
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz. 
Özel Aykeht 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 
İlAFnilAN SAAT, 

4-5-N-7-8 SINIFLA»
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ______ _
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Cinnel intiharı
Bursa'da, 15 gündür tartıştığı 
imam nikahlı eşini sırtından 
vuran bir kişi, ardından da taban
cayı kafasına sıkarak intihar etti.
Haberi sayfa 3’de.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 
Anayasa Mahkemesi’nin kararını değerlendirdi

Akıt, “Politikacılar bu 
karardan ders almalıdır”

Kemal Akıt, AKP’nin karadan sonra Türkiye’nin 
istikrarını sağlaması gerektiğini hatırlatarak, 
iş dünyasının buna ihtiyacı olduğunu söyledi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Anayasa < 
Mahkemesi’nin 
AKP’nin kapatılması ile 
ilgili davanın 
görüşülmesi sonunda,

kapatılmama doğrul
tusunda karar çıkması 
üzerine, “Bu kararı 
politikacıhlar bir ikaz 
görüp, ders çıkar
malıdırlar” dedi. 
Haberi syf 3’de.

Gemlik Esnafı artık Bursa Esnaf Odaları İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu tarafından denetlenecek.

Esnaf sıkı denetim altında
işyeri ve Çalışma ruhsatı olmayan esnafın en yoğun olduğu Gemlik ilçesinde denetimler bun
dan böyle Bursa Esnaf Odaları İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu tarafından 
denetlenecek. Esnaf Odası Başkam İbrahim Talan yapılan incemlemelerçle bir çok esnafın 
eksiklerini tespit ettiklerini söyledi. Haberi Şyf 4’de.

Özel Aykent İlköğretim Okulu
6. Sınıf öğrencisi Sinem Aris’in | 

SBS’de büyük başarısı

80 sorunun 80nini de 
doğru cevapladi

21 - 22 Haziran tar
ihlerinde yapılan 
Seviye Belirme 
Sınavı sonuçlan 
açıklandı. 
Gemlik’ten Özel 
Aykent İlköğretim

Okülu 6. Sınıf öğren
cili Sinem Aris 80 
sorunun tamamını 
doğru yanıtlayarak 
500 tam puan alarak 
Gemlik birincisi 
oldu.

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Güne Bakış Gemlik’ten Yurtkuran'a veda ziyareti
Ders çıkarmak

Anayasa Mahkemesi’nin AKP’yi bir oy 
eksiği ile kapatmama kararı almasından 
önemli dersler çıkarılmalıdır.
I Başbakanın karardan sonra yaptığı açık
lamada, AKP’nin laikliği ortadan kaldıra
cak eylemlerin odağı olmadım söylemesi, 
yerilen kararla çelişkidir. Dev. 5’de

8 Ağustos 2008 tarihinde 
görevi sona erecek olan 
Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran'a 
Gemlik Üniversitesi Yaptırma, 
Yaşatma ye Koruma Derneği 
üyeleri tarafından veda 
ziyareti yapıldı.Yurtkuran 
veda ziyaretinde "Gidiyorum 
ama gözüm arkada, keşke 
biraz daha zamanım olsaydı, 
Gemlik'te istediklerimi yapa- 
bilseydim" dedi. Seyfettin 
Şekersöz’ün haberi Syf. 5’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
wwwigemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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llmuriev Havalar Cafe'niniemeli aiıltlı
ATATÜRK

AKP kapatılmadı..
Beklendiği gibi son yıl aldığı hazine yardımından 

mahrum oldu.
Ulusumuz için umarım sağlıklı sonuçlar getirir..
AKP de üzerine düşen dersi çıkarır..
Bence AKP'nin ve onun başının yapması gereken 

tek şey var..
Atatürk ilke ve devrimlerini iyice özümsemek ve 

kendisi için yol gösterici olarak kayıtsız koşulsuz 
kabul etmek,

Bir de Atatürk'ün halkla karşı karşıya geldiğinde 
gösterdiği davranışları örnek almak..Ama özde..

Ben AKP 'ye Atatürk'ün bir anısını anımsatayım ve 
okumalarına olanak sağlayayım.

Diğerlerini de zahmet edip araştırsınlar ve çok çok 
okusunlar.

Mutlaka okudukları her "anı " onlara ışık tutacak..
Belki de bir daha asla "gerilimin" tarafı olmayacak

lar.,

Gazi, çiftliğinde dolaşıp hava alırken oldukça yaşlı 
bir kadına rastladı. Attan inerek bu ihtiyar kadının yanı
na sokuldu.

- Merhaba nine.
Kadın Ata'nın yüzüne bakarak hafif bir sesle; .

' - Merhaba dedi.
- Nereden gelip nereye gidiyorsun?
Kadın şöyle bir duralayıp,
- Neden sordun' ki, dedi. Buraların saabısı mısın? " 

Yoksa bekçisi mi?
Paşa gülümsedi.
- Ne sahibiyim ne de bekçisiyim nine. Bu topraklar 

Türk milletinin malıdır. Buranın bekçisi de Türk-mil- 
letinin kendisidir. Şimdi nereden gelip nereye gittiğini 
söyleyecek misin?

Kadın başını salladı.
. - Tabii söyleyeceğim, ben Sincan'ın köyierindenim 

bey. otun güç bittiği, atın geç
yetışdiği. kavruk köylerinden birindeyim. Bizim 

muhtar bana bilet aldı trene bindirdi, kodum Anqar.ı 
ı geldim

- Muhtar hiçin Ankara ya gönderdi seni?
- Gazı Paşamızı görmem için. Başını pek ağrıttıhi 

da... Benim iki. oğlum gavur harbinde şehit duştu. 
Memleketi gavurdan kurtaran kişiyi bir kez görmeden 
ölmeyeyim diye hep dua ettim durdum. Rüyalarıma 
girdi Gazi Paşa. Bende gün demeyip mıhtara anlatınca, 
o da bana bilet alıverip saldı Angaraya, giceleyin 
geldimdi. Yolu neyi de bilemediğimden işte ağşamdan 
belli böyle kendimi ordan oraya vurup duruyom bey..

- Senin Gazi Paşa'dan başka bir isteğin var mı? 
Kadını birden yüzü sertleşti.

-Tövbe de bey, tövbe de! Daha ne isteyebilirim kj... 
O bizim Vatanımızı gurtardı. Bizi düşmanın elinden 

। kurtardı.Şehitlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi 
I daha ne isteyebilirim Ondan? Onun sayesinde şimdi . 

istediğimiz gibi yaşıyoruz. Şunun bunun gavur 
dölünün köpeği olmaktan onun sayesinde kurtulmadık 
mı? Buralara bir defa yüzünü görmek, ona sağol 
paşam! Demek için düştüm. Onu görmeden ölürsem 
gözler im açık gidecek. Sen efendi bir adama benziy- 
on, bana bir yardım ediver de Gazi Paşayı bulacağım 
yeri deyiver. Atatürk'ün gözleri dolu dolu olmuştu, çok 
duygulandığı her halinden belliydi. Bana dönerek,

- Görüyorsun ya Gökçen, işte bu bizim 
insanımızdır... Benim köylüm, benim vefalı Türk . 
anamdir bu.

Attan indim- Yaşlı kadının elini tuttum anacığım 
dedim, sen gökte aradığını yerde buldun, rüyalarını 
süsleyen, seni buralara kadar koşturan Gazi Paşa yani 
Atatürk işte karşında duruyor.

Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü. 
Elindeki değneği yere fırlatıp, Atatürk'ün ellerine 
sarıldı. Görülecek bir manzaraydı bu.

İkisi de ağlıyordu. İki Türk insanı biri kurtarıcı, biri 
kurtarılan, ana oğul gibi sarmaş dolaş ağlıyorlardı. 
Yaşlı kadın belki on defa öptü atanın ellerini. Ata da 
onun ellerini öptü. Sonra heybesinden küçük bir paket 
çıkarttı. Daha doğrusu beze sarılmış bir köy peyniri. 
Bunu Atatürk'e uzattı;

'-Tek ineğimin sütünden kendi ellerimle yaptım 
Gazi Paşa, bunu sana hediye getirdim, Seversen gene 
yapıp getiririm. Paşa hemen orada bezi açıp peyniri 
yedi. Çok beğendiğini söyledi. Sonra birlikte köşke 
kadar gittik.

Oradakilere şu emri verdi;
'Bu anamızı alın burada iki gün konuk edin. Sonra 

köyüne götürün. Giderken de kendisine üç inek verin 
benim armağanırh olsun.'

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
Umurbey'de 
Belediye tarafından 
ihalesi yapılan 
Kayalar 
kafeterya'nın 
temeli Belediye w 
Başkanı Mehmet 
Güler'in de 
katılımıyla düzenle
nen törenle atıldı. 
Gemlik körfezine 
kuş bakışı bakan ve 
Celal Bayar Vakıf 
Müze, Kütüphane 
ve Anıt mezara çok 
yakın bir konumda 
olan Kayalar Cafe 
Umurbey açısından 
da çok önemli yer 
olacak.
Bunun bilincinde 
olan Umurbey 
Belediyesi Yüksek 
Mimar İsmail Kındır 
ile birlikte bir proje 
üretti, bu projeye 
göre bodrum katta 
153,64 m2, zemin 
katta 144,67 m2, 
çatı arasında 74,93 
m2 olmak üzere 
toplam 373,24 m2 
inşaat alanı

bulunuyor.
Kayalar 
kafeterya'nın 
27 Haziran 2008 
tarihinde gerçek
leşen ilahesinde en 
düşük fiyatı veren 
firma Bora Yapı 
hazırlıklarını 
tamamlayarak temel 
atma töreni gerçek

leşti.
Umurbey Belediye 
başkanı Fatih 
Mehmet Güler temel 
atma töreninde yap
tığı konuşmada "Bu 
gün ilk harcını 
attığımız Kayalar 
Kafeyi 3 ay gibi kısa 
bir zamanda 
tamamlayıp açılışını

yine hep birlikte 
yapacağız. 
Tesisimiz hayırlı, 
uğurlu olsun" dedi 
Umurbey halkının 
büyük ilgi göster
diği ve dualar 
eşliğinde yapılan 
temel atma 
töreninin ardından 
kurban kesildi.

, < SATILIK • KİRALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERLERİ 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik 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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Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 
Anayasa Mahkemesi’nin kararını değerlendirdi

Akıt, “Politikacılar bu
YazıYORUM

I'’ karardan ders almalıdır”
Kemal Akıt, AKP’nirı karadan sonra Türkiye’nin istikrârını sağlaması 

gerektiğini hatırlatarak, iş dünyasının buna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Anayasa 
Mahkemesi’nin 
AKP’nin kapatılması 
ile ilgili davanın 
görüşülmesi sonun
da, kapatılmama 
doğrultusunda karar 
çıkması üzerine, “Bu 
kararı politikacılılar 
bir ikaz görüp, ders 
çıkarmalıdırlar” 
dedi.
Gazetemizin 
muhabirinin soru
larını yanıtlayan 
Kemal Akıt, 
Anayasa 
Mahkemesi’nin 
kararını olumlu bul
duğunu, ülkenin 
istikrara ihtiyacı

Akıt, ekonomiye yönelilmesin! istedi.

bulunduğunu cak tedirginliğini
belirterek şöyle 
konuştu:
“ Bunudan sonra 
güncel mevzu eko 
nömi olmalı.
Hükümet, Unutulan 
ekonomiye dönmeli. 
Kapatıldı, kapatıla-

üzerimizden atmalı 
yız.
Dört elle AB yolun
da ki eksikliklerimizi 
ta m a m l a mâ iiy ıZ.
Türkiye hukuk ; 
devleti olduğunu bu 
kararla göstermiştir.

Bu karardan AKP ve 
ve diğer partiler 
ders almalıdırlar. 
Hukuk çizgisinden, 
laiklikten çıkmama 
lidır.
AKP bu karardan 
sonra Türkiye’nin 
huzur ve istikrarını 
sağlamalıdır.
İş dünyasının buna 
ihtiyacı vardır.
Artık, önümüzü gör 
mek istiyoruz.
Hükümetin öncelikli 
politikası türban 
olmamalı, partiler 
arasında çatışma 
yaşanmamalıdır. 
Biran önce AB’ye 
girmek için ne gere 
kirseyapılmahdır. 
Ekonomi ve insanı 
mız bunu istiyor.

Tartıştığı imam nikahlı karısını tabancayla öldürdü

Cinnet intiharı
Bursa'da, 15 gündür tartıştığı dini nikahlı eşini sırtından vuran bir kişi, 

ardından da tabancayı kafasına sıkarak intihar etti.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Alacahırka Mahallesi 
Çongara Sokak 
üzerinde meydana 
geldi. 1,5 yıl önce 
eşi Serkan E.'den 
boşanarak 4 yaşın
daki kızı Ceren'i
yanına alan Saadet 
Irğa (20), 9 ay önce 
eşinden boşanan 
ve bir engelli 
çocuğu olduğu . 
belirtilen Eren 
Türkoğlu (27) ile 
imam nikahıyla bir
likte yaşamaya

15 gündür sürekli 
tartıştıkları belirtilen 
ailenin sabah 
evlerinden çıkma
ması üzerine, Saadet 
Irğa'nın annesi Sevil

Irğa, pencere camını; 
kırarak içeri 
girdiğinde çiftin 
cesetleriyle 
karşılaştı.
Mahalle sakinlerinin 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen güven
lik güçleri, evde otu
rur vaziyette bulu
nan Saadet Iğra 
sırtından, Eren 
Türkoğlu'nun da 
şakağından vurul
duğunu tesbit etti.
Olayda kullanılan 
tabanca da evde 
bulundu.
Bu arada, mahalle 
sakinleri, silah sesi 
duyduklarını ancak 
havaya ateş edildiği
ni düşünerek ilgilen
mediklerini söyledi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Sü I D'$ Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvıırall 933@hotmail.com I 
ISMMıı . X- oMifflMl . www.milliyet/blog/özcan vural

Haram yiyenler...
Doğruları yazanlar, haram yiyenleri açık

layanlar, bu kişiler veya onları otlakları 
tarafından sevilmiyor..

Yürekleri ve insanlıkları olmadığı içinde 
dedikodularla, imzasız yazılar, e-mailler ile 
bizlere hakaretler yağdırıyorlar!;

Aslında bunlar bizim doğru yolda olduğu
muzu gösteriyor.

Bizlere ı,yani, doğru yolda olanlara güç 
veriyor..

Dini kendine alet edenler', dini saptırarak 
para kazanmaya çalışanlar, kendi günahlarını 
gizlemek için sizi suçlayıp öbür dünya da 
cehenneme gideceğimizi söylüyorlar..

Ben de Allah’ına inanan hakiki Müslüman 
olarak diyorum ki; Kendilerinden farklı 
düşünen insanlara aşağılık sıfatlarla 
hakaretler yağdıran,

Müslümanlığı yaptıkları pisliklere eş 
değer tutan,İslami mücadele âdı altında 
çirkefin de çirkefi bir dille sağa sola çamurlar 
sıçratan adamlar, o "kıldan ince kılıçtan 
keskince" köprüden geçip gideceklerini 
zannediyorlarsa . Söyleyeyim; C(

Ben onlardan önce geçmiş olacağım 
bunu bilin.. , ;
' Ülkede binlerce sigortasız çalıştırılan işçi 
yarken, 15 yaşındaki oğlunu "yaz tatillerinde 
çalıştı" diye sigortalayan, oğluna ğemicikler 
.yumurtalar ,.mısırlar. alanlar "altından ir ak-': 
lar akan" cennet bahçelerinde ağırlanacak
sa...

O gelmeden ben o sofrada olacağım.. T
Onlar cehennem kapısında beklerken ben 

cennet katisından rüzgâr gibi geçip ulu tan
rının huzurunda olacağım..

Eş, dost kayırmacılığının ayyuka çıktlğı bir% 
iktidar devrinde, mal mülk durumları artık 
hesaba gelir olmaktan çıkmış particiler öteki 
dünyalarını kurtardıklarını zannediyorlarsa, 
yine söyleyeyim;

Bu dünya da partilerden kuruş ajmamış 
benim gibi doğrular, öteki dünyada cayır 
cayır yanmaz diye düşünüyorum...

"Haksızlıklar karşısında susarı dilsiz şey
tandır".( Bir ayet) şeklindeki Kuran’ da ki 
bir ayete rağmen, biber gazı atanları ya da 
cop vuranları değir de, biber gazı yiyenleri ya 
da sırtı 'coplananları suçlu bulanlar.

Dini gazetelerinde azgın tekelerini’"’" 
koruyanlar, genç kızlara saldıranlar, yetim 
hakkı yiyenler, iktidara yalakalık yaparak 
ihaleler kapanlar, krediler alanlar, partilerden 
haksız para -pul sahibi olmaya çalışanlar 
"öteki dünya"da Peygamber sancağının 
altında ağırlanacaklarınızannediyorlarsa, 
aldanıyorlar, oraya gelemezlero sancağın 
altında Ben ve benim gibi doğrucular olacak
tır .

Din adına her türlü rezilliği yapanlar ,'14 
yaşında ki kızlara saldıran azgın tekeler, Dini 
elbise -türban satıp üç karım var, şimdi de 
17 yaşında kızla imam nikahı kıyacağım 
diyen yüzsüzler, Şeyhleri ilahi güçleri var, 14 
yaşındaki kızla 80 defa birleştiğini yazan 68 
yaşında ki İlahiyatçı profesör gibi olanlar, ve 
bu İslamcı müteahhit ye borsacılar, ateş 
yüzü görmeden Cennet de huriler arasına 
gireceklerini hayal ediyorlarsa, iyi bilsinler 
başka yere gönderilecekler.

Bu ülke için ölenler .doğrular Cennete 
gidecektir..

otmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik Esnafı artık Bursa Esnaf Odaları İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu tarafından denetlenecek.

Esnaf sıkı denetim altında
Seyfettin 1 
ŞEKERSÖZ 

İşyeri ve Çalışma 
ruhsatı olmayan 
esnafın en yoğun 
olduğu Gemlik 
ilçesinde denetimler 
bundan böyle Bursa 
Esnaf Odaları İşyeri 
Denetleme ve 
Danışmanlık Grubu 
tarafından 
denetlenecek. 
Mehmet Adak 
başkanlığında İlhamı 
Kösem, Emir Ali 
Usta, Burhan Acar ve 
İbrahim Yücel'den 
oluşan denetleme 
grubu Gemlik Esnaf. 
Odası Başkanı 
İbrahim Talanla bir
likte yaptıkları işyeri 
denetlemelerinde 
özellikle Erkek 
berberi, bayan 
kuaförü ve çiçekçileri 
denetledi.
Yapılan denetlemel- 

i; erde bı’r çok işyerinin 
| gerekli belgelere 

sahip^olmadiğı belir
lenirken haklarında 

tutanak tutuldu. 
Denetleme grubu 
başkanı Mehmet 
Adak, nüfusu 100 
bine yaklaşan Gemlik 
gibi bir ilçede bu tür 
işyerlerinin bulun
masının normal 
olmadığını belirterek, 
"Bundan sonra 
grubunum olarak 
GemlWesnafr sürekli 
denetlenecek, bu işi 
Gemlik Belediyesinin 
yapması gerekirken 
bizim yapmamız 
üzücü oluyor" dedi. 
İşyeri açma ve çalış
ma ruhsatı ile vergi 
kaydi ve oda üyeliği 
bulunmayan esnafın 
en kısa zamanda bel
gelerini tamamla
malarını isteyen 
Denetleme ekibi, 
berber, kuaför ve 
çiçekçi esnafına yap
tıkları denetlemeyi 
diğer esnafa da 
y^ıpacaklarfnı 
b i l’d ire re k " D i g e r .. 
esnaf hazırlıklı olsun, 
her an kendilerini 
demetleyebiliriz"

duyurusunda bulun
dular. Gemlik Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
yapılan denetlemeler 
hakkında bilgi 
verirken, Gemlik, 
Belediyesinin 
denetleme yapma*- 
maşı. (nedeniyle 
esnafın mağdur

olduğunu, bu neden
le de Bursa Ezsnaf 
Odasından yardım 
istediklerini söyledi. 
Kaymakamlık başta 
olmak üzere Gemlik 
Belediyesi ile İlçe 
Tarım Müdürlüğü, 
Sağlık Grup 
Başkanlığına özellikle 
açıkta gıda satışı 

yapan seyyarların 
denetlenmesini iste
diklerini ancak yeterli 
sonuç alamadıkları 
için Bursa'dan destek 
istediklerini belirterek 
"Esnafımız işyeri^ 
açma ve çalışma ruh
satları yoksa bunları 
tamamlasınlar, aksi 
halde kendileri vergi 

dairesine kaçak esnaf. I 
olarak bildirilecekler" || 
dedi.
Denetlemelerde hak- .1 
larında tutanak hazır- ( 
lanan işyerlerinin , 
vergi dairesi ile 
belediye zabıtasına fl 
bildirilerek gerekli n
işlemlerin yapılması »
istenecek.

"Muhtarlara verniğim sözü tutuşorum”
...Seyfettin 
,ŞEKERSÖZ

I Belediye Başkanı 
I Mehmet Jurgut, 4 
ı mahalle muhtarı için 

yaptırdığı Muhtarlık 
Hizmet bürolarının 
önümüzdeki gün
lerde tamam
lanacağını açıkla
yarak "Muhtarlara 
verdiğim hizfnet 
büroları sözümü 
yerine getiriyorum" 
dedi.
Eski itfaiye 
binası yanında 
belediye tarafından 
kamulaştırılan alanda 
bir süre önce 
başlayan çahşmalar- 
da>çevre 
düzenlemesine 
geçildi.
40 metrekarelik iki 
bürodan oluşan 
hizmet bürolarında 
iki muhtarlık yan 
yana bulunuyor.

I Isıtma ve soğutmalı 
। klimaların da takıldığı 

mühtarlık bürolarının 
bir tanesi 20 

' metrekare oluyor ye

içinde lavobası 
bulunuyor. 
Bahkpazarı, 
Halitpaşa, Kayhan ve 
Orhaniye Mahalle 
Muhtarlıklarının 
hizmet vereceği 
binalar açılışları 
yapıldıktan sonra 
muhtarlara teslim

edilecek.
Yeri konusunda bir 
süre tartışma yaratan 
muhtarlık bürolarının 
kısa sürede yapıldığı
na dikkat çeken 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, "Ben 
vatandaşlarıma 
verdiğim söz gibi

muhtarlara verdiğim 
sözü de tuttum, 
onları mahalle halkı
na daha iyi hizmet 
verme olanağı 
yaratan bürolarını en 
kısa sürede çevre 
düzenlemesi 
yapılarak teslim ede
ceğim" dedi.

“Bursa’nın iki en önemli gündemi 
ieotermal enerji ve deprem"

AK Parti Bursa İl 
Başkanı Sedat Yalçın, 
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Üyeleri’nin 
ziyareti sırasında 
yaptığı açıklamada 
Jeotermal Enerji ve 
deprem konusunun 
Bursa’nın en önemli 
gündemleri olması 
gerektiğini belirtti. 
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Bursa 
Temsilciliği üyeleri 
AK Parti Bursa İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın'ı ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında 
önemli açıklamalar 
yapan Başkan Yalçın, 
Bursa’nın gündemi
nin en önemli iki 
maddesinin, jeoter
mal enerji ve 
depreme karşı alı
nacak önlemler 
olduğunu ifade etti. 
Jeoloji Mühendisleri 
Odası temsilcilerini 
makamında kabul 
eden İl Başkanı Sedat 
Yalçın, sivil toplüm 
örgütlerinin 
demokrasinin ayrıl
maz bir parçası 
olduğunun altını çiz
erek; "Ortak bileşeni

miz olan demokrasi . 
adının geçtiği her 
yerde hepimiz sis- ş 
temin içerisinde 
olmalıyız." dedi.
Başkan Yalçın, enerji I 
sorununun ülkenin 
gündemine otur
duğunu vurgula
yarak, Devlet
Planlama Teşkilatı'nın 1 
yaptığı planlarda artık I 
enerji yatırımlarına 
öncelik verdiğini 
hatırlattı. Yalçın, ener
ji kaynaklarının 
doğalgaz ve petrolle 
sınırlı kalmadan 
çeşitlendirilmesi 
gerektiğini söyley
erek şunları kaydetti: 
"Enerji kaynakları 
süratle çeşitlendi
rilmeli, Bursa'da M
valilik ve il özel N
idaresinin jeotermal 
enerji kaynaklarının 
araştırılmasına yöne- H 
iik çalışması Bursa 
için tam bir devrim 
olabilir. Kentin tüm 
ısınmasının jeotermal H 
olarak sağlanması ve | 
sıcak su turizmi 
kente çok büyük 
katkı sağlar. Şeklinde 
konuştu.
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Ders çıkarmak
11 üyeli Anayasa 

mahkemesinin 6 üyesi 
AKP’nin kapatılması doğrul
tusunda oy kullanırken, bir tek 
Anaya Mahkamesi başkanı 
kapatılmaması yönünde oy 

^dlanmıştır.
\Yjye iseHazine Yardımı 
kesilmesi istemiş.

* Bu hukuk dilinde AKP’ye bir müeyyi 
dedir.

Yani cezadır.
AKP ülkenin en büyük mahkemesi 

tarafından cezalandırılmıştır.
Adli sicili bozulmuştur.
Bozul sicilli bir partidir AKP..
Ve Türkiyeyi bu parti yönetmeye devam 

edecektir.
Başta AKP olmak üzere tüm partiler, bu 

kararlardan ders almak zorundadırlar.
AKP bundan sonra Türkiyenin hassas 

karnı olan laiklik üzerine siyaset yapamaz.
Tarikatlarla olan bağlarını sürdüremez.
Sürdürdüğü takdirde başı beladan kurtul

maz.
Demokrasiyi sandıktan oy alma olarak 

gören zihniyetin bu karar hukuğa tosla
masıdır.

Eğer Anayasa Mahkemesi AKP’yi kapat- 
saydı siz dünkü besleme basını görmeliy
diniz.

