, iş adamlarından birkaç kişi, 
Oda Başkanlarından bazıları, basından 
ben...
Novadari de ebizi çok güzel karşı 

ladılar.
Çok güzel misafirperlik örneği göster

diler.
Kent Meclisi, Köstence Valisi, Türk

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

işadamları derneğini ziyaret ettik.
Köstence’yi gezdirdiler.
Yanımızdan hiç ayrılmadılar.
Biz memnun edebilmek için 

ellerinden gelen herşeyi yaptılar.
Ben bu misafirperlik karşında gerçek

ten mahçup omuştum.
Nedeni ise, biz onlara aynı ilgili 

göstebilecekmiyiz diye.
Daha sonraki yıllarda sanırım 2002 

yılında Gemlik Rotary Derneği Başkanı 
olarak bir gezi düzenledik Romanya 
ya.
Köstence külübü ile bu kez Gemlik 

Rotary Kulübünü kardeş yaptık. Ama o 
kardeşlik devam etmedi.
Benden sonra arkası gelmedi 

ilişkinin.
Daha doğrusu bizim ziyaretimi ze 

karşılık vermediler.

Novadari Belediye Başkanı 
Dobre İon (rahmetli oldu) adeta 
bizden biri gibi oldu.

Bu ilişikiler her yıl iki tarafın 
gidip gel mesiyle devam ediyor.

Kardeşlik gelişmesi kültür 
açısından ve son yıllarda öğren
ci değişimleri açısından biraz 
önem kazandı ama ticari ilişki 
ler açısından hiçbir şey getirme

di iki tarafa da.
Bizim Meclis üyelerinin gidiş geliş 

otobüs ücreetlerini belediye karşıla
masından sonra bir giden her yıl gider 
oldu.
Bir çeşit bedava yurt dışı gezisine 

döndü bu kardeşlik bağı.
Başkan kentin temsilcisidir. Anladım 

ama bu kentte yaşayan yalnız belediye 
meclyis üyeleri değil ki.

Bence, ziyaretlerde giden insanlar ara 
sında çeşitlilik katmalı.

Örneğin, vatandaşlardan da bazıları 
bu geziye katılmalı:
Meclis, imtiyazlı bir sınıf olmamalı. 
İş dünyası geziye ilgi göstermeli.

Başkan, gitmeyen oda başkanlarınıda 
götürmeli Novadari’ye diye düşünüyo
rum.

îtte İranla ilgili 
arahulucuk yapacak

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
İran Dışişleri 
Bakanı Manuçehr 
Mottaki'ye İran'ın 
nükleer enerji 
konusunda 
yaşadığı sorunla 
ilgili Türkiye'nin 
bundan sonra tüm 
taraflarla diplomatik 
temas lan sürdüre
ceklerini söyledi. 
Başbakanlık kay
naklarından 
edinilen bilgiye 
göre, bugün bir 
araya gelen 
Başbakan Erdoğan 
ve Iranh Bakan devam etmesini
Mottaki, başta 
ekonomik ve ticari 
ilişkiler olmak üzere 
iki ülke arasındaki 
ilişkileri masayay- 
atırdılar. İran'ın nük
leer enerji konusu 
da gündeme 
gelirken Mottaki, 
Başbakan

istedi. Başbakan 
Erdoğan'da 
Mottaki'ye sorunun 
başından beri diplo
matik müzakerelerle 
çözüme kavuşturul
ması görüşlerini 
yineleyerek, 
Türkiye'nin bu 
konudaki

Zeytinde teşvik vurgunu
Tarım Bakanlığı'nın 
zeytin üreticiliğini teşvik 
etmek amacıyla üreti
cilere verdiği dönüm 
başına 250 YTL 
dolandırıcıların iştahını 
kabarttı.
10 dönüm ve üzeri 
dikimlere teşvik uygula
masında Gemlik ve 
Ayvalık cinsi zeytin diki
mi için 250 YTL olarak 
belirlen teşvik daha 
sonra Gemlik zeytininde 
45 YTL'ye indirilirken, 
Ayvalık zeytininde 250 
YTL olarak devam etti.

Erdoğan'a bugüne 
kadar ki çabaların
dan dolayı teşekkür 
etti ve Türkiye'nin 
çözüm için yapıcı 
katkılar sunmaya

tavsiyelerini iletti. 
Erdoğan, Mottaki'ye 
Türkiye'nin bu 
görüşünü diğer tüm 
taraflarla da payla 
şacağını söyledi.

Bazı kötü niyetli kooper
atif, firma ve şahıslar, 
İzmir, Kuzey Ege ve Bursa 
Orhangazi’deki fidanlıklar
dan aldıkları Gemlik zeyti
ni fidanlarını 
Gaziantep'teki çiftçilere 
sahte sertifikayla 'Ayvalık 
cinsi' olarak sattı.
Bununla yetinmeyen fır
satçılar, sertifikaları 
çoğaltarak aslında 
olmayan fidanları dikilmiş 
gibi gösterdi. Bu yolla 
haksız kazanç 
sağlanırken, çoğaltılan 
sertifikaların gerçek 
sahipleri mağdur oldu. 
Sahtekarlığın farkına 
varan Tarım İl Müdürlüğü

yetkili leri, teşvik ödeme 
lerini durdurdu ve zeytin 
teşviğinden yararlanan 
tüm çiftçiler incelemeye 
alındı. Toplam 3 milyon 
600 YTL ödeme yapılacak 
teşvik uygulaması sona 
erdirildi.
Tarım Bakanlığı tarafından 
inceleme başlatılırken, 
Gaziantep'te 204 kişinin 
ödemeleri iptal edildi.
Gaziantep'te zeytin 
teşviğinden yararlanan 
tüm çiftçiler incelenirken, 
3 milyon 600 bin YTL öde
menin 926 bin YTL 'si 
yapılmadı.
Oğuzeli ilçesinde Tarım İl

Müdürlüğü tarafından 
sahte fidan ile ilgili 
inceleme devam ederken, 
Tarım İl Müdürlüğü artık 
zeytin fidanına teşvik ver
ilmediğini açıkladı.
Tarım İl Müdürü İbrahim 
Yılmaz, "Bu kişilere 
ödemeler yapılmadı. Öte 
yandan Oğuzeü ilçesinde 
zeytin fidanı ile ilgili 
yapılan ihbar neticesinde 
incelemeler sürüyor. Artık 
Gaziantep'te zeytin fidanı
na teşvik verilmiyor.
Gaziantep'te 5 yıl 
içerisinde 5 milyon zeytin
fidanı dikimi yapıldı.
Bu sayının Gaziantep için 
yeterli olduğunu 
düşünüyoruz." şeklinde 
konuştu.
Tohumculuk Tescil ve 
Sertifikasyon 
Merkezi'nden alınan serti
fikalarda üretici bilgileri 
ve fidanın özellikleri yer 
alıyor.
Satılan fidanın seri 
numaraları tarım il müdür
lüklerine bildiriliyor.
İl müdürlükleri de 
Bakanlığın sistemine bu 
numaraları girerek o 
fidanların kim tarafından 
dikildiğini kayda alıyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gençlik Kamm'nılan ikinci veda
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 8.'si 
düzenlenen Kent 
Gönüllüleri Gençlik’ 
Kampı'nın ikinci 
dönemi, coşkulu bir 
törenle sona erdi. 
Gençler, ayrılığın 
hüznünü, Azazel 
grubunun konseriyle 
attı. Ürünlü'deki 
Kent Gönüllüleri1 
Gençlik Kampı'nda 
eğlenceli anlar 
yaşayan 400 genç, 
10 günlük ikinci 
dönemi de coşkulu 
bir veda programıyla 
sonlandırdı.
Yetenekleriyle göz 
dolduran öğrenci
lerin başarısı, 
velilerini 
gururlanırdı. Veda 
gecesinde İl Milli 
Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar, BURFAŞ 
Genel Müdürü 
İbrahim Er, ve Kamp 
Müdürü Cavit Yakşi 
öğrencilerle birlikte 
kamp ateşini yaktı. 
"Kamp âteşi 
sevgiyle yanacak"* 
BURFAŞ Genel 
Müdürü İbrahim Er, 
törende yaptığı 
konuşmada, Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nın, eğitimci 
kimliğiyle de tanınan

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in desteğiyle, 
özyprj vlf» 
yürütüldüğünü 
söyledi. Er, 
"Türkiye'de pek çok . 
kamp çeşitli neden- . 
lerle kısa sürede 

kapanmış, 
devam ettirile
memiştir. Ancak 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı, 
büyük ses getir
miş bir kamptır. 
Kampımızın ikin
ci döneminde 
Dubaili öğrenci
lerimiz vardı. 
Üçüncü 
dönemde 
Diyarbakır'dan, 
5. dönemde de 
Saraybosna'dan 
öğrenciler kam
pımıza gelecek.

İnanıyorum ki, gele
cek yıl kampımıza 
katılan yabancı 
r^rıronrilarimİTİn K-» VJ I ı ıvııvıııııı^lı I ' 

sayısı daha da arta
cak. Bu konuyla ilgili 
olarak İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
koordineli çalışıy

oruz. Kampımızın 
ateşi hiçbir zaman 
sönmeyecek. Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı'nın âteşi, 
sevgiyle yanacak" 
diye konuştu.
Başarıya ödül yağdı 
Gençlerin kamp dan
sıyla açılış yaptığı 
törende, BURFAŞ 
Genel Müdürü 
İbrahim Er ve İl Milli 
Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar, kampın 
başarılı öğrenci
leriyle birlikte 
dönem kütüğüne 
plaket çaktı. Kamp 
boyunca yapılan şiir 
ve kompozisyon 
yarışmalarında dere
ceye giren öğrencil
erle 'Kardeşim - 
kazansın' adlı turnu
valar kapsamında 
gerçekleştirilen bas
ketbol, voleybol, fut
bol, mendil kap
maca, yakan top ve 
halat çekme müs- ’ 
abakalarinda başarılı 
olan kampçılara 
ödülleri ve madal
yaları vpril.di. Tören
de kampın en centil
men Öğrencisi, 
idarecisi, çadır lideri 
ve branş eğitmeni 
de teşekkür bel
geleriyle ödül
lendirildi.

Bursa'da, yolda 
yürürken nişanlısı
na laf atan şahısla 
kavgaya tutuşan bir 
kişi ensesinden 
bıçaklandı. Olay, 
Bursa merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Ulu Mahalle 
Şerefli Sokağında 
meydana geldi. 
Taylan İ. (22), 
nişanlısıyla birlikte 
yürürken yanların
dan geçen İ.K. (17) 
nişanlısına 
laf attı.Bunun 
üzerine, sinirlenen 
Taylan I., İ.K. ile 
kavga etmeye 
başladı. Çıkan kav

gada İ.K., belinden 
çıkardığı 
ekmek bıçağını 
Taylan İ.'nin 
ensesine sapladı. 
Kanlar içerisinde 
kalan Taylan L, 
olay yerine gelen 
112 sağlık ambulan
sıyla Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralının ifadesini 
alan Osmangazi 
Araştırma Büro 
Amirliği ekipleri, . 
kısa sürede zanlı 
İ.K.'yı yakaladı.
Olayla alakalı 
soruşturma 
sürüyor.

GEMLİK’TE BİR İLK
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35 YILLIK TECRÜBEMİZİ BİL» TEKNOLOJİSİ İLE BİRLEŞTİRDİK
DOSTLARINIZI SLAYT GÖSTERİSİ İLE 

ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN

E UNÜTULMAZOLSUN...

CD KUTULARI İÇİNDE ÖZEL TASARIM SLAYT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
Ö2ELtT^zdcau^SdeZe PATENTİ 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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Bursa'da kurdukları paravan şirketlerle piyasayı dolandırdıkları iddia edilen 7 kişilik 
çete, polisin "Son Gülüş-16" adlı operasyonuyla çökertildi

Bursa’da “Son Gülüş-16” operasyonu
67 ayrı dolandırıcılık 
suçundan kaydı 
bulunan Boğaziçi 
Üniversitesi İşletme 
mezunu çete lid
erinin, kahve falınr 
dan yakalanacağı 
çıktığı, o yüzden sık 
sık ev adresini 
değiştirdiği ortaya 
çıktı. Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bir ihbarı 
değerlendiren mali 
polis, kurdukları 
paravan şirketlerle 
piyasayı 
dolandırdıkları iddia 
edilen şebekeye 

j yönelik inceleme 
başlattı.
Kalite, danışmanlık, 

tekstil ve mobilya 
gibi farklı branşlar
da 10 ayrı şirket 
kurup, tefecilik yap
tıkları, kırdıkları çek
lerin karşılığını 
ödemedikleri, ala-, 
caklılara ödeme için 
kimsenin olmadığı 
hayali şirket adres
lerini vererek 25 
kişiyi 500 bin YTL 
dolandırdıkları iddia 
edilen 7 kişilik çete, 
polisin ’Son Ğûîüş- 
16* kod adlı 
operasyonuyla 
göçertildi.
FALCI SÖYLEDİ 
Kahve falcısının,

Hafta sonu hava durumu
Yurt genelinde hafta 
sonu çok.sıcak 
geçecek. İstanbul’da 
hava hafta sonu ve 
gelecek hafta 
güneşli olacak, 
sıcaklık yeniden 30 
dereceyi geçecek. 
Ankara’da dünkü 
serinlemenin ardın
dan bugün sıcaklık 
35 dereceye doğru 
çıkacak. İzmir’de 
bugün rüzgar hızım 
azaltırken, sıcaklık 
ise artacağından 
yine çok bunaltıcı 
günler yaşanacak. 
Bursa hızla ısınıyor, 
Adana’da aşırı 
bunaltıcı ve çok 
sıcak hava etkisini 
sürdürüyor. Bugün 
İstanbul 29, Ankara 
31, İzmir 33, Bursa 
30, Adana 34 
derece.
Marmara 
Bölgesi’nde 
önümüzdeki günler 
güneşli geçecek, 
rüzgar zayıflıyor. 
Sıcaklık bugün 2-3 

"Polis tarafından 
gözaltına alı
nacağını" söyleme
si üzerine korkup 
sık sık adres 
değiştirdiği öne 
sürülen Serdar 
A.’nın, sevgilisi 
Yeşim B. ile birlikte 
Bademli'deki villaya 
yapılan şok baskın
la gözaltına alındı. 
Polisin eş zamanlı 
olarak 6 farklı eve 
gerçekleştirdiği 
baskınlarda diğer 
şüpheliler de yaka
landı.
Çete lideri olmakla 
suçlanan Serdar 
A.'nın Boğaziçi 
Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunu 
olduğu, ve 
dolandırıcılık 
suçundan 67 ayrı 
kaydı bulunduğu 
ortaya çıktı.
Şüphelilerden 
Serdar A. (35), 
Yeşim B. (33), 
Özden C. (36), 
Yıldıray P. (33), 
İsmail A. (41), Halil 
K. (46) ye Mehmet 
D. (41), "suç işle
mek için örgüt kur
mak, kuruıan örgüt 
kapsamında tefeci
lik, nitelikli 
dolandırıcılık, resmi 
belgede sahtecilik" 
suçlarından adliy- 

derece artarken 
hafta sonu 36 derec
eye kadar çıkacak. 
Edirne 32, 
Çanakkale 31, 
Kocaeli 29 derece. 
İç Anadolu’da dün 
biraz serinleme oldu 
ama sıcaklık yük
selmeye başlıyor, 
hafta sonu yine 
gölgede 33 ila 36 
derece arasında 
sıcaklıklar görüle
cek. Rüzgarlar hafif 
esecek. Konya 30, 
Eskişehir 29, Sivas 
28 derece olacak. 
Ege Denizi’nde 
bugün rüzgar hızını 
azalttı ve daha az 
serinlik veriyor,

■k ' > O
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eye sevk edildi. 
Sevgilisiyle birlikte 
kelepçelenen Serdar 
A., ekip otosuna 
bindirilirken, "Bu 
emniyetin bize bir 

hissedilen sıcaklık 
kıyılarda 36 ila 38 
derece civarında, 
hafta sonu biraz 
daha yükselme bek
leniyor. Gölgede 
Denizli 35, Muğla 36, 
Kütahya 28 derece. 
Akdeniz Bölgesi’nde 
Mersin-Adana 
arasında nem oranı 
Antalya’ya göre 
daha yüksek, sıcak- 
lıkda fazla bir 
değişiklik yok. 
Gölgede dahi 
hissedilen sıcaklık 
40 derecenin 
üzerinde, o nedene 
güneşe fazla çıkıl
mamak. Bugün 
Antalya 38 derece.

h ... Düşünsel Boyut 

Yelda BAYKIZ■■ l e-mail: yeldabykz@gmail.com

oyunu. Bizi teşhir 
ediyorlar" diye 
konuştu. Mali polis, 
mağdur sayısının 
daha da artmasını 
bekleniyor.

Güneydoğu 
Anadolu’da sıcak
lığın bir kademe 
daha artması ile 
sıcaklıklar 38 ila 44 
derece arasında 
seyrediyor, iyarbakır 
42 derece.
Doğu Anadolu’da 
yüksek sıcaklıklar 
var, hafta sonu 
sıcaklık Elazığ 
civarında 38 derec
eye kadar çıkacak. 
Van bölgenin en 
nemli yeri olduğun
dan sıcaklık 27 
derece olmasına 
rağmen hissedilen 
sıcaklık 35 dereceyi 
buluyor. Bugün 
Kars’da yağmur 
bekleniyor, Erzurum 
26, Malatya 34, Van 
27 derece olacak. 
Bugün bölgede 
sıcaklık bugüne 
göre 4-5 derece 
daha yüksek olacak, 
hafta sonu açık 
geçecek. Trabzon 
25, Samsun 26, Bolu 
28 derece.

MANASTIRA BUKART DOLUM 
MERKEZİ ŞART...

Ulaşım sorunu ülke genelinde 
birçok yerde olduğu kadar ilçemizin de 
sıkıntılarının başında geliyor.

Yaklaşık üç yıl önce yeni düzenlem
eye geçilmesiyle; gerek Bursa güzer
gahı, gerekse Gemlik sınırlarındaki 
güzergahlarda sorun daha da 
fazlalaştı.

Minibüslerin kaldırılması, salt oto
büs uygulamasına geçilmesi, ildeki 
inme binme noktaları, terminale giriş 
seferlerinin az olması gibi şikayetleri 
sürekli vatandaş tarafından maillerle 
alıyorum.

Bir de bunlara kartsız binilemez 
yasaklaması getirilince iletişim çatış
malarının yoğunluğu da kaçınılmaz 
oluyor.

Gemlik, azımsanamayacak şekilde 
şehirleşme ve bunun getirisi de nüfus 
açısından yoğunlaşma yaşayan bir 
yerleşim yeri. Kalabalık alabildiğince...

Nüfus yoğunluğu olan ve ulaşımın 
şart olduğu yerlerden bir tanesi de 
Manastır mevkii. Merkeze oldukça 
uzak. Özellikle Belde Siteleri... Yolcular 
bu şekilde mağdur bırakılmamalıdır.

Durum böyle olunca hizmet bazında 
birtakım eksiklikler ve istenmeyen 
olumsuzluklar yaşanmaktadır.

Bu bölgeye mutlaka Bukart dolum 
merkezi açılması gerekir. Sadece 
Meydan'da satış noktalarının ölması 
sıkıntıya davetiye çıkartıyor. İnsanlar 
haklı, kartında o anda miktar olmaya
bilir. Bunun gereksinimini karşılamak 
gerekir.

Demokratik toplumlarda ulaşım 
hakkı en büyük yasallıklarından başın
da gelir. Ancak biz de bu tam tersi. 
Hizmeti parayla bile satın alamıyor, 
hatta yeri geldiğinde rezil oluyor.

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’rıden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.

S Erkan GÖKÇAY

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Polis minibüsleriyle adliyeye getirilen onlarca klasör, adliyeye el arabalarıyla taşındı.
Adliye'nin hakim 
ve savcıların kul
landığı protokol 
kapısından içeriye 
alınan dosyaları 
görüntülemek 
isteyen basın men
suplarını polis ekip
leri engellemeye 
çalıştı. Daha sonra 
çevik kuvvet ekipleri 
dosyaların bulun
duğu polis

Türlı Hava Kuvvetleri bombalıyor'
Irak Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani'nin 
lideri olduğu 
Kürdistan 
Yurtseverler Birliği 
(KYB) Türk savaş 
uçaklarının Amediye 
ve Dohuk bölgelerini 
bombaladığını öne 
sürdü.
Diyarbakır 2. Taktik 
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı 8. Ana

minibüsünün önüne 
kalkanlarla barikat 
kurarak gazeteci
lerin görüntü 
almasını engelledi. 
Dosyalar 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi 
tarafından ince
lenecek ve iddiana
menin kabul 
edilmesinin ardın
dan dava süreci 
başlayacak.

Jet Üssünde 
olağanüstü askeri 
hareketlik yaşandı. 
F-16 Savaş uçakları 
uzun menzili füzeler 
ile art arda 
havalanırken, Irak 
Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani'nin 
lideri olduğu 
Kürdistah 
Yurtseverler Birliği 
(KYB) Türk savaş

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

uçakların Amediye 
ve Dohuk bölgelerini 
bombaladığını öne 
sürdü.
F-16 savaş uçakların 
PKK terör örgütüne 
ağır zaiyat verdiği 
öğrenildi. F-16 savaş 
uçakları saatler 
sonra alana geri 
dönerken 
uçaklar hangar giriş
lerinde bakım ve 
onanma ahndıgiM 
gözlendi.
Öğlen saatlerinde 
Diyarbakır askeri 
havalanından uzun 
menzili füzeler ile 
ard arda havalanan 
savaşan şahinler 
Irak sınıra doğru 
harekete geçti. 
Uçakların alandan 
kaldıktan 1 saat 
sonra, Irak 
Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani'nin 
lideri olduğp 
Kürd Istan 
Yurtseverler Birliği 
(KYB) Türk savaş 
uçakların Amediye 
ve Duhok ilindeki 
Nero, Rekan ve Nehli 
bölgelerini bombal
adığını iddia etti.

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

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

ACİL 8ATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m; 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

i

I
i

Yaşamdan 
Çizgiler

Özgür KARAKAYA 
iletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com

Türban demokrasisi

Türban Türkiye'nin gündeminden 
düşmek bilmiyor. Türkiye'nin işsizlik, 
ekonomi, deprem, eğitim, sağlık, güven
lik vs. temelindeki konular hala devam 
ederken devamlı olarak gündeme gelme
si toplumu doğal olarak germektedir.

Peki toplumu son zamanlarda bu 
derece kutuplaştıran sorunun tarihsel 
geçmişine göz attığımızda, toplumlarda 
ayrışmayı körüklediğini de görüyor 
muyuz?

Sümerlerde seks işçilerinin kullandığı 
"giyim aracı"ydı türban. Fransızlarda da 
rahibe kadınlar kullanırmış. Türkiye'de 12 
Eylül Anayasası ile beraber bu sorun 
gündemden hiç düşmedi, iktidarların 
daima oy deposu oldu ve siyasal simgel
erden birisi haline getirildi.

Türbana bakış açısı kadını adeta tüm 
toplumsal sorunlarından arındırarak salt 
ikinci sınıf bir vatandaş konumuna sok
maya başladı. Baskı/itaat etme ilişkisi 
belirginleşmekte. Hele çağdaş, demokrat 
gibi batıya özgü kavramlar yanında bir 
de üstüne üstlük bayraktarlığı yapan kes
imlerin AB ve ABD gibi toplumlara yak
laşma eğiliminde doz artmışken...

| Sorosçuluk, Açık Toplumcular, sözde ~ 
demokratlar:

Türban günümüzde giderek metaya 
dönüştü, farklı modellerle karşımıza 
çıkıyor. Hiçbir kadın saçından utanma- 
mah..Onlar ne diye varlar ki...

Çünkü başta saç kirleri alıyor. 
Sıcaktan, soğuktan koruyor vs. Peki 
insanı güzel de göstermiyor mu? 
Gösteriyor. Kadın ve erkeğin birbirinden 
insan olarak farkı yok fakat sadece 
erkekte güce dayanan bir üstünlük vardır 
genelde, bu bir gerçektir, doğal gerçek...

Kapanmanın inanç gereği olduğu 
söyleniyor. O zaman başkaları bir 
inancın sahibi sayılmıyorlar mı?

Türbanla ilgili radikal söylemler 
toplumdaki ayrışmayı büsbütün açığa 
seriyor. Deniyor ki kadına, evde otura? 
çaksın, örtüneceksin. Eğer okursan gele
ceğin olmayacak. Üniversitede okumakta 
ısrarlıysan oku ama bunu türbanla, 
çarşafla sürdüreceksin...

Başı örtme kadını eve kapatmak 
isteyen erkeğin "egemenlik" belirtisi 
sayılmaz mı peki? Kadına ait başka 
hangi sorunları konuşuyoruz ki. Varsa 
yoksa onca sorun içinde türban. Ulusal 
sorunumuz sanki türban...

Türbanda etkileyen unsurların başında 
yoksulluk ve çevreden etkilenmenin 
büyük payı olduğu da unutulmamalıdır.

T MA A “SUYUNU BOŞA — ™ HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama'

mailto:ozgkara@hotmail.com
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ELEMAN ARANIYOR
Yeni açılacak olan 

AŞKA TERMAL OTEL’de 
tüm branşlarda 

çalışacak 
BAY-BAYAN ELEMANLAR 

alınacaktır.

Ilıca Cad. Eski Terme Yanı 
0.5M7944093-0.53328T822Î

J ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

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 44 391

ELEMAN ARANIYOR
MillliijiililMAltlI

BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN araniyor

Müracaat 
525 17 OO
05365706S97

DEVREN KİRALIK

İş değişikliği nedeniyle 
faal durumda Emin Dalkıran 

Kordonu nda likörden) 
DEVREN KİRALIK CAFE (Rüyam cafe) 

0.5355181416-0.54259361 51

SATILIK MÜSTAKİL BİNA| İİSATIUKDAİReİ

500 M2 Bahçe içerisinde 
3 katlı 

12 tonluk zevtin havuzlu 
SATILIK BİNA 

Güvenli Kövü

0.5352772314

2+1, Çift Banyo, 
Çift Balkon, 

117 m2,5. Kat 
68.000.00-YTL

Namidiye Mh. Hürriyet Cad. Balık Sk.
0.5377204353

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI Tel1513 33 21)
Filmin Adı
SEMUM 14.00-16.00

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Devlet Bakanı Murat 
Başesgioğlu, aynı 
unvana sahip, aynı 
işi yapan kamu per
sonelin eşit ücrete 
kavuşması için 
çalıştıklarını 
belirterek, "Denge 
tazminatı ile ek 
ödeme alan kamu 
personeli arasında 
yıllar itibariyle oluş
muş farklar, en fazla 
3-4 yil içinde gider
ilecek" dedi. 
Başesgioğlu, 
TBMM'de "kamu per
sonelinin yeni maaş 
sistemi" konusunda 
yürütülen çalışma 
hakkında gazeteci
lerin sorularını yanıt
ladı.
Aynı unvana sahip, 
aynı işi yapan kamu 
personelinin eşit 
ücrete kavuşması 
için çalıştıklarını 
belirten 
Başesgioğlu, bunun 
içinde "denge tazmi
natı" uygulamasına 
son vereceklerini ve 
"ek ödeme" alma 
imkanı getirecekleri
ni söyledi. 
Başesgioğlu, denge 

tazminatı ile ek 
ödeme alan personel 
arasında yıllar 
itibariyle oluşmuş 
farklar bulunduğunu 
ifade ederek, "Bu 
farkı bir anda gider
mek mümkün değil. 
Aradaki farkı, en 
fazla 3-4 yıl içinde 
giderecek bir çalış
ma yapıldı. Bütçe 
imkanları el verirse, 
yeterli kaynak 
sağlanabilirse arada,- 
ki farkı daha kısa 
zamanda kapatma 
imkanımız olacak" - 
diye konuştu.
TBMM Genel 
Kurulunda dün 
görüşülmeye 
başlanan ve gelecek 
hafta da ele alınacak 
olan Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun da 
aralarında bulun
duğu bazı kanunlar
da değişiklik 
öngören tasarıya 
önergeyle bir madde 
eklenerek değişiklik 
yapılacağını anlatan 
Başesgioğlu, "Eğer 
bu önerge kabul 
görürse ve o kanun

Meclisten geçerse 
ağustos ayı 
maaşlarına bu ilave 
ek ödeme zammını 
yansıtacağız" dedi. 
Başesgioğlu, hangi 
unvan, meslek grubu 
ve kuruma ne oran
da ek ödeme verile
ceğinin Bakanlar 
Kurulunun çıkara
cağı kararnameyle 
belirleneceğini bildir
di.
-"EMNİYET 
PERSONELİ 
DİKKATE ALI- 
NACAK"- 
Polislerin bu düzen
lemeden yararlanıp 
yararlanmayacağının 
sorulması üzerine 
Başesgioğlu, daha 
önce emniyet teşki
latına iyileştirme 
yapılacağının vaat 
edildiğini söyledi. 
Başesgioğlu, 
"Elbette emniyet 
teşkilatlınızın çalış
ma şartlarının zor
luğu ve diğer husus
lar bu düzenlemede 
dikkate alınacak" 
dedi.
Başesgioğlu, bir 
gazetecinin, "kenel

er, en sonunda 
Meclise geldi" deme
si üzerine, Sağlık ile 
Tarım ve Köyişleri 
bakanlıklarının 
konuya büyük has
sasiyet gösterdikleri
ni söyledi/< 
-"HER YERE 
GİRİYORLAR"- 
TBMM Başkanvekili 
Nevzat Pakdil de 
gazetecilerin kenel
erle ilgili Sorularını 
yanıtladı.
"Mecliste kenelere 
karşı ek tedbir 
gerekiyor mü?" 
sorusu üzerine 
Pakdil, Mecliste 
ilaçlama yapıldığını 

bildirdi. Pakdil, 
"Nihayetinde bunlar 
Allah'ın yarattığı bir 
yaratık, bir böcek... 
Kimisi yerden 
sürünerek, kimisi' 
uçarak gidiyor. 
Dolayısıyla her 
tarafa giriyorlar. 
Buraya da girerler, 
Deniz Kuvvetlerine 
de girer, Tapu 
Kadastro Genel 
Müdürlüğüne de 
girer, başka yerlere 
de girer. Dünyanın 
her yerinde her yere 
giriyor. Bizim 
gereken tedbirleri 
almamız lazım" diye 
konuştu.

İlaçlama yapıldığını, 
ancak bir süre sonra 
kenelerin bir kıs
mının ilaçlara karşı 
da bağışıklık 
kazandığını ifade 
eden Pakdil, "Bu, 
dünyanın her 
yerinde görülen 
olaydır. Mühim olan 
en az zararla atlat
maktır. Ümit ederiz 
hepimiz inşallah bir 
kazaya belaya uğra
mayız" dedi.
-BİYOLOJİK SİLAH 
ŞÜPHESİ- 
TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu 
Başkanı, AK Parti 
Kütahya Milletvekili 
Soner Aksoy da 
"Keneler için biyolo
jik silah deniyor. 
Şüpheleniyor 
musunuz? sorusu 
üzerine, "Doğrusu, 
aklıma her şey geliy
or. Bu dünyada 
olmayacak bir şey 
yok. Çok tedbirli 
olmamız lazım. 
Uyanık olmamız 
lazım" diye konuştu.

Boşanan kadın memura kötü haber
KEY ödemelerinde 
geri sayım devam 
ederken, hem eşi 
hem de kendisi, 
devlet memuru 
olan ancak 
boşanan-kadınların 
KEY (Konut 
Edindirme Yardımı) 
ödemelerinden 
yararlanamayacağı 
ortaya çıktı.

1987 ile 1995 
yıllan arasında 
KEY için kesinti 
yapılırken evli 
olan memurların 
hesapları 
birleştirildi. 
KEY hesabı tek 
elden takip edildi. 
Şayet kesinti 
yapılan yıllarda 
evli olan devlet

memurlarından 
boşananlar varsa, 
ortada tek bir 
hesap olduğu 
için sadece tek 
ödeme yapılacağı 
anlaşıldı. Sözkonusu 
ödeme de, uygula
ma döneminde 
hesap erkek olan 
memurun hesabında 
takip edildiği için

sadece erkeğe 
yapilacak. 8 milyon 
493 kişiye toplam 2 
milyar 855 milyon 
YTL konut 
edindirme yardımı 
ödeneceği tahmin 
ediliyor. 1987-95 yıl
ları arasında sürekli 
çalışmış bir kişiye 
yaklaşık 1391 YTL 
ödeme yapılacak

GEMLİKLAND ZEYTİNDİYARI

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerinde 

Umurbey Zeytin Merkezi'ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere
BAYAN SATIŞ CUMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir.
Yeni Zeytin Hali Toptancılar Sitesi 

No:38 - Gemlik /BURSA
513 67 68 ■ 0,532 392 77 88

KİRALIK DÜKKAN

AYLIK I60.00 YTL KİRA 
KUMLA YOLU ÜZERİ 

SEFA ve SİNEMA SOKAKTA 
KUMTUA BLOKLARI (/BLOK 

N0:l3- GEMLİK 
0.534 490 32 59 
0.224 443 47 49

KAŞEM BEKLEMEK TOK
KALİTELİ KAŞELER 

AUYGUN FİYATLARLA 
«SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
.MATBAACILIK-yAYINCIUK-REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Yeşil çay 
kalp krizi 

riskini azaltıyor

Çok okumak gözleri bozar mı?

Yeşil çayın kan 
dolaşımını düzen
lediğini ifade 
eden Atina Tıp 
Fakültesi 
Kardiyologu 
Araştırmacı 
Charalambos 
Vlachopoulos, 
başlangıç olarak 
hergün 2 fincan 
yeşil çayın 
içilmesi gerektiğini 
ifade etti.
Kalp krizinin, 
biriken yağların 
damarları zorlayıp 
tıkaması ve damar
ları tahrip eden yük
sek tansiyon 
dolayısıyla mey
dana geldiği ve 
günümüz 

dünyasında en 
çok ölüme neden 
olan hastalık 
olduğunu ifade 
eden Vlachopoulos, 
"Yeşil çay, dolaşım 
faaliyetlerini düzen
leme bakımından 
daha yararlı olması
na rağmen 
Batı dünyası 
tarafından siyah 
çaya nazaran daha 
az tüketiîiyor” diy
erek yeşil çayda 
bulunan yüksek 
kaliteli "flavonoid" 
adındaki yararlı 
bileşen maddesinin, 
kakao, domates 
ve üzümde de 
bulunduğuna 
dikkat çekti.

Herkesin çocukluğun
dan beri duyduğu çok 
kitap okumanın, 
yakından televizyon 
seyretmenin yada 
fazla bilgisayar oyu
nunun gözü bozduğu 
ve bu durum ısrarla 
sürdürülürse kör olu
nacağı efsanesi yanlış 
temellere ve gözlem
lere dayanır. Hatta bu 
yanlış bilgilenme o 
kadar yaygındır ki biz 
çocukluğumuzda bir 
şeyler okuyabilmek 
için yorgan altında 
fenerle annemizden 
saklanmak zorunda 
kalırdık. Yukarda 
sayılanlardan hiç biri 
olmayan bir göz 
bozukluğunun ortaya 
çıkmasına sebep 
olmaz.
Aile Hekimliği Uzmanı 
Clinica Gayrettepe 
Tıbbi Direktörü Dr. 
Eren Eroğlu okumanın 
göz bozukluğu üzerine 
etksini Mynet okurları 
için açıkladı.
BU BİR EFSANEDİR 
Peki nereden çıkmıştır 
bu efsane? Temeli, 
uzun süre göz odak
lanması gerektiren 
işlerden sonra kişi
lerin yaşadığı göz zor
lanmasından kay
naklanır. Göz zorlan
ması çok sık 
karşılaşılan bir 
şikayettir. Özellikle 
uzun süre araba kul
lanmak, sinemada film 
seyretmek gibi uzak 
yada çok yakından 

yapılması gereken 
işlerden sonra ortaya 
çıkar ve düzeltilmemiş 
göz kırma kusurlarına 
bağlıdır; yani ğözl'ğe 
ihtiyacı olduğu halde 
gözlük takmayanlarda 
görülür. Bu kişilerde 
baş ağrısı, kaşlar 
üzerinde ağrı ve 
gözlerde yorgunluk da 
vardır.
Herkesin çocukluğun

dan beri duyduğu çok 
kitap okumanın, 
yakından televizyon 
seyretmenin yada 
fazla bilgisayar oyu
nunun gözü bozduğu 
ve bu durum ısrarla 
sürdürülürse kör olu
nacağı efsanesi yanlış 
temellere ve gözlem
lere dayanır. Hatta bu 
yanlış bilgilenme o 
kadar yaygındır ki biz 
çocukluğumuzda bir 
şeyler okuyabilmek 
için yorgan altında 
fenerle annemizden 
saklanmak zorunda 
kalırdık. Yukarda 
sayılanlardan hiç biri 
olmayan bir göz 
bozukluğunun ortaya 
çıkmasına sebep 
olmaz. Aile Hekimliği 
Uzmanı Clinica 
Gayrettepe Tıbbi 
Direktörü Dr. Eren 
Eroğlu okümanın göz 
bozukluğu üzerine 
etksini Mynet .okurları 
için açıkladı.
BU BİR EFSÂNEDİR 
Peki nereden çıkmıştır 
bu efsane? Temeli, 
uzun süre göz odak

lanması 
gerektiren 
işlerden 
sonra kişi
lerin yaşadığı 
göz zorlan
masından 
kaynaklanır. 
Göz zorlan
ması çok sık 
karşılaşılan 
bir şikayettir. 
Özellikle uzun 
süre araba kullanmak, 
sinemada film seyret
mek gibi uzak yada 
çok yakından yapıl
ması gereken işlerden 
sonra ortaya çıkar ve 
düzeltilmemiş göz 
kırma kusurlarına 
bağlıdır; yani gözlüğe 
ihtiyacı olduğu halde 
gözlük takmayanlarda 
görülür. Bu kişilerde 
baş ağrısı, kaşlar 
üzerinde ağrı ve 
gözlerde yorgunluk da 
vardır. Eğer kırma 
kusursu düzeltilirse 
bu zorlanma hali de 
çabucak ortadan 
kalkar. Uzun süre bil
gisayar başında çalış
mak, kitap okumak,, 
yada ince bir işle 
uğraşmak gibi gözün 
odaklanması gereken 
durumlar bu zorlan
maya sebep olur. 
NASIL KORUNURUZ? 
Göz yorgunluğundan 
ve baş ağrılarından 
korunmak için birkaç 
öneri şöyle sıralan
abilir.
-Bilgisayar kullanmak, 
okumak yada dikiş

dikmek gibi dikkat 
gerektiren işleri uzun 
süre yapmak zorun- 
daysanız-her yarım 
saatte bir beş 
dakikalığına gözünüzü 
dinlendirin.
-Sık göz kırpmak göz 
kurumasını engellen 
ve göz sağlığını korur. 
Özellikle uzun süre 
bilgisayarda çalışanlar 
göz kırpmayı ihmal 
ederler.
-Uzun süre araba 
sürenler yol haricide 
arada sırada başka 
yerlere de gözlerini 
kaydırırlarsa göz 
kasları rahatlar.ve göz 
yorgunluğu ortaya 
çıkmaz.
-Arada sırada gerinip 
el ayası ile gözleri 
ovuşturmak rahatlatır.
-Derin nefes alıp 
enseyi boynu rahatlat
acak manevralar ve 
omuz hareketleri 
uygulanabilir.
Diğer sorulara 
gelince, gözü bozuk 
olduğu halde gözlük 
takmayan iyi göremez 
ve çok çabuk gözleri 
yorulur.

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 0$

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5-J3 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 Tanm Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

E

ULA$IM
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 613 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

B 
E

HASTANELER
Devlet Hastanesi 5^7 34 qq

Sahil Dev. Hast. oo oqMer.Sağ.Ocağı |13 23 29
Tomokay Tomografi 01 ** 10 bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 51345 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 2T-111
SuAnza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 5173394

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

NÖBETÇİ ECZANE

19 Temmuz 2008 Cumartesi 
DEMİRİZ ECZANESİ 

20 Temmuz 2008 
CAN ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL ; 36 SAYI : 3113 

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 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



19 femnıuz 2008 Cumartesi

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 Cad. Gemlik I BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40



O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
v* Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz.

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı
2008-2009 EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 

4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2,Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLARA 
HAFTADA 6 SAAT 

4-5-6-7-8SINIFHBA 
HARADA 8 SAAT İNGİLİZCE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ T V
21 Temmuz 2008 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Harada aeııir leslim
Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi Komutanı Kıdemli 
Kurmay Albay O. Cüneyt Akyol, 
görevini Uzman Vet. Hek. Albay 

sman Ulutürk’e devretti. Askeri 
Hara’da yapılan devir teslim töre
nine EDÖK Muharebe Hizmet Des 
tek Eöitim Komutanı Korgeneral 
Galip Mendi de katıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenliğe vatandaşlar ilgi gösterdi ‘Turgut Özal ve Hayalimdeki Tonton Dede’ Resim 
Yârışmasr’nın ödül töreni Malatya’da yapıldı

11İİ1İ! Çizerimiz Barış, 
ödülünü aldı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk Boyları Halk Oyunları Şenliği yapıldı. 8 folklor ekibinin 
katıldığı şenlik, yürüyüş ile başlayarak, Balıkpazarı, Ahmet Süren ve Yunus Emre Parkı’nda 
yapılan gösteriler İle devam etti. Geçe ise İskele Meydanı’nda folklor ekipleri tarafından 
yapılan gösteriler ilgi gördü. Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı Osman Durdu, yaptığı konuşma
da, Bu şenlik, dünyanın çeşitli bölgelerindeki Türklerin bir araya gelerek kaynaşma smı 
sağlayacak ve kültürel zenginliklerimizin tanıtımına hizmet edecektir" dedi. Haberi syf 4’de

Özal ailesi neden katılmadı?
Turgut Özal Düşünce Derneği’nin bu 

yıl açtığı "Turgut Özal ve Hayalimdeki 
Tonton Dede" resim yarışmasında çize 
rimiz Barış Can Güler, Türkiye Özel Jüri 
ödülü kazandı.

Ödül töreni, cumartesi günü 
Malatya’da yapıldı. Devamı sayfa 5’de

ihbıiMukundı

Kardeş Şehir Navodarı ziyareti dün başladı. Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, Meclis üyeleri ve okul birinci
leri ve folklörcüler dün yola çıktı. Haberi sayfa 2'de

Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği 
tarafından Türkiye genelinde ilköğretim 
öğrencileri arasında düzenlenen ‘‘Turgut 
Özal ve Hayalimdeki Tonton Dede” konulu 
resim yarışmasında dereceye giren öğren
cilere ödülleri Cumartesi günü Malatya 
Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
törende verildi. Türkiye Özel Jüri ödülüne 
layık görülen ve laptop ile ödüllendirilen 
Gazetemiz Çiziyorum köşesi çizeri Barış 
Can Güler ve Özel Aykent İlköğretim 
Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Burçak 
Uslu’ya ödülü Turgut Özal Düşünce ve 
Hamle Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Is 
mail Karakaya tarafından verildi. Syf 3’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Barış içinde, kardeşçesine yaşamak..
Çocukluğum ve ilk gençlik dönemi 

min geçtiği Askeri Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkez Komutanlığı'nda anlamlı 
bir gün..

Önceki gün gerçekleşen Komutanlık 
Devir Teslim Töreni'nin benim için özel 
bir anlamı vardı...

Bir yıl süreyle görev yapan komutan 
Kurmay Albay Ömer Cüneyt Akyol 
görevini teğmenliğinden bu yana tanı 
dığım değerli komutan Uzman Veteriner 
Hekim Albay Osman Ulutürk'e devretti.

Devir teslim töreni ile ilgili genel bilgi
leri haber sütunlarında bulabilirsi niz..

Ancak..
Orada önemli bir ayrıntı vardı..
EDOK Muharebe Hizmet Destek Eği 

tim Komutanı Korgeneral Galip Mendi' 
nin söyledikleri..

Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük sal 
dırılara karşı askerin kararlı duruşunun 
altını bir kez daha net olarak çizmesi..

Komutan, "Türk silahlı Kuvvetleri bö 
lücüye de, din devleti kurmak isteyene 
de aynı kararlılıkla karşı tavrını koyar" 
derken, subay, astsubay, uzman erbaş 
ve eratın dimdik duruşu da komutanı 
teyid ediyordu.

Evet, Korgeneral'in T.C ile ilgili vurgu
ladıkları günün fotoğrafını ortaya koy- 

i ması açısından dikkat çekiciydi.
Ancak..
Bu kez, Türkiye'de TSK'nin de tek 

ı başına baş edemeyeceği çok ciddi ve 
sinsi bir harekat gerçekleşiyor..

Onun için..
Yurttaş bilinci ve desteği ana koşul..
Asıl görev yurttaşa düşüyor..
Cumhuriyete inanmış..
Atatürk ilke ve devrimlerini benim

semiş..
Üretmeyi ve çalışmayı yaşamsal ilke 

edinmiş..
Bilimden başka hiçbir yol gösterici ye 

asla itibar etmeyen.'.
Yurttaşlardan söz ediyorum..
Bu ülke..
Bir saldırı ve kuşatma altındaysa ki 

görünen o..
O zaman..
Hepimize Anayasaya bağlı kalmak 

koşuluyla yasal sınırlar çerçevesinde 
"direnmek" düşüyor.

İçine düştüğümüz..
Sosyal, siyasal ve ekonomik garabet 

mutlaka bertaraf edilmek zorunda..
Ülke bizim..
Doğal yapısı, yer altı ve yerüstü zen 

ginlikleriyle tanrının bahşettiği güzellik
leri üzerinde taşıyan bu topraklar bi zim..

Barış içinde..
Kışkırtmalardan ve tahriklerden uzak 

bir anlayışla kardeşçe yaşamak durur 
ken;

Parlamentoda..
Trafikte..
İş yaşamında..
Sosyal yaşamda bu kavga ne diye...

ELEMAN ARANIYOR
CHP İLÇE BİNASINDA ÇALIŞACAK LİSE 
MEZUNU BAYAN SEKRETER ARANIYOR 
GSM : 0 535 860 53 65

21 llııl İM Hm w ff İlllı
Kardeş Şehir Navodarı ziyareti dün başladı. Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Meclis üyeleri ve okul birincileri ve folklörcüler dün yola çıktı.

Kadri GÜLER
Kardeş Şehir 
Navodan’ye 
ziyaret edecek 
olan Gemlik 
Belediyesi Heyeti, 
okül birincileriyle 
birlikte dün 
yola çıktılar.
200 yılında 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nce 
Romanya’nın

Köstence İline 
bağlı Navodarı 
kasabası 
Belediyesi 
ile Gemlik 
Be'lediyesi’nin 
kardeş şehir 
olma kararlarının 
alınmasından 
sonra iki belediye 
heyetleri karşılıklı 
olarak birbirlerini 
aksatmadan ziyaret

W SATIlIK-KİRAHKLÜKDAİRElERveİŞYERlERİ 
baytaş www.baytasmsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Balıkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dubleK. daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve sır yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hafcır 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 ye Mağazalar.
Gemlik Kafoglu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BÂYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

etmeye başladı. 
Bir hafta sürecek 
olan kardeş 
şehir ziyaretine, 
Belediye
Başkanı Mehmet 
Turgut, Belediye 
Meclis üyeleri, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, üç 
görevli öğretmen, 
okullarını

birincilikile bitiren . 
28 öğrenci ve 
Gemlik Halk 
Dansları 
foklörcüleri 
katıldı.
Gemlik heyeti, 
Navvodari
Belediyesi’ni 
ziyaret ettikten 
sonra, Köstence’de 
de resmi 
ziyaretler yapacak, j

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

bayta%25c5%259f_www.baytasmsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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'Turgut Özal ve Hayalimdeki Tonton Dede’ Resim Yarışması’nın ödül töreni Malatya’da yapıldı

Turgut Özal 
Düşünce ve Hamle 
Derneği tarafından 
Türkiye genelinde 
ilköğretim öğrenci
leri arasında düzen
lenen “Turgut Özal 
ve Hayalimdeki 
Tonton Dede” 
konulu resim yarış
masının ödül töreni 
Malatya’da yapıldı. 
Yarışmada Türkiye 
Özel Jüri Ödülü alan 
Gazetemiz ‘Çiziyo
rum’ köşesi çizeri 
Barış Can Güler, 
Malatya’da düzenle
nen törene Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu Görsel 
Sanatlar Öğretmeni 
Burçak Uslu ve Yazı 
İşleri Müdürümüz 
Serap Güler ile 
birlikte katıldılar. 
Malatya Belediyesi 
ile Turgut Özal 
Düşünce ve Hamle 
Derneği'nin birlikte 
organize ettiği, 
“Turgut Özal ve 
Hayalimdeki Tonton 
Dede” konulu resim 
yarışmasında derece 
ye giren tüm öğren
ciler laptop ile 
ödüllendirildiler. 
19 Temmuz 2008 
Cumartesi günü saat 
15.00’de Malatya 
Sabancı Kültür 
Merkezi’nde gerçek
leştirilen ödül töreni 
ve sergiye Malatya 
Valisi H. İbrahim 
Daşöz, Belediye Baş 
kanı H. Cemal Akın, 
Milli Eğitim Bakan 
lığı Müsteşarı M. 
Yaşar Özgül Turgut 
Özal Düşünce ve 
Hamle Derneği Eş 
Başkanı, emekli Vali, 
İç İşleri Bakanlığı 
Eski Müsteşarı Galip 
Demirel, eski Baş ba 
kanlık Müşaviri Zey 
nel Abidin Akın, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanı Nu 
rettin Konaklı, ilçe 
ve belde belediye 
başkanları, siyâsi 
parti ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcik
leriyle, ödül almaya 
hak kazanan öğren
ci, öğretmen ve 
velilerin yanı sıra 
vatandaşlar katıldı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardın
dan ilk olarak 
konuşan, Turgut 
Özal Düşünce ve 
Hamle Derneği Eş 
Başkanı, emekli Vali, 
iç işleri Bakanlığı 
eski Müsteşarı Galip

Demirel, Dernek ola 
rak Özal'ı yeni nesil 
lere anlatmak için 
her yıl çeşitli çalış
malar ve organizas 
yonlar yaptıklarını, 
bu çalışmalara ve 
organizasyonlara, 
Özal'ı seven binlerce 
insanın büyük ilgi 
sinin olduğunu 
söyledi. Resim 
yarışması ve sergiyi 
Malatya'da yapmaya 
karar verdiklerinde, 
bunu Belediye 
Başkanı H. Cemal 
Akın’la paylaştık
larını, onun da seve 
seve her türlü feda 
karlığı yapacağını 
söylediğini ifade 
eden Demirel, “Sa 
yın Başkanıma hu 
zurlarınızda teşek 
kür ediyorum” dedi. 
Malatya Belediye 
Başkanı H. Cemal 
Akın da yaptığı 
konuşmada Malatya, 
Türkiye ve dünyanın 
son yüzyılda yetiştir 
diği en büyük devlet 
adamlarından biri 
olan, 8. Cumhurbaş 
kanı Hemşerimiz 
Merhum Turgut Öza- 
l'ı anmak, anlamak, 
yâd etmek ve çocuk
larımıza anlatmak, 
için düzenlenen 
önemli bir faaliyeti 
idrak etmek için top
landıklarını söyledi. 
Malatya Valisi H. 
İbrahim .Daşöz ise 
Turgut Özal'ın büyük 
bir devlet adamının 
yanısıra, sevgi dolu 
bir insan olduğunu, 
vizyon ve misyon sa 
hibi bir devlet adamı 
olduğunu söyledi. 
Daha sonra konuşan 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı Müsteşarı M. Ya 
şar Özgül ise Milli 
Eğitim Bakanı Hüse 
yin Çelik'in selamını 
getirdiğini, Turgut 
Özal Düşünce ve 
Hamle Vakfı'nın 
kuracağı Turgut Özal 
Üniversitesine her 
türlü katkıyı ve des 
teği sunmaya hazır

olduklarını söyledi. 
Konuşmaların ardın
dan, İlköğretim 3-4 
ve 5. sınıflar kate
gorisinde 2.lik ödü 
lünün sahibi Büşra 
Melek Kadiroğlu, 
Turgut Özal'ı kısa 
cümlelerle anlattı ve 
günün anısına Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı M. Yaşar 
Özgül'e çiçek ve 
kayısı hediye etti. 
“Turgut Özal ve 
Hayalimdeki Tonton 
Dede” konulu resim 
yarışmasında dere 
ceye giren öğrenci 
lere laptop öğret
menlerine ise altın 
hediye edildi. 
DERECEYE GİREN 
ÖĞRENCİLERİN 
İSİMLERİ İSE ŞÖYLE 
İlköğretim 3-4 ve 5 
sınıflar kategorisin 
de Turgut Özal Dü 
şünce ve Hamle Der 
neği Özel Ödülü sa 
hibi Gemlik Aykent 
İlköğretim Okulu’n 
dan Barış Can Güler 
ve Burçak Uslu’ya 
ödülünü, Turgut 
Özal Düşünce ve 
Hamle Derneği Yö 
netim Kurulu Üyesi 
İsmail Karakaya, 
mansiyon ödülünü 
kazanan Ordu 
Merkez Bilim Sanat 
Merkezinden Feyza 
Arslan'a ödülünü 
Turgut Özal Düşün 
ce ve Hamle Derneği 
Başkan Yardımcısı 
Şahin Altuntaş, 3.lük 
ödülünü kazanan 
Samsun Özel Final 
Okulu öğrencisi 
Mert Ali Arslan'a 
ödülünü Milli Eğitim 
Bakanlığı Stratji 
Geliştirme Dairesi 
Başkanı Nurettin Ko 
nakli, 2.lik ödülünün 
sahibi Malatya TOKİ 
İlköğretim Okulu öğ 
rencisi Büşra Melek 
Gedikoğlu'na ödülü 
nü, Belediye Başka 
m H. Cemal Akın, 
l.lik ödülünü 
kazanan Kahraman 
maraş Bilim ve Sa

nat Merkezi öğren
cisi Aybike Ece 
Ciğer'e de ödülünü 
Milli Eğitim Bakan 
lığı Müsteşarı M. 
Yaşar Özgül verdi. 
İlköğretim 5 - 6 ve 7. 
sınıfları kategorisin - 
de Özel ödülü kaza 
nan İzmir Çiğli Çifte 
Havuzlar Okulu’ndan 
Deniz Yavuz'a ödülü 
nü Turgut Özal Dü 
şünce ve Hamle 
Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Fikri 
Ak, mansjyon ödülü 
kazanan Batman 
Zübeyde Hanım Oku 
lun'dan Yusuf 
Ağım'a ödülünü, 
Kültür ve Turizm İl 
Müdürü Derviş Öz 
bay, l.lik ödülünün 
sahibi Samsun 
Sahpazarı Bereket 
YİBO öğrencisi 
Nadir Âkkurt'a 
ödülünü Vali H. İbra 
him Daş, 2. lik ödü 
lünün sahibi Kütah 
ya Durnlupınar İlköğ 
retim Okulu öğren
cisi Melek Sert'e 
ödülünü Turgut Özal 
Düşünce ve Hamle 
Derneği Eş Başkanı 
Galip Demirel, 3.lük 
ödülünü kazanan 
Samsun Alparslan 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Göksu 
Yılmaz'a ödülünü ise 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Bulut 
verdi. Başta TBMM 
Başka nı Koksal 
Toptan ve Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan olmak 
üzere törene çok 
sayıda bakan ve 
milletvekilleri 
tarafından telgraf 
gönderildi. Ödül 
töreninin ardından 
dereceye giren tüm 
öğrencilerin eser
lerinin sergilendiği 
resim sergisi açıldı. 
Öte yandan, ödül 
töreni öncesinde 
Malatya’da 
kültür gezisi ve 
Belediye Başkanı 
ziyaretleri yapıldı.

Diş Hekimi;
Özcan VURAL

ozcanvııral1933@lıotmail.‘coın 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Her şey değişiyor!...
Bu günkü dünyada her şey değişiyor.
Meslek, eğitim,, kalite, kültür boş şeyler 

oldu..
Herkes kendisini yazar - köşe yazarı 

sanıyor.
Okuma yazması var ya, alfabeyi sökmüş 

ya, mektup yazmış ya veya e-mail atıyor 
ya... Bu iş olur diyor..

Gazeteye basılabilecek yazı da yazabile
ceğini sanmaya başlıyor.

Biraz akilli olduğunu, başarılı olduğunu 
gören kişi aynasında kendini büyük, her 
işin altından kalkacak güçte görüyor

Kendi meslek dalında başarıjwlan 
insanlar bir gün gelir artık tatmin olmamaya 
başlıyor. Aklı yukarılarda geziyor..

Çoğunluğu orta yaş krizi ile gelen atak
lardır bunlar.

Ve o kişiler, tamamen farklı bir meslekte 
de aynı başarıyı tekrarlayacaklarını sanır.

Bizim meslek dalında sıkça rastladığımız 
bir durumdur bu.

Bizim meslek diyorum, biliyorsunuz 53 
yıllık Hekimdim, ama şimdi yeni mesleğim 3 i 
senedir yazarlık, köşe yazarlığı..

Mesela hemen herkes kendisini yazar 
sanır.

Okuma yazmasi var ya.aİfabeyi sökmüş | 
ya, mektup yazmış ya veya e-mâıl atıyor 
ya...

Gazeteye basılabilecek ya^ı da yazabile- I 
ceğini sanmaya başlar kendisini.

Kendi kendilerine yetmezler bile . 
yazarlığa heveslenir..

Doğru dürüst konuşamayanların, kita
plar, romanlar yazdığı, karga seslilerin müz
iği katlederek sahnelere koştuğu,Mokul 
mezunlarının Belediye Başkanı- Milletvekili 
olduğu dünyada yaşıyoruz.

Her şey yozlaştı değer kaybetti..
Bütün bunlar Hakan Şükür ile ilgili son 

haberi okurken geldi.
Anladığım ka'darıyla kendisLfutbolu ; 

bırakıp siyasete atılmaya hazırlanıyormuş,
Sakarya ilimizde Belediye başkanı olmak 

istiyormuş.
Hemen herkesin siyaset hakkında bir 

fikri vardır maalesef ve hemen herkes ken
disini politikacı olacakmış gibi görür.

Gazetecilerin politikacılarla ortak yanları 
ikisine de çok kolay küfür edilmesidir.

Hakan Şükür sahada iki alkış aldı diye 
politikaya atılmaya karar vermiş.

Tabii o büyük/insan olduğundan öyle işe 
temelden başlayıp parti teşkilatı içinde 
çalışıp yükselmek gibi bir derdi de yok;

Başka mesleklerden atlayıp gazeteci 
olmak isteyen her insan, direkt yazar veya 
yayın yönetmeni olmak ister.

Hiçbirisi stajyer muhabir olayım daha 
uygun olur demez.

Hata yapmak üzere olduğunu düşün
meme rağmen hakkını yemeyeyim belki de 
Hakan Şükür Sakarya Belediye 
Başkanlığında çok başarılı da olabilir.

Bazıları Başbakan, Meclis Başkanı, 
Millet-Vekili olabildikten sonra hemen her 
şey mümkün tabii ki.

Ama benim gönlüm adabıyla yana çekil 
meyi bilen insanlardan yana kaliteli 
emeklilik yaşamak da çok önemlidir.

Bazen bazı insanların emekli olması 
insanlığa bir katkı bile sayılabilir.

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Tiirlı Boyları Halk Oyunları Şenliği yapıldı
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bu yıl üçüncüsü 
yapılan Türk Boyları 
Halk Oyunları Şenliği 
Bahkpazarı, Ahmet 
Süren Meydanı .ve 
Yunus Emre Çocuk 
Parkı’nda yapılan 
gösterilerle başladı. 
Şenliğe katılan 
Türkiye Cumhuriyet 
lerden 8 folklor 
ekibi gece de İskele 
Meydanı’ndaki 
festival alanında 
Gemliklileri 
coşturdu.
Gemlik Ülkü 
Ocakları'nın düzen
lediği ve bu yıl 

| üçüncü kez yapılan 
I "Türk Boyları Halk 
Oyunları Şenliği" 
Cumartesi günü 
saat 18.30 da 
Bahkpazarı, Ahmet 
Süren Meydanı ve 
Yunus Emre Çocuk 
Parkı’nda yapılan 
gösterilerle başladı. 
Çeşitli Türk 
Boylarından 8 halk 
ekibinin katıldığı 
Şenlik Yürüyüşü de 
saat 20.00 de İlçe 
Atatürk Stadyumu 
önünden başlayarak 
iskele meydanında 
son buldu.
Şenliğe MHP 
Bursa Milletvekilleri 
Hamza Hamit 
Tomriş, İsmet 
Büyükataman, 
Necati Özensoy, 
Ülkü Ocakları Genel 
Başkanı Harun Öz 
türk, Bursa Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Maksut Yazıcı, 
MHP Gemlik İlçe

Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, Kâmu-Sen 
Bursa Şube Başkanı 
Selçuk Türkoğlu, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver şahin ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin yanı sıra 
bir çok konuk ve 
Türk boylarından 
Romanya, Çuva 
şistan, Azerbaycan, 
Kosova, Tuva 
Türkleri, Gabardin 
Cumhuriyeti,.
Karaim Türkleri ile 
Çeçenistan folklor 
ekipleri katıldı.
İskele meydanında 
düzenlenen.
şenliğin açış 
konuşmasını 
yapan Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Osman 
Durdu, dünyanın 
çeşitli bölgelerine 
dağılmış olan 
Türk boylarının 
zengin Türk halk 
folkloru gösteri
lerinin yapıldığı 
şenliğin üçüncüsünü 
yine Gemlik'te 
düzenlemenin 
kıvancını yaşadık
larını belirterek
"Bu şenlik, dünyanın 
çeşitli bölgelerindeki 
Türklerin bir araya 
gelerek kaynaşma 
sini sağlayacak 
ve kültürel zenginlik
lerimizin tanıtımına 
hizmet edecektir" 
dedi.
Şenliğe katılan 
Türki folklor ekip
lerinin başkanlarına 
MHP Bursa 
Milletvekilleri ile

Umurbey 
Kayalar Kafeterya 

inşaatı haşlıyor
Umurbey Celal 
Bayar parkında 
hizmet vermesi 
planlanan 
Kayalar Kafeterya 
projesinin ihalesi 
27 Haziran 
2008 tarihinde 
anahtar teslim açık

ihale usulü ile 
gerçekleşmişti. 
İhaleye katılan 
firmalardan 
188,000,-YTL ile 
en düşük teklifi 
veren Bora yapı 
Mühendislik İnş. 
ve Taah. Mad.

Nak. Tic. San.
Ltd. Şti. ile 
Umurbey Belediyesi 
Kayalar Kafenin 
yapım sözleşmesi 
imzaladı.
22 Temmuz 
2008 tarihinde 
Bora Yapı

Mühendislik 
şirketine yer 
teslimi yapılarak 
inşaata başlanacak. 
İnşaat işinin 
2008 Aralık 

ayında bitirilmesi 
planlanan Kayalar 
Kafeteryanın 
açılışının da 
Ocak ayında 
yapılması 

düşünülmektedir. 1 
Bu projenin 
tamamlanması ile I 
Umurbey'in 
değerine değer 
katılmış olacaktır.
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Özal ailesi neden katılmadı?
Resim Yarışmasının spon

sorluğunu Malatya Bele 
diyesi üstlenmiş.
Barış, annesi ve resim 

öğretmeni geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Bursa 
Terminali’nden Malatya’ya 
gittiler.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

18 saat süren yorucu bir 
yolculuktan sonra kendilerini otele atıp 
dinlendiler.
Bu yaz sıcağında bir tabirle “Gavur 

eziyeti" çektiler.
Gittiklerine, zor yolculuk nedeniyle 

pişman olduklarını telefon konuş
masından anladım.
Ama, bir kez yola çıkılmış ve hedefe 

ulaşılmıştı.
Merhum Turgut Özal’ın MalatyalI 

olması, bu yıl ki törenin Malatya da 
yapılmasına belki nedendi.

Ancak, bana sorarsanız bu işin maddi 
yönü nedeniyle Malatya seçilmişti.

Yarışmada dereceye giren tüm çocuk
lara d iz üstü bilgisayar armağan edile
cekti.

Öğrenciler, öğretmenleri ve velilerinin 
yol, konaklama ve yemek masrafları 
sponsor kurumca karşılanıyordu.
Bize göre çok uzak biri kentte ödül

etmek, uçak yolculuğunun 
geliştiği bugünün Türkiyesinde 
bence anlamsızdı.

Ama birkez karar verilmişti ve 
yola çıkılmıştı.

Malatya Belediyesi Kültür ve 
Fuarcılık Müdürleri konuklarına 
iyi ev sahipliği yapmış.

töreni yapılmaktaydı.
Derneğe itirazımızı ilettik. Otobüs yol

culuğu yerine neden uçakla konukların 
Malatya’ya gönderilmiyordu.
Kararları otobüs olduğu için değiştiri 

lem ezmiş!
Turgut Özal sağ olsaydı, böyle bir 

karara itiraz ederdi.
9-10 yaşlarındaki çocuklara 18 ile 24 

saat yolculukla Malatya ya davet

Malatya Belediye Başkanı 
Cemal Akın, Barış’ın girişgenliği 
karşısında ona özel ilgi göstermiş... 

Barış, katılımcıların gözdesi olmuş... 
Turgut Özal adına düzenlenen bir 

törene, Özal ailesinden kimsenin katıl
mamasını yadırgadım.

Eşi, çocukları hiçbiri törende yokmuş. 
Enteresan değil mi?
Acaba bu törende ödülleri bir bakan 

veya başbakan vermediği için mi katıl
madılar törene merak ettim.
'İktidar partisinin Özal’ı önemsemedik
leri kanısıyla belki de gelmediler töre 
ne.
Biri yolunu bulunursan bunu soraca 

ğım kendilerine..
Barış, yeni biri ödülle döndü Gemlik’e. 

Dönüşleri ise kendi istekleriyle uçakla 
oldu bu kez.
Bu Barış’ın ilk kez uçağa binişi oldu 

rahmetli Özal sayesinde..

Kapatılacak belediyeler arasında bulunan Küçük Kumla sakinleri AKP'ye kazan kaldırırken sokağa döküldüler..

“Belediyemiz kapatılmasın”
Ercüment ESEN
Hükümetin Nüfusu 2 
binin altında ve Büyük 
şehir sınırı içerisinde 
yer alan Belde Beledi 
yeleri kapatma girişimi 
Belde Belediye Baş 
kanları ile belde 
sakinleri tarafından 
tepkiyle karşılanıyor. 
Belediyelerinin kapatıl
masına her geçen gün 
tepkiler artarken dün 
Küçük Kumla İskele 
Meydam’nda toplanan 
Kumla sakinleri basın 
bildirisi okuyarak 
Küçük Kumla Belediye 
si’nin kapatılmasını 
sert dille eleştirdiler. 
İskele Meydam’nda dün 
düzenlenen eyleme, 
kapatılacak belediyeler 
arasında bulunan 
Umurbey'in Belediye 
Başkanı Mehmet Fatih 
Güler, 17. ve 18. dönem 
Bursa Milletvekilliği ile 
Devlet Bakanlığı yap
mış Ilhan Aşkın, Memle 
ket Sevdalılar Derneği 
Başkanı Cevdet Şahin, 
Dernek yönetimi üyeleri 
ile çok sayıda Küçük 
Kumla sakinleri katdı. 
Küçük Kumla İskelesi 
Atatürk Anıtı önün de 
basın açıklması yapan 
Memleket Sevdalıları 
Derneği Başkanı Cev 
det Şahin, konuşmasın

da AKP'yi soru yağmu
runa tuttu. Şahin, 
“Kumla’ya ve rilmesi 
gereken hiz metler ver
ilmediğinden vatandaş 
olarak bugün birçok 
sorunun temelini bilme 
den Küçük Kumla Bele 
diyesi’nden şikâyetçi 
oluyoruz. Ne yazık ki 
Küçük Kumla Belediye 
si’nin bütün yetkileri 
elinden alınmış, bütün 
gelirleri de Bursa Bü 
yükşehir Belediyesi’n 
ce çıkan yeni yasa 
gereği el konulmuştur. 
Sonuçta uzaktan ku 
manda ile hizmet üretil 
miyor. Bu yasa ile 
Aynı zamanda Küçük 
Kumla’da yaşayan 
sakinler olarak şu an 
ki belediye hizmetlerin 
den şikayetçiyiz. Daha 
önce Kumla Belediyesi 
tarafından yapılan hiz 
metler şimdi neden 
yapılmıyor? Tek iste
diğimiz hizmet almaktır.

Bunun içinde ' demokra 
tik hak olarakta beledi 
yem izi geri istiyoruz?3 
dedi. Küçük Kumla 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Abdullah 
Çokal ise vatandaş lan 
belediye hizmetleririin 
neden yapılamadığı 
konusunda bilgilendir 
mek üzere yaptığı 
konuşmada, 
belediyelerin kapa tıla 
rak ilçelere bağlanması 
ya da birleştirilmesinin 
olumsuz sonuçlar doğu 
rabileceğini kaydetti. 
Küçük yerleşim yerle 
rinde belediye başkan- 
larının, sürekli halkla iç 
içe olduğunu ifade 
eden Çokal, "Küçük 
Bele diyeler kapatılır, 
ya da birleştirilirse halk 
büyük sıkıntı çeker. 
Çünkü bizler, sürekli 
halkın içindeyiz. Vatan 
daş bize istediği zaman 
ulaşıp derdini anlatabili 
yor. Ancak, küçük bele

diyenin kapatılması 
durumunda vatandaş 
derdinini kime anlata
cak?" dedi. Bu kararın 
hükümete de zarar vere 
ceğini ileri süren Ço 
kal, "Karar hükümete 
ve dolayısıyla AK P'ye 
de zarar verecektir.
Çünkü böyle bir durum 
da hizmetlerde aksama 
lar yaşanacaktır. Halk 
de beklentisinin karşılı 
ğını alamayacaktır. " 
diye konuştu.
Küçük belediyelerin 
kapatılmasının oldu bit- 
tiye getirilmemesi ge 
rektiğini söyleyen Kü 
çük Kumla Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Abdullah Çokal, "Hal 
kın da görüşü alınmalı. 
Vatandaş bu konuda ne 
düşünüyor diye sorul
malı" dedi. Küçük Kum 
la da kış aylarında yak 
laşık 7 bin, yaz ayların
da ise 200 bin nüfusun 
yaşadığını, belediye 
olarak 19 personelle 
hizmet vermeye çalış 
tıklarını kaydeden 
Çokal, "Büyük olsun, 
küçük olsun fark etmi 
yor. Belediyelerin 
sorunları her zaman 
olacaktır. Belediye 
kapatılırsa o zaman, 
sorunlar daha da arta
cak ve çözümü de zor

laşacaktır. Vatan daş 
sorununu iletmek için 
kapı kapı dolaşmak 
zorunda kalacak. 5393 
sayılı kanunla Büyük 
şehre bağlanırken 
belediyemizin kasası 
da boşaltıldı. 2005 yılı
na kadar Küçük Kumla 
Belediyesi kendi gelir
leri ile ayakta duruyor 
ve her türlü hizmeti 
yapıyordu. 2005 yılın
dan sonra gasp edildik. 
Yazın Küçük Kumla 
Belediyesi olarak hiz 
met vermek için adeta 
cambazlık yapıyoruz. 
Beldemizin çöplerinin 
toplama işi büyükşehir 
belediyesine aittir. 
Elimizden imkanlar 
alındığından AKP yerel 
seçimlerde Kumla, 
Kurşunlu ve Umurbey 
beldelerinde kazanma 
ihtimalinin olmadığı 
için belediyelerimiz 
kapatıyorlar. Şu anki 3 
beldenin belediye baş 
kanları yeniden aday 
olsa AKP'nin hiçbir 
adayl bu belediye 
başkan adaylarını aşıp 
belediye başkanları 
seçilemezler. Siyasi 
oyun kurbanı olduğu
muzdan belediye 
olarak artık hizmet ver
meye gücümüz yetmi 
yor. İnşallah Anayasa

mahkemesinden bu ka 
rar geri döner ve hak 
kımız geri almış oluruz. 
Referandum ile Bele 
diye olan Beldemiz için 
verilecek karara say 
gıhyız ancak, belediye 
miz geri alınırken de 
halka da sorulsun" 
diye konuştu.
Bursa Bölgesinde 
kapatılacak Belediyeler 
arasında bulunan Umur 
bey Belediye Başkanı 
Fatih Güler ise Vatan
daşlar hitaben yaptığı 
konuşmada, “Gemlik'in 
gece yarısı verilen 
önerge ile daha önce 
20 km olan çapının 30 
km ye çıkartılması ile 
Büyük şehre bağlan
masının yanlış karar 
olduğunu bir kez daha 
hatırlatırken, Bursa 
bölgesinde 20 
belediyenin kapatıla
cağının altını çizdi. 
Anayasa Mahkemesin 
den çıkacak kararı 
bekliyoruz. Umudumuz 
belde belediyelerimizin 
kapatılmamasıdır" 
dedi. İskele Meydanını 
dolduran yüzlerce 
vatandaş belediye 
lerinin kapatılmamasını 
bir kez daha isterken, 
Büyükşehir Belediye 
si’nin de hizmet 
vermesini istediler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığı Zekeriya Öz 
Tarafından Yürütülen 
Ergenekon 
Soruşturması Kritik 
Bir Haftaya Giriyor. 
İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın
dan bilgisayar 
ortamında otomatik 
olarak yapılan 
tevzi işlemi sonucu 
13. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne düşen 
Ergenekon soruştur
masına ilişkin, 
mahkemenin 15 gün
lük inceleme süresi 
28 Temmuz Pazartesi 
günü doluyor. 13 Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin 
ağırlıklı olarak bu 
hafta içinde iddi
anameyi inceleyerek 
davaya ilişkin kararını 
vermesi bekleniyor. 
13. Ağır Ceza 
Mahkemesi, 15 gün
lük yasal süre içinde, 
47'si tutuklu, 39'u 
tutuksuz toplam 86 
şüpheli hakkında 
düzenlenen, 441 
klasör ekleri bulunan 
ve 2 bin 455 sayfadan 
oluşan iddianameyi 
inceleyerek kabul ya 
da iade edebilecek. 
■TUTUKLU SAYISI 
47 OLDU- 
Özel yetkili ağır ceza 
mahkemelerinin 
bulunduğu Beşiktaş 
Adliyesi'nde görev 

yapan İstanbul 
Cumhuriyet Savcıları 
Zekeriya Öz, Mehmet 
Ali Pekgüzel ve Nihat 
Taşkın tarafından bir 
yılı aşkın süredir 
yürütülen 
"Ergenekon" soruş
turması kapsamında, 
emekli Tuğgeneral 
Veli Küçük, İP Genel 
Başkanı Doğu 
Perinçek, İP Genel 
Sekreteri Nusret 
Senem, Türk 
Ortodoks 
Patrikhanesi Basın 
sözcüsü Sevgi 
Erenerol, avukat 
Kemal Kerinçsiz, 
Kuvayı Milliye 
Derneği Başkanı 
emekli Kurmay Albay 
Mehmet Fikri 
Karadağ, emekli 
Binbaşı Fikret Emek, 
emekli Astsubay 
Oktay Yıldırım, emekli 
Yüzbaşı Muzaffer 
Tekin, eski Yüzbaşı 
Zekeriya Öztürk, 
emekli Yüzbaşı Gazi 
Güder, emekli 
Astsubay Mahmut 
Öztürk, emekli 
Astsubay Orhan 
Tunç, eski uzman 
çavuş Muhammet 
Yüce, Bekir Öztürk, 
Murat Çağlar, eski 
polis memuru Aydın 
Yüksek, yazar Ergün 
Poyraz, "Susurluk 
davası" hükümlüsü

Şami Hoştan, Doç. Dr. 
Ümit Sayın, Doç. Dr. 
Emin Gürses, gazete
ci Vedat Yenerer, 
Aydınlık Dergisi 
Genel Yayın 
Yönetmeni Serhan 
Bolluk, Ulusal Kanal 
Yönetim Kurulu üyesi 
Adnan Akfırat, Ulusal 
Kanal Genel Yayın 
Yönetmeni Ferit İlsev- 
er, Ulusal Kanal İzmir 
Temsilcisi Hayati 
Özcan, Hayrettin 
Ertekin, Mehmet 
Demirtaş, Muzaffer 
Şenocak, İsmail 
Yıldız, Mete 
Yalazangil, Ayşe 
Asuman Özdemir, 
Hüseyin Gazi Oğuz, 
Kahraman Şahin, Erol 
Ölmez, Erkut Ersoy, 
Hüseyin Görüm, Oğuz 
Alpaslan Abdülkadir, 
Abdullah Arapoğlu, 
Ümit Oğuztan, Vatan . 
Bölükbaşoğlu, 
Muammer Karabulut, 
Abdülmüttalip Tonçer, 
Selim Akkurt, Hikmet 
Çiçek, Ali Kutlu, 
Rasim Görüm, Behiç 
Gürcihan ve Kuddusi 
Okkır tutuklanmıştı. 
Bu kişilerden. $;aglık 
sorunları nedeniyle 
tahliyesine karar ver
ilen Kuddusi Okkır, 
tedavi gördüğü 
Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde hay

atını kaybetmiş ve 
tutuklu sayısı 48'e 
düşmüştü.
Ayrıca, 11 aydır tutuk
lu olan Ayşe Asuman 
Özdemir de sağlık 
sorunları nedeniyle 
tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilme
siyle bu tutuklu sayısı 
47'ye düştü.
Son operasyonun 
ardından adliyeye 
sevk edilen 
Cumhuriyet Gazetesi 
Ankara Temsilcisi 
Mustafa Balbay, 
Tercüman Gazetesi 
Genel Yayın 
Yönetmeni Ufuk 
Büyükçelebi, İP Öncü 
Gençlik Genel Başkan 
Yardımcısı Tunç 
Akkoç, Prof. Dr. 
Ercüment Ovalı, yazar 
Erol Mütercimler ile 
Türkiye Gençlik 
Birliği'nin önceki 
Genel Başkanı Adnan 
Türkkan'ın da bulun
duğu 11 kişi ise 
savcılık ya da 
mahkemeden serbest 
bırakılmıştı. Daha 
sonra da ATO 
Başkanı Sinan 
Aygün'ün tutukluluk 
haline yaptığı itiraz da 
kabul edilerek aynı 
gece tahliye edilmişti. 
Soruşturması süren 
şüphelilere ilişkin ek 
iddianame düzen
lenebilecek.