Şimdi dut yemiş bülbül gibiler.
Daha düne kadar ne Anayasa 

Mahkemesi’ne, ne Danıştay’a ne de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_gııler@hotmail.co«n

buYargıtay’a söylemedik sözleri kalmayan 
gürüh, kararın “Kapatılmama” yönünde 
çıkmasından sonra şimdilik saldırılarını 
durdurdular.

Bu basını iyi izleyin.
Kurtuluş Savaşı sonrasi İstanbul basının

dan farkı olmayan medyaya iyi bakın.
Kararın açıklanacağı gün Independent 

Gazetesi’nin başyazısında dikkatimi çeken

çok önelli bir sözcük vardı.
Bunu Dünkü Hürriyet’te Bekir 

Coşkun yazmış.
Ne demiş Başyazar:
“ Dünyanın en önemli siyasi pro

jesi tehlikede. ”
Yani AKP kapatılrsa AB ve 

ABD’nin uygumladığı dünyanın en 
önemli siyasi projesi dumura 

uğrayacak..
Yara alacak..
Peki bu proje nedir?
Şöyle yazıyor başyazar:
“ Müslüman, ama demokratik bir yaratma 

projesi”
Yani bizim, “Ilımlı İslam” dediğimiz, Bü 

yük Ortadoğu Projesi (BOP)..
Türkiye de AKP iktidarı bir oyunun parça 

sidir.
Buna hala görmek sitemeyenler Indepen- 

dent başyazarın yazısını okusunlar.
Bu gazete AB’nin ve ABD’nin sözcüsü 

dür.
Müslüman kimliğe batkılı kılıf uydurma.. 
İslâmî siyasetin aleti yapma!
Hıristiyan ülkelerin seneryolarını uygula

ma..
Türkiye bu karardan sonra yeni bir 

döneme girecek mi?
AKP değişecek mi?
Bana göre zor.
Yapı değişmedikçe, kafalar değişmedikçe 

bu sıkıntılar yine yaşarız.

Mııı Mıım'ı itli amil
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

ı Ağustos 2008 fari
linde görevi sona 
recek olan Uludağ 
İniversitesi Rektörü 
*rof. Dr. Mustafa 
urtkuran'a Gemlik 
İniversitesi Yaptırma, 
aşatma ve Koruma 
lerneği üyeleri 
^rafından veda 
iyareti yapıldı, 
iyarette, Rektör 
lustafa Yurtkuran'a 
ernek Başkanı Hakkı 
akır ve Gemlik'li 
lan emekli Prof. Dr. 
üksel Bektöre 
ırafından Gemlikliler 
dına teşekkür plaketi 
erildi.
ıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Müfit Parlak, 
Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr.
Haşan Batmaz, Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Genç'in 
de hazır bulunduğu 
ziyarette, kendisini 
bir Gemlikli olarak 
gördüğünü söyleyen 
Rektör Yurtkuran, 
"Gidiyorum ama 
gözüm arkada, keşke 
biraz daha zamanım 
olsaydı, Gemlik'te 
istediklerimi yapa- 
bilseydim" dedi.
GEMLİK İÇİN 
TEPKİ ALDIM 
Gemlik Üniversitesi'ni 
ortaya attığı için 
Bursa'da özellikle ikti
dar partisi siyasetçi

lerinden büyük tepki 
aldığını söyleyen 
Yurtkuran, "Gemlik 
için çok tepki aldım. 
Hukuk Fakültesini 
Gemlik'e kaptırdı diy
erek burada seçim 
propagandası yap
tılar. Gemlik son 
derece ufku geniş 
tutulması gereken bir 
yerdir. Bu nedenle 
Gemliklilere çok iş 
düşüyor" diye konuş
tu. Veriler teşekkür 
plaketinden çok 
mutlu olduğunun da 
altını çizen Prof.
Yurtkuran, "Biz 
Gemlik'e ikinci 
üniversite kurmak 
için çalıştığımızda 
bazı kişiler ortaya 
çıkıp Köy 
Hizmetlerinden ver
ilen yere vakıf üniver
sitesi kurulması için 
uğraşıyorlar ve 
Gemlik Üniversitesi 
bu nedenle çok zor 
gözüküyor. Ben 
kendilerine ikinci 
üniversite için işte 
Gemlik dedim ve bu 
nedenle bana cephe 
aldılar" şeklinde 
konuştu.
YURT BİNASINI

M

İMZALAYACAĞIM 
Görevde Cuma ve 
Pazartesi olmak üzere 
sadece iki iş 
gününün kaldığına 
işaret eden Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, Gemlik 
Yerleşkesi içinde 
15 aydan bu yana 
yapılması için bek
letilen yurt binası için 
imza atacağı müjdesi
ni verdi. Bazı kararları 
rektörlüğe gelecek 
kişiye bırakmak iste
diğini söyleyen 
Yurtkuran, dernek 
üyelerinin ısrarı üzer
ine "Pazartesi günü 
kararı imzalayacağım, 
atacağım imza ile her
halde beni asacak

değiller, içiniz rahat 
olsun Pazartesi günü 
bu iş bitecek" dedi. 
Bilindiği gibi annesi 
Nevin Bedizci'nin 
vasiyetini yerine 
getirmek isteyen 
makine Mühendisi 

İbrahim Bedizci, 
Yerleşke içinde 
öğrenci yurdu yaptır
mak için yaklaşık 15 
ay önce girişimlerde 
bulunmasına rağmen 
sonuç alamamıştı.
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Büyükşehir'deıı modern bir üst geçit daha
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
projelendirilen ve 
Harput Grup desteği 
ile gerçekleştirilen 
Zübeydehanım Üst
geçidi, sade bir tören
le hizmete açıldı. Üst
geçit sayesinde yay
alar güvenli bir şek
ilde, hasta ve yaşlılar
da asansörle karşıdan 
karşıya geçebilecek. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin, 
özel sektör işbirliği.ile 
yapımı gerçekleştirilen 
Zübeydehanım. Üst- 
geçidi’rii halkın hizme
tine sunmanın mutlu
luğunu yaşadıklarını 
söyledi. Başkan Şahin, 
Büyükşehir - 
Belediyesinin hizmet 
zincirine her geçen 
gün yeni yatırımları 
eklediğini dile getir
erek. “İmzamızı 
attığımız yatırımlarla 
ve açılışlarla Bursa’ya 
hizmet aşkımız daha 
da büyüyor. 2008 yılı 
Bursa’nın değişim ve 
dönüşümdeki 
meyvelerini vermesi 
açısından oldukça 
bereketli geçiyor. Bu 
ay içerisinde 
BESAŞ'tan Filament

Köprülü Kavşağı'nın 
2. etabına, BursaRay 
C etabının imza 
töreninden Fidyekızık 
Semt Sahası açılışına 
kadar pek çok çalış
mada bir araya geldik. 
Bursa’nın yerel yöne
timlerdeki hizmet 
anlayışının çıtası yük
seldi. Çıta yükseldikçe 
hemşehrilerimizin 
Bursa’da yaşama mut
lulukları daha da artıy
or” dedi.
4 yılda 9. üstgeçit 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin.şu anda 
160 noktada çalış
malarını 
sürdürdüğünü ifade 
eden Şahin, “Bursa, 
üzerine çöreklenen 
rehaveti atmış, gele
ceğinin planlarını yap
maktadır. Terrhinal 
Üstgeçidi’nden sonra 
aynı modern özellik
lere sahip plan 35 
metre uzunluğundaki 
Zübeydehanırçi Üst- 
geçidi’ni de hizmete 
açmanın sevincini 
yaşıyoruz. Artık 
hemşehrilerimiz, 
cadde üzerinden 
güvenli bif-.halde 
karşıdan karşıya geçe
bilecek” dedi. 4 yılda

yapılan 9. üstgeçit 
olan Zübeydehanım 
iüştgeçidi’nin kullanı
ma açılmasıyla birlikte 
araç trafiğinin de 
düzene gireceğini { 
belirten Şahin, 
çevrede bulunan 
okullar ve yurt öğren
cilerine Hüdavendigar, 
Kükürtlü, Çekirge ve 
Dikkaldırım mahal
lelerinin sakinlerinin, 
de canlarını tehlikeye 
atmadan, karşıdan 
karşıya geçebilecek
lerini kaydetti.
Bursa’daki üstgeçitler 
yenileniyor 
Zübeydehanım 
Doğumevi Kavşağı ile 
Acemler Trafik Şube 
Müdürlüğü arasındaki 

tüm yaya geçişlerinin 
kaldırıldığını söyleyen 
Başkan Şahin, 
Bursa’daki diğer 8 üst
geçidin de yenilenerek 
yaya geçişlerinin daha 
güvenli/hale getirile
ceğini müjdeledi.
Başkan Şahin, 
“Bir yol, bir köprü 
açmağın yanı sıra> 
vatandaşlarımızla 
gönül köprüsü kurmak 
bizim için önemlidir. 
İnsanlara faydalı 
olmanın mutluluğu ise 
kelimelerle anlatıla
maz. Hizmet yağmuru
muz devam edecek. 
Bu yağmur; A ' 
Bursa’nın topraklarına 
bereket katmaya 
devam edecek.

iuıı'iıMlıllıı
HiıılM

Bursa’nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
kaçak yapıldığı 
tespit edilen 
tamamlanmış ve 
inşaat halindeki 11 
bina, belediye ekip
lerince yıkıldı.
Yıldırım Belediyesi 
yıkım ekipleri 
tarafından, İlçe 
Jandarma 
Komutanhğı'na 
bağlı ekiplerin 
yoğun güvenlik 
önlemleri altında 
Değirmenönü, 
Hacivat, Şirinevler, 
Hamamiıkızık, 
Karapınar, Vakıf ve 
Samanlı mahal
lelerinde tespit 
edilen kaçak 
binaları yıkıldı. 
Gerçekleştirilen 
yıkımlar sırasında, 
ekiplerle vatan
daşlar arasında 
zaman zaman 
tartışmalar 
yaşanırken, alınan 
güvenlik önlemleri 

neticesinde üzücü 
olayların yaşan
masına müsade 
edilmedi.
Bazı vatandaşlar 
ile jandarma ve 
yıkım ekipleri 
arasında tartışmalar 
yaşânırken, bazı 
ev sahipleri ise 
gözyaşlarına hakim 
olamadı.
Birkaç ev sahibinin 
ise yıkıma karşı 
çıkmalarına 
müsade etmeyen 
jandarma ekipleri 
olayların 
büyümemesi için 
sözkonusu kişileri 
uyardı. Bazı vatan
daşlar ise evlerinin 
yıkılmasını önlemek 
için çocukları ile 
evden çıkmak 
istemedi. Jandarma 
ekipleri eşliğinde 
eve giren zabıta 
ekipleri, baba ve 
oğlunu evden 
çıkararak yıkımı 
gerçekleştirdi.

GEMLİK’TE BİR İLK
S m MİİHİZİ M5M TEKOffiİ İ£ liujmû

DOMINIZI SlÂYT GÖSTERİSİ İLE 
ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN « 
^UTULMAZ OLSUN...

CD KUTULARI İÇİNDE ÖZEL TASARIM SLAYT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
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



1 Ağustos 2008 Cuma Gemlik Körfez Sav fa 7

Çankaya'dan ilk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Gül, 
AK Parti hakkındaki 
kararla ilgili ilk açık
lamayı yaptı. Gül, 
herkesin öncelikli 
gündem maddeleri- 
ne odaklanmasını

' istedi. İşte onlar: 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Türkiye'nin 
demokrasinin bütün 
kurumlarıyla işlediği 
bir hukuk devleti 
olduğunu belirterek, 
"Bütün kuram
larımız Anayasa'dan 
kaynaklanan görev
lerini yerine 
getirmektedirler. Bu 
tespitler son aylarda 
yaşanmış olan 
siyasi ve hukuki 
tartışmalar ve 
süreçler bakımından 
da geçerlidir" açık
laması yaptı. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
"Önümüzdeki 
dönemde, başta 
hükümet olmak 
üzere herkesin, 
uluslararası siyasi 
ve ekonomik 
gelişmeleri de 
dikkate alarak, 
ülkenin öncelikli 
gündem maddeleri

TBMM'nin yarın 
tatile girmesi Meclis 
Genel Kurulu'nda 
kabul edildi.
AK Parti grup 
başkanvekilleri, 
Meclisin tatile 
girmesi konusunda 
MHP, CHP. ve DTP 
grup başkanvekilleri 
ile görüştü.. Partiler 
Meclis'in yarın tatile 
girmesi konusunda 
anlaştı.
AK Parti Grup 
Başkanvekili 
Sadullah Ergin, 
görüşmenin ardın
dan gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
7 tasarı ve teklifin 
TBMM Genel 
Kurulunda 
görüşülmesinin 
ardından Meclisin 
tatile girmesini iste
diklerini söyledi. 
Ergin, "Bu konuda 
gruplar arasında bir 
anlayış birliği oluş
muştur" dedi. 
Meclis, görüşmel
erde 7 tasarı ve tek

üzerinde daha fazla 
odaklanmasını 
gerekli görüyorum" 
dedi.
Çankaya 
Köşkü'nden 
yapılan yazılı açıkla
ma şöyle: 
Sayın 
Cumhurbaşkanımız, 
aşağıdaki açıkla
manın kamuoyuna 
duyurulmasını 
istemişlerdir: 
"Türkiye, 
demokrasinin 
bütün kuramlarıyla 
işlemekte olduğu 
bir hukuk devletidir. 
Bütün kuramlarımız, 
Anayasadan kay
naklanan görevlerini 
yerine getirmekte
dirler.
Bu tespitler, son 
aylarda yaşanmış 
olan siyasi ve 
hukuki tartışmalar 
ve süreçler 
bakımından da 
geçerlidir.
Önümüzdeki 
dönemde, başta 
Hükümet olmak 
üzere herkesin, 
uluslararası siyasi 
ve ekonomik 
gelişmeleri de 
dikkate alarak, 

lifin yasalaşması 
halinde 1 Ekime 
kadar tatile girecek. 
TBMM Genel Kurulu, 
Başkanvekili Eyyüp 
Cenap Gülpınar'ın 
başkanlığında dün 
saat 13.00'te toplan
tı. Buğday ve yem 
bitkileri üreticilerinin 
sorunlarıyla ilgili 
gündem dışı söz 
alan CHP Tekirdağ 
Milletvekili Enis 
Tütüncü, buğday ve 
yem bitkisi üretici- . 
lerine bu yıl çok 
ciddi bir darbe 
vurulduğunu ileri 
sürdü"1938 yılından 
bu yana ilk defa 
buğday taban fiyat
ları açıklanmadı, 
tarım ve hayvan 
üreticileri kan ağlıy
or" diyen Tütüncü, 
Trakya bölgesinde 
hasat öncesi 600 bin 
lira olan buğday fiy
atlarının, 440-450 
liraya düştüğünü 
söyledi. Tütüncü, 
buğday fiyatları aza

ülkenin öncelikli 
gündem maddeleri 
üzerinde daha fazla 
odaklanmasını 
gerekli görüyorum. 
Bu öncelikler 
arasında, terörle 
mücadelemizde 
nihai başarıya 
ulaşılmasını, 
ekonomik-siyasi 
reform süreçlerinin 
devamını, AB ile 
tam üyelik müzak
erelerinin tamamlan
masını ve dış poli
tikadaki barışçı 
çabalarımızın sonuç 
vermesini saymak 
mümkündür, 
Bu amaçla, 

lırken, un fiyatlarının 
arttığına dikkati çek
erek, bu durumda 
hem üreticilerin, 
hem de tüketicilerin 
kaybettiğini bildirdi. 
MHP Grup 
Başkanvekili, İzmir 
Milletvekili Oktay 
Vural da Uşak'ın 
ekonomik sorun
larıyla ilgili yaptığı 
gündem dışı konuş
mada, kentte 2006 
yılında kurulan 
üniversitenin yer- 
leşkesi ile ilgili 
sorunların devam 
ettiğini belirtti. 
Üniversite yer- 
leşkesinin ormanlık 
alana kurulacağını 
anımsatan Vural, 
burayla ilgili hukuki 
sorunların da bir an 
evvel çözüme 
kavuşturulması 
gerektiğini söyledi. 
-MECLİS TATİLE 
GİRİYOR...- 
TBMM Genel 
Kurulunda, Danışma 
Kurulu önerisi kabul 

toplumumuz içinde
ki iletişimin, 
güvenin ve uyumun 
daha da 
güçlendirilmesi 
suretiyle, hep birlik
te çalışmamız 
gerektiğini 
düşünüyorum.
Söz konusu öncelik
lere yoğunlaş
mamızın, ülkemizde 
istikrar, güven ve 
refahıh pekişme
sine, Türkiye’nin 
uzun vadede de 
öngörülebilir bir 
ülke özelliğini koru
masına büyük katkı 
sağlayacağına 
inanıyorum." dedi.

edildi. Öneriye göre, 
bazı kanun tasarı ve 
tekliflerinin gün
demdeki sıralaması 
değiştirildi. Buna 
göre, sosyal güven
lik prim alacakları, 
TÜBİTAK, 
Kayseri'de Melikgazi 
Üniversitesi kurul- . 
ması, elektronik 
haberleşme, Atatürk 
Orman Çiftliği, seya
hat acenteleri, kamu 
kuramlarının birbir
lerinden alacaklarını 
düzenleyen teklif ve 
tasarılar gündemin 
ilk sırasına alındı. 
Gündemin ilk 
sıralarına çekilen 
7 tasarı ve teklifin 
görüşmelerinin 
bugün tamamlan
ması halinde Meclis 
bugün tatile girecek. 
Söz konusu tasarı 
ve tekliflerin tamam
lanamaması halinde 
Genel Kurul bugün 
saat 14.00'te 
yeniden toplanacak.

Sezer. Bu katar AK Parti yi 
yenmesansıtamdı

Sezer, yaptığı açık
lamada, Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcılığının AK 
Parti'nin kapatıl
ması istemiyle 
açtığı davada 
Anayasa 
Mahkemesinin 
verdiği kararın, 
"aslında AK 
Parti'nin laikliğe 
karşı fiillerin odağı 
haline geldiğini 
gösterdiğini, ancak 

| henüz kapatıl- 
, masını gerektirecek 

aşamada 
olmadığını ifade 
ettiğini" söyledi. 
Sezer, "Anayasa 
Mahkemesinin 
kararı tartışılma
ması gereken bir 
karar. Sıkıntı var 
ülkede, ama sıkın
tıları aşacak sağ 
duyuyu siyasette 
hepimizin göster
mesi gerekiyor. 
Ama aynı zamanda 
bu karar bize, AK 
Parti'yi siyasetten 
yenme imkanı 
tanıdı. AK Parti'yi 
siyaseten 
yeneceğiz ve 
Türkiye'yi aydınlık, 
zenginlik ve sosyal 
adaletin gerçek
leştirildiği, sistemin 
sağlıklı işlediği bir 
noktaya taşıya
cağız. Bundan kim
senin şüphesi 
olmasın" dedi.
"Ergenekon" soruş
turmasını da değer
lendiren Sezer, 
soruşturmanın 
toplumda saygın 
bazı kişileri de zan 
altında bırakacak 
bir dava olduğunu 
ancak 
çeteleşmelere, yasa 
dışı girişimlere hiç 
kimsenin prim 
veremeyeceğini 
belirtti.
DSP'nin darbelere 
karşı duruşuyla 

tanınan, aslında 
darbelere karşı 
duruşuyla var olan 
bir parti olduğunu 
anlatan Sezer, 
Ergenekon 
davasının Türk 
Silahlı Kuvvetlerini 
yıpratmaması 
gerektiğini 
düşündüğünü ifade 
etti.
Hükümetin toplumu 
baskı altında tut
maya hakkı 
olmadığını da 
bildiren Sezer, 
Türkiye'nin 
demokrasi 
içerisinde laik, çağ
daş cumhuriyetini 
koruma kararlığın
da olduğunu dile 
getirdi.
-GÜNGÖREN'DEKİ 
PATLAMALAR- 
Sezer, 
Güngören'deki pat
lamalar sonrası 
yaşanan can ve mal 
kayıplarının yürek
lerini yaktığını 
belirterek, şöyle 
konuştu:
"Türkiye 
zayıfladıkça 
hükümet üzerine 
düşeni gereğince 
yapamadıkça işte 
bu tür gelişimler de 
hız kazanıyor. Yani 
Türkiye iyi 
yönetilmiyor. İyi 
yönetilmeyen 
Türkiye'de terör 
dahil her türlü gir
işim toplumu tedir
gin ediyor. Bunu 
birlik ve beraberlik 
içerisinde ama 
Ciddi bir devlet 
anlayışıyla, ciddi 
bir hükümet 
anlayışıyla aşabili
riz. Bugün 
Türkiye'yi yöneten
lerden ciddi devlet 
anlayışı, hükümet 
anlayışı olmadığı 
çok açık. DSP üzer
ine düşeni gereği 
gibi yapıyor.
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Bombacı hainin kimliği belirlendi
İstanbul Terörle 
Mücadele ekipleri, 
kanlı saldırıyla ilgili 
çok yönlü araştır
malarını sürdürüyor. 
Güngören'deki 
saldırıyı gerçek
leştiren hainin kim
liği belirlendi.
Olayın ardından 
saldırının yaşandığı 
Menderes 
Caddesi'ni gören 
MOBESE ve özel 
güvenlik kamer
alarını incelemeye 
alan polis, bom
bacıların 2 kişi 
olduğunu belir
lemişti.
Eşkalleri tespit 
edilen bombacılar
dan birinin kimliğil ' 
de belirlendi.

Mayının yaraladifli asker şehit oldu
Hakkari'nin Şemdinli 
ilçesi kırsalında 
teröristlerin yola 
döşediği mayının 
patlaması sonucu 
yaralanıp kaldırıldığı 
hastanede şehit . 
olan jandarma er

. Muzaffer Gültekin, 
Şanlıurfa'nın

I Viranşehir ilçesinde 
düzenlenen törenin 
ardından toprağa 
verildi.
Alınan bilgiye göre, 
Şemdinli'nin Altınsu 
köyü kırsalında terör 
örgütü PKK mensu- 

। plarınca döşenen 
I mayının patlaması 

sonucu yaralanan 
Gültekin, tedavi 
gördüğü Gülhane 
Askeri Tıp 
Akademisinde 
(GATA) dün şehit 
oldu.

Kimlik bilgileri saklı 
tutulan bombacının 
ev ve irtibatlı olduğu 
adreslere terörle 
mücadele ekipleri 
operasyon düzenle
di. Operasyonlarda 
terör suçundan 
sabıkası olduğu ileri 
sürülen bombacının 
son anda kaçtığı 
iddia edildi. Polis, 
baskın düzenlenen 
adreslerde bulunan 
ve bombacıyla irt
ibat halinde olan 9 
kişiyi gözaltına aldı. 
Terörle Mücadele 
Şubesi'ne götürülen 
9 kişinin pat
layıcıları bırakan 
terörist ya da* 
teröristlerle bağlan
tıları araştırılıyor.

Şehit Gültekin için 
bugün Viranşehir 
ilçesinde cenaze 
töreni düzenlendi. 
Viranşehir 
Kaymakamlığı önün
deki törende şehidin 
öz geçmişinin okun
masının ardından, 
şehit için cenaze 
namazı kılındı.

Yaşamdan
Çizgiler

İstanbul Valisi 
Muammer Güler de, 
dün öğle saatlerinde 
İstanbul Emniyet 
Müdürü Celalettin 
Cerrah'ı makamında 
ziyaret etti.
Soruşturmayla ilgili:, 
bilgi alan Güler, 
emniyetten çıkışın

Daha sonra bir süre 
omuzlarda taşınan 
Gültekin, askeri 
cenaze aracıyla 
götürüldüğü 
mezarlıkta toprağa 
verildi. Cenaze töre
nine şehidin ailesi, 
yakınları, Şanlıurfa 
Valisi Yusuf 
Yavaşcan, 20. Zırhlı

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com

da saldırının 
arkasındaki örgütü 
adını vermeden PKK 
olarak işaret etti. 
Vali Güler yaptığı 
açıklamada "Biz bu 
alçaklan geçmişteki 
eylemlerinden de 
tanıyoruz" diye 
konuştu.

Tugay Komutanı^ 
Tuğgeneral Ahmet 
Kemal Emren, İl 
Jandarma Komutanı 
Al’bay. Fahri Cici, 
Viranşehir^ 
kaymakamı Öğün 
Bahadır ve askeri . 
yetkililer ile vatan- . J 
daşlar katıldı. 
Bu arada törende 
fenalık geçiren 
şehidin kardeşi 
ve yakınlarına 
buradaki sağlık 
görevlilerince müda
hale edildi.
Törene katılan bazı 
askeri yetkililer, 
şehidin yakınlarını 
teselli etmeye 
çalışırken, 
bazılarının da 
gözyaşlarına hakim 
olamadıkları 
gözlendi.

Ayrılık Bırakmaktır
Ayrılık, yaşamın içersinden yer 

almakla birlikte, geçici ve kalıcılığın 
yanında çok sohbette ayrılığın haberci
sidir. Halk türküsünde dediği gibi 
"Çok muhabbet tez ayrılık getirir" Ne 
kadar kötü şartlar gelirse gelsin 
üzücüdür. Geceleri uyutmayan yanı da 
mevcuttur.

Bir bütünün ikiye bölünüşü,bir 
ilişkiyi bitiren yeni başlangıçlara kapı 
açan bir serüveni sonlandırandır.

Üzüntüsü önce gelirse öfkeye 
dönüştüğü de olur, özlemi ye de 
beraberinde getirir... Kalplerdeki ağır
lıktır ayrılık...

Bazen de bir sözcükle başlayan ve 
dönüşü olmayan bir yoldur. Dostlar 
arasında yaşandığında çok daha 
sancılıdır....

Sevgilinin tenine dokunma hakkının 
elinden alınması; hiç tanışmamış gibi 
olmaktır. Saksıda solgun bir çiçek; 
ağaçtaki yaprakların döküldüğünde 
ağacın çıplak kalmasıdır. Bir dalganın 
en tepesinde taşınarak kıyıya vurup 
bırakılmış olmaktır. İstemeden 
yaşadığı kentte veda ediş içindeki 
tasayı da beraberinde götürmektir.