Tabancasını 
boşaltırken 

kendini vurdu
Bursa'da bir kişi, 
temizlik yapmak 
için tabancasını 
boşaltmak istediği 
sırada kendini 
vurdu.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Akpınar 
Mahallesindeki 
evinde 7.65 çapın

ATM dolandırıcılığı
Bursa'da, kimliği 
belirlenemeyin bir 
kişi, ATM'den para 
çekerken yardım 
ettiği emeklinin 
parasını alarak 
kaçtı. Edinilen bil
giye göre, 
Alacamescit 
Mahallesi Atatürk 
Caddesi üzerindeki 
bir bankadan emek
li maaşını çekmeye 
giden 60 yaşındaki 
Mustafa Ç., ATM 
cihazından para 
çekemeyince 
arkasında bekleyen 
bir gençten yardım 
istedi. Yaklaşık 25 
yaşlarında beyaz 
tenli, top sakallı 
olan genç, ATM'nin 
tuşlarına bastıktan 
sonra "Amca para 

daki ruhsatlı taban
casını, temizlemek 
için boşaltmak 
isteyen Mine S. (31), 
tabancanın ateş 
alması sonucu sağ 
ayak diz üstünden 
kendisini yaradı. 
Yakınları tarafından 
hastaneye kaldırılan 
şahsın durumunun 
iyi olduğu bildirildi.

vermiyor" diyerek 
kartı çıkartıp yaşlı 
adama verdi. Bu 
sırada kendi kartını 
takan hırsız, bir 
süre durduktan 
sonra ayrıldı 
Bir süre sonra 
resmi bir polis 
memurunun 
ATM'ye gelmesi 
üzerine polise 
konuyu anlatan 
yaşlı şahıs, genci 
tanımadığını ve 
şüphelendiğini 
söyledi. Bunun 
üzerine yaşlı 
adamın kartını 
takan ve hesabını 
kontrol eden polis, 
560 YTL paranın 
çekildiğini farketti. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.
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2008 yılının ilkini Şubat ayında gerçekleştirdikleri öğretmen atamalarının
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Özel bir televizyon 
kanalında canlı yayı
na katılan Milli 
Eğitim Bakanı Prof. 
Dr. Hüseyin Çelik 
öğretmen adayları
na müjdeli bir haber 
verdi. Çelik; 2008 
yılının ilkini Şubat 
ayında gerçek
leştirdikleri öğret
men atamlarımn 
İkincisini 21 
Ağustos 2008 tari
hinde gerçekleştire
ceklerini açıkladı. 
Çelik; 2008 yılında 
toplam 30 bin öğret
men ataması yapıla
cağını açıkladı. 
Şubat 2008'de 
7.159 öğretmenin 
atandığını; 21 
Ağustos 2008 tari
hinde de 18.193 
öğretmenin ata
masının daha 
yapılacağını söyledi. 
Bakan Çelik, 2008 

yılı başında açık
lanan 23 bin öğret
men ataması 
sayısını artırdıklarını 
açıkladı. Yeni alınan 
karar ile 28 bin 

öğretmen ata
masının yapıla
cağını söyledi. 21 
Ağustos'da ataması 
yapılan öğretmen
lerin 15.744'ü 
kadrolu 2.4449'u 
sözleşmeli olarak 
atanacak. Ataması 
yapılan öğretmenler 
Eylül'de görev 
başında olacaklar. 
Bakan Çelik, sonba
harda da 10 bin 
öğretmenin daha 
atamasının yapıla
cağını söyledi.
HANGİ BRANŞTAN 
KAÇ ÖĞRETMEN 
ATANACAK 
Okul öncesi öğret
menliği 1040 
kişi İngilizce öğret
menliği 1550 kişi 
Bilişim Teknolo 
jileri 1172 kişi 
Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi 
700 kişi Teknoloji 
ve Tasarım 
Öğretmenliği 350 
kişiRehber Öğret
menlik 1126 kişi 
Beden Öğretmenliği 
820 kişi

Milli sporcu 
149 kişi Müzik 
öğretmenliği 528 
kişi Fen Bilgisi 
ve Teknoloji 
öğretmenliği 
1063 kişi,' 
Sınıf Öğretmenliği 
6218 kişi 
Türk Dili 508 kişi 
Zihinsel Engelli 
öğretmenliği 90 kişi 
Türkçe 90 kişi 
Resim İş 405 kişi 
Sosyal Bilimler 435 
Coğrafya 125 kişi 
Lise Matematiği

122 kişi 
Biyoloji 105 kişi 
Tarih 75 kişi 
Kimya 16 kişi 
İmam Hatip 
53 kişi Giyim 
ve tasarım 25 kişi 
El sanatları 25 kişi 
İtalyanca 3 kişi 
Fizik 20 kişi 
Gazetecilik 
4 kişi İsapnyolca 

1 kişi Psikoloji 
5 kişi Radyo ve 
TV 7 kişi Denizcilik 
1 kişi Almanca 30 
kişi.

Diplomadan 
sonraki eğitimin ile 

kaydı tutuluyor
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Avrupa Birliğine 
(AB) uyum 
çerçevesinde ilk 
kez yetişkin eğiti
minin profilini 
ortaya koyacak 
Araştırmayla 
18 yaş üstü grubun 
eğitim faaliyetlerine 
katılım oranları ve 
yaşadıkları sıkıntılar 
belirlenecek.
Türkiye genelinde 
örnekleme 
öntemiyle yürütülen 
"yetişkin eğitimi 
araştırmasi" ile 
yetişkin eğitimine 
katılım oranları 
belirlenecek.
Eğitime katılan ve 
katılmayan birey
lerin sosyo
ekonomik ve 
demografik 
yapısının ortaya 
konulacağı çalışma 
çerçevesinde, işv

Sayfa 7

erenin yetişkin 
eğitimi fâaliyetleri 
şürecindeki konu
mu ve eğitim almak 
istediği halde ala
mayan bireylerin 
önündeki engeller 
de tespit edilecek. 
Araştırmanın anket 
aşaması, 2007 
Kasım ayında 
18 yaş ve üstü 
39 bin kişiye yöne
lik olarak tamam
landı. Anket 
sonuçları yıl 
sonuna kadar 
açıklanması 
planlanıyor.
Çalışmaya ilişkin 
bilgi veren bir 
TÜİK yetkilisi, kişi
lerin örgün eğitimin 
dışında kendi 
meslekleri, hobileri, 
ilgi alanlarına yöne
lik eğitimlerinin bu 
çalışma ile ortaya 
konulacağını 
söyledi.

TEŞEKKÜR
Işyerimizin yeni düzenlemesinden sonra 

yaptığımız açılış törenine katılan 
Kaymakamımız Sayın Mehmet Baygül’e, 

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Turgut ’a, 
İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Ali Kemal Kurt’a 

AKP ilçe Başkanı Sayın Enver Şahin ’e, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın İbrahim Talan ’a, 

kurum ve kuruluş yöneticilerine, 
Çarşı Cami İmamı Sayın Süleyman Yedek’e, 

çiçek ve çelenk gönderenlere, telefon ile bizleri kutlayanlara 
açılışımıza katılan saygıdeğer müşterilerimize ve 

Gemlik halkına teşekkürü borç biliriz.

GÖRKEM KEBAP
>
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Mire arat salısı için i mi siiıt
Hükümet, ikinci el araba satış işlemlerini yapma yetkisini noterlerden alan düzenlemeden geri adım attı.
Araba satışları bir 
yılı aşkın süre daha 
noterler aracılığı ile 
yapılacak.
Hükümet, geçen 
günlerde Meclis'ten 
geçen bir yasaya 
eklediği madde ile 
ikinci araba 
satışına ilişkin 
işlemleri yapma 
yetkisini noterlerden 
alıp Trafik Tescil

Şube 
Müdürlüklerine 
bıraktı.
Bu düzenleme 
noterleri isyan ettir
di. Uyarılar üzerine 
AKP düzenlemede 
geri adım attı ve 
uygulamayı 1 Ekim 
2009'a erteleyen 
yasa teklifini Meclis 
Başkanlığı'na 
sundu.

Borcu olan esnala kredi müjdesi!
Emekliliğini hak 
etmiş, ancak SSK ve 
Bağ-Kür gibi Sosyal 
güvenlik kurumları- 
na olan prim , 
borçlarını ödeye
meyecek durumdaki 
esnaf ve sanatkara 
kredi imkanı.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 
Başkanı Ekrem 
Birsen, düzenlediği

basın toplantısında, 
Bağ-Kur ve SSK 
prim borçlarının 
yeniden yapılandırıl
ması için Maliye 
Bakanı ve Eskişehir 
Milletvekili Kemal 
Unakrtan nezdinde 
uzun soluklu çalış
ma yaptıklarını kay
detti. Bu çalışmalar 
sonucu uygulamaya 
koyulan yasayla

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
£

i

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

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

birikmiş prim 
borçlarında yüzde 
85'lere varan 
indirimlerin elde 
edildiğini anlatan 
Birsen, şöyle konuş- 
tu:"Bu durum zorda 
olan esnaf ve 
sanatkarımıza bir 
nefes alma imkanı 
sağlamıştır. Bu çalış
mamızı devam ettir
erek esnaf ve 
sanatkarımız iÇin bir 
müjdeli sonuç daha 
elde ettik, Türkiye 
Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) ve Ziraat 
Bankası ile yoğun 
görüşmelerimiz 
sayesinde, emeklil
iğini hak etmiş, 
ancak prim borcu 
bulunan esnaf ve 
sanatkarımız için de 
emekli aylıklarından 
mahsup edilmek 
üzere kredi imkanı 
sağladık. Gününü 
doldurmuş olan 
esnaf ve 
sanatkarımız 28 
Temmuza kadar 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl 
Müdürlüğüne ve 
Birliğimize başvur
dukları taktirde hem 
aftan hem de kredi 
imkanından yarar
lanabileceklerdir.

Ücretler de 
kiralar da
bankaya

Kayıtlı istihdam ve 
vergi kaçağıyla 
mücadele amacıyla 

.ücretler ile ev ve 
işyeri kiralarının 
bankalar kanalıyla 
ödenmesi işlemi 
yakında başlıyor. 
Maliye Bakanlığı, 
kira gelirleri ile 
ücretlerin bankalara 
yatırılması zorunlu
luğuna ilişkin bir 
Tebliğ taslağı

I hazırladı.
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğ 
Taslağında, kira 
gelirlerinin bankalar 
kanalıyla tahsili için 
500 YTL'lik bir limit 
öngörüldü. Bu 
çerçevede, 500 YTL 
ve üzerindeki ev ve 
işyeri kiralarının 
bankalara yatırıl
ması öngörüldü. 
Ücretlerin de 
başlangıçta 450 
YTL dolayında 
(net asgari ücret 
seviyelerinde) bir 
limit dahilinde 
bankalar aracılığıyla 
ödenmesi hükme 
bağlandı. Ancak 
limit konusunda 
farklı tutarlar da 
gündeme geldi.
-ÜCRETLER İÇİN 
SGK 
YÖNETMELİĞİ- 
Maliye Bakanlığında 
söz konusu Tebliğ 
Taslağına dönük 
çalışmalar devam 
ederken, Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
da (SGK), ücretlerin 
bankalar kanalıyla 
ödenmesi için 
harekete geçti.
SGK, Sosyal 
Güvenlik ve Teşkilat 
Kanunundaki yetki 
çerçevesinde bir x 
yönetmelik taslağı 
hazırlayarak, Maliye

Bakanlığının 
görüşüne sundu. 
Hâzineden sorumlu 
Devlet Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığının ortak
laşa çıkaracağı 
Yönetmelik 
Taslağında, her 
türlü ücret, prim, 
ikramiye ile her 
çeşit hak ediş 
ödemesinin 
bankalar kul
lanılarak yapılması 
öngörüldü. 
Taslakta, bu zorun
luluğunun İş 
Kanunu'na göre 
yapılan ödemelerin 
yanı sıra, Borçlar 
Kanünu'na tabi 
işçiler, Basın 
Kanunu'na tabi 
çalışanlar ile Deniz 
İş Kanununa tabi 
gemi adamları için 
de geçerli olacağı 
hükme bağlandı. 
Yönetmelik 
Taslağında, bu tür 
ödemeleri bankalar 
kanalıyla yap
mayanlar için 
ödeme yapılmayan 
her kişi başına 
1.500 YTL idari 
para cezası uygu
lanacağı vurgu
landı. Yetkililer, 
SGK'nın ücretlerin. 3 
hiçbir limit olmadan 
bankalar kanalıyla 
ödenmesine ilişkin 
düzenlemesinin 
Maliye, Hazine ve 
SGK arasında- 
tekrar ele alı
nacağını bildirdi. 
Maliye Bakanlığının, 
uygulamanın, belirli 
bir limit dahilinde 
başlatılması 
görüşünü hala 
koruduğu da ifade 
edildi.
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ELEMAN ARANIYOR

Yeni açılacak olan 
AŞKA TERMAL OTEL’de 

tüm branşlarda 
çalışacak 

BAY-BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır.

Ilıca Cad. Eski Terme Yanı 
05447944093-0.5332811221

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 i

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM

İGemlik KHrfezj

ELEMAN ARANIYOR

DEVREN KİRALIK

İş değişikliği nedeniyle 
faal durumda Emin Dalkıran 

Kordonu nda İllerden) 
DEVREN KİRALIK CAFE (Rüyam Gaf0)

0.5355181416-0.54259361 51

«■ BAYAN BULAŞIKÇI 
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

....... Müracaat

^2^ 5» 17 00
S°"v-T*“a'*1' 0.536 570 65 97

SATILIK MÜSTAKİL BİNAİ | SATILIK DAİRE" |

500 M2 Bahçe içerisinde 
3 katlı 

12 tonluk zeytin havuzlu 
SATILIK BİNA 

Güvenli Köyü

0.5352772314

2+1, Çift Banyo, 
Çift Balkon, 

117 ıri2,5. Kat

68.000.00-YTL

HamidiyeMh.HürriyetCad.BalıkSk.
1 0.537720 43 53

| GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ 1 (Rezervasyon
VENÜS SİMASI
Filmin Adı 
SEM 14.00'16.00

Iel:5133öj

‘Gemlik Körfez’internette wivw.gemlikkorfezgazetesi.com

ivw.gemlikkorfezgazetesi.com
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Voleybolu sevdirecekler

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Voleybol sporunu 
öncelikli olarak 
İlköğretim okulları 
ile Liselerde 
okuyan öğrencilere 
sevdirmek amacıyla 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
düzenlenen kursa 
81 ilden beden 
eğitimi öğretmenleri 
katıldı.
Karacaali Spor 
ve İzcilik Kampı'nda

bed.en eğitirin 
öğretmenlerine 
kurs sonunda 
Voleybol İl;
Koordinatörlüğü 
sertifikası verildi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Okul 
İçi Beden Eğitimi 
Spor ve İzcilik 
Daire Başkanı 
İsmail Tokgöz'ün 

de konuşmacı 
olarak katıldığı 
kursa, Üniversiteler
den ve Voleybol 
Federasyonuna 
bağlı hocalar da 
katılarak Beden 
Eğitimi öğretmen 
lerine Voleybol 
konusunda 
bilgi verdiler. 
Okul İçi Beden 
Eğitimi Daire 
Başkanlığının 
öncelikli amacının 
İlköğretim ve 
faaliyetler düzenle, 
mek olduğunu 
bildiren İsmail 
Tokgöz, her yıl 
20 spor dalında 
7.5 milyon 
öğrenciye sportif 
alanlarda faaliyet 
yapma olanağı 
sağladıklarını 
söyledi.
Halk oyunları ile

da Çeşitli oıguı 
zas.yonJ.ar düzen 
leyerek 3.5 milyon . 
öğrencinin çeşitli 
etkinliklere katılım
larının sağlandığını 
kaydeden Tokgöz, 
izcilik faaliyetlerine 
de her yıl 700 
bin öğrencinin 
katıldığını, yaz 
kamplarına ise 
İlköğretim ve 

bin öğrencinin 
katıldığını söyledi. 
Amaçlarının . 
düzenlenen 
çeşitli etkinlikler 
ve yaratılan 
olanaklarla daha 
fazla gence spor 
yaptırmak olduğu
nun altını çizen 
İsmail Tokgöz, 
"Özellikle uluslar 
arası camiaya 

hitap edecek 
sporcu yetiştirmek 
için çalışmalarımızı 
tabana yaymak 
istiyoruz. Voleybol 
federasyonu ile 
yapılan işbirliği 
protokoul netice 
sinde düzenlenen 
kurslarımız 
resmileştiriliyor. 
Voleybol sporunu 
öncelikli olarak 
bölge yatılı 
okullarında ön plana 
çıkarmak istiyoruz. 
Ankara'da yapılacak 
olan spor lisesinde 
ağırlıklı olarak 
voleybol sporunu 
öğrencilerimize . 
sevdirerek yapma 
larını sağlayacağız. 
Ayrıca, spor salonu 
olan tüm okulları 
miza voleybol 
malzemesi deste 
ğinde bulunacağız. 
10 yılı kapsayacak 

proje sürecinde 
10 bir voleybol 
öğretmeni yetişti 
receğiz. Bu öğret
menlerimiz illerinde 
koordinatör 
vazifesi görecekler 
ve voleybol sporu
nun sevilmesinde 
öncülük edecekler" 
şeklinde konuştu. 
7 eğitmenin ders 
verdiği kursa 
81 ilden katılan 
beden eğitimi 
öğretmenlerini 
Bursa'da yapılan 
Avrupa Erkekler 
Voleybol Ligi 
finaline de götürerek 
yerinde izleme 
fırsatı bulduklarını 
ildiren İsmail 
Tokgöz, kursun 
sonunda kendilerine 
Voleybol İl 
Koordinatörü 
Sertifikası verecek
lerini söyledi.

CEMÜKLARD ZEYTİN DİYARI

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu özerinde 

Umurbey Zeytin Merkezi'ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ »ANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir.
Yeni Zeytin Hali Toptancılar Sitesi 

No:38 - Gemlik /BURSA
513 67 68 ■ 0.532 392 77 88

KflŞJ Dt »İMİK TOK Jj* '«1
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA CM

flSAATTETESLIM EDİLİR yİ
Körfez Ofset Cadtei Bora ।
MATBAAM r YAMUK • EUU w; (J.224) 513 96 83 Fa: |l.224| İ13 JS JS

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
i Gemlik Nüfus Müdürlüğümden aldığım
, nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

HALİL İBRAHİM AYAZ
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Plastik kahve 
pişiricileri 
çepe atın

Sağlık 
Bakanlığından 
çağrı: "Evlerdeki 
plastik kahve 
pişiricileri çöpe 
atın" Sanayi 
ve Ticaret 
Bakanlığı'nın elek
trik şoku riski 
bulunduğu gerekçe
si ile toplatma 
kararı aldığı plastik 
kahve pişirici
lerinin, kansere 
de neden olduğu 
bildirildi. Sağlık 
Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürü 
Seraceddin Çom, 
vatandaşlara 
evlerde bulunan 
cihazların çöpe 
atılması tavsiye 
sinde bulundu. 
Sağlık Bakanlığı

Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Dr. 
Seraceddin Çom, 
yaptığı açıklamada 
daha çok kahve 
yapımında kul
lanılan plastik 
su ısıtıcılarının, 
Sağlık Bakanlığı'nın 
da görüşü alınarak^ 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
toplatılmaya baş
landığını hatırlattı. 
Toplatma kararının 
doğru olduğunu ve 
desteklediklerim 
vurgulayan Çom, 
"Elektirikli plastik 
su ısıtıcılarında 
elektrik kaçağı 
olabiliyor. İnsan 
sağlığı üzerinde de 
olrhsuz bir çok 
etkisi var" dedi.

Bojiımııiiu iiiöetiıten lelc olabilirsiniz
II

Rahatlama amacıyla 
yapılan bazı vücut 
hareketlerinin, ciddi 
sağlık sorunlarına 
sebeb olabileceği 
vurgulandı. 
Boyun kütletme, 
parmak çıtlatma 
bu hareketlerin 
başında geliyor. 
Dokuz Eylül 
Üniversitesi 
(DEÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesi Ortopedi 
ve Travmatoloji 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Haşan 
Havıtçıoğlu, 
yoğun iş stresiyle 
birlikte masa başı 
işlerin, insanları 
rahatlamak için 
çeşitli vücut 
hareketleri yapmaya 
yönlendirdiğini 
söyledi. Parmak ve 
boyun çıtlatma gibi. 
hareketlerin psikolo
jik bir rahatlamaya 
sebeb olduğunu 
belirten Prof.
Dr. Havıtçıoğlu, bu 

[’ hareketlerin ciddi 
sağlık sorunlarını 
da beraberimde 
getirebileceğine 
dikkat çekti. 
Sürtünmeli eklem 
yerlerinin vücutta 
en çok çıtlatılan 
bölgeler olduğunu, 

iki kemiğin birleştiği 
yerde bulunan 
bağlantı kapsülünü 
yağlayan sıvının 
bulunduğunu 
ifade eden Prof. 
Dr. Havıtçıoğlu, 
parmakların 
gerilmesi esnasında 
kapsülün de ger
ildiğini) bunun için
deki sıvının 
basıncının azalarak 
gaz kabarcıklarının 
patladığını, çıtır
dama sesinin ise 
bu yüzden oluş
tuğunu bildirdi. 
FELCE KADAR 
GÖTÜREBİLİR 
Boyun ve parmak 
çıtlatmanın çok 
doğru olmadığını 
vurgulayan Prof.
Dr. Havıtçıoğlu: 
“Eklemlerimizden 
çoğu defa ses çıkar
mak için yapılan 
zorlayıcı hareketler 
var. Boynunu 
sağa sola çevirip 
kütletme ve elleri, . 
ayakları, dizleri 
zorlayarak çıtlatmak 
gibi hareketler bun
lar. Bu tür hareket
lerin yapılması 
doğru değil, 
Parmaklarımızı ya 
da diz eklemlerimiz 
menteşe tipinde 
eklemlerdir ve bu

eklemlerin beslen
mesi eklem içindeki 
sıvıyla oluyor.
Sıvının hareketiyle 
kıkırdağın beslen
mesi ve buna bağlı 
hareketler esnasın
da eklem yüzey
lerinin düzgün 
olması sağlanıyor.” 
dedi. Zorlayıcı 
hareketlerle çıtlat
manın, eklem kıkır
dağının bozulması- 
na, hasar görme
sine, halk arasında 
kireçlenme diye 
bilinen tablolarla 
karşılaşılmasına 
sebeb olduğunu 
bildiren Prof. Dr. 
Havıtçıoğlu, şöyle 
devam etti:
“Boynu aniden sağa 
sola çevirip 
kütletme omurilik 
yaralanmalarına, 

felce sebeb olabilir. 
Eklem hareketleri 
dışında da omuzunu 
oynatarak seş 
çıkaran ya da 
kalçasını oynatarak 
ses çıkaran insanlar 
var. Bu yöntemle 
s.es çıkarma işlemi, 
adalelerin birbiri 
üzerinde kayarken 
çıkardığı sestir. 
O ayrı bir rahat 
sizlik, sorunudur. 
Eklemlerden ses 
çıkarmak için 
yapılan hareketlerde 
aşırıya kaçıldığı 
zaman kıkırdakta 
hasarlar oluştura
bilecektir. Bu rahat
lama genelde 
psikolojiktir. Bu tür 
hareketler eklemin 
aşırı zorlanmasına 
sebeb olduğu için 
zararlıdır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

: m
 G) İtfaiye 110

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

TEK Arıza 513 2o 66
, TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. '513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. ' 513 37 42 
Özel İd; Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 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■ v ■

i
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

■'
 7)

 m 
g
j i m

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz . 513 45 46
Yeni Likitgaz • 513 65 00
BPGaz ; 514 69 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 QQ
Sahil Dev. Hast. ga00Mer.Sağ.Ocağı ^13 23 29
Tomokay Tomografi ö
Uzmanlar Tip 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 5.13 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
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SERİM ECZANESİ

D, subaşı Mh. Çeşme Sk.
Tel: 513 50 07-GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3114 

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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BAĞKUR 
DEVLET MEMURLARI

EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA
* FİZİK TEDAVİ

* GÖZ
* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE 
* GENEL CERRAHİ 

* ACİL

■ BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ. 
Adres: İstiklal Cad. Gemlik I BURSA

TEL: 0.224 513 60 40



Q ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

2008-2009 EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 

4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

S® ı 'aı'iı 1^’’T
4-5-6-J-» SINIFIMA 

HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE
Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 

Umurbev Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

ANASINIFI, 12,3. SINIFIMA

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİy\
22 Temmuz 2008 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

il il fell ııinık
Büyükşehir Belediyesi Yerel Gün 
dem 21 Gençlik Kpriseyi'nin ev sa 
hipliğinde Bursa'da gerçekleştin 
len ve Avrupa Komisyonu tarafın
dan desteklenen 'Evlilik Hikâyele 
ri* projesinin tanıtım toplantısı, Me 
rihos Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Haberi sayfa 4'de

Orhangazi Caddesinde bulunan 72 nolu Zeytin Tarım Satış Kooperati tarafindan kullanılan ilçeye yakışmıyor

Marmarabirlik depoları kaldırılmalı
Marmarabirlik’in mülkiyetinde bulunan Orhangazi Caddesinde yola cephesi 75 metre uzun

luğundaki zeytin depoları, kent içinde kalınca, çevre yapı bütünlüğünü bozd.ı.

Büyükşehir
Kumla’yı unuttu

Ercüment ESEN 
Küçük Kumla'mn 
Büyükşehir sınırları
na dahil edilmesiyle 
başlayan sorunlar 
sürüyor.
Büyükşehir’jn görev
leri arasında olan 
temizilik işi 
Kumla’da aksıyor. 
Çöpler geç alınınca 
pislik çevreye yayı 
İıyor. Hab.Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış İDO Kumla da büyük ilgi görüyor
Kumla’mn çöp sorunu

Yaz mevsimi başladığından beri 
Küçük Kumla’daki çöplerin alınmasın
da yaşanan sorunlar bitmiyor.

Hergün, Kumlalılardan şikayet tele
fonları alıyoruz.
Bir yanda çöpler, öte yanda köpekler, 

Kumlahnın derdi. Devamı sayfa 5’de

İstanbul Deniz 
Otobüsleri A.Ş. yaz 
tarifesi kapsamında 
11 yıldır. Istanbul- 
Bursa, İstanbul - 
Mudanya -Gemlik - 
Kumla ve Armutlu 
hattındaki deniz 
otobüsü seferle 
rinde yaz tarifesi 
büyük ilgi görüyor.

Haberi sayfa 4’de

YurtkuranTn eşi 
Köşk’e gönderilmedi 
Uludağ Üniversitesi 
rektörü Prof. Dr. 
MustafaYurtkuran’ın 
eşi, rektör seçimi- 
lerinde en çok oyu 
alan Prof. Dr. Merih 
Yurtkuran ile Dicle 
Üniverisitesi’nin rek
törlük seçimlerine en 
fazla oyu alan mevcut 
rektör Prof Dr. Fikri 
Canoruç'un eşi Prof. 
Dr. Naime Canoruç’un 
isminin. Köşk’e gönde 
rilmediği öğrenildi.

Haberi sayfa 3’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
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Umurbey'de bir düğün..
Bir Pazar akşamı..
Umurbey'e İnan Ağabey ve eşinin mutlu

luğuna ortak olmak için yol alıyoruz..
O da ne..
Ay... - . • •
Güneşten yansıyan ışığını esirgemeksizin 

dolu dolu Umurbey'e aksettirmiş.
Müthiş bir fotoğraf..
Bir yanda ayyıldızh Türk bayrağı..
Diğer yan da ay..
Ve Umurbey..
Umurbey'den Gemlik'in özellikle geceleri 

çok güzel göründüğüne tanıklık ettim..
De..

' Gemlik'ten Umurbey'e doğru çıkarken 
bir "harika"yı ilk kez keşfettim..

Harika'dan kastım • ..s
İnsan eliyle yaratılmış doğayla içselleştir

ilmiş güzellik..
Bir yandan da sohbet ediyoruz..Eşimle ve 

küçük oğlum Onat'la..
Soruyorum..
"Sen en son ne zaman gittin Umurbey'e.."- 
O anımsamaya çalışırken arkadan Onat 

giriyor konuya..
"Geçen yıl Serap öğretmenle gitmiştin 

ya."
Anımsatma eşimin işine yarıyor..
"Evet evet geçen yıl gitmiştim..Umurbey 

Belediyesi'nin el sanatları ile ilgili yaptık
larını gözlemek ve fikir edinmek 
amacıyla..Çok güzel şeyler yapılmış 
Umurbey'e. İnsanlar için..İnsanca yaşamak 
için..İnsanlık adına"

Onat yine giriyor konuya..
"Umurbey Belediye Başkanı kim?" 
Bu kez ben dönüyorum...
"Fatih Güler. "
Onat..
"Baba beni tanıştır lütfen.."
"Oğlum sen Fatih başkanı değil ama 

kardeşini tanırsffiMCem Güler.."
"Evet evet CHP İlçe Başkanı..Cem 

Ağabeyle birlikte tiyatro izlemiştik.."diyerek 
Umurbey'e giriyoruz ve bilinçli ve sistemli 
yapılmış yönlendirmelerle doğru çok Amaçlı 
saion'a gidiyoruz.Otomobilimizi park ediy
oruz ve kompleksin düğün salonu 
bölümüne yöneliyoruz..Dikkat çekecek kadar 
düzenli,temiz ve sade bir giriş..

Ve Müthiş bir atmosfer..
Hayranlık ve şaşkınlıkla soruyoruz bir

birimize ;
"ya biz nereye geldik.."

•Çok sade ama şık bir salon..
Açıkçası salon tanımı zayıf kalıyor anlat

mak için..
Ama ne yazık ki öyle tanımlanıyor..
İnan Ağabey'in ve zarif eşinin mutluluk

larına ortak.Nadir Hakan'la Ayşe Hande'nin 
yaşamsal önemi olan ilk günlerine tanık 
olduktan; .Onat'ta Kadri Ağabey ve Barış'la 
kurtlarını döktükten sonra ayrılıyoruz 
düğünden..

"Şöyle bir Aytepe'ye doğru uzanalım mı 
diyorum ?"

Onat ta eşim de derhal onaylıyorlar 'öneri
mi. .

Leman Teyze Çay Bahçesi'nin önünden 
.özenle düzenlenmiş pırıl pırıl yollardan 
geçerek Meydan'a iniyoruz ve oradan da 
Aytepe'ye ayla Umurbey’in buluşma noktası
na çıkıyoruz..

Daha iyi hizmet vermek için geçici süreyle 
kapalıyız uyarısını gördükten, Gemlik'in 
Umurbey'den gece güzel göründüğüne bir 
kez daha tanık olduktan sonra Gemlik'e 
doğru yöneliyoruz..

Ve bir de dilekte bulunuyoruz..
Gemlik'in şansı "güler "de bir gün 

gündüz de çok güzel görünür diye ..

II

Ercüment ESEN
Küçük Kumla'nın 
Büyükşehir sınırları
na dahil edilmesiyle 
başlayan sorunlar 
sürüyor.
Küçük Kumla Bele 
diye’since belde 
halkına verilen 
hizmetler, beldenin 
Bursa Büyükşehir 
bağlanmasıyla sona 
ererken, özelikle yaz 
aylarında nüfusu 
200 binler kadar 
ulaşan Kumla 
büyükşehir* de ît 
hizmet bekliyor.
Kumla’da başta çöp 
ve altyapı sorun
larının her geçen 
büyüdüğü, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan çöplerin 
toplanmaması 
nedeniyle ise atıklar 
konteynerlerin 
çevresinden yollara 
taşmaya başladı. 
Kumla sakinleri 
belediye hizmeti ala
mamaktan

yakınırken, Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
Belediyemizdeki 
araç ve imkanlarla 
Kumla sakinlerinin

SfiTIlIK-KİRflllKLÜKDAİRElElIveİŞYEmİ
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, 
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 Cdrrefour 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 muhteşerfi 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

■
ÇÖPLERİ 
İMKANLAR 
DAHİLDE 
TOPLUYORUZ 
Belediye olarak 
vatandaşlarımızı 
mağdur etmemek i 
için kendi imkan- l 
farımızla beldemiz i 
deki çöpleri topla-] 
maya çalışıyoruz*, i 
Kumla'ya hizmet | 
vermek Bursa 
Büyükşehir 
belediyesini asli 1 
görevleri arasın
dadır.” dedi.
Büyükşehir J 
Belediyesi’nin 

, Kumla'nın çöplerin] 
unutması vatan- ] 
daşlarca tepkilere 
neden olurken, 
madem Kumla'ya ] 
belediye hizmeti 1 
veremeyecektiniz J 
niye Bursa’nın sınır
larına kattınız soruy
orlar.
Kumlalılar 
Büyükşehir yetk- 
ililerini göreve 
çağırıyorlar.

rahat tatil 
geçirebilmeleri 
için elimizden 
gelen hizmeti 
vermeye 
çalışıyoruz.
Ancak, yetkiler
imiz Kumla' nın 
Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesine 
bağlanmasının 

ardından alındı. 
Beldemizin çöpleri 
de Bursa Büyük 
şehir Belediyesince 
toplanması gereki 
yor.

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

u

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
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Orhangazi Caddesinde bulunan 72 nolu Zeytin Tarım Satış Kooperatifi depoları ilçeye yakışmıyor

Marmarahirlik depoları kaldırılmalı
Marmarabirlîk’în mülkiyetinde bulunan Orhangazi Caddesinde 

yola cephesi 75 metre uzunluğundaki zeytin depoları, kent içinde
kalınca, çevre yapı bütünlüğünü bozudu.

Kadri GÜLER 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım 
Kooperatifine ait 72 
nolu Gemlik Zeytin 
Kooperatifi nin kul
lanımında bulunan 
Orhangazi 
Caddesindeki zeytin 
depoları, çevrenin 
yapı bütünlüğünü 
bozduğu gibi 
bakımsızlıktan 
çirkin bir görüntü 
sergiliyor.
Birlik’e ait depolar, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından kamu
laştırılmak istendi. 
Mahkeme tarafından 
yapılan kıymet 
takdir belir

lemesinde veri len 
rakkamların yüksek 
çıkması üzerine 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
kamulaştırmadan 
vazgeçti.
Zeytin depoları ise 
gelişen ve büyüyen 
ilçenin ortasında 
kaldı.
Çevresi konutlar ve 
mağazalarla 
çevrilen zeytin 
depolarının 
bügünkü hali ilçeye 
yakışmadığı için 
depoların ilçe için
den kaldırılması 
isteniyor.
ORHANGAZİ 
KALDIRIYOR

Orhangazi ilçesinde 
de kentin içinde 
kalan zeytin depo
larının kaldırılması 
için çalışmalar 
başlatıldı.
Bir dönem bu depo: 
yarın yüksek okul 
yapılması 
düşünülmüş ancak 
Yeniköy 
Belediyesi’nin 
Uludağ Üniversitesi
ni Yüksek Okul 
yapılmak üzere arsa 
bağışlaması 
nedeniyle proje rafa 
kaldırılmıştı.
72 Nolu Marmara 
birlik’in İstiklal 
Caddesinde bulu
nan idari merkezi ve

lojmanları da 
boşaltılarak Çevre 
Yolu üzerindeki* 
Zeytin Toptancıları 
Halinin yanındaki 
zeytin depolarına 
taşınmıştı. 
Merkez bina ise 
daha sonra Birlik 
tarafından Paşa 
Otelcilik firmasına 
kiralanmış, bina 
butik otel ve 
restoran - oto park 
olarak işletilmeye 
başlamıştı.
Marmarabirlik depo- 
larınınbulunduğu 
yerin birlikçe mo 
dern bir iş merkezi 
yapıtırılması veya 
satılması isteniyor.

Yurtkuran’ın esi Köşke gönderilmed
YÖK Genel Kurulu, 
21 üniversitenin 
rektör adaylarını 
belirlerken, Gazi 
Üniversitesi 
Rektörü Yamaç ve 
Uludağ Üniversitesi 
rektörü Prof. Dr. 
M u stafa Yu rtku ra n ’ ı 
n 
eşi, rektör seçimi- 
lerinde en çok oyu 
alan Prof. Dr. Merih 
Yurtkuran ile 
Dicle Üniverisite- 
si’nin rektörlük 
seçimlerine en fazla 
oyu alan mevcut 
rektör Prof Dr. Fikri 
Canoruç’un eşi 
Prof. Dr. Naime 
Canoruç’un isminin 
Köşk’e gönderil

mediği öğrenildi. 
YÖK, Genel Kurul’u 
dün toplandı.
Yapılan seçimlerde 
Üniversitelerarası 
Kurul Başkanı ve 
Akdeniz Üniversite
si Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Akaydın’ın 
isminin köşke gön
derildiği öğrenildi. 
Ankara Üniversite
sinde en yüksek 
oyu alan Prof. Dr. 
Cemal Talu, Prof Dr. 
Tümer Çorapçıoğlu 
ve Prof. Dr. Erkan 
ibiş’in isimlerinin 
sırası ile gittiği 
öğrenildi.
Gazi Üniversite
sinde yapılan 
seçimlerde 732 oy

alan mevcut rektör 
Prof. Dr. Kadri 
Yamaç’ın isminin 
Cumhurbaşkanlı 
ğına gönder
ilmediği öğre
nilirken edini len 
bilgiye göre 384 oy 
alarak 2. olan Prof. 
Dr. Rıza Ay lan’ın 
ismi ilk sırada 
Cumhurbaşkanlığın 
a gönderildi. 
Uludağ Üniversite
sinde 254 oyla en 
fazla oyu alan mev
cut rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran’ 
ın eşi Prof. Dr. 
Merih Yurtkuran’ın 
isminin Cumhur 
başkanlığına 
gitmediği öğrenildi.

Ayrıca Dicle 
Üniverisitesi’nin 
rektörlük seçimler
ine eri fazla oyu 
alan mevcut rektör 
Prof Dr. Fikri 
Canoruç’un eşi 
Prof. Dr. Naime 
Canoruç’un isminin 
de Köşk’e gönderil 
mediği öğrenildi. 
Üniversitelerde 
Cumhurbaşkanlığın 
a gönderilen 
adayların büyük 
çoğunlunun aldığı 
oy sırasına göre 
Köşk’e gönderildiği 
öğrenildi. 
Belirlenen 63 
adayın isimlerinin 
yarın Köşk’te 
olacağı öğrenildi.

Diş Heki.mi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Açık bir mektup !...

Sayın okurlarım, Başbakanımız Tayyip 
Erdoğan’ın çevresi yalakalar tarafından 
çevrildiği için vatandaşlar ulaşamadığı 
gibi milletvekilleri dahi ulaşamıyor.

Onun için bir milletvekili açık mektupla 
ulaşmaya çalışmış..

‘-Sayın Başbakan; İktidar koltuğuna 
oturanları, para musluğunun başında 
olanların bekleyen en büyük tehlikeler
den biri, çevresindekiler tarafından, göz
lerinin gerçekleri göremez, kulaklarının 
hakikatları duyamaz hale getirilmeleridir.

Konuşmalarınız ve demeçleriniz, böyle ! 
bir kuşatma altında olduğunuzu göster
mektedir.

Sayın Başbakan, halkın durumu size 
söylendiği gibi değil.....

Hayat pahalılığı artıyor, ücretler eriyor, 
borçlar katlanıyor, kepenkler kapanıyor, 
sosyal bunalım hızla artıyor.

İşsizlik, yoksulluk kronikleşiyor, halk 
geleceğinden kaygılı ve korku içinde.

İşsizler, yıllardır iş bulamamaktan ve iş 
bulma umudunu yitirmekten, çalışanlar 
işsiz kalmaktan, icra memurlarından, 
gelen ve gelecek olan zamlardan, aç 
kalmaktan, postacılardan,.sokaç 
maktan, bir iftiraya kurban gitmek.~.ı, 
dinlenmekten, iflas etmekten, eğitim, 
sağlık ve sosyal güvenliğinin ve çocuk
larının geleceğinden KORKUYOR!..

Derdini anlatmaktan, sıkıntısını söyle
mekten çekiniyor.

Sorunlar çok büyük ve çok arttı. 
Patlama noktasında..

Ancak ateş düştüğü yeri yakıyor.
Yasa ve kurallara göre haklı olanlar 

işten atılıyor, ailece aç bırakılıyor.
Halk açlığa doğru gidiyor..
Çiftçinin harm'anda yüzü gülmüyor, sif- 

tahsız dükkan kapatan esnaf kara kara 
düşünüyor.

İşçi, memur, emekli maaşlarına ve 
asgari ücrete yapılan yüzde 3-5!|ik zam
ların “yaraya merhem” olması mümkün 
değil.

Ramazan ayına girilmesi, okulların . 
açılması, kış hazırlıklarının başlamasıyla 
birlikte daha da artacak olan hayat 
pahalılığını halkın kaldırması imkansız 
hale gelecektir.

Bu nedenle, gerekli tedbirlerin şimdim 
den gerçekçi bir şekilde alınmasına 
ihtiyaç vardır.

Halkın ekonomisine ilişkin küçük bir 
bilgi notunu ilginize sunuyorum.

Saygılarımla.”
Cevdet SELVİ 
Kocaeli Milletvekili

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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M HAH ilgi mıı
Ercüment ESEN 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri AŞ (İDO) 
yaz tarifesi kap
samında 11 yıldır. 
İstanbul-Bursa, 
İstanbul (Yenikapı)- 
Mudanya -Gemlik - 
Kumla ve Armutlu 
hattındaki deniz 
otobüsü sefer
lerinde 18 Haziran 
pazartesi başlayan 
ve 17 Eylül 
Çarşamba gününe 
kadar sürecek olan 
günü yaz tarifesi 
büyük ilgi görüyor. 
Haftada 3 gün İstan
bul - Kumla arasında 
düzenlenen seferler 
de deniz otobüsleri 
tam dolu hareket 
ederken, İstanbul'a 
Kumla darı gitmek , 
isteyen yüzlerce kişi 
de deniz otobüsü 
seferlerinin yetersiz 
liğinden dert yanı 
yorlar.
Yaz sezonu döne
minde 18 H aziranda 
başlayan İstanbul 
Kumla arasındaki 
deniz otobüsü sefer
lerinde şu ana kadar 
yaklaşık 4500 
yolcunun taşındığı 
öğrenilirken, 
sefer sayılarının da 
arttırılması istendi * 
Kûmla İstanbul 
arasında normal bilet

Ç5 YTL. indirimli 
öğrenci bilet ücret
leri ise 11 YTL. 
olduğu belirtilirken, 
yaz tarifesine göre 
İstanbul Kûmla 
arasındaki sefer saat 
lefi şöyle: 
İstanbul-Gemlik 
arasında haftada 
üç gün yapılan deniz 
otobüsü seferlerinde 
ise, İstanbul-Armutlu 
arasındaki deniz oto
büsü seterlerinden 
cuma günleri Bostan 
cı'dan 19.30’da yapı 
lacak Yenikapı-Armut 
lu Tatil Köyü bağlan
tılı Armutlu seferi, 
Kumla bağlantılı ola 
rak Gemlik'e kadar 
uzatıldı.
Deniz otobüsüyle 
Gemlik'ten İstanbul'a 

pazartesi günü saat 
07.00'de, cumartesi 
günü saat 17.25'te, 
pazar günü ise saat 1 
19.15'te sefer düzen
lenirken, Bostancı' 
dan cumartesi günü 
saat 08.30, pazar 
günü saat 18.15'te 
hareket edecek denia 
otobüslerinin son 
durağı da Gemlik 
olacak.
Deniz otobüsü 
Küçük Kumla hare 
ket saatleri ise ; 
Kumla hareket 
Cumartesi: 17:40 
Pazar: 19:30 
Pazartesi: 07:15 
İstanbul - Kumla 
Hareket: 
Cuma: 20:00 
Cumartesi 09:00 
Pazartesi: 18: 45

liınattMR*
Ercünfent ESEN ~~ ,

Av yasağı 
nedeniyle büyük 
balıkçı motorları 
gelecek sezon için 
bakım hazırlıklarını 
sürdürürken, 
amatör balıkçılar 
Kçük Kumla İske
lesinde olta ile 
balık tutmanın mut
luluğu nu yaşıyor. 
Küçük Kumla İske
lesi geçe gündüz 
amatör balıkçıların 
akınına uğruyor. 
Bir yandan da olta 
ile tuttukları balıklar 
ile akşam yemek
lerini çıkaranlar, öte 
yanda stres atmak 
İçin balık tutanlar 
zamanlarını hoş bir 
şekilde geçiriyorlar. 
Oltacılar genel 
olarak, mezgit ve 
istavrit balıklarının 
oltalarına takıldığını 
arada sırada ise 
kefal balığının da 
yakalandığını 
söylüyorlar.
Bayan oltacıların 
çoğunlukta olduğu 
balık keyfi günün 
her saati Küçük 
Kumla İskelesinde 
devam ederken, 
günü stresini en 
ekgnomik atmanız 
da keyfini 
yaşıyorlar.

Evlilik hikayelerine genç Bakış
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 tarafın
dan gerçekleştirilen 
'Evlilik Hikayeleri' 
adlı proje ile kültür- 
lerarası hoşgörü ve 
işbirliğinin sağlan
ması amaçlanıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Konseyinin ev 
sahipliğinde 
Bursa'da gerçek
leştirilen ve Avrupa 
Komisyonu tarafın
dan desteklenen 
'Evlilik Hikayeleri' 
projesinin tanıtım 
toplantısı, Merinos 
Kültür Merkezinde 
yapıldı. Türkiye'nin 
yanı sıra Portekiz, 
Romanya, Polonya 
ve Norveç'ten gelen 
40 gencin de 
katıldığı toplantıda, 
projede dünya 
ülkelerinin gelenek
sel kültürlerinin

tanıtılacağı belirtildi. 
Gelenekler Bursa'da 
hayat buluyor 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, yaptığı konuş
mada, gençlerin 
imzalarını attığı 
önemli bir projeyi 
daha hayata geçir
menin heyecanını 
yaşadıklarını söyledi. 
Bulut, "Büyükşehir 

Belediyesi Yerel 
Gündem 21 . 
bünyesinde çalış
malarını sürdüren 
gençlerimiz, pro
jeleriyle öncü olmaya 
devam ediyor.
Avrupa Birliği 
tarafından destekle
nen proje ile farklı 
kültürlerdeki genç
lerin kendi 
ülkelerinin gelenek
lerini Bursa'da tanıt
maları, kültürlörarası 

işbirliğinin sağlan
ması, dünya ülkeleri 
ile diyalöğların art
tırılması ve ön 
yargıların ortadan 
kaldırılmasını 
amaçlıyoruz" diye 
konuştu. Yabancı 
konuklara Bursa'yı 
yakından tanıtmayı 
hedeflediklerini de 
dile getiren Bulut, 
"Kentimizin tabii ve 
kültürel güzelliklerini 
misafirlerimizle pay
laşıp, hafızalarda 
Bursa'ya dair güzel 
anılar kalmasına 
çalışıyoruz. Bu nok
tada gençlerin 
güvenli ve rahat ola
bilmeleri açısından 
gereken özeni gös
teriyoruz. Çalış
mamızda bize destek 
veren Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
Hikmet Şahin'e ve 
proje sponsorlarına 
teşekkür ediyorum" 
dedi.

"Türkiye çok özel bir 
ülke”
28 Temmuz'a kadar 
sürecek olan 'Evlilik 
Hikayeleri' projesi 
nedeniyle geçtiğimiz 
haftasonu kente 
gelen gençler de 
Bursa'yı daha yakın
dan tanımanın çok 
sevindirici olduğunu 
söyledi. Türkiye'nin 
çok zengin bir 
kültüre sahip 
olduğunu ifade eden 
gençler, "Türkiye çok 
özel bir ülke.
Bursa'da çok güzel 
bir şekilde ağırlanıy
oruz. Bursah 
arkadaşlarımız çok 
misafirperver.
Türkiye ile kendi 
ülkelerimizi 
karşılaştırdığımızda 

farklılıklar göze 
çarpıyor ancak bu 
farklılıkları görmek 
ve ortak bir paydada 
buluşmak çok güzel 
bir duygu" ifadesini 
kullandı. Toplantının 
ardından hep birlikte 
hatıra fotoğrafı çek
tiren gençler, work- 
shop çalışması da 
yaptı. Ülkelerin 
geleneklerinin önem
li birer parçası kabul 
edilen evlilik tören
leri teması üzerine 
kurgulanan proje 
kapsamında buz 
kırıcı ve 
hareketlendirici 
oyunlar, atölye çalış
maları, kültür 
geceleri ve spor 
aktiviteleri de yer 
alıyor.
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Kumla çevremizin en 
büyük yazlık beldelerinden 
biri.

Temmuz ve Ağustos ayla 
rında yakalaşık 200 bin kişi 
iki ayını bu sahil kentinde 
geçirmek için adata beldeye 
akın eder.
Kumla da belediye kurul

duktan sonra yaşanan çarpık 
kentleşme bir nüfus kirliliği yarattı.
Bunun nedeni müteahhitlerin ve 

Kumlalı mülk sahiplerinin daha çok 
daire sahibi olup köşeyi dönme 
çabalarından kaynaklandı.
Kumla adeta müteahhitlerin istediği 

şekilde yerleşime açıldı.
Binlerce daire yapıldı..

iii Bu da artan nüfus demekti.
Kumla da nüfus arlarken. Sorumlarda 

arttı.
Önceleri su sorunu vardı, sonra deniz 

kirliliği buna eklendi.
Zaman zaman çöpler sorun oldu ama 

bu o kadar beldede yaşayanları etkile 
medi.
Belediyeler kendi çabalarıyla çöp 

toplama sorununu çözüyorlardı.
Bu yıl işin ucu kaçtı.
Benim de zaman zaman kaldığım

Kumla’nın çöp sorunu

yazlığın çevresindeki çöp konteynerle 
rinin önünden ne zaman geçsem, kedi 
köpek dolu ve çevreye yayılmış çöpler
le karşılaşıyorum.

O nedenle, bizi arayarak bu konuda 
haber yapmamaszı isteyen kumlalılara 
hak veriyorum.
Kumla Belediye Başkan Vekili

Abdullah Çokal’a göre , Kumla’nın çöp
lerinin toplanması görevi Büyükşehir’e

ait.
Kumla, Büyükşehir sınırlarına 

alındıktan sonra, bu görev yaşa 
gereği büyükşehire geçti.

Ama bu hizmetin gereği gibi 
yapılmadığı iddiası var.

Gerekçesi ise çevreye yayılan 
çöpler...

Çöp çevre sağlığını etkiler.
İki ay tatil yapmak için çeşitli yerer 

den Küçük Kumla’ya gelenler bu çöp
lerin içinden mi yürüyecekler.
Bence Büyükşehir Belediysi bu 

konuya biraz daha fazla eğilmeli. Yaz 
bitmeden Kumla’nın çöp, sorunu 
çözüme kavuşturulmalı.
Bir de köpek sorunu var Kumla’da.
Köpekler sabaha kadar havlıyorlar..
Uyuyabilirsen uyu...
Sürüler halinde sahilde bile dolaşıyor

lar.
Bu da kudus açısından çok önemli bir 

konu.
Çöp ve köpeklerin sorunu çözülmeli 

Kumla da.
İnsanlara iki ay tatilleri burnundan 

getirilmemeli.
Büyükşehir ilglilerinin dikkatini çeki 

yorum.

Aytepe, bikini olayını doğruladı BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
Türkiye'nin ilk Su 
Kayağı Tesisi'ni 
(SUKAYPARK) 
Bursa'ya kazandıran 
merkez Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, son 
günlerde medyada 
yer alan bikini yasağı 
haberlerini doğruladı. 
Uygulamanın kendi
lerine özgü olma 
dığını, dünyadaki 
bütün su kayağı 
tesislerinde belir
lenen standartların 
burada da uygu
landığını belirten 
Altepe, "Şimdiye 
kadar tesislerimizle 
ilgili hiçbir şikayet 
almadık. Konunun 
böyle bir haberle 
gündeme getirilmesi
ni anlayamadım." 
dedi. Çukurca

Mahallesi'nde 6 mil 
yon YTL harcanarak 
100 bin metrekare 
alan üzerinde yapılan 
su kayağı tesisleri 
bikini tartışmaları ile 
gündeme geldi. 
Konu hakkında açık
lamalarda bulunan 
Başkan Altepe, 
Bursa'ya kazandırılan 
uluslararası nitelikte 
tesisin Türkiye'ye 
örnek bir tesis 
olduğunu söyledi. 
Vatandaşların tesis
lerine yoğun ilgi gös
terdiğini aktaran 
Başkan Altepe, 
"Buradaki kıyafetler 
ve şartlar, ulus
lararası alanda uygu
lanan şartlar geçerli. 
Halka açık bir tesis 
buraisı.
Kapıları herkese açık.

İsteyen su kayağı 
yapıyor, gezmek için, 
dinlenmek için, 
çocuklarını izlemek 
için gelenler var.> 
Bazı kuralları elbette 
ki olacak.
Bugüne kadar burada 
bir sıkıntı olmadı.
Herkes dilediğince 
eğleniyor. Sporunu 
yapıyor. Toplumun 
hiçbir kesiminden bir 
şikayet olmadı. Niçin 
haber yapılıyor • 
anlamıyorum. Tatil 
köylerinin de kendi
lerine göre kuralları 
var. Şimdiye kadar 
tesislerimizle ilgili 
hiçbir şikayet 
almadık. Konunun 
böyle bir haberle 
gündeme getirilmesi
ni anlayamadım" diye 
konuştu.

1
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Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIMIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m: 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’dâ Ayazma Mevkii 6 Dönüriı Zeytinlik

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

E

ELEMAN ARANIYOR

6SH : 0 535 860 53 65

I K
A

YI
P Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür. 
ÜMİT BÜRKAN 
. MEHDİGİL

İK
A

YI
Pİ Gemlik 

Kaymakamlığından 
aldığım 

yeşil kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

GÜLTEN GEZGİNÇ

İ
1

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP

S

&

Ş Tel : 513 24 74 Fax: 514 1O 21 Ş

Gemlik Emniyet Müdürlüğü’nden aldığım pasaportumu 
ve Gemlik Tapu Müdürlüğü’nden aldığım şahsıma ait tapularımı 

y** 21 Nisan 2008 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdün SONER ELMAS
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flKP’den kapıiılmaya karsı B ue C planları
AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 

•Şaban Dişli, 
"Kapatılma durumun
da B ve C planları var 
ama bunlar ihtiyaç 
duyulduğu zaman 
devreye sokulacak. 
Aksi halde bir plan 
olarak kalacak 
şeylerdir" dedi.
Dişli, şunları kaydetti:

yargılan Perincek'i haklı nulılu
Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi, İşçi Partisi 
(İP) Genel Başkan: 
Doğu Perinçek'in, 
Ergenekon soruştur
masında tutuklanan 
Emekli Yüzbaşı 
Zekeriya Öztürk 
aleyhine açtığı 
manevi tazminat 
davasını reddeden 
yerel mahkeme 
kararını bozdu'. 
Perinçek, Öztürk’ün 
bir gazetedeki 
röportajındaki "İP 
içinde hâlâ PKK yan

"Ağustos ayında kap
atma davası 
sonuçlanınca Meclisi 
tatile sokup ilçe kon
grelerimize devam 
edeceğiz. Yerel yöne
tim seçimlerinden, 
sonra il kongreleri ve 
büyük olağan kon
gremizi yapacağız. 
Parti teşkilatlarımız ve 
hükümetimiz hiçbir 

lısı bir yapı bulunuy
or;", "İP ve Perinçek. 
yabancı servislerle

işbirliği içerisinde.
TSK'yı mevcut siyasi' 
yapıya karşı kışkırt

şey olmamış gibi 
çalışmalarına devam 
ediyor." 
Genel Başkan 

Yardımcısı Şaban 
Dişli, AK Parti’hin 
kapatılması beklentisi 
içinde olmadıklarını 
da söyledi.
Şaban Dişli, 
Adapazarı'ndaki 
Orman Park'ta gazete

cilere açıklamalarda 
bulundu. Kapatma 
davası konusundaki 
belirsizliğin ay 
sonuna ya da âğuştos 
ayının ilk haftasına 
kadar sone ereceğini 
düşündüklerini 
belirten Dişli, hiçbir 
şey olmamış gibi 
çalışmalarına devam 
ettiklerini bildirdi.

mak istiyor", gibi 
ifadelerle kendisini 
ve partisini karala
maya çalıştığını iddia 
etmişti. Şişli 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesi ise 
bu iddiaların eleştiri 
sınırları içinde 
kaldığını belirterek, 
tazminat istemini red
detmişti. Yargıtay 4. 
Hukuk Dairesi, yerel 
mahkemenin kararını, 
gazete ve muhabirler 
yönünden onarken, 
Öztürk yönünden 
bozdu.

Albay Öz 
İfade verili

Bursa Adliyesi'nde 
Hrant Dink'in 
öldürülmesiyle 
ilgili ifade veren 
dönemin Trabzon 
Jandarma Alay 
Komutanı Albay Ali 
Öz'ün," Hrant Dink 
'in öldürüleceği ile 
igili resmi bir evrak, 
ben hatırlamıyo
rum" dediği öğre
nildi. Agos 
Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni 
Hrant Dink'in 
öldürülmesinde 
ihmâli olduğu iddi
asıyla hakkında 
soruşturma açıl
masına karar ver
ilen eski Trabzon 
Jandarma Alay 
Komutanı Albay 
Ali Öz, Bursa 
1. Sulh Ceza 
Mahkemesinde 
ifade yerdi..
Trabzon 2. Sulh 
Ceza Mahkemesinin 
kararı doğrultusun

da Bursa 1. Sulh 
Ceza Mahkemesine 
gelen Ali Öz, 
ifadesini yaklaşık 
2 saat 15 dakikada 
tamamladı.
Ali Öz, mahkemede,
Dink ailesinin 
avukatları Ergin 
Türksoy, Ergin 
Cinmen ve Hakan 
Bakırcıoğlu ile 
hakim Tülin 
Ertuğrul Özkan'ın 
sorularını da 
yanıtladı.

TEŞEKKÜR
İşyerimizin yeni düzenlemesinden sonra 

yaptığımız açılış törenine katılan 
Kaymakamımız Sayın Mehmet Baygül’e, 

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Turgut’a, 
İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Ali Kemal Kurt’a 

AKP İlçe Başkanı Sayın Enver Şahin’e, 
Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın İbrahim Talan’a, 

kurum ve kuruluş yöneticilerine, 
Çarşı Cami İmamı Sayın Süleyman Yedek’e, 

çiçek ve çelenk gönderenlere, telefon ile bizleri kutlayanlara 
açılışımıza katılan saygıdeğer müşterilerimize ve 

Gemlik halkına teşekkürü borç biliriz.

Fİİ GÖRKEM KEBAP
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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 Cad. Gemlik I BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40
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SSK ve BAG-KUR prim borcu için son hafta
SSK ve BAG-KUR 
prim borcu olan işv
eren ve sigortalılar
dan prim affından 
faydalanmak 
isteyenlerin başvuru 
için bir hafta süreleri 
kaldı.
Alınan bilgiye göre, 
bugüne kadar 
toplam 580 bin 538 
kişi, prim borçlarının 
yeniden yapılandırıl
ması için Sosyal , 
Güvenlik Kurumuna 
(SGK) başvurdu. Şu 
ana kadar yeniden 
yapılandırılan borç 
tutarı 8 milyar 378 
milyon 917 bin 586 
YTL olurken, 
SGK'nın net tahsilatı 

*1 milyar 145 milyon 
576 bin 127 YTL'ye 
ulaştı.
SSK ve BAĞ-KUR 
prim borçları bulu
nan işveren ve sig
ortalıların yeniden 
yapılandırmadan 
faydalanmak için 
başvurularını en geç 
28 Temmuz'a kadar 
yapmaları gerekiyor. 
-PRİM BORÇLARINA 
ÖDEME KOLAYLIĞI- 

| SSK ve BAĞ-KUR'a 
1 prim, borçları buiu- 
. nan işveren ve sig- 
i ortalıların 

borçlarının yeniden 
1 yapılandırılmasını 
1 öngören "İş Kanunu 

ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun, 26 
Mayıs 2008 tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür- 
lüğe girmişti.
Kanun uyarınca, 
prim borçlarının 
gecikme cezası ve 

zammının yüzde 
15'ini peşin ödeyen
lerin kalan ceza ve 
zammının yüzde 85'i 
affedilecek.
Borçlarını peşin 
ödemek isteyenlerin 
başvuru gününü 
takip eden 1 ay 
içinde ödemeyi yap
maları gerekiyor. 
Borçların 12 ayda 
taksitle ödenmesi 
halinde faizin yüzde 
55'i, 24 ay taksitle 
ödenmesi halinde 
ödenmesi halinde 
de yüzde 30'u 
kaldırılacak.
Taksitlendirmede 
ödeme başvurudan 
bir sonraki ay 
başlayacak. 
2006 yılında 
çıkarılan önceki afla 
borcunu tak- 
sitlendirdiği halde 
ödemesini yap
mayanlara da yeni 
bir hak getirildi. 
Borç tak- 
sitlendirmelerini 
düzenli ödemediği 
için yapılandırma 
hakkını kaybeden
lerin taksit hakları, 
28 Temmuza kadar 
başvurmaları 
halinde yeniden 
canlandırılacak. 
-HACİZLER KALKA- 
CAK- 
Borçları nedeniyle, 
taşınır ve taşınmaz 
mallara konulan 
hacizler yapılan 
ödemeler oranında, 
üçüncü şâhıslar 
nezdindeki hak ve 
alacaklarla ilgili 
hacizler ise ilk tak
sitin ödenmesinden 
sonra tümüyle

Devletin prim alacağı 26 milyar YTL

kaldırılacak.
Yeni düzenleme 
çerçevesinde BAğ- 
KUR'lular sağlık 
hakkına kavuşabile
cek. Düzenlemede, 
"1479 Ve 2926 sayılı 
kanunlar kapsamın
daki sigortalılar 
veya bunların hak 
sahipleri, ödeme 
vadesi geçmiş tak
sitleri ile 1.4.2006 
tarihinden sonraki 
süreye ilişkin prim 
borçlarını ödemeleri 
ve bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tar
ihten sonraki taksit 
ve cari ay primlerine 
ilişkin ödeme 
yükümlülüklerini 
yerine getirmeleri 
durumunda sağiık 
sigortasından yarar
lanmaya başlatıla
cağı" hükmü yer 
alıyor.
Bu haklardan yarar
lanabilmek için 
düzenleme ile 
davalardan feragat 
edilmesi gerekiyor. 
Düzenleme, yeni 
borçlular ile isteğe 
bağlıların da prim 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına 
imkan tanıyor.

SSK'ya borçlu olan
ların, 2008 Mart ve 
önceki dönemlere 
ilişkin sigorta primi, 
işsizlik sigortası 
primi, idari para 
cezası, sosyal 
yardım zammı 
borçları, 31.3.2008 
tarihine kadar bitir- . 
ilmiş olan özel bina 
inşaatı ile ihale 
konusu işlerden 
SGK'da yapılan ön 
değerlendirme, 
araştırma veya 
tespit sonucunda 
yeterli işçilik bildiri
minde bulunul
madığı anlaşılanların 
fark işçiliğine ilişkin 
borçlajı, isteğe bağlı 
sigortalıların 2003 
Mayıs ne 2v(j8 Mart 
dönemleri arasında 
isteğe bağlı sigor
talılıklarının devam 
ettiği, süre içindeki 
prim borçları, 
avukat-noter ye 
yurtdışına işçi 
götüren müteahhit
lerin, topluluk sigor
tasına tabi olanların 
2008 Mart ve önceki 
dönemlere ilişkin 
malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına 
ait prim borçları,

BAĞ-KUR Kanunu 
ile Tarım BAĞ-KUR 
Kanunu gereğince, 
sigortalı olanların 
31.3.2008 tarihine 
kadar olan prim ve 
sosyal güvenlik 
destek prim borçları 
kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren 2 
ay içinde müracaat 
edilmesi halinde 
peşin olarak veya 24 
aylık taksitler 
halinde ödenebile-

-TAKSİTLERİNİ 
AKSATANLARA 
FAZLA ÖDEME- 
Borçlular, borç türü 
bazında tak- 
sitlendirilmiş 
borçlarıyla ilgil* 
ödeme yükümlülük
lerini bir takvim 
yılında üç defadan 
fazla yerine 
getirmemeleri veya 
eksik yerine 
getirmeleri ya da bir 
takvim yılında üç 
defaya kadar öden
meyen veya eksik 
ödenen taksit tutar
larını en geç son 
taksiti izleyen ayın 
sonuna kadar gecik
ilen her ay için 
devlet iç borçlanma 
senetlerinin aylık 
ortalama faiz oranı
na 1 puan eklenmek 
suretiyle bulunacak 
faiz oranının bileşik 
bazda uygulanması 
sonucunda hesa
planacak faiz miktarı 
ile birlikte öde
memeleri halinde, 
taksitlendirme hak
larını kaybedecek. 
Taksitlendirme 
öncesi duruma 

dönülerek ödedikleri 
taksit tutarları 
sosyal güvenlik 
mevzuatının ilgili 
hükümlerine göre 
borçlarına mahsup 
edilecek.

Bu arada, prim affın
dan önce tahsil 
edilmiş gecikme 
cezası ve gecikme 
zammı, yanlış veya 
yersiz alınan tutarlar 
hariç iade ve mah
sup edilmeyecek. 
-BORÇ YAPI
LANDIRMASI BOZU
LANLAR PEŞİN 
ÖDEMEYE 
ĞEÇEBİLECEK- 
5458 sayılı Kanun 
gereğince borçlarını 
zamanında ödeyen
ler ile en başta açık
landığı üzere 5458'e 
göre yapılandır
maları bozulmuş 
olanlar da peşin 
ödeme seçeneğini 
tercih edebilecek. 
Bu durumda, daha 
önce 5458'e göre 
yapılmış olan tecil 
ve taksitlendirme 
veya yapılandırma 
işlemleri bozulacak. 
Bu kişilerin ödemiş 
olduğu tutarlar, 
sosyal güvenlik 
mevzuatının ilgili 
hükümlerine göre 
mahsup edildikten 
sonra belirlenen 
borçlarını peşin 
veya taksitle ödeye
bilecek. Böylece 
daha önce borcunu 
yapılandırdığı halde 
ödemeyenler yeni 
imkandan yarar
lanacak.

Kredi kartlarında kendi kendini imha dönemi
‘Görevimiz Tehlike” 
izinde kullanılan, 
güvenlik için diskte
ki bilgilerin imha 
edilmesine benzer 
bir yöntem kredi ve 
banka kartlarında 
dolandırıcılığı önle
mek için uygula
maya geçiriliyor. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK), kartların 
kullanıldığı POS 
cihazlarında usulsüz 
kullanıma karşı 
cihazın kendini 
devre dışı bırakarak 
verileri imha etmesi
ni sağlayacak siste
mi zorunlu hale 
getiriyor.
BDDK, Banka 
Kartları ve Kredi 
Kartları Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik

Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Taslağını 
görüşe açtı.
Kartların kullanıldığı 
PÖS cihazlarına 
ilişkin yeni tedbirler 
getirilen taslağa 
göre; POS üzerinde
ki her türlü 
yazılımın, üye işyeri 
anlaşması yapan 
kuruluş veya bunlar 
tarafından 
görevlendirilmiş kişi 
veya taraflar 
haricinde kişilerce 
ve yetkisiz olarak 
değiştirilmeye karşı 
korumalı olmasını 
sağlamak için 
gerekli önlemler alı
nacak. Söz konusu 
uygulamalara 
erişimin, asimetrik 
şifrelemede kul
lanılan özel anahtar 
doğrulamasına day
alı mekanizmalar 

gibi, aşılması zor ve 
güçlü kimlik doğru
lama mekanizmaları 
ile gerçekleşmesini 
zorunlu kılacak.
- YETKİSİZ FİZİKİ 
VEYA ELEKTRONİK 
ERİŞİMDE DURA
CAK -
POS, işleme tabi 
tutulmakta olan kart
lara ilişkin hassas 
verilere veya üzerine 
yüklenmi^ her türlü 
yazılıma yetkisiz 
fiziki veya elektronik 
erişim teşebbüs
lerinde derhal 
devre dışı kalarak 
erişimi engelleyecek 
ve kartlara ilişkin 
hassas verileri 
silerek imha 
edecek. , 
POS, üzerindeki 
kriptografik anahtar
lar, PIN veya şifreler 
gibi haşsas verilere

veya bu verileri 
işleyen hassas 
fonksiyonlara erişim 
kimlik doğrulama 
kontrolleri ile 
sağlanacak.
POS, şifrelemede 
veya kimlik doğrula
mada kullanılan ve 
gizli sözcük, gizli 
şifreleme anahtarı 
gibi kalması gereken 
unsurların ele geçir
ilmesine, değiştir
ilmesine veya öğre
nilmesine olanak 

tanıyacak herhangi 
bir mekanizmayı 
barındırmayacak. 
Hassas işlevler 
POS’un sadece 
korumalı böl
gelerinde gerçek
leştirilecek, hassas 
veriler POS’un koru
malı bölgelerinde 
saklanacak. Hassas 
verilere yetkisiz 
erişim; verinin tutul
duğu bölgenin yetki
siz erişim teşebbüs
lerine veya tahrif 

edilmeye karşı 
dayanıklı hale getir
ilmesi ve tedbirlerin 
aşılması durumunda 
hassas verinin der
hal silinmeşini 
sağlayacak mekaniz
malarla önlenecek. 
-POS GÜNDE BİR 
KEZ TESTTEN 
GEÇECEK- 
POS, ilk açılışta ve 
günde en az bir kez 
olmak üzere, 
üzerinde bulunan 
bellenim, üye işyeri 
anlaşması yapan j 
kuruluşlara ait uygu
lamalar gibi yazılım
ları, yetkisiz erişim 
teşebbüslerine karşı 
tesis edilen güvenlik 
mekanizmalarını ve 
POS’un ve üzerinde
ki verilerin güvenlik 1 
durumunu bütünlük 
ve geçerlilik açıların
dan test edecek.
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Yeni açılacak olan 
AŞKA TERMAL OTEL’dC 

tüm bran^da 
çalışacak 

il BAY-BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır.

| Ilıca Cad. Eski Terme Yanı

i|0.5447944093-0.5332818228

SATILIKDAİRE
tuş 1 
>in | 
iğini 
;ek.
iaha 
ire 
ecil ,| 
ne I 
’ma | 
acak.

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

İLMİ ÇİZİYORUM
|||| TW| Barış Gülerin kaleminden

9 YAŞ

■

ELEMAN ARANIYOR

«r BAYAN BULAŞIKÇI
‘ TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

35 YAŞINI AŞMAMIŞ
BAYAN ELEMAN ARANIYOR 

Müracaat 
525 17 00

DEVREN KİRALIK
İş değişikliği nedeniyle 

faal durumda Emin Dalkıran 
Kordonunda I2.kordon] 

DEVREN KİRALIK CAFE (Rüyam Cafel 
0,535 518 1416-0.542 59361 51

|| SATILIK MÜSTAKİL BİNA GEMLİKLAND ZEYTİN DİYARI 

ELEMAN ARANIYOR

500 M2 Bahçe içerisinde 
3 katlı 

12 tonluk zeytin havuzlu 
SATILIK BİNA 

Güvenli Köyü

0.5352772314

Yalova Yolu üzerinde 
Umurbeç Zeytin Merkezindeki' 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir.
Yeni Zeytin Hali Toptancılar Sitesi’ 

No:38 - Gemlik /BURSA
513 67 68 -0.532 392 77 88

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÖĞÜ IH
venûs sİwemasi Tel 1513 33 21)
Filmin Adı
SEMIİM 14.00-16.00

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


* 15. KURULUŞ YILIMIZDA... ””

f ELDEN NE GELİR, DİYENLERE İNAT NELER GETİRDİK BU ELLERLE,..
15 YIL ÖNCE ÇIKTIK YOLA, BU ELLERLE...

I TARLANIZIN NADASINDA, ZEYTİNLİĞİNİZİN DİSKAROSUNDA SATTIĞIMIZ TRAKTÖRLERİN 
İEMEĞİVAR, ÇELTİK BULAMACINDA, ELMANIN İLAÇLANMASINDA, ZEYTİN FİDANINDA,

HeBM PATLICAN TARLALARINDA NEW HOLLAND EMEĞİ VAR...
| GÜBRE SERPMELER, DISKARÛLAR, KAZAYAKLARI, KÜÇÜK BÜYÜK RÖMORKLAR

SATTIK KULLANASINIZ DİYE...
İLAÇLARINIZI HOLSAN'LA ATTIRDIK, TINAZ SU TANKERİYLE YAZIN KURAKTAN 1

KURTULDUK. SÜT SAĞMA, BİÇER BAĞLAR, BİÇERDÖVER, TANE KURUTUCU,
MARA LAZERLİTESFİYE BIÇAĞINI ORHANGAZİ İLE TANIŞTIRDIK. 1 

F ELİMİZ DEĞDİ YAPTIK... HAYIR, BU ELLERLE 15 YILDA YAPTIKLARIMIZI BİR BİR
YAZAMAYACAĞIZ. AMA BU SÜREDE BİZE ELİNİ UZATIP, ELİMİZİ SIKI TUTAN ’ j 

| MÜŞTERİLERİMİZE, HER ZAMAN, HER KOŞULDA BİZE EL VEREN ÇALIŞANLARIMIZA, 1 
HER SEFERİNDE ELİNİ İKİ YANA AÇARAK BİZİ KARŞILAYAN KÖYLÜLERİMİZE ELİ HEP 

ELİMİZDE OLANTABRİKA VE DİSTİRİBÜTÖRLERLERE BİZ TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİK. J I
BUELLERLE...

K ÜNVCRTRAKTÖR I
İZNİK-OAHANGnZİ-GCMÜK

N€UI HOLLAND TAAKMAK BfiVİ I
■Mir. 0532 673 92 88 1
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Tembellik de 
doğuştan 
olabilir

Talil dönüsü deprasyona tti
Yürümenin bazıları
na basit, bazılarına 
ise üstesinden 
gelinemeyecek 
kadar zor 
gelmesinin altında 
genler yatıyor ola
bilir. Kuzey 
Karolayna Üniver- 
sitesi'nden bilim 
adamları, fareler 
üzerinde yaptıkları 
bir araştırmada, 
6 kromozom böl
gesinin fiziksel 
eyleme yatkınlıkla 
büyük ölçüde 
ilgili olduğunu 
bulduAynı ekip, 
başka bir araştırma
daysa epistazi (bir 
özelliğin, aynı özel
liğin farklı olarak 
ortaya çıkmasını 
sağlayan birbirinin 
eşgeni olmayan 
genlerce etkilen
mesi ya da eşgeni 
olmayan genlerin

i birbirlerini etKIıeme- 
, si) adı verilen 

kalıtımsal bir etki 
sayesinde farelerde 
fiziksel eylem 
düzeyini denetleyen 
başka 17 genetik 
bölgeyi belirledi. 
İlgili genlerin, farel

erde farklı 
davranışlardan 
sorumlu olduğu 
ve bazı farelerin az, 
bazılarınınsa daha 
dinamik olmasını 
sağladığı 
görüldü.Araştırmacı 
lar, bu sonuçların 
insanlar için tam 
olarak geçerli 
olmayabileceğini 
ancak fiziksel 
eyleme yatkınlığın 
derecesinin kalıtım
sal olabileceği 
konusunda fikir 
verdiğini belirttiler. 
Daha önceki araştır
maların genlerdeki 
değişikliklerin, 
farelerin beyninde 
önemli farklılıklara 
neden olarak, hay
vanların fiziksel 
etkinlik düzeylerine 
ışık tuttuğunu 
gösterdiğini 
söyleyen araştırma
cılara göre, 
genlerin büyük 
bir bölümü, 
sinirler arasında 
iletimi hızlandıran 
maddelerden olan 
dopaminin düzen
lenmesinden 
sorumlu.

Lüks otellerde tatil 
yapanların tatil 
dönüşü depresy
ona yakalanma 
olasılığının fazla 
olduğu belirtildi. 
Depresyon ve 
Panik Atak 
Merkezi (DEPAM) 
uzmanlarından 
Psikiyatrist Dr. 
Nihat Kaya, Online 
Sağlık sitesine 
yaptığı açıklamada, 
5 yıldızlı otellerde 
kalanların tüm 
dünyadan 
soyutlandığını, otel 
bünyesinde her 
saat eğlence, 
deniz, havuz, 
spor ve çeşitli yiye
ceklerin kişileri bir 
masal dünyasına 
taşıdığını söyledi. 
Nihat Kaya, "Bir 
masal dünyasından 
gerçek dünyaya 
geçişte, var Olan 
sorunlar nedeniyle 
kişilerde bir takım 
ruhsal bozukluklar 
ortaya çıkıyor" 
dedi.
Tatil sonrası çoğu 
kişinin depresyona 
girdiğini bildirçn 
Kaya, bunun 
"pazartesi depresy
onu" olarak da 
ortaya çıkabildiğini 

belirtti. Kaya, şun
ları kaydetti: "Tatil 
sonrası depresyon 
ise pazartesinin 
daha.şiddetli 
halidir. Depresyona 
giren kişilerde 
sinirlilik, kon
santrasyon bozuk
luğu, denileni anla
mama, yapılan 
işten keyif almama, 
kararsızlık, bazen 
çok da gerçekçi 
olmayan baş ağrısı, 
karın ağrısı gibi 
şikayetler gözlenir. 
Tatil süresi 
uzadıkça işe adap
tasyon süresi de 
uzar. Tatil süresi 
1 ay olanlar bir 
hafta, 15 gün olan
lar 2-3 gün, daha 
kısa tatil yapanların 
ise normal yaşama 
adaptasyon süresi 
hafta sonu tatiliyle 
normale döner". 
Tatile çıkanların 
hava değişimi gibi 
sorunlar da 
yaşayabildiğini 
ifade eden Kaya, t 
iklim, nem, yüksek
lik gibi farklılıkların 
insanları etkileye
bildiğini, daha 
sonra buna bağlı 
olarak da 
sorunlar ortaya

çıktığını belirtti. 
Çoğu zaman 
tatildeki alışkanlık
ların 
daha sonra da 
sürdüğünü, bildiren 
Psikiyatrist Dr.
Kaya, geç saatlere 
kadar uyumayan ve 
sabah geç kalkan
ların işe başladığın
da büyük sorunlar 
yaşadığını söyledi.
Kişilerin tatilden 
bazı hastalıklarla 
döndüğünü ifade 
eden Kaya, "Bu 
hastalıklar ani 
başlayan hastalık
ladır ve bulaşıcıdır. 
Bunların en 
başında göz ve 
mantar hastalıklar 
geliyor. Kalabalık 
havuzlarda ve 

kanalizasyonun 
denize boşaltıldığı 
sahillerde bu tür 
hastalıklar sık sık 
görülür" dedi. 
Sıcakta yapılan 
yürüyüş, gezi ve 
ağır sporlardan 
kaçınmak gerektiği-, 
ni ifade eden Kaya, 
bu tür etkinliklerin 
tatilden dinlenmiş 
olarak dönmeyi 
engellediğini 
belirtti.
Tatilin çalışan kişi
lerin yüzde 81'ini 
olumlu yönde etk
ilediğini ifade eden » 
Kaya, tatilde 
mümkün olduğun
ca genel alışkanlık
ların yitirilmemesi 
gerektiğini de söz
lerine ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum v 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. Mdt 513 15 07
Tapu Şicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
ilçe Tarım Müd. 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

DENİZ OTOBÜSÜ /

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yaloya (226) 811 13 r»3
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

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
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. c*ı*> 0*1 ooMer.Sağ.Ocağı 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. 51345 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

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

NÖBETÇİ ECZANE22 Temmuz 2008 Sah ÖZER ECZANESİ Ahmet Dural Meydanı No:18 513 5682 - GEMLİK
Gemlik Körfez

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3115 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



MOPAŞ 
ALIŞVERİŞ MCRKCZİ 

İSTRNRUl, KOCnCÜ ve 

RURSR'DRN SONRR 
25 KMMUZ CUMR GÜNÜ

SRRT: 14.30DR
GCMÜKK ■ 

SİZltRlC BUIUŞUVOR.
Orhangazi Cad. No: 71 

Tel: 0.224 513 32 11 -49 -69-79
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AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

2008-2009 EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 

4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI . 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

ANASINIFI, 1.2,3. SINIFIMA 
HAHADA6SAAT 

4-5-6-7-8 SINIFLAMA 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

Yasargeliyor
Türk pop müziğinin tanınmış ismi 
Yaşar, 22 Ağustos günü Gemlik’te 
geliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tara 
fından bu yıl 2.si düzenlenen “Yeşil 
Beyaz Bursa Konserleri’’ kapsamın
da Tuğba Özerk ve Yaşar ilçemizde 
konser verecek. Haberi syf.2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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BosnalI müslümanları toplu öldüren cani, 13 yıl sonra yakayı ele verdi

Sırp Mı Karacic yakalandı
Lahey'deki Savaş Suçlan Mahkemesi tarafından savaş suçları ve soykırım suçla
masıyla aranan Bosnalı Sırp lideri Karaçic, Sırbistan'da yakalanarak tutuklandı.

flKP’yi Kapalına 
davası 28 Temmuzda 

görüşülecek
Savaş ve soykırım 
suçlusu Bosnalı 
Sırp Lider Rocjovan 
Karaciç, 13 yıl süren 
firardan sonra 
Belgrad da bir oto
büste yakalandı. 
Müslüman 
BosnalIları toplu 
öldüren acımasız 
lider Karaçic’in, özel 
bir klinikte çalıştığı 
mn belirlendiği ve 
sakal bıraktığı, 
Dragan Dabic kim
liğiyle yaşadığı belir-

başkanı Boris Tadiç, 
Karaçic’in yakalan
ma haberi doğruladı 
ve Karaçic’in yerinin 
tespit edilerek tutuk
landığını söyledi. 
AB ve NATO, Avru 
pa'da İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra 
işlenmiş en büyük 
savaş suçlarının ele
başısı olarak görülen 
Bosnalı Sırp lider 
Radovan Karaçic'i 
başkent Belgrad'da 
tutuklayan Sırbis

Rodovan Karaçic, Belgard da bir otobüste sahte 
kimlik ve salal bırakmış olarak yakalandı.

lendi.
Sırbistan Cumhur

tan'ı kutladı.
Haberi sayfa 3’de

Anayasa 
Mahkemesi, 
AK Parti hakkın
da açılan kapat
ma davasına iliş 
kin esasincele 
meşine 28 Tem 
muz 2008 tarihin 
de.başlayacak. 
Yüksek Mahke 
me, bugün bazı 
kanunların iptali 
ve yürürlüklerin 
durdurulması 
istemiyle açılan 
10 davaya ilişkin

ilk ve esas 
incelemesini 
yaptıktan sonra 
AKP hakkında 
açılan kapat 
davasına ilişkin 
esastan görüşme 
gününü belirledi. 
Ote yandan, Yük 
sek Mahkeme' 
nin, davaya iliş 
kin esas incele 
meşini 15 gün 
içinde yaparak 
nihai kararını ver 
mesi bekleniyor. 
Haberi sayfa 8’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Gözler Anayasa Mahkemesinde
Türkiye de ve Türkiye yi izleyen ya 

bancıların gözü Anayasa Mahkemesi’ 
nde.