İnsanlar arasında mesafenin artması 
yollarının ayrılmasıdır.Çok istense de 
orada duramamak ve yanında olama
maktır. İstenilmediği halde yapılması 
zorunlu olduğu anlarda insana 
derinden bir yalnızlık hissettirerek yok
luğuna alışmayı da getirir.

Orhan Veli'nin "Ayrılış" şiiriyle 
yazımızı bağlayalım;

Baka kahrım giden geminin ardın
dan

Atamam kendimi denize dünya 
güzel

Sende erkeklik var ağlayamam.

Danıştay'dan kalp hastalarına müjde
Danıştay 2. Dairesi, 
kalp hastalarını 
mutlu edecek bir 
karara imza attı. 
Danıştay 2. 
Dairesi'nin 
verdiği emsal 
karara göre, 
doktor raporuyla 
kalbine ilaçlı stent 
takılmasına karar 
verilen hastalar, 
ödedikleri parayı 
Maliye 
Bakanlığından alma 
hakkına sahip ola
cak. Böylece, 2 bin 
ile 3 bin 500 YTL'ye 

mal olan ilaçlı stent- 
lerin parasını hasta
lar değil devlet 
ödeyecek.
Ankara'da yaşayan 
emekli öğretmene, 
yaşadığı kalp rahat
sızlığı nedeniyle 
tedavi gördüğü has
tanede, rahatsı
zlığının giderilmesi 
için ilaçlı kalp stenti 
takılmasına karar 
verildi. Yaklaşık 3 
bin YTL ödeyerek 
ilaçlı stent taktıran 
öğretmen, İdare 
Mahkemesi'ne dava

açarak, "Emekli ve 
Malullük Aylığı 
Bağlanmış 
Olanlarla, Bunların 
Kanunen Bakmakla 
Yükümlü 
Bulundukları 
Aile Fertleri;‘D ul®^ 
ve Yetim Aylığı 
Alanların Muayene 
ve Tedavileri 
Hakkında 
Yönetmelik” 
nedeniyle 
kendisine ödeme 
yapılmamasına 
ilişkin işlemin iptali- 
ni talep etti._

Bu talebi Bölge 
İdare Mahkemesi 
tarafından red
dedilen emekli" . 
öğretmen kararı 
temyiz etti. Kararın 
temyiz incelemesini 
yapan Danıştay 2. 
Dairesi, ilaçlı 
stent parasının 
ödenmesi gerek
tiğine karar 
vererek kalp hasta
larını sevin
dirdi.Danıştay'ın 
verdiği emsal karar
da, “Piyasa araştır- 
ması yapılarak stan

dartlara uygun ilaçlı 
stentler arasından 
bedeli en uygun 
olanının
Sandıkça tespit 
edilmesi gerekir 
iken, Sağlık 
Bakanhğı'nca 
ara kararına 
verilen cevap 
içeriğinden; ilaçlı 
stent ile uygulanma 
yeri ve şekli 
dışında teknik benz
erliği bulunmayan, 
ilaçsız stent için fir
malarla yapılan 
anlaşma, sonucu 

belirlenen 
150 Avro+KDV 
üzerinden 
hesaplama 
yapılarak, davacıya 
sadece
298,94 YTL öden
mesi suretiyle 
sosyal hukuk devleti 
ilkesi ve anılan 
mevzuat hüküm
leriyle çelişir bir 
şekilde ağır mali bir 
yük altında bırakıl
masında hukuka ve 
mevzuata uyarlık 
bulunmamaktadır” 
denildi.

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Dolar hu seviyeden 
daha asanı iner mi?

I Yurtiçi döviz 
piyasası, AK 

İli Parti'nin kapatılma- 
masına karar ver- 

/ ilmesinin ardından 
r düşüş hareketine 

devam etti. 
Anayasa 
Mahkemesi'nin AK 
Parti ile ilgili 
kararının olumlu 
algılandığı, ancak 
beklentinin bir 
süredir satın alınıy
or olması ve yurtdışı 
piyasaların yeniden 
ana gündem madde
si konumuna gele
ceği beklentisiyle 
aşağı yönlü 
hareketin sınırlı kal-

sine oynadıklarını 
kay dederek, İ.2200 
bölgesinden 
başlayan alım 
hareketi yaşandığını 
hatırlattı.
Burçin Metin, önceki 
gün dün Anayasa 
Mahkemesi'nin AK 
Parti'nin kapatılma
ması yönündeki 
kararı açıklamasıyla 
beraber dolar/YTL 
kurunun 1.1610 
seviyesine kadar 
gerileme 
görüldüğünü vurgu
ladı ve faiz tarafında 
ise gösterge kağıdın 
yüzde 18.70 bileşik
lere kadar

abileöeği ifade
ediliyor.
Doların 1.1550 
seviyesinin altına 
inmesi beklenmiyor. 
Tekstilbank'tan
Şenior Dealer 
Burçin Metin, uzun 
bir süredir yabancı 
yatırımcılar AK 
Parti'nin kapatıl
mayacağı beklenti-

gevşediğini söyledi.

ELEMAN ARANIYOR

İmam Aslan Dinlenme 

Tesislerinde çalışmak üzere 
* POMPACI
* MARKET ELEMANI
* KASİYER
‘ REYON ELEMANI
‘ GARSON ARANIYOR

Müraçatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Yalova Yolu -GEMLİK 

İmam 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

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR

CHPİLÇEBİNIISINDAÇMIŞtCAKlİSE 
nMunvot 
6SM : 0 535 860 53 65

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712

GEMÜK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
HIZLI YARIŞÇI 
TİMSAH

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

(Rezervasyon 
‘TelıSIJmi)

14.00 - 16.15
12.00 - 14.00 - 16.00
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Eczacıların ilaç protokolü isyanı
İstanbul Eczacılar 
Odası Başkanı Semih 
Güngör, 30 Haziran 
2008'de İmzalanan 
"İlaç Alım 
Protokolü"nü Kabul 
Etmediklerini ve 
Yarına Kadar Bir 
Çözüm Sunulmazsa 
İlaç Satışında Faturalı 
Döneme 
Geçeceklerini 
Söyledi. Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve 
Türkiye Eczacılar 
Birliği (Teb) Arasında 
30 Haziran 2008'de 
İmzalanan "İlaç Alım 
Protokolü"nü 
Protesto Etmek 
İsteyen Yaklaşık 200 
Kişi İse, Üsküdar'daki 
"Eczacılık Birimi" 
Binası Önünde 
Gösteri Yaptı.
İstanbul Eczacılar 
Odası Başkanı Semih 

I Güngör, 30 Haziran 
2008'de imzalanan 
"İlaç Alım 
Protokolü"nü kabul 
etmediklerini ve yarı
na kadar bir çözüm 
sunulmazsa ilaç 
satışında faturalı 
döneme geçeceklerini 
söyledi. Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve

Türkiye Eczacılar 
Birliği (TEB) arasında 
30 Haziran 2008'de 
imzalanan "İlaç Alım 
Protokolü"nü 
protesto etmek 
isteyen yaklaşık 200 
kişi ise, Üsküdar'daki 
"Eczacılık Birimi" 
binası önünde gösteri 
yaptı.
Üzerinde, "Yaşanacak 
ilaç krizinin sorum
lusu hükümet ve 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu olacaktır.
Hükümet verdiği sözü 
tutmalı" yazılı 
pankartlar taşıyan 
grup Üsküdar'da 
bulunan Doğancılar 
Park'ı önünde topla
narak yürüyüşe geçti. 
Yaklaşık 200 kişilik 
grup, Eczacılık Birimi 
binasının bulunduğu 
Tunusbağı Caddesi'ne 
kadar sloganlar 
eşliğinde geldi. İstan
bul Eczacılar Odası 
Başkanı Semih 
Güngör'ün de 
aralarında bulunduğu 
grup binaya girmek 
isteyince, kapıdaki 
görevlilerle yaklaşık 1 
saat süren bir tartış
ma yaşandı.

Daha sonra, içerde 
bulunan yetkililer, 
grup arasından 4 
kişinin binaya 
girmelerine izin verdi. 
Tekirdağ, Kırklareli, 
İstanbul ve Edirne 
Eczacılar Odası'nı 
temsilen binaya giren 
yetkililer, ilaç pro
tokolünü reddettik
lerin gösterir belgeyi 
Eczacılık Birimi'ne 
sundu.
Görüşme sonrası 
basın mensuplarına 
açıklamada bulunan 
İstanbul Eczacılar 
Odası Başkanı Semih 
Güngör, sorunun 
çözülmemesi halinde 
yarından itibaren ilaç 
satışında fatura döne
mine geçeceklerini 
söyledi. Güngör, 
"Bundan sonra yasal 
yoldan haklarımızı 
arayacağız. İlaçlar 
yarından itibaren fatu
ra kesilerek satılacak. 
Sayın Başbakan bu 
konuda bize söz ver
mişti. Bu krizsi 
çözmelidir, aksi halde 
çıkacak ilaç krizinden 
sorumlu değiliz." 
dedi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
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Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR g
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3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı ğ

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 SİGÖRTALARI 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

İı
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KEY listeleri SEKft'da kağıt olmuş
Yaklaşık 8.5 milyon 
vatandaşın yarar
landığı KEY 
ödemelerinde, 
inanılmaz bir skan
dal ortaya çıktı.
Ecevit Hükümeti'nin 
işbaşında bulun
duğu 2002 yılında, 
KEY hak sahiplerine 
ait arşivin, 'nasıl 
olsa ödenmez* 
denilerek, imha 
edilmesi için 
SEKA'ya gönder
ildiği belirlendi. 
Star'ın haberine 
göre, 1987-1995 
yılları arasında tah
sil edilen KEY pay
ları ve hak sahip
lerinin bilgileri, 
Türkiye Emlak 
Bankası'nın 
Yenişehir 
Şubesi'nde açılan 
hesapta toplanıyor
du.
SEKA'YA 
GÖNDERİLDİ 
2001 Şubat krizinin 
ardından Devlet 
eski Bakanı Kemal 
Derviş döneminde, 
Emlak Bankası'nın 
tasfiye edilmesi 
kararlaştırıldı.
2002'nin ilk yarısın
da, Emlak Bankası 
tasfiye edilerek 
şubeleri Ziraat 
Bankası ile birleştir
ildi. , KEY hak 
sahiplerine ilişkin 
bilgiler de Ziraat'e 
devredildi.
O dönemde, Ziraat 
Bankası Genel 
Müdürlüğü'nü 
Niyazi Erdoğan 
yürütüyordu. Şube 
arşivlerinin saklan
masında sıkıntılar 
yaşanınca Erdoğan 
da, 10 yılın 
üzerindeki arşiv
lerin imhası için 
SEKA'ya gönder
ilmesi talimatını 
verdi. Bu işlem 
sırasında, Emlak 
Bankası'ndan 
Ziraat'e devredilen 
KEY kayıtları da 
'ödenmez' diye 
SEKA'ya gönderildi 
İMHA EDİLDİĞİ 
İÇİN KARIŞTI 
KEY hak sahip

lerinin bilgilerine 
ilişkin karışıklığın 
temelinde de, KEY 
arşivinin SEKA'ya 
gönderilmesi yatıy
or. KEY ödemeleri 
haftasonu da 
yapılacak KEY'de 
Parayı Alan da İtiraz 
Edebilir

Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) 
ödemeleri kap
samında adlarına 
para tahakkuk ettir
ilen vatandaşların, 
bu paraları 
almalarının, itiraz 
açısından bir engel 
oluşturmadığı belir
tildi.
Konuyu değer
lendiren hukukçu
lar, ödemelere 
ilişkin vatandaşlara 
dekont verildiğini, 
sonuçta bu dekon
tun bir "ibraname" 
olmadığını belir
tirken, "adına 
tahakkuk ettirilen 
parayı almak, hiç 
bir şekilde itiraza 
engel değil" dedi. 
'YİNE DE İBARE 
KOYUN' 
Hukukçular, yine de 
bu konuda tereddüt 
yaşayan vatan
daşların, dekontu 
imzalarken, 
"Haklarım saklı 
kalmak şartıyla" 
ibaresini koyabile
ceğini söylediler. 
Diğer taraftan 
vatandaşların, itira
zları varsa, listelerin 
ilan edilmesinden 
sonra 3 ay içinde 
öncelikle çalıştığı 
kuruma, ardından 
ilgili sosyal güven
lik kuruluşuna 
başvurması 
gerekiyor.Kanuna 
göre, itirazların, 
vatandaşın başvu
rusundan sonra, 
2 ay içinde 
sonuçlandırılarak, 
listelerin
Tasfiye Halindeki 
Emlak Bankası'na 
bildirilmesi 
zorunluluğu 
bulunuyor.

Kanuna göre, 
Tasfiye Halindeki 
Türkiye Emlak 
Bankası Anonim 
Şirketi'ne iletilen 
listelerde isimleri 
yer almadığı halde, 
KEY ödemesine 
müstahak olduğunu 
ileri sürenlerin, 
ilanın yapıldığı tari
hten itibaren 3 ay 
içerisinde, mülga 
3320 sayılı kanuna 
göre KEY 
hesaplarını 
tahakkuk ettirmek 
ve ilgili bankaya * 
devretmekle 
yükümlü olan 
kurum ve kuru- y 
luşlara başvurarak, 
adlarına daha önce 
KEY ödemesi 
yapıldığını her 
zaman düzenlen
mesi mümkün 
olmayan nitelikteki 
belgelerle kanıtlan
ması gerekiyor.
İKİ KURUMA DA 
BAŞVURUN 
Bu durumun ilgili 
kurümların kayıtları 
ile anlaşılması 
kaydıyla, KEY 
tutarları ilgili 
kurum veya kuru
luşlarca hesapla
narak, ilgililerin 
başvurusunu 
izleyen
2 aylık süre içinde, 
belirlenen formatta 
ve şekilde tasfiye 
halindeki Emlak 
Bankası'na bildirile
cek. Banka da lis
teleri tekrar düzen
leyip, hesaplamaları^ 
yaparak, Emlak 
Konut GYO'ya 
bildirecek. Ödemel
er, aynı şekilde 
Ziraat Bankası 
aracılığı ile yapıla
cak.

Madde ÖZALP
■ f -t ■ ■ —r ı vf ı g

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinden aldığım 
öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Eda BUDAK
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Şizofreninin nedeni 
nenler olabilir HlİMSlM

Şizofreninin bazı gen
lerin değişime uğra
masından kay
naklanıyor olabileceği 
açıklandı.
Uluslararası Şizofreni 
Konsorsiyumumdan 
bir ekip, şizofrenlerin 
farklı türde, ender 
kromozom değişim
lerine sahip olma ihti
malinin diğer kişiler
den daha fazla 
olduğunu belirledi. 
Bilim adamları, 
3 binden fazla 
şizofren ve 3 bin 
sağlıklı kişinin 
katıldığı araştırmada, 
1.,ve 15. kromozom
lardaki bozulmanın 
bu hastaûğa 
yakalanma riskini 
artırdığını gördü. 
Başka geniş çaplı bir 
araştırma da kromo
zomların karşılıklı 
bölgeleri (lokus) 
1q21,15q11ve 
15q13'teki bozul
maların şizofreni 

riskini sırasıyla 3, 15, 
ve 12 kat artırdığını 
gösterdi.İki araştırma 
ayrıca, 22. kromo
zomdaki bozukluklar 
ve şizofreni arasında 
bağlantı olduğuna 
ilişkin daha önceki 
gözlemleri doğruladı. 
Yunanca ayrık veya 
bölünmüş anlamına 
gelen "şizo" ve ruh 
anlamına gelen 
"frenos" kelimelerinin 
birleşiminden mey
dana gelen 
şizofreniye dünya 
nüfusunun yüzde 
1'inde rastlanıyor. 
Şizofreninin kesin 
nedeni tam olarak 
bilinemiyor. k 
Ancak bazı araştır
malar kan bağı olan 
kişilerde genetik 
yatkınlık olduğunu, 
başka nedenlerin de 
araya girmesi ile 
hastalığın ortaya çık
tığını gösteriyor.

Selülit tedavisinde 
altın anahtar: "Ananas 
ve biberiye" 
Ankara Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 
Hastanesi Diyetisyen 
Lale Sağlık, bazı besin 
maddelerinin selüliti 
engellediğini 
belirterek “Özellikle 
ananas, biberiye ile 
A,C ve E vitaminlerini 
bunlar arasında saya
biliriz" dedi. 
HRS-Ankara Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 
Hastanesi Diyetisyen 
Lale Sağlık, ANKA'ya 
yaptığı açıklamada, 
Ananas ve biberiye 
gibi besinlerin selülit 
oluşumunu 
engellediğini bildirdi. 
Sağlık, taze ananasta 
bulunan bromelin enz
iminin protein 
ayrıştırın ve sindirim
ine yardımcı bir enzim 
olduğunu söyleyerek 
“Kükürtlü bileşikleri 
de içeren bromelin 
enzimi sadece protein 
sindirimine yardımcı 
olmakla kalmaz, 
şişkinliğin ve ödemin 
atılmasına da katkıda 
bulunur. Böylece 
selülit oluşumunu 
engellemeye yardım
cıdır” dedi. Diyetisyen 
Sağlık, biberiyenin ise, 
kan dolaşımını hız
landırıcı etkisi 

sayesinde selülit 
oluşumunu 
engellediğini ifade 
ederek şunları söyledi: 
“1-2 tatlı kaşığı dolusu 
ince kıyılmış 
biberiyeyi 1 bardak 
kaynar suyla 10 daki
ka kadar demleyip gün 
içerisinde2-3 bardak 
şeklinde tükete
bilirsiniz. Ayrıca 
yapılan araştırmalar 
selülit oluşumunu 
azaltmada antioksidan 
öğeler olan A, C vita
minleri ve çinkonun 
etkili olduğunu göster
mektedir” 
-HAMİLELİKTEKİ 
HORMANAL DEĞİŞİM 
SELÜLİT ÜZERİNDE 
ETKİLİ-
Diyetisyen Lale Sağlık, 
selülit,* özellikle kadın
larda görüldüğünü 
belirterek “Selülit, 
derinin altındaki yağ 
dokusunun bağ doku
lar arasında sıkışması 
sonucunda, kan ve 
lenfatik dolaşım 
bozukluğu ile birlikte 
derinin üst kısmında 
çöküntülerin ve por
takal kabuğu 
görünümünün oluş
tuğu tablodur” dedi: 
Selüliti oluşturan risk 
faktörlerine ilişkin de 
bilgi veren Diyetisyen 
Sağlık, özellikle ergen
lik, hamilelik ve

menopoz gibi dönem
lerde oluşan hormonal 
değişimin de selülit 
oluşumunda etkili 
olduğunu söyleyerek 
“Östrojen hormo
nunun selül'it oluşu
munu tetiklediği ... 
görülmüştür, bu 
nedenle de kadınlarda 
selülit oluşumu erkek
lere göre çok daha 
fazladır” diye konuştu. 
Diyetisyen Lale Sağlık 
selüliti oluşturan diğer 
faktörleri ise şöyle 
sıraladı:
“Kişinin genetik yapısı 
ve metabolizma hızı, 
dolaşım sistemi ve 
sindirim sisteminde 
yaşadığı sorunlar, alı
nan doğum kontrol 
hapı ve hormonal 
ilaçlar, Dengesiz 

beslenme; yağ, şeker 
ve tuz oranı yüksek, 
besinleri sürekli olarak , 
tüketme eğilimi, yeter
siz fiziksel aktivite ve 
sedanter bir yaşam, 
stres, sigara ve 
alkol kullanımı, 
çok dar pantolon ve 
diz altı çorap giymek, 
sürekli bacak bacak 
üstüne atarak oturuy
or olmak, kan ve 
lenfatik dolaşım sis
temini olumsuz etk
ileyerek selülit oluşu
munu tetikiemektedir." ■: 
-BOL SU VE SPOR- 
Selülitin daha çok ■ 
kalça, basen, diz 
.ve bileğin iç 
kısjmları, baldırların 
arkası ve üst bacak 
bölgesinde yoğun
laştığını ifade etti.

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 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 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcıhğı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 2954
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. g4 0 qq
Mer.Sağ.Ocağı 22, „
Tomokay Tomografi 10 68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

l Ağustos 2008 Cuma 
SENA ECZANESİ 

Şehit Mehmetçik Sok. No:l/A 
TEL: 5130102- GEMLİK

Gemlik Knrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 312,4 

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 1
* KADIN HASTALIKLARI
* ÇOCUK HASTALIKLARI

* DAHİLİYE
* GENEL CERRAHİK& * ACİL

BRANŞLARINDA HİZMET VERMEKTEYİZ.
Adres: İstiklal Cad. Gemlik I BURSA 11

TEL: 0.224 513 60 40
t



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

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLARA 
HAFTA0A6SAAT 

4-5-S-7-8 SINIFLA^ 
NAFIADA 8 SARF İNGİLİZCE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
2 Ağustos 2008 Cumartesi www.genilikkorfezgazetcsi.com 25 Ykr.

KEY Ödemeleri 
bugün ve yarın 
da yapılacak

KEY ödemesi yapan Ziraat Bankası, 
tatil günü . olan bugün ve yarın da 
ödemelere devam edecek. Vatan 
daşlara bir an önce alacaklarının veril 
mesi amacıyla alınan karar gereği TC 
Kimlik No’sü nun son iki rakamına gö 
re ödeme yapacak. Haberi sayfa 4’de

Anayasa Mahkemesinin AKP’yi kapatmaması üzerine görüşlerini 
açıklayan AKP İlçe Başkanı karardan memnun

Şahin, “Belirginsizlik 
ortadan kalkmıştır”

Şahin, AKP’nin kapatılmamasına, ancak hazine yardımının 
kesilmesine karar verildiğini hatırlatarak, "Bu kararla 

hem demokrasi kazanmıştır hem hukuk.” dedi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine 
b^plı olarak Gemliklilere hizmet verecek 

Üniversite polikliniğinde
onarım çalışmaları süriivor

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Anayasa Mahkeme 
si’nin AKP'nin kapa 
tılmaması yönünde 
verdiği kararı değer
lendirerek, belirsiz 
ligin ortadan kalktığı
na dikkat çekti. 
Şahin, belirsizlik 
ortamının ortadan 
kalkmasının, yerli ve 
yabancıların tüketim, 
yatırım ve tasarruf 
kararlarının daha

güçlü şekilde 
yeniden oluşacağı bir 
süreci başlatacağını 
ümit ettiğini söyledi. 
Anayasa Mahkemesi' 
nin aldığı kararın uzun 
zamandan beri devam 
eden sertliklerin, geri 
timlerin ve çalkantıla 
rın bitmesine vesile 
olduğunu ifade 
eden Enver Şahin, 
Türkiye’de demokrasi 
ve hukukun üstünlüğü 
bir kez daha kanıt
lan d T'dedi. Syf 3’de

Masrafları Gemlik Belediyesi tarafından karşılanarak 
onarımı başlayan U.Ü. Gemlik Yerleşkesi içindeki 
poliklinik binasında çalımalar son hızıyla devam 
ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Korcanlar 
İnşaat firması tarafından onarım çalışmaları yapılan 
binayı gezerek, ilgililerden bilgi aldı.

Seyfettin Şekersöz’ün Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Güne Bakı Kpnya'da yurt hinası tüp patlafnasından çöktü
Prof. Dr. Yurtkuran

Gemlik Üniversite Yaptırma Derneği üye 
leri Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran’a veda ziyareti yaptılar.

Yurtkuran Hoca, 8 Ağustos günü yaş ne 
deniyle emekliye ayrılıyor.
İki dönem Rektörlük yapan Yurtkuran, 

Uludağ Üniversitesi’ni Avrupa üniversiteleri 
düzeyine getirdi. Devamı sayfa 5’de

Konya'nın Taşkent ilçesine 
bağlı Balcılar beldesinde 

bulunan 3 katlı öğrenci yur 
du, çöktü, 17 öğrenci öldü, 

23 öğrenci yaralandı
60 kişi kapasiteli yurtta Kur'an 

kursuna giden kız öğrenlerin 
kaldığı bildirildi. Olayın 
meydana geldiği sırada yurtta 
kaç öğrencinin kaldığı bilinmez 
ken. arama-kurtarma çalışmaları
na katılmak üzere çevre ilçeler 
den çok sayıda itfaiye ve sivil 
savunma ekibinin bölgeye ulaş 
tığı bildirildi. Haberi sayf. 8’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.genilikkorfezgazetcsi.com
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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Güle güle rektör.. 
Hoş geldin Mustafa Yurtkuran..

Gemlik Üniversitesi Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği ; görev süresi dolduğu 
için ayrılacak olan Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Mustafa Yurtkuran'a bir 
"teşekkür" ziyaretinde bulundu.

Rektör Yurtkuran'ın Gemlik'e katkıları 
yadsınamaz.

Uludağ Üniversitesi'ni Gemlik'e açarak 
Gemlik adına bir taşla iki kuşun vurulması
na olanak sağladı.

1-Sunğipek Fabrikası'nın yerini "rantiye
cilerden" kurtardı..

2-Gemlik'in üzerine bir bilim ışığı yan
sıttı..

Bu sütunlarda Yurtkuran Hoca'yı 
eleştirdiğimiz de oldu..

Ancak Sezar'ın hakkını Sezâr'â teslim 
etmek gerek..

Gerçekten de ;
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran hem ülke 

için..
Hem Bursa için..
Hem de Gemlik için çok önemlj bir 

işlev üstlendi..
Ulusun aydınlanması için...
Üniversitesinin akademik kadrosuyla ve 

eğitim olanaklarıyla ışık tuttu..
Işık oldu..
Eğer:
Yurtkuran gibi bir rektör olmasaydı 

bugün Uludağ Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesinin orası mezbeleliğe dönüşe- |

1 çekti..Çıkar çevrelerinin "girilemez" bölgesi j 
I olacaktı.

Onun kararlı duruşu..
Gemlik halkının yerel yönetim kadrosuna 

rağmen direnişi zaferle sonuçlandı..
Şimdi orada..
Hukuk Fakültesi;.
Meslek Yüksek Okulları ..
Ulusal aydınlanma seferberliğinin yıl

maz savaşçılarını yetiştiriyorlar..
Yakın bir gelecekte açılacak olan 

Denizcilik Fakültesi de gelişen ve büyüyen 
denizcilik sektörüne nitelikli eleman 
yetiştirecek,gölgede denizciliğin bilimsel 
temellere dayanılarak yapılmasına olanak 
sağlayacak..

Şimdi geriye dönüpte karşı duranları 
eleştirmek abes..Ama asla onları unutma
mak da gerek:.

Onlar siyasi ve iktisadi emellerine ulaşa
madılar..Ulaşamazlardı da..

Çünkü önlerinde bir aydınlanma insanı 
"kale" gibi durdu...

Daha önce de duymuştum ama olayın 
"kahramanı" söyleyince de pekişti 
düşüncem..

Rektör; kendisini ziyarete giden bir AKP 
heyeti'ne kapıyı göstermiş..

Neden;
Üniversitenin açılmasına içlerinden 

birisinin "buraya yazmaya bile değmeye
cek " yaklaşımı ...

Dün bir kez daha yaşadık ve öğrendik 
ki..

Belediye...
AKP..
Üniversitesinin açılmasını isteyenlerin 

karşısında çelikten duvar örmüşler..
Ne var ki..
Aydınlık saçan ışık ve toplumsal güç 

duyar falan tanımamış..
İyi ki de tanımamış..

Balıkpazan'na Imna bayii acılılı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Talih oyunlarından 
biri olan ve büyük 
ilgi ile oynanan 
Iddaa bayisi 
Balıkpazarı 1 nolu 
cadde (Olcay kuaför 
bitişiğinde) açıldı. 
Canan Işık'ın açtığı 
İddaa bayisinde 
hizmet başlatılırken 
gelecek dev ekran 
duvara monte 
edildikten sonra 
bahisçiler daha 
rahat iddaa 
oynayabilecekler. 
Ç dekorasyonu 
yenilenen ve 
modern bir görün
tüye kavuşan 
iddaa 
bayisihin 
Balıkpazarında 
bulunmaması 
nedeniyle bâhisçilöt’ 
çarşı meydanına 
gelmek zorunda 
kalıyorlardı.
İddaa bayisinin 
Balıkpazarı 
sbmtinde açılmasıy
la vatandaşlar da 
uzak yerlere git
mekten kurtulmuş

^<mil-IİBİllKlİİXDİİII£lEllieİpiEIIİ
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 dublex daireler, 
Toplam 24 Dâire, 4 İşyeri

I Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

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

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

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.baytasmsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak 
Gemliklilere hizmet verecek..

Üniversite polikliniğinde 
onarım çalışmaları sürüyor

Onarım masrafları Gemlik Belediyesi’nce karşılanan Poliklinik binasının Ağustos 
ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Gemlikliler muayene için Uludağ 

Üniversitesine gitmeyecek.

YauYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Tüm giderlerinin 
Gemlik Belediyesi 
tarafından karşıla
narak onarımı 
başlayan 
Üniversite içindeki 
poliklinik binasında 
çalışmalar son hızıy
la devam ediyor. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Korcanlar İnşaat 
firması tarafından 
tadilat çalışmaları 
yapılan binayı 
gezerek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 
Belediye Meclis 
Üyesi Nurettin 
Bay'la birlikte 
binayı gezen Başkan 
Turgut, Belediye 
Meclisinin verdiği 
onayla ayrılan 
500 bin YTL'lik 
ödenekle başlatılan 
çalışmaların 
Ağustos ayı sonunda 
bitirilerek binanın 
teslim edileceğini 
söyledi.
Eski Sunğipek 
fabrikasında 
müdüriyet binası 
olarak kullanılan iki 
katlı binada

Şahin, "Belirsizlik ortadan kalkmıştır"
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Anayasa 
Mahkemesi’nin 
AKP'nin kapatılma
ması yönünde verdiği 
kararı değerlendirerek, 
belirsizliğin ortadan 
kalktığına dikkat çekti. 
Şahin, AKP’nin kapa 
tılmamasına, ancak 
hazine yardımının 
kesilmesine karar veril 
diğini hatırlatarak, 
"Bu kararla hem 
demokrasi kazanmıştır 
hem hukuk. 
Belirsizlik ortamının 
ortadan kalkmasının, 
yerli ve yabancıların 
tüketim, yatırım ve 
tasarruf kararlarının 
daha güçlü şekilde 
yeniden oluşacağı bir 
süreci başlatacağını 
ümit ediyoruz." dedi. 
Şahin, bu kararın .■ 
Türkiye açısından bir 
dönüm noktası

başlatılan onarım 
çalışması sonunda 
bina, Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
tarafından poliklinik 
olarak hizmete 
girecek.
Poliklinik binasında 
uzman hekimlerin de 
hizmet vermesiyle 
hastalar Gemlik'ten 
Bursa Tıp 
Fakültesi'ne muyene 
olmak için 
Polikliniğine gitmek
ten kurtulacaklar.

olduğunu da belirte 
rek, "Türkiye'nin gele
ceği açısından, demok 
rasi açısından hayırlı 
bir karar olmuştur.
Parti kapatmaların hiç 
kimseye faydası olma 
dığı gibi demokrasi
lerin ileri gitmesine de 
katkı sağlamıyor.
Ekonomik performansı 
artırmada, demokratik
leşmeyle yönetişimin 
önemli olduğu bir süre 
ce girmiş bulunu 
yoruz.
Bir belirsizlik söz 
konusuydu. Bu belirsi
zlik ortadan kalk tı. 
Artık yerli ve yabancı 
ekonomik birimlerin, 
Türkiye’nin ekonomik 
potansiyelini, sahip 
olduğu imkan ve kay
makları daha iyi okuya
cağını ve buna uygun 
olumlu bir kararla 
Türkiye'deki tercihleri
ni güçlendireceğini

Diş Hekimi |
Özcan VURAL

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

düşünebiliriz. Umarız 
bundan sonra bu tür 
siyasi belirsizlikler çık
maz, parti kapatmalar 
ülke gündemine 
gelmez" diye konuştu. 
Anayasa Mahkemesi' 
nin aldığı kararın uzun 
zamandan beri devam 
eden sertliklerin, geri 
limlerin ve çalkantıla 
rın bitmesine vesile 
olduğunu ifade eden

Başkan Şahin, . 
"Ülkemiz maddi ve 
manevi açıdan 
rahatlığa kavuştu. 
Türkiye'de demokrasi 
ve hukukun üstünlüğü 
bir kez daha teyit 
edilmiş oldu. Bu 
kararın ülkemize ve 
milletimize hayırlı 
olmasını temenni 
ediyorurfi" 
dedi..

Yönü belli olanlar ! ...
Kararı tek cümleyle özetleyelim..
AKP suçlu ilan edildi ama mahkûm 

edilmedi..
Mahkûm edildi de, cezası para cezasına 

çevrildi..
Bir yazar diyor ki “ Evini yakmak isteyen 

çocuğa harçlık vermeme cezası verildi “ Ne 
kadar doğru...

Bunun anlamı şu.. AKP laiklikten sabıka | 
yedi..

Sabıka kaydı Anayasa Mahkemesi’nin 10 
üyesinin kararıyla AKP'nin boynuna asıldı.. 
Bir ömür boyu taşıyacak..

Çünkü kararı en yüksek mahkeme verdi..
AKP’yi suçlu bulan 10 üye arasında iki 

üye var ki, verdikleri kararlar çok önemli..
Tarihi..Her şeyi anlatıyor..
8. Cumhurbaşkanı Özal tarafından bu 

göreve getirildi..
Hukukçu değil, kamu yönetimi eğitimi 

aldı..
İslami kesime yakınlığıyla biliniyor..
Muhafazakâr, mütedeyyin bir yaşam tarzı 

var..
Yıllardır önemli kararlarda Haşirn Kılıç ile I 

, Sacit Adalı adını hep duymuşsunuzdur..
i Mesela 9-2 biten Refah Partisi’nin kap
atılması kararına ret oyu veren iki isim 
vardı..

Başkan Haşim Kılıç ve üye Sacit Adalı..
Ret oyu verdiler.. Her zaman ki gibi..
Türban değişikliği Anayasa’ya aykırı 

değildir diyen iki üye de bu isimlerdi....
Haşim Kılıç ve Sacit Adalı..
Gelelim dünkü oylamaya..
Mahkeme başkanı Haşim Kılıç tavrını 

bozmadı, AKP davasında da ret oyu kul
landı..

Yani iddianame reddedilsin dedi..
Kapatılmasın... İ
Sacit Adalı, bu kez farklı davrandı..
AKP kapatılsın demedi ama, kapatılsın 

anlamına gelen laiklik karşıtı eylemlerin 
odağı haline gelmiştir kararına da imza attı..

AKP’nin eylemlerini laiklik karşıtı 
buldu.Suçladı..

Diğer üç üyeyle birlikte, suç kapatmayı 
gerektirecek kadar ağır değil diyerek Hazine 
yardımının kesilmesinden yana tavır 
koydu.. Kısaca galiba vicdanı frenledi.

Şimdi AKP yönetiminin , Tayyip Erdo 
ğan’ın şapkayı önüne koyup düşünmesi 
lazım..

Sacit Adalı gibi onları koruyan bile laiklik 
karşıtı buluyorsa, AKP’nin yaptıklarında bir 
yanlış var demektir..

Yanlış yolda gidiyorsunuz . Artık biz bile 
sizleri koruyamıyoruz diyorlar..

Karara bu gözle bakmalarında yarar var..
Sayın okurlarım; İşin özü şu,
Türban kararını laikliğe aykırı bulmayan 

Sacit Adalı.
AKP’yi laiklik karşıtlığıyla suçluyor..
Odak olduklarını kabul ediyor..
Karara imzayı atıyor..
Belki de içleri kan ağlayarak, imzayı atı 

yorlar...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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30 kişilik Gemlik heyeti Kıbrıs Milli Eğitim Müdürü ve Kültür Bakanı ile Lefkoşe, Girne ve Magosa Türk Belediye Başkanlarını ziyaret ettiler.

Gemlik Halk Dansları lefkoşe'de alkışlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
23-28 Temmuz 2008 
tarihlerinde Kıbrıs iki 
toplumlu kültür 
şöleni etkinliklerine 
katılan Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
Derneği sergiledikleri 
oyunlarla Lefkoşe 
sokaklarında büyük 
alkış aldı.

Çağrı Selçuk başkan
lığında Kıbrıs'a giden 
30 kişilik Gemlik 
heyeti Kıbrıs Milli 
Eğitim Müdürü ve 
Kültür Bakanı ile 
Lefkoşe, Girne ve 
Magosa Türk 
Belediye Başkanlarını 
ziyaret ettiler.
Kıbrıs'ın bağımsı

zlığında büyük rol 
oynayan eski 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş'ı da 
ofisinde ziyaret 
eden Çağrı Selçuk, 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
gönderdiği hediye 
ve plaketleri verdi. 
Şenlik öncesi 
Lefkoşe sokak
larında Türk Halk 
Oyunlarından güzel 
örnekler sergileyen 
GEFOD'lu folklor
cular yol kenarında 
toplanan özellikle 
Türk vatandaşların
dan büyük alkış 
aldılar.
Gemlik Halk 
Dansları Derneği,
çağrı Selçuk Romanya'nın Tulcea festival şenliklerine hareket ettiler,
başkanlığında buğun kentinde yapılacak katılmak üzere

l Hisar Mahallesi I
Sağlık Ocağı 
tamamlandı

KEV ödemeleri
bugün ve varı ıı

yanılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

özellikle Borusan 
İlköğretim Okulu'na 
giden öğrencilerin 
kullandığı zeytinlik 
içinden geçen yolun 
asfaltlanması Hisar 
Mahallesi sakinleri 
arasında sevinçle 
karşılandı.
Gemlik 
Belediyesinin 
başlattığı asfalt 
çalışmaları içinde 
yer alan ve 18 uygu
laması ile imar planı 
içinde yol olarak 
gözüken yollar ile 
Hisar mahallesinde 

bulunan toprak yol
lar asfaltlanıyor. 
Hisar Mahallesi 108 
evlerden Borusan 
İlköğretim okuluna 
giden toprak yolun 
asfaltlanması ile 
öğrenciler kış 
aylarında çamurla 
mücadele etmek 
zorunda kalmaya
caklar. Yapılan çalış
maları yerinde 
gezen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, BUSKİ çalış
masının tamam
landığı tüm yolların 
asfaltlanacağını 
söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hafta başından bu 
yana KEY ödemesi 
yapan Ziraat 
Bankası, tatil 
günü olan bugün 
ve yarın da 
ödemelere devam 
edecek.
Ziraat Bankası 
Genel
Müdürlüğü'nün tali
matı doğrultusunda 

sıkışıklığı önlemek 
ve vatandaşlara bir 
an önce alacak
larının verilmesi 
amacıyla alınan 
karar gereği TC 
Kimlik Nosunun son 
iki rakhmı 50-52-54- 
56-58-60-62-64-66-68 
olan alacaklılara 
cumartesi ve Pazar 
günleri ödemeler 
yapılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
uzak semtlere yap
mak için başlattığı 
Sağlık Ocağı sefer
berliği kapsamında 
başlatılan Hisar 
Mahallesi Sağlık 
Ocağı binası tamam
landı)
Hisjar Sitesinin 
hemen arkasında 140 
metrekare üzerine 2 
kat'olarak inşg edilen 
sağlık Ocağı binasını 

gezen Başkan Turgut, 
çevre düzenlemesinin 
de belediye tarafın
dan yapıldıktan sonra 
binanın İl Sağlık 
Müdürlüğü'ne tahsis 
edileceğini söyledi. 
Binanın hizmete açıl
masından sonra 
bölgede bulunan 
insanlar 1 nolu sağlık 
ocağı yerine kendi 
mahallelerinde bulu
nan sağlık ocağına 
giderek zaman kay
betmeyecekler.
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Prof. Dr. Yurtkuran
Yurtkuran döneminde Üniver 

sitenin kapasitesi büyüdü.
Çevre ilçelerin neredeyse 

tümünde yüksek okullar
açıldı.
Balıkesir Üniversitesi ve

Yak 'a Üniversiteleri kuruldu...
Gerilik Sunğipek Fabrikası 

nın Uludağ Üniversitesine 
devredilmesini sağladı.
Gemlik’te bugün 6 yüksek okul ve Hukuk 

Fakültesi’nin açılmasında Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran’ın emekleri çok büyük
tür.

İktidarın bir kuruş bile vermediği bu 
okulların yapılmasına yine Yurtkuran Hoca 
ve Korukçu Hoca’nın bulduğu finansör 
Asım Kocabıyık’ı da unutmamak gerekir.

Gemlik bugün geleceğin üniversitesine 
kayuştuysa bu isimler unutulmaz.

Ünkiersite’ninLif yerlerine kazmak ge 
rekir bu adları.
Bir ilim adamının eli ayağı tutarken 65 

yaşında kenarıya çekilmesi düşünülemez.
Prof. Dr Yurtkuran Hoca mutlaka üretme 

ye devam edecektir.
Bunu öğretim üyesi olarak, danışman 

olarak bir şekilde sürdüreceğine eminim.
Emekliye ayrılacak olan Sayın

Yurtkuran’ın adının Gemlik Yerleşkesi’nde 
bir yere verilmesi gereklidir.

Gemliklilerin ziyareti sırasında söylediği 
söz de önemlidir.
“Gidiyorum ama gözüm arkada. Keşke

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

biraz daha zamanım olsaydı. Gemlik’e iste
diklerimi yapabilseydim. ”

Yurtkuran‘ın Gemlik için planladıklarını 
hizmet döneminde yapamadığı anlaşılıyor.

Rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan 
eşi YÖK tarafından tırpanlanarak 
Cumhurbaşkanına yollandı.
Eşi rektör olsaydı sanırım Yurtkuran 

Hoca’nın izinden gider ve yapmak istedik-

nnı

terini tamamlardı.
Yine de açtığı yol bellidir..
Geride yasası çıkmış bir 

Denizcilik Fakültesi bulunuyor.
Bunun finansörlüğünü de Gemlik 

Belediyesi üzerine aldığına göre, 
Gemlik yakın gelecekte Mustafa 
Yurtkuran’ın ilçeye kazandırdığı 
Üniversite ile anılacaktır.

Yurtkuran’ın bence asıl^önemli yönü 
Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağ 
/ılığıdır.

Laik, demokratik Cumhuriyetin sadık bir 
bekçisidir.

Laiklikten ödün vermeyen bir bilim ada 
mıdır.

Onun için Gemlik’te yaptığı tüm konuş 
malarında, “Atatürk’ün kurduğu bu fab
rikada artık Atatürkçü gençler yetişecek
tir. ” diyor.
Atatürkçü, çağdaş, yurt ve Cumhuriyet 

sevgisi olan gençler yetiştirecektir.
Tarikatlara bulaşmamış, yönü arap ale 

mine değil, çağdaş dünyaya dönük 
gençler bunlar...

Güle güle Sayın Prof. Dr. Mustafa Yurt 
kuran.

Gemlik seni unutmayacak.
Gemlik’e üniversite kazandırmak için 

verdiğin kavgayı bir kenara yazacak.
Dileriz verdiğin uğraş, yüzünü aka çıka 

rır.
Emeklilik yaşamın huzurlu ve sağlık dolu 

olsun.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

YAZIK DEĞİL Mİ MİLLETİN MALINA !
30-35 yıl 

önce kamu kuru
luşlarının deniz 
kıyılarında sözde 
araştırma, ar-ge 
istasyonları, bitki 
yetiştirme, 
geliştirme vs. 
gerekçeleriyle aslın
da turizmden yarar
lanma ve tatil yer
leri yaratmak için 
gayrimenkul 
edindikleri herkesçe 
bilinen bir gerçektir.

Bunlardan biri de 
Karacaali Köyü 
Çamlık Sitesine 
bitişik bir yerde 
Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 
fie, içinde pek de 
bakımlı olmayan 50- 
60 zeytin ağaçlı 
denize 40-50 metre 
cephesi olan bir 
gayrimenkulu satın 
almıştı.

Uzun süre, zeytin 
ağaçları bakımsı
zlıktan, zirai 
mücadele yapıl
madığı, budanıp 

gübrelenmediği için 
kurudu. Ağaçların 
tümü kesildi. 
Gayrimenkul 
bozkıra dönüştü.

Gayrimenkul 
bozkıra dönüştü 
ama iki bekçisi 
korunacak herhangi 
bir şey yok iken 
emekli oldular.

Daha sonra bir 
de gördük ki gayri
menkulun kapısında 
bir tabela " Ankara 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zeytin 
Araştırma İstasy
onu". Yeni hevesle 
bir görevli bu yeri 
ihya için atandı. 
Görevliye bir pre
fabrik konut yapıldı. 
Emrine bir traktör 
verildi. O şahıs yal
nız başına büyük 
uğraş verdi. Didindi 
durdu. Tek başına 
ağaçlar dikti, suladı, 
gübreledi. Kimi 
ağaçlar gelişti kimi
leri gelişmeyip 
bodur kaldı. Bir gün 

baktık ki o yerin 
imari ile görevli 
bakımcısı görevden 
alınarak piliyi pırtıyı 
topladı, palas 
pandıras Ankara* 
nın yolunu tuttu.Bir 
yenisi bugüne 
kadar gönderilmedi.

Bugüne kadar adı 
geçen zeytin 
araştırma istasy
onunda ne bir 
görevli, ne bir 
öğrenci görüldü. Ne 
araştırma yapılıyor 
ne bir kimseye 
öğretiliyor. Zeytin 
nasıl geliştirilir, 
nasıl gübrelenir ve 
sulanır bir gören 
bilen varsa beri 
gelsin, söylesin.

Söyleyemez ! 
Çünkü hiçbir 
çalışma, yeri gereği 
gibi koruma, 
zeytin ağaçlarını 
bakıp geliştirme, 
zirai mücadelenin 
ne zaman ve 
nasıl yapılacağını 
bir gösteren, 

öğreten ve de bu 
doğrultuda 
çalışıldığını gören 
var. Yürekler acısı 
bir durum. Yazık o 
ağaçlara. Yazık mil
letin malına, parası
na !

Madem bir şey 
yapamıyorsunuz, 
yapamayacaksınız, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulundan 
yardım isteyin. 
Yüksek Okulun 
Bitkisel Üretim 
Programı var. 
Mezun da verdi. 
Devredin Uludağ 
Üniversitesi* ne 
yeri, ihya olsun. 
Öğretici hak etsin, 
gururlansın, öğren
ci bilgilensin, görüp 
izleyen köylü bihm- 
sel yöntemlerle 
aydınlatılsın. Sahibi 
olduğu zeytin 
bağlarından daha 
çok verim, daha 
kaliteli ürün alsın.

Yer devletin, mil
letin. Niye öyle işe 
yaramaz bir halde 
kalsın ? 
Yapamayacaksanız, 
yapmayacaksınız, 
bir yapacağa, 
yapana bırakın. 
Böylece milletin 
malı değer bulsun, 
maksat gerçek
leşsin.

Ankara Üniver
sitesi Ziraat 
Fakültesi yetkilileri ! 
Bir zahmet edin, 
Gemlik* e gelin, 
görün. Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek yer- 
leşkesindeki 
senelerdir bakımsı
zlıktan ölüme 
mahkum edilmiş 
2500 ağaç zeytinliği, 
damla sulama siste
mi ile başta emekli 
Prof. Dr. 
Abdurrahim 
Korukçu ve şimdiki 
Yüksekokul Müdürü 
Prof. Dr. Kemal 
Sulhi Gündoğdu, bir 
iki yıl içinde nasıl 
bugünkü örnek hale 
getirdiler, bir bakın.

Sizler de işi 
ehline verin.Bunun 
utanılacak, ayı
planacak hiçbir hali 
yok.

Utanılacak hal, o 
mülkün bugünkü 
feci hali.Geliştirin 
tesisi.Ağaçlar 
kendine gelsin, 
ürün versin.Ayrık 
otları adam boyu, 
ağaçları aşmış 
vaziyette.

"Bakarsan bağ, 
bakmazsan dağ" 
gerçeğini bugünkü 
halini, bakımla ala
cağı son hali, 
topluma, öğreti
cilere, öğrencilere, 
yöredeki üreticilere 
göstererek 
atasözümüzün 
doğruluğu kanıt
lansın.

Bu milletin malını 
koruyamayanlardan 
Yüce Allah* ın mut
laka sorumluların
dan hesap soracağı 
gerçeği unutul
masın.

Bugün çok güçlü, 
korkusuz, kaygısız 
olabilirsiniz.

İlahi adaletin 
önünde ne rütbe, 
ne makam, sorum
luyu kurtaramaya
cak sorumluluk
tan.Bu gerçeği hiç 
unutmayın.

Yüklendiğiniz 
görevi layıkıyla 
yapın.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Esrar aleminde iki kursun
Bursa’da esrar 
bağımlısı olduğu 
belirtilen Eren 
Türkoğlu (27), 
birlikte yaşadığı 
Saadet Iğra’yı 
(20) öldürdükten 
sonra kafasına 
sıktığı tek 
kurşunla intihar 
etti.

BU1 II11 11 ■■ v IIııısaHıllı [şilini
■ Vı.a II V -■ II II .11yeni egıiııwetıolını gorustıı

Olay, kızından 
haber alamayan 
Sevil Iğra’nın önce
ki sabah eve 
gelmesi sonucu 
ortaya çıktı. Evde 
kızıyla sevgilisinin 
kanlı cesetleriyle 
karşılaşan Sevil 
Iğra polisi aradı. 
Eve gelen polis, 
salonda içilen 
esrarlı sigara 
izmariti ve plaka 
halinde esrar

buldu. Komşuları, 
çiftin sık sık kavga 
ettiklerini, gece de 
birer dakika ara ile 
iki el silah sesi 
duyduklarını, 
ancak silahın 
Uludağ yolundan 
atılmış olabileceği
ni düşündükleri 
için polisi ara
madıklarını 
söylediler. Olay 
polis kayıtlarına 
şöyle geçti: Saadet 

Iğra’yı döven Eren 
Türkoğlu, taban
cayla genç kadını 
sırtından vurarak 
öldürdü. Türkoğlu 
ardından da 
tabancayı kendi 
başına ateşleyerek 
yaşamına son 
verdL.Cesetler 
otopsi için adli 
tıbba kaldırılırken, 
polis cinayet ihti
malini de araş
tırıyor.

Bursa İl Millî Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, 17 ilçenin 
Millî Eğitim 
Müdürleriyle Keleş 
Kocayayla'da bir 
araya gelerek yeni 
eğitim öğretim 
sezonu öncesi 
durum değer
lendirmesinde 
bulundu.
Kocayayla'da 
yapılan toplantıya 
İlköğretim 
Müfettişleri Başkan 
Vekili İshak 
Ayçiçek, İl Millî 
Eğitim Müdür 
Yardımcıları 
H.Bahar Apak, ve 
Nejmi Aydın, İl Millî 
Eğitim Şube 
Müdürleri Tahsin 
Yazır, Osman Bat 

9= Gemlik Kız Meslek Lisesi’nden aldığım dplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür.L5 KADRİYE ŞENER

ve Ali Aksakal, il 
Millî Eğitim Proje 
Grubundan Halis 
Korkmaz, ve Oktay 
Güllü ile 17 İlçe 
Millî Eğitim Müdürü 
katıldı.
Toplantıda 2008- 
2009 eğitim öğre
tim yılında neler 
yapılacağı ile ilgili 
fikir alışverişinde 
bulunuldu. Ayrıca 
Akıl bankasının 
oluşturulması ile 
ilgili yapılan çalış
malar çerçevesinde 
17 İlçe Millî Eğitim 
müdürüyle de bir 
çalışma yapıldı.
Toplantıda Keleş ve 
Osmangazi İlçeler
ine ait birer pro
jenin tanıtımı 
yapıldı.

İl Millî Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar'da proje 
çalışmalarının 
teşvik edilmesini 
istedi. Okulların 
2008-2009 Eğitim 
öğretim yılına en 
iyi şekilde hazırlan
ması gerektiğini 
belirten Atilla 
Gülsar, yeni eğitim 
öğretim yılında 
okullarımızın temiz 
ve düzenli olmasını 
arzu ettiğini söyle
di. Yoğun bir çalış
manın ardından 
doğa yürüyüşü de 
yapan katılımcılar, 
burada çeşitli 
aktivitelerde bulun
dular.