Anayasa Mahkemesi, sessiz ama gö 
revinin bilincinde, Yargıtay Başsavcısı 
mn iddialarını inceleyecek ve AKP’nin 
kapatılıp kapatılmayacağına kararını 
verecek. Devamı sayfa 5’de

Gönüllüler Derneğinden ilk etkinlik
Bu gece Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu tarafından “Geliyorum Diyen Deprem ve 

Gemlik” konulu konferas verilecek, ardından Türk Sanat Müziği 
dinletisi yapılacak.

Bir süre önce 
kurulan Gemlik 
Gönül lüleri . 
Derneği, bugün 
“Deprem” konulu 
bir konferans ve 
Türk Sanat Müziği 
konseri düzenledi. 
Çalışmalara hızlı 
başlayan Gemlik

Gönüllüleri 
Derneği, bugün 
saat 20.30 da Akar 
Düğün Salonu’nda 
Doç. Dr. Oğuz 
Gündoğdu tarafin
dan “Geliyorum 
Diyen Deprem ve 
Gemlik” konulu 
bir konferans

verecek.
Dernek Başkanı 
Metin Beytüzün’ün 
açılış konuşmasını 
yapacağı gecede, 
derneğe yeni üye 
olan 10 kişiye . 
rozet takılacak.
Programda daha 
sonra “Düşlerimde

ki Gemlik” adlı 
şiirin okunmasın
dan sonra Türk 
Sanat Müziği fasıl 
heye tinden parça 
lar dinlene cek, 
ardından da solo 
şarkılara geçile
cek.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
likkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Yaşamın içine dalmak..

Bir bebek doğdu..
Umutla...
Olanca duruluğuyla..
En ama en doğal kokusuyla ..
En ama en yalın görüntüsüyle ..
Çevresine ışıklar saçarak
İşte o bebek sayesinde önceki gün 

amca oldum..
Şimdi bana birinci dereceden yakın 

bir çocuk,kardeşimin oğlu "amca" diye
cek..

İnsana babalığın yanı sıra ağır 
sorumluluk veren eşdeğer bir duygu..

Sevgiye şefkatle karşılık vermeyi 
içeriyor..

Ben "tek" amcamı 10 yaşındaydım 
yitirdiğimde..

Sürekli yurt dışına gidip geldiği için 
sık görmezdim..

Ama gördüğümde dünyalar benim 
olurdu..

Onun aldığı Ayşegül kitapları ,tatil 
dergileri asla belleğimden silinmedi..

Onunla yediğimiz köfteler de..Birlikte 
uyuduğumuz otel odası da..

Çünkü amcamla görüştüğüm gün..
Güneş daha fazla ısıtırdı..Ay daha 

parlak olurdu..Evimiz daha "şen"lenirdi..
Bir de itiraf "yürüyüşüm" bile değişir

di..
Onu babamla birlikte son uğurlayışım 

dün gibi gözümün önünde duruyor..
Asla eskimeyen bir 

fotoğraf..Yalova'dan "vapur" a bindirip 
İstanbul'a uğurluyorduk.

Gemi Umandan ayrılırken gazete 
istemişti. Ben de bir koşu gazeteciden 
"Günaydın" alıp zor zahmet kendisine 
rulo hâlinde atmıştım gazeteyi..Vapurda 
ki filikanın yanına düşmüştü..

Ama ulaşmıştı ya..
Son görevimmiş amcam için ..
Çok geçmeden ölüm haberi gelmişti 

İran'dan Tahrân'dan..Meşhed'den..
Amcam trafik kazasında gurbet illerde 

göçmüştü aramızdan..
Çok sevdiğim amcam artık yoktu
Ne yazık ki onun yerini dolduracak 

ikinci bir amcam da yoktu..
Kaya bebek hoş geldin ..
Mutluluk verdin..
Sayende "amca" oldum..
Bebek sana bir sır vereyim mi?.
Benim amcam çok iyiydi ve benim 

için sımsıcak bir örnekti..
Onu ben de örnek alacağım
Şundan da emin ol..
Sevgi .barış ve hoşgörü..
Çok değerli kavramlar..
Sen şanslısın..
O ortamın sürekli sağlandığı ve 

beslendiği bir ortamda büyüyeceksin..
Kaya Bebek bir şey daha ..
Dedelerin,babaannen,anneannen,teyze 

n,halan Özgür Ağabeyin, Onat 
Ağabeyin ve Fulya Yengen ez cümle 
tüm akrabaların çok sevindiler dünyaya 
geldiğine..

Pabucunu dama attığın halde ailenin 
en küçük bireyi Onat doğduğun gece 
sabaha kadar 
uy uyamadı,mutluluktan,meraktan ve 
heyecandan.. 

Kaya Bebek;
Annen ve babanla birlikte sana 

sağlıklı ve verimli bir yaşam diliyorum..
Üretken ol..Sevgi'den asla uzaklaş

ma....

Yaşar Gemlike geliyor
Ünlü Popçu Yaşar, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen 

'Yeşil Beyaz Bursa Konserleri etkinliklerinde Gemlik’lilerle buluşacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bu yıl 2.'si düzenle
nen 'Yeşil Beyaz 
Bursa Konserleri', 
Türk Pop Müziği'nin 
güzel yüzü Tuğba 
Ozerk'in 27 Temmuz 
Pazar günü 
Mudanya'da vereceği 
konserle başlıyor. 
Küresel ısınma 
konusuna dikkat çek
mek amacıyla geçen 
yıl ilki gerçekleştir
ilen ve Bursa'nın 
yeşili ile Uludağ'ın 
kar beyazından 
hareketle 'Yeşil 
Beyaz' adı verilen 
halk konserleri, 
bu sene de ünlü 
sanatçıları seven
leriyle buluşturacak. 
Renkleriyle 
Bursaspor'u da 
çağrıştıran ve halkın 
tek yürek olduğu 
konserler kapsamın
da bu kez Türk Pop 
Müziği'nin güçlü 
isimleri Tuğba Özerk 
ve Yaşar ile türkü
lerin efendisi Mustafa 
Keser ve fantezi müz
iğin sevilen sesi 
Sinan Özen konser 
verecek.Sevilen

sanatçılar Bursa'da 
Bursa'nın 4 merkez 
ilçesinde eğlenceli 
anların yaşanacağı 
konserlerde ünlü 
sanatçılar, en güzel 
şarkılarını sevenleri 
ile birlikte seslendire
cek. Bursa'da birlik 
ve beraberlik rüzgar
ları estirecek olan 
'Yeşil Beyaz' konser
lerinin ilk konuğu 
Tuğba Özerk, 27

Temmuz Pazar 
akşamı Mudanya 
Belediyesi önünde; 
Mustafa Keser, 15 
Ağustos Cuma 
akşamı Kestel 
Gazi Caddesi'nde; 
Sinan Özen 20 
Ağustos Çarşamba 
akşamı Gürsu Şehit 
Cengiz Topel 
Caddesi'nde ve Yaşar 
da 22 Ağustos Cuma 
akşamı Gemlik İskele

KKİRALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERLERİ
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 Apartmam’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
K.lRMlK..E>AİRELE.R V? 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

Meydam'nda 
hayranlarıyla bir 
araya gelecek. 
Konserler, saat 
21.00'de başlayacak. 
Başkan Şahin'den 
davet var 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, vatandaşları, 
kültür ve sanatın 
nabzının attığı 
Bursa'da eğlencenin 
ve coşkunun tüm 
boyutuyla 
yaşanacağını 
söylediği konserlere 
davet etti. Başkan 
Şahin, "Bursa ve 
Bursahlar, yapılan 
her hizmeti hak ediy
or. Bizler bu kent için 
çalışıyor ve sizlerin 
yüzünü gülerken 
gördüğümüzde 
emeğimizin 
karşılığını aldığımızı 
görüp mutlu oluy
oruz. Küresel ısın
maya dikkat çek
tiğimiz Yeşil Beyaz 
Bursa Konserleri ile 
de yaz akşamlarınıza 
neşe katacağız. 
Herkesi bizimle birlik
te omuz omuza 
eğlenceye bekliy
oruz" diye konuştu.

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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® Sim Haşam Karacic ııalıalandı
Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi tarafından savaş suçları ve soykırım suçla
masıyla aranan Bosnalı Sırp lideri Karaciç, Sırbistan'da yakalanarak tutuklandı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.miltiyet/blog/özcan vural
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Savaş suçlusu 
Karaciç tutuklandı 
Sırbistan 
Cumhurbaşkanı 
Boris Tadiç, haberi 
doğruladı ve 
Karaciç'in yerinin 
tespit edilerek 
tutuklandığını söyle
di. Bosna savaşı 
sırasında Sırpların 
siyasi lideri olan 
Karaciç, 1996 yılın
da ortadan kaybol
muş. daha sonra da 
Birjeşmiş Milletler 
Savaş Suçlan 
Mahkefnesi'nce 
hakkında dava 
açılmıştı. .
Karadiç, 7 bin 500 
müslümanın 
Srebrenitsa'da 
katledilmesinden 
sorumlu tutulan 
isimler arasındaydı. 
Savaş suçu ve 
soykırım suçla

/- 
ştu. Ünlü tiyatrocu Suna Pekuysal’ı kaybettik

Tedavi gördüğü İstan
bul Tıp Fakültesi'nde 
kalp yetmezliği sonu
cu hayata veda eden 
75 yaşındaki ünlü tiy
atro sanatçısı Suna 
Pekuysal, kültür- 
sanat dünyasını ve 
sevenlerini yasa 
boğdu.
Sanat dünyası için 
büyük kayıp olan 
Suna Pekuysal, sanat 
yaşamı boyunca 250 
oyun ve yüzü aşkın 
sinema filminde rol 
aldı. Yarın Fatih 
Sahneşi'nde düzen
lenecek törenin ardın
dan toprağa verilecek 
olan Pekuysal için 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul 
Günay birer taziye 
mesajı yayınladı. 
Başbakan Erdoğan, 
Meclis'te partisinin 
grup toplantısında 
Pekuysal için 
başsağlığı dileğinde 
bulundu.
- GÜL'ÜN MESAJI- 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Pekuysal'ın vefatı 
nedeniyle yayınladığı 
mesajda, Pekuysal'ın 
vefatından büyük

maları na hedef olan 
Karaciç. yıldır 
firardaydı.
Bosnalı Sırpların 
savaş dönemindeki 
askeri liderlerinden 
Ratko Mladiç de, 
benzer suçlamalarla 
aranıyor.
SAHTE KİMLİKLE 
ÇALIŞTI 
Sırp yetkili, 
Karaciç'in özel bir 
klinikte çalıştığını,

üzüntü duyduğunu 
ifade ederek, şunları 
söyledi:
"Tiyatro ve sanat 
sevgisini her şeyin.. 
üstünde tutan Suna 
Pekuysal, sevecen
liği, güler yüzlülüğü, 
üstün yeteneği ve 
oynadığı unutulmaz 
rollerle her yaştan 
sanatseverin 
kalbinde taht kurmuş
tur. Türk tiyatrosuna 
uzun yıllar emek 
veren ve değerli 
ödüller alan Suna 
Pekuysal, örnek 
sanatçı kişiliği ile her 
zaman takdirle hatır
lanacaktır. Kendisine 
Allah'tan rahmet, aile
sine, sevenlerine ve 
sanat camiamıza 
başsağlığı diliyorum." 
başsağlığı diliyorum" 
dedi.
-250 OYUNDA. 100 
SİNEMA FİLMİNDE 

sakal bıraktığım ye . 
Dragar» Dabic kim
liğiyle yaşadığını 
belirtti. Yetkili, Bos 
na kasabı Radovan 
Karaciç'in pazartesi 
günü Belgrad'ta tu 
tuklandığını söyledi. 
Sırp savcılar, düzen
ledikleri basın 
toplantısında önceki 
gün başkent Belg 
rad'da bir otobüste 
yakalanan Radovan

ROL ALDI
Sanat yaşamı boyun
ca 250'den fazla 
oyunda ve 100'e 
yakın şınema filminde 
rol alan Suna 
Pekuysal, 24 Ekim 
1933 yılında İstanbul'
da doğdu. Asıl adı 
Suna Belener olan 
sanatçı, İstanbul 
Belediye 
Konservatuvarı Şan 
ve Bale Bölümü'nde 
öğrenim görürken, 
1949 yılında İstanbul 
Şehir Tiyatrosu'nun 
çocuk bölümünde 
Kadri Ögelman'ın 
"Artist Aranıyor" adlı 
oyunuyla ilk kez sah
neye çıktı. Üç yıl 
sonra dram 
bölümüne geçti. 1964 
yılında gazeteci 
Ergun Köknar ile 
evlendi. 1973 yılında 
oğulları Sait Ali 
Köknar dünyaya 
geldi. 54 yıl Şehir 
Tiyatroları'nda görev 
yapan sanatçı, 24 
Ekim 1998 tarihinde 
Şehir Tiyatrolan'ndan 
emekli oldu.
Pekuysal, İstanbul 
Şehir Tiyatroları'nda 
1984 yılında sahnele
nen, Ekrem Reşit 
Rey'in 1933 yılında 
kaleme aldığı, Cemal 
Reşit Rey'in

Karaciç'in sahte bir 
kimlik ve bunu 
destekleyen sahte 
belgeler kullandığını 
kaydetti.
Açıklamaya göre, 
Karaciç, kendisini 
Sırbistan vatandaşı 
olmayan Dragan 
Dabiç adlı bir Sırp 
olarak sunuyor ve 
alternatif tedavi 
uzmanı olarak 
çalışıyordu.
NATO VE AB DEN 
ÖVGÜ
AB ve NATO, Avru 
pa'da İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra 
işlenmiş en büyük 
savaş suçlarının ele
başısı olarak 
görülen Bosnalı Sırp 
lider Radovan 
Karaciç'i başkent 
Belgrad'da tutuk 
layanSırbistan'ı 
kutladı 

bestelerini yaptığı ve 
Haldun Dormen'in 
sahneye koyduğu 
"Lüküs Hayat" adlı 
müzikalde Zihni 
Göktay ile 14 yıl^te 
aralıksız olarak 
oynadı. Büyük bir 
başarı kazanan ve 
yediden yetmişe her 
yaştan seyirciye nos 
talji yaşatan "Lüküs 
Hayat"ın ardından 
emekli olan sanatçı, 
Şehir Tiyatroları'nda 
Joseph Kesselring'ih 
yazdığı ve Çetin 
Ipekkaya'nın yönettiği 
"Ahududu" adlı oyun
da konuk\sanatçı 
olarak rol aldı.
-SANATÇININ 
ÖDÜLLERİ
"1980 Avni Dilligil 
Ödülü, (Tırpan) 1980 
Ulvi Uraz Ödülü, 
(Tırpan) 1986 Sanat 
Kurumu Ödülü, 
(Lüküs Hayat) 1987 
İsmail Dümbüllü 
Ödülü, (Lüküs Hayat) 
1998 Afife Tiyatro 
Ödülleri - Nisa Serezli 
Aşkıner Yaşam Boyu 
Başarı Ödülü, 2000 
Belkıs Dilligil Onur 
Ödülü, 2001 38.
Antalya Altın Portakal 
Film Festivali Yaşam 
Boyu Onur Ödülü, 
2003 Muhsin Ertuğrul 
Tiyatro Emek Ödülü."

Bizi tahrik ediyorlar!...
Başta Demokratik Toplum Partililer olmak 

üzere, Kürt sorununu yakından izleyenlerin 
tümü, bir gerçeği son derece net şekilde bili 
yorlar.

PKK'yi nasıl kurmuşsa, DTP'yi de 
Abdullah Öcalan kurmuştur.

Adını da kendi koymuştur. Bu kesindir...
DTP, PKK'nın desteği olmadığı taktirde . 

ayakta kalamaz.
Bizim bir türlü anlayamadığımız nokta, 

halk desteğinin esas sahibinin PKK olduğu 
dur.

Kürt kökenliler arasında kötü niyetli bir ke I 
sim, PKK'yi kesinlikle terör örgütü olarak 
gör memekte, köşeye sıkıştırıldığı zaman 
süahı kullanıp asker-polis öldüren bir 
muhalif grup gibi görmektedir.

Bu kesim ile PKK iç içedir.
İşte PKK da halktan aldığı bu güçle < 

DTP'yi zaman gelince yönlendirmekte, 
zaman gelin ce de iteleyip kakalamaktadır.

Şunu iyi bilmelisin halkım , DTP'liler de 
farklı düşünmüyorlar.

Yani bu rolü zorla almış değiller.
Dünyaya bakışları ve Kürt sorununa 

‘ ilişkin görüşleri de hemen hemen aynı.
PKK'nın cinayetlerini bir terör olayı gibi 

görmüyorlar.
Yani aynı kamptalar.
Hepsinin patronu da Abdullah Öcalan.
O Ne derse o olur.

I DTP ve ondan önce kurulan Kürt partileri, | 
ı uzunca süre takiyye yapmaya çalıştılar.

"Türkiye'nin partisiyiz" dediler.
Ancak, hem bunun koşullarını yerine geti 

remediler, hem de kötü niyetli Kürt partisi ol 
duklarını söyleyemediler.

Oysa düpedüz, bir bölüm kötü Kürtler'in 
(Kürtlerin çoğunluğu Cumhuriyete bağlı) 
partisi konumundalar.

DTP'nin konumunu böylece saptadıktan 
sonra, kapanma konusuna bakalım:

Bu partiye karşı kapatma girişimine ilk 
defa böylesine büyük ve geniş bir kesimden . 
tepki geldi.

1994'te DEP'lilerin enselerinden tutulup 
Mecliş'ten atılmalarını anlayışla karşılayan 
çevreler dahi öugün aynı noktada birleşiyor- 
lar:

Diyorlar ki ;
"Parti kapatmak hiçbir zaman sonuç ver

memiştir.
• Bunu kapatalım, yenisi kurulacaktır. Kişi 

leri hapse atalım, yenileri ortaya çıkacaktır.
Üstelik bu yaklaşım PKK'nın çok daha 

fazla işine yarayacak ve Kürt kökenli vatan
daşlara dönüp 'Görüyor musunuz Türkler » 
sizin oylarınızla seçtiğiniztemsilci- 
lerinizedahi tahammül edemiyorlar, gelin 
artık kendi işimizi kendimiz görelim, etrafım
da birleşin' diyecektir. Dağa çıkanların sayısı 
artacaktır."

Bü görüşlere katılmak zorundayız.
Sanıyorum, göz göre göre aynı hatayı 

işleyeceğiz ve sonra da pişman olacağız...
Anlayacağınız, karşılıklı bir satranç oyunu 

oynanıyor.
Bu oyunun kuralları arasında, partiyi kap

atmak penaltı cezasına benziyor.
Parti kapatmak büyük hata olacaktır.
Doğrudur. Doğrudur ama;0 zaman da 

DTP oyunun kuralına uymalıdır. Yasalara 
uymalıdır.

Terörden uzaklaşmalı, PKK'yi silah bırak
maya zorlamalıdır.

Ya demokratik süreci benimsemeli veya 
terör suçunu destekleyecekse, bunun da 
cezasını göreceğini bilmelidir.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.miltiyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Köşe Yazarımız İnan Tamer ve Gülşen Tamer’in oğulları Nadir Hakan, mutluluğu Ayşe Hande de buldu.

Tamer re Ölceroal» ailelerinin mutlu gecesi

Nadir Hakan ve Ayşe Hande Tamer çifti düğün gecesi güzellikleri ile göz doldurdu.

Tamer ve Ölçeroğlu aileleri gecede paylaştıkları masada çocuklarının mutluluğunu 
bırHkt.e ızTedîîör? NaTfTFHaKa’ri-ur? GaHarî'tce1 ;'ınhTrTv'e“oiilşeh" ufmeV' 

dünürleri Mehmet ve eşi Nazmiye Ölçeroğlu Ayşe Hande Tamer

Muammer Albey ile esi Belediye Başkanı Hakkı Çakır ve 

eşleri düğünde aynı masayı paylaştılar.

Gazetemiz Köşe 
yazarlarından İnan 
Tamer ve eşi emekli 
öğretmen Gülşen 
Tamer, Kimya Yüksek 
Mühendisi oğulları 
Nadir Hakan’ı 
evlendirdi.
Umurbey Belediyesi 
Çok Amaçlı Düğün 
Salonunda geçtiğimiz 
hafta sonu yapılan 
evlenme töreninde 
Eskişehirli Ölçeroğlu 
ailesinin güzel kızları 
Kimya Yüksek 
Mühendisi Ayşe 
Hande, gelin oldu. 
Seçkin davetli toplul- 
ulğunun katıldığı 
evlenme töreninde 
genç evliler gece 
boyunca konukları 
ağırladılar.
İnan ve Gülşen Tamer 
ise çocuklarının mutlu 
gecesinde yerlerinde 
durumadılar. - 
Eskişehirli konukların 
renk kattığı gecede 
konuklar çılgınlar gibi 
eğlendiler.

Çetinkaya ve güzel eşleri 

Fulya ÇETİN k AY A birlikte

Kübra - Kemal ÇETİNOGLU , Ferruh - Nilgün ERÇEK çifteri de 
Tamer'lerin düğününe katılarak gençlerin mutluluğunu paylaştılar.

Agah ve Şengül Arda güzel kızları Merve Av. Ali Avcıoğlu eşi 
Özgün kızları Pınar ile birlikte görülüyorlar.

Kadri - Serap ve Barış Güler , Ebru Sönmez Tamer ve Ölçeroğlu 
ailelelerinin mutlu gecelerinde aynı masayı paylaştılar.

sviet Hastanesi Muduru Abdullah Ay eşi ve güzel I 
düğünü Mahmut ve Tülin öncü ile birlikte izledi.

Erdem ve Oya ŞANLI çifti gece bpyuhca 
evlenenlerin mutluluğunu izlediler.

Gazetemiz sahibi Kadri Güler, CHP İlçe Başkanı Cem Güler, 
Edip özer ve Eşi, Ticaret Odası Sicil Görevlisi Bekir öksüz ve Eşi birlikte görülüyorlar.
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Gözler Anayasa Mahkemesinde
AKP’nin kapatılma istemi 

Türkiye’nin gündemine bom 
ba gibi düştü.
Bu konu türbanın bile 

önüne geçti.
Ardından “Ergenokon" 

adlı soruşturmanın bilmem 
kaçıncı dalgaları gelişti.
Bir yanda kapatma davası, 

öte yanda ergenokon bugünlere gelin
di.
Gelindi de ülke yönetimde bir boşluk 

doğdu.
Hükümet yenide ama gidiş hiç de iyi 

değil.
Ekonomi sınıfta kaldı.
Sıkıntılar gün geçtikçe büyüyor.
İktidar ile muhalefet arasında süren 

söz düelloları halkı bezdirdi.
Çünkü, vatandaş geçim derdinde. 
Emekli 550YTL. ile geçinemiyor. 
Esnafta işler durgun, tüccar dönen 

çeklerden şikayetçi, sanayici yüzde 
21’lik elektrik zammından sonra bunu 
ürününe nasıl yansıtacağının kaygısın
da..

Velhasıl dertler büyük.
Ama, tekelci globaller hayatlarından 

memnun.
Bu arada köylüyü unuttum.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Köylümüz yakında “murabaa” yapıla
cak.
Geçtiğimiz günlerde İznik yolunda 

benzinlik işleten bir müşterimize 
durumları sordum.
-Köyünün durumu nasıl, depoyu dol 

duruyor mu dedim.
Verdiği yanıt üzücü.
‘‘Ne deposu. 20 YTL.lik mazot alıyor o 

gününü savıyor. Köylünün yarını yok ”

dedi.
Anayasa Mahkemesi 28 Tem 

muz 2008 günü AKP’yi kapatma 
davasını esastan incelemeye 
başlayacak.

Eğer, AKP bu dava sonunda 
kapatılırsa, yer yerinden oyna
mayacak..

Daha önce de olduğu gibi 
AKP’Iiler dava bitmek üzeri iken, bir 
muvazaa partisi kuracaklar, onun başı
na bir nöbetçi başkan koyacaklar, eğer 
kapanma gerçekleşirse, AKP‘deki mil
letvekilleri yeni partiye geçip, isim 
değişitirilerek yola devam edecekler.

Haaa.. Başbakan Erdoğan siyasi 
yalaklı durumuna gelir.

Türkiye’de bir siyasi bocalama yaşa 
nır ama herşey eskisi gibi devam eder.

Bazılarına göre, Türkiye demokrasi 
yolunda büyük kayıp verir.

Türkiye’nin gerçek demokratik bir 
yapıya kavuştuğu görülmüş müdür?

Ben görmedim.
Birileri demokrasiyi hep sandık olarak 

görüyor, ama sandık demokrasinin bir 
parçası, diğerlerini unutanlar gözlük
lerinin camlarını iyi silsinler.

Onun için gözler Anayasa Mahke 
meşinde.

İnan TAMER
Güzel Tesisler, İyi Hizmet

Her makam 
ve mevki ömür gibi 
bir gün gelip geçer.

Önemli olan 
yaşam boyunca, 
makam ve mevki 
sahibi iken insana, 
topluma, yurduna 
iyi ve unutulmaz 
hizmet verebilmek.

Kamunun hak* 
larını korumak, 
görevi öz çıkarı 
için kullanmamak, 
toplum yararını 
gözetmek...

Adını ölümsüz 
leştirecek eserler 
bırakmak...

Umurbey çok 
amaçlı sosyal 
tesisleri de güzel, 
topluma kazan 
dirilmiş bir eser.

Tesis, doğaya ve 
denize nazır, 
Gemlik' i kuşbakışı 
gören, şahane 
manzaralı...

O kadar güzel 
ki; direksiz geniş 
bir salon, balkon 

ve locaları.
Düzgün ses ve 

ışık düzeni, 
mükemmel ısıtma 
ve soğutma siste
mi, iyi bir orkestra, 
bir anda 700 davet 
liyi ağırlayabilen 
yetenekli aşçı, 
güler yüzlü, işini 
bilen personel.

Ve... dört, 
dörtlük güleryüzlü, 
sempatik işletmeci 
Sn. Ersin Süren.

Sn. Ersin Süren 
tesisi en güzel ve 
iyi şekilde yöneti 
yor, çalıştırıyor.

Bir noktada 
Umurbey' in kültür 
elçisi. Bugüne 
kadar 19 bin vatan
daş Umurbey' e 
tesis sayesinde 
ayak basmış. 
Beldeyi tanımış. 
Mutluluklar yaşa 
mış.

Umurbey, çok 
amaçlı tesislerini 

ilk kez gazetemizin 
editörü Sn. Ebru 
Sönmez' in oğlu
nun sünnet cemiye 
tinde gördük.
Umurbey belde 
mizde böylesine 
güzel bir tesisin 
oluşundan onur 
duyduk. Tesise 
karar verenleri ve 
gerçekleştirenleri 
de bu arada,kut
larız.

Tesis işletme 
çisinin verdiği üs 
tün, disiplinli, say 
gılı hizmetten, ço 
ğu ünlü işletme 
lerin mönülerini 
aratmayacak 
aşçıbaşı Yakup 
Taşkın'ın hazır
ladığı temiz ve 
leziz mönüden çok 
merpnun kalmıştık.

Eşim kendi ken 
dine söz vermişti. 
Allah nasip ederse 
oğlumuz Hakan’ ın 
evlenme törenini 

Umurbey Süren 
tesislerinde yapa 
lım dedi. Salonun 
çok büyük oluşu 
kararımızda etkili 
oldu. Çok şükür 
Allah lütfetti, nasip 
etti. 20.07.2008 
gecesi oğlumuz 
Hakan' ın evlenme 
törenini bizleri yal
nız bırakmayıp 
katılımları ile onur
landıran, dost,, 
akraba ve 
arkadaşlarımızla 
kutladık.

Arzumuz gerçek 
leşti.

Sn Süren, tüm 
müşterilerine oldu 
ğu gibi, bizim cemi 
yetimizin de en iyi 
ve noksansız olma 
sı için büyük özen 
ve çaba gösterdi. 
Kendisine müte 
şekkiriz. İşletme 
müdürü Haşan 
Şengün ve aşçı 
başı Yakup Taşkın 

ile diğer personele 
takdirlerimizi 
sunarız. Hepsinden 
Allah razı olsun.

İnanıyorum ki, 
Sn. Ersin Süren' in 
işletmeciliğinde bu 
güzel tesis hizme
tinin daha iyisini, 
bazı yenileme 
atılımları ile vere
cektir. Çünkü Sn. 
Ersin Süren işi iyi 
biliyor, işini sevi 
yor. Ha keza bizim 
Galip Kaygısız . 
kardeşimiz de 
şehir merkezindeki 
denize nazır Milton 
işletmesini yeni 
den bir güzel or 
ganize etmiş.

Pırıl pırıl, terte 
miz. Atamer ve 
Manastır tesisleri 
de bu ilçenin sos 
yal hayatına önem
li katkılar sağlayan 
modern işletmeler.

Bizler gibi, mod
ern tesisleri, anla 
yışlı işletmecileri 
ve personeli, ver
ilen iyi hizmeti gör 
dükçe, cemiyetleri
ni bu tesislerde 
yapacakların 
sayısı her geçen 
gün artacaktır. 
Artıyor, boş gün

yok.
İlçede ve 

Umurbey' de böy 
leşi imkanlar 
varken sağa sola 
koşuşmaya, adı 
büyük otellerde, kır 
gazinolarında 
cemiyet yapıp, 
daha büyük 
bedeller ödemeye 
gerek yok...

Güvenli ortam, 
iyi hizmet, güzel 
tesisler halkımızın 
emrinde.

Yararlan bu 
imkandan vatan
daşım! i

Içemde, ilçemin 
bir beldesinde 
böylesine hizmet 
tesisleri Var diye 
gururlan.

Sonra Sn. Ersin 
Süren, Sn. Galip 
Kaygısız ve diğer 
işletme sahipleri 
senden biri. 
Bu ilçenin evlatları. 
Hizmet alanı, 
mahcup etmezler, 
üzmezler.
Kanaatim bu. 
Umarım bu 
düşüncelerimi 
belirttim diye beni 
mahcup etmezler, 
utandırmazlar.

‘Gemlik Korfez’ ınternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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5 yasındaki çocuğuna uyuşturucu sattırdı
Bursa'da narkotik 
polisinin düzenlediği 
karakalem 16 operasy
onunda çeşitli illerden 
temin ettikleri uyuşturu
cu. maddeleri küçük 
çocukları kurye olarak 
kullanıp piyasaya 
sürdükleri iddia ediîeı. 
aralarında biri hamil$ L 
kadın ve birde kız 
çocuğunun bulunduğu 
8 kişi gözaltına alındı, 
zanlılar adliyeye sevk 
edilirken çete lideri 
görüntü alan gazete
cilere içerisinde kıyafet
lerinin bulunduğu poşe- 
di fırlatıp tepki gösterdi. 
Kısa bir süre önce 
cezaevinden çıktığı 
öğrenilen çete liderinin 
çeşitli suçlardan 76 
kaydı bulunduğu ortaya 
çıktı. Gözaltına alınan 
zanlılar arasında bulu
nan kadının, ilk eşinden 
olma 5 yaşındaki 
çocuğunu 'kurye' 
ofarak kullandığı belir
lendi. Zanlı kadın 
suçunu emniyette itiraf 
etti. Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürülğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, İstanbul başta 
olmak üzere çeşitli iller

den temin ettikleri 
uyuşturucu maddeleri 
Bursa'da satmaya 
çalışan kişilere yönelik 
Narkotik Büro Amirliği 
ekipleri 4 ay önce çalış
ma başlattı. 'Karakalem 
16" adı verilen operasy- 

kapsamında polisi 
j^şturücu madde 
ticareti yaptıkları belir
lenen zanlıları takibe 
aldı. Polis, şehir 
merkezinde Ebu İshak, 
Vatan, Anadolu, Yiğitler 
ve Selimzade Mahallesi 
ile Musatfakemalpaşa 
ilçesinde belirlenen 
toplam 7 ayrı noktaya • 
eş zamanlı operasyon 
yaptı. İki saat süren 
operasyonda bir süre 
önce cezaevinden 
tahliye edildiği öğre
nilen ve 76 suçtan 
kaydı bulunan Fırat Ş. 
(25) ile birlikte eşi 
Emine Sancak Ş. 23), 
baldızı Selma Sancak Ş. 
(32), Engin Ç. (39), 
Feridun F. (27), Kadir F. 
32), Şaban U. (23) ve 14 
yaşındaki S.E. gözaltına 
alındı. Zanlılarla birlikte 
218 adet uyuşturucu 
hap, 7 adet telefon ve 
bir miktar esrar madde
si ele geçirildi. 
Zanlılardan, eşi 
geçtiğimiz aylarda

düzenlenen-'Kiraz' 
operasyonu kapsamın
da tutuklanarak 
cevazeine gönderilen 
Selma Sancak Ş.'nin 8 
aylık hamile olduğu 
öğrenildi. Narkotik 
Bürno Amirliği tarafın
dan Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne teslim 
edilen 14 yaşındaki 
S.E.'nin annesi, babası, 
üvey babası, teyzeşi, 
babaannesinin 'üyuştu- 
cu madde ticareti yap
mak' suçundan halen 
cezaevinde tutuklu 
bulundukları ortaya 
çıktı. Çete lideri Fırat Ş. 
ile bir süre önce evle
nen Emine Sancak 
Ş.'nin ilk eşinden 
olduğu belirlenen 5 
yaşındaki çocuğunu, 
uyuşturucu ticaretinde 
*kurye' olarak kullandığı 
belirlendi. Suçunu 
emniyette kabul eden 
Emine Sancak Ş.,'nin 5 

yaşındaki çocuğuna 
uyuşturucu hap vererek 
ticari taksiye bindirdiği
ni ve belirlenen adrese 
gönderdiği tespit edildi. 
Zanlılardan Emine 
Sancak Ş., eşi Fırat 
Ş.'nin suçu olmadığını, 
kendisinin hap ticareti 
yaptığını söylediği 
öğrenildi. Zanlılardan 
7'fei "Suç işlemek için 
örgüt kurmak, örgüte 
üye olmak, örgüt kap
samında uyuşturucu 
ticareti yapmak" 
suçlarından adliyeye 
sevk edilirken 14 yaşın
daki S.E.'nin Çocuk 
Şubesi'ne teslim 
edildiği belirtildi.
İfadelerinde uyuşturucu 
hapları genellikle hayat 
kadınlarına sattıklarını 
söyleyen zanlılar, 
emniyet çıkışında „ 
kendilerini görüntüle
mek isteyen gazete
cilere saldırmak istedi.

Kardeşini 
evde ölü 

buldu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir kadın 
evinde ziyaretine 
geldiği kardeşi 
tarafından ölü 
bulundu.
Çürümeye yüz tut
muş ceset, ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için .
Cumhuriyet 
Savcısı'nın tali
matıyla Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kavaklı 
Mahallesi Kaleboyu 
Caddesi'nde oturan 
kardeşi Fatma 
Uyar'ı (57) ziyarete 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gernlikkorfezgazetesi.com

gelen ablası Ayşe 
Kale (60), eve 
geldiğinde ağır bir 
koku ile karşılaştı. 
Odanın içerisinde 
kardeşinin çürümüş 
cesedi ile 
karşılaşan Ayşe 
Kale durumu polise 
bildirdi. Olay yerine 
gelen polis, evde 
inceleme yaptı.
Cumhuriyet Savcısı, 
çürümeye yüz 
tutmuş cesedi, 
ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıl
masını kararlaştırdı.. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

GEMLİK’TE BİR İLK
35 YILIK TECRÜBEMİZİ Sİ» TEKNOLOJİSİ İLE BİRLEŞTİRDİK

DOSMNIZISIATTGOSTEEIILE 
ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN | 

UNUTULMAZ ÖLSÜN...
CD KÜTÜM İÇİNDE ÖZEL TASARINSLATT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
ÖZEL PATENTİ MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95

http://www.gernlikkorfezgazetesi.com


UZMANLAR TIP MEflKEZİ

SSK 
BAĞKUR 

DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA
* FİZİK TEDAVİ

* GÖZ
* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL 

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ, 
Adres: İstiklal Cad. Gemlik / BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40
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Kanatma davası 28 Temmuz da görüşülecek KPSS mahkemelik oldu
Anayasa 
Mahkemesi, 
AK Parti hakkında 
açılan kapatma 
davasına ilişkin 
eses incelemesine 
28 Temmuz 2008 tar
ihinde başlayacak. 
Yüksek Mahkeme, 
bugün bazı kanun
ların iptali ve yürür
lüklerin durdurul-^ 
ması istemiyle 
açılan 10 davaya 
ilişkin ilk ve asas 
incelemesini yaptık
tan sonra AK Parti 
hakkında açılan 
kapat davasına 
ilişkin esestan 
görüşme gününü 
belirledi.

Toplantı sonrası 
konuya ilişkin açık
lama Anayasa 
Mahkemesi Genel 
Sekreter Vekili ve 
raportörü olan 
Alparslan Altan 
tarafından yapıldı. 
Altan, mahkeme 
heyetinin bugün 
yapmış olduğu 
görüşme sonrasın
da AK Parti kapatıl
ma davasının 
esasına ilişkin 
incelemeyi 28 
Temmuz 2008 tarn 
hinde görüşmeye 
başlayacağını bildir
di. Raportör Altan, 
nihai kararın ver
ilmesinin kaç gün

süreceği, toplan
tıların hanrgi aralık
larla yapılacağı 
yönündeki sorulara 
işe cevap vermedi. 
Öte yandan, Yüksek 

Mahkeme'nin, 
dâvaya ilişkin esas 
incelemesini 15 gün 
içinde yaparak nihai 
kararını vermesi 
bekleniyor.

Yakın bir zamanda 
sonuçlarının açık
lanması beklenen 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı 
(KPSS), 13 sorunun 
yanlış olduğu iddi
ası ve söz konusu 
soruların iptali 
istemiyle mahkem
eye verildi. Yüz bin
lerce kişinin 
katıldığı KPSS'de 
özellikle öğretmen 
adaylarını 
ilgilendiren Eğitim 
Bilimleri testinde 
13 sorunun yanlış 
olduğu iddia edil
erek mahkemeye 
verildi. Söz konusu 
13 soruyu uzman
lara inceleten 
ihtiyaç Yayıncılık, 

soruların “yanlış 
olma gerekçelerini” 
geçen hafta 
OSYM'ye dilekçeyle 
başvurarak bildirdi. 
Söz konusu soru
larla ilgili olarak 
bugün yargı yoluna 
giden İhtiyaç 
Yayıncılık, soruların 
zorlaştırılmak için 
açık ve doğru 
olmayan maddelere 
yer verildiği, 
incelemeler sonu
cunda, ölçme- 
değerlendirme ve 
bilimsel ölçütler 
açısından hata 
yapıldığını savu
narak söz konusu 
13 sorunun iptalini 
istedi.

Devlet sırları kanunla korunacak
Ortalıkta uçuşan 
"kozmik belgeler" 
devleti tedbir almaya 
zorladı. "Sırlar" 
kanunla korunacak. 
Akla gelebilecek 
her şey sır kap
samında kalabilme 
tehlike-sinde 
Düzgün 
Karadaş'ın haberi 
Akla gelebilecek her 
şey, "Açıklanması 
devlete zarar verir" 
diye "sır" sayılabile
cek! Nelerin devlet 
sırrıolacağına, 
Adalet, Milli 
Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri bakanlıkları 
müsteşarlarından 
oluşacak "Devlet 
Sırrı Kurulu" karar 
verecek.
Son günlerde 
devletin kozmik bil

gileri dahil ortaya 
saçılan gizli belge ve 
belgeler savaşına 
son verecek yasal 
düzenleme geliyor. 
Devlet'sırları ve. 
gizliliğiyle ilgili 
mevzuattaki yasal 
boşluk Devlet Sırrı 
Kanun tasarısıyla 
giderilecek.
TBMM Adalet Alt 
Komisyonu günde
minde bulunan 
tasarıyla, Ispanya’da 
olduğu gibi devlet 
sırrı ve gizli belgeler 
özel bir kanunla 
korunacak. İşte 
tasarının devlet sırrı 
ve gizli belgelere 
ilişkin yeni tanım ve 
saklanma sürelerine 
ilişkin getirdiği yeni
likler:
SIR KAPSAMINA

GİRENLER
Devlet sırrı ve gizlilik 
kapsamına alınacak 
bilgi ve belgeler, 
devletin sahip 
olduğu her türlü veri 
ile yazılı, basılı veya 
çoğaltılmış dosya, 
evrak, kitap, dergi, 
broşür, etüt, mektup, 
program, talimat, 
kroki, plan, film, 
fotoğraf, teyp ve 
videokasşti, harita, 
bilgisayar hard diski, 
disket ve kompakt 
disk gibi taşıyıcılar 
ve donanımlardan 
oluşacak.
MAHKEMELERE 
VERİLECEK 
Mahkemelerce 
talep edilen devlet 
sırrı niteliği taşıyan 
bilgi ve belgeler, 
Kurulca gerekçesi 

belirtilmek suretiyle 
verilmeyebilecek. 
Ancak, verilmeyen 
bilgi ve belgeler 
davada ilgili aley
hine sonuç doğur
mayacak. Gizli bil
giler de yine ilgili 
kamu kurum ve 
kuruluşlarınca 
gerekçesi açıklan
mak suretiyle 
mahkemelere gön
derilmeyecek. 
SÜRESİZ VE 
SÜRELİ OLACAK 
Devlet sırrı niteliği 
süreli veya süresiz 
olarak^ verilebilecek. 
Süreli verilen devlet 
sırlarının*süreleri her 
bilgi ve belgenin 
üzerinde belirtilecek 
ye bu süre yet- 
mişbeş yılı geçe
meyecek. Devlet sırrı 

niteliği veya süreleri 
Kurulca her zaman 
değiştirilebilecek 
veya kaldırılabilecek. 
Süresi belirtilmeyen 
devlet sırrı niteliği 
on yılda bir; 
on yıldan fazla 
süreli olanlar beş 
yıllık sürelerle göz
den geçirilecek. 
Süresiz devlet sırrı 
niteliğine sahip bilgi 
ve belgeler, Kurulca 
aksi kararlaştırıl
madıkça elli yıl 
sonra bu niteliklerini 
kaybedecekler.
SIZDIRAN 
MEMURA HAPİS 
Devlet Sırrı Kanunu 
Tasarısı’na göre 
belirtilen koruma 
yükümlülüklerine 
aykırı hareket eden
ler, TCK’nın 258. 

maddesi uyarınca 
cezalandırılacak. 
Buna göre,, gizli 
kalması gereken 
belgelerin sızdırıl
masına neden olan 
kamu görevlisine, 
1 yıldan 4 yıla kadar 
hapis cezası ver- 
ilelek.Yine, TCK’nın 
“devlet sırlarına 
karşı ,suçlar ve 
casusluk" 
bölümünde yer alan 
cezalara göre, 
devletin güvenliğine 
ilişkin bilgileri temin 
edenlere 3 yıldan 8 
yıla kadar, gizli 
kalması gereken bil
gileri siyasal veya 
askeri casusluk 
maksadıyla açık
layan kimseye ise 
müebbet hapis 
cezası verilecek.

KEY hesaplarında 
milyonlarca hak 
sahibini ilgilendiren 
bir sır ortaya çıktı. 
8.5 milyon hak 
sahibinden, 1.3 mily
on kişinin vatan
daşlık numarasının 
bulunamadığı, belir
lendi.
Ziraat Bankası'na 
teslim edilen KEY 
hak sahipleriyle ilgili 
ilginç bir gelişme 
yaşandı. KEY hak 
sahiplerinin tespit 
edilmesiyle görevli 
olan tasfiye halinde
ki Emlak Bankası, 
sosyal güvenlik 
kurumlarından ve 
kamu kurumlarından 
gelen bilgileri, 
vatandaşlık 
numarası ile 
eşleştirdi. Ancak, 

hak sahipleri arasın
dan 1.3 milyon hak 
sahibine ait vatan
daşlık numarası 
bulunamadı. Bunun 
üzerine, bu kişilere 
sicil numarası ile 
ödeme yapılması 
kararlaştırıldı. 1.3 
milyon hak sahibinin 
ismi, Ziraat Bankası 
ve Emlak 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı'na gönder
ilen listenin içine 
eklendi.
Böylece, 8.5 milyon 
hak sahibinin içinde 
şimdi vatandaşlık 
numarası bulun
mayan 1.3 milyon 
kişi bulunuyor.
BİR KISMI YAŞAMIY
OR OLABİLİR
8.5 milyon KEY hak 
sahibine ait listenin 

içinde yer alan 
vatandaşlık 
numarası bulun
mayan 1.3 milyon 
kişinin, 690 bin 2'si 
SSK'lı olarak, 586 
bin 752'si Emekli 
Sandığı'na, 28 bin 
340 da diğer kurum- 
lara kayıtlı olarak 
çalışmış kişilerden 
oluşuyor.
Vatandaşlık 
numarası buluna
mayan 1.3 milyon 
hak sahibinin bir 
kısmının hayatını 
kaybetmiş kişilerden 
oluştuğu tahmin 
ediliyor. Vatandaşlık 
numarası tespit 
edilemeyen kişilere 
ödeme yapılıp yapıl
maması tartışma 
konusu oldu. Bu 
kişilere ayrıca 

ödeme yapılması 
düşünüldü, ancak 
bu durumda bir çok 
usulsüz ödeme 
yapılabileceği.
gerekçesiyle bu 
düşünceden 
vazgeçildi ve vatan
daşlık numarası 

olmayan kişilerin 
isimleri de, 8.5 mily
on hak sahibinin 
arasına karıştırıldı. 
VATANDAŞLIK YA 
DA SİCİL NO'YLA 
ÖDENECEK 
ödemeleri yapacak 
olan Ziraat Bankası 

Genel Müdürlüğü de 
önce vatandaşlık 
numarası buluna
mayan kişilere 
ödeme yapılmasına 
karşı çıktı. Ancak 
KEY Yasası'na göre, 
tüm hak sahiplerine 
ödeme yapılması 
gerektiği için, vatan
daşlık numarası 
tespit edilemeyen 
vatandaşlara da sicil 
numaralarını beyan 
etmeleri halinde 
ödeme yapılması 
kararlaştırıldı. Buna 
göre, vatandaşlık 
numarası ile bir 
kaydı çıkmayan hak 
sahibi, sicil 
numarasını şubeye 
bildirecek. Sicil 
numarasında, kaydı 
bulunursa bu kişiye 
Ödeme yapılacak.
_______________
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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

ELEMAN ARANIYOR

«- BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

** 35 YAŞINI AŞMAMIŞ
BAYAN ELEMAN ARANIYOR 

Müracaat 
525 1700Inş.Zey Gıdo Taş. Tur. ----------------------------

. San. ve Tic. Ltd. Şti.
0.536 570 65 97

DEVREN KİRALIK
IşdeğişikliğlHdenlvle 

faal durumda Emin Data 
Kordoıu'uda (2Mnl 

DEVRENKİRAUKCMElRUvamCalel 
0.535518 1416-0.542 5936151

T«P« HM|| m ■EMA o 

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama” 

kampanyasına su tüketiminin 
önlenmesi için siz de katılın

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM
9 YAŞ

GEMLİKLAND ZEYTİN DİYARI 

ELEMAN ARANIYORSATILIK MÜSTAKİL BİNA
500 M2 Bahçe içerisinde 

3 katlı 
12 tonluk zeytin havuzlu 

SATILIK BİNA 
Güvenli Köyü

0.5352772314

GEM1İK SİNEMA GÜN1İJĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
SENEM

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yalova Yolu üzerinde 
Umurbey Zeytin Merkezi'ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ CUMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir.
Yeni Zeytin Hali Toptancılar Sitesi 

No:38 - Gemlik /BURSA
513 67 68 ■ 0,532 392 77 88

(Rezervasyon
Td:5l3 53 2l)

14.00-16.00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dikkat kavurucu sıcaklar geliyor
Meteoroloji'den 
kavurucu sıcak 

1 uyarısı... Yüksek 
। ha>*?>sıcaklığı 
। çarşamba ve 
' perşembe günleri 

bazı bölgelerde etk- 
| ilt olacak. Bölge 

bölge durum: 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan "yüksek 
sıcaklık uyarısında, 
son meteorolojik 
değerlendirmelere 
göre yüksek 
hava sıcaklığının 
çarşamba ve 
perşembe günleri 
güney ve 
iç bölgelerde etkili 
olmaya devam ede
ceğinin tahmin 
edildiği belirtildi.

' Önümüzdeki iki günz 
boyunca günün en 
yüksek sıcaklık 
değerlerinin İç 
Anadolu 
Bölgesi'nde 34-41, 
Akdeniz Bölgesi'nde 
35-40, Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi'nde 38-42 
ve Doğu Anadolu 
Bölğesi'nin batısın
da 35-41 derece 
arasında gerçek
leşmesinin bek

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 m? SATILIK DAİRE 
g 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

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 £

lendiği kaydedilen 
açıklamada, güney 
ve iç bölgelerde 
yüksek sıcaklığın 
oluşturabileceği 
olumsuz şartlara 
karşı ilgililerin ve 
vatandaşların ted
birli olmaları istendi. 
BÖLGE BÖLGE 
HAVA DURUMU 
Türkiye’de sıcaklık
lar hızla yükseliyor, 
bu hafta temmuz 
ayı ortalama 
değerinin 5 ila 8 
derece üzerinde 
olacak.
Güneydoğu’da 
sıcaklık 40 dereceyi 
aşarken, İç Anadolu 
Bölgesi’nde de 
yarından itibaren 
40 dereceye yak
laşacak.
İstanbul’da sıcaklık 
iki gün daha çok 
yüksek, geceleri 
rüzgar hafifleyip, 
nem oranının yüzde 
85’e çıkması 
bunaltıcı bir havaya 
neden oluyor.- 
İstanbul perşembe 
günü rüzgarın 
karayele dönmesi 
ile biraz serinleye
cek ve bulutlanma 
da artabilir. Ankara 
bu yazın en sıcak 

günlerini yaşıyor, 
sıcaklık yarın 38-39 
dereceye çıkacak. 
İzmir çok sıcak, rüz
gar yarın fazla sert 
değil, sıcaklık 
gölgede 40 derece 
hissediliyor.
Bursa iki gün 
çok sıcak.

Adana’da sıcaklık 
36 derece ama 
yüzde 50 nem oranı 
hissedilen sıcaklığı 
çok artırıyor. Bugün 
gölgede İstanbul ve 
Bursa 34, Ankara 
37, İzmir ve 
Adana 36 deröce. 
Marmara iki gün 
daha çok sıcak, 
sıcaklık ortalanma 
değerinin 4 ila 6 
derece üzerinde. 
Poyraz gündüzleri 
biraz serinlik veriy-. 
or ama geceleri 
rüzgar zayıflıyor 
ve yüksek nem 

oranı var.
Marmara’da 
perşembe günü 
rüzgarın karayele 
dönmesi ile birlikte 
serinleme olacak, 
hafif yaz yağmuru 
olasılığı da var. 
Edirne 35, 
Çanakkale ve 
Kocaeli 34 derece.

B&

BaykaHlan önemli açıklamalar
iş? - ŞimdiCHP lideri Baykal 

partisinin grup 
toplantısında 
Başbakan 
Erdoğan'a 'Senin ve 
benim dokunulma
zlığımızı kaldıralım' 
teklif n i yineledi. 
İşte Baykal'ın açık
lamalarından satır
başları:

.- Suna Pekuysal'ın 
vefatı nedeniyle 
ciddi bir sıkıntı 
içindeyim 
- 20 Temmuz'da 
Kıbrıs Barış 
Harekâtı ve 24 
Temmuz'da Lozan 
Barış antlaşması 
imzalandı. 
Tarihimizin şanlı bir 
Temmuz haftasıdır 
- Son zamanlara 
kadar nöyleydi. 
Umarım bundan 
sonra da böyle 
devam eder...
- 74'e gelene kadar 
Kıbrıs'ta Türk 
toplumunu rahatsız 
eden, sistematik bir 
soykırım yapılmıştır 
- Türkler sindirilmek 
istenmiştir, 
sürülmek isten
miştir
- Türk ve Rum yöne
timinin liderleri bir

I araya gelerek tek 
egemenliğe dayalı 
bir siyasi birleşmeyi 
kabul ettiklerini 
beyan etmişlerdir 
- Tek vatandaş 
olmak ne demek, 
KKTC ortadan 
kalkacak demek. 
- Dünyanın kabul 
ettiği egemenliği biz 
ortadan kaldıracağız 
demek 
- Rumlar KKTC 
vatandaşı olarak mı 
tek vatandaş ola
cak. Nasıl olacak bu 

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

AHMET GÜRÇAY

2= SRC 4 BELGEMİ KAYBETTİM 
g NİYAZİ KİBRİT

ELEMAN ARANIYOR

CHPİIÇEBİNASINDAHUŞOCAKIİSE

GSH: 0 535 860 53 65

s

Başbakan bize 
nutuk atıyor. Hiçbir 
ciddiyeti yok o söz
lerin. Boş sözlerdir. 
Aldatmaca 
sözlerdir.
- Kıbrıs'ta yaşan
makta olan olayları 
dikkatle izliyoruz 
LOZAN DÜNYA 

İÇİN DE ÖNEMLİ 
- Lozan bir büyük 
olaydır
- Dünya bakımından 
da bir dönüm nok
tasıdır
BİR YILDA ÜLKE 
NE HALE GELDİ 
- Seçimlerin 
üzerinden bir yıl 
geçti
- AKP geçen yıl 
bugün seçimi 
yeniden kazandı 
- Her yerde nasıl 
büyük sıkıntılarla 
karşı karşıyayız, 
bakınız
- Bu kadar.oy alan 
bir iktidar nasıl olur 
da bir yıl sonra şu 
anda içinde bulun
duğumuz tabloyla 
karşı karşıya kalır 
- Bunun başarılı bir 
siyasetin sonucu 
olduğunu iddia 
etmek mümkün mü 
- Bir yılda bir ülke 
ne hale geldi. İktidar 
partisi kapatılma 
iddiasıyla 
mahkemede, 
Türkiye allak bullak, 
bir büyük dava 
Türkiye'yi sarsıyor, 
ekonomi çok ciddi 
sıkıntılarda, borçlar 
yükseldi.
- Kalkınma ve 
yatırımlar düşüyor, 
ekonomik sıkıntılar 
artıyor
- Nereye gidiyoruz 
- Yargı siyasetin 

göbeğine çekilmek 
isteniyor, TSK bir 
siyasi hedef haline . 
getirilmek isteniyor 
- Bu iyi bir tablo 
değil
- İktidarın görevi 
Türkiye'yi vatan
daşın yüzünün 
güldüğü bir durum
da tutmak değil mi? 
- Kimseyi suçla
yarak bu tabloyu 
izah edemezsiniz 
TÜRKİYE SİYASAL 
YARGILANMALAR 
DÖNEMİNE 
ÇEKİLİYOR 
- Türkiye siyasal 
yargılanmalar döne
mine çekiliyor 
- Kastettiğim 
siyasetçilerin 
yargılanması değil. 
Maalesef Türkiye'de 
siyasetçiler 
yargılanamıyor 
- Temiz toplum 
yapacaksan önce 
senin elinin temiz 
olması lazım 
- Başbakan'a dedim 
ki gel sadece senin 
ve benim dokunul
mazlığımızı 
kaldıralım. Temiz bir 
topluhıa gitmek 
istiyorsan önce 
bunu yapalım^ Rij 
ciddi bir tekliftir. 
Başbakan her defa
da cevap vermeye 
çalışır. Haftalardır 
bunu söylüyorum. 
Başbakan bu konu
da ağzını açıp tek 
kelime etmiyor.
-ÖYLE YARGILA
MALAR DARBE 
DÖNEMLERİNDE 
OLUR
- Böyle yargılamalar 
darbe dönemlerinde 
olur. Yâ da yöneticil
er yeni bir rejimin 
kararını alır.

KAYIP
Nestle Türkiye 

Gıda San. A.Ş. adına
Gemlik Gümrük . 
Müdürlüğü’nden 

işlem gören 
19.09.2007 EX050901 

ve 06.04.2005- 
EX013801 sayılı | 

ihracat beyanname 
aşıtları kaybolmuştur.

GEÇERSİZDİR.

GemlikK"rfez

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Cözlük kullanacak 
çocukların 

ailelerine ipuçları
Katil grip salgını Beliyor

Yapılan araştırmaya 
göre, göz bozuk
luğundan dolayı 
gözlük kullanmak 
zorunda olan 
çocukların aileleri 
zor bir dönemden 
geçiyor.
Çocuk Doktorları 
Birliği'nin, ailelerin 
bu zor dönemi 
çabuk atlatmalarına 
yardımcı olmak 
amacıyla yaptığı 
araştırmada, 
çocukların gözlük
lerini sürekli kullan
malarını sağlamak 
için ailelere birçok 
ipucu veriliyor. 
Doktorlar, ailelere 
gözlük kullanacak 
olan çocuğa gözlük 
çerçevelerini kendi
lerinin seçmesine 
izin vermesi gerek
tiğini söyleyerek, 
gözlüklerin kendi
sine ne kadar 
yakıştığını yeterince 
söylediğinden emin 
olmaları gerektiğini 
vurguladı.
Ailelerin, gözlük 
takması önerilen 
çocukların daha 
rahat olabilmeleri 
için gözlüğü önce 
kısa sürelerle kul
lanmalarını sağla

maları gerektiğini 
vurgulayan doktor
lar, ailelerin aynı 
zamanda film izle
mek ya da kitap 
okumak gibi 
eğlenceli aktiviteler 
esnasında da 
çocuklarını 
cesaretlendirmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Gözlük takmaları 
konusunda çocuk
ları zorlamamak 
konusuna da deği
nen doktorlar, 
ailelerin gözlükleri
ni taktıklarında 
çocuklarını 
takdir etmesi ve 
gözlük takmalarının 
diş fırçalamak, 
giyinmek gibi gün
lük hayatın bir 
parçası olmasını 
sağlamaları 
konusunda çaba 
harcamaları gerek
tiğini söyledi. 
Ayrıca çocukların 
gözlüklerini sürekli 
kuşanmaları 
konusunda en iyi 
yöntemin, gözlük 
kullanan spor 
kahramanları, aktör
ler ve aile 
üyelerinden bahset
mek olduğuna 
dikkat çekildi.

İngiltere hükümeti, 
50 milyon kişiyi 
öldürebilecek bir 
grip salgınının 
kaçınılmaz bir 
biçimde yayılması
na karşı dünyanın 
önlem almakta 
başarısız olduğu 
uyarısında 
bulundu.
Independent 
gazetesinin "Dünya 
katil grip salgınına 
karşı uyarıldı" 
başlıklı haberinde 
Ingiliz Hükümetinin 
sağlık uzmanlarına 
hazırlattığı şok 
rapor yer aldı. 
Bakanlar, erken 
uyarı sistemlerinin

Sağlıklı yaşam için sağlıklı yemek
İsveç Tıp 
Fakültesi'nin yaptığı 
bir araştırmaya 
göre, düzenli 
yemek yemeyen 
Kişilerde meiaboiik 
sendröm olarak bili
nen insülin direnci 
gelişimi riskinin 
daha yüksek, 
olduğu ortaya çıktı. 
Metabolik sendro- 
mu olan kişilerde 
kalp damar rahatsı

eşgüdüm açısından 
eksik olduğunu, 
vizyondan ve 
berraklıktan da 
yoksun olduğunu 
söyledi. Hükümetin 
bu ifadesi Lordlar 
Kamarası 
Hükümetlerarası 
Örgütler 
Komitesi'nin 
raporunda yer aldı. 
Rapor, Dünya 
Sağlık Örgütü'nü 
işlevsiz olmakla 
suçluyor. 
Hükümete göre 
1968'den bu yana 
bu tür bir salgın 
olmasa da yeni bir , 
salgın kaçınılmaz. 
Bakanlara göre 

zlıkları ve şeker 
hastalıklarının sık
lıkla görüldüğü 
belirtildi.
Elma tipi şişmanlık, 
hipertansiyon, 
kanda aşırı yağlan
ma, glikozu tolere 
edememe ve şeker 
metabolizması 
bozukluğu, metabo
lik sendromun 
oluşumunda önemli 
rol oynuyor.

böylesi bir salgın 
tüm dünyada 2 ila 
50 milyon kişiyi, 
İngiltere'de ise 
75 bine yakın 
kişiyi öldürebilir. 
Yılda 800 milyon 
kişinin dünya

Kilo fazlalığı ve bel 
çevresi kalınlığı 
fazla olan kişilerde 
görülen metabolik 
sendromun kalp 
hastalığı, yüksek 
tansiyon ve şeker 
hastalığının da 
habercisi olarak 
biliniyor.
Bilim adamları içer
iği ne olursa olsun 
sık yenilen öğün
lerin metabolik 

genelinde turistik 
seyahat yaptığı 
düşünülürse 
bu tür bir salgının 
çok hızlı bir 
şekilde yayılması 
engellenemeyebilir 

sendromun oluşu
munda etkili 
olduğunu belirtti. 
40 binin üzerinde 
60 yaşındaki adam 
ve kadınlarla tıbbi 
muayeneler 
eşliğinde yapılan 
araştırmalar sonu
cunda düzensiz 
yemek yemenin 
metabolik sendro- 
ma yol açabileceği 
ortaya çıktı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. . 513 1133
Mal Müd. ' 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07

Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (2Ş2) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

1 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)o

 i m uı k 
■■

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 9Q
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 1U 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111

SuAnza Yalnyz 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

23 Temmuz 2008 Çarşamba 
ONUR ECZANESİ 

İstiklal Cad. No:l8-GEMLİK 
Tel: 0.224 5137394

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3116 
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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ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

İyi bir gelecek Aykent ile başlar'
2008-2009 EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 

4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI 4/150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFIMA 
HAFTADA6 SAAT 

4-5-6-7-t SINIFLADI 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE
Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 

Umurbey Paşabahçefer Mevkii 
Tel = 51350 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

G E M L İ K’ İ N İ L K G Ü N L Ü K S İ YAS İ GAZETESİ
24 Temmuz 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Bursanın Kestel İlçesinde Narhdere 
Köyünde dün çıkan orman yangını 
geç saatlere kadar etkisini sürdür 
meye devam etti.
Yangının köy girişinde kıktığı belir
lendi.Yangın Ş-4 hektar, alanda 
sürüyor. Haberi sayfa 3’de

Yıllardan beri onarılmayan yol şikayetlerin artması üzerine ele alındı

Win Wancıian Hali udu mılmor Mumı Kaza
Belediye büyük kamyonların geçtiği yolun tretuvarlarını ihale ile yaptırdı. 

Önümüzdeki günlere Çevre Yolu kavşağından Hal sonuna kadar olan yol asfaltlanacak.

Celal Bayar Anadolu Lisesi 
karşısında meydana gelen 

kaza ucuz atlatıldı
Çevre Yolu ışıklı 
kavşağından 66 Nolu 
Kamyoncular 
Kooperatifi’ne kadar 
olan bozuk yolun 
yapım çalışmalarına 
başlandı.
72 Nolu Marmara 
Birlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi ve 
Zeytin Toptancıları 
Hali’nin de bulun
duğu yolun çevresin
deki esnaf, yıllardır 
çukurlar içinde olan 
ve tüm başvurulara 
karşın yapılmayan 
yola başlanmasından 
dolayı mutlu oldular. 
Haberi sayfa 3’de Zeytin Toptancıları Halinin önündeki parke taşlarla döşeli bozuk 

yol nihayet yapılıyor. Yolun kaldırım tretuvarları döşendi.

Celal Bayar Anadolu Lisesi önünde 
meydana gelen kazada şans eseri ölen 
olmadı.

Karşılıklı yönden gelen 16 ZG 035 pla 
kâlı ve 16 F.G 175 plakalı iki araç, CBAL 
önünde çarpıştı. Kazada araçlardan biri 
devrilirken; çevreden yetişenler araçta 
bulunanları kurtarmak için çırpındılar.

Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Ve nihayet..
Zaman zaman Zeytin Toptancıları 

Halini ziyaret ederim.
Burada ve çeversinde 500 e yakın 

zeytin ticaretiyle uğraşan esnaf ve 
tüccar var.
Zeytin Toptancılar Hali, Gemlik’in 

dünyaya açılan bir kapısı gibidir.
Devamı sayfa 5’de

Mı^Mlıta|it'liıilıılııısi|W
Ergenekon örgütüne ki, ne Org. Eruygur
üye olmaktan dolayı 
tutuklanan Hurşit 
Tolon, Fatih 
Altaylı'ya gönderdiği 
mektupta 'kurban 
seçildik' dedi. 
Hurşit Tolen mek
tubunda: 
“Bizi tanıyanlar, 
yakınlarımız ve 
sevdiklerimiz şunu 
çok iyi bilmelidirler

ne de ben, Ergene 
kon denen örgütün 
ne kurucusu, ne yö 
neticisi, ne de üye
siyiz. Uzaktan yakın
dan hiçbir ilgimiz, 
ilişkimiz yoktur.
Varsa, böyle bir terör 
örgütünden medyada 
yer aldığı kadarıyla 
bilgi sahibiyiz.” dedi. 
Haberi sayfa 8’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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Korkulan ha
Celal Bayar Anadolu 

Lisesi karşısında 
meydana gelen kaza 

ucuz atlatıldı

Alper SAVAŞ’ın haberi:

Dün sabah saat 8.oo sıralarında 
Celal Bayar Anadolu Lisesi önünde 
meydana gelen kazada şans eseri ölen 
olmadı.

Karşılıklı yönden gelen 16 ZG 035 - 
plakalı ve 16 FG 175 plakalı iki araç 
CBAL önünde çarpıştı. Kazada araçlar
dan biri devrilirken, çevreden yetişenler 
araçta bulunanları kurtarmak için çırpın 
dılar.

112 acil sergisin kaza yerine gelerek 
yaralalara ambulansta müdahele yap
tılar.

POLİS OLAY YERİNDE
Kazadan sonra olay yerine gelen 

polis kazaya neden olan sürücülerin 
ifadelerini aldı.

Daha sonra kaza yerine çağrılan bir 
kurtarıcı devrilen aracı düzetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada„can kaybının olmaması sevin 

dirdi.

‘Gemlik Körfez’ internette
••,ww.gemlikkorfezgazetesi.com

Otel flSKA açılaşa hazırlanıyor
Gemlik'in tek Termal Oteli olacak

Karsak Deresi, Terme 
kaplıcası yanında 
inşaatı tamamlanan 
AŞKA Otel, Ağustos 
ayında hizmete açıla
cak.
Temeli kısa bir süre 
önce atan Ayhan, 
Sinan ve Kamil 
Sertkaya ortaklığında 
inşaa edilen Termal 
turistlik tesisin hizme 
te gireceği günlere 
geri sayım başladı. 
Gemlik, eski .
Terme Ötel'den sonra 
ilk kez şifalı suya 
sahip yeni bir otele 
kavuşacak.
AŞKA Terma.l 
Turistlik C’.cHıt 
Müdiresi Senem 
Sönmez, ağustos 
ayının ilk haftası 
içinde açılmayı 
düşündükleri otel
lerinin 30 odaya 
sahip olduğunu, otel 
içinde ortak kullanım
lı büyük havuz, özel 
odalar, jakuzi, şuana, 
fitrez salonları, spor 
salonları, masaj 
odaları, restorant ve 
400 kişilik çeşitli 
amaçlı salon bulun- 
duğunusöyledi.
Otel, gece konaklaya-

AŞKA Termal Turistlik Otelin 
Müdiresi Senem Sönmez, 
açılışa hazır olduklarını söyledi.

cak 
müşteriler 
yanında, gece 
kalmak iste
meyen, ancak, 
şifalı banyolar
dan veya 
restorantından 
yararlanmak 
isteyen müşteri 
lere de açık 
olduğunu 
söyledi.

^$m-KIIIIUIIIIIIIIDHRvepillEI 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIRDA MÜSTAKİL VİLLÂLAR
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 Katoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire 
KİRALIK DAİRELER ve İS YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 5134221 Fax: 513 1794

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Yıllardan beri onarılmayan yol şikayetlerin artması üzerine ele alındı

Diş Hekimi
Özcan VURAL 

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

YazıYORUM

Zeytin Toptancıları Hali wlu
) Belediye büyük kamyonların geçtiği yolun tretuvarlarını ihale ile yaptırdı.

. Önümüzdeki günlere Çevre Yolu kavşağından Hal sonuna kadar olan yol asfaltlanacak.
Çevre Yolu ışıklı 
kavşağından 66 
Nolu Kamyoncular 
Kooperatifi’ne kadar 
olan bozuk yolun 
yapım çalışmalarına 
başlandı.
72 Nolu Marmara 
Birlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi ve 
Zeytin Toptancıları 
Hali’nin de bulun
duğu yolun 
çevresindeki esnaf, 
yıllardır çukurlar 
içinde olan ve tüm 
başvurulara karşın 
yapılmayan yola 
başlanmasından 
dolayı mutlu oldu
lar.
Gemlik’in en önemli 
ekonomik 
merkezinin önünde

Zeytin Toptancılar 
Hali önündeki yolun 
lonarımı başlıyor

ki yolun bugüne 
kadar yapılmaması
na anlam 
veremediklerini 
söyleyen zeytin 
işletmecileri, yolun 
biran önce asfalt
lanmasını istediler.

Narlıdere Köyünde dün başlayan yangın söndürülemedi
Bursa'nın Kestel 

ilçesine bağlı 
Narlıdere 
Köyü'nde çıkan 
orman yangını 
etkili olmaya 
devam ediyor. 
Henüz bilinmeyen 
nedenle çıkan

orman yangını 
için İzmir ve 
Ankara'dan 4 
helikopterin yola 
çıktığını belirten 
yetkililer, 
yangının henüz 3- 
4 hektarlık alanda 
etkili olduğunu

söylediler. 
Jandarma, köy 
etrafında güven
lik önlemleri 
alırken, 
söndürme çalış
maları da devam 
ediyor.
Orman Bölge

Müdürü
Ali Girgin, kızıl 
çam alanında 
çıkan yangının 
köy girişinde çık
tığını, henüz çıkış 
sebebinin bilin
mediğini 
söyledi.

Bursa Osmangazi ilçesinde döküm atölyesinde üzücü kaza
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HIIMIM İ W İSÇİ lUll
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, döküm 
atölyesinde çalışan 
vö mesaiye kalan 
işçi, üzerine kum 
değirmeninin 
düşmesi sonucu 
hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye 
göre, Küçükbalıklı 
Mahallesi Uçak 
Sokak'ta faaliyet 
gösteren pik 
döküm atölyesinde 
çalışan Rıza Ali 
Eşit (40), mesaiye 
kaldı. Saat 21.00

sıralarında iş 
yerinde çalışan 
Eşit’in üzerine kum 
değinmeni düştü 
Rıza Ali Eşit, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
İşyeri sahibi olayla 
alakalı polise ifade

verdi.
Eşit'in cesedi 
Cumhuriyet 
savcısının 
incelemesinin ardın
dan otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna . 
kaldırıldı.

Bize yine kazık attılar!....
Sayın okurlar, gariban halkım daha önce 

de yazdım.
Bu milletvekilliği bir hastalık.. Hangi par

tiden olursan ol o koltuklara oturdun mu, 
her şeyi, fakir halkı unutuyor, gözünü para 
hırsı bürüyor. Aldığın 10.000 YTL. millet 
vekili maaşı kafi gelmiyor, halkın atasözü 
olarak her zaman söylediği “Devlet malı . 
deniz, yemeyen domuz” deyimi hesabı.ne 
verilirse verilsin gözlerini doyurmuyor...

Emeklilere 500 lira vermişin, asgari üc 
ret 480 liraymış, 20 lira Okuma teşvik para 
sı için insanlar banka kapısında biri birini 
eziyormuş, açlık sınırında milyonlarca 
insan varmış, hepsi boş. Onlar sana da, 
bana da acımıyorlar.

Gelsin paralar, cepleri dolsun sen ister 
sem öl, umurlarında değil..

Ey, CHP ve MHP biriniz sosyal demok 
rat, öbürünüz milliyetçi.

Bu paralar dağıtılırken neredeydiniz? 
Sesinizi hiç duymadık ta..

Ey halkım şenin oy verdiğin vekillerin, 
İlaç ve tedavi parası ödememek için kendi
lerini "gazi" ilân ettiler.

Memura yüzde 2 verirken, kendi maaş 
larına yüzde 50 zam yapıyorlardı son anda 
yakalandılar... Utandılar, geri adım attılar.

Vergilerimizle alınan kontörleri, çocuk- 
। farına dağıtmışlar.

Avrupa’nın şımarık komisyon başkanınâ 
sesleniyorum..

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, 
hazır gelmişken, Avrupa Birliği Komisyonu 
Başkanı Barroso’dan rica ediyorum...

Bizim millet olarak etkimiz yok, sizi din
lerler.

Malum, egemenlik sizin...
İlla bir reform yapacaksak, önce Büyük 

Millet Meclisinde reform yapılsın..
Avrupa Birliği Parlamentolarındaki "etik" 

kurallar, bize de getirilsin.
Çok şey istemiyoruz...
Gariban ülkeyiz, haddimizi biliyoruz;
Almanla, Fransız’la, İspanyol’la eşit tu 

tulmayı talep etmiyoruz...
Anayasamızda bulunan "eşitlik" ilkesi 

gereği, milletvekillerimizle "eşit" olmak 
istiyoruz. Hepsi bu. Lütfen.

Meslektaşımız.Eyüphan Kılıç şöyle der: 
“Türklerin çalışkanlığı yanında tembelliğini, 
bencilliği yanında gerektiğinde canını ver
mek için bir an bile düşünmemesini hem 
otoriter hem de isyankâr olması, saflığı 
yanında cinliğini en iyi gazeteciler bilir.

Türk insanının rahata keyfe düşkünlüğü, 
20 yaşında iken, 4O’lı yaşlarda emeklilik 
hayalleri kurması ile başlar.

Kendisinin ve içinde bulunduğu 
toplumun dertlerini çözecek çözümleri bilir 
ama kurtarıcı bekleme eğilimindedir...

Gelen kurtarıcıları beğendiği de 
görülmemiştir.

Elini taşın altına kendisi de koymaz ama 
diğer koymayanlardır asıl suçlular..

Mazeret üretmede ustadır.
Zorda kaldığında işin içinden nasıl sıyrıl 

dığına kendi bile inanamaz.
Her şeyden önce duygusaldır ve eğlen 

celidir Türk insanı.”
Gariban halkım bunları oku, ama ne olur 

biraz uyan', hakkını yedirme, seni enayi, 
sürü şeklinde görmesinler...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Mff’nln esnaf ziyaretleri sürüyor
Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe yöneticilerinin bir süre önce başlattığı esnaf ziyaretlerinin son durağı Balıkpazarı esnafı 
oldu. AKP’liler esnafın sorunlarını dinlerken, esnaf mal sahiplerinin kirayı kafalarına göre arttırmasından şikayetçi oldu.

Ak Parti ilçe Başkam 
Enver Şahin başkan
lığında meclis üyeleri, 
yönetim kurulu, kadın 
ve gençlik kollarının 
katılımıyla Balıkpazarı 
esnafını ziyaret ettil
er. Dernek ve sivil 
toplum örgütlerinin 
ziyaretlerinden sopra 
esnaf ve kahve 
ziyaretlerini gerçek
leştiren Ak Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
başkanlığında teşkilat 
mensuplarının bu 
seferki durağı 
Balıkpazarı esnafı 
oldu. Esnafların 
sorunlarının tesbiti ve 
çözüm önerilerini 
esnaf ve vatandaşdan 
dinleyen Başkan 
Şahin, esnafların 
sorunlarının ve 
çözüm önerilerini not 
ettirmesi dikkatlerden 
kaçmazken, 
Balıkpazarı esnafı 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'e ziyaret

ten dolayı teşekkür 
ettiler..
AKP'nin kapatılması 
davasından sonra 
ekonomik anlamda 
sıkıntı içinde 
olmalarından alışver
iş merkezlerin 
gelmesinden sonra 
küçük esnaflarında 
yok olmasına kadar 
bir çok sorunu ele 
alan esnaflar, piyasa
da paranın dön
mediğini söylediler. 

.İşyeri kralırımjn yük- 
^elmlsr.iîn geçine- 
meyen esnafı zor 
durumda bıraktığını 
belirten bazı vatan
daşlar, dükkan, sahip
lerinin kiraları kafası
na göre arttırdıklarını 
söyleyerek bu duru
mun önüne geçilmesi 
yönündeki isteklerini, 
de başkan 
Şahin'e ilettiler 
ŞAHİN, 
"ESNAFLARIMIZIN 
YANINDAYIZ"

Öte yandan ilçe teşki
latı olarak 
amaçlarının, var olan 
sıkıntılara çözüm 
üreterek Gemlik 
esnafının yaşadığı 
olumsuzlukları 
yerinde incelemek 
olduğunu kaydeden 
başkan Şahin: 
"Vatandaşın sıkıntısı 
varsa bunu üst 
makamlara ulaştır
mak bizim görevimiz. 
İşin gerçeğini bilelim 
ki rapor edflim. 
Esas mc ksoCLimız. 
sivil toplum kuru
luşlarını ve oda 
temsile Uwnîtçi i n - 
lediğimiz gibi esnafın 
sorunlarım da dirile- ■ 
mek varsa sıkın
tılarını paylaşmak. 
Sivil toplum kuru
luşlarım, odaları, 
dernekleri ziyaret 
ettiğimiz gibi 
esnafımızı da 
ziyaret edelim dedik" 
diye konuştu. Esnaf

ye vatandaşların hep 
içinde olmaya devam 
edeceklerinLve ken
disinin de esnaf 
olduğunu ifade eden 
Başkan Şahin, 
genelde de yerelde 
de Gemlik'e iyi 
hizmetler yaptıklarını 

belirterek bu tür 
ziyaretleri sürdüre
ceklerini de 
sözlerine ekledi. 
Şahin, "Esnafımızın 
%70’i halinden mem
nun gözüküyor.
Ancak genel olarak 
baktığımızda, tablo 

yine de pek hoş değil. 
Bakıyorum da bu işe, 
çekirdekten başlayan 
esnaf işini gayet iyi 
yürütüyor. Anladığım] 
kadarıyla sermayesini 
yerli yerinde kullan
mayan esnafta bir 
sıkıntı var" dedi. J

Korkuluksuz köprü ilgi bekliyor
Belediye Mezbeasınına giden yolun karşısındaki korkuluksuz dar köprü tehlike saçıyor

Orhangazi Caddesi 
ile Umurbey Sanayi 
Bölgesini birleştiren 
körününün yılların 
korkuluklarının 
bulunmaması büyük 
yakınmalara neden 
oluyor.
Gemlik Belediye 
Mezbaasına giden 
yolun karşısında 
bulunan, Orhangazi 
yolundaki mermer 
fabrikalarının 
arkasındaki dar 
köprü, korkulukları 
olmaması nedeniyle 
tehlike saçıyor. 
Araçların dikkatsiz 
liği halinde Karsak 
Deresi'ne düşme 
olasığı bulunan 
köprüye neden 
korkuluk yapılmadığı 
merak konusu oldu. 
Uzun zamandır 
korkuluksuz olarak 
kullanılan köprüde 
zaman zaman 
kazaları da olduğunu 
dikkat çeken kam 
yoncular, ilgisizlik-

ten şikayetçiler. 
Köprünün hem dar, 
hem de korkuluk
larının bulunmama 
sının büyük tehlike 
saçtığını söyleyen 
kamyoncular, 
köprünün Umurbey 
Belediyesine mi, 
yoksa Gemlik 
Belediyesine mi ait 
olduğunu bilmedik
lerini, hangi belediye 
ye ait olursa olsun

korkuluk yapılmasını 
ve genişiletilmesini 
istiyorlar.
66 Nolu 
Kamyoncular 
Kooperatifinin yakın
larında bulunan 
köprüden daha çok 
yüklü ağır tonajlı 
kamyonların geçtiği 
hatırlatılarak, ilgi
lerin bir an önce 
köprü ile ilgilenmesi 
istendi.