GEMLİK’TE BİR İLK
İ5 m TECRÜBEMİZİ BİSffl TEMIOJİSİ İE lİtlEŞTİM

DOSTLARINIZI SLAYT GÖSTERİSİ İLE 

ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN
UNUTULMAZ OLSUN... 3 

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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Haterde araç saışı 2009'da bitiyor
İkinci el araç satış 
sözleşmelerinin, 
trafik tescil şube 
müdürlüklerince 
yapılmasına ilişkin 

^düzenlemenin yürür
dük tarihi,

1 Ocak 2009'a 
Ertelendi.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
tarafından onay
lanan 5795 sayılı 
"Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun" Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayım
landı. Kanuna göre, 
ikinci el araç satış 
sözleşmelerinin, 
1 Ağustos 2008 
tarihinden itibaren 
noterlikler yerine 
trafik tescil şube 
müdürlüklerince 
yapılmasına ilişkin 
düzenlemede 
değişiklik yapılarak 
yürürlük tarihi, 
1 Ocak 2009'a erte
lendi. Kanunla, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar 

Kanunu'nda da 
düzenlemeye gidildi. 
Buna göre, oda ve 
borsa genel 
sekreteri seçilmek 
için, "Kasten işlenen 
bir suçtan dolayı 5 
yıl veya daha fazla 
süreyle ya da 
devletin güvenliğine 
karşı suçlar, 
anayasal düzene ve 
bu düzenin işley
işine karşı suçlar, 
milli savunmaya 
karşı suçlar, devlet 
sırlarına karşı suçlar 
ve casusluk, zim
met, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahte
cilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat 
karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştır
ma, suçtan kay
naklanan mal varlığı 
değerlerini aklama, 
kaçakçılık, vergi 
kaçakçılığı, haksız 
mal edinme" 
suçlarından hapis 
cezasına mahkum 
olmama şartı 
aranacak.

Ayrıca oda ve borsa 
üyelerinin seçme ve 
seçilme haklarını 
kullanabilmeleri için 
şirketin; sahibi, 
ortağı, yönetim 
kurulu üyesi, genel 
müdürü, murahhas 
azası seviyesinde 
üst düzey yöneticisi 
olmaları, şirketi tem
sil ile bağlayıcı 
işlem yapmaya yetk
ili olmaları ve bu 
durumun seçimden 
en az 6 ay öncesini 
kapsaması da 
zorunlu olacak.
Kanunla, Karayolları 
Trafik Kanununda 

da değişiklik yapıldı. 
Yeni düzenleme ile 
G sınıfı sürücü bel
gesi kapsamında iş 
makinelerinin 
sürücülerinin ve 
operatörlerinin 
eğitimleri ve sınav 
başarı belgeleri, Milli 
Eğitim Bakanlığınca 
veya bakanlıkça 
yetkilendirilen 
kurumlarca verile
cek. Bu kurumların 
işleyişine ilişkin 
esasları ve uygu
lanacak eğitim pro
gramlarını, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
belirleyecek.

BOTAŞ Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
doğalgaz satış fiy
atlarının 1 Ağustos 
2008 tarihinden 
geçerli olmak üzere 
konutlara yüzde 
16.88, sanayiye 
yüzde 18.7 oranın
da yansıyacak şek
ilde arttırıldığı 
bildirildi.
BOTAŞ Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
doğalgaz satış fiy
atlarının 1 Ağustos 
2008 tarihinden, 
geçerli olmak üzere 

konutlara yüzde 
16.88, sanayiye 
yüzde 18.7 oranın
da yansıyacak şek
ilde arttırıldığı 
bildirildi.
Açıklamada, bu 
çerçevede yapılan 
hesaplamalar net
icesinde doğalgaz 
satış fiyatlarının 
1 Ağustos 2008 
tarihinden geçerli 
olmak üzere 
konutlara yüzde 
16.88, sanayiye 
yüzde 18.7 oranın
da yansıyacak 
şekilde arttırıldığı 
bildirildi.

Özdilek Müşteri Hizmetleri 

0 224 513 68 00
ÖZEL GÜNLERİNİZE SERVİS TEMİN EDİLİR İIIMMIIİIİIIMII

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

ÖZDİLEK - B.KUMLA
ÖZDİLEK KALKIŞ 14.00 17.00 19.30 22.30

ÖZDİLEK’e DÖNÜŞ DURAK VE SAATLERİ

Servislerimiz 26.07.2008 - 30.09.2008 tarihleri arasında geçerlidir.

12. Durak: B.Kumla 12.00 15.00 18.02 20.30 —

11. Durak: Ekşioğlu 12.02 15.02 18.02 20.32 —

10. Durak: Altay Sitesi 12.04 15.04 18.04 20.34 —

9. Durak: Yeni Seçkin Sit. 12.06 15.06 18.06 20.36 —

8. Durak: Kumtur 12.08 15.08 18.08 20.38 —

7. Durak: Ersoykent Sit. 12.10 15.10 18.10 20.40 —

6. Durak:Cankurtaran Cd. 12.12 15.12 18.12 20.42 —

5. Durak: Uzmanlar 12.14 15.14 18.14 20.44 .—

4. Durak: Cami 12.16 15.16 18.16 20.46 —

3. Durak: Sarışen Sitesi 12.18 15.18 18.18 20.48 —

2. Durak: Orman Kampı 12.20 15.20 18.20 20.50 —

1. Durak: Çamlık 12.22 15.22 18.22 20.52 —

Tüketici Hakları 
Derneği (THD), 
Enerji Sanayi 
ve Maden Kamu 
Emekçileri 
Sendikası ile 
Kamu İşletmeciliğini 
Geliştirme 
Merkezi Vakfı, 
1 Temmuz'da 
yürürlüğe giren 
elektrik zammının 
iptali istemiyle 
Danıştay'da 
dava açtı. 
THD Genel Başkanı 
Turhan Çakar, 
1 Temmuz'da elek
triğe konutlarda 
yüzde 21, sanayide 
yüzde 21,6, 
ticarethanelerde 
yüzde 21,8 dolayın
da zam yapıldığını 
anımsatarak, Ocak 
ayı zammı da 
dikkate alındığında 
elektrik fiyatlarının 6 
ay içinde toplam 
yüzde 45 artırıldığını 
söyledi. Çakar, 
tüketicilerin tüm 
vergi ve fonlarla bir
likte 1 kilovatsaat

elektriğe 2007 yılın
da 15,81 YKr 
ödediğini, tutarın 
bugün 22,9 YKr'ye 
yükseldiğini belirtti. 
Çakar, 4 kişilik bir 
ailenin asgari 
yaşam standardı 
için geçerli olan 230 
kilovatsaatlik elek
trik tüketimi baz 
alındığında, aylık 
elektrik faturasının 
2007 yılında 36,4 
YTL olduğunu, son 
zamla birlikte bunun 
52,6 YTL'ye çıktığını 
kaydetti.
Asgari ücretin

492,41 YTL olduğu
na dikkati çeken 
Çakar, "Asgari 
ücretli bir kişinin 
maaşının yüzde 
10,7'si yalnızca elek
triğe gitmektedir. 
Bu, dünya standart
larının üzerindedir. 
Yani, Milli Gelir de 
dikkate alındığında 
şu anda dünyanın 
en pahalı elektriği 
Türkiye'de kullanıl
maktadır. Elektriğe 
en yüksek bedeli 
Türkiye'de yaşayan 
yoksul tüketiciler 
ödemektedir" dedi.
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Konya'da yurt binası çöktü
Konya'nın Taşkent 
ilçesine bağlı 
Balcılar beldesinde 
bulunan 3 katlı 
öğrenci yurdu, mey
dana gelen tüp gaz 
patlaması sonucu 
çöktü. Enkazdan 
yaralı olarak kur
tarılan 23 öğrenci, 
hastaneye 
kaldırılarak, tedavi 
altına alındı. 
Yaralılardan 2'sinin 
sağlık durumunun 
ciddi olduğu 
kaydedildi. 17 
öğrencinin ise hay
atını kaybettiği 
bildirildi. Bu arada 
olay yerine ulaşan 
arama-kurtarma 
ekipleri göçük altın
da kalan 20 kadar 
öğrenciye ulaşmaya 
çalışıyor.
Edinilen bilgiye 
göre Konya'nın 
Taşkent ilçesine 
bağlı Balcılar 
beldesinde, ilköğre
tim okulu öğrenci
lerinin barındığı bir 
yurt binası, mey
dana gelen tüp pat
laması sebebiyle 

| çöktü. 60 kişi kapa- 
, siteli yurtta Kur'an 

kursuna giden kız 
öğrencilerin kaldığı 
bildirildi Olayın 
meydana geldiği 
sırada yurtta kaç 

। öğrencinin kaldığı 
bilinmezken, arama- 
kurtarma çalış

malarına katılmak 
üzere çevre ilçeler
den çok sayıda 
itfaiye ve sivil 
savunma ekibinin 
bölgeye ulaştığı 
bildirildi. Bu arada 
enkazdan yaralı 
olarak kurtarılan 23 
öğrenci, çevre has
tanelere sevk edildi. 
Öte yandan olayda 
göçük altında kalan 
13 öğrenci hayatını 
kaybetti 8 ile 12 yaş 
arasındaki kız

frencilerin Kaldığı 
yurdun enkazında 
halen 20 kadar 
öğrencinin bulun
duğu sanılıyor. 
Arama-kurtarma 
çalışmaları devam 

ederken, enkaza ilk 
müdahale Jandarma 
ekipleri ve bölgede 
yaşayan vatan
daşlar tarafından 
gerçekleşti rildiDaha 

sonra olay yerine 
ulaşan arama-kur
tarma ekipleri, 
enkaz altında kalan 
3 öğrencinin canlı 
olduğunu tespit etti

Antalya'nın 
Manavgat ilçesine 
bağlı Beşkonak 
beldesi Karabük 
köyünde dün öğle 
saatlerinde 
başlayan orman 
yangını kontrol altı
na alınamıyor. 
Antalya'nın 
gördüğü en büyük 
orman yangını 
olduğu belirtilen 
Manavgat yangını 
gece boyunca şid
detini hiç 
kesmeyen rüzgarın 
da etkisiyle sabaha 
karşı Serik İlçesi'ne 
5 kilometre kadar 
yaklaştı. Önü alına
mayan alevler, 2 
bin yıllık Aspendos 
Antik fiyatrosu'nu 
da tehdit ediyor. 
Akdeniz 
Bölgesi'nde mey
dana gelen en 
büyük orman 
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yangını olarak 
değerlendirilen 
yangında yaklaşık 
4 bin hektarlık 
kızılçam ormanının 
kül olduğu belir- 
tiliyor.Manavgat 
ilçesinde başlayan 
ve Serik ilçesine 
kadar dağılan 
orman yangınına 
Ankara, Konya, 
Kütahya, Eskişehir, 
Denizli, İsparta ve 
Muğla'dan takviye 
edilen ekiplerle 
müdahale ediliyor. 
Yangının etkili » 
olduğu Akbaş, 
Karataş, Bucak, 
Sarıabah ve 
Deniztepesi köy- 1 
lerinde vatandaşlar 
yangından zarar 
görmemeleri için . 
jandarma tarafın
dan güvenli böl
gelere sevk 
ediliyor.

Karadziç gözyaşlarını tutamanı
। 250 bin Boşnak ve 
I Hırvat'ı öldürmekle 

suçlanan Sırp lider 
Radovan Karadziç, 
ilk kez mahkemeye 
çıktı. Zehirlenme 
korkusuyla yemek 
yemeyen Karadziç 
bir ara gözyaşlarını 
tutamadı.
Saç ve sakalı kesil
ince hiç değişmediği 
görülen Sırp kasabı, 
yargıçla alay eder 
gibi konuştu. 
Sırbistan hükümeti 
tarafından özel bir 
uçakla Lahey'deki 
Savaş Suçluları 
Mahkemesi'ne tes
lim edilen Sırp 
kasabı Radovan 
Karadziç (63), dün 
ilk kez saç ve sakalı 
kesilmiş halde 
hakimin karşısına 
çıktı.
250 bin kişinin 
ölümünden sorumlu 

ı tutulan Karadziç'in 

kendisine verilen 
lacivert bir takım 
elbiseyi giydiği ve 
kravat taktığı 
görüldü. Oldukça 
sakin olan Sırp lider, 
beklenenin aksine 
mahkemenin 
meşruiyetini tanıdı. 
Ancak hakimin soru
larına alaycı bir 
tavırla yanıt verdi. 
Kendisine savunma 
yaparken yalnız olup 
olmayacağının 
sorulması üzerine, 
“Hayır yalnız değilim 
aslında çevremde 
görünmeyen danış
manlarım var ama 
siz beni tek kişi 
göreceksiniz” cev
abını verdi.
Ardından hakim 
Alphons Orie, Sırp 
katile aralarında 11 
bin Müslüman'ın 
katlediği 
Srebrenica'nın da 
bulunduğu 11 ayrı 

soykırnh;suçunu 
teker teker okuyup 
suçlu olup 
olmadığını sordu. 
Karadziç bu sırada 
gözyaşlarına hakim 
olamadı ve yargıcın 
sözünü kesti.
“Bunları bana oku
manızın hiçbir 
anlamı yok. Yazılı 
olarak verin 
inceleyeyim gerekli 
cevapları alacak
sınız” dedi.
Sırp lider ayrıca Sırp 
polisinin kendisini^, 
kaçırdığını ve 3 gün 
zorla bir hücrede 
tuttuğunu, ölmekten 
korktuğunu anlattı. 
Ardından Bosna 
barışının mimarı 
olarak bilinen ABD'li 
müzakereci Richard 
Holbrooke ile gizli 
bir anlaşma yap
tığını ve bu anlaşma 
nedeniyle “yeraltına 
indiğini” öne sürdü.

HÜCREDE SAVUN
MASINI HAZIRLAYA
CAK
Karadziç'in sakalsız 

ve kısa saçlı 
fotoğraflarını ilk 
yayınlayan İngiliz 
The Sun ve Sırp Blic 
gazeteleri, Sırp lid
erin cezaevi hayatıy

la ilgili detayları da 
yayınladı.
Buna göre Sırp 
kasabın tıraşlı hali 
neredeyse 13 yıl 
önce ortadan kay
bolduğu haline ben
ziyor. Aradaki tek 
fark Karadziç'in 
daha solgun ve 

daha zayıf olması. 
The Sun, zehirlenme 
korkusuyla ceza
evinde yemek 
yemeyi reddeden 
Sırp liderin sadece 
badem yediğini ve 
akrabalarının verdiği 
suları içtiğini kay
detti.
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Otomotiu ihracatı 
7 avda 2006'vı solladı
Ekonominin loko
motifi konumundaki 
otomotiv sek
törünün ihracatı, 
yılın 7 ayında yüzde 
40,9 oranında 
artarak 15 milyar 
936 milyon dolara 
ulaştı.
İhracat, bu rakamla 
2006 yılının 
tamamında gerçek
leştirilen 14 milyar 
875 milyon dolarlık 
ihracatı geride 
bıraktı.
Uludağ İhracatçı 
Birliklerinin (UİB) 
verilerine göre, ihra
cat kalemleri arasın
da 5 milyar 333 
milyon dolar ile 
binek otomobiller ilk 
sırada yer aldı. 
Bunu otomotiv yan 
sanayi ve eşya taşı
maya mahsus 
motorlu taşıtlar izle
di. En fazla ihracat 
artışı, eşya taşımaya 
mahsus motorlu 
taşıtlarda 
yaşanırken, bunu 

çekiciler takip etti. 
Ocak-Temmuz döne
minde, yüzde 40,9 
oranında artarak 15 
milyar 936 milyon 
doları bulan ihracat, 
geçen yılın aynı 
döneminde 11 mil
yar 311 milyon 
dolarda kalmıştı. 
Temmuz ayı ihracatı 
ise yüzde 33'lük 
artışla 2 milyar 315 
milyon dolara ulaştı. 
İhracat, geçen yılın 
aynı ayında 1 milyar 
746 milyon dolar 
olmuştu.
-167 ÜLKEYE 
İHRACAT- 
Sektör, yılın ilk 
yarısında 13 serbest 
bölgenin yanı sıra 
167 ülke ve özerk 
bölgeye ihracat 
gerçekleştirdi.
Yoğun olarak 
Avrupa ülkelerine 
gerçekleştirilen ihra
catta, Almanya 2 
milyar 289 milyon 
858 bin dolar ile ilk 
sırada yer aldı.

ELEMAN ARANIYOR

İmam Aslan Dinlenme 

Tesislerinde çalışmak üzere 
* POMPACI
* MARKET ELEMANI
* KASİYER
* REYON ELEMANI
* GARSON ARANIYOR

Müraçatların şahsen yapılması gerekmektedir
Yalova 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

ELEMAN ARANIYOR

CHPİIÇEBİNASINDAÇAUŞACAKLİSE 
muHSEnnım 
GSM : 0 535 860 53 65

SATIUKVILLÂ
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

GEM1İK SİNEMA GÜN1Ü0Ü
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

I (Rezervasyon 
'îel 151333 21)

14.00 - 16.15
12.00 - 14.00 - 16.00
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MiliMMinMI
Seviye Belirleme 
Sınavı'na (SBS) 6. 
sınıflardan katılan 
829, 7. sınıflardan 
katılan 61 öğrenci 
tüm soruları doğru 
yanıtladı.
SBS'de 61 öğrenci 
tüm soruları bildi 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, SBS 
sonuçlarını açık
ladı.
Sonuç bilgilerine 
göre, 6. sınıflardan 
992 bin 240, 7. 
sınıflardan 991 bin 
655 öğrenci sınava 
başvurdu. Bu aday
lardan 6. sınıflar
dan 958 bin 879'u, 
7. sınıflardan da 
962 bin 991'i sına
va katıldı. Sınava 6. 
sınıflardan 33 bin 
355, 7. sınıflardan 
da 28 bin 659 kişi 
sınava girmedi. 6. 
sınıflardan 6, 7. 
sınıflardan da 5 
kişinin sınavı iptal 
edilirken, kopya 
taramasında 6.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR I 
ACİL SAÎllIhe «LIMIZİÇİH BİZİ AMYIMZ I

Kayhan Mahallesi’nde denizi göreni 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 p 

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik | 
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 Ş

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

K.Kumla Mâirsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

sınıflarda 74, 7. 
sınıflarda 76 adayın 
bazı testleri iptal 
edildi.
Sınavda, 6. sınıflar
dan 829, 7. sınıflar
dan 61 öğrenci tüm 
soruları doğru 
yanıtladı.
SBS'de 6. sınıflara 
Türkçe, Matematik, 
Fen ve Teknoloji, 
Sosyal Bilgiler 
(Sosyal Bilgiler, 
İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük, Din 
Kültürü ve Ahlak

Bilgisi), yabancı dil 
(İngilizce, Almanca, 
Fransızca, İtalyan
ca) alanından 80, 7. 
sınıflara Türkçe, 
Matematik, Fen ve 
Teknoloji, Sosyal 
Bilgiler (Sosyal 
Bilgiler, İnkılap 
Tarihi ve 
Atatürkçülük, Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi), yabancı dil 
(İngilizce, Almanca, 
Fransızca, İtalyan
ca) alanından 90 
soru yöneltilmişti.

t

liste M
2008-2009 öğretim 
yılında tüm iTlerde, 
sınavsız öğrenci 
alan ortaöğretim 
kurumlarının
9. sınıflarına kayıtlar 
dün başladı.
Ortaöğretimde 
geçen yıl 16 ilde 
pilot uygulama 
olarak başlatılan ' 
’e-kayıt" sistemi, 
bu yıl Türkiye gene
line yaygınlaştırılıy
or. Türkiye'deki 
sınavla öğrenci alan 
liseler dışındaki tüm 
liselere kayıtlar 
internet üzerinden 
gerçekleştirilecek. 
Öğrenci kayıtları 

’ için başvurular, 
genel lise ve meslek 
lisesi müdürlükler

ince 1-29 Ağustos 
2008 tarihleri 
arasında elektronik 
ortamda yapılacak. 
Okul müdürlükleri, 
kendilerine başvu
ran öğrencilerin 
kimlik, diploma not-

I lan ve adres bilgi
lerini e-okul siste
minden TC Kimlik 
Numarası ve 
ilköğretim öğrenci 
numarası ile girerek 
kontrol edecek.
Genel liselere aday 
kayıt işlemleri genel 
liseimüdürlükler- 
ince, meslek lisesi 
aday kayıt işlemleri 
ise meslek lisesi 
müdürlüklerince 
yapılacak.
Genel liselere aday 
kayıtlarında bölge 
ve ikametgah adresi 
esas alınacak. 
Meslek liselerine 
kayıtlarda ise bölge 
sınırlaması olmak
sızın 10 adet okul 
tercihinde bulunula- 

v cak. Adaylar hem 
genel liseye hem de 
meslek lisesine 
kayıt yaptıramaya
cak.
-BAŞVURULARIN 
FAZLA OLMASI 
DURUMU-
Aday başvurularının 
ayrılan kontenjan
dan fazla olması 
halinde meslek 
liselerine yer- ( 
leştirme işlemleri, 
ilköğretim diploma 
notu, eşitlik halinde 
önceliği, yine de

eşitlik halinde yaş 
küçük olan adaya 
öncelik verilmek 
suretiyle yapılacak. 
Genel liselere yer
leştirme işlemleri, 
ilköğretim diploma 
notu ve yaşı küçük 
olan öğrenciye 
öncelik verilmek 
suretiyle aday kaydı 
yapılacak.
Kontenjan fazlası 
olan diğer öğrencil
er ise ikametine en 
yakın diğer genel 
liselere dengeli bir 
biçimde dağıtılarak 
gerçekleştirilecek. 
-KESİN KAYITLAR 
4-12 EYLÜL 
2008'DE- 
Aday kayıtları, en 
geç 3 Eylül 2008 tar
ihinde 
"http://www.meb.go 
v.tr" adresinde ilan 
edilecek.
İlan edilen listelere 
göre kesin kayıt 
işlemleri için gerekli 
evrak, ilgili okul 
müdürlüklerince 
4-12 Eylül 2008 
tarihleri arasında 
kabul edilerek, 
kesin kayıt işlemleri 
tamamlanacak. 
-E-KAYİT ŞARTI 
ARANMAYACAK 
DURUMLAR- 
2008 Devlet Parasız 
ve Yatılılık ve 
Bursluluk Sinsiyi 
esasları ile yatılı 
ilköğretim bölge 
okulu mezunların
dan söz konusu 
ortaöğretim kurum- 
larinı yatılı olarak 
kazanan/yerleştir- 
ilen öğrencilerin 
kayıtlarında e-kayıt 
başvurusu şartı 
aranmayacak.
İller arası naklen 
gelen öğrencilerin 

yerleştirme işlemleri 
ise Öğrenci 
Yerleştirme 
Komisyonlarının 
aracılığı ile yapıla
cak. Ayrıca konten
jan açığı bulunması 
halinde, öğrencisini, 
kardeşinin öğrenim 
gördüğü veya anne- 
babanın çalıştığı iş 
yerinin bulunduğu 
alanın dahil olduğu 
okula kayıt yaptır
mak isteyen veli 
talepleri de Öğrenci 
Yerleştirme 
Komisyonlarınca 
değerlendirilecek. 
Terör saldırıları 
sonucu şehit olan $ 
ya da malul duruma 
düşen öğretmen
lerin çocukları ile 
şehit, malul ve 
muharip gazi çocuk
ları, durumlarını 
belgelendirmeleri ve 
istemeleri halinde 
istedikleri genel lise 
veya meslek liseler
ine kayıtları yapıla
cak. Mazeretleri 
nedeniyle 1-29 
Ağustos 2008 
tarihleri arasında 
kayıtları yapıla
mayan öğrencilerin 
mağduriyetine 
sebebiyet ver
ilmemesi için 
valiliklere belir
lenecek bir takvim 
çerçe- vesinde 
Öğrenci Yerleştirme 
Komisyonlarınca 
genel liselere veya 
meslek liselerine 
kayıt ve yerleştirme 
işlemleri sürdürüle
cek. Öte yandan, l 
öğrenci ve veliler
den kayıt sırasında 
hiçbir şekilde zorla 
bağış ve gereksiz 
belge istenilmeye
cek.

Madde ÖZALP
İ Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 
4 * ■

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden 
aldığım öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Abdurrahim KAYGUSUZ

http://www.meb.go
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Sık sofla liiketenlere 
önemli uyarı Kızarıma »emenin zararları

Sodadaki sodyum, 
vücutta sıvı tutul
masına neden 
olarak tansiyonu 
artırdığı için ona 
bağlı kalp yetme
zliğine ve beyin 
kanamasına da yol 
açabilir. 
Kalp ve damar 
hastalığı olan kişil
erde, sıcak 
havanın etkisiyle 
terleme ile birlikte 
vücudun aşırı sıvı 
kaybetmesi sonu- 

'* cunda kanın 
akışkanlığının azal
masının kalp 

ı krizine neden ola
bildiği 
belirtildi.Yazın 
daha sık tüketilen 
sodanın içindeki 

sodyumun, vücutta 
sıvı tutulmasına 
neden olarak tan- 
siyonu artırdığı 
için tansiyona 
bağlı kalp yetme
zliğine ve beyin 
kanamalarına yol 
açabildiği bildirildi. 
Ankara Üniversite
si (AÜ) Tıp 
Fakültesi 
Kardiyoloji 
Anabilim Dalı ve İç 
Hastalıkları uzmanı 
Prof. Dr. Deniz 
Kumbasar yaptığı 
açıklamada, yük
sek hava sıcak
lığının kalp damar 
sisteminde bazı 
olumsuzlara neden 
olabileceğini 
söyledi.