Yılların ilgisizliği bu köprüde görülüyor. Köprü betonlarının 1 
yanlarında kesilmiş demir filizler nedeniyle köprüden geçecek J 
araçlara tehlike yaratıyor. Dar köprüden iki kamyon geçemiyorJ 
Kış aylarında don tehlikesi ise köprüdeki tehlikeyi arttırıyor. 1 
Araçların birbirlerini sıkıştırmaları halinde Karsak Deresi’ne 4 
düşme olasılıkları çok yüksek. Köprü ilgi bekliyor.
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Ve nihayet..
Gerçekten Gemlik*in 

birçok parke taş ile döşeli 
yolu bozuk ama öylesine 
derin çukurları olan ve 
köştebek yuvası gibi delik 
deşik olan bir yol az 
bulunur Gemlik*te.
Zeytin kamyonlarla 

nakledildiği için, tonajı da 
yüksek oluyor.
Köyleden alınan zeytinlerin Hale geti 

rilmesi ve götürülmesi sırasında bu yol 
kullanılıyor.
Marmara Birlik Kooperatifi’nin de 

burada olduğuna, 66 Nolu Kamyon 
cular Kooperatifi’nin de aynı yolun 
sonunda bulunduğunu düşünürseniz, 
yolun önemi ne kadar artar.
Hal de işyeri bulunan esnaf Belediye 

Baş kan ma çeşitli defalar yolun yapıl
ması için ricada bulunduklarını ancak, 
bugünlere kadar gelindiğini söylüyor
lar.
Bu bölge esnaf ve tüccarı bozuk 

yolda hergün araçlarını eskilttiler.
Ben bile bu yola zorunlu olmadıkça 

girmek istemiyorum.
Önceki gün gazete bırakmak için git

tiğimde yolun sağ ve sol tretuvar- 
İarının yapılmakta olduğunu görünce

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

sevindim.
Düşünün bu bölgedeki halk ve iş 

adamları sevinmezler mi?
Sevinirler tabii.
Ardından yolun asfaltlancağını öğre 

niyorum.
Bu bölgenin işadamları ve oturanları 

adına seviniyorum.
Bu yol Gemlik zeytin satıcısına darbe 

vuran bir yoldu.

İlçemizden zeytin almak 
isteyen binlerce kişi bu yolu 
kullandığı için ilçemizin itibarı . 
da peş paralık olmaktaydı.

Neyse şimdi yol yapılıyor inşal 
lah yakında da biter.
Bir de bu yolun sonunda bulu

nan Umurbey Sanayi Bölgesini 
yola birleştiren köprü var ki 

içler acısı.
Köprüden zaman zaman geçerim.
Köprünün korkulukları yok. 
Korkuluksuz köprü olur mu? 
Geçtiğimiz kış, karlı bir havada bu 

yoldan gelirken, köprüde ansızın bir 
kamyonla karşılaşınca ani fren yapmak 
zorunda kaldım.

Dereye uçmaktan zor kurtulduğumu 
hatırlıyorum.
Belediyenin eli bu yola değmişken, 

köprüyü de unutmamalı.
Gemlik’e yakışmayan bu görüntülerin 

giderilmesi belediyelerin görevidir 
unutulmasın.
Kasalarında para dolu bir belediye 

yerine, eksiği ve bozuğu gideren bir 
belediye görmek istiyoruz.

Çevre belediyelerin hizmetlerini önce 
bizim belediye yetkilileri görmeli.

---- 1

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

BARIŞ CAN GÜLER: YÜZÜMÜZÜN AKI
Gazetemizin yaşı küçük, 

aklı büyük çizeri Barış Can 
Güler' in çalışma odasına 
uğrayıp bir gezseniz.

Başarı belgeleri ile madal 
yaların tüm duvarı kaplamış 
olduğunu görürsünüz.

Bunlar yetmezmiş gibi 
son katıldığı ilkokul öğrenci
leri arasında Turgut Özal 
Düşünce ve Hamle Derneği 
tarafından düzenlenen 
"Turgut Özal ve Hayalimdeki 
Tonton Dede" konulu resim 
yakışmasında jüri özel 
ödülünü kazandı.

Sempatik, güleç yüzlü, 
cana yakın yavrumuz, 
Malatya Belediye Başkanı 
Sn. H. Ce mal Âkın olmak 
üzere tüm dernek üyelerinin, 
katılımcı ların gönüllerinde 
taht kurdu. Büyüklerince bir 
torun sevgisi ile bağırlarına 
basıldı, sevildi, okşandı, göz
lerinden öpüldü. Laptop ile 
ödüllendirildi.

İşte ödülün bence en 
büyü ğü bu !

Bir eser yaratarak sevgiye 
layık olmak.

Çocuk yaşlarda 
adamlığını, aklını, yeteneğini 
ortaya koymak, benimset
mek, adını beyinlere

gönüllere ve tarihe yazdır
mak.
Şimdi hepimize; kendisini 
yetiştiren öğretmenlere 
düşen büyük görev, önün 
var olan yeteneğini 
geliştirmek, kendini ulusuna 
kazandırmak, Türk ve dünya 
sanat camiasına armağan 
etmek.

Kendinde var olan cevheri 
işleyip, mücevher kılmak.

Haydi Barış'ım!
Aklınla insani duygu ve dav 
ranışlarınla, çalışkanlığın ve 
süper aktifliğinle önce 
Gemlik' in, sonra Türkiye* 
nin daha sonra dünyanın 
saygın sa natçısı olma yol
unda daha üstün bir gayretle 
tüm bunları gerçekleştirmen 
hepimizin arzusudur.

Önce babanın, annenin, 
ninelerinin, dedelerinin, 
öğretmenlerinin, seni . 
torunumuz gibi seven biz- 
lerin yüzünü güldürmen, 
göğsümüzü gururla kabart
man beklentimizdir. Bunları 
kendinden ve bizlerden' 
esirgeme güzel yavrum.

Yolun açık, bahtın ak, iyil
er dostun olsun, ömür uzun 
olsun...

İŞ DUYURUSU 
GEMLİK GÜBRE SANAYİ A.Ş.

Gübre ve Amonyak Fabrikasında çalışmak üzere aşağıda 
özellikleri belirtilen vasıflarda eleman alınacaktır.

• Yüksek Basınçlı Buhar Üretim Proseslerinde (Doğalgazlı) 
çalışmış tecrübeli
• Endüstriyeldenim suyu hazırlama ve şartlandırma 
ünitelerinde çalışmış tecrübeli
• Enstrüman servislerinde çalışmış tecrübeli, (Bakım ve
Montajda)
• Gübre ve Amonyak Türbin ve Kompresör sistemlerinde 
çalışmış tecrübeli
• Askerliğini yapmış
■Sağlık sorunu olmayan
• Referansları ile birlikte

Müracaat: Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. 
Personel Müdürlüğü

Tel: 0224 519 00 70 Fax: 0224 519 00 93

T MA “SUYUNU BOŞA | C
—"W HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” Lpg-4 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa'da Osmangazi 
Belediyesi tarafından 
yapımı devam eden 
'Kamberler Tarih ve 
Kültür Parkı kazı 
çalışmalarında 
tarihi 500 yıla uzanan 
Tatarlar Ham'nın 
kalıntılarına 
rastlanıldı.
Yıllardır roman 
vatandaşların ev 
olarak kullandığı 
han restore edilip 
kafeterya ve turizm 
koordinasyon 
merkezi olarak 
hizmet verecek. 
Özellikle son yıllarda 
hırsızlık ve uyuşturu
cu suçlarının 
merkezi haline 
gelen Kamberler 
Mahallesi, 
Osmangazi 
Belediyesi tarafmdan 
yıkıldı.
Mahalledeki 370 bina 
kamulaştırma yoluyla 
yıkıldı. Yıkım işlemi
nin ardından 
Kamberler Tarih ve 
Kültür Parkı inşaatı 
başladı. İnşaat çalış
maları sırasında, 
çeşitli kalıntılara rast-

Tarihi Tatarlar 
Ham'na ait olduğu 
belirlendi. Kara 
Musatfa Paşa tarafnı- 
dan bin 500'lü yıllar
da Gebze'deki cami
ine gelir temini 
amacıyla yaptırılan 
Tatarlar Han'ını 
roman vatandaşların 
yıllardır ev olarak kul
landıkları ortaya çıktı. 
Tarihi hanın kalıntıları 
arasında incelemel
erde bulunan 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 

koordinasyon erkezi 
olarak hizmet vere
ceğini söyledi. 
Başkan Altepe, 
"Göreve geldiğimiz 
günden buyana tarihi 
eserlere yönelik 
çalışmaları büyük bir 
hassasiyet içerisinde 
yürütüyoruz. Yıllarca 
roman vatan
daşlarımızın yaşadığı 
ve adeta şehir 
merkezinde bir 
çöküntüyü andıran 
Kamberler 
Mahallesi'nde kamu
laştırma yaparak 370 
binanın Yıkımını 

gerçekleştirdik. 
Düzenlediğimiz proje 
yarışmasıyla birinci 
olan proje kapsamın
da, Kamberler Tarih 
ve Kültür Parkı 
inşaatına başladık. 
İnşaat çalışmaları . 
sırasında 
arkadaşlarımız kalın
tılara rastladı.
Arkeolog 
arkadaşlarımızın 
çalışmaları sonrası 
bu kalıntıların 
Tatarlar Han'ına ait 
olduğunu belirledik. 
Hanın yaklaşık 200 
yıldır harebe olarak 
kaldığını tespit ettik. r 
Yıllarca da roman 
vatandaşlarımızın ev 
olarak kullandığı hanı 
tekrar günyüzüne 
çıkarmak için kol
larımızı sıvadık.
Burayı önce 
kafeterya olarak 
düşünüyorduk, fakat 
tarihi bir han 
olduğunu öğrenince 
turizm koordinasyon 
merkezi olarak kul- 
lanaçağız. Burada 
bütün Bursa'nın hari
tası yeralacak." dedi.

Hün 
takmalt isterlıen 

düşüp hasianelik olılı
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde bir 
işyerine güvelik 
kamerası takmak 
isteyen kişi den
gesini kaybedip 
6 metre yükseklik
ten düştü. Ağır 
yaralanan genç, 
Uludağ Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Demirci 
Mahallesi 
Demirci 
Caddesi'nde bir 
bilgisayar dükkanı
na güvenlik kam
erası takmak 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.geinlikkorfezgazetesi.coni

isteyen Ömer 
Keskin (28), çıktığı 
direkten etentin 
kırılmasıyla 
6 metre yükseklik- 
tenaşağıya düştü. 
Ağır yaralanan 
genç olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis Ambulansı 
tarafından
Uludağ Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Keskin'in 
sağlık durumunun . 
ciddiyetini 
koruduğu öğre
nilirken polis, 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

GEMLİK'TE BİR İLK 
s m îEaûiEiizi tem tknolojîsî le imeştiib

DOSTLARINIZI SLAYT GÖSTERİŞİ İLE 

ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN

UNUTULMAZ OLSUN...
CD KUTULARI İÇİNDE ÖZEL TASARIM SLAYT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
ÖZEL TASARIM CD Lİ MULTİMEDYA DAVETİYE PATENTİ 

YALNIZCA KÖRFEZ OFSET E AİTTİR. MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95

http://www.geinlikkorfezgazetesi.coni


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 Cad. Gemlik / BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40
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Tolon; flnaylıya konuştu'lıizi kurhan settiler" Serbest Kürsü
Ergenekon örgütüne 
üye olmaktan dolayı 
tutuklanan Hurşit 
Tolon, Fatih 
Altaylı'ya gönderdiği 
mektupta 'kurban 
seçildik' dedi. 
İşte o mektup: 
Ergenekon operasy
onları kapsamında 
1 Temmuz'da gözaltı
na alınan ve daha 
sonra tutuklanan 
Emekli orgeneral 
Hurşit Tolon gazete
ci Fatih Altaylı'ya 
cezaevinden bir mek
tup gönderdi. 
Kendisi ile birlikte 
tutuklanan emekli 
Orgeneral Şener 
Eruygur ve şahsının 
Ergenekon örgütüyle 
hiçbir alakaları 
olmadığını söyleyen 
Tolon, "biz kurban 
seçildik " dedi... 
Tutuklamalarla ilgili 
olarak Hükümet'i 
suçlayan Tolon, evin
de ele geçirilen 
Sabah Gazetesi'nde 
yayınlanan 'klasörü' 
de yalanladı. 
İşte Tolon'un 
Altaylı'ya gönderiği 
mektup: "Bizi

1 tanıyanlar; yakın- 
I farımız ve sevdikler

imiz şunu çok iyi 
bilmelidirler ki, ne 
Org. Eruygur ne de 
ben Ergenekon 
denen örgütün ne 
kurucusu, ne yöneti
cisi, ne de üyesiyiz. 
Uzaktan yakından 
hiçbir ilgimiz, 
ilişkimiz yoktur.
Varsa, böyle bir terör 
örgütünden medyada 
yer aldığı kadarıyla 
bilgi sahibiyiz. 
Medyada yer alan 
asılsız haberleri 
büyük üzüntü ile 
izliyorum. İktidar 
yanlısı gazeteler 
yanıltıcı, suçlayıcı ve 
adeta kesin hüküm
müş gibi haberler 
yayınlıyorlar. Hele 
Sabah Gazetesi'nde 
"ŞOK KLASÖR" 
başlığı ile yayınlanan 
haber bütünüyle 
yalandır, gerçek 
dışıdır.
Evimde arama hem 
Ankara C. Savcısı . 
hem de Ghkur. As. 
Savcısının 
nezaretinde yapıldı. 
El koydukları tüm 
belgeler tutanağa 
geçirildi. Org. Yaşar 
Büyükanıt hakkında 
iddia edildiği gibi bir 
klasör, dosya, belge, 
bilgi kesinlikle yok
tur. Tümüyle gerçek 
dışı olan bu haber, 
çok net olarak belli 
ki sistematik bir kar
alama ve suçlama 
kampanyasının 
ürünüdür. Bu konuyu

Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

Lozan Barış Antlaşması

avukatlarıma iletin. 
İstanbul'daki 
Avukatım bir basın 
açıklaması yapsın, 
Ankara'daki 
Avukatım da tekzip 
edip dava açsın. 
Bu konuda oğlum 
Tolga Tolon'un müs
takil evinde yapılan 
aramada yasa dışı el 
konulan bir CD 
içinde GATA 
mahreçli olarak Org. 
Büyükanıt'ın kulak 
rahatsızlığı ile ilgili 
periyödik kontrol ve 
tedavileri gösteren 
bir çizelge bulun
muştur. .
Oğlum da bunun 
nereden, nasıl, ne 
şekilde geldiğini - 
hatırlayamadı. İnter
net ortamından gelen 
yüzlerce, binlerce 
belge arasında 
intikal etmiş olabilir. 
Lütfen bunu 
kardeşime ve 
oğluma iletin.. Yaşar 
Paşa'ya bilgi versin
ler.
Bu olay bütünüyle 
siyasi bir komplodur. 
İktidar kendisine 
muhalif olarak 
gördüğü tüm kişi ve 
kuruluşları, başta 
kadın derneklerini, 
sivil toplum kuru- 
luşlarını bu kisve 
kapsamında baskı 
altına almaya ve 
cezalandırmaya 
çalışmaktadır. 
"Ulusal" adı ile 
başlayan, Atatürkçü, 
Cumhuriyetçi, 
Yurtsever tüm yasal 
STÖ'lerine, siyasi 
partilere suç örgütü, 
terör örgütü gözü ile . 
bakılıyor.
Gözaltına alındığım 
andan itibaren, 
Anayasa ve AİH 
Sözleşmesine daya
narak;!. Ne ile 
suçlanıyorum?
2. Bu suçun delilleri 
nelerdir?
3. Savunma için 
zaman verin! 
dedim. Bunların üçü 
için de "mümkün 
değil" dediler. Bu 
nasıl bir anlayıştır? 
Nasıl bir gizliliktir? 
Günlerce gözaltında 
kaldıktan sonra 
Cuma günü 
19.00'dan ertesi 
sabah 07.00'ye kadar 
ifademe başvuruldu.

Ardından istirahat 
imkânı verilmeksizin 
Adli Tıbba 
götürüldük. 
Cumartesi sabah 
09.30'dan 12.00'ye 
kadar Savcının 
kapısında bekletildik. 
Sonra saat 15.00'e 
kadar 3 saat ifadem 
alındı. 15.00'den 
22.30'a kadar Hâkim 
sorgusu için yine 
kapıda bekletildik. 
Nihayet 22.30-01.00 
arasında hâkim 
karşısına çıktık. 
Sorulara ve verdiğim 
cevaplara bakarak 
serbest bırakıla
cağımı umarken 
sanırım saat 03.00'e 
doğru tutuk
landığımız tefhim 
edildi.
Sorgulama esnasın
da atfedilen suç ve 
bu suçla ilgili her
hangi bir delil ortaya 
konmamıştır. 
Delillerden suça, 
suçluya, suçlamaya 
değil, fail ve faaliyet
lerinden suç isnat 
etmeye giden bir 
anlayışla sorular 
yöneltilmiştir. 
Özellikle kişiler ve 
çeşitli sivil toplum 
kuruluşları, dernek
ler, siyasi parti 
kuruluş çalışmaları, 
ve bunların düzen
ledikleri çeşitli etkin
liklere neden 
katıldığım sorulmuş
tur.
Periyodik toplântida 
emniyet istihbarat 
birimleriyle görüşe
lim. İstediğim söyle
nen rapor ve olay 
budur.
Gözaltına alınma ve 
tutuklanma nedeni
miz olarak şunları 
düşünüyorum: Bir 
yılı aşkın bir süredir 
bu işin suyu çıktı. 
Kamuoyu tatmin 
edilemedi. Yandaş 
basında da halen 
örgütün üst 
kademelerine ulaşıla
madığı görüşü 
yaygın. Kamuoyunu 
tatmin için toplum 
tarafından daha çok 
tanınan, STÖ'lerle, 
Üniversitelerle daha 
sık ve tamamen 
yasal ortamlarda 
beraber olan kurban
lara ihtiyaç vardı. Biz 
kurban seçildik."

85 yıl önce bugün kanla 
yoğrulmuş bir mücadelenin 
masa başındaki zorlu mücade
lesinin sonuna
gelinmişti...İsviçre’nin Lozan 
kentindeki bir otelde vatanımın 
sınırları çiziliyordu.. Şu anda 
aklıma geldiği için yazıyorum. 
Kaç kişi (bir anket yapılırsa) bu 
yönü hatırlıyor acaba? Yıllardır 
unutturulmaya çalışılan, bir iki 
toplantı ve demeçlerle geçiştir
ilen bu gün bizim için ne anlam 
taşımaktadır... Bilen kaç kişi? 
Bunda acaba bizlerin de bir 
hatası var mı? Hep kendime 
sormuşumdur... Suçlamışımdır, 
anlatamadım mı kendi tari
himizin bu dönüm noktasının 
önemini diye?

Kurtuluş Savaşı’mızın 
sonunda 11 Ekim 1922’de 
Mudanya Mütakeresini imzal
adık. Karşımızdaki Düvel-i 
Muazzama’ya isteklerimizin bir 
bölümünü kabul ettirmiştik... 
Savaşmadan Trakya’yı geri 
almıştık... Sıra barış antlaşması
na gelmişti. Sınırlarımız henüz 
çizilmemisti.. Türk Ordusu 
Boğazların Anadolu yakalarına 
kadar gelmiş, oturmuştu... 
Karşımızda İtilaf Devletleri’nin 
henüz yıpranmamış taze güç
leri, işgal kuvvetleri bulunmak-' 
taydı. Özellikle İngiliz güçleri.

Bu günlere kolay gelin- 
memişti... Mondros’tan sonra 
eli kolu tamamen bağlı hale 
getiren ve şartsız olarak Önüne 
konulan barış antlaşmasıyla 
hakkında adeta ölüm fermanı 
verilen bir milletin, içine 
düştüğü iç ve dış kuşatmışlık 
altinda verdiği bağımsızlık 
mücadelesiyle ulaşılmıştı bu 
günlere...

Sevr Antlaşması gibi (10 
Ağustos 1920) dünyada bir mil
letin önüne konulabilecek en 
ağır antlaşmayı, milletinden 
aldığı güç ye destekle yırtıp ata
bilmiştik. Öyle bir Sevr ki.. 
Kabul ettirmek için İngilizler’in 
desteği ile Yünanlılar’ı ileri hare 
kata geçirerek 8 Temmuz 
1920’de Bursa’mızı işgal ettiler. 
25 Temmuz’da Edirne’yi, iki gün 
sonra tüm Trakya’yı işgal ettil
er. Özellikle Bursa’mızın işgal 
edilmesi TBMM’şi kürsüsüne 
siyah bayrak asılmasına neden 
oldu, kurtuluncaya kadar...

Sevr, Türk tarihinin en acı 
antlaşmalarından biridir. Ters 
çevirilip kanadı, kolları ve 
bacakları koparılmış, tüyleri 
yolunmuş bir “kaz” a benzer 
tıpkı... Türk Ulusu İç 
Anadolu’ya sıkıştırılmış, kıpır- 
dasa oda elinden alınacak ve 
tümüyle yok edilmesi 
düşünülmüştü... Bir kaç önemli 
maddesini hatırlatalım: OsmanlI 
Devleti, İstanbul çevresi ile 
Anadolu’nun küçük bir toprak 
parçasından ibaret olacak, ant
laşma hükümlerine uyulmazsa 

İstanbul’da elinden alınacaktı. 
Kapitülasyonlardan tüm İtilaf 
Devletleri yarlarlanacak, Ege ve 
Akdeniz’de hiçbir kıyımız 
kalmayacak, Marmara Denizi ve 
Boğazlar “Uluslararası 
Komisyon”a bırakılacak, Türk 
Ordusu terhis edilecek, silah, 
cephane, demiryollarına ve 
donanmasına el konulacaktı... 
Doğu illerimizde Ermenistan, 
Güneydoğu’da özerk bir 
Kürdistan kurulucaktı.

İşte biz Kurtuluş 
Savaşı’mızda büyük Atatürk ve 
ona inanmış Türk Ulusu,, silah 
arkadaşlarıyla bu* Sevr’i yırtıp 
tarihin çöplüğüne attık bir daha 
çıkmamak üzere...

Lozan; Sevr’in yırtılıp, 
bağımsız Türkiye’nin kuruluş 
antlaşmasıdır. Dökülen kan
larımızın sonucudur. 20 Kasım 
1922’de İsviçre’nin Lozan 
kentinde başlayan görüşmeler 
24 Temmuz 1923’e dek sürdü. 
Mudanya’daki başarısından 

. ötürü heyetimizin bayına İsmet 
Paşa (İnönü) getirildi. Hala 1. 
Dünya Savaşında yenik, düşen 
bir ülkeye antlaşmaya oturuyor 
düşüncesinde idiler. Toplantıya 
katılan İngiltere, Fransa, 
Yunanistan, Japonya, 
Romanya, Yugoslavya ve 
ABD...

Lozan iki aşamada 20 Kasım 
1922 - 4 Kasım 1923 arasında 
oldu. Ermeni yurdu, Boğazlar 
konularında ödün vermeyince 
konferans dağıldı...

Türk Ordusu’nun Boğazlara 
ve Musul’a yürümesi kararı 
alınması üzerine yeniden 
çağırdılar bizi... 23 Nisan 
1923’de başlayan ikinci aşama 
görüşmeler, çok çetin tartış
malar sonucu 24 Temmuz 
1923’de Lozan Barış 
Antlaşması’nın imzalanmasıyla 
sona erdi.

Lozan’da;
1- Türkiye’nin bağımsız var

lığı tüm dünya tarafından kabul 
edilmiştir. OsmanlI uluslararası 
hukuk açısından resmen sona 
ermiştir.

2-1. Dünya Savaşı’ndan 
sonra imzalanan ve günümüze 
de de hukuksal geçerliliğini 
koruyan tek antlaşmadır.

3- OsmanlI’dan kalan asırık 
bir çok sorun çözülmüştür. ( 
Kapitülasyonlar kaldırilmı, azın
lık sorunları çözülmüştür... v.b)

4- Bu antlaşma ile, kendi 
ulusal sınırları içinde adı 
“TÜRKİYE” olan bağımsız ve 
egemen yeni bir Türk Devleti 
dünya sahnesine çıkmıştır.

Antlaşmadan sonra 2 Ekim 
1923’de Ingiliz, Fransız ve 
İtalyan birlikleri Dolmabahçe 
önündeki Türk bayrağını ve 
Türk askerini selamlayarak 
İstanbul’dan ayrılıp “Geldikleri 
gibi gittiler.” Cumhuriyete giden 
yolumuz böyle açıldı...
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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

Barış Güler’in kaleminden
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ELEMAN ARANIYOR

•> BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ
BAYAN ELEMAN araniyor

- —-—- Müracaat
/^fersin süren 595 17 00 ■IBlHpF İnş.Zey.Gıdo Taş. Tur. ••• ....

*"••• *•’***• 0,536 570 65 97

9 YAŞ

GEMLİKLAND ZEYTİN DİYARI 

ELEMAN ARANIYORDEVREN KİRALIK
SATILIK MÜSTAKİL BİNA

1$ değişikliği aedenijle 
faal durımda Emin Dalkıran 
iRMdaliMonl 

DEVRENKlRAUKCAFEtRiiyamCafel 

1.535 MI M i 1.5ü 593 il 51

500 M2 Bahçe içerisinde 
3 katlı 

12 tonluk zeytin havuzlu 
SATILIK BİNA 

Güvenli Köyü

0.535 277 2314

Yalova Yolu üzerinde 
Umurbey Zeytin Merkezindeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere
BAYAN SATIŞ 6L6MANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 
Yeni Zeytin Hali Toptancılar Sitesi 

No:38 - Gemlik /BURSA 
513 67 68 ■ 0.532 392 77 88

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
«SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama” 

kampanyasına su tüketiminin 
önlenmesi için siz de katılın

VENÜS SİMASI 
Filmin Adı 
SEMEN 14.00-16.00

(Rezervasyon 

Tel: 513 33 21)

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kfy önemeleri haşlıyor

yasa yayımlandı. 
KEY kapsamında 
ödemeler 28 
Temmuz'da başlaya
cak, hak sahiplerine 
toplam 2.8 milyar 
YTL ödenecek. Hak 
sahiplerinin alacağı 
KEY tutarları 1 YTL 
ile bin 391 YTL 
arasında değişiyor. 
Kamu Finansmanı 
ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun, dün 
Cumhurbaşkanı 
tarafından onaylan
masının ardından 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlandı. Buna 
göre, Konut 
Edindirme Kanunu 
da kapsayan değişik
likle, dış borcun tah
sisi tanımının kap
samına YÖK, üniver
siteler ve yüksek

£

8 milyon 493 bin 956 teknoloji 
kişiyi ilgilendiren enstitüleri de
Konut Edindirme alındı.
Yardımı (KEY) KEY hak
ödemelerinde son sahiplerine
aşamaya gelindi. yapılacak
Ödemelerin yapıla- ödemelere
bilmesini sağlayan ilişkin, Emlak

Konut
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığının (EGYO) 
yükümlülüğü için 
müsteşarlık tarafın
dan Emlak GYO'ya 
ikrazen Devlet İç 
Borçlanma Senetleri 
(DİBS) ihraç edebile
cek. Emlak GYO'nun 
yükümlülüğünü aşan 
kısmı içinse 
Müsteşarlık tarafın
dan Emlak GYO'ye 
özel tertip DİBS 
senedi ihracı yapa
bilecek.
-HAK SAHİPLERİ 
ADINA ZİRAATTA 
HESAP AÇILACAK-. 
KEY ödemeleri için 
tüm hak sahipleri 
adına Ziraat 
Bankası'nda birer 
hesap açılacak. Hak 
sahibinin alacağı bu 
hesaba yatırılacak. 
Hak sahibi kimlik bil
gileri ve vatandaşlık 
numarası ile herhan
gi bir Ziraat Bankasi

şubesinden parasını 
alabilece Yasa kap
samında, 1987-1995 
döneminde adına 
konut edindirme 
yardımı hesabına 
prim kesilen 8 mily
on 493 bin 956 kişiye 
28 Temmuz'dan 
itibaren ödeme 
yapılacak.
Hak sahiplerine 
yapılacak toplam 
ödeme 2 milyar 855 
milyon YTL'ye ulaşa
cak. Kişi başına 
yapılacak ödeme 
tutarı 1 YTL ile bin 
391 YTL arasında 
değişiyor. Ödeme dil
imlerine göre eh çok 
hak sahibi 3 milyon 
800 bin kişi ile 0-50' 
YTL arasında 
bulunuyor.
2 milyon 922 bin kişi 
50 ile 500 YTL 
arasında, 972 bin kişi 
de 500 ile bin YTL 
arasında KEY parası 
alacak.

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

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

ACİLSATlUKreKİRALIKLARiHIZİÇİNBİZİARAYINIZ
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

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

5
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Sanayiciden kritik uyarı
İstanbul Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Tanıl Küçük, 
ekonomik durum 
konusunda 
kötümser olmadık
larını, ancak 
gerçekçi bakarak 
mevcut durumun 
sürdürülebilir 
olmadığını söyledik
lerini ifade etti.
Küçük, Türkiye’nin 
en büyük sanayi 
kuruluşları araştır
masının sonuçlarını 
değerlendirirken, 
“1982 yılından bu 
yana Türkiye 
ekonomisinde ana 
sektör sanayi sek
törüdür. Ancak ver
iler sanayinin loko
motif gücünün 
giderek zayıfladığı
na işaret ediyor. 
Sanal bir iyileşme 
ile karşı karşıyayız, 
bu bir yanılsamadır” 
dedi. İSO 500 büyük 
sanayi kuruluşu’- 
nun kamuoyuna 
duyurulması 
dolayısıyla görüş
lerini açıklayan 
Tanıl Küçük, sanayi 
sektörünün GSYİH 
içindeki payının 
hızlı bir şekilde 
düştüğüne işaret 
ederek, “10 yıl gibi 
kısa bir sürede 
sanayi ve imalat 
sanayi sektörünün 
ekonomideki ağır
lığının bu derecede 
gerilemiş olması 
Türkiye 
ekonomisinin yarın
ları açısından cid
diyet ve has
sasiyetle durulması 
gereken bir husus
tur” diye konuştu. 
"SANAYİ 
POLİTİKAMIZ 
NEDİR?"
Türkiye ile benzer 
kategoride bulunan 
hiçbir ülkede bu tür 
bir gerilemenin 
olmadığına dikkat 
çeken Tanıl Küçük “ 
Örneğin Çin’de 
sanayinin 2002’de 
yüzde 39 olan 
GSYİH içindeki payı 
2006’da yüzde 41,

Hindistan’da aynı 
dönemde yüzde 
15’ten yüzde 16’ya, 
Rusya’da yüz de 
17’den yüzde 19’a 
ve Almanya’da 
yüzde 25’e çıkmıştır. 
Türkiye’nin 
sanayiye, sanay
ileşme bu ülkeler
den daha mı az 
ihtiyacı var, bizim 
sanayi ile ilgili poli
tikamız nedir“ diye 
sordu.
"KUR POLİTİKASI 
ÇOK RİSKLİ" 
İzlenen kur poli
tikasına eleştiri 
yönelten Küçük .“ 
Kısa vadede risk
lerin ötesinde 
gerçekçi olmayan 
kur politikası orta 
ve uzun vadede üre
tim ve istihdam 
yapımızda ciddi 
kayıplara yoi açma 
potansiyeli taşıyor. 
Kuruluşların çoğun
luğu üretimde ithal 
hammadde ve ara 
malı kullanımına 
yöneliyor. Hatta bazı 
sektörlerimizde tas
fiye süreci yaşanıy
or. İstihdamdaki 
olumsuz gelişme 
sürmektedir. Bu 
yapı devam ettiği 
sürece kayıplar 
daha da artacaktır” 
görüşünü dile 
getirdi.
Şirketlerin karlığın
da 2007 yılında 
görülen iyileşmenin 
sanal bir iyileşme 
olduğunu ve 
yanıltıcı olduğunu 
savunan Tanıl 
Küçük bu konuda 
şu değerlendirmeyi 
yaptı: “ 2007’de 
şirketlerin karlılığın
da ortaya çıkan 
iyileşme üretim

artışının bir sonucu 
değildir. Sanal bir 
iyileşmedir ve yanıl
samadır. Gerçekçi 
olmayan kur poli
tikasının ve dövizle 
borçlanmanın bir 
yan etkisi olarak 
ortaya çıkan böyle 
bir karlılık nereye 
kadar devam ettir
ilebilir” dedi.
"KÖTÜMSER DEĞİL 
GERÇEKÇİYİZ" 
Toplantıda basın 
mensuplarının soru
larını yanıtlayan 
Tanıl Küçük bir 
soru üzerine, tüm 
hükümetlere ve 
siyasi partilere eşit 
mesafede bulun
duklarının altını 
çizerek, “Yeni 
hükümetimiz Acil 
Eylem Planı yaptı. 
Demek ki geçeri 
dört yılda yapıla
mayan bazı şeyler 
var ve bir an önce 
yapılması gerekiyor. 
Söylemde bir 
sorun görmüyoruz. 
Sadece verilen 
sözlerin hayata bir 
an önce geçirilmesi
ni istiyoruz. 
Kötümser değil 
gerçekçi bakıyoruz. 
Bu durum 
ürdürülebilir değil 
diyoruz. Bunu 
rakamlar söylüyor. 
Sanayi üretimini ve 
ihracatı arttırmak 
için sanayicimiz 
büyük fedakarlıklar 
yapıyor ve çok 
büyük bir çaba har
cıyor. ükümetimiz- 
den de sanayinin 
rekabet gücünü 
olumlu hale getir
ilmesi için daha 
fazla çaba bekliy
oruz” karşılığını 
verdi.

ELEMAN ARANIYOR

£l

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

I

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

CHPİIÇEBİNASINDAÇALIŞACAKİİSE 

MEZUNUBAYANSEKRETERARANIYOR 
GSM : 0 535 860 53 S5

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Fazla uykuda IJzmaılar sm fcaM fanusunda midi

ABD'de yapılan bir 
araştırmaya göre, 
orta yaştaki kadın
ların uyuma biçim
leri, felç riskini art
tırabiliyor.
Araştırmalar, bir 
gecede 9 saatten 
fazla uyuyanlarda 
felç riskinin yüzde 
70'e kadar artış 
gösterdiğini ortaya 
köydü.
Kuzey Carolina 
Üniversitesi'nden 
Dr. Jiu Chiuan 
Chen, uyku süresi 
ve ölüm oranı 
arasındaki bağlan
tının daha önce bir 
çok araştırmada 
kaydedildiğini 
ancak, uyku şek
liyle kalp ve damar 
hastalıkları arasın
daki bağlantının 
bulunmadığını 
söyledi.
Araştırmanın 50 ve 
79 yaşları arasında

ki 93 bin 175 kadın 
üzerinde yapıldığını 
belirten Chen, 
kadınların yüzde 
8.3'ünün günde 5 
saat uyuduklarını, 
yüzde 4.6'sının ise 
en fazla 9 saat 
uyuduklarını belirtti. 
Chen 7.5 yıl 
süren araştırmada, 
bin 116 kadının 
koroner kalp rahat
sızlığı yaşadığını, 
bunun beyne giden 
oksijenini keserek 
felce yol açtığını 
söyledi.
Chen, felç riskinin 
günde 7 saat 
uyUycTnı'arû KîyaShî,' 
6 saat veya daha az 
uyuyanlarda yüzde 
14, 8 saat uyuyan
larda yüzde 24, 9 
saat veya daha 
fazla uyuyanlarda 
ise yüzde 70 daha 
fazla olduğunu 
kaydetti.

Uzmanlar, yaz 
sıcaklarının vücutta 
sebep olduğu su 
kaybı yüzünden, 
bayılma, bulantı ve 
baş dönmesi gibi 
sağlık problem
lerinin oluşabile
ceği konusunda 
uyarılarda bulundu. 
Uzmanlar, günde 
2.5 litre su içilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Bartın II Sağlık 
Müdürü Dr. Osman 
Nacaroğlu, yaz 
mevsiminin sıcak
ların da etkisiyle 
vücutta fazla su 
kaybı meydana 
getirdiğini, bu 
durumda bayılma, 
bulantı ve baş dön
mesi gibi sağlık 
problemlerinin 
oluşabileceğini 
belirtti.
Dr. Nacaroğlu, 
"Özellikle yaz 
aylarında terleme 
ile artan sıvı kay
bını karşılamak 
amacıyla günde en 
az 2-2.5 litre yani 
10-12 bardak su 
içmeye özen gös
terilmesi gerek
mektedir. Sıvı ihtiy
acını karşılamak 
için süt, ayran, taze 
sıkılmış meyve 
suları, bitki ve 
meyve çayları ter

cih edilmelidir. 
Günlük 3 ana öğün, 
tüketilmeli ve öğün 
atlamamak gerek r. 
Yeterli ve dengeı; 
beslenmenin önemi 
unutulmamalı ve 
dört besin grubun
da yer alan besin
lerden imkanlar 
çerçevesinde her 
öğünde tüketilmeli, 
besinler pişirilirken 
ızgara, buğulama, 
haşlama yöntemleri 
tercih edilmelidir. 
Enerjisi yüksek 
hamur tatlıları yer
ine sütlü tatlılar, 
meyve tatlıları, 
dondurma gibi 
tatlılar tercih 
edilmelidir. Yaz 
aylarında artan 
sebze ve meyve 
çeşitlerinden yarar
lanmak ve günde 
en az 5 porsiyon 
sebze ve meyve 
tüketmek çok 
önemlidir. Başta 
kanser, kalp- damar 
hastalıkları, 
sindirim sistemi 
hastalıkları gibi 
birçok hastalığın 
önlenmesinde, kan 
şekerinin düzenlen
mesinde ve içer
iğindeki posa mik
tarının yüksek 
olması sebebiyle 
vücuttan zararlı

maddelerin uzak
laştırılmasında ve 
kilo fazlası olanlar
da kilo vermeye de 
yardımcı olduğu 
unutulmamalıdır" 
dedi.
İl Sağlık Müdürü 
Dr.' Osman 
Nacaroğlu, sıcak 
havalarda besin
lerin bozulma 
riskinin de yüksek 
olduğunu, özellikle 
et, süt ve sütlü 
ürünlerin potan
siyel riske sahip 
olduğunu, bu 
nedenle yaz 
aylarında besinler 
tüketilirken buz
dolabında ve 
uygun koşullarda 
saklanması gerek
tiğini ifade etti. Dr. 
Nacaroğlu, "Kronik 
hastalığı olanlar ve 
kilo sorunu olanlar 

yaz aylarında sebze 
meyve tüketirken 
dikkatli olmalı, bun
lardan ve sütlü 
tatlı, dondurma gibi 
gıdalardan fazla 
tüketmemeye özen 
göstermelidirler. 
Yaz aylarında da 
fiziksel âktiyite 
ihmal edilmeme
lidir. Egzersiz ve 
spor yapılırken kış 
aylarına göre daha 
fazla sıvı kaybedile
ceği göz önüne alı
narak sıvı tüke
timine dikkat 
edilmelidir. Spor 
yapılırken sıcaklar 
goz cnüne alinmair; 
günün erken ya da 
akşam saatlerinde 
spor ve egzersiz 
yapılmasına özen 
gösterilmelidir" 
diyerek uyarılarda 
bulundu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 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. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
ÖzGl İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414
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 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULa$IM

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

jpragaz 513 22 59

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 01 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE *
Santral 513 45 2f-28’
Başkanlık 51345 20

Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21 -182
Yazı İşi. Md. 51345 21 -111

SuAnza , Yalnyz 185

THabaşgaz 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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 51733 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

24 Temmuz 2008 Perşembe 
SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
Demirsuşabı mh. ■ GEMLİK 

Tel: 0.224 5132973

Gemlik Kftrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3117 
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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ftÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

3.900 YTL
4.150 YTL
5.000 YTL Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
25 Temmuz 2008 Cuma . www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

MliıııflıiMM
Başvurular 22-31 Temmuz arasında

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, İlkokul önce
si eğitim kurumlarında, kadro
suz usta öğretici olarak görev 
almak isteyenlerin İlçe Milli 
Eğitim Müdüirlüğü’ne başvur
maları istendi. Haberi 3’de

TEDAŞ Balıkpazarı Makalesinde asfalt çalışmaları başlattı

Matın parasına I
Gemlik Belediyesi’nce yaklaşık 5 ay önce 1 nolu cadde ve çevresindeki 

yollara asfalt kaplandı. Şimdi ise, TEOAŞin elektrik kablolarını yer aitına 
alması nedeniyle, asfalt bozuldu, milyarlar çöpe gitti.

Gemlik Belediyesi 
nin kış sonunda . 
asfalt yaptığı Balık 
pazarı ve Kayhan 
Mahallesi’ndeki yol
lar, TEDAŞ tarafın
dan bozularak yer 
altı kablo döşeme 
lerine başlandı. 
Belediye’nin 5 ay 
önce yaptığı asfalt 
çalışmaları TEDAŞ’ın 
yeraltı kablo döşeme 
çalışmaları nedeniyle 
bozuldu. Yollara har
canan milyarlarca 
lira boşa gitti.

Kadri GÜLER’in 
haberi sayfa 3’de

TEDAŞ tarafından elekrik kablolarının yeraltına alınma çalışmaları 
başlatılması üzerine, yeni asfatlanan yollar kazılıyor.

MUM

İlçemizde bulunan 
bazı otoparlara, İcra 
Müdürlüğü talimatı 
ve Vergi Dairesine 
borçları olanların el 
konulan araçları yedi 
emin olarak bırakılı 
yor.
Bu araçlar, otopark

larda satılacak günü 
bekliyorlar.
Vergi Dairesi Müdü 
rülüğü mayıs ayında, 
vergi borçlarını öde 
yemeyen bazı mükel 
teflerin araçlarım 
açık arttırma «ile sattı. 
Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Güne Bakış Atatürk Kordonu na şeni düien
Vatandaşın parasına yazık değil mi?

Dün, Atatürk Kordonundaki Beledi 
ye çalışmalarını görmek için İskele 
Meydam’ndan sahile giderken, yo 
lun trafiğe kapatıldığı görünce, ga
zeteci merağı sardı içimi. İnip yolda
ki çalışmaları fotoğrafladım.

Çalışanlar, TEDAŞ’ın kabloları yol 
altına aldığını söyledi. Devamı 5’de

Belediyenin Atatürk 
Kordonu’nda başlattığı yeni . 
düzenleme çalışmaları devam 
ediyor.
Atatürk Kordonunda ilk kez bir 
çay bahçesi de yapılıyor.
Ahşap malzemeden yapılan Çay 
Bahçesi büfesi tamamlandı.
Belediye ilgilileri, çay bahçesinin 
çalışmaların bitiminden sonra 
ihale edileceğini söylediler.

Haberi safya 2’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmail.com


24 Td • 25 Temmuz 2008 Cuma Gemlik Ksrfez Sayfam

Barış için ..
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Belediye tarafından Atatürk Kordonuna yapılan yeni düzeneleme içinde 
çay bahçesi, yürüyüş kordonu, jimnastik ve oyun grupları bulunuyor.

21.yüzyılın ilk eşiğindeyiz..
Dünya silahlanıyor.
Büyük, küçük demeden ekonomik 

olarak güçlü olanla, olmayan tüm 
devletler silahlanıyor. Açlığın kol gezdiği 
dünyamızda, silahlanmaya ayrılan bütçe 
hızla

büyüyor.
Dolayısıyla;
Dünya'da savaş iklimi hızla ağırlaşıy

or.
Bunca silah ne için?
Bu iklime bir de adım adım yaklaşan 

ve 1929 büyük ekonomik bunalımına 
yani ünlü adıyla "kara perşembeye" göre 
daha çaplı ve derin gelmesi beklenen 
yeni bir küresel bunalım olasılığı da 
eklenince, dünyadaki savaş ikliminin 
daha da ağırlaşacağı anlaşılıyor.

Türkiye de dünya da artık eskisi gibi 
olmayacak..

Sosyal, siyasal, ekonomik anlamda 
hep önceyi anımsayacağız..

Hukuk..
Güvenlik..
Eğitim..
Sağlık..
Ciddi anlamca deforme oldu..
İnsanlar mytlu değil..
Ekonomik kaygılarla sosyal kaygılar 

başa baş seyrediyor.
i İnsanların gelecekten umudunu 
kesmesine zemin hazırlıyor, araştırma ve 
öğrenme yetenekleri kısıtlanıyor.

Maraton bitmiyor..Koşarken insanın 
enerjisini tüketiyor..

Gelişim..
Değişim..
Diyalektik..
Tanım değiştiriyor..
Barış..
Sevgi..
Hoşgörü..
Mumla aranır değerler olarak rafa 

kalktı..
Onların yerini..
Konvansiyonel..
Nükleer..
Biyolojik..
Kimyasal..
Ateşli silahlar aldı..
İşin ilginç yanı silahın barış için 

üretildiği savlanıyor.
İnsan kendi ürettiği silahla kendini 

vuruyor..
Nasıl bir barış?
Anlamak güç..
Yaşamak için öldürmek mi gerek?
Bir yanda iyi komşuluk, barış ve işbir

liği çağrıları yapılırken diğer yanda gözü 
kan bürürcesine geliştirilen silah 
teknolojisine ne. demeli?

Sanırım asıl olan..
İnsanoğlunun ruhunu kemiren ve bul

duğu her fırsatta dışa vuran 
"ego"sunun mutlaka bastırılması.

Belediyenin Atatürk 
Kordonu’nda başlat
tığı yeni düzenleme 
çalışmaları devam 
ediyor.
Çalışmalar hazır
lanan projeye göre 
yürütülürken, 
Kordon dolusu ka
yalarının denize 
doğru yeniden 
düzenlenmesinden 
kazanılan yerde 
bisiklet ve yürüyüş 
bantı oluşturuldu. 
Daha çok insanın 
gezi sırasında yarar
lanacağı Atatürk 
Kordonunda ilk kez 
bir çay bahçeşi de 
yapılıyor.
Ahşap malzemeden 
yapılan Çay Bahçesi 
büfesi tamamlandı. 
Belediye ilgilileri çay 
bahçesinin çalış
maların bitiminden 
sonra ihale edile
ceğini söylediler. 
Öte yandan Atatürk 
Kordonunda elek
triklerin yer altına

Yeni yapılan 
çay bahçesi

alınması çalış
malı nedeniyle 
parke taşları 
söküldü.
Kordonda ayrı
ca oturma 
bankları, 
jimlastik 
gurpları ve 
oyun grupları 
da yer alıyor.

H
fi

r 1 StlIlIK-KİllAlIKllİKOAİllElElIlltlŞBEllİ
baytaş www.baytasinsaatcom.tr

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

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, 
Döğalgaz 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, 1 
Döğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

'Gemlik Körfez’internette
ww,gemlikkoriezgazetesi.com www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaatcom.tr
gemlikkoriezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr


25 Temmuz 2008 Cuma HABER Sayfa 3

TEDAŞ Balıkpazarı Mahalesinde asfalt çalışmaları başlattı

Hatandaşın parasına yazık!
Gemlik Belediyesince yaklaşık 5 ay önce 1 nolu cadde ve çevresindeki 
yollara asfalt kaplandı. Şimdi ise, TEDAŞ’ın elekrik kablolarını yer altına 

alması nedeniyle, asfalt bozuldu, milyarlar çöpe gitti.

Gemlik Belediye 
sinin kış sonunda 
asfalt yaptığı Balık 
pazarı ve Kayhan 
Mahallesindeki yol
lar, TEDAŞ tarafın
dan bozularak yer 
altı kablo döşe
melerine başlandı. 
Belediye’nin 5 ay 
önce yaptığı asfalt 
çalışmaları 
TEDAŞ’ın yeraltı 
kablo döşeme 
çalışmaları 
nedeniyle yollara 
harcanan milyar 
larca lira boşa gitti. 
Bâhkpazarı, Halit 
Paşa Mahallesi ve 
Kayhan Mahallesi 
nin ana caddeleri 
ve ara yolları 
Belediye tarafından 
önce kaldırımlar 
parke döşenmişti. 
Daha sonra asfalt 
ihalesi yapılarak, 
bu cadde ve sokak-

TEDAŞ tarafından elekrik kablolarının yeraltına alınma çalış
maları başlatılması üzerine, yeni asfatlanan yollar kazılıyor.

lardaki yollardaki
beton parke taşları 
sökülmeden üzer-

TEDAŞ’ın şehir “elektrik kabloları
içinde kabloları yer
altına alması nede

lerine asfalt dökül
müştü.
Aradan 5 ay bile 
geçmeden, mil
yarlarca lira harca
narak yaptıralan 
asfat yollar,

niyle asfaltlar 
kazılarak, vatanda 
şın cebinden har
canan milyarlarca 
YTL. boşa gitti. 
Asfaltın kazıldığı 
gören vatandaşlar,

kısa bir süre içinde 
yer altına alınacak-
tıysa neden 
Belediyenin asfalt
lama çalışması 
yapıldığını söyle 
yerek, harcanan 
paralara yazık değil 
mi diye soruyorlar.”

2008-2009 eğitim öğretim yılı için alınacak usta öğrenci başvuruları başaladı

Milli Eğitim, usta öğretici alacak
2008-2009 eğitim 
ve öğretim yılında 
İli miz okul öncesi 
eğitim kuruluların
da, kadrosuz usta 
öğretici olarak 
görev almak 
isteyenlerin İlçe

Milli Eğitim 
Müdürlüğüne 
başvurmaları 
istendi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklama
da, usta öğretici

olmak isteyenlerin 
22-31 Temmuz 
2008 tarihleri 
arasında İlçe Milli 
Eğitim Müdürlük 
lerinden birine 
başvurmalarının 
gerektiği açık

landı. 
Başvuracak olan
ların üniversitele 
rin Çocuk Gelişimi 
Bölümü mezun
larının arasından 
tercih edileceği 
bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hötmail.com
www.mil! iyet/blog/özcan vura!

YazıYORUM

Görünen bu!..
Yargıtay Başsavcısı da Anayasa’nın 

(madde 69) kendisine (kurumuna) tanıdığı 
hakkı kullanınca;

Başbakan, Cumhurbaşkanı, AKP sözcü
leri, tarikat şeyhleri, tarikat beslemeli 
gazete yazarları, Çahk’lamacı gazete ve 
TV’nin 500 milyar liradan başlayıp 900 mil
yar liraya kadar çıkan transfer parası almış 
küfür yazarı, köşe sahipleri, 200 milyar de 
ğerinde Q7 Audi makam otomobiline bin 
dirilen Genel Yayın Müdürleri, iktidar yan
lısı basın, darbecilik moda olduğu zaman 
rezilce cuntacılığa sarılan, şimdi demok 
rattık prim yaptığı için bugün oportünistçe 
liberal demokratlığa vidalanan yazarlar, 
Yargıtay’ı korkutmaya, geriletmeye, sindir 
meye ve bu yolla Anayasa Mahkemesi 
üyelerini iktidar partisi lehine etkilemeye 
çalışıyor.

Demokrat değiller.
Olmaya niyetleri yok.
İşte bu yüzden Yargıtay Başkanlar Kuru 

lu (yüksek yargı mensubu rafine hukuk 
insanları) dün yeniden “Padişah 
değilsiniz” uyarısı yapmak zorunda kaldı.

işin özü budur.
“AKP’nin siyasi ihtirasları uğruna Tür 

kiye’nin onuru ve haysiyeti ayaklar altına 
alınmış, Başbakan ve arkadaşları Anayasa 
Mahkemesini baskı altına almak için ya 
bancı başkentlerin karanlık koridorlarında 
yargıyı ihbar turlarına çıkmıştır.

Türkiye’yi aşağılamayı meslek edinen 
AvrupalI müfettişlerin, Cumhuriyetin temel 
değerlerine dil uzatmaları ve Anayasal 
kurumlara yönelttikleri ağır hakaretler; biz
zat Başbakan tarafından haklı ve meşru 
müdahale olarak görülmüş ve savunulmuş 
tur.

Birinci sınıf liderler, birinci sınıf ihsan
larla çalışır.

Günü geldiğinde o koltuktan çekilmesi
ni bilirler.

Sanıyorum Erdoğan'ın burada önemli 
bir hatası oldu.

AKP'de birinci adam ve onuncu adam 
var.

Aradaki sekiz kişi yok.
Sorunda bundan kaynaklanıyor.
Dışarıdan okuyabildiğim kadarıyla, Er 

doğan sonrasına içten içe bir hazırlık oldu 
ğunu tahmin ediyorum.

Ancak, o partide bulunan herkes Erdo 
ğan'a rağmen bir şey yapamayacaklarını 
çok iyi bilir.

Ama eğe,r böyle bir süreç çalışacak 
olursa ondan sonrası için yüreğinde, bek
lenti taşıyan isimler olduğunu zannediyo
rum.

Bu süreçte, Anayasa Mahkemesi’nin 
vereceği kararın ne olması gerektiği konu 
sunda da yol göstermeye yeltenilmiş, bazı 
çevreler kararı dikte ettirecek kadar çiz 
meyi aşmıştır.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN

OKUTUN OKUYUN

h%25c3%25b6tmail.comwww.mil
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Biiyiikşehir cifle bayrannıasatacak
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, * 
Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) 
işbirliği ile.
Hamitler'de gerçek
leştirdikleri 948 toplu 
konutun Ramazan 
Bayramı öncesinde 
konut sahiplerine 
teslim edileceğini, 
1124 konutun yapıla
cağı 2. etabın da 
temelinin önümüzde
ki ay atılacağının 
müjdesini verdi.
Başkan Şahin, Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Recep Akyıldız, Fen 
İşleri Daire Başkanı 
Fehmi Ökten ve İmar 
ve Şehircilik Daire 
Başkanı Mustafa 
Altın ile birlikte 
Hamitler'de yapımı 
devam eden toplu 
konut inşaatlarında 
incelemelerde bulun
du.
Hamitler'de yeni bir 
kent doğuyor 
Yüklenici firmanın 
yetkililerinden

Özel tıasıaneler acilden kaçamayacak
Özel hastaneler, acil 
vakaları hastanın 
sağlık güvencesi 
veya ödeme gücü 
bulunup bulun
madığına bakmak
sızın kabul etmek 
zorunda olacak. 
Hizmet bedelinin tah
sili ile ilgili işlemler, 
acil müdahale sağ
landıktan sonra 
yapılacak.
Ayakta Teşhis ve 
Tedavi Yapılan Özel . 
Sağlık Kuruluşları ve 
Özel Hastaneler 
Hakkındaki 
Yönetmeliklerde 
yapılan değişiklikler 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.Yapılan 
düzenlemelere göre, 
özel hastanelerde 
görev yapan hekim
ler, en fazla iki sağlık 
kuruluşunda; yan 
dallarda uzman olan 
hekimler ise en fazla 
üç sağlık kuruluşun
da çahşabile- 
cekücretli veya 
ücretsiz izinli 
sayılarak yurt dışına 
gönderilen kamu 
görevlisi hekimler ile 
ilgili mevzuattan kay
naklanan yüküm- 

inşaatın son durumu 
hakkında bilgi alan 
Şahin, 948 konutun 
yanı sıra ilköğretim 
okulu, cami ve ticaret 
merkezi gibi sosyal 
donatı alanlarının yer 
aldığı İlk etap 
inşaatının söz verdik
leri süreden önce 
bitirileceğini söyledi. 
İlk etaptan konut alan 
vatandaşlara evlerini 
Ramazan Bayramı 
öncesinde teslim 
etmeyi planladıklarını 
belirten Şahin, "1124 
konut, ilköğretim 
okulu, lise, kapalı 
spor salonu ve 
sosyal donatı alan- 
I ar mıh yer alacağı 2. 
etabın temelini de 
ağustos ayında ata
cağız.
Hemşehrilerimizi 
çağdaş mekanlarda 
layık oldukları ortam
da ev sahibi yap
maya devam ede
ceğiz" diye konuştu. 
Tıbbi atıklar artık 
tehdit olmayacak 
Başkan Şahin ayrıca.

lülükleri bulunan 
hekimler hariç olmak 
üzere, yurt dışında 
mesleğini icra eden 
hekimler bu 
maddedeki planla
madan istisna tutu
larak Türkiye'de 
meslek icra edebile
cek. Sağlık kuru
luşlarında acil sağlık 
hizmeti verilmesi ve 
acil vakaların, has
tanın sağlık güvence
si veya ödeme gücü 
bulunup bulun
madığına bakılmak
sızın kabul edilmesi 
ve gerekli tıbbi müda
halenin yapılması 
zorunlu olacak. 
Acil vakalarda, 
gerekli ilk müdahale 
yapılarak hastanın 
stabilizasyonu 
sağlanacak. 
Stabilizasyonu 
sağlanamayan veya 
stabilizasyonu 
sağlanmakla birlikte 
ileri tetkik ve tedavi 
amaçlı başka bir 
sağlık kurumuna 
şevki gerekli görülen 
hastaların nakli için 
112 komuta kontrol 
merkezi ile irtibata 
geçilecek.özel has
tanelerin acil 
ünitesinde günün her

Geçit Özdilek'in 
arkasında yer alan 
Katı Atık Depolama 
Sahası içinde yapılan 
Tıbbi Atık 
Sterilizasyon 
Tesisi'nde inceleme 
yaptı. Şahin, kentin. 
sadece bilinen değil, 
görünmeyen ve gele
cekte yaşanacak 
sorunlarına da 
çözüm ürettiklerini 
söyledi. Tıbbi atık
ların yüzde 70 
küçülerek, evsel atık 
haline dönüştürüle
ceği tesisin 
Türkiye'de yine bir ilk 

saatinde hekim 
bulundurulması da 
zorunlu olacak. 
Bu hükümlere aykırı 
davranıldığının tespiti 
halinde hastanenin 
acil vakalar haricinde 
hasta kabulü 10 gün, 
aykırılığın tekrarında 
30 gün süreyle 
valilikçe durdurula- 1 
cak. Bir yıl içinde üç 
kez yönetmelik 
hükümlerine aykırılık 
saptanırsa hasta
nenin ruhsatı Sağlık 
Bakanlığı'nca 
geri ahnâcak.
Sağlık kuruluşların
dan uygunluk belgesi 
için 15 Şubat 
2008'den önce 
başvurusu yapılanlar 

olacağını söyleyen 
Şahin, "Tıbbi atıkların 
metal ve radyoaktif 
ölçerlerle kontrol 
edilerek toplanıp, 
tartıldığı, barkot sis
temi ile toplanacağı 
bilgisayar ortamın
dan anlık takip edile
ceği bir sistemin 
uygulanacağı Tıbbi 
Atık Sterilizasyon 
Tesisi'ni 26 Temmuz 
Cumartesi günü 
hizmete açıyoruz. 
Tüm halkımızı 
açılışımıza bekliy
oruz" dedi.

ile 15 Şubat 2008 
tarihi itibarıyla 
bina inşaatı veya 
tadilatının tamam
landığı resmi olarak 
belgelenen ve 
dosyaları eksiksiz 
şekilde en geç 1 
Eylül 2008'e kadar 
müdürlüğe verilen 
tıp/dal merkezlerinin 
uygunluk belgesi 
işlemleri 9 Mart 
2000'de Resmi 
Gazete'de yayım
lanan ve yürürlükten 
kaldırılan "Ayakta 
Teşhis ve Tedavi 
Yapılan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik" 
çerçevesinde 
yürütülecek.

Bursa da zincirleme trafik 
karası: 1 Ölü, 3 yaralı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
meydana gelen zin
cirleme trafik kaza
sında 1 kişi hayatını 
kaybederken, 
yaralanan 1'1 çocuk 
3 kişi hastanede 
tedavi altına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye 
göre, Küçükbalıklı 
Mahallesi İnönü 
Caddesi Arıtma 
Tesisi önünde 
meydana gelen 
kazada, Erbil Saçan 
(36) idaresindeki 16 
CJB 37 plakalı hafif 
ticari araç, 
Bursa'dan Demirtaş 
beldesi 
istikametinde 
giderken önce, 
Recep Yılmaz'ın (35) 
kullandığı 16 L 4848 
plakalı araca daha

Bı'lıttiîmi
afi

YOK tarafından, 
üniversitelerden 
gönderilen rektör 
adaylarından birinci 
sırada bulunan 
bazı isimlerin 
Cumhurbaşkanlığı^ 
a gönderilmediği 
belirtilerek, 
"Diğer konularda 
olduğu gibi rektörlük 
seçim süreci de 
yasaların belirlediği 
şekilde, 
Yükseköğretim 
Kurulu'nun uyumlu 
çalışmasıyla sonuç
landırılmıştır" denil
di. YÖK'ten yapılan 
yazılı açıklamada, 
YÖK'ün önceki yıl
larda yasanın kendi
sine verdiği yetki ve 
sorumlulukla rektör 
adayı belirleme 
sıralarında değişik
liğe gittiği kaydedil
erek, bazılarında ise 
en yüksek oyla 
gelen isimlerin 
Cunihurbaşkanlığı'n 
a gelen listelerin

sonra Nurettin 
Yurtseven (31) yöne
timindeki 16 NY 962 
plakalı otomobile 
çarpti.
Çarpmanın etkisiyle 
16 NY 962 plakalı 
araç, İsmail Tatar'ın 
kullandığı 16 BTT 66 
plakalı otomobile 
çarparak arıtma 
tesisinin duvarına 
sıkıştırdı.
Kazada ağır yaralı 
olarak Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 16 L 4848 
plakalı otomobil 
sürücüsü Recep 
Yılmaz hayatını kay
betti. Kazada Erbil 
Saçar, Sevgi 
Yurtseven ve kızı 
ikranur Yurtseven 
(3) yaralanarak ‘has
taneye kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.

dışında bırakıldığına 
dikkat çekildi.
21 Temmuz 2008 
tarihli oylamada da 
üniversitelerden 
gelen seçim 
sonuçlarına çoğun
lukla bağlı kalındığı 
belirtilen açıklama
da, bazı üniver
sitelerin rektör aday
larının ise "geniş bir 
mutabakatla" 
değiştirilerek, 
Cumhurbaşkanlığı^ 
a gönderildiği 
kaydedildi. 
Açıklamada, "Diğer 
konularda olduğu 
gibi rektörlük seçim 
süreci de yasaların * 
belirlediği şekilde, 
Yükseköğretim 
Kurulu'nun uyumlu 
çalışmasıyla sonuç
landırılmıştır" denil
di. Rektörlük seçim
leri ile ilgili yapılan 
bazı haber ve 
yorumların kasıtlı 
ve yanlış olduğu 
ifade edildi.

II
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Vatandaşın parasına yazık değil mi?
Bir nolu Cadde tam 

ortasından kazınmış.
Yeni yapılan asfalt yol 

tabiiki bozulmuş.
Bir köşede iki teknik 

adam, çukur kazan doze 
rin kopardığı kabloyu 
bağlamaya çalışıyor.

Yolun bir köşesinde beş altı işçi, 
çukur içinde oturmuş dinleniyorlar.
Trafik ise sahil yolundan verilmiş. 
Çalışmaları yakından görüp 

fotoğraflıyorum.
Bu arada Faruk Güzel, berber 

Hüseyin’in koltuğunda tıraş oluyor.
Bir yandan da bana taş atıyor.
"Bak gör. 5ay önce asfatladılar.

Şimdi bu yolun bozup kablo geçiri 
yortar.

Gemlik’te belediyecilik böyle yapılı 
yor” diyor.
Doğru da diyor.
Bir nolu ve 2 nolu caddelerde 

geçen kış yaya kaldırımların tretuvar 
döşemesi vardı.
Bu bitince yollardaki parke taşlar 

sökülmeden üzerine asfalt döküldü.
Sorduğumda, parkeyi söküp, dolgu 

malezemsi koymak daha büyük bir

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

işçilik ve maliyet getirdiğini söyledi 
İer. Asfalta devam ettiler.
Atatürk İlkokulun önü.
Kız Meslek Lisesi’nin ve Halk 

Eğitimin önleri, Kafoğlu Camii ve 
çevresi, çukurbahçe yolları parke 
taşından kurtuldu, ilk kez asfalt 
yüzü gördü.
Asfalt, pahalı bir hizmet..
Belediyenin bu yollara o gün kaç

YTL. harcadığını bilmiyorum. 
Ama aradan uzun zaman 

geçmeden şimdi TEDAŞ bu 
asfaltı yarıp yer altına kablo 
döşüyorsa asfalta verilen pa 
ralar boşa gitti demektir.
Belediyenin parası vatan-

daşın parasıdır.
Vatandaşın vergilerinden gelen 

paralar ve belediyeye ödenen 
kiralar, vergilerdir.
Şimdi bunun hesabını kim vere

cek?
TEDAŞ’ın kabloları yer altına alma 

çalışması bugün başlamadı.
Aylardır Belediye ile trafo sorunları 

yaşandı.
Orası olacak, burası olacak diye 

anlaşmazlıklar çıktı.
Buna karşın Belediye ile TEDAŞ 

arasında bir iletişimsizlik söz 
konusu.
Bunun sonucu 5 ay önce yapılan 

asfalt yol, şimdi bozuluyor.
Buraya harcanan milyarlarca lira 

çöpe gitti.
Bunun hesabını kim verecek.
Cevap bekliyorum.

Otoparklar satılacak 
araçlarla dolu

Ekonomik 
göstergelerin 
merkezi haline 
gelen otoparklar 
satılık araçlarla 
dolu.
İlçemizde bulunan 
bazı otoparlar İcra 
Müdürlüğü talimatı 
ve Vergi Daisine 
borçları olanların el 
konulan araçları 
yedi emin olarak 
bırakılıyor.
Karsak Deresi 
yakınlarındaki bir 
otoparkta, yurdun 

çeşitli şehirlere ait 
araçların haciz edi 
lerek otoparka bira 
kıldığı ve satış gün
lerinin beklendiği 
öğrenildi.
Oto park yönetici
leri Vergi Daireleri 
ne borcu olan mü 
kelleflerin araçları 
mn trafikten men 
edilerek otoparklara 
çekildiği ve borçlar 
ödenmediği takdir 
de açık arttırma 
suretiyle satışa çıka 
rıldığını bildirdiler. 

Geçtiğimiz aylarda 
Gemlik Vergi 
Dairesinin çeşitli 
otoparklarda bulu
nan 30 yakın aracı 
açık arttırma 
suretiyle sattığı 
öğrenildi.
Ekonomideki daral
ma ve nakit sıkışık
lığı, borçların öden
mesinde büyük 
aksamalara neden 
olurken, 
icra işlemlerinde 
artışların olduğu 
belirlendi

Gemlik Lions Kulübü 
Gazetemizin Basın 
bayramını kutladı

Gemlik Lions 
Kulübü Üyeleri 24 
Temmuz Basın 
bayramı nedeniyle 
gazetemizi ziyaret 
ederek, 
başayazarımız ve 
gazetemizin sahibi 
Kadri Güler’in 
bayaramını kut
ladılar.
Gemlik Lions 
Kulübü Başkanı 
Saadet Çolak ve 

yönetim kurulu 
üyeleri dün öğleden 
sonra Gazetemiz 
bürosunda Baş 
yazarımız Kadri 
Güler’i ziyaret 
etti İer.
Basının sıkıntı gün
ler yaşadığını ve 
bölündüğünü 
söyleyen Çolak, 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin ilçeniz 
sesini yansıttığını. 

köşe yazarlarının 
ulusal konulara 
değindiğini, 
belirterek gazete 
çalışanlarına 
başarılar diledi. 
Başyazarımız kadri 
Güler’de 24 
Temmuz’un basın 
Bayramı olmaktan 
çıktığı-nı, gazeteci
lerin sorunların aza
lacağı yerde 
çoğaldığını söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
bir köyde oturan 
ve bugün 30 
yaşında olan 
Suat Tek, bisiklet 
almadıkları için 
küstüğü ailesi 
ve yakınlarıyla 
23 yıldır konuş- 
muyor.Bin 800 
nüfuslu köyde 
çiftçilik yaparak 
geçimini sağlayan 
Rıdvan-Medine 
Tek çiftinin 
3 çocuğundan biri 
olan Suat Tek, 
7 yaşından 
itibaren ailesi ve 
yakınlarıyla konuş
mamaya başladı. 
İlköğretimini köyün
deki okulunda 
tamamlayan, ilkoku
lun ardından Meslek 
Lisesine giden ve 
burada da hem 
öğretmenleri 
hem de 
arkadaşlarıyla 
konuşan Suat Tek,

onun dışında ailesi, 
yakınları ve köy 
sakinleriyle konuş
mama inadını 
sürdürdü.
Tekirdağ'da asker
liğini yaptığı sırada 
da çevresiyle 
konuşarak iletişim 
sağlayan Suat Tek 
vatani görevini 
tamamlayıp, köyüne 
döndüğünde yine 
konuşmadı. Suat 

Tek, bu süre içinde 
ailesi, yakınları ve 
köy sakinleriyle 
yazarak iletişim 
sağladı.
Suat Tek, neden 
konuşmadığına 
yönelik soruya, 
"Konuşmamamın 
hiç nedeni yok. 
İçimden gelmiyor. 
Bilmiyorum" 
yanıtını verdi.
Memurun "Eş olarak 

kabul ediyor 
musun" sorusuna, 
yazıyla "evet" 
yanıtını vererek 
evlendiği 
AzerbaycanlI 
eşinden boşanan 
Tek, boşanma 
işlemlerinin 
yürütüldüğü 
mahkemede de 
yine yazarak 
derdiğini anlat
tığını belirtti. 
Torununun 
fiziki ve ruhsal 
açıdan hiçbir 
eksikliği 
olmadığını 

belirten Veysel 
Zeybel "Konuşması 
için elimden geleni 
yapıyorum, 
ama bir türlü 
başaramıyorum. 
Bugüne kadar 
birçok doktora 
gittik. Durumun 
psikoljik olduğunu 
söylediler. 
Bir türlü soruna 
çözüm bulamadık" 
diye konuştu

yol kaugasınJa 
tir kişi hıcaManflı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, yol 
verme tartışmasın
da bir kişi, kimliği 
belirsiz kişi tarafın
dan bıçaklandı. 
Hastaneye 
kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun iyi 
oldğu öğrenilirken 
zanlının yakalan
ması için soruştur
ma başlatıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Zafer 
Mahallesi Zafer 
Parki'nda meydana 
gelen olayda, 
motorsikletiyle 
gezen Mustafa 
Batmaz (24), yol 
verme meselesin
den kimliği belirsiz 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

bir kişi ile tartış
maya başladı. 
Tartışmanın 
büyümesiyle 
yanındaki bayanın 
çantasıhndan 
bıçağı alan 
kimliği belirsiz 
kişi, Mustafa 
Batmaz'ı sol 
bacağından bıçak
ladı. Yaralanan 
genç olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis Ambulansı 
ile hastaneye 
kaldırıldı.
Olayın ardından 
kaçan zanlının 
yakalanması için 
soruşturma 
başlatılırken, 
yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

GEMLİK’TE BİR İLK
îi VUK TECRÜBEMİZİ lİLfİSM TEKNOLOJİSİ İLE ItEŞÎİ®

DOSTLARINIZI SLAYT GÖSTERİSİ İLE 
ÖZEL GİBİNİZE DAVET EDİN

|| UNUTULMAZ OLSUN...

CD KUTULARI İÇİNDE ÖZEL TASARIM SLAYT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
PATENTİ MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


UZMANLARTIPMEftKEZİ
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BAĞKUR 

DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA
* FİZİK TEDAVİ 

* GÖZ 
* KADIN HASTALIKLARI 
* ÇOCUK HASTALIKLARI 

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ 

* ACİL 

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ. 
' Adres: İstiklal Cad. Gemlik/BURSA

TEL: 0.224 513 60 40
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ADD’den sok istifa Gökçek yargılanacak
Evinin önünde 
uğradığı silahlı 
saldırı sonucu hay
atını kaybeden Dr. 
Necip 
Hablemitoğlu’nun eşi 
Prof. Dr. Şengül 
Hablemitoğlu, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nden istifa 
etti. Prof. Dr. Şengül 
Hablemitoğlu’nun 
geçtiğimiz ay 
içerisinde yapılan 
ADD Genel 
Kurulu’nda, Genel 
Yönetim Kurulu 
üyesi seçildiği, 
seçimden iki hafta 
sonra da istifasını 
verdiği öğrenildi. 
Ergenekon soruştur
ması çerçevesinde 
tutuklanan ADD 
Genel Başkanı ve 
Jandarma eski Genel 
Komutanı emekli

. Orgeneral Şener

KPSS Ağustos un ilk haftasınıla
Lisansadaylarına 
yönelik Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) 
sonuçları iki hafta 
içerisinde açık
lanacak. Yüz 
binlerce adayın 
katıldığı KPSS 
sonuçlarının 
ÖSYM tarafından en 
erken bir hafta 
içinde en geç ise 
Ağustos ayının ilk 
haftasında açık
lanacağı 
öğrenildi.
Memur olmak isteyen 
yüz binlerce adayın 
28-29 Haziran tarih-, 
lerinde girdiği Lişans 
adaylarına yönelik 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS) 
sonuçları en geç 
Ağustos ayının ilk 
haftasında açık
lanacak. ANKA'nin 
edindiği bilgiye göre 
ÖSYM, sınav 
sonuçlarını Temmuz 
ayı içerisinde açıkla
mak amacıyla çalış
malarını sürdürüyor. 
KPSS'nin açık
lanacağı tarih hala 
belirlenmezken, en 
geç Ağustos ayının 
ilk haftasında açık
lanacağı belirtildi. 
-AĞUSTOS AYINDA 
18 BİN 193 
ÖĞRETMEN KPSS 
SONUÇLARINA 
GÖRE ATANIYOR- 
Binlerce memur 
adayının yanı sıra 
öğretmen adayları da 
KPSS sonuçlarını

Eruygur hakkında 
hazırlanan iddi
anamede, Dr. Necip 
Hablemitoğlu 
cinayetini azmet
tirme iddiasına de 
yer verilmişti. Prof. 
Dr. Şengül 

bekliyor. Öğretmen 
atamaları 21 Ağustos 
2008 tarihinde yapıla
cak. Yapılacak ata
mada öğretmenlerin 
15 bin 744'ü kadrolu 
2 bin 449'u ise 
sözleşmeli olmak 
üzere toplam 18 bin 
193 öğretmenin ata
ması yapılacak. 
Ataması yapılan 
öğretmenler eğitim 
öğretim yılının başla- 
ması ile görev başın
da olacaklar.
-HANGİ BRANŞTAN 
KAÇ ÖĞRETMEN- 
Okul Öncesi Öğret
menliği: 1040 Kişi 
İngilizce Öğretmen
liği: 1550 Kişi 
Bilişim Teknolojileri: 
1172 Kişi 
Din Kültürü Ve Ahlak 
Bil.: 700 Kişi 
Teknoloji Ve Tasarım: 
350 Kişi
Rehber Öğretmenlik: 
1126 Kişi * 
Beden öğretmenliği: 
820 Kişi

Hablemitoğlu’nun 
istifa dilekçesinde, 
dernek faaliyetlerine 
yoğun iş temposu 
nedeniyle zaman 
ayıramayacağını 
gerekçe gösterdiği 
kaydedildi.

Milli Sporcu: 149 Kişi 
Müzik Öğretmenliği: 
528 Kişi
Fen Bilgisi Ve 
Teknoloji: 1063 Kişi 
Sınıf Öğretmenliği: 
6218 Kişi 
Türk Dili: 508 Kişi 
Zihinsel Engelli Öğr.: 
90 Kişi
Türkçe: 90 Kişi 
Resim İş: 405 Kişi 
Sosyal Bilimler: 
435 Kişi
Coğrafya: 125 Kişi 
Lise Matematiği: 
122 Kişi 
Biyoloji: 105 Kişi 
Tarih: 75 Kişi 
Kimya: 16 Kişi 
İmam Hatip: 53 Kişi 
Giyim Ve Tasarım: 
25 Kişi
El Sanatları: 25 Kişi 
İtalyanca: 3 Kişi 
Fizik: 20 Kişi 
Gazetecilik: 4 Kişi 
İspanyolca: 1 Kişi 
Psikoloji: 5 Kişi 
Radyo ve Tv: 7 Kişi 
Denizcilik: 1 Kişi 
Almanca: 30 Kişi

Danıştay Birinci 
Dairesi, ABD 
Büyükelçiliği'ni 
çevreleyen kaldırım
lara demir reflektörü 
konulmasına yargı 
kararlarıyla izin ver
ilmemesine karşın, 
Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek'in 
reflektörleri kaldırma
ması üzerine 
"mahkeme kararına 
uymadığı" gerekçe
siyle hakkında soruş
turma açılmasına izin 
verdi.
ODTÜ'nün 45 

binasını "hukuk" 
gereği yıkacağını 
açıklayan Ankara 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Gökçek'e 
Danıştay'dan "hukuk 
kurallarına uymuyor
sun" mesajı geldi. 
Ankara il Trafik 
Komisyonu'nun 20 
Temmuz 2004 tari
hinde ABD 
Büyükelçiliği'ni 
çevreleyen yaya 
kaldırımlarına demir 
'reflektörlü direklerin 
konulması kararı 
verdi. Ankara 12. 
İdare Mahkemesi ise 
söz konusu kararın 2 
Mayıs 2005 
yürütmesini tarihinde 
durdurdu. Ankara 
Ulaşım ve koordi

Tiinnen’ılen hasına ince gönılernıe
Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
24 Temmuz Basın 
Bayramı nedeniyle 
bir mesaj yayımladı. 
Tüzmen'in mesajında 
Rus aktris Elena 
Korikova'yı kendisi 
ile ilişkilendiren 
medyaya ince bir 
gönderme vardı. 
Devlet Bakanı 
kürşad Tüzmen, 
"Medya çalışanlarının 
iş güvencesi ve 
sosyal güvenlik 
sorunlarının dolaylı 
olarak haber alma 
özgürlüğünü etk
ilediğini" bildirdi. 
Tüzmen, 24 Temmuz 
Basın Bayramı 
nedeniyle yayım
ladığı mesajında, 
toplumun 
ihtiyaçlarının ön 
planda tutulmasının 
medya kuruluşlarının 
öncelikli görevleri 
arasında yer aldığını 
belirtti.
Kültürel değerlerin, 
tüketicilerin, ailenin,

nasyon Merkezi ise 
bu karardan iki yıl 
sonra 9 Ağustos 
2007 tarihinde çelik 
kuşakların kaldırıl
ması kararı verdi. 2 
Mayıs 2005 tarihli 
kararın Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
uygulanmaması üzer
ine Gökçek hakkında 
tazminat davası 
açıldı. Söz konusu 
dava Danıştay Birinci 
Dairesi tarafından 
incelenerek karara 
bağlandı.
-YARGI KARARINA 
UYMAYAN 
GÖKÇEK'E SORUŞ- 
TURMA- 
Danıştay Birinci 
Dairesi, gerekçeli 
kararında, 12. İdare 
Mahkemesi'nin 2 
Mayıs 2005 tarihli E: 
2005/495 sayılı 

çocukların ve genç
lerin korunması, 
genel ahlak ve kural
lara uyulması, kişi
lerin ve sosyal gru
pların haklarını ihlal 
edici yayınlardan 
kaçınılması gerektiği
ni ifade eden 
Tüzmen, şöyle 
devam etti:
"Var olan sorunlar 
meslek örgütleri ve 
sivil toplum kuru
luşları ile işbirliği 
yapılarak ve yeni 
kriterler geliştirerek 
çözümlenmelidir. 
Medyada etkili dene
tim yöntemlerinden 
biri öz denetimdir. 
Bununla beraber, 

kararının en geç 30 
gün içerisinde uygu
lanması gerektiği 
belirtildi. Gerekçeli 
kararda, "9 Ağustos 
2007 gününe kadar 
anılan mahkeme 
kararını uygula
mayan Ankara 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı'nın başı 
ve tüzel kişiliğinin 
temsilcisi olan 
ilgiliye isnat edilen 
eylemin, hakkında 
soruşturma yapıl
masını gerektirecek 
nitelikte bulunduğu 
anlaşıldığından, 
soruşturma izni ver
ilmemesine ilişkin 
yetkili merci kararına 
yapılan itirazın kab
ulüne" karar verildiği 
bildirildi. Söz konusu 
karar ile Gökçek'e 
yargı yolu gözüktü.

tarafsız basın meslek 
kuruluşlarının ve 
gönüllü teşekküllerin 
denetimiyle art niyetli 
yayınların doğal bir 
toplumsal muhalefet 
sayesinde kontrol 
edilmesi özendirilme
lidir. Medya çalışan
larının iş güvencesi 
ve sosyal güvenlik 
sorunları dolaylı 
olarak haber alma 
özgürlüğünü etkile
mektedir. Bu nedenle 
medya çalışanlarının 
uluslararası standart
larda bir çalışma ve 
iş güvencesine 
kavuşturulması için 
çalışmalarımız 
sürdürülmektedir."
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‘GELİYORUM DİYEN DEPREM VE GEMLİK'

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

Gemlik karma bir nüfusa sahip olduğu 
için zenginlik arz etmektedir. Bu da toplum
sal gelişime daha açık olduğunun gösterge
sidir. Ancak, bu zenginliği beslemek sivil 
toplum kuruluşları gibi halkla bağdaşan 
toplulukların varlığıyla mümkün olur.