Kendinizi yorgun 
hissediyorsanız 
sıcaklardan olabilir. 
Dinçleşmek için 
aşırı sıcaklarda 
kızartma ve yağlı 
besinler yemekten 
de uzak durmayı 
deneyin 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 
(OMÜ) Tıp 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Beslenme 
Uzmanı Doç. Dr. 
Funda Elmacıoğlu, 
"Aşırı sıcaklarda 
kızartma ve yağlı 
besinler yerine taze 
sebze ve meyvelere 
ağırlık verilmedir" 
dedi.
Beslenme alışkan
lığınızda değişiklik 
yapabilirsiniz 
Elmacıoğlu, 
yaz sezonuyla 
birlikte yaşanan 
aşırı sıcaklara 
karşı her yaştan 
insanın dikkatli 
olması ve beslen
me alışkanlıkların
da bazı değişiklik
lere gitmesi gerek
tiğini vurguladı. 
Özensiz beslenme 
sağlık getirmez 
Hava sıcaklıkların
daki artışların insan 
sağlığı üzerinde 

çok fazla etkili Ar 
olduğunu, bunun 
için de gerekli 
önlem ve tedbir
lerin alınmasını 
zorunlu hale 
getirdiğini ifade 
eden Elmacıoğlu, 
özellikle beslenme 
konusuna gerekli 
özenin göster? 
ilmemesi halinde 
bazı sağlık sorun
ları yaşanabile
ceğine dikkati 
çekti. 
Elmacıoğlu, 
yaz aylarında 
besinler seçilirken 
hafif ve sulu 
gıdaların tercih 
edilmesi gerektiğini 
belirterek, şunları 
kaydetti: 
Yorgunluk hissi 
sıcaktan 
"Sıcaklarda aşırı 
terleme sonucu 
vücuttan suyla 
beraber, sodyum, 
potasyum gibi min
eraller de atılmak
tadır. Bu durum 
halsizlik, nabız 
zayıflığı, yorgunluk 
ve dolaşım bozuk
luklarına yol açar. 
Vücuttaki sıvı kay
bını önlemek için 
günde en az 2 ile 
2.5 litre su içmeye

özen göstermek 
gerekir. Ayrıca, 
aşırı sıcaklarda 
kızartma ve aşırı 
yağlı besinler yer
ine taze sebze ve 
meyvelere ağırlık 
verilmelidir." 
Meyveler enerji 
deposu 
Bu dönemde 
enerji ve vitamin 
deposu olarak 
bilinen karpuz, 
üzüm, çilek, 
kiraz ve şeftali 
gibi yaz 
meyvelerinin 
bol tüketilmesi 
tavsiyesinde 
bulunan 
Elmacıoğlu, bun
ların hem sıvı kay

bını önleyeceğini 
hem de vücuda zin
delik vereceğini 
bildirdi.
Sıkılmış meyve 
suları tercih 
edilebilir
Aşırı sıcaklarda 
tüketilen yağlı ve 
hamurlu yiyecek
lerin vücutta 
yorgunluğa ve 
tansiyona neden 
olacağını da 
anlatan Elmacıoğlu, 
kalsiyum açısından 
zengin olan 
taze sıkılmış 
meyve sularının 
tercih edilmesinin 
sağlık açısından 
daha yararlı ola
cağını ifade etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu SiCl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

1
K OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat )I ill i ffl m I-

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. c*10 oo ooMer.Sağ.Ocağı J3 29
Tomokay Tomografi 513 1U t»B
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
BUŞKİ . 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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
2 Ağustos 2008 Cumartesi 

OZAN ECZANESİ
3 Ağustos 2008 Pazar 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3125 

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-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: 0.2245136040



A 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-Ö-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-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

ANASINIFI, 1.2.3. SINIFLARA 
HAFTADA6SAAT 

4-Ö-6-7-8 SINIFLA» 
NAFIADA GSAAî İNGİLİZCE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Ağustos 2008 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Kendisini BOiisim 
diye tanıtın leleionla 

aradını şahsı dolandırdı 
Bursa'da, kendisini 'polisim' di 
ye tanıtan bir kişi, telefonla ara 
diğı şahsın bin 500YTL tutarında 
kontörünü dolandırdı. Sayfa 8’de

Gemlik Belediyesi ile Bursa İnşaat Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı

Binaların depreme 
dayanıklılığı ölçülecek

Gemlik Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası arasında Gemlik’teki binaların depreme dayanık
lılık ve risk incelemesi için protokol imzalandı. Başkan Turgut, vatandaşlardan gelecek olan talep 
ler doğrultusunda yapılacak çalışmaların daire başına 35 YTL olacağını söyledi. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmall.com

Güne Bakış
Orman yangınları..

Yurdun dört bir köşesinden orman yangını 
haberleri geliyor.

Cumartesi günü Gemlik Küçük Kumla yolu 
üzerindeki çamlık alan ve bir kısım zeytinlik 
çıkan yangında kül oldu.

Önceki gün Manavgat’ta çıkan orman yangını 

ise tarihi miraslarımızı tehdit etti. Devamı 5'de

Siyaset Akademisi’nıle 
Türkiye birincisi Gemlik’ten
AKP Genel Merkezi ARGE Başkanlığın ca 
organize edilen siyaset akademisinin ikinci 
ayağında 8 bin kişinin girdiği sınav son
rasında Türkiye 1.si İl Genel Meclis Üyesi 
Oktay Kahveci oldu. Kahveci, sertifikasını 
Başbakan Erdoğan’dan alacak. Sayfa 7’de

HABER MÜDÜRÜMÜZ,SEYFETTİN REKEASÜZ 
GİTTİ, GÖRDÜ, GEZDİ VE YAZDI 

“Navodarı Günlüğü" 
DİZİ YAZISI 5. SAYFAMIZDA 

' . '■ ı ..........................düiıhııı.................  .1 ,1 '■ i

Kumla daki orman
yangını korkuttu

Gemlik'ten Kumla'ya girişte Hasanağa ve 
Esinti Sitelerinin hemen üst kısmında 
Kumla jandarmasına yakın bölümde çıkan 
cumartesi günü çıkan yangın korkulu anlar 
yaşanmasına neden oldu. Kıvılcımların bir 
anda zeytin ağaçlarına sıçramasıyla 
Bursa’dan yangın helikopteri çağırıldı. 
Yangında 15 hektarlık alan zarar gördü. Öte 
yandan dün Kurşunlu’da orman yangını 
çıktı. Yangına ilk etapta 9 arazözle müda
hale edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 
helikopterin de söndürme çalışmalarında 
katıldığını kaydeden Koksal, "Yangını 

'yarım, en fazla 7 nektar alanda tutmaya 
çalışıyoruz. Fazla rüzgar olmaması. bizim 
için avantaj. Büyük bir aksilik olmazsa 
yangını büyümeden kontrol altına alırız” 
dedi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 
Koruma Şube Müdürü, Koksal Konak, 
Gencelli köyü yakınlarında çıkan yangının 
zeytin arazilerini aşarak ormanlık alana 
sıçradığını söyledi. Haberi sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmall.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Ormanı yakanın eli kırılsın..

Ergenekon..
AKP'nin kapatılma davası..
Ülkenin gündemini yoğun bir biçimde 

işgal eden konular.
Günlerdir.. Medyanın rüzgarıyla oradan 

oraya savrulduk durduk..
Ergenekon rüzgarı sürüyor..
AKP'nin ise laikliğe karşı davranışların 

odağı olması Anayasa Mahkemesi kararıyla 
da tescillendi.

Yandaşlar gülüp oynasa da..
Demokrasi ve hukuk çığlıkları da atsa..
Sonuç değişmez..
11 kişiden oluşan Yüksek Mahkeme 

üyelerinin 10'unun kararı doğrultusunda 
"hüküm" verilmiştir..

Durumdan vazife çıkarmak AKP'nin üst 
yönetimine kalmıştır..

Ne varki.. Gerçek..
Laikliğe karşı davranışların odağı olmuş 

bir iktidarın laik demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti'ni yönettiğidir..

Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşları bu gerçe 
ği hazmedemeyeceklerdir..

Ve sandık önlerine konduğunda 
düşüncelerini ve tepkilerini yansıtacaklardır.

Ancak..
Türkiye şu anda yanmaktadır..
Ekonomik yangın yurttaşı yakmıştır.
Ormanlara uzanan eller jse ulusun gele

ceğini soluksuz bırakacaktır.
Dikkatsizlik..
Rant kaygısı..

j- Aymazlık..
Vurdumduymazlık yıllara damgasını yurt

muş ve ülkeyi perişan etmeye devam 
। etmektedir.

Alınan önlemler..
Uyarılar..
Yaptırımlar..
Gözü dönmüşlere vız gelmekte onların 

vicdanlarında en küçük bir sızlama yaratma
maktadır..

Sözcüğün tam anlamıyla Vatan hainleri
I ellerini kollarını sallaya sallaya aramızda 
i dolaşmaktadırlar..
| Bence,..

Ülkenin siyasal,ekonomik sorunları 
vardır ve çok önemlidir..

En az onlar kadar önemli olan ormaplara 
uzanan ellerle de mücadele edilmesi ve en 
etkin önlemlerin alınmasıdır..

Ve en büyük ödev ise insanın kendisine 
düşmektedir..

Çünkü..
Ormanlar ülkenin soluk alma organ

larıdır..
Onların yok edilmesi insanın akciğer- - 

İlerinin işlevini yitirmesiyle eşanlamlıdır..
İnsan akciğersiz yaşayabilir mi?
Yazımı KIzIlderili'nin Büyük Reis'e yazdı 

ğı mektuptan bir alıntıyla bitirmek istiyo
rum;

"VVashington'daki Büyük Reis toprak
larımızı satın almak istediğini söyledi. Teklifi 
düşüneceğiz. Çünkü satmazsak beyaz 
adamın belki de silahla gelip toprağımızı 

' alacağını biliyoruz. Ancak gökyüzü nasıl 
alınır yada satılır? Ya toprağın sıcaklığı?

' bunu düşünemeyiz bile! Havanın tazeliğine, 
suyun pırıltısına biz sahip değiliz ki satın 
alasınız.

Toprağın her parçası, bizim için 
Kutsaldır. Pırıldayan her Çam iğnesi, her 
kumlu Kıyı, karanlık Ormanlardaki sis, 
ağaçsız köşe, vızıldayan böcek. Ağacın için
den yükselen özsu bizim hatıralarımızı taşır 
içinde.

Biz toprağın bir parçasıyız ve oda bizim 
i bir parçamızdır. Geyikler, At ve büyük partal 

da erkek kardeşlerimizdir. Yüksek kayaihk- 
I l-‘r yumuşak çadırlar, midillinin ve insanın 

ıt harareti, hep aynı aileye aittir."

Mia Mlftır aııla Mili
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü 
tarafından Mahalle 
Muhtarlarına 
yönelik internet 
kursu açarak 
bilgisayar üzerinde 
daha bilgili 
olmalarını sağladı. 
Muhtarların, 
vatandaşların

■ işini bilgisayar 
ortamında daha 
hızlı halletmelerini 
sağlamak 
amacıyla Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nce 

.açılan 30 saatlik 
İnternet Eğitimi 
kursu sonucunda 
kursa katılan 
12 muhtar sınava 
katılarak başarı 
iarmı gösterdiler. 
Sona eren

. kursun ardından 
yapılan sınavda 
başarılı olan

i ı*îîu 11 lafıaTa 
internet kullanma

sertifikası 
verilecek.
Açılan kursun 
kendileri içip 
faydalı olduğuna 
değinen mahalle 
muhtarları, 
bilgisayarı 
açmasını bile 
bilmeden 
başladıkları 
kursun sonunda

bu işi öğrenme 
fırsatı buldukları 
için mutlu 
olduklarını 
belirttiler.
İnternet üzerinden 
vatandaşın işini 
daha çabuk 
halledecek 
olmalarının 
HEM'in açtığı 
kursabağlayan

t^fflu-auııoiii&BNşnaı
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 Carreföur 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 i$ 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

mahalle 
Muhtarları, 
"Bize yönelik 
bu kursu açan 
Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü ile 
bize bilgisayarı 
öğreten öğretmeni- | 
m ize teşekkür [ 
ediyoruz" 
dediler.

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Gemlik Belediyesi ile Bursa İnşaat Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı

Binaların depreme
dayanıklılığı ölçülecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediyesi 
ile Bursa İnşaat 
Mühendisleri Odası 
arasında Gemlik'te 
ki binaların deprem 
dayanıklılık ve 
risk incelemesi için 
protokol imzalandı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
makamında bir 
araya gelen 
Belediye meclis 
üyeleri ile Bursa 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Necati Şahin ile 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik 
temsilcisi Özkan 
Ateşli ve yönetim 
kurulu üyelerinin 
de katılımıyla 
profokof imzalandı. 
Başkan Turgut, 
yaptığı açıklamada; 
vatandaşlardan 
gelecek talepler 
doğrultusunda 
yapılacak çalış
maların daire 
başına 35 YTL 
olacağını ve bunun 
piyasa şartlarında 
daha indirimli 
olarak yapılamaya
cağını söyledi. 
Belediyenin 
girişimleriyle 
yapılan anlaşma 
gereği imzalan 
protokol gereği 
inşaat mühendis
lerinin katılacağı 
kalabalık bir ekip 
halinde vatandaş 
lardan gelecek 
talepler değer
lendirilecek.

1999 ÖNCESİNDE 
USTALAR 
YAPIYORDU 
Yaşanan Marmara 
depreminden 
önce binaları 
inşaat ustalarının 
yaptığına dikkat 
çeken Başkan 
Turgut, "Yaşanan 
depremden sonra 
inşaatların dayanık
lılığı ortaya çıktı. 
İlçede 11-12-13 kat
lara izin verildi. 
Zemini balçık olan 
arazilerde bu inşa 
atlara izin verildi. 
Biz ilçede yaşana 
cak sıkıntıyı 
ortadan kaldırmak

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com' I 

www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORVM

ve binala rın ne 
durumda olduğunu 
âfnâmâK fçfrı ûu 
anlaşmayı yapıy
oruz" dedi.
Gemlik Belediye 
si'nin deprem son
rasında en fazla 
araştırma yapan 
belediye olduğunun 
da altını çizen 
Turgut, yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.

HER BELEDİYE 
CESARET EDEMEZ 
Bursa İnşaat Mühen 
dişleri Odası Başka 
nı Necati Şahin, 
yapılan anlaşmanın 
kendilerine göre 
çok önemli 
olduğuna dikkat 
çekerek, 
"Her belediye bu 
anlaşmayı yapmaya 
cesaret edemez, 
ilçelerindeki binala 
rın onlara yaşatacak 
sorunlardan çekinir
ler. Gemlik Belediye 
si’ni bu nedenle 
kutluyorum" dedi. 
Gemlik'in 28 yılda 
3 kat büyüyerek 
geliştiğine dikkat 
çeken Necati 
Şahin, bu nedenle 
olası bir depremde 
büyük titreşim 
alacak ilçelerden 
biri olduğunu 
söyledi.
Gayelerinin, 
deprem tellallığı 
yapmak olmadığını 
da belir ten Şahin, 
yapılması gereken
leri yapmak istedik

lerini söyledi. 
Depremden 
sonrasında değıT, 
öncesinde ne 
yapabileceklerini 
araştıracaklarının 
altını çizen 
Bursa İnşaat Odası 
Başkanı Necati 
Şahin, "Biz binala 
rın kaçaklığını değil, 
projelerine uygun 
olup olmadıklarını, 
depremsellik riski 
nin olup olmadığını 
araştıracağız. Beledi 
ye başkarilarının 
iradeli tutumları 
zaten kaçak 
yapılaşmayı önler" 
şeklinde konuştu. 
Otuz yıl içinde 
mutlaka bir depre 
min beklendiğine 
işaret eden Şahin, 
"Kamu oyu oluştu
rarak bunları anlat
mamız lazım. Bir 
yerde kaplıca kay
nakları varsa orada 
risk'te vardır. Kaplı 
çalar hem nimet 
hem de alt yapı için 
tehlikedir. Gemlik 
Belediyesinin aldığı 
karar çok cesur 
bir karardır.
Tedbir konusunda 
çeşitli toplantılar 
düzenleyeceğiz 
ve yapacağımız 
çalışmaları halka 
anlatacağız. Başka 
nın şimdiye kadar 
yaptığı tüm araştır
ma çalışmaları 
bize öncülük 
edecektir, kendisi 
çok önemli araştır
malar yapmış"

diye konuştu.

35 t Tl*?
ÇOK DEĞİL 
Daire başına ödene 
cek 35 YTL'nin 
büyük bir para 
olmadığına değinen 
Başkan Turgut, 
"Piyasada bu 
ücrete bu araştırma 
yapılamaz. İnşaat 
Odası Bursa Şubesi 
bizim isteğimizi 
yerinde bularak 
çok az bir ücretle 
bu çalışmayı 
yapacak. Bu fiyata 
bu iş kesinlikle 
yapılamaz. İnşallah 
bu çalışmaya 
karşı çıkılmaz 
ama mutlaka 
karşı çıkanlar 
olacaktır" dedi.
Deprem kuşağı 
üzerinde bulunan 
Gemlik'te binaların 
depremsellik 
açısından en 
riskli bölgelerinden 
biri olması 
nedeniyle olası 
depremde 
büyük acıların 
yaşanmaması 
için binalarda 
vatandaşların 
istekleri doğrul
tusunda yapılacak 
araştırma için 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile Bursa inşaat 
Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Necati Şahin 
hazırlanan pro
tokolü birlikte 
imzaladılar.

Bu hesabı da öde !...
Ey benim dürüst saf halkım, sizlere 

istemeden kötü bir haber vereceğim...
Bizim sağlam diye seçip, 10.000 lira vere 

rek, Ankara’ya Büyük Millet meclisine gön
derdiğimiz milletvekillerimizin çoğu hasta 
çıktı...

Bakın meclisin başhekimliği açıkladığı 
bilgilerde

2007 yılında, sadece 1 yıl içinde... 
"18 bin 784 kez" doktora gitmişler!
Evet... 18 bin 784 kez doktora gitmişler..
Bu sayıyı 550 milletvekili sayısına 

böldüm.
35 -40 arası bir şey. Düşüne biliyor muşu 

nuz, bir milletvekili bir senede 40 defa dok
tora gidiyor..

Bu yalnız bizzat kendileri vekillerimiz.
Biliyorsunuz sayın milletvekflTerimiz bir 

gece vakti, yasanın içine gizlice girerek, 
yalnız Gazilere verilmiş olan ilaç ve sağlık 
katkı payını ödemem olanağına kendilerini 
de kattılar. Kimi bu vatan için elini kolunu 
-bacağını verir, kimi de nutuk atar, sonra da 
6000 lira emekli maaşı alır.

Eşleri -çocukları, anaları -babaları, akra
baları ayrı..

Onlar için ayri çetele tutulmuş, aşağıda 
onları da yazacağım.

Elimde, TBMM Baştabiplik Polikliniği’nin | 
"hasta sayısı"nı döküm döküm gösteren 
istatistik raporu var.

Milletvekillerimizin Eşleri ve çocukları da | 
hasta.

Eşleri ve çocukları, "19 bin 716 kez" dok- I 
tora gitmişler!

Mecliste tamı tamamına duyduğumuza 
göre 6.000 kişi çalışıyormuş..

Çoğu eşin dostun, bakanların, mil
letvekillerinin. gelini, damadı veya partiden 
kartvizit getirenler.

Bol maaş alırlar, meclis lokantasından 
ucuz yemek yerler, fiyakaları iyidir, yine de 
hasta oluyorlar..

Rahat mı batıyor ne ? Bunlarda hasta..
Meclis’in personeli ve emeklLrhilletvekil- 

lerimiz de hasta...
Onlar da, sadece 1 yıl içinde, "94 bin 441 

kez" doktora gitmişler!
Bir sürü rakamlarlarla başınızı şişirme 

yim.
İşin kısası, özü; Bu beylere Harcanan 

para aşağıda...
Fatura? 56 trilyon 535 milyar liracık.
Gemicik değil, liracık doğru okuyun...
Üstelik, iyileşemiyorlar...
Gözleri, kulakları iyileşse bile .psikoloji

leri bozuk..
Kavga edip, biri binlerine giriyorlar.
Yalnız bulunca da Tunceli bağımsız mil

let vekili Kamer Genç’i tek olduğunu gö 
rerek yirmisi, otuzu üzerine saldırıp, yiğitçe 
tokatlayıp, dövüyorlar..

Kavgaları bırakıp, için mali yönüne döner 
sek, söyleyeyim...

Geçmişe de bakarsak; 2006 yılının fatu 
rası ne derseniz ?..

52 trilyon 611 milyar liracık.
Şimdi asıl meseleye, sizi acıtacak mesele 

ye gelelim...
Siz seçtiğiniz ve maaşlarını ve diğer 

masraflarını parasını da siz ödediğiniz için 
belki bilmek istersiniz diye düşündüm...

Bu paraları siz ödüyorsunuz, sizin kese 
nizden çıkıyor.

Belki farkında değilsiniz, birileri gece 
karanlıkta sizin o boş kesenizdeki birkaç 
kuruşu da böyle götürüyor..

Böyle saf saf bakmayın.. Her şeyden ha 
bersiz olursanız, bir gün ayağınızdan panto 
lon da gider, cascavlak ortada kalırsınız.

Benden söylemesi...

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kumla daki orman yangını korkuttu

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Cumartesi günü 
saat 15.40 sıralarında 
çıkan orman yangını 
Kumla'ya girişte yaşa 
yanları yollara döktü. 
Gemlik'ten Kumla'ya 
girişte Hasanağa ve 
Esinti Sitelerinin 
hemen üst kısmında 
Kumla jandarmasırta 

yakın bir yerde neden 
çıktığı henüz belirle 
nemeyen kıvılcım 
bir anda zeytin 
ağaçlarına sıçradı. 
Anayolün hemen 
üstünde başlayan 
yangına ilk müdaha
leyi Kumla belediye
sine bağlı zabıta 
ekipleri yaptı. 
Ellerinde olan kısıtlı 

imkanlarla ormana 
şıçramakta olan 
yangını söndürmeye 
çalışan ekiplere 
daha sonra Gem 
lik'ten giden Büyük 
şehir itfaiyesi ile 
Gemlik Gübre ve 
Borusan itfaiyeleri 
de katıldı. 
Jandarma'nın yol 
üzerinde önlem aldığı 

yangının bir türlü 
söndürülememesi 
üzerine Burşa'dan 
havalanan yangın 
helikopteri denizden 
aldığı suyu yanan 
ağaçlara bıraktı.
Yaklaşık 1.5 saatlik 
söndürme çalış
masının ardından 
yangın yerine Bursa 
Orman ekipleri de

gelerek müdahale 
etmeye başladılar.
Yolun hemen 
üstünde bulunan 
tahta barakanın 
yanından başladığı 
tahmin edilen 
yangının 
kırık cam parçasın
dan mı yoksa 
kıvılcım sonucumu 
çıktığı henüz

bilinmezken 
yaklaşık 15 hektarlık 
alan çıkan yangında 
zarar gördü.
Çıkan yangın 
fazla büyümeden 
önlenirken jandarma 
yangının çıktığı 
tahmin edilen 
tahta barakanın 
çevresinde 
araştırma yaptı.

cm illi Hanlın Hii'lı millili
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Her ay rutin olarak 
ilçe başkanları toplan 
tılarını Bursa'da ger 
çekleştiren CHP II 
yo netimi bu kez 
Gemlik'te bir araya 
geldil.er.
İlçe Başkanı Cem 
Güler'in avdeti üzeri 
ne toplantılarını 
Gemlik'te yapmaya 
karar verdiklerini 
söyleyen İl başkanı 
Gürhan Akdoğan, 
ilçe başkanlarından 
aldığı güzel haberler
le CHP'nin en güzel 
yıllarını tekrar 
yaşayacağına 
inandığını söyledi. 
Gürhan Akdoğan baş 
kanlığında İl Sekre 

i teri Selim Lümah, İl 
eğitim Sekreteri Şe 

ı nay Demiray, İl yöne 
j ticisi Funda Çetin, İl 
| Kadın Kolu başkanı

Fatma Altay, Gemlik 
İlçe Başkanı Cem 

| Güler, MKPaşa ilçe 
başkanı Gürkan 
Esen. Gürsu ilçe 
başkanı Aytekin Öz 
kan, Orhangazi ilçe 

anı Şaban Yapıcı, 
mya ilçe

başkanı Emirali Usta. 
Karacabey ilçe başka 
nı Orhan Karakaş.
Yıldırım ilçe başkanı 
Yüksel Özcan. İnegöl 
ilçe başkanı Nemci 
Demir. İznik ilçe 
başkanı İsmail Güleç, 
Nilüfer ilçe başkanı 
Metin Çelik, 
Yenişehir ilçe 
başkanı Hakkı Horoz. 
Kestel belediye 
meclis üyesi Şükrü 
Aksu, Kestel ilçe 
sekreteri Nihat 
Yılmaz, İL 
YÖNECİLERİNDEN 

Ali Küçüksarı ve 
Mustafa Doağn ile 
Gemlik il yönetimin
den Özcan Yerlikaya. 
Zafer Ülgen ve 
Can Erbakan toplan
tıya katıldılar.
Basına kapalı olarak 
yapılan toplantının 
ardından bilgi veren 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan, rutin ilçe 
başkanları koordi
nasyon toplantıların
dan biri olduğunu 
belirterek, partinin 
işlevsel konusunun 
görüşüldüğünü, 

seçimlere nasıl hazır 
(anıldığı konularının 
bir kez daha masaya 
yatırıldığını söyledi. 
İlçe başkanlarından 
çok iyi haberler 
aldığını da belirten 
Akdoğan, "Partimize 
değerli kişilerin katıl
mak istediklerini 
duymak çok hoşuma 
gitti. Türkiye'nin 
çıkışı CHP ile 
olacaktır. Anayasa 
mahkemesinin 
aldığı son karar 
bunu açıkça gös
termiştir" dedi.