Sivil toplum kuruluşlarının ülke 
sosyalleşmesine ve çağdaşlaşmasına çok 
büyük katkılar sağladığı bilinen bir gerçektir.

İlçemizde bu olgunluğa yavaş yavaş 
erişmektedir. Yaklaşık iki ay önce kurulan 
Gemlik Gönülleri Derneği geçtiğimiz 
Çarşamba akşamı çok güzel bir organizasy
on gerçekleştirdi.

Gemiik'in en önemli güncel sorunlarının 
başında gelen 'deprem' olgusunu gündeme 
taşıma misyonunu üstlenmesi, gerçekten 
takdire değer.

Katılımın geniş olduğu bu etkinliğe 
ekranlardan yakından tanıdığımız ve Türk 
halkının bilimsel görüşlerine çok önem ve 
değer verdiği, İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Sayın Oğuz GÜNDOğDU konferans 
konuşmacısı olarak katıldı.

'Geliyorum Diyen Deprem ve Gemlik' 
başlıklı konuşmasında dikkate alınması, 
aynı zamanda irdelenmesi gereken olgu ve 
olaylara değindi.

İlçemizin olası bir depreme çok yakın 
olduğu, Tsunami gibi bir felaketin Sumatra 
Adasındaki gibi yapı itibariyle olmayacağını 
ancak, bunun daha küçük ölçeğinde gerçek
leşebileceğini vurguladı. Sayın 
Gündoğdu'da herkes gibi yapı denetimsi
zliğinden muzdarip.

Benim dikkatimi çeken en önemli nokta
lardan bir tanesi de; Gemlik'te eğer çürük 
bina varsa ya bunu sağlamlaştırın ya da 
yasal olarak yıkım olaylarını bir an önce 
gerçekleştirin demesiydi. Yetkililerin bunu 
asla göz ardı etmemesi gerekir.

En çarpıcı sözü ise gayet açık ve net 
şuydu: "Pahalı ödeyeceksiniz". Bu sözün 
ardından daha başka ne denir ki?

Gerçekten Gemlik tarihinde uzunca yıllar 
deprem olmadığı biliniyor. Bu da potansiyel 
tehdide daha yakın olduğumuzun bir işareti.

Bu tür halkı aydınlatma oluşumlarının 
daha sık yapılmasından yanayım. Gemlik 
Gönüllüler Derneği Başkanı Sayın Metin 
Beytüzün, Başkan Yardımcısı Sayın 
Fahrettin Akar, Genel Sekreter Sayın Kamil 
Hocaoğlu ve Yönetim kurulu üyelerinin 
gerçekleştirdiği bu ilk etkinlik bence çok 
yararlıydı.

Burada ayrı bir parantez açmak istediğim 
bir şey var. Yıllarca doğal afetler konusunda 
ve halkın sevgisini kazanmış, engin bilgi ve 
deneyime sahip Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve 
aynı zamanda Türkiye İtfaiyeciler Birliği 
Onursal Başkanı Sayın Sabri Yalını da bu tür. 
etkinliklere olan duyarlılığından dolayı bir 
Gemlikli olarak yürekten teşekkürler...

ELEMAN ARANIYOR
Madencilik sektöründe 
hizmet veren firmamıza 

Asil Çelik ve Empet Metalürji 
Gemlik sahalarında çalışmak üzere 

En az ilkokul mezunu 
Askerlik görevini yapmış 

VASIFSIZ BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR 
EMPET METALÜRJİ SAN. TİC, LTD. ŞTİ, 

Eski Orhangazi Cad. Mezbaha Karşısı 
No: 42 Gemlik/BURSA 
TEL: 0224 514 82 56

Emek Tatlı GSM: 0.533 338 08 43 
Faruk Bozkurt GSM: 0.532 778 33 61

GEMÜK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
HIZLI YARIŞÇI 
SIRADIŞI

ELEMAN ARANIYOR
J * Jy ' ' 'Yâ.

r BAYAN BULAŞIKÇI
TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK
35 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Müracaat
İflIllllF inş.Zey.GıdaTaş. Tur. EftE 1 7

San. ve Tic. Ltd. Şti. I / UU

(Rezervasyon 
Tel :513 33 21)

14.00-16.30
14.00 - 16.30

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Prim affı icı'o 730 iin Iraîinını ölü
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, SSK ve 
Bağ Kur prim 
borçlarının yapı
landırılması için dün 
itibariyle 739 bin 406 
başvuru olduğunu, 
yapılandırılan borç 
miktarının ise 
11 milyar 90 milyon 
453 bin YTL'yi bul
duğunu bildirdi. 
Meclis Genel 
Kurulu'nda, CHP 
Bilecik-Milletvekili 
Yaşar Tüzün'ün, 
gündemdışı konuş- , 
masına yanıt veren 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, SSK ve 
Bağ Kur prim borcu 
olan işveren ve sig
ortalılara prim affın
dan yararlanmak için 
tanınan sürenin 
28 Temmuz'da 
dolduğunu bildirdi. 
Prim affından yarar- . 
lanmak için dün 
itibariyle, 
272 bin 91 SSK'lı 
işveren, 467 bin 315 
Bağ Kur'lu olmak 
üzere 739 bin 406

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

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

■ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZİÇİN BİZİARAYINIZ |
---------------------- .--------------------------------------2________________________________________________ Sg

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

•Efe

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

başvuruda bulunul
duğunu bildiren 
Çelik, yine dün 
itibariyle yapı
landırılan borç mik
tarının 11 milyar 90 
milyon 453 bin 995 
YTL olduğunu söyle
di; Çelik, yapılan 
tahsilatı ise 1 milyar 
386 milyon 154 bin 
219 YTL olarak açık
ladı. Çelik, 
"Taksitlerle birlikte 2 
yıl içinde yapılandır

ma kapsamında 
yatırılacağı beyan 
edilen tutar 6 milyar 
395 milyon 243 bin 
YTL civarında" dedi. 
Başvuruların son 
güne bırakılmaması 
uyarısına rağmen 
yoğunluk 
yaşandığını dile 
getiren Çelik, il 
müdürlüklerinin 
Cumartesi-Pazar 
günü de çalışacağını 
şöyledi.

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer 
Çağlayan, indirimli 
satışların 
inandırıcılığını kay
bettiğini belirterek, 
bundan sonra 
indimlerin yılın belli 
dönemlerinde 
yapılabileceğini 
açıkladı.
Ekonomi 
Gazetecileri 
Derneği’nin düzen
lediği EGD 
Buluşmalarının 
konuğu Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Zafer 
Çağlayan oldu. 
Göreve geldiğinden 
bu yana geçen 
süreçte yaptığı 
çalışmalardan 
oluşan sunumunda; 
tüketicinin dikkatini 
çekecek bazı konu
lar masaya yatırıldı. 
Bunlardan biri 
indirimli satışlar 
konusu. Satışları 
artırmak bazen de 
tüketici nezdinde 
şirin görünmek 
isteyen firmalar 
sezonda sundukları 
ürünlerle indirimde 
sundukları ürünlerin 
kalitelerini aynı 
düzeyde tutmadı. 
Sezon sonu yapılan 
indirimler artık 
sezon ürünlerinde 
de uygulanmaya 
başlandı. Ancak 
indirimli satışlar için 
ayrı ürünler kul
lanan şirketler 
zaman içinde 
tüketicinin güvenini 
kaybetmeye hatta 
sektörün itibar kay

betmesine neden 
oldu.
Zafer Çağlayan, 
mağazaların satış 
politikasında yılda 
defalarca düzenle
nen “son indirim, 
büyük indirim, 
zararına satıyoruz” 
tarzındaki fiyat 
düşürmelerin tüketi
cide artık güven 
bırakmadığım söyle
di. Çağlayan; 
indirim dönem
lerinin yılda iki defa 
sezon sonlarında 
belirlenmiş tarih
lerde yapılacağını 
bildirdi.
İndirim tarihleri; 15 
Ocak - 1 Mart, 15 
Temmuz -1 Eylül 
olarak açıklandı. 
Çağlayan ayrıca, 
nerdeyse yıllar 
süren tasfiye 
nedeniyie gerçek
leşen indirimli 
satışlara da bir 
zaman sınırı 
getirdiklerini ifade 
etti. Tasfiye dönemi 
2 ay sürecek, o 
sezon boyunca yani 
6 aylık sürede her 
şey son bulacak. 
Zafer Çağlayan, 
bankaların, kredi

kartı kullanıcılarına 
uyguladığı yıllık 
ücreti kaldırma 
yönündeki çalış
maların son duru
muna ilişkin bilgi 
verdi. Çağlayan 
“bankalar yıllık kart 
ücretini ortadan 
kaldıracak, kredi 
kartı almak isteyen
ler sadece kartı ilk 
aldıkları anda 
bankanın belirlediği 
ücreti ödeyecek” 
dedi. Ayrıca zaten 
herkes bu yıllık kart 
ücretini ödemiyor
du, bankalar bunu 
her müşteriye 
uygulayamıyordu 
diyen Bakan 
Çağlayan, gücü 
yeten yetene yani 
diyerek bu kart 
olayını da böyle 
çözdüklerini ifade 
etti. Yine tüketiciyi 
korumaya yönelik 
çalışmalardan biri 
de ithal edilen her 
ürünün sahip 
olması gerekendir 
özellik: ürüne ait 
Türkçe kullanım 
kılavuzu, ürünün 
tüm özellikleri, 
garanti belgesi ve 
içerikleri.

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

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

MPSAATTE 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

5

s

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Döğalgaz Poliçesi Yapılır.

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

t

i

ELEMAN ARANIYOR
CHPİLÇEBİNASINDAÇAIIŞACAKLİSE 

raııifflisEHHira 
GSM : 0 535 t60 53 65

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Ispanak körlüğe 
de şifa imiş Hipertansiyonla başetmek mümkün

Bir çok faydası 
bulunan ıspanağın, 
yaşlılık nedeniyle 
oluşan körlüğü 
önlediği belirtildi 
Ispanağın yaşlılık 
nedeniyle oluşan 
körlüğü önlediği 
ileri sürüldü. Bilim 
adamları, ıspanağın 
adaleleri güçlendir
menin yanı sıra 
gözleri de 
koruduğunu tespit 
etti. Ispanağın 
yaşlılık nedeniyle 
gözde leke oluş- 
masınr (macuiar 
degeneration) 
engellediği 
kaydedildi. Bir yıl 
boyunca, haftada 
4 ile 7 kez ıspanak 
yiyenlerin, bu 
hastalığı önleye
bildikleri kaydedildi. 
Ispanağın, gözlerin 
"karşı ışıkta" ve 
"parlak ışıkta" daha 
iyi görmesini 
sağladığı, gece 
görüşünü 

kuvvetlendirdiği 
kaydediliyor.
Ispanağın, "Macuiar 
Degeneration" 
hastalığı nedeniyle 
kör olmuş insanlar
da, tekrar görmeyi 
sağlayabileceği de 
belirtiliyor.
Ispanağın içinde 
bulunan 
"Carotenoid" 
madde "Lutein"in 
gözleri koruduğunu 
belirtiyor.
Öte yandan , içer
iğinde demir, vita
minler ve enzimler 
bulunan ıspanağın 
vücudun dayanık
lılığını artırdığı, kan
sızlığı ve gelişme 
bozukluğunu 
giderdiği, soğuk 
algınlığına karşı 
koruduğu belirtiliy
or. Kalp ve gelişme 
bozukluğunu 
giderdiği ifade 
edilen ıspanak, kalp 
adalelerini ' 
kuvvetlendiriyor.

Sessiz ilerlediği için 
sinsi hastalık da 
denilen hipertansiy
on, kontrol altına 
alınmazsa kalp 
krizi, beyin kana
ması gibi sonuçlar 
doğurabilir.
Ataşehir Memorial 
Tıp Merkezi İç 
Hastalıkları 
Bölümü’nden 
Uz. Dr. Deniz Şahin 
Şimşek, 
“Hipertansiyon 
hastalığı” hakkında 
bilgi verdi.
Ailenizde hipertan
siyona yatkınlık 
varsa, aşırı kilo
luysanız, stresli, 
hareketsiz bir 
yaşamanız varsa ve 
yaşınız da 40*a 
dayandıysa dikkatli 
olun; siz de yüksek 
tansiyon tehdidi 
altında olabilirsiniz. 
Büyük ya da küçük 
tansiyondan herhan
gi birinin normal 
değerlerin üstünde 
olması "hipertansiy
on" (yüksek tansiy
on) olarak 
adlandırılır. Büyük 
tansiyonun 140 ya 
da küçük.tansiy
onun 90 mmHg’nın 
üzerinde olması 
hipertansiyon olarak 
kabul edilir.
Fazla kilolu kişiler, 
hareketsiz bir 
yaşam sürenler ve 

sürekli strese maruz 
kalanlar risk altında 
İki tip tansiyon 
hastalığı vardır.
Esansiyel (primer' 
tip denilen hipertan
siyonun tam olarak 
nedeni bilinmez ve 
hastaların yüzde 9O'ı 
bu gruptadır.
Genetik yatkınlık 
(ailede tansiyon 
hastalığının bulun
ması) önemlidir. 
Risk faktörleri (aşırı 
tuzlu beslenme, 
stres, hareketsiz 
yaşam, obezite) 
ortaya çıkışını hız
landırabilir. İkincil 
(sekonder) hipertan
siyon ise böbrek ve 
böbrek üstü bezleri
ni, tiroid bezini 
ilgilendiren hastalık
lar, gebelik, kul
lanılan bazı ilaçlara 
bağlı olarak gelişir. 
Yapılan istatistiklere 
göre toplumun 
%20'si ve 55 yaşın - 
üstündeki kişi
lerinse %50'si yük
sek tânsiyon has
tasıdır. Ailesinde 
yüksek tansiyon-felç 
ûyKUSÂi OidHıûr, ou 
yaş üstündekiler, 
erkek ve menopoz 
sonrası kadınlar, 
aşırı tuz, sigara ve 
alkol kullananlar, 
fazla kilolu kişiler, 
hareketsiz bir 
yaşam sürenler Ve

sürekli strese maruz 
kalanlar risk altın
dadır.
Nefes darlığı, 
başağrısı, burun 
kanaması ve kulak 
çınlamasına dikkat! 
Hastaların büyük bir 
çoğunluğunda her
hangi bir belirti ver
mez, bu nedenle 
yüksek tansiyona 
“Sinsi katil” de 
denilir. Çoğu zaman 
ilk belirti beyin 
kanaması olabilir. 
Bilinmesi için tek 
yol belirli araklıklar- 
la kan basıncını 
ölçtürmektir. Bazı 
hastalarda ise 
ensede zönklayıcı 
tarzda ağrı, baş dön
mesi, nefes darlığı, 
burun kanaması, 
kulak çınlaması,, 
görme bozuklukları - 
olabilir. .
YÜKSEK 
TANSİYONLU 
KİŞİLERE 
ÖNERİLER ;

1) Kilolu hastaların 
kilo vermeleri tan
siyonlarının 
düşmesini sağlar.
2) Tuz aliminin kısıt

lanması: Vücudun 
tuza da ihtiyacı 
olduğundan tama
men tuzsuz diyet 
tavsiye edilmek. 
Aşırı tuz içeren 
salamura gıdalar, 
zeytin, turşu gibi 
yiyeceklerin yen
memesi, salataya 
tuz konulmaması, 
yemek pişirirken 
katılan tuz mik
tarının azaltılması 
yeterlidif.
3) Sigaranın bırakıl

ması
4) Alkol tüketiminin 
azaltılması
5) Egzersiz: 
Hipertansiyonlu 
kişilerde düzenli 
yapılacak isotonik 
egzersizlerin (tem
polu yürüyüş, 
yüzme ) yararlı 
olduğu bildirilmiştir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme . 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 5.7
Karayolları. 513 13 08

iLiman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md.. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Srcl. 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.
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
Ânıtur 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
Habaşgâz 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. cnoıçoMer.Sağ.Ocağı °13 " 29
Tomokay Tomografi 00
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 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

NÖBETÇİECZANE

25 Temmuz 2008 Cuma 
ÇAĞLAR ECZANESİ 

Pazar Cad. No:25-GEMLİK 
Tel: 0.224 5133552

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36. SAYI : 3118 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)





O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
V \ PĞney*m*1 kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz. 

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2-3-4-5-6-7-8

2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

3.900 YTL
4.150 YTL
5.000 YTL
6.000 YTL

Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazî yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLARA 
HAFTADA 6 SAAT 

4-5-6-T-8 SINIFLARA 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
26 Temmuz 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

120 öğrenci birinci tercihinde okula kayıt yaptıracak

Muin lisesini kazanlar helli olılıı
2008-2009 eğitim ve 
öğretim yılında, 
CBAL’ne alınacak 120 
öğrencinin ilk sırasını 
Gaziantep Şahinbey 
Kocatepe İlköğretim 
Okulu öğrencisi Samet 
Oltan Ağcabey kazandı. 
Ağcabey’in OKS MF 
puanı 449.264, OKS TM 
puanı ise 458.731 
olduğu bildirildi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesine yurdun çeşitli 
yerlerinden 
tercihler yapıldığı 
görüldü.

Kadri GÜLER’in 
Haberi Sayfa 3’de

ADI SOYADI OKS TM 
1-S. Oltan AĞCABAY 458.731 
2- Mert ÇULHAOĞLU 457.659 
3- Hüseyin GÖÇKEN 455.203 
4-Merve ÖRNEK 452.074 
5-İzel YAŞ 451.219
6-Merve PAS 448.072
7-Mert ÜNGÖREN 447.776 
8-Cansu YOKUŞ 444.885 
9-Seda YETKİNER 443.415 
10-M. Şamil ŞAHİN 441.040 
11-Furkan BALAMÜR . 439.647 
12-Seren AKCEYLAN 437.587 
13- İlkay ERDENİZ 435.724 
14- Zehranur AYYILDIZ 434.396 
15-Ertuğrul KÜÇÜK 433.895

OKULÜ 
Gaziantep Kocatepe İ.Ö.O. 
Özel Bursa Yeni Kültür İ.Ö.O. 
Gemlik Şehit Etem Yaşar İ.Ö.O 
Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O 
Gemlik Tic. ve San. Od,G. İ.Ö.O. 
Gemlik Umurbey A.Fehmi İ.Ö.O 
Gemlik Şehit Etem Yaşar İ.Ö.O. 
Gemiyric. ve San. Od. Gazi LÖ.O. 
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi LÖ.O. 
Gemlik Cumhuriyet LÖ.O.
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik K.Kumla Ali Kütahya İ.Ö.O. 
Gemlik K.Kumla Ali Kütahya LÖ.O. 
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik Umurbey A.Fehmi İ.Ö.O

Devamı sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_güler@hotmall.com

Güne Bakış

Yeni oluşum
Gemlik’te geçtiğimiz günlerde yeni 

bir dernek kuruldu.
Bu dernek önceki gün de ilk etkin

liğini düzenledi.
Bir konuşmacı getirdi.
Bir de Türk sanat Müziği konseri 

düzenledi. Devamı sayfa 5’de

MMİIIİIİIHİIBIİ
Merkezi İstanbul’da olan MOPAŞ 

Mağazalar zincirinin 37. Gemlik’e açıldı

Orhangazi Caddesi üzerinde bulu
nan ve 600 metre kare alana sahip 
olan MOPAŞ Alışveriş Mağazası’nın 
açılışı büyük ilgi görürken, açılışa 
gelenlere dağıtılan promosyon 
ürünleri kısa sürede tükendi. 4’de

İn ıııtoı tel
Mili tİİUİ

İstanbul 13.Ağır Ağustos veya Eylül
Ceza Mahkemesi ' ayında yapılması
savcılığın kendisine
gönderdiği 
Ergenekon iddi
anamesini kabul 
etti. Mahkeme ilk 
duruşma tarihini 
belirleyecek. İlk 
duruşmanın

bekleniyor.
1 Temmuz'da yapı 
lan operasyonun dı 
şında kalan 48'i tu 
tuklu 38'i tutuksuz 
86 şüpheli mahke 
mede yargılanacak. 
Haberi sayfa 2’de

Yaz okfllu tatile girdi
Gemlikspor bünyesinde açılan ve 
18 Haziran2008 günü başlayan 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yaz 
Spor Okulları, dün ilk yarı tatiline 
girdi.
İlçe Atatürk Stadında düzenlenen 
törenle tatile giren minikler, kısa 
bir tatil yapma sevincini yaşar
larken, bir haftalık tatilin ardından 
2. etap'ın kursuna katılacaklar.
Ercüment ESEN’in Hab. sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ler@hotmall.com
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Kavga nedenleri..
21 temmuz'da "Barış içinde kardeşçe yaşa

mak" diye bir yazı yazmış ve sonunda da bu 
kavga ne diye bir soru sormuştum?

Kavganın yanıtını ve tüm sorunların esas kay
nağını Sevgili dostum Ayhan şöyle açıklamış:

1) ABD nin Büyük Ortadoğu ProjeSi'nin uygu
lamaya sokulması.(Parçalanmış ve Ulusal devlet
leri yıkılmış Lapa 28 İslam Ülkesi)

2) BOP'un eş başkanı olduğunu söyleyen 
başbakanın ve Gül'ün temsil ettiği kesimlerin 
siyasal ve kişisel çıkarlarını ve kaderlerini ABD' 
nin.Büyük Ortadoğu Projesi hedefiyle bir
leştirmesi. '

Bunlar önemli iddialar ve gerekçeler..
Ancak en az bunlar kadar önemli gerekçeler 

de var: .
Tuncay Güney diye bir adam var..

’ Sürekli bir şeyler söylüypr.
İşte onun söyledikleri arasında çok ciddi olan

lar da var..
Ve onun söylediklerinin ana temasını akçeli ■ 

ilişkiler oluşturuyor..
Örneğin ülkede ortalığı toza dumana katan 

Ergenekon davası da onun
2 Mart 2001'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü 

.Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesj'nde verdiği 
ifade ve teslim ettiği bazı belgelere dayandırılıyor.

Önce onun kim olduğuna bir göz atalım..
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz de 

soruşturmayı Tuncay Güney'in ifadelerine göre 
yürütüyor. İşte Savcı Zekeriya Öz'ün ifadesine 
dayandığı Tuncay Güney'in gerçek kimliği!...

. Adı: Tuncay Güney.
. Çorum'un Kargı ilçesi nüfusuna kayıtlı. 

1972 doğumlu.
2001'de aldığı 10 yıllık ABD vizesiyle, 7 yıldır 

New York'ta yaşıyor.
• Tuncay Güney, CIA denetimindeki "New York 

Igstitutes" adlı web sitesinin Genel Yayın 
Yönetmeni!*

Babası, turiçay Güney çok küçükken ölüyor. 
Yetim ve yoksul. Çorum'dâ okurken İmam Hatip 
Liseşi'nde "ağabeyler" tarafından fark ediliyor. 
İstanbul'a getiriliyor.

Ünlü "babalar ve oğullar" uygulamasına 
maruz kalıyor. Kişiliği yok ediliyor. Suç işleyecek 
bir makine haline getiriliyor. Irzına geçilerek 
eşcinsel yapılıyor. Önce Isrnailağa dergahınayer- 
leştiriliyor. Sonra hızla ilerliyor ve Fethullâh 
Gülen tarikatına dahil oluyor. 1989-1991 yıllan 
arasında Fethullâh Gülen'in özel kalemi olarak 
cemaatte görev yapıyor.

Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst 
katındaki Fethullah'ın bürosunda randevuları o 
düzenliyor. Görüşmelere katılıyor. Samanyolu 
televizyonunun kurumasını sağlayan ekipte yer 
alıyor. Oıdönemde Samanyolu televizyonunda 
programlar yapıyor.

Zamanın Başbakanı Tanşu Çiller ve Bülent 
Ecevit'i bile programına konuk ediyor. 1993-1996 
yjllarında Akşam, gazetesinde muhabirliğe başlıy
or. 1998 Ocak'ında yayın hayatına başlayan haf
talık Strateji dergisinin Haber Koordinatörü 
görevini yürütüyor. Şu anda Kanada'da Haham # 
Olarak görev yapmaktadır.

Şimdi de onun kendi ağzından-söylediği 
eylemlerine göz atalım;

"Doğu Perinçek'in Bekaa kampında Abdullah 
Öcalan'la yaptığı görüşmelerin fotoğraflarını 
PKK'dan alıp MIT'e getirdim. Lübnan'da PKK'nın 
adamıyla buluşup, fotoğrafları teslim aldım, 
getirip teslim ettim.

Fethullahçıların Erbil'deki kolejinin kapan
masını önlemek için PKK'ya 15.000 doları ben 
götürüp verdim.

Tansu Çiller ile Abdullah Çath'yı birlikte 
gösteren fotomontaj fotoğrafı DYP milletvekiline 
2.5 milyar lira karşılığında sattım.

Büyük Birlik Partisi'ninin kuruluşu için 
. Fethullâh Gülen'in verdiği para destesini Muhsin 

Yazıcıoğlu'na teslim ettim."
-Bunlar hep iddia ..
Kanıtlanıncaya dek de iddia olarak kalacak. 
Bunların üzerine yorum yapmaya gerek yok.. 
Öteden beri yapıla gelenlerle yan yana konul

duğunda '.'akçeli ilişkilerin" dengeleri bozduğu 
ve kavganın "ana" nedeni olduğu ortaya çıkıyor.

İstanbul 13.Ağır 
Ceza Mahkemesi 
savcılığın kendisine 
gönderdiği 
Ergenekon iddi
anamesini kabul etti. 
Mahkeme ilk duruş
ma tarihini belirleye
cek. İlk duruşmanın 
Ağustos veya Eylül 
ayında yapılması 
bekleniyor.
Kamuoyunun bir yılı 
aşkın süredir merak
la beklediği 
Ergenekon soruştur
masına ilişkin iddi
aname, 14 . . 
Temmuz'da İstanbul 
13'üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi-'ne gön
derilmişti.
1 Temmuz'da 
yapılan operasy
onun dışında kalan 
48'i tutuklu 38'i 
tutuksuz 86 şüpheli 
hakkındakisuçla- 
malar şöyle:
- Silahlı terör örgütü 
kurmak ve yönetmek 
- Silahlı terör 
örgütüne üye olmak 
- Silahlı terör

örgütüne yardım 
etmek
- Cebir ve şiddet 
kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti 
hükümeti ve devleti
ni ortadan kaldırmak 
veya görev yap
masını engellemeye 
teşebbüs etmek
- Türkiye 
Cumhuriyeti 
hükümetine karşı 
halkını silahlı isyana 
tahrik

- Patlayıcı madde 
bulundurmak, atmak 
ve bu suçları azmet
tirmek
- Halkı kin ve düş
manlığa alenen 
tahrik
- Silahlı madde 
bulundurmak, atmak 
ve bu suçü azmet
tirmek
- Danıştay, 
Cumhuriyet gazetesi 
saldırılarını azmet
tirmek

- Devletin güven
liğine ilişkin gizli ] 
belgeleri temin j 
etmek, kişisel veri
leri elde etmek ve 
kaydetmek."Ergenek 
ön" soruşturmasına 
ilişkin hazırlanan 9 
iddianameyi kabul 
eden İstanbul 13.
Ağır Ceza 
Mahkemesi, ilk I 
duruşma tarihini 20 
Ekim 2008 olarak jl 
belirledi.

S SflTIlIK-KİRflllKLÜKDAİRElElIveİŞVERlEllİ
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

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 PAİRFIER
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 n^imal daire
KİRALIK DAİRELER ve İS YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı 
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.cpm.tr Tel: 51342 21 Fax: 513 17 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.cpm.tr
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120 öğrenci birinci tercihinde okula kayıt yaptıracak

ijıaılolıı lisesini kazananlar tel I i oldu
***^Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ni birinci sıradan Gaziantep Şahinbey 
Kocatepe İlköğretim okulu öğrecisi Samed Oltan Ağcabay, 458.731 TM puanıyla kazandı.
OKS sınavlarında 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi nı ter
cih eden öğrencilerin 
birinci tercih sırala
maları belli oldu. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nden yapılan 
açıklamada, 2008-2009 
eğitim ve öğretim 
yılında, CBAL’ne alı
nacak 120 öğrencinin 
ilk sırasını Gaziantep 
Şahinbey Kocatepe 
İlköğretim Okulu

öğrencisi Samet Oltan 
Ağcabey kazandı.
Ağcabey’in OKS MF 
puanı 449.264, ÖKS 
TM puanı ise 458.731 
olduğu bildirildi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesine yurdun 
çeşitli yerlerinden 
tercihler yapıldığı 
görüldü.
Birinci sıracı 
Gaziantep’ten bir' 
öğrenci alırken, 
Gemlik’ten 86 İlköğre

tim okulu öğrencisi 
CBAL’ye girmeye hak 
kazandı.
İzmir, İstanbul ve 
Bursa dan da puanları 
tutan öğrenciler 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ni ter
cih edebilecekler.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ne 120. sırada 
Bursa Nilüfer Koç 
İlköğretim okulu 
öğrencisi Mert Şahin 
396.546 puanla gire

ADI SOYADI OKS TM
1-Samed Oltan AĞCABAY 458.731
2- Mert ÇÜLHAOĞLU 457.659
3- Hüseyin GÖÇMEN 455.203
4- Merve ÖRNEK 452.074
5- İzel YAŞ 451.219
6- Merve PAS 448.072
7- Mert ÜNGÖREN 447.778
8- Cansu YOKUŞ 444.885
9- Seda YETKİNER 443.415
10- Muhammed Şamil ŞAHİN 441.040
11- Furkan BALAMUR 439.647
12- Seren AKCEYLAN 437.587
13-İlkay ERDENİZ 435.724
14- Zehranur AYYILDIZ 434.396
15- Ertuğrul KÜÇÜK 433.895
16-Ayçan ÜÇ KARDAŞ 433.799
17- Arif Emre ÇELİK 433.762
18- Ali ALTINTAŞ 432.083
19- Can CANBAY 431.785
20- Kemalcan ŞİMŞEK 430.188
21-Yusuf ŞİMŞEK 430.174
22- Deniz ERDUR 430.125
23- Erkan BARUTÇUOĞLU 430.024
24- Tuğba BEKİ 429.704
25- Meltem BAYRAK 429.445
26- Müge BAYRAK 428.384
27- Anıl Kaan KURTAY 428.035
28- Mustafa Şahin BAŞDEMİR 427.570
29- Abdullah BAYKAL 426.703
30- Yalçın YAMAN 424.856
31- Pınar BAYDAR 424.794
32- Dinçer TUNCAY 424.112
33- Kemal Emre TUĞRUL 423.646
34- Çağatay GÜLTEKİN 423.269
35- Fatih YILDIZ 423.066
36- Büşra KURT 422.817
37- Akif BAŞ 421.817
38- Gülizar Şule AĞAN 421.478
39- Dilan KAHRAMAN 421.456
40- Öykü SARIGİL 420.790
41- Muhammed Ehes EVKURAN 420.155
42- Özkan Can ÖZGÖNÜL 419.756
43- Birkan VARİŞLER 417.120
44- Ashhan ÖZDAMAR 417.074
45- Mikail ÖZDEMİR 416.979
46-Deniz BERK 416.091
47* Kürşat Fatih SEZER 415.701
48- Selin ŞAHİN 414.927
49- Buse AKINCI 414.792
50- Büşra DARAKLI 414.605

bilecek.
KAYITLAR 

j 28 TEMMUZ DA 
i BAŞLAYACAK
I Celal Bayar Anadolu 

Lisesi’ne girmeyi hak 
kazanan öğrencilerin 
kayıtlar!, 28 Temmuz - 
4 Ağustos tarihleri 
arasında yapılacak..
Kayıtlardan boş kalan 

. kontenjanların doldu
rulması için başvuru
lar ise 5 Ağustos 
tarinde başlayacak.

OKULU 
Gaziantep Kocatepe İ.Ö.O. 
Özel Bursa Yeni Kültür İ.Ö.O. 
Gemlik Şehit Etem Yaşar İ.Ö.O 
Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O 
Gemlik Tic. ve San. Odası Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik Umurbey Abdullah Fehmi İ.Ö.O 
Gemlik Şehit Etem Yaşar İ.Ö.O. 
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik Cumhüriyet İ.Ö.O.
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik K.Kumla Ali Kütahya İ.Ö.O. 
Gemlik K.Kumla Ali Kütahya İ.Ö.O. 
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik Umurbey AbdullahFehmi İ.Ö.O 
Gemlik Kurtul İ.Ö.O.
Gemlik Şehit Cemal İ.Ö.O.
Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O 
Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O 
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Orhangazi Orhanbey İ.Ö.O.
Gemlik Tic. ve Sân. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik 11 Eylül İ.Ö.O.
Gemlik Şehit Cemal İ.Ö.O.
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Özel Bursa Yeni Kültür İ.Ö.O.
Gemlik 100. Yıl İ.Ö.O.
Gemlik Şehit Etem Yaşar İ.Ö.O.
Gemlik Atatürk İ.Ö.O.
Gemlik 11 Eylül İ.Ö.O.
Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
Gemlik Şehit Etem Yaşar İ.Ö.O.
Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O. 
Gemlik Cumhüriyet İ.Ö.O. 
Gemlik Kurtul İ.Ö.O.
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
İzmir Aliağa Gazi İ.Ö.O.
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Bursa Nilüfer Özel İlkbahar İ.Ö.O. 
Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
Gemlik 11 Eylül İ.Ö.O.
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O. 
Gemlik Borusan İ.Ö.O.
Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O. 
Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O

Devamı 
Pazartesi
günü ..

Diş Hekimi
Özcan VURAL

oztanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YauYORUM

Rektör seçimleri
Bir önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Nec 

det Sezer rektör atamalarında farklı ter
cihler yapıp, üniversitelerdeki seçimin 
sonuçlarına uymayınca ortalık birbirine 
girmişti.

Bu yıl da ortalık karıştı, üniversite rek
tör seçimleri tam anlamıyla üniversitenin 
içinin, ruhunun oyulması şeklinde devam 
ediyor.

Sayın okurlarım; yürürlükte ki yasalara 
göre; üniversiteler bütün öğretim üyeleri 
nin katılımıyla 6 rektör adayı seçiyor. 
Adaylar YÖK’e bildiriliyor.

YÖK bazen sıralamayı değiştiriyor ve 
3 kişilik listeler Cumhurbaşkam’nın önü 
ne gidiyor.

Cumhurbaşkanı da her üniversite için 
kendine göre bir seçim yapıyor.

Sıra aldığın oyun çokluğu fasa fiso.
Ey! Üniversitelerde ki öğretim üyeleri; 

boşuna gruplar yapıp, seçim çalışmaları 
yapıyorsunuz.

Sîzleri takan yok, baştaki Siyasi ikti
dar kendi adamını getirip, lök’ diye otur
tuyor. İster hakkı olsun olmasın, ister 
oraya yakışsın yakışmasın oturtuyor.

Madem Cumhurbaşkanı seçecek, 
Üniversitelerde seçim yapmağa bir sürü 
polemiğe sebep olma..

Ben derim ki bu sistem, kimsenin kim
seye güvenmemesi sistemidir ve üniver
site yönetimlerinin yıpratılmasından iba 
retti r.

Eğer üniversitelerde bir seçim yapıyor 
sanız, seçimin sonuçlarına uyarsınız.

Ama, zaten bu seçimin kendisi de za 
man zaman yine üniversiteyi yıpratacak 
sahnelere yol açıyor.

Öğretim üyelerine'“sizi yönetecek ola 
nı seçin” diyorsunuz, ama yine de onlara 
güvenmiyor, aldıkları kararı önce YÖK’e 
denetlettiriyorsunuz.

Devletin en tepesi de hem öğretim üye 
lerine güvenmiyor, hem YÖK’e güvenmi 
yor. Kendi imkânlarıyla bazı araştırmalar 
yapıyor ve rektörleri atıyor.

Üniversite bu iki aşamalı ve en tepe
den denetime tabi olunca, “özerklik” en 
başından yok edilmiş oluyor.

Hani Üniversite özerkti.. Kendi rek
törünü kendi seçemeyen bir kuruluş 
özek sayılır mı? Siz söyleyin okurlar..

Son rektör seçimleri, yüksek öğretimin 
yapısının tümüyle elden geçirilmesinin, 
yepyeni ve çağdaş bir yapılanmaya gidil 
meşinin zamanının geçtiğini gösteriyor.

YÖK’ün bir koordinasyon kurumuna 
dönüşmesi ve üniversitelerin tam anla 
mıyla kendilerini yönetmeleri en doğal 
sistemdir.

Şu anda Cumhurbaşkam’nın yapması 
gereken de YÖK’ün değişikliklerini red- 
ederek, her üniversiteye en çok oy alan 
adayı rektör olarak atamaktır.

Partili bir Cumhurbaşkanından bek
lenmeyecek bir hareketi belki olur pmi 
diyle boşuna yazıyorum..

mailto:oztanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Semlik'e »eni Mı alışveriş mağazası [MIFlIjl atıldı
Merkezi İstanbul’da olan Mağaza’nın Gemlik’e açılanı 47. şubesi oldu.

MOPAŞ Alış Veriş 
Merkezlerinin 47. 
şubesi Gemlik’te dün 
düzenlenen görkemli 
törenle hizmete açıldı. 
Açılış törenine Gemlik 
Belediye Başkan Vekili 
Nurettin Bay, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt'un yanı 
sıra yüzlerce Gemlikli 
katıldı; , 
Mağazanın açılış kur
delesini Belediye Baş 
kan Vekili Nurettin 
Bay, İlçe Emniyet Mü 
dürü Ali Kemal Kurt 
ile MOPAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Fazıl 
Norman birlikte kesti. 
İlçemizin Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
bulunan ve 600 metre 
kare alana sahip olan 

MOPAŞ Alışveriş 
Mağazası’nın açılışı 
büyük ilgi görürken, 
açılışa gelenlere 
dağıtılan promosyon 
ürünleri kısa sürede 
tükedi.
Bu arada bazı ürün
lerin halkın üzerine 
atılması izdihama ne 
den oldu.
Açılış nedeniyle mağa 
za önünü dolduran 
vatandaşlar, açılıştan 
sonra görevlilerce sıra 
ile içeri aldı.

MOPAŞ Gemlik Şu 
besi, Mağaza Müdürü
Haşan Çelik, 
mağazalarında satılan 
ürünlerin ‘üreticiden 
doğrudan tüketiciye’ 
uygun fiyat politikası 
ile hizmet verdiklerini 

söylerken, Yalova ve 
Bursa'dan sonra 
Gemlik’e de mağa 
zalarının açılmasından 
dolayı mutlu olduğunu 
söyledi.
MOPAŞ Gemlik 
Şubesinde, 27 perso 
nel ile saat 08,30 - 
23.oo arasında hizmet 
vereceklerini hatırla
tan Çelik, bünyelerin 
deki servis araçları ile 
mağazalarından 
alışveriş yapan müş
terilerini evlerine 
kadar götüreceklerini 
söyledi.
MOPAŞ Alışveriş 
Mağazının açılışının ilk 
gününde birçok 
üründe indirimli 
satışlar dikkat 
çekti.

MOPAŞ Alışveriş Mağazalar zincirinin 47.’si, Orhangazi Ca^ldesi’nde dün 
hizmete açıldı. Açılışı Belediye Başkan Vekili Nurettin Bay, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal Kurt ve MOPAŞ’ın yönetim kurulu üyeleri yaptı.

Yaz okulu tatile girdi
Gemlikspor 
bünyesinde açılan ve 
18 Haziran'da 
başlayan Gençlik 
Spor II Müdürlüğü Yaz 
Spor Okulları, dün ilk 
yarı tatiline girdi. 
İlçe Atatürk Stadında 
düzenlenen törenle 
tatile giren minikler, 
kısa bir tatil yapma 
sevincini yaşarlarken, 
bir haftalık tatilin ar 
dından 2. etap'ın kur
suna katılacaklar. 
Gemlikspor 
bünyesinde kurulan 
yaz okulu spor çalış
malarla ilgili bilgi 
veren antrenör 
Haydar Yiğit, yaz spor 
okulunun bu yıl 18 
Haziran'da basketbol 
branşında başladığını 
ve 20 Temmuz günü 
sona erdiğini söyledi. 
Basketbol 2. etabının 
28 Temmuz'da 
başlayacağını kayde
den Yiğit şunları 
söyledi: 
“Futbolda bugün 
birinci etabı tamam

lamış olduk. Kursa 
katılan minikler, 30 
Temmuz gününden 
itibaren 2.etap 
kurslara devam ede
ceklerdir.
Yaşları 8 ile 14 ara 
sında olan ve birinci 
etapta basketbol kurs 
larımıza 60 öğrenci 
ile futbol kursuna ise 
90 öğrenci katıldı.. 
Bugün, yaz spor 
okulu futbol kursu 
muzun ilk yarısı sona 
erdi.
30 Temmuz'da 
itibaren 2 etap 
kurslarımız devam 
edeceğiz.
Bu kurslarımızda 
başarılı olan öğrenci
lerimiz 27 Ağustos'da 
düzenlenecek törenle 
sertifikalarını alacak
lardır.
Basketbol branşında 
Miray Demiriz, Seda 
Alkan futbol branşın
da ise Ömer Erdem 
Onur Bıyık ve Sefa 
Aylin eğitim vermek
tedir.
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Yeni oluşum
Bu derneğin kurucuları 

tanıdık simalar.
Daha çok AKP’li muha 

fazakar kesimden insan
lar...
Derneğin kuruluş amacı 

Gemlik’e hizmet içeriyor.
Adı da Gemlik Gönülleri

Derneği..
Derneğin bazı matbaa işlerini biz 

yaptık.
Genel Sekreteri eski AKP’li Meclis 

üyesi Kamil Hocaoğlu..
Başkan Yardımcısı Fahrettin Akar..
Hep tanıdık simalar..
Haber Müdürüm Seyfettin,

Belediye Başkanı ile Romanya gezi- 
zine-katıldığı için gazeten zi: haber 
işleri de benim sırtıma kaldı.
Gazetenin hazırlanması gecikince 

izlemek istediğim “Deprem” konulu 
konferansa katılamadım.
Ancak, dün gazetemiz köşe yazar 

lanndan Yelda Baykız’ın yazısını 
okuyunca, bu yazıyı yazmak gereği
ni kendimde hissetim.
Bir kez bunca yıllık gazetecilik 

deneyimimle, bu dernek yönetici

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

lerin böylesine heyecanlı olması 
beni biraz şaşırttı.
Siyasi partilerle dernekler farklıdır.
Siyasi partilerde görev alırsın, ar ' 

dından bir yerlere gelme şansın var 
dır.
Derneklerde bu yoktur.
Bir hizmet kuruluşlarıdır dernekler.
Bu derneğin ismi bile iddialı 

“Gemlik Gönüllüleri Derneği”.
Arkadaşlara bana kızmasınlar ama 

bunca yıllık yaşamlarında Gemlik 
için neler yapmışlar merak ediyo
rum.
Bu işin başka bir amacı var mı yok 

mu ileride göreceğiz.
Bunu yazmamdaki neden, kulağı

ma gelen bazı söylentiler.
Geceye katılan bir isim nedeniyle 

bu kuşkularımı diye getiriyorum.
Baykız’ın yazısında ki şu cümleye 

dikkat etmkenizi isterim:
“ Burada bir parantez açmak 

istediğim bir şey var. Yıllarca 
doğal afetler konusunda ve 
halkın sevgisini kazanmış, 
engin bilgi ve deneyime sahip 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı ve 

aynı zamanda Türkiye İtfaiyeciler 
Birliği Onursal Başkanı Sayın Sabri 
Yalın ’ı da bu tür etkinliklere olan 
duyarlılığından dolayı bir Gemlikli 
olarak yürekten teşekkürler...” 
Hoppala...
Sabri Yalın’ın toplantıda işi ne! 
Demek kulağıma gelen sözler doğ 

ruymuş.
Bizim kız nelerin olduğundan ha 

berdar mı bilmiyorum.
Ben, Sabri Bey’i de hiç tanımam 

ama birkaç dönemdir Gemlik Bele 
diye Başkanlığı için pazarlandığını 
biliyorum.

Yani ısmarlama bir AKP belediye 
başkan aday adayı!
Bu derneğin faaliyetlerini birlikte 

izleyeceğiz. Bu işin içinde Sabri 
Yalın bey ne kadar var göreceğiz.

DP II Kongresi 
»arın toplanıyor
Demokrat 
Parti Bursa İl 
Kongresi 
yarın Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonunda 
Genel 
başkan 
Süleyman 
Soylu’nun da 
katımıyla 
toplanacak.

Demokrat Parti 
Bursa il Kongresi 
yarın Bursa da 
yapılacak. 
Demokrat Parti 
Genel Başkanı 
Süleyman 
Soylu’nun da katıla
cağı il konğresi için 
hazırlıklar devam 
ediyor.
DP il Başkanı Av. 
Füsun Yaşar, kon
grenin Demokrat 
Parti’ye yakışır bir 
şekilde yapıla

cağını, ilçe kon
grelerinden sonra 
yapılacak il kongre
si ile Bursa da 
DP’nin seçim hazır
lıklarına başlaya
cağını söyledi.
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda pazar 
günü gerçekleşe
cek olan DP il 
Kongresi’ne Gemlik 
örgütü de katılacak. 
Kongrede Füsun 
Yaşar’ın yeniden 
aday olacağı belir

tilirken, Sedat 
Canhsoy, Ömer 
Seymen ve Hüseyin 
Atay’ın da adları 
adaylık kulislerinde 
geçiyor..
Demokrat parti 
Gemlik ilçe 
örgütünde İl 
Yönetim kuruluna 
Av. Aydın 
Erenoğlu’nun atan
ması üzerine ilçe 
başkanı Faruk 
Güzel ve ekibi istifa 
etmişti.

İŞ DUYURUSU 
GEMLİK GÜBRE SANAYİ A.Ş.

Gübre ve Amonyak Fabrikasında çalışmak üzere aşağıda 
özellikleri belirtilen vasıflarda eleman alınacaktır.

■ Yüksek Basınçlı Buhar Üretim Proseslerinde (Doğalgazh) 
çalışmış tecrübeli
• Endüstriyel demin suyu hazırlama ve şartlandırma 
ünitelerinde çalışmış tecrübeli
• Enstrüman servislerinde çalışmış tecrübeli, (Bakım ve
Montajda)
■ Gübre ve Amonyak Türbin ve Kompresör sistemlerinde 
çalışmış tecrübeli 
■Askerliğini yapmış
• Sağlık sorunu olmayan
■ Referansları ile birlikte

Müracaat: Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.
Personel Müdürlüğü

Tel: 0224 519 00 70 Fax: 0224 519 00 93
info@gemlik9ubre.com.tr _

UMA । “suvunubo?aHARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:info@gemlik9ubre.com.tr
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 tarafın
dan gerçekleştirilen 
'Evlilik Hikayeleri 
(Marriage Soteries)' 
adlı projenin konuk
ları ile biraraya 
gelen Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili Recai 
Ekmekçi, gençlerin 
kültürel hoşgörünün 
sağlanmasına önem
li oranda katkı 
sağladığını söyledi 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Konseyi'nin ev 
sahipliğinde 
Bursa'da gerçek
leştirilen ve Avrupa 
Komisyonu tarafın
dan desteklenen 
'Evlilik Hikayeleri' 
projesinin katılım
cıları, Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili Recai 
Ekmekçi'yi ziyaret 
etti. Tarihi Belediye 
Binası'nda gerçek
leştirilen buluşmada 
dostluk rüzgarları

esti. Ziyarette 
Türkiye'nin yanı sıra 
Portekiz, Romanya, 
Polonya ve 
Norveç'ten gelen 50 
genç hazır bulundu. 
Bursa'ya gelmenin 
mutluluğunu 
yaşayan gençler, 
Gençlik Konseyi 
üyelerinin önder
liğinde Yeşil 
Bursa'nın zengin 
geleneksel 
kültürünü öğrenm
eye ve aynı zaman
da da kendi kültür

lerini tanıtmaya 
çalıştıklarını Söyledi. 
Gençler, Bursa'da 
çok iyi ağırlandık
larını ve vatan
daşların da çok 
sıcakkanlı olduğunu, 
"Türkiye çok güzel 
ve özel bir ülke.
BursalI 
arkadaşlarımız çok 
mişafirperver.
Burada olmaktan 
çok mutluyuz" ifade
siyle dile getirdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi

II II ı

Başkanvekili Recai
Ekmekçi, 28 
Temmuz Pazartesi 
gününe kadar süre
cek olan 'Evlilik 
Hikayeleri' pro
jesinin kültürlerarası 
hoşgörü ve işbir
liğinin sağlanması 
amacını taşıdığını 
belirtti.
Ekmekçi, 
"Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21'in ev 
sahipliğinde hayata 
geçirilen bu proje, 
gençlerimizin sosyal 
projelere ve dünya
da gelişen olaylara 
duyarlılıklarının 
göstergesidir.
Gençlerimiz, özverili 
çalışmalarıyla dünya 
ülkeleri arasında 
kültürel hoşgörünün 
sağlanmasına da 
önemli oranda katkı 
sağlamaktadır. 
Projeye emeği 
geçenleri kutluyor, 
konuklarımızı da 
Bursa'da ağırlamak
tan onur duyuy
oruz." diye konuştu.

Yaşlı Mm 
dolandırdılar
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde Emekli 
Sandığı'ndan 
geldiğini söyleyen 
kimliği belirsiz bir 
kişi, 'Kocanın 
ölüm masrafı için 
banka tarafından 
sana 20 bin YTL 
verilecek' dediği 
yaşlı kadının bin 
500 YTL parasını 
alıp kaçtı.
Dolandırıldığını 
anlayan yaşlı 
kadın ise polise 
başvurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kükürtlü 
Mahallesi 
Zübeydehanım 
Caddeşi'nde 
ikamet eden 
Remziye 
Dülger'in (81) yanı
na gelen kimliği 
belirsiz bir kişi, 
kendisini Emekli 
Sandığı görevlisi 
olarak tanıtıp;

'Kocanın ölüm 
masrafı için banka 
sana 20 bin lira 
verecek, ama 
bunun için bize 
3 bin YTL vermen 
lazım' dedi. 
Sadece bin 
500 lirası 
olduğunu söyleyen 
Remsiye Dülger, 
elindeki parayı 
tanımadığı şahsa 
vererek, işlemlerin 
bitmesi için bekle
meye başladı. 
Saatlerce bekleme
sine karşın kims
enin gelmediğini 
gören yaşlı kadın, 
dolandırıldığını 
anlayarak polise 
müracaat etti. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü y 
etkilileri, vatan
daşların t 
anımadıkları 
kişilere paralarını 
teslim etmemeleri 
konusunda uyardı.

GEMLİK’TE BİR İLK 
ü m tem® tem «raisi iie

ÖZEL TASARIM CD Lİ MULTİMEDYA DAVETİYE PATENTİ 
' YALNIZCA KÖRFEZ OFSET E AİTTİR.

domnizislayt gösterisi ile
ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN

UNUTULMAZ OLSUN...
CD KUM İÇİNDE ÖZEL TASARIM SLAYT | 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

A

M

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 

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ, 
Adres: İstiklal Cad. Gemlik/BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40
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Memurlara ek ödeme geliyor Hafta sonumla Hava nasıl?
Kamu personeli 
arasındaki ücret den
gesizliğinin gider
ilmesini amaçlayan 
AK Parti milletvekil- 
lerince verilen 
önerge kabul edildi,. 
TBMM Genel 
Kurulu’nda, Kamu 
Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’nun 
da aralarında bulun
duğu bazı kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
değişiklik öngören 
tasarının 
görüşmelerinde. 
“Eşit işe eşit ücret’,’ 
olarak da 
adlandırılan düzenle-' 
meye ilişkin AK Parti 
milletvekillerince 
verilen önerge kâbu? 
edildi.
Kabul edilen önerg
eye göre,,en yüksek 
devlet memuru 
aylığının ek gösterge 
dahil yüzde 200’ünü. 
geçmemek üzere, 
her ay ek ödeme

Kato Dağı'nıla hüyiik operasyon
Bir grup teröristin 
eylem hazırlığı için 
bir araya geldiği 
duyumu üzerine Irak 
sınırında bulunan 
Beytüşşebap İlçesi 
yakınlarındaki Kato 
Dağı nda hava 
destekli, operasyon 
başlatıldı.
PKK’nın Kuzey 
Irak'tan yurda sızma
da kullandığı yerlerin 
başında gelen 
Şırnak’ta Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından 
başlatılan operasy
onlar her geçen gün 

.genişletiliyor.
PKK’lılârın Kuzey 
Irak’tan Şırnak bölge
sine geçmek için 
güzergah olarak kul
landığı sınırdaki Cudi 
ve Küpeli Dağları 
komandolar tarafın
dan ablukaya

I alınırken, teröristlerin 
bulunduğu alanlar 
Kobra tipi helikopter
lerle bombalanıyor. 
PKK’nın hareket 
alanını tamamen 
ortadan kaldırmak 
için Beytüşşebap 
İlçesi yakınlarında 
bulunan,'Irak sınırına 
40 kilometre 
mesafedeki Kato 
Dağı’nda da bu 
sabah hava destekli 
geniş çaplı operasy- 

____________——

Gemlik Körfez 
• ■■LİN’la İLK «0NI.0H SİYASİ «ASSYSSİ

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yapılabilecek.
Ek ödemenin oranı, 
görev yapılan birim 
ve iş hacmi, görevin 
önem ve güçlüğü, 
görev yerinin özel
liği, çalışma süresi, 
personelin sınıfı, 
rütbesi, kadro veya 
görev unvanı, dere
cesi, atanma usulü 
ile emsali veya benz
eri görev ve unvan

on başlatıldı. Kato 
Dağı’nda bir araya 
gelen teröristin 
eylem hazırlığında 
olduğu duyumu üzer
ine harekete geçen 
güvenlik güçleri, 
Kelereş ve Hisarkapı 
alanlarına konvoylar 
eşliğinde jandarma 
Özel Harekat Timleri 
sevk edildi. Askerler 
Kato Dağı’na 
çıkarken, Kobra ve 
Sikorsky helikopter
leriyle de olası bir 
pusuya karşı önlem 
alındı.
Kato Dağı’nda 
operasyon sürerken 
PKK’nın yola uzaktan 
kumandalı bombalar 
döşeyebileceği ihti
maline karşılıkta 
sabahın.erken saat

larda bulunan per
sonele mali haklar 
kapsamında yapılan 
her türlü ödemeler 
dahil almakta olduk
ları toplam ödeme 
tutarları gibi kriterler 
birlikte veya ayrı ayrı 
dikkate alınarak, 
Maliye Bakanlığının 
teklifi üzerine 
Bakanlar. Kurulunca 
belirlenecek.

lerinden itibaren 
uzman askerler 
karayolunu dedektör- 
lerle kontrol ediyor. 
Köy korucularının da 
katıldığı hava destek
li ^operasyonlarda 
Kato Dağında ortaya 
çıkarılan PKK’ya ait 
bir çok sığınağın 
imha edildiği, 
PKK’nın kaçış güzer
gahlarını tamamen 
kapattığı belirtildi. Bu 
arada Küpeli 
Dağı’nda da 
sürdürülen operasy
on kapsamında 
Kobra helikopterleri 
PKK’lılârın bulun
duğu alanları bom
balarken, dağın yük
sek kesimlerinden 
dumanların yük
seldiği görüldü.

Yurt genelinde hava 
sıcaklıklarında düşüş 
görülüyor. Yağış 
geçişleri var. 
Marmara'da hava 
parçalı bulutlu. 
Cumartesi Trakya'da 
yağış bekleniyor. 
Batıda bulutlanmanın 
artması ile birlikte 
sıcaklıklar düşmeye 
başladı, iç kesim
lerde ise serinleme 
hafta sonunu bula
cak. Sıcaklığın 
düşmesine rağmen 
hafta sonu da nem 
oranı yüksek seyre
decek.
İstanbul’da bugün
lerde güneş daha az 
görülüyor, pazar 
gününe kadar parçalı 
bulutlu bir hava ola
cak, çok hafif yaz 
yağmuru olasılığı da 
var, sıcaklık ortalama 
değerine İndi. ' 
Ankara’da üç gündür 
etkili olan aşırı 
sıcağın ardından, 
sıcaklık düşmeye 
başladı. İzmir’de 
sıcaklık 35 derecenin 
altında, rüzgar öğle 
saatlerihde sert, 
geceleri ise hafif ese
cek. Bursa bulut
landı, Adana’da 
sıcaklık 2-3 derece 
düşecek.ama yüksek 
nem devam edecek. 
Bugün İstanbul 29,

Cumhurlıaskanı fiıimen 2 kanuna onay
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Serbest 
Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci, 
Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali 
Müşavirlik 
Kanununda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ile 
Elektrik Piyasası 
Kanunu ve Bazı 
Kânunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına 
Dair Kanunu 
onayladı;
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi'nden 
yapılan açıklamada, 
Cumhurbaşkanı 
Gül'ün, TBMM 
tarafından 1 Mayıs 
2008 tarihinde kabul 
edilen 5760 Sayılı 
Serbest 
Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci, 
Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali 
Müşavirlik 
Kanununda

Ankara ve Adana 35, 
İzmir 33, Bursa 30 
derece.
Marmara Bölgesi’nde 
hava bugün de çok 
açık değil, 
Balkanlardan gelen 
bulutlar Trakya ve 
Kocaeli’ye yine hafif 
yağmur bırakabilir. 
Rüzgarla birlikte 
sıcaklık ortalama 
değerlerine indi. 
Yarın da gökyüzünde 
bulutlar görülecek 
ama pazar günü hava 
güneşli. Bugün 
Edirne ve Kocaeli 29, 
Balıkesir 31 derece. 
İç Anadolu’da bugün 
sıcaklık 2-3 derece 
düşüyor ama bu 
düşüş fâzla 
hissedilmeyecek. 
Hafta sonu ise tem
muz ortalamalarına 
daha yakın olacak.

Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun'un 
20. maddesi ile 3568 
sayılı Kanuna ekle
nen Geçici 10. mad
desini bir kez daha 
görüşülmesi için 7 
Mayıs 2008 tarihinde 
TBMM'ye geri gön
derdiği anımsatıldı. 
Açıklamada, 
TBMM'nin 10 
Temmuz 2008 tari
hinde yeniden 
görüşerek kabul 
ettiği 5786 Sayılı 
"Serbest 
Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci, 
Mali Müşavirlik ve 

Bugün Konya 35, 
Eskişehir 34, Sivas 
35 derece. 
Ege Bölgesi’nde 
sıcaklıklar 4-5 derece 
düşüyor, rüzgar yine 
kuzeye döndü.
Bugünlerde güneyde 
Bodrum-Datça 
arasında sert esecek, 
geceleri ise hızını 
azaltıyor. Bugün 
Denizli ve Muğla 34, 
Kütahya 29 derece. 
Akdeniz genelinde 
nem oranı yüzde 
,60’ın üzerinde 
Anamur’da ise yü^de 
9O’ı buluyor. Bu 
nedenle hissedilen 
sıcaklığın en yüksek 
olduğu bölge 
Akdeniz. Bugünlerde 
sıcaklık 2-3 derece 
azalacak ama nem 
oranı değişmeyecek.

Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu" 
Anayasa'nın 89'uncu 
ve 104'üncü mad
deleri uyarınca 
yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa gön
derildiği belirtildi. 
Ayrıca açıklamada/ 
5784 Sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun'un da 
Cumhurbaşkanı Gül 
tarafından yayımlan
mak üzere 
Başbakanlığa gön
derildiği bildirildi.



I 26 Temmuz 2008 Cumartesi Gemlik KHrfez Sayfa 9

Türkiye'yi hangi turisl
tercih ediyor?

Türkiye'yi ziyaret 
eden turistlerin, tatile 
yönelik ilgi, beklenti 
ve zevkleri ülkelerine 
göre değişiyor. İşte 
ülke, ülke turistlerin 
tercih nedenleri: 
Geçen yıl Türkiye'ye 
gelen toplam 23 mily
on 341 bin turistin, 4 
milyon 148 binini 
Almanlar, 2 milyon 
465 binini Ruslar, 1 
milyon 916 binini 
Ingilizler oluşturdu, 
bu ülkeleri 
Bulgaristan, İran, 
Hollanda, Fransa, 
ABD, Gürcistan ve 
Ukrayna'dan gelenler 
izledi.
"Türkiye'de, her yaz 
dönemi sahilleri 
dolduran, İstanbul 
Kapalıçarşı'da

Almanların tatil terci
hinde Türkiye 4. sıra
da. Ancak paket tur 
tercihinde Türkiye 3. 
sıraya yükseliyor. 
Genellikle sıcak 
sularda yüzmeyi, 
kumlara uzanmayı ve 
Akdeniz mutfağını 
tatmayı şeven, 
eğlence isteyen, 
SPA'dan ve alışver
işten zevk alan 
Almanlar, bu nedenle 
daha çok tatil köyleri 
ve otelleri tercih ediy
or. Türkiye'ye de bu 
nedenle Almanların 
gözdesi, Antalya 
Almanların "yazlık
ları" haline geldi. 
Geçen yıl 4 milyon 
149 bin 805 Alman 
turist ağırlayan, yıl 
başından bu yana

ÇİZİYORUM
Barış Güler'in kaleminden

9 YAŞ

alışveriş yapan, peri 
bacalarında fotoğraf 
çektiren, yöre 
halkının bile tırman
madığı dağlara çıkan 
bu turistler, neden ve 
ne zaman Türkiye'ye 
geliyor, ne tür tatilK 
yapmayı seviyor, ne 
kadar harcıyor?". 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Tanıtma

süren yoğun reklam 
kampanyası yapan 
Türkiye'nin 2008 
sonunda, bu sayıyı 
gerilerde bırakması 
bekleniyor.
Yine de Almanları 
tatilden caydırmamak 
için "altyapı ve çevre 
sorunları, hayvanlara 
kötü muamele, terör 
olayları, fahiş fiyatla

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
Genel Müdürlüğünün 
verileri, farklı ülkeler
den gelen turistlerin 
beklenti, zevk, ilgi 
düzeyi ve tercih
lerinin de farklı 
olduğunu gösteriyor. 
-ALMANYA ALMAN
LARIN YAZLIĞI- 
AA muhabirinin 
derlediği bilgilere 
göre, yılda 47 milyon 
kişinin yurt dışına 
çıktığı Almanya'da, 
tatil yapmak en 
önemli ihtiyaç ve 
giderek "statü" 
göstergesi haline 
gelmeye başladı. 
Türkiye'nin yıllardır 
değişmeyen ana 
pazarı Almanya olsa 
da tatillerde kişi başı 
ortalama bin 143 
Avro harcayan 
Almanların ilk tercihi 
aslında Ispanya. 
Yaklaşık 9 milyon 
Alman, Ispanya'da en 
fazla Balear ve 
Kanarya adalarına 
gitmeyi seviyor. İkinci 
sırada İtalya'yı, 
üçüncü sırada da 
Avusturya'yı seçen

satılan halı, deri ve 
benzeri eşyalar, alış
veriş turlarına katıl
mada zorlamadan" 
kaçınılması gerekiy
or.
-RUSLARIN KİŞİ 
BAŞI HARCAMALARI 
DÜŞÜK-
Her yıl yaklaşık 29 
milyon turistin yurt 
dışına talile gittiği 
Rusya'da ise 
Almanya'nın aksine 
Türkiye, en gözde 
tatil ülkesi. Ruslar, 
Türkiye'den sonra en 
fazla Mısır, Çin, 
Fransa ve Dubai'ye 
gidiyor.
Rusya'nın soğuk ikli
minden kaçıp, yaz 
aylarında deniz-kum- 
güneş üçlüsünü ter
cih eden, geldik
lerinde 10-15 gün 
kalan Ruslar, tatil ter
cihinde tur paketi fiy
atı, her şey dahil sis
teminin içeriği ve 
hizmet kalitesiyle 
aquapark, disko ve 
animasyon gibi etkin
liklerin olup olmadığı
na dikkat ediyor.

Madencilik sektöründe 
hizmet veren firmamıza 

Asil Çelik ve Empet Metalürji 
Gemlik sahalarında çalışmak üzere 

En az ilkokul mezunu 
Askerlik görevini yapmış 

VASIFSIZ BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR 
EMPET METALÜRJİ SAN. TİC. LTD. $Tİ, 

Eski Orhangazi Cad. Mezbaha Karşısı 
No: 42 Gemlik/BURSA 
TEL: 0224 514 82 56

Emek Tatlı GSM: 0.533 338 08 43 
Faruk Bozkurt GSM: 0.532 778 33 61

MiıiıttMı#ııl
<- BAYAN BULAŞIKÇI

TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK
35 YAŞINI AŞMAMIŞ
BAYAN ELEMAN araniyor

/^fe'rstn süreri MÜr3C33t 
w 525 17 00

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
HIZLI YARIŞÇI 
TİMSAH

(Rezervasyon 
Td:5l3 33 2l)

14.00 - 16.15
12.00 - 14.00 - 16.00
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"Secini yok"
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Cemil 
Çiçek, Türkiye'nin 
gündeminde 
seçimin bulun
madığını bildirdi. 
Çiçek, TBMM'de, 
gazetecilerin 
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) 
Başkanı Muammer 
Aydın'ın "Seçimlere 
ilişkin hazırlıklarımız 
tamam" sözünü 
hatırlatması üzerine 
şunları söyledi: 
"Sayın Başkan 
teorik bir imkanı 
söylüyor. 
Türkiye'nin günde
minde seçim yok. 
YSK Başkanı sıfatıy
la zaten geçen yıl 
22 Temmuz öncesi 
yasa çıkartılırken de 
konuştular. ■ 
Dediler ki 'Biz 
80 gün içinde seçim 
yapabiliyoruz, 
80 günden daha 
aşağı yapamıyoruz.' 
Teorik olarak her 

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
| ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

1

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 
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 

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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.

KONUT KREDİLERİNE
ARACILIK YAPILIR.

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA :

; Madde ÖZALP ;
i Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 î

3
İ

3

zaman 80 günü 
aşan bir tarihte 
seçim yapılabilir, 
onu söylüyor. Ama 
Türkiye'nin günde
minde seçim yok." 
Bir azetecinin 
"Neden böyle bu 
dönemde açıklama 
yapmış olabilir?" 
sorusu üzerine de 
Çiçek, şunları kay
detti:
"Sizin bana1 sor
duğunuz gibi... 
Siz soruyorsunuz, 
biri cevap veriyor. 
O sonra Türkiye'nin 
gündemine geliyor. 
Eğer seçim kararını 
bu parlamento vere
cekse, ben şu ana 
kadar bu parlamen
toda seçimin gün
deme geleceği 
kanaatinde değilim. 
Onun için de 
başkaları da gün
demde olmayan 
konularla ilgili 
değerlendirme yap
tığı zaman kafa 
karışıklığına sebe

biyet veriyor, 
Türkiye'de bir kısım 
yanlış anlaşılmalara 
da sebebiyet veriy
or. Siz sorduğunuz 
için oluyor gibi 
geliyor bana.
Yoksa Sayın 
Başkan sizleri 
toplayıp böyle bir 
açıklama yapmadı. 
Aynen bana 
sorduğunuz gibi... 
Gündemde 
olmayan konuları 
sormayın, kendi 
kendinize de gün
dem yaratmayın." 
Devlet Bakanı 
Murat Başesgioğlu 
da gündemlerinde 
erken seçim olup 
olmadığına ilişkin 
soruya, "Hükümetin 
gündeminde öyle 
konuşulmuş bir 
gündem maddesi 
yok. Seçimle ilgili 
çok spekülasyonlar 
yapılıyor.

Küresel ısınma ve 
kurakla beraber 
buğdayın en büyük 
düşmanı olan 
stokçular, vatan
daşın ekmeğiyle 
oynamaya hazır
lanıyor.
Fırıncılar 
Federasyonu 
Başkanı Halil 
İbrahim Balcı da, 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi'ni (TMO) 
ekmek fiyatlarında 
artış olabileceği 
konusunda uyardı. 
Önümüzdeki aylar
da buğday fiyat
larında yaşanabile
cek spekülatif 
hareketler nedeniyle 
Kasım, Aralık ve 
Ocak döneminde 
ekmeğe yüklü zam 
gelebileceğini 
söyleyen Balcı, 
"Buğday üretiminde 
azalış olur ve stok 
yapılmazsa ekmekte 
yüzde 40 oranında 
zam kaçınılmazdır" 
dedi.

Kartta yıllık ücret bir fcereye düşüyor
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer 
Çağlayan, yeni 
kanunla tüketicilerin 
daha iyi korunur 
hale geleceğini 
söyledi. Çağlayan, 
"Böylelikle yıllık 
aidat uygulaması 
kalkacak" dedi. 
Ekonomi 
Gazetecileri 
Derneği’nin (EGD) 
düzenlediği 
"Türkiye’nin Gerçek 
Gündemi" toplan
tısına katılan Sanayi 
ve Ticaret Bakanı 
Zafer Çağlayan, 
Tüketicinin 
Korunması’na 
ilişkin yeni yasa 
tasarısı kapsamında 
kredi kartı yıllık 
aidatlarının 
kaldırılacağını açık
ladı. Bakanlığının 25 
kanun tasarısı 
hazırladığını ve bu

ELEMAN ARANIYOR

CHPİLÇEBİNISINDAÇAIIŞACAKLİSE 
DUHiniUlMI 
GSM : 0 535 860 53 65

'ACİL ÖNLEM ALIN
MALI'
Kış aylarında ekmek 
fiyatlarındaki artışı 
yüzde 25'e sabi- 
tlediklerini, ancak 
önlem alınmaması 
halinde, ekmekteki 
zamnıın bununla 
sınırlı kalmaya
cağını vurgulayan 
Fırıncılar 
Federasyonu 
Başkanı, "Toprak 
Mahsulleri Ofisi 
dengeleyici unsur
dur ve görevini yer
ine getirmelidir" diy
erek, ofisin 700 bin 

kanunların 4’ünün 
TBMM Genel 
Kurul’unda 
görüşülmeyi bek
lediğini söyleyen 
Bakan Çağlayan, 
"Serbest piyasa 
ekonomisi kuralları 
gereği faiz 
konuşlunda sınır 
getirilmesini 
istemiyoruz. Bu 
konu bankaların 
kararına ve tüketici
lerin tercihine 
bırakılması gereken 
bir konu. Ancak 

tonluk ithalat yetkisi 
olduğunu hatırlattı. 
Aralık'a kadar buğ
day stoğunun 1.5 
milyon tona çıkarıl
ması halinde 
piyasanın spekülatif 
artıştan etkilen
meyeceğini ifade 
eden Balcı, ayrıca 
ekmekteki israfın 
yaklaşık yarısının 
fırınlarda gerçek
leştiğini belirterek, 
fırın sayısındaki 
artış konusünda 
yetkilileri göreve 
çağırdı.

kredi kartı aidatları 
konuşunda 
Yargıtay’ın da içti
hatları oluşmaya 
başladı. Gücün 
güce yettiği bir sis
tem olmaJın. Kredi 
kartları yıllık aidat 
ücretine düzenleme 
getiriyoruz. Yeni 
kanun tasarısı ile 
bankalara bir 
defaya mahsus kart 
ücreti ödenmesi ve 
yıllık aidatın kaldırıl
masını öngörüy- h 
oruz" dedi.

KAYIP
Gemlik 

Kaymakamiığı’ndan 
aldığım yeşil kartımı 

kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Sabahattin TUNALI

I
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çocuklarda 
süt alerjisi

ABD'de yapılan bir 
araştırma, inek 
sütüne alerjisi olan 
çocukların yüzde 
75'inin kaynamış 
süte alerjik tepki 
vermediğini ortaya 
koydu. "Allergy and 
Clinical 
Immunology" der
gisinde yayınlanan 
araştırmada, alerjisi 
olan 100 çocuğa 
farklı miktarlarda 
süt verildi.
Araştırmanın başın
da kaynamış süt 
içeren çeşitli 
gıdaları tolere ede
bilen çocuklara, 
daha sonra kay
natılmamış süt ver-, 

i ildi. Kaynamamış 
sütü tolere ede
meyen ama kay-

* namışa tepki ver
meyen çocuklara 
üç ay boyunca 
kaynatılmış süt 
içeren çeşitli ürün
ler verilmeye 
devam edildi.

3 ay boyunca kay
namış süt verilen 
çocukların, süt pro
teini kazein'e karşı 
başlangıçtakinden 
daha az hassasiyet 
gösterdikleri sap- , 
tandı.İnek sütü aler
jisi olan çocukların 
bağışıklık sistem
leri, bazı süt pro
teinlerini yabancı 
madde olarak 
algılayıp buna karşı 
alerji antikorları 
üretiyor. Bunun 
sonucunda çocuk
larda ishal, kusma, 
mide 
ağrıları, cilt rahatsı
zlıkları gibi belirtiler 
baş gösteriyor. 
Uzmanlar, bu tep
kiyi' yaratan bazı süt 
proteinlerinin, yük
sek sıcaklıklarda 
neredeyse tamamen 
yok edildiğini, kay
namış sütün bu 
nedenle daha kolay 
tolere edilebildiğini 
belirtiyor.

Fazla ayakta durmak lıel fıtığına neden oluyor
Yozgat Özel Şifa 
Hastanesi Beyin ve 
Sinir Hastalıkları 
Uzmanı Operatör Dr. 
İsmail Akdemir, 
ayakta fazla 
kalmanın ve ani yük 
kaldırmalarının bel 
fıtığına neden 
olduğunu söyledi. 
Beyin ve Sinir 
Hastalıkları bölümü 
hastalarının yüzde 
80'ini bel fıtığı 
hastalarının oluştur
duğunu ifade eden 
Dr. Akdemir, "Türk 
erkeklerinin yüzde 
80'inde bel fıtığı, 
bayanların ise yüzde 
70'inde boyun fıtığı 
vardır. Erkekler 
uzun süreli ayakta 
kaldıkları ve ayakta 
çalıştıklarından 
dolayı bel fıtığı çok
tur. Ama önemli 
olan ağır derecede 
olmaması ve mağ
dur olmamalarıdır"

Uykusuzluk bebelîkte başlıyor
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroloji 
Ana Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Murat Aksu, insomni 
(uykusuzluk) hasta
larının bazılarında, 
uyanıklığı sağlayan 
merkezlerin, hormon
ların bebeklikten 
itibaren daha aktif 
durumda bulun
duğunu söyledi. 

dedi/ 
Yürüyemeyecek 
kadar ağır olan, 
idrar kaçıran, ayağa 
düşen, küçük ve 1 
büyük tuvaletini 
tutamayan ciddi bel 
fıtığı hastalarının 
olduğuna değinen 
Dr. Akdemir, "Bel 
fıtığından korunma 
yöntemlerinin başın
da kilo almamak 
gerekir, yürüyüş ve 
egzerşiz düzenli 
olarak yapılması, bel 
kaslarının çalışması 
gerekir. Düzenli 
yürüyüşlerle bel ve 
boyun kaslarını 
çalıştırmak gerekir. 
Ani yükün altına 
girmemek gerekir. 
20 kiloluk bir çuvalı, 
bir araba lastiği/ 
tüpü aniden kaldırıl
mayacak, ev eşya 
taşırken, koca bir 
dolabı sırtlamaya
cak. Ani yük kaldır

Erişkin bir insanın 
yaşamının yaklaşık 
üçte birini uykuda 
geçirdiğini ifade eden 
Aksu, şöyle devam 
etti:"Bu donem 
içerisinde hem 
beynin işlevleri 
hem de beynin işlev
lerine bağlı olarak 
organizmadaki diğer 
sistemlerin işlev
lerinde çok ciddi

malar bel ve boyun 
fıtığına sebep olur. 
Birde elde olmayan 
şekillerde bel fıtığı 
olabilir. Bunlar, 
yaşlılık, kemik 
erimesi, kadınların 
menopoz döne
minde kemik erime
si fazla olduğu için 
bel ve boyun fıtık
larına sıkça rastlan- 
maktadır. Trafik 
kazaları ve diğer 
kazalardır" dedi.
35 yaşın üzerinde 

değişiklikler oluyor. 
Yani uyku sırasında 
hem beynimiz hem 
organlarımız, uyanık
lıktan farklı bir şek
ilde çalışıyor.
Dolayısıyla uyku 
sırasındaki bu 
farklılık, oluşan 
hastalıkların da farklı 
olmasına neden oluy
or. Bu hastalıkları 
inceleyen bilim dalı 

herkeste bel ve 
boyun fıtığı vardır 
diyen Dr. Akdemir, 
"Toplumumuzda 
artık araba çok fazla 
kullanılmaktadır. 
Halkımız evine 
çıkarken dahi merdi
venleri kullanmıyor 
asansörleri kullanıy
oruz. Böyle olma
malıdır, vücut 
kasları çahştırıl- 
malıdır" şeklinde 
konuştu.

da 'uyku hastalıkları 
bilimidir." 
Uykusuzluğun 
insan yaşamını 
ciddi şekilde etk
ileyen bir tablo 
olduğunu 
vurgulayan Aksu, 
şu bilgileri 
verdi:"Spn zamanlar
da ortaya konan çok 
önemli bir gerçeklik 
var.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5-14 00 95
Orrn.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
TeJcelMd. 513 10 42
Ver, Dairesi Md. 513 10 92
İİçBTarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1 ;
K

OTOBÜS________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (1ŞHat )* l : t j r

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 5-13 12 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habhşgaz 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. c<ıo ooMer.Sağ.Ocağı ®
Tomokay Tomografi 513 1U t>ö
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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTOJ3AZ 513 14 25

NÖBETÇİECZANE26 Temmuz 2008 Cumartesi İNCİ ECZANESİ27 Temmuz 2008 Pazar SEDA ECZANESİ
Gemlik Körfez

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3119 

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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O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 

4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

ANASININ,12,3. SINIFLARA 
HAFTADA 6 SAAT 

4-5-6-78 SINIFLA» 
HARADA 8 SAAT İNGİLİZCE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ*
28 Temmuz 2008 Pazartesi www.gemlikkorfczgazetesi.com 25 Ykr.

Ozdilek Kumla Müşteri 
Servisi haşladı

Gemlik ÖZDİLEK Alışveriş 
Mağazası Kumla sakinlerinden 
gelen yoğun istek üzerine müş
teri servis hizmeti vermeye 
başladı. Haberi sayfa 2’de

Anayasa Mahkemesi AKP’nin kapatılması istemiyle açılan davayı bugün görüşmeye başlayacak

Son yılların en hareketli ve tartışmalı 
dönemlerini yaşayan Ankara’da gözler 
bugün Anayasa Mahkemesi’nde ola
cak. Mahkeme Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya 
tarafından açılan AKP’nin kapatılması 
istemli davanın görüşmeleri bugün 
başlayacak. Haberi sayfa 8’de
DP Bursa 9. Olağan İl Kongresi’nde Füsun Yaşar yeniden il başkanlığına seçildi

StlIldktidrauhaleMkltnili
Demokrat Parti Bursa 9. olağan il kongresi için gelen DP Genel 
Başkanı Süleyman Soylu, yaptığı konuşmada AKP’nin kapatılma
ması gerektiğini belirterek, yapılan yanlışların hesabını halkın 
sandık başında sorması gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 8’de Ş j

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

। Ergenekon Davası
Ergenekon davası, AKP’nin kapatıl

masının istenmesiyle birlikte Türki 
ye’nin gündemine kilitlendi.

O andan itibaren, dalga adı verilen 
yeni gözaltılar başladı.

Gözaltına alınanlar, sıradan kişiler 
değil, ülkenin yakından tanıdığı ses 
getirecek şahıslardı... Devamı 5’de

Kongrede yapılan 
seçimlerde oyların 

289’unu alan Füsun 
Yaşar (yanda) yeniden 

İl Başkanlığına 
seçilirken, Hüseyin 
Atay 29 oyda kaldı.

M

A

KEî öılemeleri bugün lıaslıyor
Konut Edindirme Yardımı (KEY) 
hesabının tasfiyesinde son aşama 
ya gelindi. Bugün başlayacak öde 
meler ile hak sahiplerine toplam 2.8I milyar YTL verilecek. Sayfa 9’da

Zeytin tenekelerimlen 
400 Kilo eroin çıktı

Sakarya İl jandarma Komutanlığı ekip le 
rinin Edirne'de gerçekleştirdiği operas 
yonda, 400 kilo saf. eroin'ele geçirildi. 
Sakarya ve Bursa'daki bazı kişilerin 
zeytin toptancılığı yaparken, ihraç zey 
tinlerle birlikte eroin gönderdiği ihbarı 
alındı. Ekipler, önce narkotik köpek 
leriyle TIR çekicisinde ve 34 UH 5984 
plakalı dorsesinde kontrol yaparken 400 
kilo eroin ele geçirdi. Haberi sayfa 3’de

Bölücü terör yine yürekleri dağladı.
Şemdinli'de mayın patlaması sonucu

Hakkari'nin Şemdinli llçesi'ne bağlı 
Alan köyü yakınlarında teröristlerce 
yola döşenmiş mayın, bir kamyonetin 
geçişi sırasında patladı. Patlamada, 
aynı aileden Cemal, Sait ve Sami 
Keskin hayatını kaybetti. Hainlerin bir 
başka mayınlı tuzağı da Bitlis'in Mutki 
ilçesi dağlık kesimindeydi. Terörist 
lerce yola döşenen mayına basan bir 
köy korucusu yaralandı. Terör örgütü 
ne yönelik operasyonlara aralıksız 
deyam ~ '

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfczgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnsan eliyle bozulan güzellikler...

Gemlik..
Küçük Kumla..
Narlı.
Hoş., naif.. güzel..
Ancak...
Yanlış yönetim-
Bilinçsiz kullanım..
Hoyratça yaklaşım..
Bozuyor..
Kirletiyor..
Yaşamı zorlaştırıyor. ,
Kirlilik..
Ahlakı yönden de
Çevresel atıklar açısından da düzeni 

bozuyor..
Gemlik'm hali pür melali ortada..
Çarpık çurpuk bir dönüşüm..
Tümüyle ranta dayalı bîr şehircilik 

anlayışı..
Kenti içinden çıkılmaz bir "labirentin 

içine" sokmuş..
Giden de gelen de Gemlik için insanlık 

için "çiviler" çakmış ama..
Sadece günü kurtarmış..
Ne yazık ki geleceğe "grileşen ve yükse

len binalar" bırakmışlar..
Son iki dönemdir de sadece para birikti 

riliyor ama hizmet...
Bir şey demeye gerek yok..
Heo birlikte aörüvoruz..
Şu sıra benim içimi acıtan da yollarin yaz I 

boz tahtasına dönmüş olması..
TEDAŞ.. Kuşkusuz doğru bir iş yapıyor..
Kabloları yerin altına alarak hem güvenlik 

hem de görsel açıdan olumlu bir çabanın 
içinde..

Qysa
Belediye..
Daha yaz başında ortalığı kazmıştı..
Şimdi yine kazılıyor..
Birlikte planlanamaz mıydı?
Belediye..
TEDAŞ..
Devletin insanlar için çalışan iki kurumu..
Birbirleriyle iletişim kurmaları çok mu 

zor?
Ama öyle ya..
Hatlar havadan geçtiği için "kopmalara'* 

maruz kalabiliyor..
Belki de şu anda kopuk..
Şimdi yerden geçecek..
Kopma ihtimali daha da düşecek..
Belki o zaman..
Plan yaparlar..
Çünkü;
Zaman da para da Gemlik yurttaşının..
Hiçbir kişi ya da kurumun o paraları ve 

zamanı sokağa atmaya hakkı yok...
Küçük Kumla ve Narlı dedik..
Oralarda da sıkıntı var..
Küçük Kumla'da çöp dağları oluşmaya 

başlamış..
Narh'da ise marinada hem kıyı pis..
Hem de deniz atıklarla dolu..
Bir de Oranın bitmez tükenmez "fossep

tik" kokusu..
Hem denizi kirletiyor..
Hem de akciğerlerimizi ...
Bir çare vardır mutlak...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Izılilelı Kumla Müşteri Servisi başladı
Ercüment ESEN
Gemlik ÖZDİLEK 
Alışveriş Mağazası 
Kumla sakinlerinden 
gelen yoğun istek 
üzerine müşteri 
servis hizmeti 
vermeye başladı. 
Büyük Kumla ve 
Küçük Kumla'da 
başta yazlıkçılar ile 
Kumla sakinlerine 
hizmet verecek 
olan müşteri 
servisinin başlaması 
Kumla'da mem
nuniyetle karşılandı. 
Özdilek Müşteri 
Hizmetlerinden 
konu ile ilgi yapılan 
açıklamada, Gemlik 
Özdilek mağazası 
ile Büyük Kumla ve 
Küçük Kumla 
beldeleri arasında 
her gün müşteri 
servisi aralıksız 
hizmet verecek. 
Bu bölgelerden 
Gemlik Özdilek 
mağazasına alışver
iş için gelmek iste 
yen vatandaşlar 
ücretsiz olarak 
getirecek ve alış 
veriş sonrası da 
Büvük Kumla ve 
Küçük Kumla'ya

müşterilerini özel 
servis araçları ile 
ücretsiz olarak 
götürecek.
ÖZDİLEK'ten BÜYÜK KUMLA ile KÜÇÜK KUMLA her gün saat: 11:00 
14:00 - 17:00 -19:30 ve 22:30 hareket edecek.'
Gemlik Özdilek'e Büyük Kumla ve Küçük Kumla’dan dönüş saatleri ise şöyle:
12.Durak:B.Kumla 12:00 15:00 18:00 20:30
11.Durak:B.Kumla ^2:02 15:02 18:02 20:32
1O.Durak:B. Kumla 12:04 15:04 :-'18:04 20:34
9.Durak:B.Kumla 12:06 15:06 18:06 20:36
8.Dürak:B.Kumla 12:08 15:08 18:08 20:38
7.Durak:B.Kumla 12:10 15:10 18:10 20:40
6.Durak:B.Kumla 12:12 15:12 18:12 20:42
5.Durak:B.Kumlâ' t2:J4 ; 15:14 .18:14 20:44
4.Durak:B.Kumla/ 12:16 15:16 18:16 , 20:46’
3.Durak:B.Kumla 12:18 15:18 18:18 20:48
2.Durak:B.Kumla 12:20 15:20 18:20 20:50
1.Durak:B.KumlşW 12:22 15:22 18:22 20:52

O'^UK-UIIIİİİIIIAlllEURveİIYEllinİ 
baytaş www. bay tasi n saat. 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 l50m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İS YERLERİ 1
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 norrtıal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

MMtMft....

Özdilek'ten yapılan 
açıklamaya göre 
ise Gemlik Özdilek 
mazağası ile Büyük

Kumla ve Küçük 
Kumla arası 
ücretsiz müşteri 
saatleri ise şöyle:

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

r

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Ölmeden önce 62 yaşındaki kadına maaş bağlamaya kalktılar

‘flliim maaşı Dağlamaya a el dim"
diyerelı yaslı kadını dolandırdı

Ya&YORUM

Bursa'da, "Ölüm 
maaşı çıktı, ölmeden 
önce maaşınızı 
bağlamaya geldim" 
diyen bir kişi, 
girdiği evde 62 
yaşındaki yaşlı 
kadım dolandırdı.
Edinilen bilgiye

M tenekelerinden İH kile İtlin İlkti
Sakarya İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
lerinin Edirne'de 
gerçekleştirdiği 
operasyonda, 
400 kilo saf eroin 
ele geçirildi.
2007 yılı ağustos 
ayında Sakarya , 
ve Bursa'daki bazı 
kişilerin zeytin 
toptancılığı 
yaparken, ihraç 
zeytinlerle birlikte 
eroin gönderdiği 
ihbarı alındı.
Sakarya İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
bu ihbar üzerine 
Bursa'da tespit 
edilen ve zeytin 
toptancılığı 
yapılan U. Nakliyat

tıaii & iııl MlBiistHliniiiılııılı
Bursa E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne eşini 
ziyaret için gelen 
bir şahıs, içeriye 
sim kart sokmaya 
çalıştığı sırada 
yakalandı.

Part halindeki tanterden mı calOılar
Bursa'da, park 
halinde bırakılan 
bir tankerin mazot 
deposu boşaltıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi 
AlaattinbeyMahallesi 
Alaattinbey Caddesi 
üzerinde Veli A'ya 

göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kükürtlü mahallesi 
Eski Mudanya 
caddesi üzerindeki 
evinde oturan 62 
yaşındaki Gülten 
K. kapı zili çalması 
üzerine kapıyı açtı.

adlı firmayı dokuz 
ay süresince takip 
etti. İki gün önce 
de yurtdışına yeni 
zeytin ihracaatı 
yapılacağı 
öğrenilince 
operasyon başladı. 
5 Nisan Cumartesi 
gecesi, Edirne 
Kapıkule Sınır 
Kapısı'na giden 
Sakarya İl Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, U. Nakliyat 
adlı şirketin malı 
göndereceğini 
belirledi. Sakarya 
jandarması, Edirne 
II Jandarma 
Komutanhğı'ndan da 
takviye alarak 
C.Y. adlı sürücünün

Edinilen bilgiye 
göre, Bursa E Tipi 
Kapalı Cezaevi 
Müdürlüğü'ne 
eşini ziyaret etmeye 
gelen Ümit K. (39), 
cezaevi Jandarması 

ait, 16 P 0816 plakalı 
tankerden mazot 
çalındı. Gece geç 
saatlerde işyerinin 
dışında bulunan tel 
örgüleri keserek 
bahçeye giren kim
liği belirsiz kişi yada 
kişiler, tankerin üst 
kapağını açarak

Gülten K, karşısında 
duran ve sigortadan 
geldiğini, herkese 
ölüm maaşı kanunu 
çıktığını, ölmeden 
maaşın verileceğini 
söyleyen 25-30 
yaşlarındaki genci; 
içeri aldı.

yönetimindeki 
34 UJ 4607 plakalı 
TIR'ı durdurdu.
Ekipler, önce 
narkotik köpekle 
riyle TIR çekicisinde 
ve 34 UH 5984 
plakalı dorsesinde 
kontrol yaptı.
Araç daha sonra 
Edirne Gümrük 
Muhafaza Başmü 
dürlüğü'ndeki X- 
Ray cihazına da 
sokuld.u. Aracın 
özel bölmeleri ile 
zeytin tenekeleri 
içinde toplam 
400 kilo eroin 
ele geçirildi. 
Sürücü C.Y. 
gözaltına alınırken, 
jandarma 

tarafından üst 
araması yapıldı. 
Aramada, 
pantolonun sağ 
çakmaklık cebinde 
1 adet 06031304 
29213 seri nolu 

mazot çaldı.
Tanker sahibinin 
müracaatı üzerine 
yapılan araştırmada, 
işyerinin dışında 
bulunan tel örgü 
yanında 60 litrelik 
14 adet içi mazot 
dolu bidon ile yine 
60 litrelik 17 adet 

Kendisine sigortayla 
ilgili çeşitli evraklar 
gösteren dolandırıcı, 
yaşlı kadından 750 
YTL alarak kayıplara 
karıştı. Gülten K'nın 
ihbarı üzerine olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

ihracatçı firma 
yetkililerine 
yönelik de ope
rasyon başlattı. 
Bu yılki en 
büyük miktar 
Jandarma, eroinin 
değerinin yaklaşık 
300 milyon YTL 
olduğunu belirtti. 
647 paket halinde 
bulunan 400 kilo 
eroinin bu yıl sınır 
kapısında ele 
geçirilen en büyük 
miktar olduğu 
açıklandı.
Geçen yıl Kapıkule 
Sınır Kapısı'nda 
ele geçirilen eh 
büyük eroin 
miktarı ise 560 
kilo olmuştu.

Turkcell sim.kart ile 
92629307084061696 
9 seri nolu telsim 
sim kartı bulundu. 
Gözaltına alınan 
şahıs, polise 
teslim edildi.

boş bidon buldu. 
Ayrıca tankerin' 
yanında ucuna 
taş bağlanmış 
tahminen 50 
metre uzunluğunda 
plastik hortum 
ele geçirildi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvurall933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Ekonomi bu
Bu yazımın başlığını bu nedenle 

"ekonomi" koydum.
Yabancı sermaye konusunda "Neden 

borsaya geliyor, neden hazır fabrika alıyor, 
neden sıfırdan sanayi kurmuyor?" diye 
sormuştum.

Borsanızın yüzde seksenden fazlası 
yabancının elinde ise, gelen yabancı ser
mayenin büyük bir çoğunluğu vur-kaç için 
geliyorsa, gerisi havacıvadır.

"Özelleştirmeden gelen paralar nereye 
gidiyor?" diye sordum, Özelleştirme gelir
lerinin nereye gittiğini benim gibi merak 
edenler vardır mutlaka ..

Yaptığım araştırmalar sonucunda .şun
ları öğrendim..

2003 yılından bu yana 25 milyar dolarlık 
özelleştirme yapılmış.

2008 yılı için 4 milyar dolarlık özelleş 
tirme geliri öngörülmekteymiş.

Özelleştirmeden elde edilen gelirler 
Hazine’ye aktarılıyormuş.

Hazine de yapılan planlamaya göre iç 
ve dış ödemelerinde bu parayı kullanıyor- 
muş.

Gelirler bazen yatırımlara aktarılıyor- 
muş.

Sayın okurlarım, bırakın ekonomiyi bu 
riun adı, halk dilinde açıkça şudur, gerisi 

| yalan..
tğer durum böyle ise -ki böyle- buna 

adıyla sanıyla mirasyedilik denir.
Eski Türk filmlerin de bu konu çok 

işlenir,
Hovarda oğul, paşa babadan kalan 

malı-mülkü, hanı-hamamı satıp savurur,, 
kumara yatırır, kötü kadınlara yedirir ve 
sonunda köprü altında nalları diker.

Türk milletinin dişinden tırnağından 
artırdığı paralar ile, bu fabrikalar, sanayi 
tesisleri, bankalar adete yoktan var edildi, 
yaratıldı. Bunlar bizim gururumuz idi..

Türk Telekom’un yüzde 15’inin halka 
açılmasından (yabancı halklara açıldı gali
ba), Milli Piyango ile, otoyol özelleştir 
melerinden söz ediyor.

Pektim satıldı, alana devir yaklaşıyor.
Tekel Sigara için Özelleştirme Yüksek 

Kurulu kararı bekleniyor.
Sırada Halkbank, Şeker Fabrikaları, 

Ziraat Bankası var; elektrik dağıtımı özel 
leştirmesi var...

Var oğlu var!
Bu satışları yapan İktidarın .yalakaları;
"Biz özelleştirmeyi 'gedik kapatma’ 

aracı olarak değil, ekonominin gereği 
görüyoruz,

Elbette gelirlerimizi Hazine’ye aktarıyo 
ruz.

Hazine de daha çok borç ödemede kul
lanıyor özelleştirme gelirlerini" diyorlar..

Bu paralara rağmen borcumuz 480 mil
yar dolar. AKP iktidara geldiğinde borç 
2oo mil yon dolarmış. Her şeyimiz satıldı, 
borç azalacağına bir katı artmış, ben anla 
yamadım, sen anladın mı benim gariban 
halkım ?..

Ey halkım; İşi laf kalabalığına getirme
den söyleyeyim..

Benden bu kadar: Bu yönteme mirasye 
dicilik denir. Sinemada Mirasyedinin to 
runları, fabrika kapıcısının torunlarının 
fabrikasına kapıcı olur.

Peki bizier nereye kapıcı olacağız ?....

mailto:ozcanvurall933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Mili IHI MMİ (Mi
Cumartesi gününden devam
ADI SOYADI

51- Gülcan DEMİRCİ
52- Simge ÜNLÜ
53- Gözde BIYIKÇI
54- üakan ÖZKARDEŞ
55- Betülhan NİLÜFER
56- İpeknur UĞUR
57- Zeliha ÇARPAN
58- Bilal YILDIZ
59- Umut Göktuğ KAPYALI
60- Berk LÜLECİ
61- İsmail Hakkı ÇAKIR
62- Gizem TURAN
63- Yeşim ÖZDEMİR
64- Orkhan SAMULLAYEV
65- Öznur YİĞİT
66- Cansu ÇELTİK
67- İsmail Mert BULUT
68- Yaşar HEKİMOĞULLARI
69- Aykut KAYA
70- Melike TERZİOĞLU
71- Yağmur GÖR

| 72- Emre DEDE
73- Ozan TAŞAN
74- Tuğçe ÖZBAY
75- Muhammed Batuhan ÖZBALKAN
76- Meliha FİDAN
77- Elif İNCE
78- Cihan TOSUN
79- Ayşenur ADIYAMAN
80- Fatma Büşra TÜRKMENGİL
81- Elif SARGIN
82- Fadime TEMEL
83- Irmak AVCI
84- Mert KANSU

. 85- Gizem ÖZGEN
86- Selamettin Gökhun AY
87- Serpil BOZKURT

| 88- Kamer TAŞ
| 89- Mehmet Berker SEVİNÇ

90- Elif KARAAĞAÇ
91- Erdi ÇELİK
92- Emre KANİK
93- Anıl OKUMUŞ
94- Ebru KAYA
•95- Burak SAVIRAN
96- Muhammet Furkan ALTUN
97- Tuğçe KAŞARCI
98- Selin AVCI
99- Dilara GİYİN
100- Burak ÇITLAK
101- Batuhan TÜSÜS
102- Ebru PATLAK
103- Sema SEVİM
104- Tuğba Nur AKKAYA
105- Recep ÖZTAŞ
106- Yasemin UĞUR
107- Ceren ATMACA
108- Gürkan GÜLSU
109- Erol Okan DURMAZ
110- Mehmet Celal ARKIŞ
111- Adnan Ruhi GAZİOĞLU
112- Şule PEKER
113- Meryem ÖZ
114- Enes Sertaç KEKLİCEK
115- Onur ERİNÇMEN
116- Esra ÖZDEMİR
117- Orhan ERTUĞRUL
118- Samet Kemal AŞIK
119- Ufuk KANBUR
120- Mert ŞAHİN

OKS TM OKULU

414.585 Gemlik Lale Kemal Kılıç İ.Ö.O.
414.454 Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O.
413.215 Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
411.852 Gemlik Özel Aykerit İ.Ö.O.
411.545 Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O
411.319 Gemlik Şehit Cemal İ.Ö.O.
410.643 Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
410.501 Gemlik Şükrü Şenol İ.Ö.O.
409.742 Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O
408.748 Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
408.499 Osmangazi Bahar Semiha İ.Ö.O.
407.237 Gemlik Borusan İ.Ö.O.
407.200 Gemlik Tic. ve San. Od.Gazi İ.Ö.O
406.270 Yıldırım Ahmet Hamdi Taşpınar İ.Ö.O.
406.173 Gemlik Lale Kemal Kılıç İ.Ö.O
406.İ23 Gemlik K.Kumla Ali Kütahya İ.Ö.O.
405.916 Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
405.851 Osmangazi Barbaros İ.Ö.O.
405.274 Gemlik Şükrü Şenol İ.Ö.O.
405.003 Bursa Osmangazi Barbaros İ.Ö.O.
404.753 Gemlik Şehit Etem Yaşar İ.Ö.O.
404.597 Gemlik Şükrü Şenol İ.Ö.O.
404.484 İstanbul Pendik Atatürk İ.Ö.O.
404.358 Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
404.071 Bursa Osmangazi Fatih İ.Ö.O.
404.006 Bursa Osmangazi Merinos İ.Ö.O.
403.990 Mudanya Özel Emine Örnek İ.Ö.O
403.156 Gemlik Tic. ve San. Od.Gazi İ.Ö.O
403.084 Tunceli Pertek Cumhuriyet İ.Ö.O.
403.062 Bursa Demirtaşpaşa İ.Ö.O.
402.633 Gemlik Borusan İ.Ö.O.
402.438 Gemlik 11 Eylül İ.Ö.O.
402.252 Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
402.015 Gemlik Atatürk İ.Ö.O.
401.994 Gemlik 11 Eylül İ.Ö.O.
401.900 Bursa Keleş I.Murat İ.Ö.O.
401.624 Gemlik Lale Kemal Kılıç İ.Ö.O.
401.530 Bursa Orhangazi Atatürk İ.Ö.O.
401.335 Gemlik Özel Aykent İ.Ö.O.
400.980 Gemlik 11 Eylül İ.Ö.O.
400.915 Gemlik 11 Eylül İ.Ö.O.
400.555 Gemlik Tic. ve San. Od.Gazi İ.Ö.O
400.541 Gemlik Şehit Etem Yaşar İ.Ö.O.
400.529 Gemlik 11 Eylül İ.Ö.O.
400.292 Bursa Osmangazi Sabiha Köstem İ.Ö.O
400.067 Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O
399.701 Gemlik Tic. ve San. Od. Gazi İ.Ö.O
399.591 Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
399.496 Bursa Nilüfer Câvit Çağlar İ.Ö.O.
399.374 Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
399.373 Bursa Osmangazi Barbaros İ.Ö.O
399.363 Bursa Osmangazi Hanife Murat İ.Ö.O.
398.820 Bursa Davut Dörtçelik İ.Ö.O.
398.778 Mudanya Hatice İsmail Kayan İ.Ö.O.
398.642 Bursa Osmangazi Panayır İ.Ö.O.
398.587 Mudanya Özel Emine Örnek İ.Ö.O.
398.492 Malatya Merkez Sümer İ.Ö.O.
397.992 İstanbulŞehit Öğ.SevdaAydoğan İ.Ö.O.
397.928 Gemlik Namık Kemal İ.Ö.O.
397.682 Gemlik Özel Aykent İ.Ö.O.
397.548 Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
397.341 Bursa Yıldırım Emek İ.Ö.O.
397.060 Bursa Osmangazi Uludağ İ.Ö.O.
397.058 Bursa Hamitler Adnan Türkay İ.Ö.O.
396.995 İstanbul Bağcılar Yavuz Selim İ.Ö.O.
396.919 Gemlik Cumhuriyet İ.Ö.O.
396.650 Bursa Altıparmak Fethi Açançiçek İ.Ö.O
396.585 Gemlik Özel Aykert İ.Ö.O
396.579 Gemlik Şehit Etem Yaşar İ.Ö.O.
396.546 Bursa Nilifen Koç İ.Ö.O

Atamer'de Hizmet İçi 
Eğitim lamamlandı

Kumla yolu 
üzerinde bulunan 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde 
modernleşme 
çerçevesinde 
personele bir aylık 
işletme içi eğitim 
verildi.
Gazetemiz köşe 
yazarı ve Eğitimci 
Yelda Baykız 
tarafından 
verilen eğitim

sürecinde Beden 
dilinden, iletişime, 
stres, motivasyon 
ve sunuma kadar 
çeşitli konularda 
personel bilgilen 
dirildi.
Atamer Turistik 
Tesisleri yetkilileri < 
tarafından Yelda 
Baykız'a personele 
verdiği eğitim nede 
niyle teşekkür 
plaketi verildi.

Garanti Bankası 
İskeleye taşınacak

Garanti Bankası 
Gemlik Şubesi’nin 
hizmet verdiği 
bugünkü yerinden 
İskele Meydanı’nda 
bulunan eski 
Goldstar’ın 
bulunduğu yere 
taşınacak. 
İlçemizde ikinci 
kez açıldığında 
İskele Caddesi’n 
deki bugün

müşterilerine 
hizmet veren 
yerinde faaliyetleri
ni sürdüren 
Garanti Bankası 
Gemlik Şubesi 
İskele Meydanı’n 
daki onarım 
çalışmalarının 
tamamlanmasının 
ardından yeni 
açılacak binasına 
geçecek.
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Ergenekon Davası...
Gözaltılar ve tutuklamalar 

AKP’ye muhalefet edenleri 
kapsayınca, ister istemez bu 
işin AKP’nin kapatılmasının 
rövanşı hissini doğurdu.

Yani işin içine hukuk de 
ğil siyaset girdi..
Bir yılı aşan tutuklamalar 

ardından 1250 sayfa tuta 
rında, kamyonla taşınan iddiana 
meler hazırlandı.
Bu iddianamelere son dalgalarda 

tutuklanan emekli generaller eklen
medi.
Polis sorgusunda alınan ifadeler 

hemen ertesi gün iktidar yanlısı ve 
tarikat gazetelerine sızdırıldı.
Bunun suç olduğu bilindiği halde 

sırf kamuoyu yaratmak için planlı 
bir şekilde yapıldı bunlar..
Ergenekon, eşittir, AKP iktidarını 

darbe ile devirme girişimi olarak 
lahse edildi topluma..
İddianamelerin İstanbul 13. Ağır 

Ceza Mahkemesi’ne verilmesi, mah 
kemenin de davayı kabul etmesi 
sonrası yine basına yapılan açıkla
malarda emekli paşalar dışındaki 
tutuktular ve serbest bırakılanlara 
ağır cezalar isteniyor..

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri^ quler@hotmail.com

İdam cezası kaldırılmamış olsa, 
birçok kişinin, seçimle işbaşına 
gelmiş iktidarı devirmeye teşebbüs, 
terör örgütü kurma girişiminden 
dolayı iki defa ağırlaştırılmış müeb
bet hapsi isteniyor..
İki gündür iddiaları okuyorum. 
Ben hukukçu değilim.

Bu davaya sunulan delil
lerin yeterli olduğuna inan
mıyorum.
Eskişehir’de ve İstanbul da 

bulunan bombalar dışında, 
elle tutulur delil, olarak sunu 
lan belgeler, numaralanmış 
tanıklar dışında telefon din
lemeleri var.

Yargıtay Başsavcısı Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdurrahman Yalçın 
kaya’nın AKP’nin kapatılması için 
sunduğu iddialara benziyor.
İddialar arasında abartılar dikkat 

çekiyor.
Savcının istemlerini, mahkemenin 

ne kadar dikkate alacağını, yargıla
ma esnasında göreceğiz.
Bir kez bu dava, olayların içindeki 

asker ve polisi ,ayrı tutuyor!
Bir komutanla telefon konuşması 

yapan İstanbul Üniversitesi Rektör’ 
Alemdaroğlu’nun iktidarı eleştirme 
leri bile delil olarak sunuluyor.
Davaya ekim ayında başlanacak.
Türkiye ve dünya bu davayı yakın

dan izleyecek.
Türk hukuk sistemi ve yargısı bu 

dava ile kendini kanıtlayacak.
Hep birlikte izleyeceğiz.

Kara Malısı bulunan ıcıtln II I ■ I II ■■ ■ ■
İŞ DUYURUSU 

GEMLİK GÜBRE SANAYİ A.Ş.

Bursa Tarım II 
Müdürlüğü, 
halk arasında 
'kara hastalığı' 
olarak bilinen 
'Zeytin Kara 
Koşnili' hastalığı 
bulunan zeytin 
bahçelerinde 
yaz mücadelesi 
başlatıldığını 
açıkladı.
İl Müdür Hüseyin 
Yıldızer tarafından 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
Bursa'da 9 bin 
500 zeytin ağacı 
bulunuyor.
Özellikle sahil 
kesimlerde 
kış mücadele 
ilaçlarını kullan
mayan üreticilerin 
bahçelerinde 
yoğun olarak 
görülen zeytin 
kara koşnili 
hastalığının, 
yapılan incelemede 

yüzde 50 yumurta 
açılımı tesbit 
ettiklerini belirten 
Yıldızer,/ilaçlamanın 
önemine işaret etti. 
Hastalığa karşı 
ruhsatlı ilaçların 
kullanılması 
gerektiğine dikkat 
çeken Yıldızer, 
bu ilaçlamadan 
sonra yüzde 90 
yumurta açılımında 
tekrarlanması 
gerektiğini 
vurguladı.

Asıl mücadelenin 
ocak-şubat ayların
da yapılması 
gerektiğini aktaran 
Yıldızer, hastalık 
olmayan bahçelerde 
ilaçların kullanılma
ması gerektiğini 
ifade etti.
Yıldızer, çevre 
sağlığı açısından 
ilaçların uygun 
zamanda ve belir
tilen dozda kullanıl
ması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gübre ve Amonyak Fabrikasında çalışmak üzere aşağıda 
özellikleri belirtilen vasıflarda eleman alınacaktır.

■ Yüksek Basınçlı Buhar Üretim Proseslerinde (Doğalgazlı) 
çalışmış tecrübeli
- Endüstriyel demin suyu hazırlama ve şartlandırma 
ünitelerinde çalışmış tecrübeli
■ Enstrüman servislerinde çalışmış tecrübeli, (Bakım ve
Montajda)
• Gübre ve Amonyak Türbin' ve Kompresör sistemlerinde 
çalışmış tecrübeli
•Askerliğini yapmış
■Sağlık sorunu olmayan
- Referansları ile birlikte

Müracaat: Gemlik Gübre Sanayi fi.Ş.
Personel Müdürlüğü 

Tel: 0224 519 00 70 Fax: 0224 519 00 93 
info@gemlikgubre.com.tr

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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

mailto:quler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikgubre.com.tr
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Büyiiksehir'den dev bir çevre projesi daha
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan tıbbi atıkların 
Türkiye’de örneği 
olmayan çağdaş bir 
sistemle toplanarak, 
yüzde 70 oranında 
küçültülüp evsel 
atığa dönüştürüle
ceği Tıbbi Atık Steri 
lizasyon Tesisi, tö 
renle hizmete açıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin, Hamitler Katı 
Atık Depolama Ala 
nı’nda inşa edilen 
tesisin açılışında 
yaptığı konuşmada, 
“Projelerimizle Bur 
salıların yaşam orta 
ğıyız. Çalışma mode 
limizin temelinde 
sevgi ve saygı yatı 
yor. İklimler değişi 
yor, küresel ısınma 
yaşanıyor. Dünyanın 
ateşi çıktı. Biz, bun
ları el ele nasıl önle 
yebiliriz diye düşü 
nüyoruz” dedi. Son 
yıllarda ayyuka çı 
kan küresel ısınma 
konusunun çevre 
sağlığını ciddi oran
da tehdit ettiğini 
bildiren Başkan 
Şahin, bozulan do

ğal dengenin herke
si etkilediğini ve ge 
lecekte daha büyük 
sorunların yaşanma
ması için bugünden 
önlem alınmasının 
gerekliliğine dikkat 
çekti. Şahin, “Büyük 
şehir Belediyesi 
olarak çevre konu 
sundaki duyarlılığı 
mızı, Bürsa’yı yeni 
den yeşile bürüyen 
yatırımlarla gösteri 
yoruz. Çevreye yöne 
Irk tüm yatırımları 
mız, Avrupa Birliği 
standartları çerçeve 
sinde, marka kent 
imajına yakışır bir 
şekilde yapılmak
tadır. Doğu- Batı 
Atıksu Arıtma Tesisi, 
Hamitler Süzüntü 
Suyu Arıtma Tesisi, 
Gemlik ve Mudanya 
Derin Deniz Deşarjı 
gibi yatırımlarımız 

derelerimizi kıyıları 
mızı kirlilikten kurta 
rıyor” diye konuştu. 
Bursa’da kişi başına 
düşen yeşil alan 
miktarını artırdık
larını belirten Şahin, 
özellikle kent giriş
lerinde 5 yıldan bu 
yana yapılan düzen
lemelerin dışarıdan 
gelen konukların da 
üzerinde iyi bir inti
ba bıraktığını söyle
di. Kültürpark’ın 
sağlıklaştırma çalış
masıyla asıl kim
liğine kavuştuğunu 
anlatan Şahin, "Ban 
do, konservatuar ve 
mehter takımının 
kullandığı binaların 
boşaltılıp, bu birim
lerin Merinos’taki 
yerlerine geçmesiyle 
de Kültürpark’taki 
yeşil alan miktarı 
daha da artacak.

Merinos Parkı, 252 
bin metrekarelik 
yeşil alanıyla da 
Kültürpark’tan 
sonra ikinci büyük 
kent parkı olarak 
hizmet verecek. 
Merinos Parkı, 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi ilp 
birlikte Bursa’nın 
ufkunu genişlete
cek” şeklinde 
konuştu. 5,5 km 
uzunluğundaki 
Nilüfer Vadisi ile 
eski hâlin yıkıl
masıyla o bölgenin 
de yeni yaşam 
alanı haline 
geleceğini bildiren 
Şahin, 4 yılda 
Bursa’nın 2 milyon 
600 bin metrekare 
olan yeşil alan 
miktarının 4 
milyon metrekareye 
Çıkarıldığını belirtti.

Yeni garsonlar 
sertifikalarını alili

Bursa’da' düzenle
nen meslek 
edindirme kursları 
kapsamında gar
sonluk eğitimi alan 
kursiyerler sertifi
ka töreninde mis
afirlerini güzel bir 
kahvaltı servisi ile 
ağırladı.
Nilüfer Beledi 
yesi'nin meslek 
edindirme eğitim
leri kapsamında, . 
Nilüfer Kaymakam 
lığı ve Nilüfer Halk 
Eğitim Merkezi 
işbirliğiyle organ
ize edilen 'Servis 
elemânlığı- 
garsonluk' eğitim

lerinin birinci 
dönemi 
tamamlandı. 
Kursu başarıyla 
tamamlayan 
14 katılımcıya 
düzenlenen 
törenle sertifikaları 
verildi. Törende 
misafirleri 
güzel bir kahvaltı 
sofrasında 
ağırlayan 
kursiyerler, eğitim
lerde, öğrendikleri 
tüm servis incelik
lerini sergileyerek 
garsonluk serti
fikasını almayı 
hak ettiklerini de 
göstermiş oldu.

■

35 y ILLIK TECRÜBEMİZİ BİL»TEKNOLOJİSİ ÎLE BİRLEŞTİRDİK
DOSTIARINIZISIAYTGOSTERISIILE

I ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN i

UNUTULMAZ OLSUN... H 

CDKUTULARI İÇİNDE ÖZELTASARIMSLAYT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
ÖZEL 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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UZMANLAR TIP MERKEZİ

SSK 
BAĞKUR 

DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA
* FİZİK TEDAVİ

* GÖZ
* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL

. BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ. 
1I Adres: İstiklal Cad. Gemlik / BURSA
II TEL: 0.224 513 60 40
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Anayasa Mahkemesi 
AKP'nin kapatıl 
ması istemiyle 
açılan davayı 
bugün görüşmeye 
başlayacak.
Son yılların en 
hareketli ve tartış
malı dönemlerini 
yaşayan Ankara'da 
gözler bugün 
Anayasa Mahkeme 
si'nde olacak.. 
Mahkeme Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdur 
rahman Yalçınkaya 
tarafından açılan 
kapatma istemli 
davanın görüşme 
terine başlayacak. 
Karar alınana kadar 
devam edecek . 
olan görüşmelerin 
ardından karar 
açıklanacak.

71 KİŞİ HAKKINDA 
YASAK İSTENDİ 
AKP hakkındaki 
dava Yargıtay 
Cumhuriyet Başsav 
çisinin 14 Mart 2008 
tarihinde Anayasa 
Mahkemesi'ne 
sunduğu kapatma 
istemli iddianameyle 
başladı.

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

i Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi t 
I TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR I.
i ACİLSATILlKveKto  ̂ I
•A----------------------------------------------------------------’----------

|| Kayhan Mahalleşi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE ||
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı J& 

B Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajıolan krediye uygun villa g 
|| Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa 
|| K.Ktımla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik g»

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blök 180 m2
«H Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler g 

. ----- ...... ' I
g K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. jg

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA |

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

İddianame de 
AKP'nin kapatılması 
isteminin yanı sıra 
aralarında Cumhur 
başkanı Abdullah 
Gül, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve eski 
Meclis Baş kanı 
Bülent Arınç'ın da 
bulunduğu 71 kişi 
hakkında siyasi 
yasak istendi. 
Türkiye gündemini 
tamamen değiştiren 
kapatma davasının 
ardından Başbakan 
Erdoğan ilk değer
lendirmesini 
15 Mart'ta daha 
önce bağımsız 
milletvekili 
seçildiği Siirt'te 
yaptı. Erdoğan, 
AKP Siirt Kadın 
Kolları Kongresinde, 
davanın milli 
iradeye karşı açılmış 
olduğunu söyledi. 
AKP hiçbir ek 
süre talep etmeden 
savunma hazırlıkları
na başladı.
Ön savunmayı 30 
Nisan'da mahkemeye 
sunan AKP, 
bu savunmaya 
“İddianameye

Cevaplarımız” 
adını vererek 
yazılı olarak dağıttı. 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdur 
rahman Yalçınkaya 
da esasa ilişkin 
mütalaasını 30 
Mayıs tarihinde 
Anayasa Mahkeme 
si'ne sundu ve 
kapatma istemini 
tekrarladı.
AKP'nin esas 
hakkındaki savun- 
masını 16 Haziran 
tarihinde Anayasa 
Mahkemesi'ne 
verdi. Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemft 
Çiçek 3 Temmuz'da 
mahkeme heyeti 
karşısına çıkarak 
parti adına sözlü 
savunma yaptı.
Hukuki süreç 
Anayasa Mahkemesi 
raportörü Osman 
Çan'ın davaya 
ilişkin raporunu 
16 Temmuz'da mah 
kemeye sunmasıyla 
devam etti. Can, 
raporunda AKP'nin 
kapatılmaması 
gerektiği yönünde 
görüş bildirdi.

DP Bursa 9. Olağan İl Kongresi’nde Füsun Yaşar yeniden il başkanlığına seçildi

SllllIMHUMiliMMi
Demokrat Parti (DP) 
Genel Başkanı 
Süleyman Soylu, 
AKP'nin kapatılma
ması gerektiğini 
belirterek, yapılan 
yanlışların hesabını 
halkın sandık başın
da sorması gerek
tiğini söyledi. 
Demokrat Parti (DP) 
Genel Başkanı 
Süleyman Soylu, 
Bursa 9. Olağan İl * 
Kongresi'ne katıl
mak için geldiği 
Bursa'da AKP'nin 
kapatılması davası 
başta olmak üzere, 
Ergenekon operas 
yonu ve gündeme 
ilişkin değerlendir 
melerde bulundu. 
AKP'nin kapatılma
ması gerektiğini 
belirten Süleyman 
Soylu, Türkiye'nin 
karşısında karanlık 
bir tablo bulunduğu 
nu söyledi. Hiçbir 
devirde AKP iktidarı 
döneminde bu kadar 
millet iradesinin çiğ- 
nenmediğini belirten 
Soylu, şöyle konuş
tu: "Hakikat ne ise 
önce kendimiz

| inanmalıyız. Bu ülke 
de 62 yıldır demok 
rasi var. Onu çiğne 
yenler milli irağeiye; 
teslim olmuşlardır. 
İlk kez bu hükümet 
te AKP milli iradeyi 
hoyratça hırpala- 
makta.Yüzde 47 oy 
almış bir parti bu 
gün Anayasa Mah 
kemesi’nde kapatıl
mayı bekliyor. Milli 
irade açısından 
üzüntü verici bir 
durum bu. Herkese 
sesleniyoruz 
AKP'nin günah def
terini açmadan 
herkese sesleniy
oruz. Hayır yanlıştır 
kapatmayın AK 
Parti'yi onu yolsu
zlukları, başarısızlık
ları, beceriksizlikleri 
ve samimiyetsizliği 
ile başbaşa bırakın, 
AK Parti'ye can 
simidi atmayın, 
Kapatmayın AK 
Parti'yi bize bırakın" 
Ergenekon operas 
yonuna da değinen 
Soylu; "Eğer bu 
memlekette darbe, 
isteyenler olmuşsa 
sonuna kadar 
gidilsin. Bu ülkede 
demokrasi dışı işler 
işlenmişse sonuna 
kadar gidilsin. Bu 
ülkede milli iradenin 
dışında bir şey 
istenmişse sonuna 
kadar gidilsin. Bu 
salonda bulunanları 
beğenmeyip ikinci

sınıf insan olarak 
görenler varsa sonu 
na kadar gidilsin" 
diye konuştu.

KONGREDE 
GERGİNLİK 
Demokrat Parti 
Bursa 9. Olağan İl 
Kongresi’nde DP 
Genel Başkanı 
Süleyman Soylu 
tarafından atanan 
mevcut Başkan Fü 
sun Yaşar ile Hüse 
yin Atay aday oldu. 
Harun Akın'ın baş 
kanlığını yaptığı 
divan üyelerinin 
seçilmesinin ardın
dan geçilen kong 
rede yönetim faa 
liyetleri okundu. 
DP Bursa İl Başkanı 
Füsun Yaşar, 
yapılan faaliyetler 
hakkında bilgi verdi. 
Bu arada kendisine 
söz hakkı Verilmeyip 
konuşturulmadığı 
gerekçesiyle ikinci 

başkan adayı 
Hüseyin Atay 
divan üyelerine 
itiraz etti. Divan 
Başkanı Harun 
Akın ise Genel 
Başkan Süleyman 
Soylu'nun konuş
masından sonra 
söz hakkı istediği 
gerekçesiyle Atay'ın 
konuşmasına izin 
vermedi. Bunun 
üzeri ne salonda 
kısa sü reli bir 
tartışma yaşandı. 
Tartışma nın kav
gaya dönüş memesi 
için salonda bulu
nan güvenlik güçleri 
ve delegeler araya 
girdi. Hüseyin 
Atay. kendisinin 
demokratik hakkı 
olan konuşmasının 
engellendiğini 
belirterek, talebi 
olmasına rağmen 
Süleyman Soylu'dan 
önce konuşmasına 
izin verilmediğini 
açıkladı.
Kongrede kullanılan 
oylardan 289'unu 
alan Füsun 
Yaşar yeniden 
İl Başkanlığı'na 
seçilirken, Hüseyin 
Atay 29 oyda kaldı.
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KEY ödemeleri
bugün başlıyor

Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) hesa 
binin tasfiyesinde 
son aşamaya gelin
di. Bugün başlaya
cak ödemeler İle hak 
sahiplerine toplam 
2.8 milyar YTL yeri 
lecek. Ödemeler 1 
YTL ile bin 391YTL 
ara sında olacak. 
Hak sahipleri kimlik 
numarasının son 
iki rakamına göre . 
belirlenen tarihte 
Ziraat Bankası 
şubelerinden par
alarını alabilecek. 
KEY karmaşası 
bugün sona eriyor. 
8 milyon 493 bin 
956 kişiye toplam 
2.8 milyar YTL 
ödenecek. Ödeme 
dilimlerine göre en 
çok hak sahibi 3 
milyon 800 bin 
kişi ile 0-50 YTL 
arasında bulunuyor. 
2 milyon 922 bin 
kişi 50 ile 500 YTL 
arasında, 972 bin 
kişi de 500 ile bin 
YTL ara sında 
KEY parası alacak.

Ziraat Bankası'nda 
hesap açılacak 
KEY ödemeleri için 
tüm hak sahipleri 
adına Ziraat Ban

. kası'pda birer hesap 
açılacak. Hak sahi 
binin alacağı bu

■ he$abâ yatırılacak. 
Hak sahibi kimlik 
bilgileri ve vatan
daşlık numarası ile 
herhangi bir Ziraat 
Bankası şubesinden 
parasım alabilecek.; 
KEY hak sahiplerin 
den Ziraat Bankası'n 
da heşatjj bulunan 
ve bu hesabına iliş 
kın Bânkkarfi bulu
nanlar, ZirâatBanka 
sı'nın ATM'lerinden 
beklemeden ilk gün
den itibaren para 
larını alabilecekler. 
Bu hak sahibldririih i 
28 Temmuz'dari... 
itibaren şubeler 
yerine doğrudan ' 
Ziraat Bankası ’’ 
ATM'lerinden ;
paralarını almaları 
mümkün olabilecek; 
KEY ödemeleri / / ; 
bireysel olarak • V 
Ziraat Bankası ■ 
şubelerinden 
yapılabileceği gibi, . ? 
Ziraat Bankası 
Şubeleri'ne 
başvuruda bulunan 
Kurum-Kuruluş 
ve Saymanlıklar 
aracılığıyla 
toplu olarak da 
ödenebilecek.

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

■ffl aboneoldunuzbu?
■www ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR

CHPİLÇEBİNASINOACAIIŞACAKÜSE 

NHiııınnEnım 
GSM : 0 535 860 53 65

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa 

GSM: (0.536) 222 07 12

GEMÜK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
HIZLI YARIŞÇI 
TİMSAH

ELEMAN ARANIYOR
Madencilik sektöründe 
hizmet veren firmamıza 

Asil Çelik ve Empet Metalürji 
Gemlik sahalarında çalışmak üzere 

En az ilkokul mezunu
. Askerlik görevini yapmış 
VASIFSIZ BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR 
EMPET METALÜRJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Eski Orhangazi Cad. Mezbaha Karşısı 
No: 42 Gemlik / BURSA
TEL: 0224 514 82 56

Emek Tatil . GSM: 0.533 338 08 43 
Faruk Bozkurt GSM: 0.532 778 33 61

(Rezervasyon 
Td: 513 33 21)

14.00 - 16.15
12.00 - 14.00 - 16.00
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MhMIIIİIIIIIİIİIIIIBİ Ma Özerk Mudanyalılarla buluşlu
Bursa 3. Bebe ve 
Çocuk Hazır Giyim 
ve Çocuk İhtiyaçları 
Fuarı, yurtdışından 
gelen profesyonel 
alım heyetlerinin 
akınına uğradı. 
TÜYAP yurtdışı 
ofisleri Bulgaristan, 
Gürcistan, Iran, 
Rûsya ve Suriye 
kanalıyla yapılan 
tanıtımlar, T.C. 
Başbakanlık Dış 
Ticaret Müsteşarlığı 
ye TİKA Türkiye 
İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı'nın 
desteğiyle fuara 
Bosna - Hersek, 
Filistin, Irak, İran, 
İsrail, Karadağ, 
Kazakistan, Moğo 
listan, Moldova, 
Özbekistan, Rusya, 
Senegal, Tacikistan, 
Türkmenistan ve 
Yunanistan gibi 
ülkelerden profes 
yönel ticari alım 
heyetleri davet 
edildi.
Açılış günü, T.C. 
Başbakanlık Dış 
Ticaret Müsteşarlığı 
(DTM) desteğiyle 
fuara gelen 36

TBMM bu hafta mesai yapacak
TBMM, bu hafta gün 
demindeki tasarı ve 
teklifleri yasalaştır
mak için mesai 
yapacak.
.TBMM Genel Kuru 
lunda, bu hafta, 
Kamu İhale Sözleş 
meleri Kanununda 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarısının görüşül 
mesi bekleniyor. 
Tasarı, özellikle 
2008 yılının başın
dan itibaren yapım 
işlerinin imalatında 
kullanılan 
malzemelerin dünya 
piyasalarındaki ' 
fiyatlarının önemli , 
oranda artışından 
dolayı, 31 Mayıs 
2008 tarihinden 
önce Kamu İhale 
Kanununa göre 
ihalesi yapılmış, 
1 Ocak 2008 tarihin
den sonra yapılan 
ve yapılacak olan 
imalat işlerinin 
tamamlanabilmesini 
teminen, bu 
malzemeler için 
fiyat farkı esas 
ve usullerinin 
belirlenmesine 
ilişkin Bakanlar

kişilik alım heyeti, 
birbirinden renkli 
stantları ziyaret etti. 
Filistin, İsrail, 
Moğolistan, Senegal 
ve Yunanistan'dan' 
gelen yetkililer, 
katılımcı firmalarla 
ticari bağlantılar 
kurup, alışveriş 
yaptı. İkili görüş 
meleri devam eden 
16 kişilik TİKA 
Türkiye İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı heyeti, 
pazar gününe kadar 
fuarı gezecek. Bos 
na - Hersek, Kara 
dağ, Kazakistan, 
Moldova, Özbek
istan, Tacikistan ve

Kuruluna yetki 
verilmesini öngö 
rüyor.
Genel Kurulda, 
Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) 
Kurulması Hakkında 
Kanunda değişiklik . 
öngören yasa tasarı 
sının da görüşülme
si bekleniyor.
Tasarıya göre, görev 
ve yetkileri yeniden 
belirlenen Bilim 
Kurulu, belirtilen 
nitelikleri taşıyan 
kişiler arasından, 
biri bilim kurulu 
dışından olmak 
üzere iki başkan 
adayı belirleyerek 
Başbakana sunacak. 
Başbakan bu 
adaylardan birini 
seçerek başkan 
olarak atanmak 
üzere Cumhurbaş 
kanına teklif edecek 
ve bu kişi Cumhur 
başkanı tarafından 
atanacak.
Atatürk Orman

' Çiftliği’nin (AOÇ), 
258 bin 186 metre 
karelik alanının 
Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğüne 

Türkmenistan’dan, 
gelen firma 
yetkilileri, çocuk 
hazır giyim kış 
modasına yönelik 
kreasyonların 
sergilendiği fuarı, 
tüm siparişlerin 
karşılanacağı 
nitelikte bulduğunu 
belirtti.
Fuarın 188 kişilik 
Irak, 30 kişilik 
Rusya ve 25 kişilik 
İran ticari ajım 
fıeyetinin sipariş
lerinin;'sektörün 
yurtdışı satışlarını 
ve ihracat 
bağlantılarını 
artırması 
bekleniyor.

bedelsiz devrini ön 
gören tasan da 
Genel Kurulda görü 
şülecek tasarılar 
arasında yer alıyor. 
İzmir’de "Gediz", 
Gaziantep’te "Gazi 
kent" adıyla iki vakıf 
üniversitesi kurul
masına ilişkin tasa 
rının da Genel Kurul 
da ele alınması 
bekleniyor. TBMM 
Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kay 
naklâr, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyo 
nunda, 30 Temmuz 
Çarşamba günü, 
Türk Akreditasyon 
Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkın 
da Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve 
Türk Standartları 
Enstitüsü Kuruluş 
Kanununda Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 
görüşülecek.TBMM 
AB Uyum Korniş 
yonu da 29 Temmuz 
Salı günü topla
narak, gündeminde
ki tasarı ve teklifleri 
ele alacak.

Bursa Büyükşehi.r 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 2.’si 
düzenlenen ‘Yeşil 
Beyaz Bursa 
Konserleri’nin ilk 
konuğu Tuğba 
Özerk, dün gece 
saat 21.00’de 
Mudahyalı hayran
larıyla buluştu. 
Küreöel ısınma 
konusuna dikkat 
çekmek amacıyla 
geçtiğimiz yıl başla 
tılan konserlerin 
bu yılkı açılışını, 
Türk Pop Müziği’nin 
sevilen sesi Tuğba 
Özerk yaptı.
Güzel şarkıcı, 
Mudanya Belediyesi 
önünde vereceği 
konserde en 
beğenilen şarkılarını 
sevenleriyle 
birlikte söyledi.
Yaz akşamlarına 
renk katacak olan 
konserlerde Muşta 
fa Keser, 15 Ağus 
tos Cuma akşamı

Çocukların sokakta çalışmasını 
engelleme çalışmaları sürüyor
Bursa Valiliği 
tarafından 
yaz tatilinde 
çocukların 
sokaklarda çalış
masını engellemek 
amacıyla bir dizi 
tedbir alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şubesi’ne bağlı 
ekipler özellikle 
trafik lambalarında 
cam.silen, mendil, 
satan çocüklara 
yönelik çalışmalarını 
sürdürürken İl 
Sağlık Müdürlüğü 
ekipleri, yaz 
okullarına kayıt 
yaptıran 250 
çocuğa sağlık 
taraması yaptı.
Ağız ve diş 
sağlığını 
da içeren sağlık 
taramasında 
doktorlarla çocuklar 
arasındaki 
sıcak iletişim 
dikkat çekti. 
Türkiye'nin ve 
yerelde Bursa'nın 
önemli sorunları 
arasında yeralan 
çocukların 
sokaklarda çalış
masını engellemek 
için alınan tedbirler 
birbir hayata 
geçiriliyor.

Kestel Gazi Cadde 
si’nde; Sinan Özen, 
20 Ağustos Çarşam
ba akşamı Gürsu 
Şehit Cengiz Topel

Caddesi’nde ve 
Yaşar 22 Ağus tos 
Cuma akşamı Gem 
lik İskele Meydam’n 
da konser verecek.

Bursa Valisi ■ 
Şahabettin 
Harput'un da özel 
ödem verdiği 
konuyla ilgili 
gerek polisiye 
tedbirler gerekse 
sosyal aktivitelerle 
çocukların yaz 
tatilinde çalışması 
engellenmesi 
hedefleniyor. 
Bursa Valiliği 
koordinatörlüğünde 
hazırlanan sağlık 
taramasında 
Yıldırım Belediyesi 
Spor Kompleksi, 
Akpınar Osmangazi 
Belediyespor, 
DSİ Spor Klübü, 
AQUA Kaydırak, 
Bursa Binicilik 
İhtisas Klübü, 
Buzzpark, 
Osmangazi Gençlik 
Merkezi, Yunusemre 
Gençlik Merkezi,

Karayolları Yolspor 
Klübü, Nilüfer 
Belediyespor'da 
yaz etkinliklerine 
katılan 250 çocuk 
geniş kapsamlı 
taramadan geçirildi. 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü'nce 
oluşturulan 
sağlık ekibinde 
görevli Dr.Demet 
Ozal, Dr.Müjgan 
Akil, Dr.Mutlu 
Gündoğan, 
Dt.Nagihan Bedir, 
Hemşire Yıldız 
Güneyler, Hemşire 
Nuray Güner, 
Hatice Işık ve 
Uzm.Dr.Kaşif 
Önder, Dt. Hasibe 
Şahin tarafından 
sağlık kontrolleri 
yapılan çocuklara 
diş fırçası ve diş 
macunu hediye 
edildi.
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Ispanağın laydalarını biliyor musunuz?

Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöro 
loji Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Murat Aksu, in 
somni (uykusuzluk) 
hastalarının bazıla 
rında, uyanıklığı 
sağlayan merkezle 
rin, hormonların be 
beklikten itibaren 
daha aktif, durumda 
bulunduğunu söyle
di. Erişkin Bir ' 
insanın yaşamının 
yaklaşık üçte birini 
uykuda geçirdiğini 
ifade eden Aksu, 
şöyle devam etti: 
"Bu dönem, iceçİ 
sinde hem beynin 
işlevleri hem de 
beynin işlevlerine 
bağlı olarak orga
nizmadaki diğer sis
temlerin işlevlerin 
de çok ciddi deği 
şiklikler oluyor.
Yani uyku sırasında 
hem beynimiz hem 
organlarımız, uya 
nıklıktan farklı bir 
şekilde çalışıyor. Do 
layısıyla uyku sıra 
sındaki bu farklılık, 

oluşan hastalıkların 
da farklı olmasına 
neden oluyor. Bu 
hastalıkları incele 
yen bilim dalı da 
'uyku has tahkları 
bilimidir." 
Uykusuzluğun 
insan yaşamını cid 
di şekilde etkileyen 
bir tablo olduğunu 
vurgulayan Aksu, 
şu bilgileri verdi: 
"Son zamanlarda 
ortaya konan çok 
önemli bir gerçeklik 
var. Uykusuzluk de 
diğimiz tablo, aslın
da beynin uyanık
lığını snnlayan 
merkezlerin normal 
den daha fazla aktif 
olması sonucu 
ortaya çıkıyor. Yani 
beyinde uyanıklığı 
sağlayan birtakım 
merkezler var. Bu 
merkezler ve bu 
sırada oluşan sem
patik aktivite uyku 
suzluk çeken kişiler 
de daha fazla olarak 
ortaya çıkıyor, 
daha fazla aktivite 
gösteriyor.”

Bir çok faydası 
bulunan ıspanağın, 
yaşlılık nedeniyle 
oluşan körlüğü 
önlediği belirtildi. 
Ispanağın yaşlılık 
nedeniyle oluşan 
körlüğü önlediği 
ileri sürüldü. Bilim 
adamları, ıspanağın 
adaleleri güçlendir
menin yanı sıra göz
leri de koruduğunu 
tespit etti. Ispanağın 
yaşlılık nedeniyle 
gözde leke oluş
masını (macular 
degeneration) 
engellediği kaydedil
di. Bir yıl boyunca 
haftada 4 ile 7 kez 
ıspanak yiyenlerin, 
bu hastalığı önleye
bildikleri kaydedildi. 
Ispanağın, gözlerin 
"karşı ışıkta" ve 
"parlak ışıkta" daha 
iyi görmesini 
sağladığı, gece

Uzmanlar, sıvı kaybı konuşumla imardı
Uzmanlar, yaz sıcak
larının vücutta 
sebep olduğu su 
kaybı yüzünden, 
bayılma, bulantı ve 
baş dönmesi gibi 
sağlık problemleri 
nin oluşabileceği 
konusunda uyarılar
da bulundu. Uzman 
lar, günde 2.5 litre 
su içilmesi gerek
tiğini belirtti.

görüşünü 
kuvvetlendirdiği 
kaydediliyor.
Ispanağın, "Macular 
Degeneration" 
hastalığı nedeniyle 
kör olmuş insanlar
da, tekrar görmeyi 
sağlayabileceği de 
belirtiliyor.
Ispanağın içinde 
bulunan 
"Carotenoid" 
madde "Lutein"in 
gözleri koruduğunu 
belirtiyor.
Öte yandan , içer
iğinde demir, vita
minler ve enzimler 
bulunan ıspanağın 
vücudun dayanık
lılığını artırdığı, . 
kansızlığı ve 
gelişme bozuk
luğunu giderdiği, 
soğuk algınlığına 
karşı koruduğu 
belirtiliyor. Kalp ve 
gelişme bozuk

Bartın İl Sağlık Mü 
dürü Dr. Osman Na 
caroülu, yaz mevsi
minin sıcakların da 
etkisiyle vücutta'faz 
la su kaybı meydana 
getirdiğini, bu du 
rumda bayılma, bu 
lantı ve baş dönmesi 
gibi sağlık problem
lerinin oluşabile
ceğini belirtti,. Dr. 
Nacaroğlu, "Özellik

luğunu giderdiği 
ifade edilen ıspanak, 
kalp adalelerini 
kuvvetlendiriyor. 
Ruhi çöküntünün 
sıkıntılarını giderdiği 
kaydedilen ıspanak 
ayrıca, kân miktarını 
artırdığı gibi ağız, 
boğaz ve göğüs 
hastalıklarında fay
dalı. Kanser ve 
veremden koruduğu 
da bildirilen ıspanak 

le yaz aylarında ter
leme ile artan sıvı 
kaybını karşılamak 
amacıyla günde en 
az 2-2.5 litre yani 10- 
12 bardak su içmeye 
özen gösterilmesi 
gerekmektedir. Sıvı 
ihtiyacını karşılamak 
için süt, ayran, taze 
sıkılmış meyve sula 
rı, bitki ve meyve 
çayları tercih edil 

hamilelere de 
iyi geliyor. 
Doğacak bebeğin 
güçlü olmasını 
sağlayan 
ıspanak, yara, 
yanık ve dolamada 
da faydalı Dişlerin 
çürümesini 
önleyen , ıspanak, 
şişmanlık ve 
şeker hastalığına 
karşı da faydalı 
olduğu ifade edildi.

melidir. Günlük 
3 ana öğün 
tüketilmeli ve öğün 
atıamamaK gere.Kir., 
Yeterli ve dengeli 
beslenmenin 
önemi unutulmamalı 
ve dört besin gru 
bunda yer alan 
besinlerden imkan
lar çerçevesinde 
her öğünde 
tüketilmeli.”

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 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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 31'Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 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
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
®ah"Da^Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı RH 40 RR
Tomokay Tomografi 513 10 bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20
Zdbıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ .514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

28 Temmuz 2008 Pazartesi 
KAHRAMAN ECZANESİ 
İstiklal Cad. Paşa Otel altı 
Tel: 5131913 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3120 
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 9(6 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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SN. NUAOTİN BAV, 
İIÇ6 (MNİV(T MÜDÜAÜ 
SN. Alİ KEMAL KUAT ve 
TÜM GCMLİK HALKINA

j KŞfKKÜA (MAİZ. j



ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

2000-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ 

4-5 YAŞ 3.900 YTL
ANASINIFI 4.150 YTL
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr
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Bnaiin Miraç Mli
Bugün İslam aleminin en önemli gün
lerinden biri olan Miraç Kandili. Hz. 
Muhammedi'n Allah katına çıktığı gün. 
Bugün, İslam dünyası dualar ederek. 
Kur-an’ı Kerim okuyarak, kutsal günü 
idrak edecekler. Gazetemiz okurları 
nın kandilini kutlar.

Önceki gece İstanbul Güngören’de arka arkaya patlayan iki bomba 100 den fazla kişinin yaralanmasına neden oldır

M Mitil 'it H tahlili
İstanbul Güngören’de saat 22.00 sıralarında halkın kalabalık olduğu bir anda çöp kutu
larına konduğu sanılan ses ve tahrip gücü yüksek iki patlamanın ardından yüzlerce kişi 
yaralanırken, 18 vatandaşımız da olay yeri ve çeşitli hastanelerde can verdiler. 
Güvenlik güçleri olay ile ilgili araştırmalarını sürdürürken, Güngören’de meydana 
gelen patlamaların olduğu alan adeta savaş alanına döndü. İstanbul’da tüm hastaneler 
alarm durumuna geçirilerek, Güngören’e yüzlerce ambulans gönderildi. Yaralılar, 
çevredeki hastanelere kaldırılırken, İstanbul Valisi Muammer Güler, ölü sayısının 18 e 
çıktığını söyledi. Hain saldırıda hayatlarını kaybedenler için dün cenaze törenleri 
düzenlendi. Başbakan Erdoğan ve bakanla, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

IMtıi Stat it Mataün'it ianıiıMı
Kadri GÜLER

»«■L *ta€*ri _guler@hotmail.com

Terör bitmiyor
Dün gece İstanbul Güngören’de ard 

arda patlayan bombalar 18 can daha 
aldı.
Güney Doğu’da ise hergün birkaç 

askerimiz ve subayımızı şehit veri 
yoruz.

Ülke terör belasından bir türlü kur
tulamıyor. Devamı sayfa 5’de

Star TV’nin Mağazin programında Umurbey 
Beldesi tanıtıldı. Magazin programına konuk 
olan Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Umurbey’in kuruluşundan, zeytine, kent 
dokusundan, Celal Bayar. Müzesine ve Anıt 
Mezar’a kadar beldenin dört köşesini Star Tv.
aracılığıyla yurda anlattı.'Haberi sayfa 2’de

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapı 
lan açıklamada, Başsavcılığın siyasi açıklama 
ve gelişmelerden etkilenmeksizin, demokratik 
düzenin korunması için Anayasanın verdiği 
yetki ve görev ile siyasi parti kapatma dava 
larını açtığı bildirildi. Haberi sayfa 6’da

ısartMisItıilMM'rtitiiM
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Gemlik Temsilci 
Hğine seçilen Yıldı 
nm Akıncı dün 
görevini Özkan 
AteşlTye devretti: 
Haberi sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİN KAYA

, Terör ve İstanbul

İstanbul dün yine terörle sarsıldı..
Gözü dönmüş eşkiya Pazar gününü kana 

butadı..
İstanbul da Güngören’de bombalar pat

ladı..
10' larca insan yaşamını yitirdi..
100' lerce insan yaralandı..
Türkiye Cumhuriyetine yönelik saldırılar 

İstanbul'un göbeğinde gerçekleşiyor.
Ergenekon'la yatıp kalkan Türkiye çok 

ciddi olan bu saldırıyla kendine gelir mi?
Ulus devletin..
Önemli dertleri var..
Ülkenin üniter yapısına tehdit ve saldırı 

had safhada..
Bîr yanda bölücü terör..
Diğer yanda şeriat devleti kurmaya yöne

lik girişimler..
Güneydoğu’da kökü kazınmaya yüz tutan 

eşkıya şehire indi..
Sinsice girişimleriyle ve masum halkı 

öldürmeye dönük eylemleriyle hem dağılan 
örgütüne güven, hem de güvenlik güçlerine 
gözdağı veriyor..

Terörle mücadele ciddi bir iştir ve önem- 
senmelidir..

Olayı sadece sınır bölgesinde var sanmak 
en hafif deyimiyle aymazlıktır..

Orada yoğun bir mesai harcayarak,can- 
। larını ortaya koyarak mücadele eden güven- 
| lik güçlerine saygısızlıktır..

Terör denilen belânın ne zaman nerede ne 
I yapacağı belirsizdir..

Onun için de "son derece dikkatli" olmak 
gerekmektedir..

Ergenekon davası sanıklarını 7000 güven
lik görevlisiyle korumayı akd eden siyasal 
irade İstanbul'un masum halkını korumaktan 
acizdir..

BirPazar günü.,
Kentin güvenli olduğunu düşündüğü cad

delerine parklarına çıkan İstanbullu bom
balarla sendelemiş , can vermiş ve yaralan
mıştır..

Bu filmi çok gören Türkiye'de kent ve ülke 
yöneticileri günlük hesaplar peşindedir..

Hala önlem almamakta ısrar 
etmekte,Anayasayla tanımlanmış olan yurt
taşın can güvenliğini koruma görevini yerine 
getirememektedir..

Gasp..
Darp..
Hırsızlık
Uyuşturucu kaçakçılığı,taşıyıcılığı,kul- 

lanıçılığı,
Alıp başını gitmiş durumdadır.
İstanbul ne yazık ki bir suçlar şehrine 

dönüşmüştür.
İstanbul valisi ve emniyet müdürü aslanlar 

gibi koltuklarında oturmakta, her olaydan 
sonra yan yana gelerek "demeçler" vermek
tedirler.

Başbakan ise ..
Maalesef sadece "konuşmaktadır"

' Oysa; konuşmak yetmiyor,terörle ve asay
işsizlikle baş etmenin yolu ciddiyetten 
geçiyor..

Kuru laf ve kuru kalabalık teröristin ve
Türkiye'yle hesabı olanların işine yarıyor..

Kararlı olmak..
Somut adımlar atmak..
Sağlıklı ve doğru politikalar üretmek..
Devlet terbiyesinin yanı sıra ilgi ve bilgi 

gerektiriyor..

Umurbey Star Tv, Magazin de tanıtıldı
Kadri GÜLER

Umurbey Beldesi 
Star Tv. Magazin pro
gramında tanıtıldı. 
Geçtiğiz pazar günü 
saat 14.oo sıraların
da yaklaşık 10 
dakika süren 
magazin programına 
konuk olan Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Umurbey’in kuru
luşundan, zeytine, 
kent dokusundan, 
Celal Bayar müze
sine ve Anıt Mezar’a 
kadar beldenin dört 
köşesini Star Tv. 
aracılığıyla yurda 
tanıttı. 
Bir süre önce hiz
mete açılan Umurbey 
Zeytin İşleme ve 
Satış 
Mağazalarınında 
görüntülendiği 
mekanda konuşan 
Güler, Gemlik zey
tinin yüzde 20’sinin 
Umurbey de üretil
diğini söyledi. Güler, 
Gemlik zeytinin 
natıirel olduğunu, 
yalnızca su ve tuzla 
işlem gördüğünü 
anlattı.

C^SAIIIIK-KİRAlIKlİİKDAlIlElEht İlmili
baytaş www.baytasmsaat.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 MuÛak, 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 daite
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

http://www.baytasmsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Bursa'da bir şahıs, 600 YTL alacağını isteyen asker arkadaşını bıçakla öldürdü.

Olay, Hamitler 
Mahallesi'nde bir 
evde meydana geldi. 
Evine yeni taşınan 
Mehmet Kaya (48), 
elektrik tesisatını 
asker arkadaşı 
Sedat Erman'a yap
tırdı. Ancak 600 YTL 
borcunu ödemedi. 
Önceki gün akşam 
saatlerinde Mehmet 
Kaya'nın Hamitler 
Mahallesi'ndeki 
evine gelen Sedat 
Erman (48), 600 YTL 
alacağını istedi. 
Bunun üzerine çıkan 
kavgada Kaya, 
Erman'ı dokuz 
yerinden bıçakladı. 
Cinayet, sonrası 
yakalanan üç çocuk

babası Mehmet 
Kaya, "Sedat ile çok 
iyi anlaşıyorduk. 
Evimin elektrik 
tesisatlarını ona . 
yaptırdım. Bu ayın 
sonunda 600 YTL 
ödeme yapacaktım. 
Dün akşam gelip 
parayı istedi.
Veremeyeceğimi 
söyleyince ısrar etti. 
Tartıştık. Belindeki 
bıçağı çıkarıp bana 
saldırdı. Ben de 
bıçağı alıp ona 
sapladım. Ölmemek 
için elimi kana 
buladım" dedi.
Kaya, "kasten 
adam öldürmek" 
suçundan adliyeye 
çıkarılacak.

Emenli pılis memurunun emeli
Mersin'in 
Çamlıyayİa 
ilçesinde emekli 
bir polis memuru, 
tartıştığı eşini 
öldürdükten 
sonra intihar etti. 
Olay, Kale 
Mahallesi'nde 
bir evde meydana 
geldi. 15 gün 
önce eşiyle 
şiddetli bir tartışma 
yaşayan emekli 
polis memuru 
Kemal Atadağ (51), 
İzmit'e yakınlarının 
yanına gitti. 
Yakınlarının 
devreye girmeşiyle 
Cuma günü 
İzmit'ten dönen 
Atadağ, gece 
saat 03.30 sıraların

da henüz bilinmeyen 
bir nedenle eşi 
Sahra Atadağ (47) 
ile yeniden

eşi Sahra 
Atadağ'ı vurdu. 
Emekli polis 
daha sonra aynı 
silahla kendisini 
vurdu.
Komşularının 
yardımıyla 
Çamlıyayİa 
Sağlık Merkezi'ne 
kaldırılmak 
istenen Sahra 
Atadağ yolda 
hayatını kaybetti. 
Tarsus Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan emekli 
polis memuru 
Kemal Atadağ 
ise Mersin Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edilirken yolda 
vefat etti.

tartışmaya başladı. 
Tartışma sırasında 
Kemal Atadağ, 
beylik tabancasıyla

Mile homialı saUııi: 25 blii. 185 ııaıalı
Irak'ın kuzeyindeki 
Kerkük kentinde 
bir grup Kürt 
göstericinin yerel 
seçimler kanununü 
protesto ettiği 
gösteri sırasında 
gerçekleştirilen 
bombalı saldırıda 
25 kişi öldü, 
185 kişi yaralandı. 
Süleymaniye, 
Erbil gibi Türk 
yerleşim böl
gelerinden

Kerkük'e gelen Irak saatlerinde
Kürtleri, dün sabah Kerkük'te

YauYORUM

toplanarak Irak 
Parlamentosu'nda 
Salı günü çoğun
luğun oyunu alan 
yerel seçimler 
kanununu protesto 
etti. Protesto 
gösterilerinde 
gerçekleştirilen 
bombalı saldırıda 
ilk belirlemelere 
göre 25 kişinin 
öldüğü, 185 kişinin 
yaralandığı 
bildirildi.

W 4/. .
51'K Diş Hekimi

g||l Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com

BM , VfiaMII www.milliye.t/blog/|özcan vural

Bir masal gibi...
ÜLKENİN birinde her şeyin iyi gittiği 

zannediliyormuş...
Halkın çoğunun hayatından memnun olduğu 

belirtiliyormuş ama bazı muhalif gazeteciler 
hep tersini yazıyorlarmış...

Hele bir gazeteci varmış ki, Başbakan’ın "ak" 
dediğine "kara" diyor, onu ifrit ediyormuş...( Bu 
ben de olabilirim )

Başbakan “ Her bir kadınımız en az üç çocuk 
yapmalı.

'Çocuk berekettir. Onu da bilmeniz lazım.
Benim dört çocuğum var.

* . Memnunum. Keşke beş-altı tane olsaydı.
Hepsi de bereketiyle geldi"
Münafık .muhalif gazeteci şöyle diyormuş (.

Münafık ; Arabozan - fitne demektir )"İyi ama 
Başbakanım, her çocuk,.sizinkiler gibi 
bereketiyle gelmez ki...

Her çocuk, sizin çocuklarınız gibi bursla 
okuyamaz, sünnet düğünlerinde altınlarla 
donâtılamaz, biraz büyüyünce gemicik sahibi 
olamaz ki.;.

Her çocuk.bereketiyle gelseydi, ülkede 19 
milyon aç -işsiz insan olur muydu?

Mesleksiz -niteliksiz kişilerle nüfusumuz art
mış, ne fayda?

Çocuk doğurmak kolay. Onlara okul açmak, 
öğretmen bulmak eğitmek, büyü-düklerin de iş 
bulmak gerekir...

Ülkede 19 milyon aç insan var. Buna ne diy- 
orşunuz ?

Kuru kalabalıklar ne işe yarar ki?"
Başbakan bunları duydukça daha da kızıyor, 

küplere bıniyormuş...
Satın aldığı gazeteler., televizyonlar, satılık 

.kalemler, yalakalar muhaliflere hücum ediyor, 
küfrediyor, yalanlar uyduruyorlarmış..

Sonunda Başbakan, kendisine inanmayan, 
münafık gazeteciye başarısını ispat etmeye 
kalkmış...

Yanına alıp, meydanda biriken büyük kalar 
balığı gururla ona göstermiş:

"Bak, görüyor musun,-halk beni ne kadar 
seviyor?

Başarısız olsam, bu sevgi seline mazhar ola
bilir miydim?"

İnanmıyorsun ama bunu sana ispat.ede- 
ceğim!

Hasıl kanıtladığımı şimdi gözlerinle göre
cek,benden özür dileyeceksin!"

Derhal halk arasından bir adam çağırmış:
"Buraya gel! Benim için canını feda eder 

misin?"
Adam sapsarı , titreyerek , duraksamadan 

cevap vermiş:'
"Ederim Başbakanım!"
"O halde kendini şu balkondan aşağıya at!"
Adamcağız, hiç tereddüt etmeden kendini 

balkondan aşağıya atmış...
Fakat bizim muhalif -münafık gazeteci yine 

inanmadığını gösteren bir şekilde gülümsemiş...
Başbakan, buna daha da içerlemiş, bir başka 

adam çağırıp ona da aynı soruyu sormuş.
Az sonra ikinci şdam da kaldırıp kendini 

balkondan aşağı atmış...
Fakat gazeteci bir türlü inanmış görünmüyor. 

Başbakan, öfkesinden kan tepesine çıkmış bir 
halde bir adam daha çağırmış.

Bu adam da kendini balkondan aşağıya 
atmak isterken, gazeteci birdenbire adamın kol
unu tutmuş: "Dur arkadaş, söyle bunu niçin 
yapıyorsun?"

Adamcağız, yüzü sapsarı kesilmiş halde, bir 
gazeteciye,

bir Başbakan’a bakmış ve titreyerek şu cev
abı vermiş: *

"Böyle aşsız , işsiz ,borç içinde , kapı önüne 
konan sadakalarla yaşamaktansa ölmek daha 
iyidir!"■  

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliye.t/blog/%257c%25c3%25b6zcan
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KEY’fle kuyruk ızdırabı
Kamu görevlilerinden yıllarca kesilen Konut Edindirme Yardımı primlerinin hükümetçe 

iadesine başlanması nedeniyle dün Ziraat Bankası önünde uzun kuyruklar oluştu. 
Paralarını

İnşaat Mühenılisleri 
Odası’nda değişim

AKP hükümetinin 
önceki yıllarda 
kamu görevlilerin 
den kestiği konut 
edindirme primleri 
nin iade edilmesine 
karat vermesinin 
ardından.dün prim 
dağıtımına başlandı. 
Prim alacaklarını 
almak isteyen kamu 
görevlileri ve 
emekliler, sabahın 
erken saatlerinde 
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan Ziraat 
Bankası önünde 
uzun kuyruklar 
oluşturdular. 
Zaman zaman iki ve 
üç sıraya çıkan 
kuyruklarda 
bekleyen yaşlılardan 
bayılanlar oldu. 
Alacaklarını internet 
sitesine bakmadan 
bankaya hücum 
edenler gün boyu 
perişan oldular. 
Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) ala
caklar ve ödenecek 
tutara ilişkin 
listeler Resmi 
Gazete’de Emlak 
Konut GYO'nun 
internet sitelerinde 
yayınlanırken, 
yoğun ilgi nedeniyle 
bu sitelere gire
meyen veya Ziraat 
Bankası şubelerine 
gidip aldıkları tutarı 
düşük bulan bir çok 
vatandaş, Ankara'da

I Tasfiye Halindeki 
Emlak Bankası KEY 
Birimine, diğer 
şehirlerde de Ziraat 
Bankası şubelerine 
gidiyor.
Tasfiye Halindeki 
Emlak Bankasının 
Yönetim Bürulu 
Başkanı Zeki Sayın, 
sabahtan beri çok 
sayıda vatandaşın 
KEY Birimine 
gelmesi nedeniyle 
çalışamaz hale 
geldiklerini belir
tirken, "Biz, kurum- 
lardan gelen ve 
doğrulatıp liste 
haline getirdiğimiz 
her türlü bilgiyi 
Emlak Konut 
GYO’ya aktardık. 
Bizim vatandaşa 
verebileceğimiz her
hangi bir bilgi yok. 
İtirazlar önce

çalışılan kuruma 
yapılmalı" dedi. 
Sayın, yaptığı açık
lamada, vatandaşla 
rın yardım tutarları 
ile ilgili bilgiyi ancak 
ilgili internet sitesin
den ve Ziraat 
Bankası şubelerin 
den öğrenebileceği
ni belirtirken, 
şunları söyledi: . 
"İnternetten bilgi 
alamayan veya şü 
beye gidip de ken
disi için belirlenen 
yardım tutarını 
beğenmeyen vatan
daşlar, bize geliyor. 
Bizim, ne listeler 
hakkında' ne de 
yardım tutarı hakkın 
da vatandaşa bilgi 
vermemiz mümkün 
değil. Vatandaşın 
her türlü itirazını, 
öncelikle çalıştığı 
kuruma, oradan 
sonuç alamazsa 
çalıştığı sosyal 
güvenlik kuruluşuna 
yapması gerekir. 
Bizim bu aşamada 
bir şey yapmamız 
mümkün değil. 
Çalışmalarımızı 
bitirdik ve elimizde
ki bütün bilgileri 
Emlak Konut 
GYO'ya devrettik." 
Listede sadece 
sosyal güvenlik 
numarası bulunan 
vatandaşların da iti
razlarını önce çalış 
tıkları kuruma, ardın 
dan sosyal güvenlik 
kurumuna yapması 
gerektiğini vurgu
layan Sayın, bu itira
zlar sonucunda yeni 
bilgiler gelirse, yeni 
listeler oluşturu
larak Emlak Konut 
GYO'ya gönderile

ceğini, buna iştina 
den de ödeme yapı 
labileçeğini belirtir 
ken, bu durumda 1 
milyon 305 bin kişi 
nin bulunduğunu 
hatırlattı.
Genellikle ödeme 
lerde fazla yoğunluk 
yaşanmadığını belir 
ten yetkililer, yoğun
luğun daha çok, 
internetten listelere 
giremeyen vatan
daşın, şubelere gi 
dip ne kadar alaca 
ğını öğrenmek iste 
meşinden kaynak 
■andığını anlattı.
Yetkililer, "Vatandaş, 
TC kimlik numara 
sındaki son iki hân-s 
eye dikkat etmeden 
(Başbakan açıkladı, 
ödemek zorun
dasınız) diye 
geliyor.