Merinos Projesi 
ödül aim

Altyapı, çevre ve 
sosyal projeleriyle 
Bursa'nın çehresini 
değiştiren 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
tarihi ve kültürel 
mirasın korunması
na yönelik çalış
maları Tarihi 
Kentler Birliği(TKB) 
tarafından da 
takdirle karşılanıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kurucu 
üyesi olduğu 
Tarihi Kentler 
Birliği'nin 2007 Yılı 
Koruma Ödülleri 
Yarışması'nda 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile 
proje dalında ödüle 
layık görüldü. 
İnşaatına başlandığı 
ilk günden bu yana 
yalnızca Bursa'nın 
dinamiklerinin değil, 
tüm Türkiye'deki 
ilgililerinin hatta 
dünya turizminin 
dikkatini çeken 
Merinos Parkı 
Atatürk Kongre 

ve Kültür Merkezi, 
TKB tarafından da 
ödüllendirildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
inşaatı henüz 
tamamlanmadan 
Bursa'nın 
Türkiye'deki 
6 kongre kentinden 
biri olmasını 
sağlayan Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi ile kentin 
kültür ve turizmine 
yeni bir boyut 
geleceğini belirtti. 
Merkezin, tamam
landıktan sonra 
ulusal ve ulus
lararası geniş 
katılımlı toplantıların 
odak noktası 
haline geleceğini 
dile getiren 
Başkan Şahin, 
son rötuşları 
yapılan Merinos 
Parkı ile de 
Bursa'nın yeni 
oksijen deposuna 
kavuşacağını 
söyledi.
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Orman yangınları..
Akdeniz ormanlıklarında her 

yaz çıkan yangınlarla binlerce 
hektar ormanlık alan yanarak 
kül oluyor.

Marmaris ve Antalya çevresi 
orman yangınları açısından 
birinci derece tehlikeli bölge 
sayılabilir.
Bir yandan da Çanakkale 

ormanları sık sık yanan ormanlar arasın
da.

Geçtiğimiz kış Şeker Bayramında bir 
günlüğüne Ayvalık’a gittik.

Cunda Adası’nda “Şeytan Tepesi”ne 
giderken, yol boyu tüm ağaçların yandı 
ğını görünce içim ‘cız’ etmişti.

Gemlik’te de sık sık orman yangınları 
oluyor.

Hatırlayın, geçen yıl Yeniköy altındaki 
çam ormanı yanmıştı.

O güzelim dev çam ağaçları yerini kara 
bir tabiat örtüsüne terk etmişti.

Dün, aldığımız haberde ise, Kurşunlu 
Beldesi’ndeki çamların yandığı doğrul
tusundaydı.

Türkiye yeşil bitki örtüsü açısından yok
sul bir ülke.
Asırlar boyu bu topraklarda yaşayanlar, 

maalesef çevresindeki orman örtüsünü 
keserek veya yakarak yok etmiş.

Göller hariç 779 bin 445 metrekare olan 
Türkiye’nin yüzölçümü içinde verimli or 
mantarın kapladığı alan yüzde 13.3 tür.

Türkiye’nin 102.400 km2 verimli orman 
alanına karşın, Rusya’nın verimli orman

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri guler@hotmall.com

Gabon’un % 84.7’si
Bu rakkamlar bize Türkiye’nin 

orman örtüsünün ne denli az oldu 
ğunu ortaya koyuyor.

Orman Bakanlığı’nın açıklamaları
na göre, Türkiye’nin son yıllarda 
orman alanlarında küçük bir artış 
görülmüş..

Yüzde 13’ten, 13.3’e yükselmiş.alanı Türkiye’nin 84 katıdır.
Türkiye 184 ülke içinde ormanlık alan 

sıralamasında 47. sırada yer alıyor.
Bizde, ülke yüzölçümünün yüzde 13.3 

ormanlık alanı bulunmasına karşın, diğer 
ülkelerde durum nedir?
Şimdi buna bir bakalım:
Rusya’nın % 50’si
Brezilya’nın % 63’ü
Fillandiya’nın % 72’si
Bir Afrika ülkesi olan

Ormanların azalmasının nedenleri arasın
da kentlere göç, ormanlık alanlarda hay
vancılığın azalması, yangınlar ve plansız 
kaçak kesim gösteriliyor.

Ormanın olmadığı ülkede erezyon olur.
Türkiye her yıl bir Kıbrıs büyüklüğünde 

toprağını erezyon yoluyla kaybediyor.
Yanan ormanlık alanlara yeni ağaçlar diki 

liyor ama bunun da devlete maliyeti çok 
büyük oluyor.

1955 yılından bu güne kadar, yanan 
ormanlar yerine 2 milyon 900 bin hektar 
fidan dikildiği belirtiliyor.

Türk insanının ağaç dikme alışkanlığı 
zayıf.

TEMA Vakfı Türkiye’nin ağaçlandırılması 
için canla başla çalışan en büyük sivil 
toplum örgütü.

Sönmemiş bir sigara izmariti, söndürül 
memiş bir ateş veya bir kibrit, binlerce 
hektarlık ormanın yanmasına neden ola
bilir.

Yaz aylarında orman yangınlarına karşı 
çok dikkatli olmak zorundayız.

Türkiye, son aylarda, orman yangınları 
açısından kötü sınav veriyor.

Navodarı Günlünü Gemlik'ten

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Novadarı'ye gidiş (1)

Gemlik Belediyesi 
ile Romanya'nın 
Novadarı ilçesi 
arasında 2000 yılında 
başlatılan kardeşlik 
gezisine katılma 
imkanı buldum.

Hep anlatırlardı, 
Novadan'da Gemlik 
heyetini şöyle veya 
böyle karşılayıp ağır
lıyorlar diye başlanı 
lan söylentilerin 
doğru mu, ya da 
abartı mı olduğunu 
anlamak ve Roman 
ya'nın belirli bir kesi
mini de olsa gezip 
görmek benim için 
güzel olacaktı.

Bu niyetle 20 Tem 
muz 2008 günü Bele 
diye önünden gecik

meli de olsa saat 
20.15 te Romanya ya 
hareket ettik.

Topçular üzerin 
den karşı kıyıya çık
tıktan sonra yolcu
luğumuza Lülebur 
gaz'da yemek 
molasıyla ara verdik.

Otobüsümüzde 
Belediye Başkanımız 
Mehmet Turgut ve 
eşi Nuriye Turgut'un 
yanı sıra kızı Füsun, 
çocukları Batuhan ve 
Efe, Belediye Meclis 
üyeleri AKP'li Vedat 
Büyükgölcügezli, 
Osman Sivas 
eşleriyle, Aydın Bay 
raktar, İmdat Öztürk 
ve Alpaslan ilgin eş 
leri olmadan, DP'den

DUGÖNsIififiS
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Zekai Karaduman, 
Ali Acar ve Halil Çe 
vik eşleriyle, MHP' 
den Osman Doğan 
eşiyle birlikte katılır 
ken, Gemlik basınını 
temsilen de ben ve 
Ferit Silvan vardık.

Otobüste ayrıca 
GEFOD'a mensup 
halk dansları oyun
cuları da yer alıyor
du.

İkinci otobüste 
ise, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mehmet 
Duran ile İngilizce 
öğretmeni Yaşar 
Karakaş ile sınıflarını 
birincilikle bitiren 

öğrenciler vardı.
Lüleburgaz'da veri 

len yemek molasının 
ardından KIrklareli 
iline bağlı Dereköy 
sınır kapısına geldik. 
Gece olduğundan 
çevrede ne var ne 
yok anlamak müm 
kün değil.

Pasaportlarımız 
Başkan Mehmet 
Turgut'ta ve kendisi 
kontrola girip harç 
pullarını aldı, birlikte 
pulları pasaportlara 
yapıştırdık. Çıkış 
damgalarından sonra 
yaklaşık 50 metre 
ilerideki Bulgaristan 
sınır kapısına geldik.

İşte şimdi yurt dışı 
na çıkışımız başlıyor
du ve gümrük memu 
runun pasaportlarımı 
zı alıp çıkış damgala 
rmı vurduktan sonra 
"işte şimdi gerçekten 
yurt dışındayız" 

8 gün sürecek 
yurt dışı gezimiz böy 
lece başlamış oldu.

Ormanlık içinden 
geçtiğimiz 3 saat 
boyunca sadece 
ağaç gördük ama 
gerçekten güzel 
yeşillikler.

Günün aydınlan
masıyla yanından 
geçtiğimiz Bulgar 
köylerinin bizim köy

lerimizden pek farkı 
olmadığını anlaşıl) 
yor. Yol üzerinde 
bulunan sahil kendi 
Burgaz gerçekten 
çok hareketli. Hele 
hele Bulgaristan'ın 
Karadeniz'e açılan 
tek liman kenti Var 
na, kanal görüntü 
süyle muhteşem.

Otobüste uykular 
açıldı, daha önce 
geziye katılanlar tabiî 
ki tecrübeli.

Bulgaristan'dan 
Romanya'ya uzanan 
büyük tarlalar içinde
ki yolculuğumuz 
sınır kapısına geldiği 
mizde daha da ilgi 
çekici oldu. Çünkü 

biz, pasaportlarımızı 
verdik ve çıkış ve 
Romanya'ya giriş 
için damgalanmasını 
beklerken, Bulgar 
ve Romanya'h özel 
taksiler, sadece 
kimliklerini göste 
rerek girebilme 
olanağını bulmuşlar, 
tabi ki AB'ye aday 
ülke olmakla ve 
geçiş hakkını almak
la.

Bulgaristan için
den geçerken 
Türkiye ile mukayese 
etme imkanımız olma 
dı, çünkü sadece 
ihtiyaç için mola 
verdik.

Devamı yarın...

mailto:uler@hotmall.com
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Yağmurdereli'yi devletin zirvesi uğurladı
AKP İstanbul 
Milletvekili Ösman 
Gazi Yağmurdereli, 
Fatih Camii'nde 
düzenlenen cenaze 
töreninde devletin 
zirvesi ve yüzlerce 
seveni tarafından 
son yolculuğuna 
uğurlandı.
İstanbul'da tedavi 
gördüğü hastanede 
vefat eden yapımcı, 
sanatçı ve milletve 
kili Osman Yağmur 
dereli'nin cenazesi 
Fatih Camii'ne geti 
rildi. İkindi namazı, 
nın ardından düzen
lenen törene Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Başkanı 
Koksal Toptan, Baş 
bakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil 
Çiçek, Başbakan 
Yardımcısı Hayati 
Yazıcı, Devlet Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu, Sağlık 
Bakanı Recep Ak 
dağ, Ulaştırma Baka 
nı Binalı Yıldırım, 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Gü 
nay, Bayındırlık ve

İskan Bakanı Faruk 
Nafiz Özak, Çevre ve 
Orman Bakanı Vey 
sel Eroğlu, İçişleri 
eski Bakanı Abdul 
kadir Aksu ile Meh 
met Ağar, eski baş 
bakanlardan Mesut 

Yılmaz'ın eşi Berna 
Yılmaz, sanatçılar 
İbrahim Tatlıses, 
Erol Evgin, Garo Maf 
yan, Eşber Yağmur, 
dereli, Suavi, İsmail 
Türüt, Hakan Peker 
gibi çok sayıda sa 

natçı, işadamı ve 
siyasetçi katıldı. 
İstanbul Müftüsü 
Mustafa Çağrıcı'nın 
kıldırdığı cenaze 
namazında avluda 
bulunanlar yükse 
sesle "İyi biliriz" 
diye karşılık verdi. 
TBMM Başkanı 
Toptan, Başbakan 
Erdoğan ve 
diğer bakanlar 
Yağmurdereli'nin 
Türk bayrağına sarılı 
tabutunu omuzla
yarak Cenaze aracı
na kadar götürdü. 
Başbakan Erdo 
ğan'ın eşi Emine Er 
doğan ise cenaze 
aracının yanına ge 
lerek Yağmurdere 
li'nin eşi Esin 
Yağmurdereli'ye sarı 
larak baş sağlığı 
diledi. Yağmurdere 
li'nin cenazesi vasi 
yeti üzerine Aşiyan 
Mezarlığı'na defne 
dildh Öte yandan, 
cenaze namazı 
öncesinde fenalık 
geçirerek bayılan 
yaşlı kadın, ilk 
müdahale yapıldık
tan sonra ambu
lansla hastaneye 
sevk edildi.

Erol Günaydın 
yoğun bakımda
Tiyatro ve sinema 
sanatçısı Erol Gü 
naydln, kaldırıldığı 
Gayrettepe Flo 
rence Nightingale 
Hastanesi'nde ge 
çirdiği ameliyatın 
ardından yoğun . 
bakıma alındı.
75 yaşındaki sanat 
çıyı hastanede yal
nız bırakmayan 
yakın dostu, ünlü 
tiyatro oyuncusu 
Haldun Dormen 
yaptığı açıklamada, 
Günaydın'ın sağlık 
durumuna ilişkin 
şu bilgileri verdi: 
“Miğdesi ve bağır
sakları rahatsızdı 
zaten, düzelmiyor
du bir türlü. Dün 
akşam ciğerlerine 
baskı yapınca, 
nefes alamamış ve 
apar topar hastan
eye getirilmiş.
Biraz önce yanın
dan çıktım. Bir 
saat önce de ame 
liyat oldu. Ameliya 

| tın başarılı geçtiği

söyleniyor. Şu an 
da yoğun bakımda 
tedavisi sürüyor” 
dedi. Dormen, 
üzgün olduğunu 
da sözlerine 
ekledi.
Bu arada Günay 
dın'ın tedavisinin 
sürdüğü. Gayret 
tepe Florence Nigh 
tingale Hastanesi 
yetkilileri, sanatçı 
nın durumuna iliş 
kin yakınları tara 
fından bir basın 
açıklaması yapıla
cağını kaydettiler.

■ ■■■

GEMLİK’TE BİR İLKJ5 m TECRÜBEMİZİ ItlffiM TfflMJİSİ İLE »EŞW
DOSTLARINIZI SlAYT GÖSTERİSİ İLE

ÖZEL GÜNLERİNİZE DAVET EDİN 5 

î UNUTULMAZ OLSUN... H 

CD KUTULARI İÇİNDE ÖZEL TASARIMSLAYT 

GÖSTERİLİ CD DAVETİYE HAZIRLIYORUZ

Körfez Ofset
ÖZEL PATENTİ MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

L İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Siyasel akadenıisinde Türkiye birincisi fiemlikten i
AKP Genel Merkezi yapılan sınavla 160 ' *  .... •—|j|ç j|çe Başkanı EnAKP Genel Merkezi
ARGE Başkanlığın 
ca organize edilen 
siyaset akademisinin 
ikinci ayağında 8 bin 
Kişinin girdiği sınav 
sonrasında Türkiye 
1.si İl Genel Meclis 
Üyesi Oktay Kahveci 
oldu. Sertifikasını 
Bursa'da düzenlenen 
törende Milletvekili 
Altan Karapaşaoğ 
lu'nun elinden alan 
Kahveci, başarısın
daki en büyük pay 
sahibinin AKP 
Gemlik ilçe başkanı 
Enver Şahin olduğu
na dikkat çekerek 
akademide anlatılan 
derslerin çoğunu 
pratikte ilçe başka 
nımızın başkanlığın
da Gemlik'te yapılan 
ziyaretlerde ve pro
gramlarda uygula 
dıklarını söyledi. 
AKP Araştırma ve 
Geliştirme (ARGE) 
Koordinatörlüğü'nün 
Türkiye genelinde 
gerçekleştirdiği 
Siyaset Akademile 
rinin Bursa ayağının 
ikinci kurs dönemj2<-, 
2,5 ay sonrasında

yapılan sınavla 160
kursiyer sertifika 
almaya hak kazandı. 
Çukurca Su Kayağı 
tesisinde düzenle
nen törene AKP 
Bursa Milletvekilleri 
M. Altan Karapaşa 
oğlu, Canan Cande 
mir Çelik, M. Emin 
Tutan, Ali Kul, Meh 
met Ocaktan, AKP İl 
Başkanı Sedat Yal 
çın, Belediye başkan 
lan, il genel meclis 
üyeleri, ilçe başkan- 
ları ve akademi 
öğrencileri katıldı. 
Bursa 1.si ve Türki 
ye 1.si Gemlikli İl 
Genel Meclis Üyesi 
Oktay Kahveci, 2. 
Ahmet İhsan Altım 
ve 3. Mehmet Fındık 
kaya'nın olduğu 
sınavda AKP Gemlik 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin 6.Halkla İlişki 
ler Başkanı Gencay 
Yılmaz'da 8. oldu 
Gemlik'ten akademi 
kursuna ikinci dö 
nemde 3 kişi katılır 
ken her üçünün de 
ilk 10 içinde olması 
gerek törende 
gerekse törenden

sonra yapılan soh
betlerde Gemlik 
teşkilatının başarısı 
akademi kursunda 
da tescillenmiş oldu. 
Akademiye katılan 
öğrencilere teşekkür 
ederek sözlerine baş 
layan AKP İl Başkanı 
Sedat Yalçın, siyaset 
akademisinin avan
tajının amacının viz 
yon sahibi ve eğitim
li idareciler yetiştir 
mek olduğuna dikkat 
çekerek, "Bayanları 
mızın da kurslara ilgi 
göstermeleri bizleri 

sevindirdi. Bursa 
ikinci kurs döne
minde başarılı il ol 
du. Türkiye 1.si olan 
İl Genel Meclis üyesi 
Oktay Kahveci kar 
deşimi de başarısın
dan dolayı kutluyo
rum" dedi.
Milletvekilleri adına 
konuşan AKP Bursa 
Milletvekili M. Altan 
Karapaşaoğlu'da 
siyaset akademisinin 
önemine değindi. 
Gruplar halinde ver
ilen Sertifika 
töreninde ilk üçe 

girenler serti
fikalarını AKP Bursa 
Milletvekili M. Altan 
Karapaşâoğlu'nun 
elinden alırken, AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve Halk 
la İlişkiler Başkanı 
Gencay Yılmaz'da 
sertifikalarını Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Ocaktan’ın elinden 
aldılar.
Türkiye 1.si İl Genel 
Meclis üyesi Oktay 
Kahveci, başarısın
daki en büyük pay 
sahibinin AKP Gem

lik İlçe Başkanı En
ver Şahin olduğuna 
dikkat çekerek aka 
demide anlatılan 
derslerin çoğunu 
pratikte ilçe başka 
nımızın başkanlığın
da Gemlik'te 
yapılan ziyaretlerde 
ve programlarda 
uygula dıklarını 
söyledi. Siyaset 
Akademisinin 
yararlı olduğunu 
ve kişisel gelişim 
derslerinden 
sosyal belediyeciliğe 
ve AB'ye kadar bir 
çok alanda ders 
gördüklerini ifade 
eden İl Genel Meclis 
Üyesi Kahveci, 
Gemlik'ten kursa 
katılanların yapılan 
sınavda başa^liıp; 
olmasına 
sevindiğini kaydetti. 
Bursa 1 .si ye Türki ;|l 
ye 1 .si olan jl Genel 
Meclis Üyesi Oktay 
Kahveci ilerleyen 
günlerde sertifika 
sini Ankara'da düzen 
lenecek törenle Baş 
bakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın elinden 
de alacak.

1 I liı I

Özdilek Müşteri Hizmetleri 
0 224513 68 00 
ÖZEL GÜNLERİNİZE SERVİS TEMİN EDİLİR

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

5

Servislerimiz 26.07.2008 - 30.09.2008 tarihleri arasında geçerlidir.

Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin, 
Bursa'yı ziyaretinde 
kente yeni bir 
adliye sarayı 
yapılacağı 
müjdesini verdi. 
Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin, 
Düzce'den 
Balıkesir'e gidişinde 
geldiği Bursa'da 
Vali Şahabettin 
Harput'u makamın
da ziyaret etti. 
Önce Bursa 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ahmet 
Er'le birlikte Adliye 
Sarayı'nı gezip 
bir süre sorunlar 
hakkında bilgi alan 
Bakan Mehmet 
Ali Şahin, ardından 
Valiliğe geçti. 
Düzce'den 
Balıkesir'e giderken 
Bursa'ya da 
uğradığını belirten 
Bakan Şahin, 
"Düzce'de bir 
adliye sarayını 
açtık yarında 
Balıkesir'de adliye 

sarayı açılışı 
gerçekleştireceğiz." 
dedi. .
Türkiye'nin en 
önemli kentlerinden 
biri olan Bursa'nın 
aynı zamanda bir 
sanayi ve ticaret 
merkezi olduğuna 
dikkat çeken Bakan 
Şahin, özellikle kış 
sezonunda bir kış 
turizm merkezi 
olduğunu anlattı. 
Hızla büyümekte 
olan Bursa'nın buna 
paralel olarak 
ihtiyaçlarının da 
arttığının altını 
çizen Şahin, 
bakanlığına ait 
ihtiyaçlarında 
arttığına değinerek, 
"Yeni bir adliye 
binasına ihtiyaç 
var. Bununla ilgili 
bilgi aldık, ilgili 
genel müdürlük 
daire başkanlığına 
konuyu ilettik takip 
edecekler.
Sanıyorum kısa 
sürede projesi 
tamamlanarak 

temelini atabile
ceğimizi düşünü 
yorum. Ayrıca 
adliyede personel 
eksikliği de dile 
getirildi. Bu konuyla 
ilgili yapabilecek 
lerimizi ortaya 
koyduk. Zaman 
içinde bu sorunu da 
çözmek için eljrtjiz- 
den gelen gayreti 
göstereceğiz." 
şeklinde konuştu. 
.Acil olarak 

' Mudanya'da da bir 
adliye binasına 
ihtiyaç olduğunun 
kendisine 
bildirildiğini 
anımsatan Bakan 
Mehmet Ali Şahin, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Açıkçası yatırım 
programımızda 
böyle bir program 
yoktu, şimdi talimat 
verdik arkadaşla 
rımız onu 2009 
yatırım programına 
alabilmek için 
ilgili kurumlara 
bildirdiler."
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bilisini polisim 
diye tamım lelelonla 

aradığı şahsı dolandırdı

Bankaya para yatırmaya 
giöen garson paralarla 

Kayıplara Kaıışiı

Kavga ettiği kişiden 
kaçarken alt katın 
balkonuna düştü

Bursa'da, kendisini 
'polisim' diye 
tanıtan bir kişi, 
telefonla aradığı 
şahsın bin 500 
YTL tutarında kon- 
törünü dolandırdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Fethiye Mahallesi' 
Yusuf Sokak 
üzerinde oturan 
Ergin S'yi, (29), 
iki farklı GSM 
şirketinden tanı
madığı bir şahıs 
aradı. Kendisini 
'polisim' diye 
tanıtan şahıs, 
subay olan eşine 
rahatsız edici 
mesajlar gittiğini, 
konunun 
Cumhuriyet 
Savcılığında 
incelendiğini, 

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 KİRALIMIZ 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 |
■ ■ ■■■■ I ————

K.Kumla’da /tyazma 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.

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

s

olayın aydınlatıl
ması için acile 
kontör yüklemesi 
gerektiğini söyledi. 
Telefonda 
konuşan kişinin 
yanından polis 
telsizi sesi geldiğini 
söyleyen Ergin 
S, konuşmanın 
ardından bin 
500 YTL tutarında 
38 adet 250 
kontürü kendisini 
arayan şahsa 
gönderdi.
Durumdan şüphe
lenerek emniyete 
giden Ergin S, aynı 
şahısla bir daha 
konuştuğunda 
"seni kazıkladık" 
cevabı ile 
karşılaşınca şok 
yaşadı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatfloı.

Bursa'da, patro
nunun verdiği par
aları bankaya yatır
maya giden lokanta 
çalışanı, paralarla 
birlikte ortadan 
kayboldu.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hürriyet Mahallesi 
Hürriyet Caddesi 
üzerinde Alaattin 
Ç.'ye (66) ait lokan
tada çalışan Kadir 
L.(50), patronunun 
bankaya yatırması

Tapınakta izdiham: 145 ölü
Festival için tapınağa 
gittiler. Ama 9 gün 
sürecek festival, 
kabusla başladı, 
145 kişi izdihamda 
can verdi. 

£

E
s

için verdiği 4 bin 
300 euro ile 100 
doları alarak 
lokantadan çıktı. 
Garsonun uzun 
süre geri 
gelmemesi üzerine 
şüphelenen 
Alaattin Ç., yaptığı 
araştırmada, 
garsonun parayı 
yatırmâdığını 
tesbit ettf. İşyeri 
sahibi, durumu 
polise bildirdi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Hindistan'ın kuzeyin
deki Himaçal Pradeş 
eyaletinde bulunan 
Naina Devi tapına 
ğında çıkan izdiham
da ölenlerin sayısı 
145'e çıktı. Polis 
yetkilileri, izdihama, 
tapınağa giden 
dar yoldaki demir

Giingören'de homlıa!/ı patlatm seyretmişler
Güngören'de biri 
doğmamış bebek, 
18 kişiyi katleden ve 
PKK'lı oldukları belir 
lenen Hüseyin Türeli 
ile yedi yardımcısı 
dün tutuklandı. 
Türeli, bombaları 
cep telefonu ile pat
latıp yanındaki beş 
kişiyle beraber olan
ları seyrettiklerini 
söyledi.
Güngören'de 17 kişi 
ile doğmamış bir be 
beğin ölümüne ne 
den olan bombayı 
koyan bombacı ile 
ona yardım eden 7 
kişi dün tutuklandı. 
Sanıklardan 26 
yaşındaki Hüseyin 
Türeli'nin bombayı 
cep telefonuyla pat
lattığı ortaya çıktı. 
Bölücü örgütü PKK 
üyesi bombacının 5 
teröristle birlikte pat 
lamayı ve ardından 
yaşananları izlediği 
ve daha sonra olay 
yerinden yürüyerek 
uzaklaştığı belirlen
di. Geçen pazar gün 
kü bombalı saldırı 
nın ardından İstih
barat ve Terörle Mü 
cadele Şube Müdür 
lüğü ekipleri, MOBE

Bursa'da, aynı evde 
nikahsız yaşadığı 
erkek arkadaşından 
kaçan bir kadın, alt 
katın balkonuna 
düştü. Onu kovala 
yan erkek arkadaşı 
da aynı balkona 
atlayınca, balkonda 
mahsur kalan ikili, 
sahipleri tatilde 
olan dairenin cam 
ve kapılarını kırarak 
kurtuldu.
Edinilen bilgiye gö 

. re, merkez Osman 
gazi ilçesi Hocaha 
san mahallesi Değir 
men cadaddesinde 
bulunan bir evde 
nikahsız yaşayan 

korkulukların yıkıl
masının yol açtığını 
belirtti. Ölenlerden 
30'undan fazlasının 
çocuk olduğu 
kaydedildi. Polis, 
daha önce yaptığı 
açıklamada 30'u 
çocuk, 38'i kadın 68 
kişinin öldüğünü, 45

SE ve işyeri güven
lik kameralarından 
elde edilen görüntü
leri ve cep telefonu 
trafiğini dikkatle 
incelendi. Ekipler, 
kamera görüntü
lerinden olay yerin 
de bombacı Hüseyin 
Türeli ile ona yardım 
eden 5 teröristi belir 
ledikten sonra emni 
yetin arşivindeki 
fotoğraflardan kim
liklerini çıkardı. 
Teröristlerin kendi 
aralarında yaptıkları 
konuşmalar da 
tespit edildi. Bom 
bayı patlatan cep 
telefonunun araması 
da saptandı. İstan
bul polisi teröristle 
rin kimliklerinin 
belirlemesinin ardın
dan geçen Çarşam
ba günü eş zamanlı 
operasyonu başlattı. 
Güngören ve Bağcı 
lar'daki adreslerde 
Türeli ile diğer 
teröristler yakalandı. 
K. Irak'ta bomba 
eğitimi alıp 3 ay ön 
ce İstanbul'a gönde 
rildiği belirlenen 
PKK bombacısı Türe 
li, bir PKK sempati
zanın evine yerleşti.