İnternetten listeye 
giremeyen, gelip 
şubeden soruyor. 
Bu nedenle yoğün- 
luk yaşanıyor. 10 
kişiye sorgulama 
yapılıp, birine ödeni 
yor. Sabah saatlerin 
de bu nedenle bir 
kaç ilde, birkaç şu 
bede yoğunluk 
yaşanırken, ilerle 
yen saatlerde hiçbir 
yoğunluk yaşan
madı" açıklamasın
da bulundu. 
Bu arâda, bazı 
şubelerin ödemel
erde nüfus cüzdanı 
fotokopisini isteme
si vatandaşların tep
kisini çekerken, 
Ziraat Bankası , .. h 
BankRârtı olduğu 
halde bazı vatan
daşların paralarını 
alamadığı, belirlendi.

inşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Gemlik Temsilciliğine seçilen Yıldırım Akıncı 

dün görevini Özkan Ateşli'ye devretti
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Gemlik Temsilciliği’n 
de nöbet değişimi 
yapıldı.
Oda Temsilcisi İnşat 
Mühendisi Yıldırım 
Akıncı, dün görevini 
meslekdaşı Özkan 
Ateşli'ye devretti. 
Geçtiğimiz Nisan 
ayında yapılan İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi Gemlik 
Temsilciliği'nin olağan 
kongresinde yapılan 
seçimlerde 51 üyenin 
güvenini tekrar 
kazanan ve başkanlık 
koltuğuna 3. kez otu
ran Yıldırım Akıncı 
dün görevini kendi 
isteği ile Özkan 
Ateşli'ye devretti. 
Kısa bir süre önce 
hizmet bürosunun 
yetersizjkalması 
nedeniyim vatan
daşlara daha rahat 
ortamidaElzmet ver- 
mek^am*|pyla taşın 
dığı Gürle; İş Merke zi 

f 3 kattaki Temsil cilik
BÛrosu'nun da düzen- 
lene görev tealim töre 
nine yönetim kurulu 
üye lenfle tâftılan 
Yıldı rım\Akıncı, 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Gemlik Temsilciliği’n 
den ayrılmasının 
gerekçesini işlerinin 
yoğunluğuna bağla
yarak, yurt dışında 
yapa cağı inşaat 
çalışmaları nedeniyle 
böyle bir karar 
aldığını bildirdi. 
Akıncı şunları söyle 
di: "Geçtiğimiz nisan 
ayında yapılan genel 
kuruldaki seçimlerde 
45 üyemizin 28 
katılımıyla 3 defa 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi Gemlik 
T^tiilciliği’riS 
seçildim. Seçimler 
öncesin de bu 
görevde en geç 
Kasirö»ayına kadar 
kalabileceğimi

söylemiştim. Aktif 
politikaya ve yurt 
dışında yapaca ğım 
inşaat çalışmaları 
nedeniyle bu süreci i 
öne almak zorunda 
kaldım. İnşaat 
çalışmaları için 
önümüzdeki günlerde 
Gürcistan'a daha 
sonrada Bursa İnşaat 
Odası'nca Kırgızis J 
tan'a düzenlenecek 
gezi nedeniyle Kasım 
ayında bu görevimden 
istifa edeceğime, şim
diden istifa etmeyi uy 
gun buldum. Benim 
yerime gelen arkada ı 
şım Özkan Ateş 
li'ye'de görevinde ba 
şanlar dilerim.” 
Öte yandan Mühen 
dişleri Odası Bursa 
Şubesi Gemlik Temsil j 
ciliği Yönetim Kurulu 
üyesi Zeynep Güler'de 
özel mazeret göstere 
rek yönetim kurulu 
üyeliğinden istifa eder 
ken, yerine ise Onur 11 
Gürel getirildi. 1! 
İnşaat Mühendisleri . i I 
odası Bursa Şubesi j I 
Gemlik Temsilciliği g । 
görevini Yıldım Akıncı* | 
dan teslim alan 
Özkan Ateşli ise 
açıklamasında 
"Başta Yıldırım Akıncı f 
başkanım olmak üzere 
odamızın bugünlere 
gelmesinde emeği 
olan geçmiş dönem 
başkanlarıma ve 
yönetim kurulu 
Üyelerine teşekkür 
ederim.” dedi.
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Terör bitmiyor...
18 can.
Tek suçları gecenin o 

saatinde Güngören’de o 
caddeden geçmek..
Hain bir elin uzaktan bastı 

ğı bir düğme bir anda her 
yanı kan gölüne çeviriyor.
Aralarında 4 yaşlarında 

çocukların ve bebelerinde 
bulunduğu insanlar ölüyor, yüzlercesi. 
yaralanıyor.
Böylesi hain saldırılar hangi amaç için 

kutsaldır.
Anlamak güç..
Ardından bir patlama daha..
Ortalık toz duman.
Televizyonda için sızlayarak saatlerce 

haberlerdeki gelişmeleri izledim.
Her hain saldırıda olduğu gibi bu 

saldırıda da sonucu uzaktan izleyen 
caniler mutlaka amaçlarına ulaştıkları 
için mutludurlar.
insan kanıyla mutlu olunur mu?
Ama bu türler oluyor.
Bu patlamanın ardında kimi arayacak

sın.
PKK’yı mı?
Ergenekon’u mu?
Yoksa Ibda-C’yi mi, El Kaide mi?
Buna anlamak oldukça güç.

Bü saatlere değin bu saldırıyı biz şu 
nun için yaptık diyen yok.

Kafaları karıştırmak istiyorsan ses 
getirecek birşeyler yapmalısın.

Uluslararası ajanların İşi mi ne olduğu 
belli değil.
Aradan yıllar geçtikten sonra bir yer

lere kulp bulup çıkıyorlar.

Ergenekon davasında gördük. 
Cumhuriyet Gazetesine bomba 

atanlar yakalandı ve yargı önü 
ne çıkarıldı.

Hüküm giydiler.
Şimdi o gazetenin başının 

kendi gazetesine bomba koydu
ran terör örgütünün yöneticisi 
iddia ediliyor.

Uğur Mumcu’nun, Ahmet Taner Kışla 
h’nın, Hablemitoğlu’nun neredeyse 
teröre kurban gitmiş ünlü kimler varsa 
tümü kaos yaratıp, AKP iktidarı düşür 
mek için kurulan ergenekonun işi.. 
) İşler öylesini arap saçı ki.

İşin içinden çıkacak gibi değil.
Kafalar karmakarışık.
Aslında istenen de bu..
Kimse iddiaları ciddiye almıyor.
Alanlar, yalnız İslamcı kesim ile yerli 

liberaller.
Ülke terörden bir türlü kurtulamıyor. 
Karıştırıyorlar ki sormayın.
Olanlar hiç yere ölenlere oluyor.
Bugün, 18 masum vatandaşın cenaze 

törenini kaldıracağız, yarın hangi 
mehmetçiğin, hangi polisin belli değil.

terör belası belaların en korkuncu.
Çünkü, defolup gitmek bilmez.
Kana da doymaz.

Anayasa Mahkemesi heyeti, Avukat Mustafa Kemal Turan'ın 4 asıl üye hakkındaki reddi hakim talebini reddetti.
Ömer Özgür 
Kormaz isimli 
bir vatandaşın 
avukatı Mustafa 
Kemal Turan AKP 
hakkında kapatma 
davasında, Anayasa 
Mahkemesi'nin 
4 asıl üyesine ilişkin 
reddi hakim tale 
binde bulundu.
Turan, konuya ilişkin 
dilekçesini Anayasa 
Mahkemesi'ne ver 
dikten sonra gazete
cilere yaptığı açıkla
mada, Türkiye’de 
Anayasa Mahke 
mesi'ne bireysel 
başvuru hakkı 
plmadığını belirte 
rek, bu konuda şika 
yette bulunmak üze 
re Avrupa İnsan 
Hakları Mahkeme 
si'ne (AİHM) başvuru 
yaptıklarını söyledi. 
"AKP'nin kapatılma
ması" yönünde de 
tedbir konulması 
istemiyle AİHM'e baş 
vurduklarını belirten 
Turan, AİHM'in "kap
atılmama" yönünde
ki taleplerini reddet

tiğini, diğer başvu
ruyu ise görüşülebi 
lir bulduğunu ifade 
etti. Turan, "Stras 
burg, davamızı kabul 
edilebilir bulduğuna 
göre biz de buraya 
geldik" dedi.
AKP hakkında açılan 
kapatma davasında 
başkan Haşim Kılıç," 
Başkanvekili Osman 
Paksüt ve üyeler Fer 
ruh Kaleli ile Necmi 
Özler hakkında reddi 
hakim talebinde bu 
lunduklarını kayde
den Turân, şöyle 
konuştu:
“Haşirn Kılıç basında 
AKP’ye yakınlığı ile 
biliniyor. Paksüt için 

de bu geçerli. Ferruh 
Kaleli Anayasa Mah 
kemesi üyesi olma 
dan önce hülle par
tisi kurarak Anaya 
sa'ya karşı hile 
yapmış birisidir. 
Tarafsızlığına inan
mıyoruz. Necmi 
Özler de asker üye 
olması sebebiyle bu 
talepte bulunduk." 
Bir soru üzerine 
Turan, müvekkili 
Ömer Özgür ». 
Kormaz'ın "CHP'ye 
oy vermiş bir vatan
daş" olduğunu 
söyledi.
Anayasa Mahkemesi 
talebi reddetti 
Anayasa Mahkemesi 

heyeti, Avukat 
Mustafa Kemal 
Turan'ın 4 asîl . 
üye hakkındaki reddi 
hakim talebini, 
reddetti.
Ömer Özgür Kormaz 
isimli bir vatandaşın 
avukatı Mustafa 
Kemal Turân AKP 
hakkında açılan 
kapatma davasında, 
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
4 asıl üyesine ilişkin 
reddi hakim 
talebinde bulundu. 
AKP hakkındaki 
kapatma davasını 
görüşmeye başlayan 
Yüksek Mahkeme 
heyeti, dün sabah 
saatlerinde avukat 
Turan'ın yaptığı 
başvuruyu da ele 
aldı. Heyet, Turan'ın 
“üçüncü şahıs 
olduğu ve başvuru 
yetkisinin bulun
madığı” kararına 
vardı ve bu gerek 
çeyle başvuruyu 
reddetti.
Turan, konuya 
ilişkin dilekçesini

Anayasa Mahkeme 
si'ne verdikten 
sonra gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de Anayasa 
Mahkemesi'ne 
bireysel başvuru 
hakkı olmadığını 
belirterek, bu 
konuda şikayette 
bulunmak üzere 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'ne 
(AİHM) başvuru 
yaptıklarını 
söylemişti.
“AKP'nin kapatılma
ması” yönünde de 
tedbir konulması 
istemiyle AİHM'e 
başvurduklarını 
belirten Turan, 
AİHM'in “kapatılma
ma” yönündeki 
taleplerini reddettiği
ni, diğer başvuruyu 
ise görüşülebilir 
bulduğunu ifade etti. 
Turan, “Strasburg, 
davamızı kabul 
edilebilir bulduğuna 
göre biz de buraya 
geldik1' dedi.
AKP hakkında açılan 
kapatma davasında 

başkan Haşim 
Kiİıç, Başkanvekili 
Osman Paksüt 
ve üyeler Ferruh 
Kaleli ile Necmi . • 
Özler hakkında 
reddi hakim 
talebinde bulunduk
larını kaydeden 
Turan, şöyle 
konuştu:
“Haşim Kılıç basında 
AKP'ye yakınlığı ile 
biliniyor. Paksüt için 
de bu geçerli.
Ferruh Kaleli 
Anayasa Mahkemesi 
üyesi olmadan 
önce hülle partişi 
kurarak Anayasa'ya 
karşı hile 
yapmış birisidir.
Tarafsızlığına 
inanmıyoruz. 
Necmi Özler de 
asker üye olması 
sebebiyle bu 
talepte bulunduk.” 
Bir soru üzerine 
Turan, müvekkili 
Ömer Özgür 
Kormaz'ın “CHP'ye 
oy vermiş bir vatan
daş” olduğunu 
söyledi.
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Mumcu ve Kışlalı sııikasiinde de aynı bomba kullanıldı
Güngören'de meydana 
gelen patla^nada küh^; 
lanı lan bomba tü r ü n ü n 
RDX olduğu belirlendi. 
Etkili bir madde ojan 
RDX ?ğizlı sefv^^'öm- 
bası".olarakbiliniyor. - , 
Bâh'rfye^Üçök, AHrhet - 
TaneKKışîah.ve 1993 
yılında,şuıkasta kur
ban giden gazeteci 
Uğur Mumcu, 2Ö07'de 
Ankara Ulus 
Anafartâlar Çarşısı ve 
3 Ocak 2008 tariinde 
Diyarbakır Final 
Dersanesi'ne saldırı 
olayında da RDX kuL 
(anılmıştı. Anafartalar 
Çarşısı ve Diyarbakır 
saldırısı, PKK'nın 
elinde de DDX türü 
patlayıcı bulunduğu 
gerçeğini ortaya 
çıkartmıştıDönemin 
Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi 
tarafından TBMM Uğur 
Mumcu Araştırma 
Komisyonu'na gönder
ilen bir belgede bu 
patlayıcı türünün gizli 
servisler tarafından 
kullanıldığına dikkat 
Çekiliyor. Savcı Ülkü 
Coşkun imzalı belgede 
bu patlayıcılarla 
yapılan eylemlerin pro
fesyonel nitelikte 
olduğu ve faillerinin

^g^elfikle; büjjjna- 
.tMaÖ! d m a~ 
yakılıyor. TBMM Uğur 
Mumcu Araştırma 
Komisyonu 
Raporu'ndaRDXile 
iIgili şu bngıİjorç yer 
yferiljyör:
"RDX plastik patlayıcı 

ile yapılan eylemlerin 
profesyonel eylemler 
olduğu ye gizli sfervis 
faaliyetleri kapsamın
da bulunabileceği 
savcılığımızsa müşa-. 
hede edilmesi sebebi. 
ile bu kapsamda 1. j 
araştırma ve .soruştur
malar yapılıp 
savcılığımıza 
bildirilmesi' içerikli 
yazı ile Milli İstihbarat 
Müsteşarlığından bu 
konuda yardım isteme
si bu tür olayların pro
fesyonel ve faillerinin 
yakalanması güç olan 
olaylar olduğunu 
göstermektedir. RDX-A 
veya RDX-C4 pat
layıcısı ile Türkiye'de 
meydana gelen tüm 
eylemlerin failleri 
yakalanamamış ve 
yargılanamamıştır." '■! 
YETKİLİLER PKK'NIN 
ÜZERİNDE DURUYOR 
İstanbul Valisi 

Muammer Güler, 
Güngören'deki1 patla-

manın meydana 
geldiği yerdeki * 
MOBESE kamer
alarının görüntüleri ile 
diğer iş yerlerindeki 
özel kameraların hep
sinin "didik didik, 
elden geçirildiğini" 
belirterek, '“Faillerini 
en kısa sprede 
yakalayacağımızı 
umuyoruz" dedi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ı 
karşılamak için 
Atatürk Hava Limanına 
giden Muammer Güler, 
gazetecilerin 
Güngören'deki patla
malar?! ilişkin soru- . 
ların ı yanıtladı. Güler, ’ 
şu anda olayda 11 'i 
erkek, 6’si kadın olmak 
üzere 17 kişinin' 
yaşamını yitirdiğini ve 
bunlardan 5’iniri de 
çocuk olduğunu belirt

ti. Hastanelerdeki 
yaralı sayısının 
giderek azaldığını ve 
50 civarına indiğinu^ 
belirten Güler, 6 
kişinin hayati 
tehlikesinin bulun
duğunu söyledi. 
Güler, olaylaıilgili 
teknik anlamda, olay 
yeri incelemesi 
anlamında tüm bulgu-, 
ların tespit edildiğini 
ve çalışmaların 
sürdüğünü belirtti. Bir 
gazetecinin, "eylemin

' terör örgütü PKK 
tarafından mı 
yapıldığına" ilişkin 
sorusu üzerine Güler. 
"Bölücü örgyt bağlan
tısı tabii ki gprülüyoh 
Onun üzerinde çalış
malarımızı sürdürüy
oruz. İlk fırsatta bir 
sonüç alacağımızı 
ur'nuyöruz" dedi/’ >

Başsavcılıktan 
'telkin alma'tenkisi

Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcı lığında n > 
yapılan açıklama da, 
Başsavcılığın siyâsi 
açıklama ve 
gelişmelerden 
etkilenpıeksizin, 
demokratik düzenin, 
korunması için 
Anayasanın verdiği 
yetki ve görev ile 
siyasi parti kapat
ma davalarını 
açtığı bildirildi.
Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcılığından 
yapılan açıklama 
şöyleydi:
Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı, yürüt
tüğü soruşturmalar
da ve açtığı 
davalarda hiçbir 
organ, makam, 
merci veya kişiler
den emir veya tali
mat almayan, 
tavsiye ve telkinler
le hareket etmeyen 
bağımsız bir kurum
dur. Yargıtay 
Cumhuriyet • 
Başsavcılığı siyasi 

açıklama ve gelişi ’k 
melerden etkilen- • 
meksizin, 
demokratik düzenin 
korunması için 
Anayasanın verdiği 
yetki ve görev ile 
siyasi parti 
kapatma davalarını 
açmıştır.
Aksinin düşünülme
si, Yargıtay 
Cumhuriyet 
Bassavcılıglnın 
kurumsal ve 
işlevsel yapısı 
ve hukuk sistemi 
içerisindeki 
konumu ile bağdaş
mamaktadır.
Yargıtay 
Cumhuriyet 
Bassavcılıgı’nin 
görev ve yetkilerini j 
yerine getirme 
sırasında yön- 
lendirilemeyecegi, 
aykırı düşünenlerin j 
hukuk devleti ilkesi t 
ile demokratik 
değerlerden yoksun 
bulunduğu, bu yön
deki yazı ve beyan- I 
ların kurumumuzu 
yıpratmaya yönelik 
olduğu açıktır.

\ 1 /
jS- Miraç Kandiliniz

AK^RTİ Mübarek Olsun

İlim İslam aleminin ve değerli Gemlik Kalkının
Mübarek Miraç Kandilini Tebrik eder, birlik ve beraberlik 

içerisinde olmamıza ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde 
herkese aileleri ile birlikte sağlık ve sıhhatli günler dilerim.

Enver ŞAHİN 
AK Parti Gemlik İlçe Başkam
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UZMANLAR TIP MERKEZİ

SSK 
BAĞKUR 

DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA 

KeİZİK TEDAVİ
O göz

* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI 

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ 

S*,ACİL 

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİM 
1 Adres: İstiklal Cad. Gemlik BURSA*

TEL: 0.224 51360 40
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Tüid düalannızın 
kabül olması dileğiyle..

Miraç Kandiliniz 
kütlü ölsün.

Hisar Mh. Ilıca Altı Mevki - GEMLİK 
TEL:513 68 00 ®" ’ • ;JO|

0 0



29 Temmuz 2008 Salı

üzerinde 34 bin 
artışla 406 bine 
ulaştı. Bu sayı 
geçen Mart ayından 
bu yana yaşanan en 
yüksek seviye 
olarak gösterildi. 
ABD’de ekono
mistler, işsizlik 
aylığı için başvuran 
sayısının 376 bin 
olmasını öngör
müşlerdi.
Reuters ile Michigan 
Üniversitesi işbirliği 
ile düzenlenen 
tüketici güven 
endeksi, son 28 yılın 
en düşük düzeyin
den sıyrılarak 61,2 
puana çıktı.
Bejdentilör 56,4 
puan olacağı 
yönündeydi.
Öte yandan, ABD’de 
yeni konut satışları, 
Haziran ayımda bek
lentilerin üstünde 
530 bin olarak 
gerçekleşti.

Uluslararası , çıkarmaların etk-
piyasalarda geçĞn Wyfe W?en hafta
hafta, ABD Dolan, işsizlik aylığı için
önemli para bitimleri başvuruların sayısı
karşısında değer fo bini aştı,
kazanırken ajtıtijffiy- uj^BÇâjişma 
atları düştü. / J-Î4' . Bsikâillıgfının veriler- 
Doların döğ^H^^'1 s 'M ABD’de
masında',JmM^nUBklı başvu- 
atlannddlşW|wB^^^PWİ^^ıSh 
etkili 
ABD’de dayanıklı 
mala yönelik talep, 
haziran ayında artış 
görüldü. Bu olumlu 
ekonomik veri, 
piyasalarda topar
lanmaya neden oldu. 
ABD Ticaret 
Bakanlığının 
verilerine göre, 
ABD’de geçen ay 
dayanıklı eşyaya 
yönelik talepte sür
priz bir artış 
yaşandı.
ABD’de dayanıklı 
eşyaya yönelik talep 
Haziran ayında 
yüzde 0,8 oranında 
arttı.Haziran ayında 
yaşariâh talebin 
makine;, elektrik 
teçhizat, askeri 
malzemelere yönelik 
olduğu ifade edildi. 
ABD’de güven 
endeksi, Temmuz 
ayında yükseliş gös
terdi. 
ABD’de, yeni işten

SATILIK DAİRE

Denizesıfır, 3yatak odalı 
135 m2 iki cepheli ve 

2 balkonlu bahçeli otoparklı 
lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

Tel: 5131899 GSM;0,533356 44 39

MOmoldumu?
■miiiiiiiiiiiiw , OKUTlUN

Gemlik KHrffez

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR

CHFİIÇEBİNUSINDAMIIŞSCİIKLİSE 
HUBHSfflElEMim 
GSM : 0 535 160 53 65

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

GEM1İK SİNEMA GÜN1U6Ü
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
HIZLI YARIŞÇI 
TİMSAH

ELEMAN ARANIYOR
Madencilik sektöründe 
hizmet veren firmamıza

Asil Çelik ve Empet Metalürji 
! Gemlik sahalarında çalışmak üzere

En az ilkokul mezunu
Askerlik görevini yapmış 

j VASIFSIZ BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR 
EMPET METALÜRJİ SAN. TİC. LTD, ŞTİ, 

Eski Orhangazi Cad. Mezbaha Karşısı 
No: 42 Gemlik/BURSA 
TEL: 0224 514 82 56

Emek Tatlı GSM: 0.533 338 08 43 
Faruk Bozkurt GSM: 0.532 778 33 61

(Rezervasyon 
M: 5133321)

14.00 - 16.15
12.00 - 14.00 - 16.00
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Esnam:

Çerkez BanRası'nılan Hiikümef e açılı ınektup
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 22 
Temmuz 2007 genel 
seçimleri Öncesi 
polise verdiği "zam"' 
sözünü tutuyor. Maaş 
zammında aslan payı 
polisin olacak...
Erdoğan'ın talimatı 
ile çeşitli rütbelerdeki 
187 bin 938‘pölisi 
kapsayacak "özlük" 
hakları iyileştirmesi 
için yürütülen çalış
malar son aşamaya 
geldi. Rütbe, kıdem 
ve ek göstergeye 
göre 450 ile bin 
51 YTL arasında 
değişen emniyet 
hizmetleri tazminatın
da yapılacak 
"iyileştirme", polis
lerin maaşında 
200 YTL artış sağlay
acak.
BAŞBAKAN ISRAR 
EDİYOR
Kulislere yansıyan 
bilgilere göre, kur
mayları Maliye 
Bakanı Unakıtan'a, 
emniyet hizmetleri 

j tazminatında yapıla
cak artışın 1.50 YTL 
olması gerektiğini 

söyledi. Unakıtan da 
Başbakan Erdoğan'a 
150 YTL'lik artış 
önerisi götürdü. 
Ancak Başbakan 
Erdoğan'ın tazminat
ta yapılacak artışın . 
en az 200 YTL olması 
için ısrar ettiği 
bildirildi. Önümüzde
ki günlerde 
Başbakan Erdoğan'ın 
vereceği onayın 
ardından 187 bin 938 
polisin emniyet 
hizmetleri tazminatın
da artış yapılacak, 
200 YTL olması bek
lenen artışın polis
lerin Ağustos' ayı 
maaşlarına yansı-' 
ması tahmin ediliyor. 
Polisler ise, kondijer- 
ine bağlanan emekli 
aylıklarına yansı
mayan tazminatların
da değil çok düşük 
olan "çıplak" 
maaşlarında zam 
yapılmasını istiyor. 
SEÇİM ÖNCESİ SÖZ 
VERMİŞTİ 
Başbakan Erdoğan, 
22 Temmuz seçimleri 
Öncesi polise zam 
isteyen eski İçişleri

Bakanı Abdülkadir 
Aksu ile Emniyet 
Genel Müdürü Oğuz 
Kaan Köksal'a, 
"Seçim arifesinde 
polişe zam yapa
mayız. Bu durum 
seçim yatırımı olarak 
algılanır ve doğru 
olmaz. Bu işi seçim 
sonrası hallederiz" 
demişti. Emniyet 
Hizmetleri 
Tâzminatı'nda 
yapılacak "artış" ile 
ortalama bin 600 ile 
2 bin 750 arasında 
değişen polis 
maaşları, 
200 YTL yükselmiş 
olacak. .
Emniyet Teşkilatı'nda 
906' 1.sınıf emniyet 
müdürü, 648 2.sınıf 
emniyet müdürü, 741 
3.sınıf emniyet 
müdürü, bin 192 
4.sınıf emniyet 
müdürü,'3 bin 168 
emniyet amiri, 2 bin 
730 baş komiser, 
2 bin 863 komiser, 
bin 764 komiser 
muavini ile 173 bin 
925 polis memuru 
görev yapıyor.

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB), enflasyon 
hedeflerindeki 
değişiklik ile ilgili 
olarak Hükümete 
açık mektup gönder
di. Mektupta yer alan 
bilgiler şöyle;
"Merkez Bankası’nın 
'2008 Yılında Para ve 
Kur Politikası' başlık
lı politika metninde, 
hesap verme yüküm
lülüğü mekaniz
masının uygulan
abilmesine yönelik 
olarak, üçer aylık 
dönemlerin sonu için 
oluşturulan hedefle 
uyumlu patika ve bu 
patika etrafında oluş
turulan belirsizlik 
aralığının alt ve üst 
sınırları kamuoyuna 
açıklanmıştır. Bu 
çerçevede, enflasy
onun, belirsizlik 
aralığının dışında 
kalması durumunda, 
Merkez Bankası, 
Hükümete yazdığı bir 
açık mektup 
aracılığıyla hedeften 
sapma nedenlerini 
ve enflasyonun 
tekrar hedefe ulaş
ması için alınan ted

birleri kamuoyuna 
sunmaktadır."
2008 yılının ikinci üç 
aylık dönemi sonu 
itibarıyla yüzde 8,5 
olan belirsizlik aralığı 
üst sınırı, yıllık TÜFE 
artışının yüzde 10,61 
olarak gerçekleşmesi 
ile aşılmıştır. Bu açık 
mektup, enflasyonun 
hedeflenen 
patikadan sapma 
nedenlerini anlat
makta ve Merkez 
Bankası’nın orta 
vadeli hedeflere 
ulaşmak için uygu
ladığı stratejiyi 
ortaya koymaktadır. 
HEDEFİN AŞIL- ■ 
MASININ 
NEDENLERİ
Nisan ayında yayım
ladığımız açık mek
tupta hedefin belir
gin olarak aşıl

masının nedenleri 
ayrıntılı olarak açık
lanmıştı. Geçtiğimiz 
üç aylık dönemde 
enflasyonu olumsuz 
etkileyen unsurlarda 
önemli bir değişiklik 
olmamıştır. Gıda, 
enerji ve diğer emtia 
fiyatlarındaki 
artışların enflasyon 
üzerinde oluştur
duğu yukarı yönlü i 
baskı artarak devam 
etmiştir. Haziran ayı 
itibarıyla 10,61 
düzeyinde gerçek-1 .1 
leşen yıllık enflasy
onun 6,8 puanı gıda 
ve enerji fiyatlarının 
doğrudan etki
lerinden kaynaklan
mıştır. Gıda fiyat
larındaki gelişmeler 1 
enflasyondaki düşüş 
sürecini geciktiren 1 
ana unsur olmuştur.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN t
.....  I- ........—■"■■■■■■■■ ................... ..

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

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK-DAİRE
J 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı ' ®
■d Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa Ş* 

s Bodrum Yalıkavak'ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

• Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2
'.';q Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler •?;

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1, 70 m2, masrafsız, denize sıfır. ■

KONUT KREDİLERİNE
ARACILIK YAPILIR. g

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Madde ÖZALP B
1 Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 £

TÜM MÜŞTERİLERİMİZİN VE 
GEMLİK HALKININ

MİRAÇ KANDİLİNİ KÜTLARIZ, 
AYDIN IZGARA

TEL: 0.224 513 69 50 J

PASTANELERİ
TÜM MÜŞTERİLERİMİZİN 

VE GEMLİK HALKININ MİRAÇ 
KANDİLİNİ KUTLAR HAYIRLARA 

VESİLE OLMASINI DİLERİZ.
D.Subaşı Mh. Gpzino Sk. Semerciler Yokuşu 

TCU0.224I513 03 17 - GEMLİK
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Kalıcı işitme kay
bının en sık nedeni 
gürültüdür 
Metal ve ağaç işçi
leri, gemi, uçak,

haline gelmiştir. 
Sesin şiddeti 

doğrudari: kulak 
zarına ulaşan 
mekanik basınçla

Kırışıklıklara nasıl dur diyeceksiniz ?

otomobil sanayi 
çalışanları, iş 
makinelerini kul- 
lananlar, havaalanı ölçülür. Kulağımız 
çalışanları gibi > 0-140 dB arası ses-
birçok işMÜİMunda leti algılâr.|40 dB »Er *Mte
kalınmaktadır. 
Teknolojinin baş 
döndürücü 
gelişmeler göster
diği günümüzde, 
yaşam alanlarının iç 
içe girmesi, yoğun 
kent trafiği', iş 
makineleri, gece 
kulüpleri, diskolar, 

> konserler, vvalkman- 
lî lar, ev sinema ve 

ses sistemleri
* sayesinde gürültü 
sadece bu meslek 
kollarında çalışan
ların ötesinde hep
imizi ilgilendiren 
toplum ve çevre 
sağlığı sorunu 

ilişkilidir vedesibel 
(dB) (ses şiddeti 
ölçüm birimi) olarak 

etkiler yapar. 
Gürültüye bağlı 
işitme kaybı 90 
desibel üzerindeki 
şiddette ses . 
gürültüsüne maruz 
kalma sorjubunda 
ortaya çıl$abümek- 
tedir.Gece kulüp
lerinde yüksek 
sesle müzik^lin- 
lerken dikkati 
Etkilenmeni^ 

boyutu, gürültüye 
maruz, kalmas 
üresi, gürültünün 
frekansı, şiddeti, 
kesikli ya da.
sabit olması,ile 
doğrudan ilişkilidir.

Yaşlanmanın hızını 
kesmek, yılların 
getirdiği izleri azalt
mak ve yaşlanmaya 
bağlı oluşan sağlık 
sorunlarını en aza 
indirmek için; 
yaşlanma sürecini 
yavaşlatma veya 
geciktirmeye çalış
mak olarak tanım
lanan anti-aging 
yöntemler uygu
lanıyor.
Yaşlanma önlene
mez, ancak 
yavaşlatılması, 
geciktirilmesi, 
vücutta ciddi kayı
plar oluşmadan 
önlem alınması 
mümkün...
Vücutta 30’lu yaşlar
dan itibaren;
*Ciltteki kolajen üre
timi azalır
*Ciltte esneklik 
kaybı başlar 
*Cilt hücrelerinin 
kendini yenilemesi 
yavaşlar
*Cildi beşleyen kan 
dolaşımının kalitesi 
düşer
*Ve serbest 
radikallerin cilde 
verdiği' hasar artar 
Serbest radikaller 
cildimizi yaşlandırır 
İnsan vücudundaki 
her hücre günde 
ortalama 10 bin 
serbest radikalin 
saldırısına uğramak
tadır. Yaşam 
tarzınızı değiştirs- 

ehiz, çevreden 
maruz kaldığınız 
toksinleri, kirletici 
maddeleri, ağır met
alleri ve diğer 
tehlikeli maddeleri 
tümüyle ortadan 
kaldırsanız bile, 
serbest radikaller
den tümüyle kurtul
manız olası değildir. 
Çünkü serbest 
radikaller vücud
unuzda gerçekleşen 
her işlemde ortaya 
çıkabilmektedirler. 
Normalde vücumuz- 
da bulunan antioksi- 
dan savunma sis
temleri sayesinde 
bu kararsız bileşik
ler büyük ölçüde 
yok edilmekte veya 
uzaklaştırılmaktadır. 
Antioksidan savun
ma sisteminiz yeter
ince iyi çalışmaz ve 
siz antioksidan. 
besinleri yeterince 
tüketmez ya da 
antioksidan etkili 
besin takviyeleri 
kullanmazsanız, 
serbest radikaller 
vücudunuzdaki tüm 
hücrelere zarar 
verirler. Serbest 
radikaller, sigara 
dumanı, hava kirlil
iği, egzos gazları, 
fiziksel ve emosy- 
onel stres, yanlış 
diyet, güneş ışınları, 
hatta ev temizleyici 
maddelere maruz 
kalmak sonucunda

ortaya çıkar ve cildi 
yorup, yıpratırlarBir 
elmayı kestikten 
sonra beklet
tiğinizde elmanın 
yüzeyi havadaki 
oksijenin etkisiyle 
oksidasyona uğrar 
ve kahverengi bir 
görünüm alır. 
Serbest radikaller, 
aynı yıkımı, vücudu
muzun hem içinde, 
hem de dış 
görünümü olan 
cildimizde gerçek
leştirir.
Kararsız bileşikler 
olan serbest 
radikalleri kararlı 
hale getiren bileşik
ler ise antioksidan- 
lardır.
Yaşla birlikte vücut 
daha fa-zla serbest 
radikale maruz 
kalırken, diğer 
taraftan yaş 
ilerledikçe vücudun 
doğal antioksidan 
üretimi azalmaktadır 

. Bazı uzmanlara 
göre insan vücud
undaki antioksidan 
üretimi 25 yaşından 
itibaren yavaşlamak
tadır. Yaşlandıkça 
daha fazla antioksi
dan takviyesi alınır
sa, vücuttaki sağlıklı 
yaşlanma süreci 
daha iyi kurabilir. 
İnsanların ömrünün 
giderek uzaması, 
yaşlanmanın en 
gözle görülür belirti
lerinin izlendiği cilt
lerine olan ilgilerini 
artırdığını söyleye
biliriz. Hiç kimşe, 
özellikle de kadınlar, 
daha uzun bir 
yaşamı, kırışık ve 
sarkmış bir ciltle 
sürdürmeyi istemez. 
İşte bu nedenle anti- 
aging amaçlı güçlü 
antioksidan etkili 
ürünler artık par
layan yıldız olarak 
kabul ediliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR' RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55ı
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

JEK Arıza/) 513 20 66
TEK İşletme 543 45 03

'Statyum‘h 51400 95
üOrm.Böl.Şöflf 513 12 86
; Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57

.^Karayolları j 513 13 08 
lliman Baş. ] d, 513 1133 
Mal Müd. 513 10 95
NÖfus Md.■' 513 37 42
Özel İd. Md, ı j 513 15 07 
Tapu Sicl. Müd. -// 513 14 14 
Müftülük ■ 513 13 64
Gümrük Md. $24 85 86 
Tekel Md. \ . i513 10 42
Ver. Dâiresi Md. bl3 10 92 
İlçe Tarım Müd. £>13 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

, ' İD.O İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i w
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 513.10

Ç.Savcıhğı 513 10 53|
C.Şavci Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

F^.
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
İprağaz 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

B
Devlet Hastanesi 517 34 Q0
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı ’ " "
Tomokay Tomografi 513 1Q 68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELfcDİYfe
Şantral -A 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, 613 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

29 Temmuz 2008 Sah 
BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad. No:l4 

Tel: 513 Ol 43- GEMLİK

Gemlik KMrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
'YIL : 36 SAYI : 3121 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



29 Temmuz 2008 Salı

MOPAŞ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ÇARŞAMBA 0224 253 59 44 EĞİTİM
İHSANİYE 0224 245 08 60 , GÜZELYALI 0224 554 51 50 KESTEL
YILDIRIM 0224 329 64 74 KANALBOYU 0224 2502İ36 MUDANYA
BEŞEVLER 0224 45142 92 YEŞİL 0224 328 48 48 GEMLİK

0224 3646990 
0224 372 9911 
0224 544 7812 
0224 5133211



Q ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz. 

Vçeîvn^/ Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

'İyi bir gelecek Aykent ile başlar"
2008-2009 EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

‘laftı
Bj* i

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2-3-4-5-6-7-8

3.900 YTL
4.150 YTL
5.000 YTL
6.000 YTL

Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

ANASINIFI,1.2.3. SINIFLARA

Gemlık-Orhangazı yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel-.51350 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

|Kuruluş:1973BM

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

30 Temmuz 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

"8 şiddetinde depremle 
tarsı karsımız"

TESK Başkanı Bendevi Palan 
döken, AKP’ye kapatma dava 
sı ile başlayan süreçte esna 
fin güçjü bir tokat yediğini 
söyledi. Haberi sayfa 4’de

Romanya’daki kardeş şehiri ziyarete giden Gemlik Belediyesi, temaslarını tamamladı

MI Mı Wın'ta ili

Kadri GÜLER 
kadri_gulenShotmail.com

Güne Bakış

Gemlik Belediyesi ile 
Romanya’nın Navodan 
Belediyesi arasında 
yapılan kardeş şehir 
anlaşmasından sonra, 
sürdürülen kültürel 
ziyaretler nedeniyle 20 
Temmuz 2008 günü 
yola çıkan Gemlik heye 
ti, temaslarını tamamla
yarak, dün geri döndü. 
Gemlik Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut ve 
geziye katılan meclis 
üyeleri Navodan ve 
Köstence'de temaslar
da bulundu. Sayfa 3’de

Kablo hırsızı yakalandı
Güzel dostluklar..

Gemlik Belediyesi’nin Romanya da 
ki kardeş şehri Navodarı’ye yaptığı 
bir haftalık ziyaret sona erdi.
Ziyarete gazetemiz adına Haber 

Müdürümüz Seyfettin Şekersöz de 
katılmıştı.

Devamı sayfa 5’de

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir haftadan 
bu yana İmam 
Aslan Tesislerine 
giden telefon 
direklerinden 
keserek kablo 
çalan hırsız 
yakalandı. 
Edinilen bilgiye

göre, ilk olarak 
60 metrelik kablo 
çalarak telefon 
hatlarını devre, 
dışı bırakarak 
yol üzerindeki 
tesislerin iletişimini 
kestiler.
Direklerin onarıl
masından sonra 
yeniden sağlanan 

iletişimin ardından 
ikinci kez bu kez 
300 metrelik 
kesilen telefon 
hatları tesis sahip
lerini perişan etti; 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekip
lerinin yaptıkları 
araştırma ve takibin 
sonucunda bir 

şüpheli çalıntı 
olduğu belirlenen 
malzemelerle 
birlikte yakalandı. 
Telefon kablo 
hırsızlığının soruş
turması sürerken 
yakalanan şüpheli 
şahıs hakkında 
adli takibat başla 
tıldığı öğrenildi.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
kadri_gulenShotmail.com
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Buluşma Kentsel Yasam MerRezi’nin ihalesi yapıldı
Gürhan ÇETİNKAYA 

MI
Birlik ve beraberlik...

Dünyada her millet, icraatına 
tahammül ettiği hükümetin 
mes'uliyetine ortak sayılır. 
M. K. Atatürk

Sevgili okurlarım..
Aşağıda sizlere çeşitli kaynaklardan 

derlediğim haberlerden özetler sunacağım.
Siz de bu haber ve yazılardan yola çıkarak 

bir sentez yapın.*********************
Turgut Özakman ustanın Atatürk 

Kronolojisi kitabının 93. sayfasında yer alan 
bir rapora göreî 1919'da Türkiye'de nasıl bir 
yönetim gerektiğini tasarlayan İngil'izlerin 
rapor yazma yetkisindeki tercümanı A. Ryan 
bakın ne diyor:

'Amacımız bölmek ve hükmetmek 
olmalıdır. Biz gerçek ideali dinmiş gibi 
davranacak, çıkarcı bir grubu idareci olarak 
takdim etmeye çalışacağız.*********************

Yabancılara gayrimenkul satışı ile ilgili 
yeni yasal düzenlemenin uygulamasına 
ilişkin genelge dün yayımlandı. Genelgenin 
yayımlanması îlejibirlikte, Anayasa 
Mahkemesi'nin iptal kararının ardından 
oluşan yasal boşluk nedeniyle 16 Nisan 
2008'de durdurulan satışların önü yeniden 
açıldı.

Yeni yasal düzenlemeye ilişkin genelgenin 
1 yayımlahmasiyla birlikte, Anayasa Mahkeme I 
■ si'nin.iptal kararının ardından oluşan yasal 
boşluk ortadan kalktı. Durdurulan toprak 
satışlarının önü açıldı.

Yabancılara gayrimenkul satışı ile ilgili 
yeni yasal düzenlemenin uygulamasına 
ilişkin genelge dün yayımlandı. Genelgenin 
yayımlanması ile birlikte, Anayasa Mahke 
mesi'nin iptal kararının ardından oluşan 
yasal boşluk nedeniyle 16 Nisan 2008'de dur
durulan satışlar, yeniden başlatıldı. 
Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak 
imzasıyla yayımlanan genelgede, yabancı 
gerçek kişiler, yabancı şirketler ve yabancı 
yatırımcıların Türkiye'de kurduğu şirketlere 

| gayrimenkul satışı ile ilgili tapu sicil müdür
lüklerinde yürütülecek işlemler belirlendi.**********************

Prof. Dr. Yusuf Halaçpğlu'ndan boşalan 
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na getirilmesi 

I beklenen Polis Akademisi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Birinci ile ilgili ilginç ayrıntılar 
ortaya çıktı. Birinci'nin, AKP İzmir Gençlik 
Kolları panelinde yaptığı konuşmada, 

"Kemalizm ilerlemeden çok gerilemeye 
tekabül eder", "Neden her yerde bu adamın 
(Atatürk) fotoğrafları var diye soracaklar" 
diyen ve büyük tepki çeken Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Atilla Yayla'ya destek 
çıktığı öğrenildi. Birinci'nin, Yayla'ya destek 
için imza toplayan 208 akademisyenden biri 
olduğu ortaya çıktı.

Gördüğünüz gibi, 
Türkiye'nin gidişatı hiç de iyi değil. 
Yazılanlara söylenenlere çok dikkat edin.. 
Türkiye'nin içine çekilmek istendiği girdap 

tüm değerleri ve zenginlikleri yutacak.
ABD'yle İsrail'in hile ve desise üzerine 

kurdukları stratejileri ülkemizi giderek BOP 
bataklığına sürüklemektedir..

Onun için ;
Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde 

yaşayan ve T.C. kimliği taşıyan her yurttaşın 
elini taşın altına koyup "biz nerede yanlış 
yaptık" demesi ve bir kez daha aynı hataya 
düşmemesi gerek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dere boyunda Gem 
lik Belediyesi tara 
fından kamulaştırt 
larak satın alınan 35 
dönümlük arazi 
üzerinde kurulacak 
Gemlik Kentsel 
Yaşam Merkezi'nin 
ihalesi yapıldı. 
Mutafoğulları İnşaat 
ile Serendi İnşaat 
ortak girişimi'nin . 
aldığı ihale KDV da 
hil yaklaşık 13 mil 
yon YTL'ye çıkacak. 
Arşa bedeliyle birlik
te 18 milyon YTL'lik 
yatırım olan Kentsel 
Yaşam Merkezi Yeni 
Çarşı Cazibe Merke 
zi'yle birlikte 28 mil 
yon YTL'ye çıkacak 
ve Gemlik'in tari
hinde en büyük 
iki ihale olacak.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik tarihinin 
en yüksek fiyatlı 
ihalesi olan Kentsel 
Yaşam Merkezi'nin 
bölgeye cazibe

I ve hareketlilik 
getireceğini söyledi. 
Çevresinde bulunan

kötü görüntüyü 
ortadan kaldırması^ 
beklenen Kentsel 
Yaşam Merkezi 
bölgesinde yaşayan
ların hem ekonomik 
hem de eğlence 
yönünden tüm 
ihtiyaçlarını karşıla. 
yabilecekleri bir yer 
olacağının altını 
çizen Başkan Meh 
met Turgut, projenin 
2009 yılı Şubat ayı 
sonunda bitirilerek 
hizmete açılacağı 
müjdesini verdik 
Öte yandan Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yapılacak olan

Balıkpazarı'nda 
Atatürk İlköğretim 
Okulu karşısında 
bulunan eski 
Dispanser binasının 
yapım ihalesi ile 
çevre düzenleme 
ihalesinin de bugün 
yapılacağını açık
layan Başkan 
Turgut, eski Atatürk 
Okulu binasının 
yıkılarak yeniden 
yapımı için de önü 
müzdeki haftalar 
içinde ihaleye çıkarı, 
lacağını bildirdi. 
Kent Müzesi olarak 
projelendirilecek 
olan HEM binası için

Milli Emlak'tan izin 
alınma aşamasına 
gelindiğini ifade 
eden Turgut, kaçak 
yapıların yıkımı için 
de 31 Temmuz 2008 
günü ihale yapıla
cağını söyledi. 
Özellikle Kumsaz'da 
görülen ruhsatsız 
kaçak yapılaşma ile 
çevre yolu dışında 
kalan bölgede yıkım
ların bildiren Başkan 
Turgut, şimdiye 
kadar yıkımların 
gerçekleşmemesini 
ihaleye firmaların 
girmemesine 
bağladı.

£>UIU-IİU1IIİ1MnM 
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 sü yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

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

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Romanya’daki kardeş şehiri ziyarete giden Gemlik Belediyesi, temaslarını tamamladı
YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
ile Romanya'nın 
Navodarı Belediyesi 
arasında yapılan 
kardeşlik anlaş
masından sonra 
sürdürülen kültürel 
ziyaretler nedeniyle 
20 Temmuz günü 
yola çıkan Gemlik 
heyeti döndü. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
başkanlığında iki 
otobüs ile yapılan 
ziyarette belediye 
meclis.üyeleri ile 
eşleri, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mehmet Duran ile 
İngilizce öğretmeni 
Yaşar Karakaş'la 
birlikte Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
ekibi ve ilköğretim 
ile liselerde 
sınıflarını birincilikle 
bitiren öğrenciler 
yer aldı. 
Navodari'de yeni 
Belediye Başkanı 
seçilen Matey 
Nikolae ve yardım
cısı Kelaru 
Florin'in yanı sıra 
Gemliklilerin 
yakından tanıdıkları 
Kültür Müdürü 
Dora Radu tarafın
dan karşılanan 
Gemlik heyeti 
bir hafta içinde 
çeşitli ziyaretlerde 
bulunarak 
kardeşlik bağlan
tılarım ilerlettiler. 
Romanya'nın 
Türkiye Başkonso 
loşu Haluk Ağca ile 
Türklerin Köstence 
diye bildikleri 
Constanta Valisi 
Danut Culetu ile 
görüşen Mehmet 
Turgut ile Belediye 
heyeti Türklerin 
yoğun yaşadığı 
Mecidiye'yi ziyaret 
ederek Belediye 
Başkanı İordache 
Marian'a Gemlik 
Belediyesi’nin 
hediyesi verildi. . 
Gemlik Belediyesi 
heyeti Mehmet 
Turgut başkanlığın
da Bükreş'e 
yaptığı gezide 
Çavuşesku'hun 
1984 yılında başlat
tığı ve 1989 yılında 
bitirilen dünyanın 
Amerika'nın

Pentagon 
binasından 
sonra ikinci 
büyük binası 
olan Parlamento 
binasını gezerek 
bilgi aldılar.
Navodarı Belediye 
si’nde düzenlenen 
kardeşlik törenine 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'de 
katılırken, Köstence 
Valisi ile Köstence 
Başkonsolosu'da

hazır bulundu. 
Gemlik Belediyesi 
ile Romanya 
Belediyesi arasında 
yapılan kardeşlik 
anlaşmasının 
yanı sıra 
Romanya'nın 
2013 yılında 
AB'ye tam üyeliği • 
nedeniyle kardeş 
okul anlaşması 
Navodarı 
Belediye Başkam 
Matey Nikolae 
ile Gemlik

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
arasında 
yeniden imzalandı. 
Gemlik heyeti 
kendilerine 
düzenlenen veda 
gecesinden 
sonra Navodari’de 
düzenlenen 
yemekte iki 
kardeş okul 
öğrencileriyle 
birlikte eğlenip 
veda ederek 
Gemlik'e döndüler.

Özcan VURAL
O2canvural1933@hotmail.com 

IjSal v fesİSaia www.milliyet/blog/özcan vural

Önümüz karanlık !..
Önümüzdeki yılın mart ayında yerel 

seçimler var.
AKP eğer kapatılırsa, yerel seçimlere 

ara seçim, hatta erken seçim de 
eklenebilir.

Seçim demek, hükümetlerin daha fazla 
harcama yapması demektir.

Para musluklarının, mali disiplinin 
gevşetilmesi demektir.

Seçim dönemlerinde genellikle enflas 
yona boş verilir, ekonomik büyümeye 
öncelik tanınır.

Oy kazanma hesabı vardır..
Bu durum özellikle bizim ülkemizde 

birçok kez yaşanmış ve her seferinde geri 
tepmiş, ekonomik krizlere zemin hazır
lamıştır.

Ekonomik istikrarsızlıkla birlikte siyasal 
istikrarsızlığı da tetikleyen büyük bir yanlış 
olmuştur bu politikalar.

Menderes’in, Özal’ın başbakanlıklarının 
ikinci dönemlerinde,1970’lerin son yılların- I 
da ve 1990’larda Türkiye, ekonomi poli
tikalarında yapılan bu yanlışların faturası 
çok acı biçimde, yoksullaşarak ödemiştir.

Şimdi aynı hatayı Tayyip Erdoğan da 
yapacak mı?

Enflasyon boşlanacak mı? Hükümet 
frenden ayağını çekiyor mu ?..

Bir anı Başbakan Özal’ı anımsıyorum.
1986 ara seçimlerinde Demirel’in yük

selişini görünce, enflasyonla mücadeleye 
boş vermişti.

“Biz Hazine’nin kasasını dolduralım da, 
gelip Demirel mi harcasın?..” diyen bazı 
kurmaylarına uymuştu Turgut Özal.

Ve sonunda Özal da, “Şimdi seçim 
zamanı büyümeye gaz verelim, yoksa 
seçim kazanamayız” demiş ve enflasyon 
canavarını azdırmıştı.:

Şimdi sıra Erdoğan’da mı?
Hükümet bunun için mi IMF’yi de kapıya 

koymuş durumda?
Seçimlere giderken IMF ayak bağı 

olmasın mı istiyor?
Ekonomistler diyorlar ki;
Bu öylesine tehlikeli bir oyundur ki, hem 

kendini hem ekonomiyiberbat ederken, 
hem .de milleti daha beter yoksullaştırır..

Bir de fark var eskiye göre:
Piyasanın sopası!
Eski devirlerde bu sopa pek p kadar . 

güçlü değildi.
Ama bugün durum farklı.
Piyasalar, enflas yöna boş verildiğini; 

mali disiplinin terk edileceğini hisseder 
hissetmez çok fena tepki verirler.

Dolarını alıp dışarı giden arkasına bak
maz.

Ve kur patladı mı, seçim sandığından 
çıkmak hayal olur.

İktidar ne çabuk unutuyor?
2002’nin Kasım'ayında halkın oylarıyla, 

seçim sandığında kalarak havlu atan eski 
ler, 2001 krizinde önce piyasanın sopasını 
yiyenler değil mi?

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN

OKUTUN OKUYUN

mailto:O2canvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


30 Temmuz 2008 Çarşamba Gemlik KHrfez Sayfa 4

Kardeş şehir Navodarı eski Belediye Başkan Dobre lon kabri başında ziyaret edildi

Malin Hlııiimi
Patlama mağılırlarıııa
wMıwaM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
ile Navodarı 
Belediyesi 
arasındaki 
kardeşliğin temel
lerini atan eski 
Navodarı Belediye 
Başkanı merhum 
Dobre lon'u 
Navodarı gezisinde 
mezarı başında 
ziyaret eden 
Mehmet Turgut 
yakın arkadaşına 
dua okudu. 
1996 ile 2004 
yılları arasında 
Navodarı Belediye 
Başkanlığı yapan 
Dobre loh görevde 
kaldığı 2000 - 
yılında Mehmet 
Turgut ile birlikte 
kardeşliğin 
temellerini 
atmıştı.
Başkan Turgut, 
geçtiğimiz yıl 
1 Nisan günü 
hayata veda eden

”8 sidtletinıie depremle karşı karşiyavız"
TESK Başkanı 
Bendevi 
Palandöken, 
AKP’ye kapatma 
davası ile başlayan 
süreçte esnafın 
güçlü bir tokat 
yediğini söyledi. 
Palandöken, 
“60 milyon doları 
götürene bir şey 
olmuyor, ama 
600 lira borcu olan 
üyemin buzdolabı 
ile terazisi gidiyor. 
Bizde küçüksen . 
kaybol, büyüksen 
daha-büyü anlayışı 
hakim” dedi. 
Türkiye’de sermaye 
nin uluslararası 
pazar yerine sokağa 
mahalleye girdiğine 
işaret eden Palando 
ken: “Acil tedbir 
gerekli. Esnaf ayakta

GemlikKörfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

w-;*
Dobra lon'u 
mezarlıkta 
ziyaret etti.
Dobra lon'un eşi 
Elena loh'unda 
bulunduğu 
mezarlık ziyaretine 
gezide bulunan 
Gemlik Belediyesi 
Meclis üyeleri de 
katıldılar.

kalamazsa Türki 
ye’nin dengeleri alt 
üst olur. Ülkede^irli 
ğin birliğin bozul
duğuna şahit olur
sunuz.” 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel

Başkanı Bendevi 
Palandöken, AKP 
hakkındaki kapatma 
davası ile başlayan 
süreçte esnafın çok 
güçlü bir tokat 
yediğini belirterek, 
“Bunu bir depreme 
benzetirsek, bizim 
yaşadığımız depre 

min şiddeti 8 büyük
lüğünde” dedi. 
Türkiye’de bir 
kuralsızlığın hakim 
olduğuna dikkati 
çeken Palandöken, 
“Bu ülkede 60 
milyon dolari ? 
götürene bir şey 
olmuyor, ama 600 
lira borcu olan 
üyemin buzdolabı 
ile terazisi gidiyor. 
Bizde küçüksen 
kaybol, büyüksen 
daha büyü 
anlayışı hakim. 
Türkiye’de sermaye 
uluslararası 
pazar yerine 
sokağa, mahalleye 
giriyor. Esnaf ayakta 
kalamazsa Türki 
ye’nin dengeleri 
bozulur” diye 
konuştu..

içişleri Bakanı Beşir 
Atalay, elde edilen 
veriler ve bugüne 
kadarki tecrübelerin 
Güngören'deki patla
manın faillerinin 
yakalanması konusun
da sonuca doğru 
gidildiğini göster
diğini belirtti.
Atalay, "Şu anda 
büyük bir titizlikle 
bunun üzerindeyiz. 
Ciddi verilerimiz var. 
Bunu sağlayacağız 
inşallah. Bize güve 
nin" dedi. Atalay, olay
dan sonra güvenlik 
güçlerinin ve ambu
lansların gecikmesinin 
söz konusu olmadı 
ğım da kaydetti.
Terörün acımasızlığını 
artık çok iyi bildikleri
ni kaydeden Atalay, 
bunların şefkat ve 
merhametten yoksun 

lolduğunu, insanları 
öldürerek ve bu 
görüntüleri sağlayarak 
hem propagandalarını 
yaptıklarını, hem güç 
kazandıklarını, hem de 
onların gıdalarının bu 
olduğunu artık bildik
lerini vurguladı. Bu 
saldırının açık bir 
terör saldırısı olduğun 
da kuşku bulunmadı 
ğım dile getiren

' Atâiay, olaydan sonra 
güvenlik güçlerinin 
gecikmesinin söz - 
konusu olmadığını, 
ikinci patlamadan 
önce ambulansların 
da oraya ulaştığını 
bildirdi.
Sokağın kalabalık ve 
dar bir sokak olması 
nedeniyle kısa bir 
sürede bölgenin kor
don altına alınmasının 
mümkün olmadığını 
ifade eden Atalay, 
olaydan sonra güven
lik güçleri tarafından 
delil olabilecek her 
şeyin değerlendiril 
diğini, onların analiz
lerinin yapıldığını 
söyledi. Atalay, 
MOBESE kamerala 
rının görüntülerinin 
değerlendirildiğini, 
bir bankanın kamera 
görüntülerinin bulun
duğunu, çevredeki 
işyerlerinin kamera 
görüntülerinin bulun
duğunu, görgü 
tanıklarının ifadeleri 
olduğunu anlattı. 
Atalay, şunları söyle
di: "Bütün bu deliller, 
tahliller, belgeler ve 
kriminal çalışmaların 
sonuçları şu anda 
analiz ediliyor.
Faillerin yakalanması 
en önemli hede

fimizdir. Olay yerinde 
uzman ekiplerce 
yapılan ilk incelemel
erde patlamanın şid
detiyle patlamış cep 
telefonu parçaları 
bulundu. Olayda kul
lanılan patlayıcının 
cinsi ve miktarı ile 
ilgili değişik veriler de 
mevcuttur. Şu ana 
kadar yapılan tahliller 
sonucunda kullanılan 
patlayıcı cinsinin TNT 
olduğu kesinleşti.
Miktarıyla ilgili elim
izde tahminler mev
cuttur. Elde edilen ver
iler, bugüne kadarki 
tecrübelerimiz, 
buradaki analiz ve 
değerlendirme 
sonuçlarımızla sonuca 
doğru gittiğimizi ve 
inşallah olayı aydınlat
acağımızı, faillerini 
bulacağımızı tahmin 
ediyoruz.
Burada bunu açık
ladığım gün en çok 
sevinen ben olacağım. 
Bu hainlerin tespiti ve 
yakalanması en çok 
emniyet birimlerimizi 
ve bizi sevindirecek. 
Şu anda büyük bir titi
zlikle bunun 
üzerindeyiz. Ciddi ver
ilerimiz var. Bunu 
sağlayacağız inşallah, 
dize güvenin. Biz . 
bunu aydınlatmak için 
elimizden geleni 
yapıyoruz. Bizim 
tesellimiz bu olacak.” . 
Başbakan 
Erdoğan'ın talimatıyla 
Başbakanlık Acil 
Destek Fonu'ndan 
İstanbul Valiliği'ne 
bir kaynak gönde 
rildiğini açıklayan 
Atalay, saldırıda 
hayatını kaybedenlerin 
birinci derece 
yakınlarına bu 
kaynaktan bugün 
20'şer bin YTL 
ödeme yapılacağını ı 
bildirdi. Saldırı 
sırasında 42 işyeri, 
32 konut ve 16 aracın I 
çeşitli derecelerde 
zarar gördüğünü 
ifade eden Atalay, 
zarar tespitlerinin j] 
yapıldığını, bu 
işyerleri, konutlar ■ I 
ve araçlarla ilgili 
zararların da 
ödeneceğini belirtti, j I 
Özel hastanelerde 
gerekli tedavilerin 
tam anlamıyla 
yapıldığını ve 
bunlara gerekli 
ödemelerin yapıla
cağını kaydeden 
Atalay, çalışmaların 
titizlikle sürdürüldü I 
ğünü söyledi.
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Güzel Dostluklar...
Seyfettin arkadaşımız ilk 

kez yurt dışı gezisine katıldı.
Dün sabah işyerine 

girdiğinde yol yorgunluğunu 
atamamıştı üzerinden..

Çektiği fotoğrafları aktardı 
önce bilisayarına...

Ben, en son izleyenlerden 
oldum.

Biz, Navodarı’ya ilk gidenlerden 
olduğumuz için, fotoğraflar hiç yabancı 
gelmedi bana..

Simalar da ayanı..
Yalnız, Navodarı Belediye Başkanı 

yapılan seçimlerde değişmiş ve rah
metli Dobre lon’un yardıncısı sosyal 
demokrat Matey Nikolae Belediye 
Başkanı olmuş.

Bir önceki seçimlerde başkanlığı 
kazanamamıştı.

Bu tür ziyaretler ilk gidenler için çok 
güzel.. Şaşkınlık yaratıyor..

Daha sonraki yıllarda gidenler için 
artık dostlukların pekişmesi oluyor.

Birbirleriyle tercümanlar aracılığıyla 
da olsa güzel ilişkiler kuruluyor.

Sevgi bağları artıyor.
Onlar seni, sen onları tanıyorsun..
Aradaki dil, din ve ülke farkı kalkıyor. 
Konukseverlikler ön plana çıkıyor.
Onların kültürlerini yakından tanıyor

sun. 

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Oranın yurttaşı olmuşlar.
Bizdeki azınlıklar gibi..
Yani, rumlar ve ermeniler gibi..
Osmanh dan kalma hanlar, ca 

miler, çeşmeler, mezarlıklar hala 
korunmakta Köstence de..

Köstence ve Novadari 
Karadenize kıyısı olan tek kent.
Bu nedenle turizm bu kentte

Yaşam biçimlerini görüyorsun.
Romanya uzun yıllar OsmanlI ege

menliğinde kaldığı için Türklerin izleri 
burada çok.

Köstence ve çevresinde Türk köyleri 
mevcut.

Tatar Türkleri dinlerini ve Türklüklerini 
korumüşlar.

çok önemli bir yer tutuyor.
Romenler ve eski doğu bloku ülkeleri 

yaz tatilinde Köstence plajlarına dolu 
ş urlar.
Binlerce insan, ince kumların üzerinde 

sereserpedirler..
200 bin öğrencinin devlet kampların

dan yararlandığı söylenmişti bize..
Bizim öğrencilerimiz de bu geziye 

götürüldü.
Asıl dostlukları ileride sürdürecek 

olanlar bu çocuklar..
Seyfettin arkadaşım, Belgerd’taki öldü 

rülen eski kominist lider Çavuşesku’- 
nun yaptırdığı sarayın görkemini anlata 
anlata bitiremedi.
Ayrıca, Tuna kanallarını...
İnsanların ve ülke yönetcilerin dost 

lukları dünya barışına büyük katkı sağ 
lar.

Gemlik ile Navodarı kadeşliği bu 
bakımdan da önemli.

lac krizi yeniden giinaemde ELEMAN ARANIYOR

Türk Eczacıları 
Birliği (TEB), 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile TEB 
arasında ilaç 
krizine yol açan 
"2008 Yılı 
Eczanelerden 
İlaç Atımına İlişkin 
SGK Protokolü"nün 
imzalanmasının 
üzerinden 1 ay 
geçmesine rağmen 
hayata geçirile 
mediğini bildirdi. 
Türk Eczacıları 
Birliği'nden yapılan 
yazılı açıklamada, 
TEB ile Maliye 
Bakanı, Sağlık 
Bakanı, Çalışma 
ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı'hın 
imzaladığı 
tutanakla mutabaka
ta varılan ilaç 
krizinin tekrar 
gündeme geldiği 
ifade edildi. Üç 
Bakanın imzasıyla, 

TEMA A “sS^“m“şa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Türk Eczacıları 
Birliği ile Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
arasında kamu 
kurum ıskontosu 
ile eczacı ıskontosu 
konusunda muta
bakata varıldığının 
hatırlatıldığı 
açıklamada, 
"9 Temmuz 2008 
tarihinde Bursa'da 
yapılan Türk 
Eczacıları Birliği 
36. Dönem Birinci 
Bölgelerarası 
Toplantısı'nda 
SGK Başkanı ve 
TEB Başkanı 
tarafından imza
lanan sözleşme, 
üzerinden 1 ay 
geçmesine 
rağmen hayata 
geçirilmemiştir" 
denildi.
Protokol gereği, 
1 Ağustos tarihine 
kadar eczacıların 
yeni sözleşmelerini 

SGK'ya teslim 
etmeleri gerektiğinin 
altı çizilen açıklama
da, şunlar kaydedil
di: "Kurum tarafın
dan, Türk Eczacıları 
Birliği ve 3 Bakanın 
uzlaştığı maddeleri 
içeren bu yeni pro
tokolün kamuya 
yük getireceği 
gerekçe gösteril
erek, sözleşmeler 
teslim alınmamak
tadır. Kamu kurum 
ıskontoları ile ilgili 
yapılan düzenleme 
de, yeni eczacı 
ıskonto oranları da 
geçtiğimiz ay içinde 
uygulamaya 
konulmamıştır." 
Gelişmeler üzerine, 
TEB'e bağlı 51 
Eczacı Odasının, 
yeniden olağanüstü 
olarak, TEB Merkez 
Binası'nda toplantı 
halinde olduğu 
belirtilerek,

"Oda Başkanlan ve 
TEB Merkez Heyeti 
Üyeleri, mutabakat 
metninde imzası 
bulunan her üç 
Bakan'dan da acil 
görüşme talebinde 
bulunmuştur. 
Görüşme gerçek
leşirse, yaklaşık bir 
ay önce mutabakata 
varılarak engellenen 
ilaç krizinin, 
bürokratik 
engellemeler 
nedeni ile yeniden 
karşımıza çıktığı 
ifade edilecek, 
taleplerimizin 
bir an önce ve 
kesin bir biçimde 
karşılanması 
istenecektir. Meslek 
örgütümüz ve 24 
bin eczacımız, imza 
altına alınan Proto 
kol'ün tam olarak 
uygulanmasını 
beklemektedir" 
denildi.

İmam Aslan Dinlenme 

Tesislerinde çalışmak üzere 
‘POMPACI
* MARKET ELEMANI
* KASİYER
* REYON ELEMANI
‘ GARSON ARANIYOR

Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Yalova Yolu - GfMÜK 

İmam Aslan Dinlenme Tesisleri
Tel: 0.224 513 23 94

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
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:kadri_guler@hotmail.com
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Kampla uçurtma şenliği
Kış aylarında, 1 milyon 
300 bin seyirciye 
ulaşarak başarılı bir 
sezon geçiren Devlet 
Tiyatroları, (DT) sezo
nun ardından "Her 
yerde Tiyatro” slo
ganıyla başlattığı yaz 
turneleriyle de 100 bini 
aşkın seyirciye ulaştı. 
Devlet Tiyatroları, yeni 
sezonunda da önemli 
bir seyirci doluluk 
oranına ulaşmayı 
hedefliyor. Bu yüzden 
bilet fiyatlarına zam 
yapılmayacak.
Kış aylarında seyirci 
açısından önemli bir 
doluluk oranına 
ulaşan DT, yerleşik 
sahnelerinde ve böl
gelerde 1 milyon 300 
bin tiyatroseverle 
buluştu. Sanat sezo
nuna yazın da ara ver
meyen DT, 20’ye yakın 
grubuyla tiyatroyu yaz 
ayları boyunca 
Türkiye'nin hemen her 
köşesine taşıdı.
Devlet Tiyatroları, “Her 
yerde tiyatro” slo
ganıyla başlattığı yaz 
turneleri kapsamında 
12 bölgeden 29 
değişik oyunuyla 81 il, 
ilçe ve köy olmak 
üzere toplam 293 yer

leşim merkezinde tem
siller verdi. 26 Mayıs’ta 
başlayan ve henüz * 
sona eren yaz tur
nelerinde DT, 100’bini 
aşkın seyirciye ulaştı. 
EN UCUZ BİLET 
ÇOCUK OYUNLARINA 
Devlet Tiyatroları, 
1 Ekim’de açılacak 
2008-2009 sanat sezo
nunda da önemli bir 
seyirci doluluk oranına 
ulaşmayı hedefliyor. 
DT, bu amaca yönelik 
olarak ise yeni sezon 
biletlerinde fiyat artışı
na gitmeyecek.
Eski tarifeden izleyici
sine “merhaba” diye
cek olan DT, Ankara, 
İzmir, İstanbul, Bursa, 
Adana, Antalya Devlet 
Tiyatroları ve böl
gelerindeki bilet tar
ifelerini tam 6 YTL, 
indirimli 4 YTL olarak 
uygulayacak. Trabzon, 
Diyarbakır, Van, 
Erzurum, Sivas, Konya 
Devlet Tiyatroları ve 
bölgelerinde ise fiyat- ' 
lar, tam 3 YTL, indirim
li 2 YTL olacak. 
Müzikallerde ise bu 
fiyat yine geçen 
sezonda olduğu gibi 
Ankara, İzmir, İstanbul, 
Bursa, Adana. Antalya

Devlet Tiyatroları ve 
bölgelerinde tam 
biletler 7,5 YTL’den, 
indirimli biletler 5 
YTL’den satılacak. 
Trabzon, Diyarbakır, 
Van, Erzurum, Sivas, 
Konya Devlet 
Tiyatroları ve böl
gelerinde bu fiyat, tam 
4 YTL, indirimli 2,5 
YTL olarak uygu
lanacak.
DT, çocukların tiyatro 
alışkanlığı kazanması 
amacıyla, yine en 
düşük fiyatlı Olarak 
çocuk oyunları bilet
lerini satacak. 
Ankara, İzmir,

İstanbul, Bursa, 
Adana, Antalya Devlet 
Tiyatroları ve böl
gelerindeki çocuk 
oyunları 2 YTL’den, 
Trabzon, Diyarbakır, 
Van, Erzurum, Sivas, 
Konya Devlet 
Tiyatroları ve böl
gelerinde 1 YTL’den 
izlenebilecek.
Gaziler, şehitler ve 
gazi dul yetimleri, 
özürlüler, 65 yaşını 
doldurmuş muhtaç, 
güçsüz ve kimsesizler 
ise her yıl olduğu gibi 
bu yıl da DT’nin oyun
larını ücretsiz, 
seyredebilecek.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan gerçekleştirilen 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nda 
ilk kez düzenlenen 
uçurtma yarışması, 
Ürünlü semalarında 
gençlerin dostluk 
yarışına sahne 
oldu.
BURFAŞ tarafından 
koordinasyonu 
sağlanan Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı, 13 ile 15 
yaşları arasındaki 
gençleri yaşadıkları 
kent hakkında bil
gilendirirken, aynı 
zamanda da. 
eğlenceli spor 
aktiviteleriyle keyifli 
anlşr yaşatıyor. 
İznik ve Uludağ ile 
kentin tarihi ve tur
istik yerlerine 
yapılan gezilerle 
gençlere kentlilik 
bilincinin aşılandığı 
kampta yapılan 
‘Kardeşim kazan
sın’ adlı turnuva da 
büyük ilgi topluyor. 
Kardeş çadırların 
yarışı
Turnuva kapsamın- ' 
da basketbol, 
voleybol, futbol, 
mendil kapmaca, 
yakan top ve halat 

çekme gibi 
eğlenceli yarış
malarda hünerlerini 
sergileyen gençler, 
kampta ilk kez 
düzenlenen ‘Kardeş 
Çadırlar Uçurtma 
Yarışması’nda, el 
emeğiyle yaptıkları 
uçurtmalarını en 
yükseğe çıkara
bilmek için 
mücadele etti. 4’er 
kişilik gruplar 
halinde yarışan 
gençler, ‘en güzel 
uçurtma’, ‘en çabuk 
yükselen uçurtma’, 
‘dengede duruş’, 
‘en yüksekte olan 
uçurtma’, ‘en fâzla 
havada kalma’ ve 
‘uçurma becerisi’ 
kriterlerine göre 
değerlendirildi. 
Gençler kamptan 
çok memnun 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nda 
çok iyi vakit 
geçirdiklerini 
söyleyen kampçılar, 
“Kampımız çok 
eğlenceli. Burada 
hem gezilerle yarış
malara katılıyoruz, 
hem de yepyeni 
dostluklar kuruy- ‘ 
oruz. Uçurtma 
yarışması da çok 
eğlenceli geçti.

GEMLİK’TE BİR İLK
35 yHUK TECRÜBEMİZİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ İLE BİRLEŞTİRDİK

DOSTLARINIZI SLAYT GÖSTERİSİ İLE 
■ ÖZELLERİNİZE DAVET EDİN 
f?.; UNUTULMAZ OLSUN...

CDKÜTULARIİÇİNDEÖZELTASARIMSIAYT 

GÖSTERİLİ (D DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
^rtMAJBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIKÖZEL TASARIM CD Lİ MULTİMf DYA DAVETİYE PATENTİ 

, YAI NIZCA KÖRFEZ OFSETE AİTTİR. ”»*

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 

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ. 
Adres: İstiklal Cad. Gemlik/BURSA 

TEL: 0.224 513 60 40
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Kandil havadan uuruld»
TSK, Kandil 
Bölgesinde, PKK'nıh 
Barınak Olarak 
Kullandığı,Bir 
Mağara ile Mağara 
Yakınlarındaki 30-40 
Kişilik Terörist 
Grubun, Bugün 
Vurulduğunu Bildirdi. 
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın inter
net sitesinden 
yapılan açıklamada, 
Irak'ın kuzeyinde 
Kandil bölgesinde 
terör örgütünün barı
nak olarak kullandığı 
büyük çaplı bir 
mağara ile mağara 
yakınlarında 30-40 
kişi olduğu değer?

KPSS sonuçları açıklandı
Lisans adaylarına 
yönelik Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) 
sonuçları açıklandı. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezince (ÖSYM) 
28-29 Haziran 
2008'de gerçekleştir
ilen ve lisans mezun
larının katıldığı Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) 
sonuçları açıklandı.. 
Sonuçlara ilişkin bil
giler ÖSYM'nin inter
net Sitesinden yayın
landı. Adaylar sınav 
sonuçlarını

Türkiye kendi tankını üretecek
Milli Tank Projesi 
imza töreninde 
konuşan Başbakan 
Erdoğan, 2011'e 
kadar TSK'nın 
ihtiyaçlarının en az 
yarısını yerli kay- 

i naklarla sağlama 
hedefini hatırlattı.

| Başbakan Recep 
1 Tayyip Erdoğan, 
i "Bu tür olaylar (terör 
I saldırıları) mil

letimizin birlik ve 
beraberliği, huzur ve 
istikrarını kardeşlik 

i duygularını koruma 
। konusundaki karar

lılığını daha güçlü bir 
i şekilde ortaya koya- 
' çaktır" dedi.
I Erdoğan, Sakarya'da 
' Arifiye ilçesindeki 
I OTOKAR Tesisi’nde 

düzenlenen, 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı Milli 
Tank Projesi 
Sözleşmesi İmza 
Töreni'nde yaptığı 

lendirilen bir terörist 
grubun, yapılan istih
bar! çalışmalar net
icesinde tespit 
edildiği belirtildi. 
Söz konusu hedefin 
bugün Türk Hava 
Kuvvetleri'ne ait 
savaş uçakları 
tarafından etkili bir 
şekilde ateş altına 
alındığının bildirildiği 
açıklamada şöyle 
denildi:
"Yapılan hava 
operasyonu sonucu 
mağara bütünüyle 
çökertilerek tahrip 
edilmiş; çökertilen 
mağarada bulunan 
ve sayısı tespit edile

www.osym.gov.tr 
adresli internet 
sitesinden 
öğrenebilecek.

konuşmada, Pazar 
günü İstanbul 
Güngören'de mey
dana gelen hain 
terör saldırısını bir 
kez daha nefretle 
kınadığını söyledi. 
Erdoğan, 
Güngören'deki terör 
saldırısına ilişkin, 
şunları söyledi: _ 
"Bazı olaylar vardır ki 
onları kelimelerle 
anlatmak zordur.

İletişim Uzmanı 
ozgkara@hotmail.comj

meyen teröristler ile 
açıkta bulunan 
terörist grubun 
büyük bölümü etkisiz 
hale getirilmiştir.
Anılan faaliyet

-18 BİN 193
ÖĞRETMEN KPSS 
SONUÇLARINA 
GÖRE ATANACAK-

Güngören'de mey
dana gelen, genç, 
yaşlı, kadın, çoluk, 
çocuk demeden 
tamamı masum 
insanları hedef alan 
bombalı saldırı, 
terörün insanlık dışı 
vahşi yüzünü bir 
kez daha ortaya 
koymuştur. Hiçbir 
kişinin ve örgütün, 
terörle amacına 
ulaşamayacağını — 

esnasında Zap böl
gesinde çıkan ilave 
bir nokta hedefi de 
görevlendirilen diğer 
uçaklarımız tarafın
dan vurulmuştur.

Binlerce memur 
adayının yanı sıra 
öğretmen adayları da 
KPSS sonuçlarına 
göre atanacak. 
Öğretmen atamaları 
21 Ağustos 2008 tari
hinde yapılacak.
Yapılacak atamada 
öğretmenlerin 15 bin 
744'ü kadrolu 2 bin 
449'u ise sözleşmeli 
olmak üzere toplam 
18 bin 193 öğret
menin ataması 
yapılacak. Ataması 
yapılan öğretmenler 
eğitim öğretim yılının 
başlaması ile görev 
başında olacaklar.

daima ifade.ettim. 
Şimdi bir kez daha 
tekrarlıyoruz; Terör 
olaylarının sadece 
bizim ve milletimizin, 
bu olayları gerçek- 
leştirenlerle, onlara 
doğrudan veya 
dolaylı olarak destek 
verenlere karşı 
mücadelemizdeki 
azmini artırdığımın 
bilinmesini istiyoruz. 
Bu tür olaylar, mil
letimizin birlik ve 
beraberliği, huzur ve 
istikrarını, kardeşlik 
duygularını koruma 
konusundaki karar
lılığını daha güçlü bir 
şekilde ortaya koya
caktır. Bu düşüncel
erle saldırıda ölen 
vatandaşlarıma, 
yavrularımıza 
Allah'tan rahmet, 
yakınlarına ve mil
letimize başsağlığı, 
yaraklarımıza da acil 
şif^ar diliyorum."

SEVDA'NIN YOLCULUĞU
Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te bu 

dünyadan göçüp gitti. O tarihten 
bugüne 45 yıl geçti. Geriye ise ölümsüz 
eserler bıraktı. Pek çok şiirinde yaşam 
sevgisine bağlılığını, Diyalektik- 
materyalist felsefeye dayanan bir tarih 

ı bilinci ve insanlık sevgisiyle beraber 
içinde yaşadığı dönemin toplumsal 
sorunlarını dile getirdi. Geleceğe dair 
düşüncelerinde umut var oldu. Ölümle 
yüz yüze geldiğinde bile umudunu kay
betmeyerek, yaşamı boyunca kimseye 
el açmadı. Hayat karşısında savunma 

; bilinciyle yer aldı.
Gerçek sanatın halkın hizmetinde 

olması gerektiğini düşündüğünden, 
eserlerini ezilenlerin ve sömürülenlerin 
daha iyi bir dünya kurma mücadelesine 
adadı. Nazım'ın ismi mahkemelerdeki 
savunmalarıyla değil şiirleriyle yerleşti 
akıllara.

Emperyalizme karşı duruş sergiley
erek yazdığı şiirler de yurtseverlik ve 
kahramanlık duyguları da bulunmak- J 
tadır. Bununla birlikte egemenlerin J 
edebiyat anlayışını savunanlara da j
karşı çıkmıştır. O dönemden beri vatanı t 
sata sata bitiremeyenleri gördükçe !
Nazım'ın vatan hainliğine devam ediyor 
hala şiirinin ne kadar haklı olduğu 
anlaşılır.

Aşklarını ve ideallerini yaşamına 
sığdırabilmiş, açlık grevinde ve yoksul
lukta açlık çekmiştir. Yaşadığı zaman 
zarfında şiirleri dünya dillerine çevrilip 
kendi dilinde yasaklanmayla karşı 
karşıya kalmıştır.

Kendisine yapılmış haksızlıklara 
karşın "İnsanların İçindeyim". 
"Seviyorum İnsanları" şiirini söyleye
bilen usta yürektir. Anadolu'nun kasa
balarını, istasyonlarını, trenlerini yıldızlı 
ve yıldızsız geceleri, kadınları sevmeyi, 
aş4ı, ayrılığı, hasreti, kavuşmayı, emek 
vermenin kutsallığını, Mustafa Suphi'yi, 
Süleymaniyeli Şoför Ahmetîi, masmavi 
gözleri, çınar ağacını, nehirleri, ovaları, 
toprakları, memleketi, özgürlüğü, kurtu
luşu, büyük taarruzu, insanımızı, çok 
sevmiştir.

Barışı ve aşkı dizelerinde taşıyandır. 
Dalları dünyanın sayısız yerine uzanan, 
yapraklarının rüzgârdaki hışırtısıyla 
içimizde fırtınalar koparacak koskoca 
bir çınardır. Bizim toprağın I
Anadoluî.nun insanıdır. İyiliğini 
başkalarıyla paylaşmayı bilendir.

Ama ne yazık ki, vasiyeti yerine getir- * 
ilemedi onca yıl geçmesine rağmen 
Anadolu' da bir köy mezarlığına 
gömülemedi.

Yazımızı Nazım Hikmet'in Vasiyet 
Şiiri'nden bir dörtlükle tamamlayalım:

Vasiyet
Yoldaşlar, ölürşem o günden önce 

ı yani, Öyle gibi de görünüyor
Anadolu’da bir köy mezarlığına 

gömün beni ve de uyarına gelirse 
! tepemde bir de çınar olursa taş maş 

•da istemez, hani.

http://www.osym.gov.tr
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öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı 
değişiyor. 4 yıldır 
ÖSYM Başkanlığı 
görevini yürüten 
Prof. Dr. Ahmet 
Ünal Yarımağan'ın 
görev süresi 
7 Ekim'de sona 
erecek.

Yaş haddinden 
dolayı emekliye 
ayrılacak olan Prof. 
Yarımağan'ın yerine 
yeni bir isini 
atanacak. Yasa 
gereği ÖSYM 
Başkanın; atama 
yetkisi YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf Ziya 
Özcan'a ait.
Kulislerde ÖSYM 
Başkanjığı'na henüz 
herhangi bir isim 
geçmezken, YÖK 
Başkanı Prof. 
Özcan'ın bu göreve 
getireceği isim yeni 
OSS modelinde de 
önemli rol oynaya
cak. YÖK üniversit
eye giriş sisteminde 
değişikliğe gitme

ÖSYM
î9

hazırlıklarını sivil 
toplum kuruluşların
dan öneri toplayarak 
sürdürüyor.
YARIMAĞAN'I TEZİÇ 
GETİRMİŞTİ 
7 Ekim 2004'de 
ÖSYM'nin başına 
getirilen Prof. Dr. 
Ünal Yarımağan'ı 
YÖK eski Başkanı 
Prof. Dr. Erdoğan 
Teziç göreve getir
mişti. Yarımağan 
ÖSS değişikliği 
konusunda “Büyük 
sistem değişikliği 
birkaç yıl alır. 
ÖSS'ye girecek 
öğrenci sayısı mut
laka azaltılmalı. 
Sınav 4-5 değil, 2 
kez tekrarlanabilir. 
Aksi halde 12 ay 
yetmez” demişti.

Q- Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim 

Hükümsüzdür.
YILDIRAY AKKAYAOĞLU

Erzurum Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim 

Hükümsüzdür.
• FERHAT BÜLBÜL

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı, Sigorta Kartımı ve 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

TÜLAY YILDIRIM

1
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı, İznik Trafik Şube 
Müdürlüğü’nden adığım ehliyetimi ve 
SSK kimlik kartımı 25.7.2008 tarihinde 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
AYKUT GÜLSÜN

Q- Beko 100 TR MSAK- 
WIX.00071001916 Yazar kasa 

levhamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. ZEHRA SALMAN

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

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK VİLLA

ELEMAN ARANIYOR
CNPİlMlffilMMLIŞMliîE 
HIIBSEHniIOR 
GSM : D 535 860 53 65

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712

Madencilik sektöründe 
hizmet veren firmamıza 

Asil Çelik ve Empet Metalürji 
Gemlik sahalarında çalışmak üzere 

En az ilkokul mezunu 
Askerlik görevini yapmış 

VASIFSIZ BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR 
EMPET METALÜRJİ SAN. TİC. LTD, $Tİ. 

Eski Orhangazi Cad. Mezbaha Karşısı 
Noı42 Gemlik/BURSA 
TEL: 0224 514 82 56

Emek Tatlı GSM: 0.533 338 08 43 
Faruk Bozkurt GSM: 0.532 778 33 61

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
HIZLI YARIŞÇI 
TİMSAH

(Rezervasyon 
Tel!513352l)

14.00 - 16.15
12.00 - 14.00 - 16.00
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OkuMa kayıt dönemi baslaılı KEY ödemeleri sitesi tekrar açıldı
İlköğretim okullarına 
1 Haziran 2008 tari
hinde başlayan kayıt 
başvuruları yarın 
sona eriyor. Sınavsız 
öğrenci alan liselere 
kayıt başvuruları ise 
1 Ağustos 2008 
Cuma günü başlaya
cak. İlköğretim 
okullarına kayıt 
başvurusu internet 
üzerinden gerçek
leştiriliyor. Internet 
üzerinden kayıt 
uygulaması, adrese 
dayalı nüfus kayıt 
sistemine göre 
öğrencilerin, velilerin 
ikametlerine en yakın 
okullara yerleştir
ilmesini esas alıyor. 
Bu çerçevede veliler, 
internet aracılığıyla 
Milli Eğitim 
Bakanlığının web 
sitesinden form 
doldurarak kayıt 
başvurusu yapabiliy
or. Velilerin başvuru-- 
lan değerlendirildik
ten sonra öğrenciler 
ikametgahlarına en 
yakın okula yerleştir
iliyor. Öğrencilerin 
hangi okullara yer
leştirildiği listelerle 
ilan ediliyor. Öğrenci

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

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

| ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İCİNBİZİARAYINIZ

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
3 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik 
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1. 70 m2. masrafsız, denize sıfır.

KONUT KREDİLERİNE 
ARACIUKYAPILIR.

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

i* 
i

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

lerin kesin kayıt 
işlemleri, ilan edilen 
bu listelere göre okul 
müdürlüklerince 
gerçekleştirHiyoı;. 
Okullar, kayıt sırasın
da velilerden "bağış" 
adı altında zorla para 
alamayacak. 
ORTAÖĞRETİME 
KAYITLAR 
Ortaöğretimde 
sınavla öğrenci alan , 
fen ve anadofü * 
liseleri dışındaki, 
liselere kayıt başvu
ruları 1 Ağustos 2008 
tarihinde başlayacak. 
Ortaöğretimde geçen, 
yıl 16 ilde pilot uygu
lama olarak' 
başlatılan "e-kayıt" 
sistemi bu yıl Türkiye 
geneline yaygın- > 
laştirı İdi.

Türkiye’deki sınavla 
öğrenci alan lisöler 
dışındaki tüm liselere 
kayıtlar internet 
üzerinden gerçek
leştirilecek.
Liselere internet 
üzerinden kayıtlarda 
da. ilköğretim 
okullarındaki yöntem 
izlenecek. Bu 
çerçevede il ve ilçeL 
erde, kurulan'"öğren
ci yerleştirme 
komisyonları" her 
okulun kayıt bölgesi
ni ve kontenjanını.' 
belirlfeyeç.ek. 
Belirlenen kayıt böl
geleri okul müdürlük- 
lerinebildirilecek. 
Okul müdürlükleri, 
kontenjanlarındaki 
öğrenci sayisı kadar 
kayıt yapacak.
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Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) ödeme 
listelerinin yayım
landığı "www.keyo- 
demeleri.com" 
adresli sitenin kapa
sitesi güçlendirildi. 
Emlak Konut GYO 
Genel Müdürü 
Feyzullah Yetgin, 
Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) ödeme 
listelerinin yayım- . 
landığı "www.keyo- 
demeleri.com" 
adresli sitenin kapa
sitesinin 
güçlendirildiğinin 
vatandaşların artık 
sorgulama için 
banka şubelerine . 
gitmesine gerek 
olmadığını söyledi. 
Yetgin”in yaptığı 
açıklamada, ödeme 
listelerinin yer aldığı 
internet sitesinin 
pazartesi gününden 
itibaren açıldığını, 
ancak yoğun başvu
ru nedeniyle vatan
daşların bilgilere 
ulaşamadığını hatır
lattı. Sistemin ilk 
aşamada 4 bin kişiye 
aynı anda yanıt vere
cek şekilde organize 
edildiğini, ancak aynı 
anda girmek isteyen
lerin sayısının zaman 
zaman 60 bine kadar 
ulaşması nedeniyle 
sistemin yanıt vere
mez hale geldiğini 
kaydetti.'
Yapılan çalışmalarla 
sürücü sayısının 
artırılarak mümkün 
olan optimum kapa
siteye yükseltildiğini 
bildiren Yetgin, 
bugün öğleden son
radan itibaren aynı 
anda 40-50 bin 
kişinin sistemden 
yararlanmasının 
mümkün hale 
geldiğini bildirdi.
Bu tür aşırı, yüklen
melerde sistemde 
sorun çıkmasının 
teknik olarak imkan 
dahilinde olduğuna 
işaret eden Yetgin, 
bu aşamadan sonra, 
vatandaşların 
ödenecek tutarları 
öğrenmek için Ziraat 
Bankası şubelerine 
gitmemesinin, 
ödemelerin sağlıklı 
yürütülmesi ve 
şubelerdeki yoğun
luğun azaltılması 
açısından daha 
yararlı olacağını vur
guladı.
Edinilen bilgiye göre,

IEILİI’I■ İli Ilıttı »İTAIİ «IZtTUİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

vatandaşlara ödeme 
tutarları hakkında 
bilgi vermek üzere 
kurulan 0216.444 08 
61 numaralı çağrı 
telefonununa da aşırı 
talep nedeniyle ulaş
makta sorun 
yaşanıyor. Telefonla 
bilgi sistemi için 12 
hat ayrıldığı, 10 per
sonelin 
görevlendirildiği 
kaydedildi.
Emlak Konut GYO 
Genel Müdürü 
Feyzullah Yetgin, ilk 
gün Ziraat 
Bankasının 399 bin 
111 kişiye toplam 
225 milyon YTL 
ödeme yaptığını 
bildirirken, sadece 
9 kişinin şirket hisse 
senedi istediğini 
açıkladı.
Diğer taraftan, KEY 
ödemelerine ilişkin 
listelerin Resmi 
Gazete’nin internet 
sitesinden kopyala
narak bazı internet 
siteleri üzerinden 
hizmete sunulması 
da vatandaşların bil- 
gilerinih açıklanması 
açısından sakıncalı 
bulunuyor. 
Uzmanlar, Emlak 
Konut GYO’da listel
er internette yayım
lanırken ilk aşamada 
her işlem için güven
lik kodunun kon
duğunu, ancak 
yoğun talep 
nedeniyle işlemlerin 
hızlandırılması için 
bunun daha sonra • 
kaldırıldığını kaydet
ti. Verilen bilgiye 
göre, KEY listelerinin 
yayımlandığı internet 
sitesine vatan
daşların ilgisi gece 
ilerleyen saatlerde 
de sürdü. Gece 
ilerleyen saatlerde ve 
sabah saatlerinde, 
aynı anda 30 bin 
civarında insanın 
sisteme girmeye 
çalıştığı belirlendi. 
-İTİRAZLAR 3 AY 
İÇİNDE ÖNCE 
ÇALIŞILAN KURUMA 
YAPILACAK-

TC kimlik numarasıy
la yapılan sorgulama 
sonucunda listede 
isimleri yer almayan
lar, sosyal güvenlik 
numarasıyla yapılan 
sorgulamada TC 
kimlik numarasının 
bulunmaması ya da 
KEY hak sahibi 
olduğunun ve ödeme 
miktarının doğru 
olmadığının ileri 
sürülmesi halinde, 3 
ay içinde öncelikle 
adlarına ödeme 
yapan kurumlara 
(çalışmış oldukları 
kurumlara) başvura
caklar. Bu kurumlar- 
dan sonuç alınama
ması durumynda ise 
Sosyal Güvenlik 
Kurümuna müracaat 
edilmesi gerekiyor, j 
Hak sahibinin ölmüş 
olması halinde, 
veraset ilamına isti
naden yapılacak 
ödemelerde, yasal 
mirasçıların tümünün 
aslen/vekaleten bir
likte müracaat 
etmeleri veya miras 
ortaklığına temsilci. 1 
atanması gerekecek. 
İştirak halinde 
mülkiyetin müşterek 
mülkiyete 
dönüştürüldüğüne 
dair mahkeme 
kararının ibraz 
edilmesi halinde ise 
hisse oranında 
ödeme yapılacak. 
Vekaletnameyle 
yapılacak ödemel
erde, genel vekalet
nameye istinaden 
ödeme yapılabilecek, 
özel bir vekaletname 
istenmeyecek/ 
Ancak, ibraz edilecek 
genel vekalet
namede, vekilin 
bankadan para 
çekme yetkisinin 
bulunması gerekiyor. 
Duyuruda, ilgili 
kanun uyarınca 
Resmi Gazetede ilan 
tarihinden itibaren 
5 yıl içinde talep 
edilmeyen alacak
ların Hazîneye 
irad kaydedileceği 
hatırlatıldı.

http://www.keyo-demeleri.com
http://www.keyo-demeleri.com
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■eöe ili âcsaaicoi önemli
İnme, beyindeki bir 
alana giden kanlan
mayı azaltan bir 
damar tıkanıklığına 
neden olan ya da 
beyin kanamasına 
zemin hazırlayan 
çeşitli hastalıkları 
içermektedir 
Yeditepe Üniversitesi 
Hastanesi Nöroloji 
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. 
Beyza Çitçi inme 
durumunda hastanın 
acilen hastaneye 
ulaştırılması gerek
tiğini belirterek 
“Böylece hemen ikin
ci bir inme riskine ve 
olabilecek hasarlara 
karşı müdahale 
edilir” diyor. İnmenin 
risk faktörleri arasın
da en önemlisinin 
yaş olduğunu 
belirten Dr. Çitçi, 
diğer risk faktörlerini 
şöyle sıralıyor: “En 
önemli risk faktörü 
ileri yaştır. Yüksek 
tansiyon, diyabet, 
ailede 60 yaşın altın
da inme ya da kalp 
hastalığı öyküsü, 
kolesterol yüksekliği, 
sigara, alkol kul
lanımı, obezite, egz
ersiz eksikliği, kalp 
hastalıkları, çeşitli 
pıhtılaşma bozukluk
ları, uyku apne 
sendromu inme için 
risk faktörüdür. • 
Ayrıca gebelik, 
doğum kontrol 
ilaçları ve migren 
inme riskini arttır
maktadır. Bu nedenle 

bizim düzeltilebilir 
risk faktörleri 1 
dediğimiz, yüksek 
tansiyon, kolesterol 
yüksekliği, diyabet 
gibi hastalıkların 
yakın takip ve kon
trolü sağlıklı beslen
me, düzenli egzersiz 
yapma, sigara ve 
alkol kullanımının 
bırakılması hastalık
tan korunmak için 
büyük önem taşı
maktadır.” 
Toplumumuzda sık 
görülen ve yaşam 
kalitesini düşürerek 
hayatı tehdit eden 
hastalık olan inme 
(stroke) durumunda 
hasta yakınının has
tayı çok hızlı bir şek
ilde hastaneye 
götürmesi hayati 
önem taşıyor. “İnme, 
beyin damarlarının 
ani olarak tıkanması 
veya kanamasıdır. 
İnme, beyindeki bir 
alana giden kanlan
mayı azaltan bir 
damar tıkanıklığına 
neden olan ya da 
beyin kanamasına 
zemin hazırlayan 
çeşitli hastalıkları 
içermektedir.
Beyinde oluşan ani 
hasar sonucu vücud
un bir yarısında felç, 
konuşma, anlama 
bozukluğu gibi çok 
çeşitli bulgular verir 
ve inme terimi bu ani 
durumu anlatmak 
için kullanılmak
tadır.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 543 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07

Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 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. 0 no
Mer.Sağ.Ocağı
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 614 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
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Gemlik Körfez

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3122 . 
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)

Belleklerin ile kan şekeri düşüyor!
Annede görülen diya
bet hastalığı da 
bebekleri etkiliyor. 
Diyabetli bir annenin 
bebeği genellikle iri 
bebek oluyor ve 
hipoglisemi (kan şek
eri düşüklüğü) daha 
sıklıkla ortaya çıkıyor. 
Bu bebeklerin 
doğumdan sonra, 
hemen ve sık sık 
emzirilmesi gerekiy
or. Bebekte 
hipogliseminin var 
olması, havaleye de 
yol açabiliyor. 
Bebekler kalsiyum 
eksikliği, düşük 
şeker, yüksek ateş, 
doğumda beynin 
oksijensiz kalması ya 
da başka hastalıklar 
nedeniyle de havale 
geçirebiliyor.
International Hospital 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Deniz Tamtekin, 
tiroid bezi az veya 
çok çalışan annelerin 
tiroid ilaçlarını 
emzirirken de kullan
maları gerektiğini, 
tiroid ilaçlarının, 
bebeklere zarar ver
mediğini belirtiyor. 
Bazı bebeklerin tiroid 
bezi doğumsal olarak 
az çalışıyor.
Hipotiroidi denilen bu 
hastalıkta bebek kalın 
sesli, kuru ve seyrek 
saçlı, kabızlık sorunu 
olan ve büyük dilli 

oluyor. Dili adeta 
ağzına sığmıyor. 
Tetkikleri yapılarak 
en kısa sürede 
tedaviye başlanmr. ı 
sonucunda, şikâyet
leri düzelen bu 
bebekler, doktor kon
trolünde ilaçlarını 
düzenli kullandıkları 
takdirde yaşlarına 
uygun gelişimlerini 
sürdürebiliyor. 
Bebekler, altıncı 
aydan itibaren katı ve 
pürtüktü yiyeceklerle 
beslenmeye başlıyor. 
Ancak bu yeni dönem 
bazı bebekler için 
sancılı oluyor.
Bebekler tadını 
sevmediği bir yiyecek 
olunca ağzını kap
atıyor ve yemiyor. 
Dr. Deniz Tamtekin, 
bebeklerin annenin 
stresini ve mutlu
luğunu sünger gibi 
çektiğini belirterek; 
annenin bebekle 
yemek konusunda 
inatlaşmamasını, bir 
öğünde yemiyorsa 
açığını diğer öğünde 
kapatacağını söyledi. 
Bebeklerde sindirim 
sisteminin gelişimi; 
doğum tartısının iki 
katına ulaşana kadar 
devam ediyor.
Bu da ortalama 5-6 
aylara denk geliyor. 
Israrcı annelerin 
bebeklerinde yemeğe 
karşı tepki oluştuğu

na değinen Dr. Deniz 
Tamtekin,^annelerin 
bu konuda sabırlı 
olmaların? istiyor. 
Bebeğin yemeği red
detmesinin altında 
herhangi bir hastalık
tan kaynaklanan 
sorun yoksa inatlaş
mak fayda getirmiyor. 
Çünkü bu inatlaş
manın sonunda 
bebekler kazanıyor. 
Eğer herhangi bir 
hastalığa bağlı olarak 
yemiyorsa, bununla 
ilgili tedavi yapılıyor. 
DEMİR DAMLASINI, 
PORTAKAL 
SUYUYLA VERİN 
Sâğ'ıik Bakaniıgı 
bebeklere dördüncü 
aydan itibaren 
koruyucu amaçla 
demir takviyesi ver
ilmesini istiyor. 
Çünkü ilk altı ayda 
sadece anne sütü 
alan çocuklarda, 

altıncı ayın sonunda 
doğumda getirilen - 
demir ve çinko 
deposu gibi 
elementlerin 
depoları azalmaya 
başlıyor. Bu nedenle 
dışardan demir 
takviyesi gerekiyor. 
Demir, damla ya da 
şurup formunda ver
iliyor. Bebek tadını 
beğenmeyip kusuyor
sa, piyasada satılan 
başka bir demir 
preparatı denen
mesinde yarar var. 
Dr. Deniz Tamtekin,

•C vitamininin 
demirin emilimini 
artırdığını, demir 
ilacının bebeklere 
taze sıkılmış portakal 
suyu ile birlikte ver
ilebileceğini, böylece 
hem içimin kolaylaşa 
cağını, hem de demir 
emiliminin artırılabile 
ceğini vurguladı.
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ALIŞVERİŞTE AVANTAJ,,,
Orhangazi Cad. No:7İ 

Tel: 0.224 513 32 11 - 49 - 69 -79



I ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

îyWŞilceî(Âykent ile başlar'
2008-2009 EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ
ANASINIFI,1,2,3. SINIFLARA

BM

4-5 YAŞ - 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2-3-4-5-6-7-8

3.900 YTL
4.150 YTL
5.000 YTL
6.000 YTL

IHUlHAIH U vMI » 

4-5-6-7-G SINIFIM* 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.avkentilkogretim.k12.tr

GemlikK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

31 Temmuz 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

iMMaaiaı 
itfanın gitmeme cm
Bursa'da, alkollü, olarak geldiği evde, sev 
mediği semiz otu yemeği yaptığı gerekçe 
siyle 30‘yîîlik karısını bıçaklayan adama ‘2.' 
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl bo 
yuncâ meyhaneye gitmeme cezası verildi.

 , Haberi sayfa 6'da

Anayasa Mahkemesi beklenen kararını dün açıkladı. 1 üye red, 6 fiye evet, 4 fiye hazine yardımı cezası istedi

AKP'yi 1 oy kurtardı
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Abdurrahman Yalçınkaya tarafından AKP’nin kapatılması 
istemiyle açılan davada kararını verdi. Kararı açıklayan 
Başkan Kılıç, AKP’nin kapatılma talebinin ‘red’ edildiğini 
söyledi. Kılıç, kendinin de ‘red’ oyu verdiğini açıkladı.

AKP’nin kapatılmadığını açıklayan Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim Kılıç, “Çok büyük eleştirilere tabi tutulduk, 
hakaretlere maruz kaldık. Biz dışarıdan gelen baskılarla plan 
yapmayız.” diyerek siyasilere seslendi.^ "Parti kapatma 
davalarında gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.” Ha. 4’de

Karar AKP’de sevinçle karşılandı
Anayasa Mahkeme 
si’nin AKP hakkındaki 
kapatma davasında 
verdiği karar, Meclis’te 
iktidar külisinde alkış 
lar ve “bravo" sesleri 
ile karşılandı. AKP mil 
letvekilleri birbirini kut 
larken gelen ilk değer

lendirmeler de “hayırlı 
olsun" şeklinde oldu. 
Başkanı Haşim Kılıç’ın 
açıkladığı kararı, AKP 
Genel Merkezi’nde de 
alkışlarla karşılanırken 
partililer de sevinç 
gösterilerinde bulun
du. Haberi sayfa 4’de

Bay kal ne dedi:
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal,.kararı 
şöyle değerlendirdi: 
“Anayasa Mahkemesi' 
nin 11 üyesindenlO'ü'' 
AKP'nin laikliğe karşı 
odak olduğuna karar 
verdi; Ancak, verilen 
karar bir krizdir.
Mahkeme krizi çöze
memiştir, tespit etmiş 
tir. AKP ciddi bir öz

eleştiri yapmalı ve yeni 
bir kadroyla devam 
etmelidir. Bundan son 
ra aynı şekilde devam 
edemez. AKP'nin olum
lu yöndeki değişimini 
isteriz ve buna.destek 
veririz. Hukuki tablodan 
sonra siyasal açıdan da> 
krizden çıkmak, için de 
mokratik yollarla süreç 
devam etmeli." >

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

AKP zor kurtuldu.
Anayasa Mahkemesi’nin AKP’nin kap

atılmasıyla ilgili kararı dün açıklandı.
AKP, bir oyla kapatılmaktan kurtuldu.
Ve.. Hâzineden aldığı yardımların yarı 

sının kesilmesi kararı çıktı yüce mahke 
meden.

Haberi sayfa 5’de

‘Gemlik'te asrın projesini yapıyoruz'
Başkan Mehmet Turgut, 2009 yılı Şubat ayı sonunda bitirilerek törenle 

açılışı gerçekleşecek olan Sosyal Yaşam Merkezi'nin adının ", Tayip 
Erdoğan Kentsel Yaşam Merkezi" olacağını söyledi.

Dere boyunda 
Belediye tarafından 
kamulaştırılan 35 
dönümlük alanda 
başlatılan Kentsel 
Yaşam Merkezi'nin 
hafriyat çalışmasını 
gezerek bilgi alan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
"Gemlik'te asrın pro
jesini gerçekleştiriyo 
ruz" dedi.

Kentsel Yaşam Mer 
kezi'nin bölgede ha 
reketlilîk sağlayaca 
ğını ve cazibesiyle 
büyük ilgi toplayaca 
ğını söyleyen Turgut, 
"Sadece tek projenin 
maliyeti 18 milyon 
YTL'dir. Bu proje 
Gemlik tarihinde baş 
latılan en büyük pro
jedir.” dedi.

Haberi sayfa 3’de

http://www.avkentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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KEY «ItBtleriMte
bilgi Hılıiı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
KEY (Konut 
Edindirme Yardımı) 
ödemelerinin başla
masıyla Ziraat 
Bankası önünde 
başlayan küyruklar 
sürerken seyyar bil
gisayar kuraplar 
vatandaşlara 1 YTL 
karşılığında yardım
cı oluyorlar.

| Ziraat Bankasının
I karşısında seyyar 

olarak kurulan bil- 
| gisayarda vatan

daşların KEY ala
caklarına bakılırken 
para alacağı 
olmayanlarda boşu
na kuyruklara girme 
derdinden kurtuluy
or. Ödemeler TC 
kimlik numarasının 
son iki rakamına 
göre belirli günlerde 
ödenirken vatan
daşlara kolaylık 
olsun diye kurulan 
zTeyy 'ai” uı’ı'gısa y a r 
hizmeti vatan
daşların ilgisini 
çekiyor.

Canahale yanıyor
Alınan bilgiye göre, 
henüz bilinmeyen 
bir nedenle çıkan 
yangına, 5 yangın 
söndürme uçağı, 
5 helikopter, 50 
arozöz ile iş 
makineleri ve 
yangın söndürme 
işçileri müdahale 

• ediyor.
Çanakkale’nin 
merkeze bağlı 
Çınarlı köyü yakın
larında öğle saat
lerinde çıkan orman 
yangını sürüyor.
Yangınının yaklaşık 
25 hektar alanda 
etkili olduğu 
bildirildi.
Çanakkale Orman 

' Bölge Müdürlüğü 
yetkililerinden alı
nan bilgiye göre, 
Çınarlı köyü 
Kurttepe mevk
ilinde henüz bilin
meyen nedenle 
çıkan yangına, 
Çanakkale'deki 
ekiplerin yanı sıra

çevre'il ve ilçeler
den gelen uçak ve 
helikopterler de 
katılıyor.
Yetkililer, yangına 
6 uçak ve 5 
helikopterle 
havadan, 50 arazöz 
ve çok sayıda 
işçiyle de karadan 
müdahale edildiğini 
belirttiler.
Söndürme çalış
malarına takviye 
amacıyla çevre il ve 
ilçelerden istenen 
arazöz ve yangın 
söndürme işçi
lerinin de yola çık
tıklarını ifade eden 
yetkililer, rüzgarın 
etkisiyle büyüyen 
ve halen yaklaşık 
25 hektar ormanlık 
alanda etkili olan 
yangının 
söndürülmesine 
çalışıldığını 
bildirdiler.
Çanakkale İzmir 
yolu geçici olarak 
trafiğe kapatıldı.

flslalt çalışmaları başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
ihaleleri yapılan 
sokak asfaltlama 
çalışmaları sürerken 
Romanya'dan 
dönen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut çalışmaları 
yerinde gezerek 
takip ediyor.
Çevre yolundan 
itibaren 
Marmarabirlik ve 
tüccar zeytin hali 
önleri ile arka kıs
mında bulunan 
sokaklarında 
tamamının asfaltla
ma işi yapılırken yol 
kenarlarındaki tretu- 
varlar da peniden 
yapılıyor.
En küçük sokaklara 
kadar asfalt çalışa
ması yapılırken 
diğer sokakların i: 
BUSKİ çalış
malarının bitir
ilmesinden sonra

ise

başlanacak.
İlçede başlatılan 
yeni.içme suyu • 
şebekesinin tamam
lanmasını bekledik
lerini söyleyen

Başkan Mehmet 
Turgut, "Şu anda 
ilçe içinde 3 milyon 
YTL'lik asfalt ihalesi 
yaptık ve çalışmalar 
başladı. Asfalt yapıl
madık hiçbir sokak 
kalmayacak ancak 
bunları yapabilmem
iz içinde BUSKİ'nin 
işini bitirmesini bek
liyoruz" dedi.

İM-MIIIIIIIMIIIEIIİNİ^IEII
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 ameirikan 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

Dere boy 
belediye 
kamulaşl 
dönümlü 
başlatılaı 
Yaşam N 
hafriyatı 
gezerek 
Belediye 
Mehmet 
"Gemlik1 
jesinige 
oruz'de 
Belediye 
üyeleri/ 
veNuret 
birlikte t 
atını gez 
Turgut,] 
bilgi aldı 
TAYYİPI 
KENTSE 
MERKEİ 
2009 yık 
sonund; 
bitirilere 
açılışımı 
(eşeceği 
Yaşaml 
adının d 
olduğun 
Turgut, i 
Tayip E 
Kentsel 
Merkezi’ 
söyledi. 
İçinde ç 
eğlence 
alışveriş 
dükkan 
alanları ı 
olanKer 
Merkezi' 
hareketli' 
cağını vı 
höyük ili 
cağını $İ 
Turgut,' 
Projenin 
milyon y 
Proje Ge 
hinde bj

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

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Seyfettin SEKERSÖZ

2009 yılı Şubat ayı sonunda bitirilerek törenle açılışının gerçekleşeceği 
Sosyal Yaşam Merkezi'nin adının da belli olduğunu Başkan Turgut, isminin 

"Tayip Erdoğan Kentsel Yaşam Merkezi" olacağını söyledi.

Dere boyunda 
belediye tarafından 
kamulaştırılan 35 
dönümlük alanda 
başlatılan Kentsel 
Yaşam Merkezi'nin 
hafriyat çalışmasını 
gezerek bilgi alan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
''Gemlik'te asrın pro- 
jesini gerçekleştiriy
oruz" dedi.
Belediye Meclis 
üyeleri Ali Okuroğlu 
ve Nurettin Bay'la 
birlikte temel hafriy
atını gezen Başkan 
Turgut, yetkililerden 
bilgi aldı.
TAYYİP ERDOĞAN 
KENTSEL YAŞAM 
MERKEZİ 
2009 yılı Şubat ayı 
sonunda kesinlikle 
bitirilerek törenle 
açılışının gerçek
leşeceği Sosyal 
Yaşam Merkezi'nin 
adinin da belli 
olduğunu Başkan 
Turgut, isminin 
"Tayip Erdoğan 
Kentsel Yaşam 
Merkezi" olacağını 
söyledi.
İçinde çeşitli 
eğlence merkezleri, 
alışveriş merkezi ile 
dükkan ve spor 
alanları da oluşacak 
olan Kentsel Yaşam 
Merkezi'nin bölgede 
hareketlilik sağlaya
cağını ve cazibesiyle 
büyük ilgi toplaya
cağını söyleyen 
Turgut, "Sadece tek 
projenin maliyeti 18 
milyon YTL’dir. Bu 
proje Gemlik tari
hinde başlatılan en 
büyük projedir. Yeni 
çarşı cazibe 
merkeziyle birlikte 
30 milyon YTL'lik bir 
yatırım söz konusu. 
Böyle bir projeyi 
hiçbir yönetim yapa
mamıştır, bu bizim 
meclisimizin 
başarısıdır. Tayip 
Erdoğan Kentsel 
Yaşam Merkezi adını 
vereceğimiz eğlence 
merkezimiz Gemlik 
halkının vazgeçilmez 
yerlerinden biri ola
caktır" dedi.
BUSKİ 
ÇALIŞMAMIZI 
ENGELLİYOR 
Temel kazı çalış
malarında BUSKİ'ye 
ait su hattının delin
mesiyle çalışmaların

aksadığını öne 
süren Başkan 
Turgut, BUSKİ'nin 
su hattını alan dışı
na çıkarmasını iste
diklerini ancak 
şimdiye kadar gir
işimde bulunma
yarak işlerinin 
aksatıldığını söyledi.

Gemlik halkına 
verdikleri sözü mut
laka yerine getire
ceklerini ve adını 
tayip Erdoğan 
kentsel Yaşam 
Merkezi olarak 
belirledikleri 
merkezin zamanında 
bitirilmesi için çaba

gösterdiklerini 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Bu projemiz 
işlerinin de müsait 
olması durumunda 
açılışını: > 
Başbakanımız sayın 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a yaptırmak 
istiyoruz" dedi.

Diş Hekimi'
Özcan VURAL 

ozcanvura'l1933@hotmail com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Yazı YORUM

Utanmazlar...
Operasyonlar dursun diye kapı kapı 

geziyorlar.
Türkiye’yi bıraktılar .Kuzey Irak’ta 

Barzani”ninayakları altında dolaşıyorlar.. 
Ondan medet bekliyorlar.

Kim bunlar diye sormayın..
Kürsüden Cumhuriyete sadık kalacağı

na namus sözü vererek
Büyük Millet meclisi’ne giren
Bizim 10.000 lira maaşla beslediğimiz, 

meclis lokantasında ucuz yemekle karnını 
doyurduğumuz,ne olduğu .nerede dur
duğunu bilmeyen güruh..

Ne kadar utanmaz insanlar ki bunlar, bir 
kerecik de terör örgütüne seslenip silahlar 
bırakılsın demediler. Demiyorlar..

Hatta bazıları bunları kahraman yap
maya kalkıyor.

Siz dünya tarihinde böyle bir istek 
gprdünüz mü?

Demek istedikleri şudur:
Terör aynen devam etsin ama hiçbir 

karşılık görmesin.
Emriniz olur beyzadelerim.
Siz gelin, yakın yıkın, vurun öldürün, 
Cumhuriyeti yikmak için her türlü 

melaneti yapın, Mehmetçik ise boynunu 
büküp otursun.

Anneler ağlasın , bizler şehit 
cenazelerini gördükçe kahrolalım.

Hayır efendim. Misliyle karşılık göre
ceksiniz.

On misliyle, yirmi misliyle, yüz misliyle 
karşılık göreceksiniz..

Zaten bu saatten sonra silahları bırak
sanız da boş...

Çünkü size güvenilmez. Akı* 4 
hocalarınıza hiç güvenilmez.

Terör kalleştir ama siz kalleşten de öte 
hainsiniz..

Ey halkım hatırlatayım, okuyanlar hatır
lar..

Ben utanmadan Meclis’te oturan bu 
kişilere sesleniyorum..

10 yıl evvel İstanbul’ da Tuzla Tren Ista- 
syonu’nda 6 askeri arkadan vurduğunuz 
gün ne demiştiniz: “Savaş halidir bu... 
Böyle şeyler olur.j

Siz ne biçim yaratıklarsınız? İnsan 
mısınız ? .

Dünyada en vahşi savaşlar bile böyle 
bir gaddarlık görmedi. ‘

Anneler gününde Karakola hücum 
edip 6 askerimizi şehit edip annelerini 
ağlatmaktan keyif duyuyorsunuz.....

Sayın okurlarım;Yakın tarihimiz hatır
layın

Çanakkale savaşlarında da, İstiklal 
savaşımız da da,savaşanlar böyle gaddar, 
kalleş değillerdi..

Diyorlar ki, “Operasyonlar dursun” 
Dursun tabii. Dursun ki kahpelikler devam 
etsin, öyle mi?

Silah bırakmanıza gerek kalmadı.
Son silahınızı da susturana kadar bu 

operasyonlar devam edecek.
Bunu iyi bilin. Türkün kahraman ordusu 

ve askeri sizlere gerekli dersi verecek ,' 
doğru yolu gösterecektir.

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


31 Temmuz 2008 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 4

Anayasa Mahkemesi beklenen kararım dün açıkladı. 1 üye red, 6 üye evet, 4 üye hazine yardımı cezası istedi

AKP’yi 1 ov kurtardı
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, aldıkları kararı açıklarken, üyelerden 6 
'sının kapatılması, 4’ünün hazine cezası verilmesini, tüyenin de kapatılmaması 

yönünde oy kullandığını açıkladı.
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Abdurrahman Yalçınkaya tarafından AKP’nin kapatılması 
istemiyle açılan davada kararını verdi. Kararı açıklayan 
Başkan Kılıç, AKP’nin kapatılma talebinin ‘red’ edildiğini 
söyledi. Kılıç, kendinin de ‘red’ oyu verdiğini açıkladı.

AKP’nin kapatılmadığını açıklayan Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim Kılıç, çok büyük eleştirilere tabi tutulduk, 
hakaretlere maruz kaldık. Biz dışarıdan gelen baskılarla 
plan yapmayız diyerek siyasilere seslendi. “Parti kapatma 
davalarında gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.”

Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Abdurrahman

1 YaiçınkayE tarafl ıdan 
AKP’nin kapatılması 
istemiyle açı lan 
davada kararını verdi. 
Yüce Divan oturum
larının yapıldığı kon
ferans salonunda 
açıklama yapan 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim Kılıç, 
AKPi'nin kapatılması 
talebinin red
dedildiğini söyledi.

1 Haşim Kılıç, partinin 
Hazine yardımının

L yarısının kesileceğini 
de açıkladı. Kılıç, ben 
red oyu verdim" dedi. 
18.00: Mahkeme' 
Başkanı Haşim Kılıç

. salona geldi. KiliÇ',1 
"Partinin tamamen, 
kapatılması ve ekteki 
61 kişinin siyasi 
yasakları konusunda 
talep vardı" dedîşr 
Kılıç, şunları söyledi: 
"70 milyon gözünü 
Anayasa.
Mahkemesi'ne dike 
rek kararı beklemek ‘ 
zorunda kaldı. Çok 
büyük eleştirileri tabi 
tutulduk, hakaretlere 
maruz kaldık. Biz 
dışardan gelen 
baskılarla plan yap
mayız.
Arkadaşlarımızı 
görevlendirirken bazı 
noktalara dikkat etti. 
Raportör arkadaşımız 
deneyimliydi, 2 
arkadaş kendisine 
refakat etti. Davanın 
önemini biliyoruz. 
Parti kapatma olay
larında şunu söyleye
bilirim, hiçbir üye 
arkadaşımız kapat
madan mutlu olmaz. 
Siyâsi aktörlere 
sesleniyoruz, Parti 
kapatma dâvalarında 
gerekli yasal düzen
lemeler yapılmalıdır. 
Bu davalar nedeniyle 
toplumda gerginlikler 

de yaşanıyor. Biz top 
lum olarak hangi 
kesim, inanç ve 
düşünceden olursa 
olsun hütün toplum 
katmanlarının birlikte 
yaşama şartlarının 
oluşmasını istiyoruz. 
Çok kısa sürede 
arkadaşları mız olayı 
değerlendirip her 
türlü fedakarlığı ' 
göstererek çalış-, 
malarını sürdürdüler. 
6 arkadaşımız kap
atılması yönünde oy 
kullanmış. 4 .ârka 
daşımız hazine 
yardımından yoksun 
bırakılsın demiştir." 
17.40: MecliS'te 
hareketlilik yaşanıp 
yor. Başta AKP 
olmak üzere tüm par
elerin TBMM'da bulu
nan milletvekillerinin 
hemen hemen
tümü televizyon
ların başında kararı 
bekliyor.
17.06: Anayasa 
Mahkemesi'nip; 
kararı açıklaması 
beklenirken, AKP 
Genel Merkezi' nde 
hareketli dakikal ar 
yaşanıyor.
Kapatma davasının 
sonucunun açık
lanacağı şu 
saatlerde AKP 
bakan ve mil
letvekilleri parti 
genel merkezine 
akın et meye başladı. 
17.00: Kapatma 
davasının kararı he 
nüz açıklanmadı 
âncak piyasalar ha 
reketlendi, Kararın 
belirsizliği piyasalar 
da kendini gösterdi. 
Borsa endeksi günün 
tamamında 2.188,56 
puan yükseldi. Hisse 
senetlerinin günlük 
ortalama değer artışı 
yüzde 5,59 oldu. 
Borsa yükselişe 
geçerken, dolar 
düştü.
16.45: Açıklamanın

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim 
Kılıç, AKP’nin kapatılmasına davasında 

red oyu veren tek üye oldu. 6 üye ka 
patılsın, 4 üye ceza verilmesini istedi.

yapılâça.ğı salonda 
hazırlıklar tamam
landı, mikrofonların 
ses kontrolleri 
yapıldı, heyet 
başkanı Haşim 
Kılıçlın gelmesi bek-

I eniyor.
16.33: Hem belirsi
zliğin bitecek olması 
hem de partinin kap
atılmayacağına yöne
lik beklentilerle borsa 
yeniden.yükselişe 
geçerken, dolardaki $ 
düşüş hızlandı.
16.10: Gazeteciler ve 
kameramanlar 
mahkeme-binasına 
alındı. Gazeteciler tek 
tek güvenlik koni- 
trolünden geçiri 
lirken cep telefon
larının da danışma ya 
bırakılması isteni yor.

Anayasa Mahkeme 
si’nin önünde 50'ye 
yakın televizyon kam
eramanı ve fdto 
muhabiri, 50'den 
fazla yerli ve yaban cı 
muhabir ve 20 

civarında da canlı 
yayın aracında 60 
teknik görevli de yer 
alıyor. .
Mahkeme civarında 
güvenlikten sorumlu 
300 de polis bulunu 
yor.

KİM NE OY VERDİ 
Anayasa Mahkemesi 
AKP’nin kapatılma
ması yönünde karar 
verdi.
Mahkeme üyelerin 
den 6 kişi kapatıl
ması, 4 kişi Hazine 
yardımının kesilmesi, 

1 kişi ise ret yönünde 
oy kullandı. Peki 
hangi isim ne yönde 
oy kullandı?

KAPATILMASIN 
DİYEN TEK KİŞİ 
Başkan Haşim Kılıç

KAPATILSIN DİYEN 
6 ÜYE
Başkanvekili Osman 
Ali Paksüt 
Fulya Kantarcıoğlu 
Mehmet Erten 
Necmi Özler. <• 
Şevket Apalak 
Zehra Ayla Pektaş 
HAZİNE YARDIMI 
KESİLSİN DİYEN 
Ahmet Akyalçın 
Sacit Adalı, 
Serdar Özgüldür, 
Serruh Kaleli

KARAR AKP DE - 
ALKIŞLARLA 
KARŞILANDI 
Anayasa 
Mahkemesi’nin AKP 
hakkındaki kapatma 
davasında verdiği 
karâr Mecliş’te iktidar 
kulisinde alkış !?r va 
“bravo" sesleri ila 
karşılandı. AKP mil
letvekilleri birbirini 
kutlarken gelen ilk 
değerlendirmeler de 
“hayırlı olsun" şek
linde oldu.
Anayasa Mahkeme 
si’nin kararı nede 
niyle Meclis meraklı 
ve gergin bîr bekley
işe sahne oldu. 
Genel Kurul’un 
devam ettiği sırada 
saat 17.00’den 
itibaren milletvekil

leri, açıklanacak 
kararı Meclis 
kulisinde televizyon ,■ 
izleyerek bekledi.
Karar açıklanıncaya 
kadar milletvekilleri, 
davaya ilişkin son . 
tahminlerini yaptılar. 
Anayasa Mahkemesi. 
Başkanı Haşim 
Kıîıç’ın açıkladığı 
kararı, iktidar kulisin 
de AKP milletvekilleri 
alkışlayarak ve 
“bravo" sesleri ile 
karşıladılar.
Milletvekilleri karar 1 

nedeniyle birbirlerini., 
kutlarken, milletvekil
lerinin telefonları da 
susmadı.
Milletvekilleri ve 
bakanlardan karara 
gelen ilk değer- 
lendirme ise “hayırlı 
olsun" şeklinde oldu. 
Anayasa 
Mahkemesi’nin AKP 
hakkındaki kapatma 
davasının sonucunu *1 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Başbakanlık Resmi ■ 
Konutu’nda öğrendi. 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim Kılıç1 
ın, kapatma davasına 

»ilişkin kararı açıkla
masından az önce ; 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan
Yardımcısı Hayati > 
Yazıcı ve Başbakanlık 
Müsteşarı Efkan Ala 
Resmi Konut’a geldi. 
Başbakan Erdoğan, | 
Resmi Konuttaki 
gelişmeleri ’ 
takipe 
diyor.

MCumhu 
psıAbduı 

taratır
■i itliğin 

i tısında o 
I pıddiaeı 
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I

tfiBaşs 
raâar.
ite hail 
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AKP zor kurtuldu
Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı Abdurrahman 
Yalçınkaya tarafından, 
AKP’nin laikliğin ortadan 
kaldırılmasında odak noktası 
olduğunu iddia edilerek 
Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurması üzerine anayasa 
Mahkemesince dava açılmıştı. 
Türkiye bu davaya kilitlendi.
Anayasa Mahkemesi daha önce de bu tür 

siyasi parti kapatma davalara bakmış ve 
Refah Partisi’ni, HADEP’i kapatmıştı.
İddia sahibi, Anayasanın kendisine veri 

len görevi yerine getiriyordu.
Ama gelin görün ki, bu davanın açıl

masından sonra Yargıtay’a, Anayasa 
Mahkemesi’ne, iktidarın destekçisi yandaş 
basın ve burada yazı yazan kalemler 
tarafından söylenmedik söz, yapılmadık 
hakaret kalmadı.
İstemci MedyZ ile liboş takıfrK, Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısını terör odaklarına 
hedef yaptılar.

Seçimlerde halktan yüzde 46.7 oy alan 
bir iktidar partisi nasıl kapatılırmış.
Amaç, Türkiye yi AB’den uzaklaştırma 

oyunlarıymış..
Bu dava demokrasiyi katletmekmiş...
Hedef, içe kapalı bir Türkiye imiş...
Daha neler neler...
Siyasi partilerin nasıl kapatılacağı 

Anayasa da açıklanmıştır.
Eğer bir siyasi parti bu suçları işlerse

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

kapatılır.
İsterse yüzde yüz oyla iktidarda olsun.
Eğer o ülke, hukuk devletiyse, hukuğun 

üstünlüğüne inanılıyorsa, yargı erkine 
güveniliyorsa, yüzde 47 ile iktidar olan bir 
parti de kapatılır.

Tüm ülkeyi kilitleyen ve bu davanın açıl
masından sonra gözaltına alınmalar ile 
tutuklamaları genişletilen “Ergenokon”

davası gündemimize oturdu.
AKP’nin kapatılma davasıyla 

oturduk, “Ergenokon ” ile kalktık.
Ergenekon davası, AKP’nin 

kapıtılmas istemi davasının adeta 
rövanşı oldu.

Anayasa Mahkemesi’ne yönelik iç 
ve dış baskılar sonucu, dava dün 
sonuçlandı.

AKP’in kapatılması istemi, 11 üyeli 
Anayasa Mahkemesi üyelerin 6’sının kapa 
tılsın, 4’ünün hazine yardımı kesilsin, bir 
kişi (Başkan Haşim Kılıç) ise kapatılmasın 
oylarıyla kapatılmadık
AKP’nin kapatılması için, 7 üyenin kapa 

tılsın oyu kullanılmış olması gerekiyordu.
AKP, 1 oyla kapatılmaktan kurtuldu.
Ve de, hazine yardımının yüzde ellisini 

kullanmama cezası aldı.
Şimdi ülkedeki en büyük kritik sorun 

çözüldü. Ama AKP aslında aklanmadı. .
Laiklik konusunda hassas davranmamak 

tan dolayı az daha kapatılıyordu. .
Peki bundan sonra ne olur.
AKP, başta Cumhuriyetin olmazsa olması 

laiklik konusunda daha dikkatli olmak 
zorundadır.

Kendini değiytirmek zorundadır.
Olmazsa sıkıntıları sürdürür.
BUi kendinden çok ülkeye zarar verir

Not. Dünkü yazımda, Romanya’nın 
başkentini dikkatsizlikle Belgrad olarak 
yazmışım, Bükreş olarak düzeltirim.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 

Yaklaşık 3 yıl 
önce Şahinyurdu 
köyünde başlatılan 
Kadastro çalış
maları sonunda köy 
arazisinde malı olan 
vatandaşlar tapu
larını almaya 
başladılar. 
Şahinyurdu köyü 
muhtarı Hüseyin 
Meriç, vatandaşların 
tapularını alarak 
köylülere elden 
vermeye başladı. 
Bursa Yıldırım 
Kadastro 
Müdürlüğü tarafın
dan 3 yıl önce 
başlatılan çalış
malar sonucunda 
köy arazisinde 
bulunan 28001 
apulu arazi hak 
sahiplerine köy 
Muhtarı Hüseyin 
Meriç tarafından 
dağıtılıyor. Köyün 
kuruluşundan bu 
yana tapusuz olarak 
hak sahibi olan 
köylüler bundan 
sonra mallarını 
kendi mülkleri

olarak tapulu kul- bitirmesini bekliy-
lanacaklar. orui'j dedi.

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

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa'dalıaıısınılııcalılayaııaılaınanıeyhaııe^gitnıeınecezası
Bursa'da, alkollü 
olarak geldiği evde, 
sevmediği semiz otu 
yemeği yaptığı 
gerekçesiyle 30 yıllık 
karısını bıçaklayan 
adama 1 yıl boyunca 
meyhaneye gitmeme 
cezası verildi.2. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde, 
"kasten eşini yarala
mak" suçundan 10 yıla 
kadar hapsi talep 
edilen Bedri Kurtuluş 
(55), bugün son kez 
hakim karşısına çıktı. 
3 Haziran'da İstiklal 
Mahallesindeki evinde 
seı*niz otu yemeği 
pişirdiği için tartıştığı 
30 yıllık hayat arkadaşı 
Müşerref Kurtüluş'u 
(47) bıçaklayarak 
yaralamakla suçlanan 
sanık Bedri Kurtuluş, 
çok pişman olduğunu 
söyledi. Duruşmaya 
müşteki olarak katılan 
Müşerref Kurtuluş ise, 
hayat arkadaşından 
şikayetçi olmadığını1 
belirterek, "Eşim 
akşam saatlerinde eve 
yemek yemeye geldi. 
Ancak yaptığım 
yemeği beğenmedi. 
Mutfağa gidip, 
ekmeğinin üzerine yağ 
sürüyordu. Ben 

arkasından gittim. 
Yemek yüzünden mut
fakta tartıştık. Ancak 
ben tartışma sırasında 
bıçaklandığımı anla
madım. Daha sonra bjr 
sıcaklık hissettim. Kan 
aktığını gören eşim 
hemen beni polikliniğe 
götürdü. Ondan asla 
şikayetçi değilim" diye- 
konuştuMahkeme, 
sanığı "tahrik altında 
kasten eşini yarala
mak" suçundan 3 yıl 
hapis cezasına çarp
tırdı. Duruşmadaki iyi 
hali ve eşinin şikayetçi 
olmaması sebebiyle 
sanığın cezası 1 yıl 10 
ay 15 güne indirildi. 
Ardından hükmün 
açıklanmasının geri., 
bırakılmasına karar 
verilen sanığa, Avrupai 
bir ceza verildi. 5 yıl 
süreyle denetime tabi 
tutulmasına karar ver
ilen Bedri Kurtuluş'un, 
1 yıldan fazla olmamak 
üzere içkili lokantalara 
girmesi yasaklandı. 
Verilen Avrupai cezay
la ilgili dünyanın en 
şanslı insanı olduğunu 
ifade eden Bedri 
Kurtuluş, "Olay günü 
iki bira içtikten sonra 
eve geldim. Karnım

açtı, yemek yüzünden 
eşimle .tartıştık. 
Sinirlenince de 
ekmeğime yağ 
sürdüm. Bu sırada 
eşim arkamdan gelip, 
(Kızımın yanında beni 
neden azarlıyorsun?), 
dedi. Arkamı dönünce 
elimdeki bıçak karnına 
girdi. Hemen sağlık 
merkezine götürdüm. 
İsteyerek yapmadım. 
30 yıllık eşim, O iki 
çocuğumun annesi. 
Allah onu bize 
bağışladı. O 10 gün 
yoğun bakımda; bense 
37 gün cezaevinde 
kaldım. Çok pişman 
oldum. Cezadan çok 
korkuyordum'. Bu 
Allah'ın bize bir lütfü.

Sanırım dünyanın en 
şanslı insanı benim" 
diye konuştu.
Bir anlık öfkenin kur
banı olduğunu kayde
den Kurtuluş, "Benim 
gibi'evli insanlar aynı 
hatayı yapmasın. 
Sinirlenince evden 
Çıkıp’ gitsinler. Aslında 
eşim semiz otu' 
yemeğiriî^bk ğüzeF* 
yapıyor." dedi. .

Bursa'da kontrolden 
cıhanoiolıüs 

araçların iizerine dii$tii
BURSA’nın Nilüfer 
İlçesi’nde 
Fethaddin Oküleri 
(45).halk otobüsünü 
kullanırken, gözleri
ni ovuşturması 
sırasinda kontrold
en çıkan otobüs, 5 
metre yüksekliğin
deki istinat duvarın
dan park halindeki 
bir minibüs ile iki 
otomobilin üzerine 
düştü. Kazada,

KİRALIK DAİRE

, KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

toplam 25 yolcunun 
bulunduğu oto
büste, Yaşar 
Barut’un (45) sağ 
kolu kırıldı, Haşan 
Demirdöven (56) ise 
yaralandı. Gözaltına 
alınan sürücü, 
'Dikkatsizlik ve ted
birsizlik sonucu 
yaralanmaya neden 
olmak’ suçundan 
adliyeye çıkartıla
cak.

GEMLİK’TE BİR İLK
îi W TECRÜBEMİZİ M5M TEKNOLOJİSİ İLE IİKŞTİB

DOSMNIZISIAYTGOSTERISIILE 
jLÖZELGüNLERİİED<EDİN'| 

M UNUTULMAZ OLSUN... W 

CDKUTULARI İÇİNDE ÖZEL TASARIM SLAYT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
PATENTİ MATBAACILIK ■ YAYINÇILIK ■ REKLAMCILIK

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



UZMANLAR TIP MERKEZİ

i

SSK 
BAĞKUR 

DEVLET MEMURLARI 
EMEKLİ SANDIĞI 
MENSUPLARINA
* FİZİK TEDAVİ

* GÖZ
* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİ

* ACİL 

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ. 
Adres: İstiklal Cad. Gemlik / BURSA

TEL: 0.224 513 60 40



3(1 31 Temmuz 2008 Perşembe GemlikKorfez Sayfa 8

Salflıralarda 9 kişi göz altında Yaşamdan
Güngören Menderes 
Caddesi'nde mey
dana gelen ve 17 
kişi ile bir doğ
mamış bebeğin 
ölümüyle 
sonuçlanan terörist 
saldırıya ilişkin 
yürütülen soruştur
ma kapsamında 9 
kişi gözaltına alındı. 
Terör ve örgütlü 
suçlara bakmakla 
görevli özel yetkili 
İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
yürüttüğü geniş 
çaplı soruşturma 
kapsamında, Terörle 
Mücadele Şube . 
Müdürlüğü ekipler

Kandil de 40 dan fazla PKK’lı öldü
Türk Hava 
Kuvvetleri’ne ait 
savaş uçakları önce
ki gün sabah saat
lerinde Irak'ın 
kuzeyindeki Kandil ■ 
Dağı ile Zap böl
gelerine aynı anda 
iki ayrı operasyon

I düzenledi ve 40 dan 
I. fazla terörist 
! öldürüldü.
i Genelkurmay’ın 
I açıklamasında şu 
| bilgilere yef verildi:

"Irak’ın kuzeyinde 
Kandil bölgesinde 
terör örgütünün 
barınak olarak kul
landığı büyük çaplı

Savcıların bilgisayarları çalımlı
İstanbul Beyoğlu 
Adliyesi'ne hırsız 
girdi. Hırsızlar, 
Adliye'den 
sadece bilgisayar 
alarak kaçtılar. 
ANKA'nm edindiği 

ı bilgiye göre, 
i Beyoğlu Adliyesi'ne 

önceki gece henüz 
belirlenemeyen 
bir saatte hırsız 
girdi. Hahcoğlu'nda
Haliç Köprüsü 
ayağında bulunan 
Adliye'de, hırsızlar 
Saycı Yunus

i Akdüzerfin dizüstü 
bilgisayarı ile Basın 
Savcısı Muzaffer 
Yalçin'ın kullandığı 
bilgisayarın 
monitörünü çaldılar. 
Hırsızların, Yalçin'ın 
kullandığı bilgisayar 

I kasasını da almak 
için zorladıkları 
ancak alamadıkları 

ince operasyonlar 
düzenleniyor. 
Operasyonlar kap
samında şu ana 
kadar patlayıcıları 
bırakan terörist ya 
da teröristlerle 
bağlantıları olabile
ceği şüphesiyle 9 
kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. 
Gözaltına alınan 
kişilerin emniyetteki 
sorgu ve işlem
lerinin sürdüğü, 
olayı gerçekleştiren 
terörist ya da 
teröristleri yakala
mak için operasyon
ların devam ettiği • 
bildirildi.

bir mağara ile 
mağara yakınlarında 
30-40 kişi olduğu 
değerlendirilen bir

terörist grubu, 
yakılan istihbarı 
çalışmalar net
icesinde tespit

belirlendi. Adliye'ye 
girerken bıçak 
kullandıkları belir
lenen hırsızlar, kul
landıkları bıçağı da 
olay yerinde 
bırakarak kaçtılar. 
Olayı dün sabah 
Adliye'ye gelen 
adliye çalışanları 
fark etti. Bunun 
üzerine Beyoğlu

Özgür KARAKAYA

Cumhuriyet* 
Savcılığı olayı polise 
bildirdi ve ardından 
da soruşturma 
başlattı. Beyoğlu 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
hırsızlık büro ekip
leri olay yerinde par
mak izi aldı. Savcılık 
ve polisin ilk izlenjr 
mi ise hırsızlığın adi

İletişim Uzmanı
ozgkara@hotmail.com

edilmiş ve savaş 
uçaklarımız tarafın
dan etkili bir şekilde 
ateş altına alın
mıştır. Mağara , 
bütünüyle çökertil; 
erek tahrip edilmiş, 
çökertilen’ mağarada. 
bulunan vesâyısi 
ı e s p । i t u 11 e meye ," 
teröristler ile açıkta 
b.ulıinan terörist 
grubun büyük 
bölümü etkişiz hale 
getirilmiştir. Zap 
bölgesinde çıkan 
ilâve bir nokta hede
fi de uçaklarımız 
tarafından vurul
muştur." 
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^çıkacak 

l tierinyurt 
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bir hırsızlık olduğu 
yönünde.
Hırsızların iki veya 
üç kişi olduğu 
tahmin ediliyor. 
Hırsızların dizüstü 
bilgisayar ile 
monitörün dışında 
herhangi bir belge, 
dosya veya özel 
eşyaya dokunmadık
ları belirlendi. Bu 
arada ANKA'ya bilgi 
veren yetkililer, , 
Adliye'nin 
korunaksız bir yerde 
olduğunu belirtiler. 
Hırsızlığın olduğu 
bölümde işe kamera 
bulunmadığını 
söylediler.
Beyoğ|u 
Adliyesi'nde gece 
meydana gelen 
hırsızlık olayına 
ilişkin inceleme ve 
soruşturma sürüyor

Umudun Grubu
12 Eylül dönemine tepki olarak 1985'te 

birkaç üniversiteli genç tarafından kurul
muştu Grup Yorum. Bugüne kadar 40'ın 
üzerinde elemanı değişti. Kendilerine 
göre Ruhi Su'dan Aşık Mahzuni Şerife, 
Victor Jara'dan Zülfü Livaneli'ye kadar 
yaptıkları müzik farklı seslerden etkileniy
or değişik kültürden esintiler taşıyordu...

Dünyayı, eşitliği, paylaşımı, aydınlığı, 
halkları, memleketi uğruna ölebilecek * 
kadar seven, duygularını korkmadan 
müziklerine dökebilen, başta işçinin, 
memurun, gecekonduda yaşayanların ve 
ezilen her kesimin duygularını taşıyıp 
düşüncelerini dile getiriyorlardı.

Şarkılarıyla faşizme karşı anti- 
emperyalist mücadeleyi, hapishanelerde 

, yaşanan acıları, doğal afetlerin yarattığı 
yıkımları, savaşları, ölümleri, aşkı, erdemi 
ve özgür bir dünyaya duyulan özlemi 
anlatıyorlardı.

Albümlerinde kendi bestelerinin yanı . 
sıra, Nazım Hikmet, Haşan Hüseyin, 
Ahmet Arif, Adnan Yücel, Gülten Akın, 

, İbrahim Karaca'nın şiirleri, marşlar ve 
halk türküleri de yer almıştı.-

Çalışmalarında Türkçe'nin yanı sıra 
/Anadolu'da konuşulan Kürtçe, Lazca,

I Arapça, Çerkezce gibi dilleri şarkılarda 
। kullanıyorlardı. Müziklerinde bağlamayı, 

kavalı, neyi ve daha birçok türde yerel 
çalgıların yanı sıra, başta gitar olmak 
üzere keman ve obua gibi pek çok yerel 
olmayan çalgıyı kullanıyorlardı. Solo 
şarkılardan çok koroyla seslendirilmiş 
parçaların baskın olduğu müziklerinde, 
fitim kompozisyonlarına, folk-rock olarak 
değerlendirilebilecek bir müzik zengin
liğine, ülkenin yerel halk şarkılarından * 
Akdeniz ezgilerine, Latin Amerikalı 
marşlardan 'rock'a kadar çeşitli tınılar var. 
Bünyesinde Grup Ekin, Grup Özgürlük 
Türküsünü barındırdılar.

Grup Yorum'un albümleri sırasıyla say
acak olursakdlk albümünden başlayarak > 
Sıyrılıp Gelen, Haziranda Ölmek Zor, 
Türkülerle, Cemo/GünGelir, Gel ki 
Şafaklar Tutuşun, Yürek Çağrısı^ Dünden 
Yarına, Cesaret, Hiç Durmadan, İleri, 
Geliyoruz, Marşlarımız, Boran Fırtınası, 
enstrümantel çalışma Kucaklaşma, 15 
yılın Seçmelerinden oluşturulmuş bir 
albümleri ile son yıllarda çıkan Eylül, 
Feda, Biz Varız, Yürüyüş, Yıldızlar 
Kuşandık yer almakta...

1987'den başlayarak hemen hemen her 
yıl bir albüm çıkartan, Türkiye'de ve 
Avrupa'da her yıl onlarca sayıda büyük 
konsere imza atan Grup Yorum, bunun 
dışında da yüzlerce kitle, sokak gösteri
sine, greve, fabrika ve üniversite de yer 
alan etkinliklere katildi. Muhalif çizgisi 
nedeniyle pekyçok gözaltı yaşadı. 
Engeller ve yasaklarla karşılaştı. Bütün 
bu baskılara rağmen her yıl yüz binlerce 
dinleyeniyle buluşmayı başaran, albüm
lerini kitlelere ulaştırmaya devam ederken 
hakkında araştırma yazıları ve kitaplar 
yayımlanan önemli bir grup haline geldi.

Basının "hapishane şarkıcıları" ve "kar 
makinası" ismini taktığı Grup YORUM 
umutla şarkılarını söylemeye devam ediy
or. ı

Grup Yorum'un sloganı "Türküler 
Susrtıaz Halaylar Sürer"...

Grup Yorum'la nice müzik dolu yil
la râj i.

.sieriı 
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Dolar can çekişiyor
Bankalararası 
piyasada dolar kota
syonları, saat 14.35 
itibarıyla, alışta en 
düşük 1,1860 YTL, 
en yüksek 1,1900 
YTL, satışta en 
düşük 1,1910 YTL, 
en yüksek 1,1960 
YTL seviyesinde 
bulunuyor.Uluslarar 
ası piyasalarda avro- 
dolar paritesi 1,5590, 
sterlin-dolar paritesi 
1,9790, yen-dolar 
paritesi ise 107,88 
düzeyinde seyrediy
or. Yurtiçi döviz 
piyasası da Anayasa 
Mahkemesi'nin 
görüştüğü AK Parti 
kapatma davasının 
sonucuna yönelik 
olumlu beklentilerin 
etkisi altında girdi. 
Dolar kurunun 
1.2000 YTL 
seviyesinin altına 
inmesiyle sertleşen 
aşağı yönlü 
hareketin bugün 
1.1859'a kadar 
devam ettiği 
görüldü. AK Parti 
kapatma davası 
sonucu açıklanana 
kadar çıkacak söy
lentilerin yurtiçi 
döviz piyasasını

yönlendirebileceğive 
yurtdışı piyasalarda
ki gelişmelerin geri 
planda kalabileceği 
dile getiriliyor. ; 
Citibank Döviz 
Masası Müdürü 
Barış Özkaptan, 
geçen haftalarda 
AK Parti'nin kapan
ma ihtimali çok yük
sek görünse de, son 
iki haftadır özellikle 
basında kapanmama 
ihtimalinin yer 
alması ile hem 
kağıt, hem de döviz, 
tarafında ralli 
yaşandığını belirtti. 
Barış Özkaptan, 
bono piyasasında 
olumlu hareketin 
daha sert olduğunu, 
çünkü önceden 
kağıtta daha sert 
gözlendiğini söyledi. 
Özkaptan, piyasanın 
hem kendi pozisy
onuna ve hem de 
sızdığı tahmin 
edilen haberlere 
göre, Anayasa 
Mahkemesi'nin 
görüştüğü AK 
Parti davasının 
olumlu yönde 
sonuçlana-cağına 
inanmış göründü
ğünü dile getirdi.

ELEMAN ARANIYOR

rak I
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ay- । 
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ıer

İmam Aslan Dinlenme 

Tesislerinde çalışmak üzere 
* POMPACI
* MARKET ELEMANI
* KASİYER
‘ REYON ELEMANI
* GARSON ARANIYOR

Müraçatlann şahsen yakılması gerekmektedir.
YaIova Yolu - GEMLİK 

İmcim Aslan Dinlenme Tesisleri
Tel: 0.224 513 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

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

GEMUKSİNEMA GÜNIÜGÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
HIZLI YARIŞÇI 
TİMSAH

ELEMAN ARANIYOR
Madencilik sektöründe 
hizmet veren firmamıza 

Asil Çelik ve Empet Metalürji 
Gemlik sahalarında çalışmak üzere 

En az ilkokul mezunu 
Askerlik görevini yapmış 

VASIFSIZ BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR 
EMPET METALÜRJİ SAN. TİC. LTD. $Tİ. 

Eski Orhangazi Cad. Mezbaha Karşısı 
No: 42 Gemlik/BURSA 
TEL: 0224 514 82 56

Emek Tatlı GSM: 0.533 338 08 43 
Faruk Bozkurt GSM: 0.532 778 33 61

(Rezervasyon 
id :513 33 2i)

14.00 - 16.15
12.00 - 14.00 - 16.00
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KEY parasım Iıemen çekmeyin SSK ue Bağ Kur affı süresi uzatılıyor
KEY ödemeleri 
büyük bir eziyet 
haline dönüşürken, 
umduğundan daha 
düşük bir ödeme ile 
karşılaşan vatan
daşların itiraz etmek 
istiyorlarsa paralarını 
almamaları önerildi. 
KEY parasını alıp da 
itiraz edenlerin 
başvurusu kesinlikle 
kabul edilmeyecek. 
KEY ödemeleri için 
Pazartesi sabahından 
itibaren banka 
kuyruklarında 
bekleyen vatan
daşlar, beklentilerinin 
çok altında tutarlarla 
karşılaşınca büyük 
bir hayal kırıklığı 
yaşadı.1987-96 yılları 
arasında tüm kesinti
lerinin yapıldığını 
düşünen ve daha 
yüksek tutarlar A 
almayı bekleyen 
vatandaşlar kimi 
zaman 5-7 YTL gibi 
tutarlarla karşılaşın
ca banka görevliler
ine itiraz ettiler.
Bu nedenle 
ödemelerin yapıldığı 
Ziraat Bankası'nın 
bazı şubelerinde 
ciddi tartışmaların

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

j Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
| TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
I ACİL SAİK »e MRAIMHIZİCİII BİZİ ABATIIIE

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 

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2
Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler S

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

yaşandığı öğre
nilirken, vatandaşlar 
“Şimdi ne 
yapacağız?” 
sorusuna yanıt bula
madı.
* Ödemelerle ilgili 3 
aylık itiraz süresi 27 
Temmuz 2008 Pazar . 
akşamından itibaren 
başladı.
* Buna göre vatan
daşların 27 Ekim 
2008 Pazartesi 
gününe kadar itiraz 
etme hakları 
bulunuyor. Bu tariht
en sonra yapılan iti
razlar geçerli olmaya
cak.
* Ödemeler 8 
Ağustos'ta Son bula
cak ancak, bu itiraz 
etmek için bir*' engel 
oluşturmuyor

Koşulları sağladığın
dan ve KfeY parası. 
alacağından eVnin 
olan vatandaşın, hak 
sahibi'listesinde 
kendi adını 
göremediğinde ilk 
yapması gereken, 
kurumuna (1987-96 
tarihlerinde çalıştığı 
ve kendisi için KEY 
parası yatırmak 
zorunda olan kurum) 
gidip, muhasebe 
departmanına 
başvurmak.
* Hak sahibi lis- i'5. 
tesinde adı bulunan 
ancak alacağı tutar, 
beklediğinin çok 
altında çıkan vatah- 
daş da aynı şekilde 
kendi kurumuna 
giderek, jtiraz ede-;;

g

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, SSK ve 
Bağ Kur prim 
borçlarının yeniden 
yapılandırılması için 
tanınan yasal 
sürenin 20 gün 
daha uzatılacağını 
açıkladı. Bu konuda 
hazırlanan öneri 
meclis başkanlığına 
sunuldu.
Bakan Çelik, yasal 
düzenleme için 
muhalefet parti
leriyle görüştüğünü 
ve uzlaşmaya 
vardıklarını söyledi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, SSK ve 
Bağ-Kur prim 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına 
ilişkin başvuru 
süresinin uzatılması 
konusunda muhale
fetle anlaştıklarını 
açıklayarak, düzen
lemeyi bu hafta 
içinde Mecliş'ten 
geçirmeyi hede
flediklerini bildirdi. 
Çalışma ve Sosyal 

. Güvenlik Bakanı
Çelik, dün sona 
eren SSK ve Bağ- 
Kur prim borçlarının 
yeniden yapılandıril-ı 
masına ilişkin 
başvuru süresinin 
uzatılması konusun
da Meclis'te siyâsi 
partilerden destek 
aradı. AK Parti Grup 
Başkanvekili Bekir 
Bozdağ ile birlikte 
önce CHP Grup 
Başkanvekili Kemal 
Kılıçdaroğlu'hu 
ziyaret eden Çelik, 
Kılıçdaroğlu ile yak
laşık 40 dakika 
süren bir görüşme 
yaptı.
Görüşmenin ardın
dan bir açıklama 
yapan Çelik, 27 
Mayıs'ta başlayan 
Bağ-Kur ve SSK 
prim borçlarının 
yapılandırılmasıyla 
ilgili çalışmaların 28 
Temmuz Pazartesi 
akşamı netice
lendiğini hatırlattı. 
Süreç içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumu il 
merkeplerinde özel
likle son gün ciddi > 
yığılmalar olduğuna 
işaret eden Çelik, 
bu arada gerek 
siyasi partilerden, 
gerekse sivil toplum 
örgütlerinden bu

sürenin uzatılmasıy
la ilgili talepler 
geldiğini belirtti.
18.4 milyar YTL'lik 
bir yapılandırma 
gerçekleştirildiğini 
ifade eden Çelik, 
"Beklediğimizin 
üstünde bir yapı
landırma oldu.
Sosyal Güvenlik 
Reformu 1 Ekim'de 
yürürlüğe giriyor.
Yeni bir şayfa açılıy
or.
Vatandaşlarımızın 
bu surece borçsuz, 
harçsız girmeleri 
talebimiz var.
Bundan dolayı 
siyasi partilerin gru
plarını ziyaret ediy
oruz" diye konuştu. 
CHP Grup 
Başkanvekili 
Kılıçdaroğlu ile 
primlerin yapı
landırılmasıyla ilgili 
sürenin uzatılmasını 
istişare ettiklerini ve 
Kılıçdaroğlu'nun 
buna olumlu yak
laştığını ifade eden 
Çelik, sürenin ne 
kadar olacağının 
komisyon safhasın
da değer
lendirilmesini 
uygun bulduklarını 
ancak prensipte 
anlaştıklarını vurgu
ladı.
Ayrıca bazı teknik 
konularda ve özür
lülerle ilgili konular
da düzenleme yapıl
ması konusunda AK 
Parti ve CHP Grup 
Başkanvekilleri 
arasında mütabakat 
sağlandığını 
belirten Çelik, kısa 
süre içinde bunların 
komisyondan 
geçmesini sağla

yarak binlerce 
kişinin beklentisine 
cevap vermiş ola
caklarını söyledi. 
Çelik, bu hafta 
içinde bu düzenle
menin gerçek
leşmesini umduk
larını ifade etti.
Basın mensu
plarının sorularını 
da cevaplayan 
Çelik, 'Yapılandırma 
şartları değişecek 

. mi?' sorusu üzerine 
bakanlık olarak 
yüzde 80 ve peşin 
ödeme şeklinde bir 
düzenleme 
öngördüklerini, 
farklı görüşlerin 
olması halinde 
komisyonda ve 
Genel Kurul'da 
değerlendirilebile
ceğini söyledi. CHP 
Grup Başkanvekili 
Kılıçdaroğlu ise, 
Çalışma Bakanı 
Çelik'in bir öneri 
getirdiğini ve kendi
lerinin de esnafın, 
sanatkârın prim 
borçlarının rahatla
ması için ilke olarak 
bu öneriye sıcak 
baktıklarını ifade 
ettiklerini söyledi. 
Kılıçdaroğlu, bu 
sürenin uzatılması
na sıcak baktıklarını 
belirterek, "Olumlu 
bir gelişme. 
Sanıyorum kısa bir 
süre içinde 
yasalaşır" dedi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Çelik, daha sonra 
MHP Grup 
Başkanvekili Oktay 
Vural'ı ziyaret etti. 
Çelik'in önerisine 
MHP de destek 
verdi.

Madde ÖZALP
: Tel 2Û513 24 74 Fax: 514 10 21 f

GemlikKFrfez
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İşın sın Wı İşte Kanserin 7 belirtisi
Ankara - Kalp ve 
damar hastalığı olan 
kişilerde, sıcak 
havanın etkisiyle ter
leme ile birlikte 
vücudun aşırı sıvı 
kaybetmesi sonu
cunda kanın 
akışkanlığının azal
masının kalp krizine 
neden olabildiği 
belirtildi.
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı ve İç Hastalıkları 
uzmanı Prof. Dr. 
Deniz Kumbasar, 
sıcak havanın kalp 
ve damar hastalıkları 
üzerinde doğrudan 
etkisi olmadığını 
ancak vücudun sıvı 
kaybetmesine bağlı 
sorunlara yol aça
bildiğin! belirtti. 
Kumbasar, "Vücutta 
fazla sıvı kaybı 
olduğunda kanın 
akışkanlığı azalıyor. 
Bu azalma da kişide 
daha önceden kalp 
ve damar hastalığı . 
olması durumunda, 
pıhtı oluşmasına ve 
kalp krizine neden 
olabiliyor" uyarısın
da bulundu.
Kumbasar, kalp yet
mezliği olanların 
soda tüketiminden 
kaçınmaları gerek

tiğine dikkati çek
erek, sodanın içinde
ki sodyum oranının 
zararlı olduğunu 
söyledi. Tuz sınırla
masının, tansiyon ve 
kalp hastaları için 
kaçınılmaz olduğunu 
dile getiren 
Kumbasar, 
"Vücuttaki sıvının 
tutulmasına neden 
olan sodyum, tansiy
onun artmasına 
neden olabilir.
Tansiyon yükselmesi 
de kalp yetmezliği, 
beyin kanamalarına 
neden olabilir. Bu 
nedenle, kalp hasta
lan, soda tüket
memeli" uyarısında 
bulundu. Kumbasar, 
yaz aylarında sıcak 
havanın etkisinden 
korunmak için yay
laların tercih edildiği
ni belirterek, şunları 
söyledi:"Kalp hasta
larının 3 bin 
metrenin üzerindeki 
yaylalara gitmesini 
tavsiye etmiyoruz. 
Çünkü, bu seviyede, 
atmosferdeki oksijen 
seviyesi azalıyor. 
Oksijen düzeyinin 
azalması sonucunda 
da kalbin yükü artar 
ve kalp yetmezliği 
riski yükselir, nefes 
darlığı görülebilir."

Kanserde erken 
teşhisin önemini artık 
herkes biliyor. Peki 
erken teşhis için 
kanserin belirtilerini 
biliyor musunuz? İşte 
7 önemli belirti;
İŞTE KANSERİN 7 
BELİRTİSİ
- Bağırsak ve mesane 
alışkanlıklarının 
değişiklikleri,
- İyileşmeyen yaralar, 
- Zamansız kanama 
ve akıntı,
- Meme veya başka 
yerde sertlik, 
- Hazımsızlık veya 
yutma güçlüğü, 
- Benler veya bir 
siğilin belirgin 
değişikliği, 
- Hırıltılı öksürük 
veya ses kısıklığı. 
Bu belirtilerden 
şüphelenirsek ne 
yapmalıyız? 
Kanserin 7 haber
cisinden herhangi 
birinin varlığında 
kişiler bir doktora 
başvurmalıdır. Ancak 
bilinmelidir ki; tam 
çok defa kanser 
olmayabileceği gibi, 
bu belirtileri bulun
mayan kişilerin 
kanser olmayacakları 
anlamı da çıkarılma
malıdır. YAPILMASI 
GEREKENLER 
Ayrıca, haberci belir
tileri olmayan fakat 

yüksek riskli 
olan erkek ve 
kadınlarda 
kanserin erken 
teşhisi için bazı 
öneriler, zaman 
zaman bazı 
değişiklikler 
göstermekle 
beraber, temel 
olarak güncelliği
ni korumaktadır. 
Bunları şöyle 
sıralayabiliriz: 
Yaş 20-39 (kon
trol aralığı 3 yıl): 
Kadınlarda; ağız 
boşluğu, tiroit 
bezi, lenf bezleri 
ve yumurtalıklar 
önde gelmek 
üzere genel muayene 
ve ayrıca memelerin 
her ay kendi kendine 
kontrolü ve PAP testi 
(seks ilişkisi erken 
başlayanlarda 20 yaş
tan önce).
Erkeklerde; ağız 
boşluğu, tiroit bezi, 
lenf bezleri, testisler 
ve prostat Önde 
gelmek üzere genel 
muayene.
Yaş 40-50 (kontrol 
aralığı 1 yıl): Kadınlar 
için yukarıdakilere ek 
olarak makattan tuşe 
ile muayene ve 
memelerin doktor 
kontrolü, kontrol 
aralığı 1-2 yıl olarak 
mamografi, ayrıca

menopoz döneminde 
kürtaj ile rahim kon
trolü. Erkekler için 
yukarıdakilere ek 
olarak makattan tuşe 
ile prostat muayene
si. Yaş 50 ve üzeri 
(kontrol aralığı 3- 5 
yıl): Kadınlarda 
yukarıdakilere ek 
olarak dışkıda kana
ma testi, kalın barsak 
endosköpisi ve 
mamografi.
Erkeklerde yukarı
dakilere ek olarak 
dışkıda kanama testi, 
gerekirse kalın 
barsak endoskopisi. 
BESLENMENİN 
KANSERE ETKİSİ 
Görgüler ve araştır
malara dayalı sayısal 

değerlendirmelere 
göre; kanserin olası 
sebepleri arasında 
dengesiz beslenme 
yüzde 35 oranında 
yer tutmaktadır ve 
dengesiz beslen
menin yanına bazı 
yaşam alışkanlıkları 
eklenirse bu oran 
yüzde 85 değerine 
kadar yükselmekte
dir. Öncül deliller 
beslenmedeki antiok- 
sidanların. bitkilerde
ki fitokimyasal mad
delerin ve omega-3 
gibi bazı yağ asit
lerinin kanser 
gelişme riskinin azal
masında rol oynaya
bileceklerine işaret 
ediyor.

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 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 1414
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
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcılığı 5131053
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■ y. K
m

ı m
ıu (t 

■

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO s-13 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzen Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hastr
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 513 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 5133240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 51733 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

31 Temmuz 2008 Perşembe 
SAĞLIK ECZANESİ 

İstiklal Cad. No:2 
TEL: 513 03 63- GEMLİK

Gemlik Ksrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3123 

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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Orhangazi Cad. No:71 
Tel: 0.224 513 32 11 - 49-69 -79
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