Ramazan A.(30) ile 
Nilhan Y(26) arasın
da tartışma çıktı. 
Tartışmanın kavga 
ya dönüşmesi üzer
ine Ramazan A'dan 
kaçarken balkona 
çıkan Nilhan Y, Sela 
hattin Ç'ye (57) ait 
olan alt katın balko
nuna düştü. Bunun 
üzerine Ramazan 
A'da aynı balkona 
atladı. Kapıları kilitli 
olan ve sahibi 
tatUde olan dairede 
mahsur kalan ikili, 
balkon penceresini 
ve evin dış kapısını 
kırarak dışarı çık
mayı başardı.

kişinin yaralandığını 
açıklamıştı.
Hindistan medyası, 
önceki gün başlayan 
9 gün sürecek 
Şravan Navratras 
festivaline 
50 bin dolayında 
kişinin katıldığını 
bildiriyor.

TNT kalıpları kurye 
aracılığı ile Hüseyin 
Türeli'ye ulaştırıldı. 
Cep telefonu düze 
nekli bombayı bu ev 
de hazırlayan Hüse 
yin Türeli, eylem 
için Güngören'de ke 
şif yaptı. Türeli ve 
beraberindeki terö 
ristler hedef olarak 
kalabalık olduğu 
için Menderes 
Caddesi'ni, zaman 
olarak da caddenin 
en kalabalık olduğu 
akşam saatlerini 
seçti
7 YARDIMCISI 
TUTUKLANDI 
Adliyeye sevk 
edilen 10 kişiden 
ikisi serbest bırakıl 
dı. 8 kişi tekrar 
sorgulandı. Mahke 
me, tanıkların beya , 
nına göre, patlama 1 
lar öncesi olay yerin 
de olan Hüseyin 
Türeli, Ziya Kıraç, 
Abdurrahman Oral, 
Şerafettin Kara, 
Cevat Aydın, 
Aydın Ağlar, 
Mehmet Salih Yanak 
ve Nusret Tebiş'in 
PKK üyesi olmaktan 
tutuklanmasını 
kararlaştırdı.
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BasRan resti çekti: 
"Merkez. Ankara'da kalsın"
Merkez Bankası 
Başkanı Durmuş Yıl 
maz’ın, İstanbul’da 
yapılan, kamu ve 

' özel sektör temsilci
lerinin katıldığı Eko 

, nomik ve Sosyal 
* Konsey (ESK) top 

lantısında, taşınma 
konusunda görüş
lerini aktarırken, "fi 
nansal istikrar açı 
sından bankanın 
karar alıcının bulun
duğu yerde olması 
gerektiğini" 
söylediği öğrenildi. 
ESK’nın basına 
kapalı yapılan 
bölümünde, "İstan
bul’un uluslararası 
finans merkezi olma 
potansiyeli" hakkın
da taraflar görüşleri
ni açıkladı. Bu kap
samda, Merkez 
Bankası Başkanı 
Durmuş Yılmaz, 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu 
(BDDK) Başkanı 
Tevfik Bilgin, 
Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK)

Başkanı Turan Erol 
ile kamu bankaları 

Enin genel müdürleri 
de görüşlerini 
aktardı.
Reuters’in haberine 
göre, Yılmaz 
ESK’nın basına 
kapalı bölümündeki 
ko nuşmasında, 
"50 yıl bir ordu 
beslersiniz bir işe 
yaramaz, ama 
51’inci yılda işinize 
yarayabilir.
Merkez Bankası, 
finansal istikrar 
açısından itfaiye 
aracı gibidir. 
Dolayısıyla karar 
alıcı neredeyse 
orada olmalı" 
şeklinde bir 
değerlendirme 
yaptı. Toplantıya 
katılanların aktardık
larına göre, Yılmaz 
finan sal istikrar 
sorunu çıktığı 
zaman, bunun 
kamusal yükler 
getirdiğini, yükü de 
vergi mükelleflerinin 
üstlendiğine 
işaret edildi.

ELEMAN ARANIYOR

İmam Aslan Dinlenme 

Tesislerinde çalışmak üzere 
‘ POMPACI
‘ MARKET ELEMANI
‘ KASİYER
* REYON ELEMANI
* GARSON ARANIYOR

Muraçatlann şahsen yapılması gerekmektedir.
Voiovo Yolu - GEMLİK 

İmam 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

ELEMAN ARANIYOR
CHPİLÇEBlNflSINDftÇBUŞftCMÜSE 

UIHHHİIIR 
fiSM : 0 535 860 53 65

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

GEMUK SİNEMA GÜN1DGÜ
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
Tel:5l3 332l|

14.00 - 16.15
12.00 ■ 14.00 - 16.00
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Halk Eğitimi 
Merkezi Judo 
Kursu öğrencisi 
Nazlı Karakaya 
çalışmalarının 
karşılığını Milli 
Takım kampına 
çağrılarak aldı. 
Halk Eğitimi 
Merkezi’nin 
2007-2008 Eğitim- 
Öğretim yılında 
açmış bulunduğu 
ye antrenörlüğünü 
İsmail Yıldız'ın 
yaptığı judo kursu 
öğrencisi Nazlı 
Karakaya girdiği 
müsabakalarda 
aldığı başarılılarla 
dikkatleri üzerine 
topladı ve Yıldızlar 
Milli Takım 
Kampına çağrıldı. 
Halk Eğitimi 
Merkezi adına 
12-13 Temmuz 
2008 tarihinde 

| Bursa Atatürk 
i Spor salonunda 
j 10 ilin katıldığı 
। Şehit ve

Gazileri Anma

turnuvasında 
32 kiloda birinci 
olan Nazlı Karakaya, 
19-20-21 Temmuz 
2008 tarihleri 
arasında Tokat 
ilinde yapılan 
Yıldızlar 
şampiyonasında

yapılacak olan 
Milli Takımlar 
kampına katılarak 
Gemlik'in gururu 
olurken ilk kez 
judo dalında milli 
takıma sporcu 
verilmesi sevinçle 
karşılandı.

Türkiye 
ö.ncisi oldu. 
Türkiye ö.ncisi 
olarak büyük 
başarı sağlayan 
HEM judo kursu 
öğrencisi Nazlı 
Karakaya, 
İstanbul'da

Annesi Gülbahar 
ve babası Ahmet 
Karakaya'nın da 
kızlarına destek 
vermesi küçük 
sporcunun 
başarısında 
büyük rol oynarken 
Gemlik Halk

Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü ile 
antrenör İsmail 
Yıldız ve Nazlı 
Karakaya'yı 
kutluyor ve 
başarılarının 
devamlı olmasını 
bekliyoruz.

Sahneye flec çıkan Tarkan’ı vııhaladılar
Bursa'da yaklaşık 
10 bin kişiye konser 
veren Megastar 
Tarkan, sahneye 
geç çıkınca binlerce 
hayranı tarafından 
yuhalandı.
Sanatçının sahneye 
çıkmasıyla sakin
leşen seyirciler 
unutulmaz bir 
gece yaşadı.
As Merkez otopar 
kında düzenlenen 
ve saat 21.00'de 
başlaması planlanan 
konser, 21.40'da 
başladı. Megastar'ı 

dinlemek ve 
izlemek için gelen, 
binlerce kişi 
sanatçının zamanın
da çıkmaması 
üzerine sahneye 
pet şişe yağdırdı. 
Sahneye atılan pet 
şişeleri güvenlik 
görevlileri hızla 
topladı.
Tepkilerin artması 
üzerine Megastar 
Tarkan, hemen 
konserine başladı. 
Binlerce seyircinin 
ıslıklardı ünlü 
sanatçının 

sahneye çıkrhasıyla 
birlikte coşkuya 
dönüştü. Yeni ve 
eski albümlerinden 
parçalarını konsâr 
alanını dolduran 
hayranları için 
seslendiren Tarkan, 
her şarkısının 
sonunda uzun süre 
alkışlandı. Tarkan'ı 
dinlemek üzere 
konsere gelen 
binlerce kişi 
hareketli parçalarda 
yerinde duramadı. 
Megastâf'in 
sesinin ve sahne

performansının 
yanında ışık ve 
görüntülerle yapılan 
görsel şovlar da 
izleyenlerin nefes
lerini kesti.

Sahnede şarkı 
söylediği sırada 
üzerine pet şişe 
atılan Tarkan, 
'Lütfen şişe 
atmayın.

Ben size sevgimi 
gönderiyorum 
siz şişe atıyorsunuz’ 
şeklinde tepki 
gösterdi. Sahneye 
siyah bir elbise 
ile çıkan Tarkan, 
şarkı aralarını 
fırsat bilerek 
3 kez elbisesini 
değiştirdi. Son 
olarak 'Dilli Düdük' 
isimli parçasını 
seslendiren 
Megastar, 
hayranlarına el 
sallayarak sahneye 
veda etti.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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fişin sıcak «e nem, 
ruh sağlığım 

olumsuz etkiliyor

Hamı İli lM8 teli İn nıw
Trabzon Özel 

/ Imperial Hastanesi
Başhekimi 
Psikiyatri Uzmanı 
Dr. İrfan Coşkun, 
aşırı sıcak ve 
nemin beden 
sağlığı yanında ruh 
sağlığı üzerinde 
de olumsuz etkiler 
yaptığını söyledi. 
Sıcak ve nemli 

. havanın ruhsal 
hastalığı olmayan
larda bile taham
mülsüzlük, 
sinirlilik, uyku 
bozukluğu ve öfke 
patlamaları gibi 
sorunlara yol 
açtığını kaydeden 
Dr. Coşkun 
"Ruhsal hastalığı 
olan bireylerde 
zaten var olan bu 
belirtiler, aşırı 
sıcak ve nemli 
havalarda artarak

। hastalıklarını daha 
çekilmez hale 
getirir. Yaz ayların
da depresyon 
vakalarının yüksek 
oranda görüldüğü 
bilimsel çalış
malarla da destek

lenmektedir. Bu 
nedenle özellikle 
ruhsal hastalığı 
olanların bu 
aylarda ilaçlarını 
düzenli olarak 
kullanmaları ve 
hekimlerine olan 
kontrollerini 
aksatmamaları 
gerekmektedir" 
dedi.
Aşırı sıcak ve 
nemli havalarda 
mecbur kalın
madıkça dışarı 
çıkılmaması 
gerektiğini vurgu
layan Dr. Coşkun, 
şu tavsiyelerde 
bulundu: 
"Herhang* bir 
sağlık problemi 
olmayan kimseler 
de aşırı sıcak ve 
nemli havalarda 
mümkün olduğun» 
ca' dışarı, çıkma
malı, bol bol 
sıvı tüketmeli, 
alkolden uzak 
durmalı, aşırı fizik
sel egzersiz yap
mamalı ve rahat 
giyecekler 
giymelidir."

Adnan Menderes 
Üniversitesi 
(ADÜ) Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Sema Başak,. 
"Terhiz olduğundan 
emin olmadığımız 
,havuz ve 
denizlere mümkün 
olduğunca 
girilmemelidir" 
dedi.
ADÜ Tıp Fakültesi 
Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Rrof-. Dr. Başak, 
yazın en sıcak 
günlerini yaşadık
larını, bu dönemde 
insanların-serinle- 
mek için deniz 
ve havuza daha 
çok girdiklerini 
belirterek, daha 
önce geçirilmiş 
bir kulak rahat 
sizliği olanlar ile 
dış ve ortak 
kulağında problemi 
olan kişilerin 
havuz ”e denize 
girerken çok 
dikkatli olması 
gerektiğini 
söyledi.
Havuzların 
çeşitli kimyasal 
temizleyiciler 
kullanılarak

arındırılmaya 
çalışıldığını ifade 
eden Başak, iyi 
bakım yapılmayan 
havuzlarda, mantar 
ve diğer mikro 
organizmaların 
yetişebildiğin!
hatırlattı. Bu 

,mantar ve mikro 
organizmaların 
kolayca dış kulak 
yoluyla orta 
kulakta enfek 
siyonlara neden 
olabildiğini açık
layan Başak, 
şöylv konuştu: 
"Temiz olduğundan 
emin olmadığımız 
havuz ve 
denizlere 
mümkün olduğun
ca girilmemelidir. 
Giriliyorsa da 
kafanın suya 
sokulmaması 
gerekiyor. Eğer 
mevcut ya da 
geçirilmiş bir 
kulak problemi 
varsa, mutlaka 
kulak sudan 
korunmalıdır.
Eğer bir deniz 
veya havuz 
sorırası kulakta 
bir rahatsızlık 
hissediliyorsa, 
dolgunluk, hafif 
ağrı veya işitme

ile ilgili bir . 
problem varsa, 
mutlaka bir 
uzmana 
başvurulması 
gerekmektedir." 
Başak, özellikle 
çocukların 
dalmayı çok 
sevdiklerini, her 
dalma ve çıkma 
ile birlikte, suyu 
büyüklerden 
biraz daha fazla 
y utabi lâiklerin i n 
altını çizerek.
"Denizdeki su, 
yanlış bir 
hareketle kulağa 
kaçabiliyor.
Ayrıca genzi 
tahriş ederek, 
orta kulağın

havalanmasını 
bozabiliyor. 
Bunun için yaz 
mevsimi sırasında 
çocuklarda, 
büyüklerden 
biraz daha sık 
orta kulak 
problemleri 
görüyoruz.
Onun için 
çocukların 
kulak sağlığı^ 
açısından 
mümkün 
olduğunca
denize sokulma- 
maları ve denize 
giriyorlarsa da 
dalmalarının
engellenmesi 
en doğru yoldur" 
diye konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. -513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman'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. 52<4 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova > (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31i Kaymakamlık 51310 51

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 37
Mogaz . 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 51.3 22 59
Habaşgaz 513 45 46.
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz ' 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 5-J7 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı ’
Tomokay Tomografi 01J bö
Uzmanlar Tıp Mrk. -513 60 40

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ EtZANE
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GEMLİK ECZANESİ 

İskele Ctl. No: 5/B
Tel: 513 02« GEMLİK

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL ; 36 SAYI : 3126 

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 günlen 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 I 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 
ANA SINIFI
1. SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-6-7-8
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

3.900 YTL
4.150 YTL

6.000 YTL
Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLARA 
HAFTADA6SAAT 

4-5-6-7-R SINIFIMA 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

Kızılay'dan kan 
bağısına davet 
Kızılay, 4-8 Ağustos 2008 tarihleri 
arasında Gemlik’te kan bağışı kabul 
edecek. Kan vermek isteyenlerin 
İskele Meydam’nda 4-8 Ağustos 
günlerinde saat 18.30-23.00 arasın
da bağış yapabilecekleri belirtildi

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Küçük Sanayi Sitesi yönetimine verdiği sözü tuttu

Sanayi Sitesi nin
yolları asfaltlanıyor
Küçük Sanayi 
Sitesindeki yolları 
asfaltlama çalışmaları 
başladı. Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, ilçenin içinde
ki sokaklarında alt 
yapı çalışmalarının 
bitmesinin ardından 
asfalt çalışmalarının 
yapılacağını söyledi. 
Haberi sayfa 3’de

6üne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yaz atağı..
Yaz başından beri ilçede belediye çalış

malarında gözle görülür bir hareketlilik var.
Başkan Turgut, durdu durdu, birden hızlandı. 
Geçtiğimiz hafta Dereboyunda 32 dönümlük 

arsaya yapılacak inşaatların ihalesi gerçek
leşti. Şimdi yoğun bir yol asfalt çalışması var.

Devamı sayfa 5’de

Doğalgaza yine zam var
Petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 
maliyetleri önemli miktarda artan 
Botaş'ın, bu ayın başından itibaren doğal 
gaz fiyatlarında yaptığı yüzde 17-19 
artışa karşın, kontrat dönemi olan Ekim 
ayında yeniden yüksek oranda zam yapa
bileceği belirtiliyor. Haberi sayfa 5’de

HABER MÜDÜRÜMÜZ SEYFETTİN ŞEKERSÜZ 
GİTTİ, GÖRDÜ, GEZDİ VE YAZDI 

“Navodarı Günlüğü” 
DİZİ YAZISI 5. SAYFAMIZDA

Uludağ
Üniversitesinde 

toplu istifa

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakül 
tesi yönetimi, mevcut rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran'ın görevden ayrıla
cak olmasıyla birlikte toplu olarak istifa 

| etti. 8 Mart 2007'de Rektör Prof. Dr. | 

| Mustafa Yurtkuran'ın ataması ile Tıp I 
Fakültesinde göreve başlayan yöne
tim, 5 Ağustos 2008 tarihi itibari ile ekip 
olarak kendi isteği ile görevden 
ayrıldığını açıkladı. Haberi sayfa 6’da

Şarkı söylemeyince restaurant 
sahibi taralından dövülılü

Bursa'da, bir restoranda sanatçı olarak 
çalışan şahıs, şarkı söylemek isteme 
mesi nedeniyle restorant sahibi tarafın
dan dövüldü. Haberi sayfa 8’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma toMUntonsMı
Hak ediyor muyuz?

Ulusumuzda insanlık adına çok "acı" olay
lar gerçekleşiyor..

Çıkarlar...
Akıl almaz ve mesnetsiz idealler..
Duyarsızlık..
Umarsızlık..
Aymazlık..
Can alıyor,ocak söndürüyor..
Son bir haftada yaşananlar..
Türkiye Cumhuriyetinin üniter yapısını 

bozmaya yönelik girişimler yetkili ve etkili 
lerin gözlerine baka baka gerçekleşiyor....

Sosyolojik., psikolojik., ekonomik,siyasal 
bir yığın nedenden kaynaklanan "can alıcı" 
saldırılar da önce İstanbul Güngören'de ne 
idüğü belirsiz bir zihniyetin aşağılık planıyla 
onlarca cana kıyıldı.

Sonra da; * ı
Konya'nın Balcılar Beldesi'nde öğretmen 

ışık veren düğmeye bastı.. 17 ışığı söndürdü..
Leyla Semerci, Sema Ünal, Elif Beyza 

Turan, Sema Bayram,. Rukiye Sema Demir 
baş, Teslime Duran, Ummünur Gümüştekin, 
Fadime Anatoz, Hatice Doğru, Fadime Yazıcı, 
Şerife Göktaş, Cennet Karaalp, Zehra Güllü, 
Huriye Durmuş, Hatice Özçömlekçi, Teslime 
Gökdemir, Şerife Bağcı ve Şehriban Avcı'nın 
geleceğe umutla bakan gözleri geride "yaşa 
nacak yıllar" bırakarak kapandı..

Din adına dinsel duyguları sömürerek 
Diyanetin bilgisi dışında Türkiye'de yapılan
lara somut bir örnek..

Ana neden..
Para..
Makam..
Gerişi palavra..
Haşan Yiğit adında bir yurttaşın aşağıda 

okuyacağınız duygu ve düşünceleri ilgili ilgi
sizlerin tepesine bir balyoz gibi iniyor..

. iniyor inmesine de etki yaratıyor mu?
Yaratsaydı..
Ne ilk ne de son olacak bu girişimlerin hızı 

çoktan kesilirdi..
Ulus giderek bir karabasanın içine sürük- 

lenmezdi.
Ahmedicenad denilen cüdam da..
Öteki arap aleminin dar beyinli güya lider

leri de.. ’
Anıtkabir'e uğramamak için kırk dereden 

kırk su getirip Türkiye'deki emsallerine kılıf 
aratmazlardı..

Söz "Yiğit" yurttaşda;
"Ey Ümmeti Muhammet! Birileri buna

I EĞİTİM diyor!
Asıl eksiklik olaya bakış açısında! Yıllardır 

-bugünkü iktidarın sahipleri de dahil- BU 
BEBELERİ BU SABİLERİ bu ne olduğu belir
siz yerlerde akıl almaz yöntemlerle sözde 
eğitime tabi tutuyorlar. Bu bebelerin sırtından 
makam, mevki, para, itibar sahibi oluyoriar. 
Onları kullanıyorlar!

Buna benzer kurslar bu iktidar döneminde 
pıtrak gibi çoğaldı. Yetkililerin büyük bölümü 
bilerek ve isteyerek, bir kısmı da korkusun
dan, iktidar baskısından üzerlerine gitmiyor!

Ne yazık ki benim vatandaşım da çocuk
larına sahip çıkacak maddi ve manevi donanı
ma sahip değil. Mahalle baskısı bunun tuzu 
biberi! Hemen yanıbaşımda görüyorum. El 
kadar çocuklar, başlan örtülerek, bilgisi ve 
becerisi -hatta kişiliği- hakkında kuşku duydu 
ğum, bir kısım kişilere teslim ediliyor! Ne 
eğitimi aldıklarını hiç kimse .bilmiyor.

Ülkenin başında^ LAİKLİĞE KARŞI 
EYLEMLERİN ODAĞI OLDUĞU ARTIK 
MAHKEME KARARI İLE TESCİL EDİLMİŞ BİR 
HÜKÜMET VAR!!!

Yahu içim yanıyor!
Bugünün mevki makam sahipleri bu sabi

lerin sırtından geçiniyorül
Bir gazetede de SALAĞIN BİRİ, bu çocuk

ların din yolunda şehit olduğunu, ölümlerine 
de 28 ŞUBATın sebep olduğunu, utanmadan 
yazıyor!!!

Ne diyelim!
Bu sabilerin İKİ ELİ BU İŞLERE SEBEP 

OLANLARIN YAKASINDA OLSUN İNŞALLAH! 
i' ‘ 1 hatim varsa benim de!

er be!!!

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma 
Derneği'nin Ata 
Mahallesindeki 
rehabilitasyon 
merkezinde üretilen 
el emeği göz nuru 
ürünler Kumla'da 
pazarlanıyor.
Yaklaşık 2 yıldan 
bu yana özürlü 
çocukların 
hocalarından 
öğrendikleri eî 
işi ürünler Kumla 
sahilinde satılarak 
elde edilen gelir 
çocuklara 
dağıtılıyor.
Dernek başkanı 
Tamer Sivri'nin 
geliştirdiği projeler- den biri olan takı 

kurslarında özür
lülere meslek 
öğretilerek ailele

î>M1İMUIlMlllihlpiİ
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, 

j î*ç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

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

www.baytasinsaat.com.tr

Gemlik K”rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İ
W-; *
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rine maddi destek 
sağlanıyor.

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

Tel: 513 42 21 Fax:51317 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Küçük Sanayi Sitesi yönetimine verdiği sözü tuttu

Sanayi Sitesi nin
yolları asfaltlanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Sanayi Sitesi 
yönetimine 
verdiği asfalt 
yol sözünü 
yerine getiriyor. 
Sanayi Sitesi 
yönetimine 
seçildikten sonra 
Başkan Turgut'u 
ziyaret eden 
Semih Aşkın ve 
yönetim kurulu 
üyelerin sanayi 
sitesi içindeki 
yolların 
asfaltlanmasını 
istemişlerdi. 
Asfalt ihalesini 
yaparak BUSKİ 
çalışmalarının 
tamamlandığı 
sokaklarda 
başlayan asfalt 
çalışmalarını 
sanayi sitesi 
içindeki yollara 
kaydıran 
Başkan Turgut,

yapılan çalışmaları 
yerinde gezerek 
bilgi aldı.
Asfaft' çaıTşınasrrîr 
yapan Göçay 
firması yetkililerine 
talimat veren 
Turgut, işin 
kaliteli

yapılmasını istedi. 
Sanayi sitesi 
içindeki yolların 
crsı^n? cnTcDirmlmiTiiT 
da yapılacağını 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Verdiğim 
sözü tutuyorum, 
onların istedik

lerinden daha 
iyisini yapıyorum. 
İlçenin içindeki

"i ı”uc5'

alt yapı 
çalışmalarının 
bitmesiyle asfalt 
yapımına geçe
ceğiz" dedi.

Parkta Şelale çalışması sürüyor
Alper SAVAŞ

Otobüs duraklarının 
bulunduğu parkta 
4 gün önce 
başlayan şelale 
çalışmaları 
devam ediyor. 
Belediyenin yap
tırdığı iki yeni 
şelalenin yapımını 
5 işçi yürütüyor.
Yetkililer tarafından 
çalışmaların 
yarın biteceği 
bildirildi. Uzun 
süredir boş olan iki 
havuz daha yeni ve 
daha iyi bir görü 
nüme kavuşacak.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Geçmişi bilmek gerekir...
Türkiye’de geçmişte yapılan Askeri dar

belerden bahsedilirken, bir çoğu o günleri 
yaşamamış olanlar tarafından darbeler 
yerin dibine batırıhyor tarih hep tek taraflı 
yazılıyor...

Doğaldır çünkü askeri darbe demokra
side istenen ve kabul edilebilen bir şey 
değildir... Burası tamam..

Her askeri darbe de, normaldir ki mağdur 
yaratacaktır..

27 Mayıs’ta da...
12 Mart’ta da...12 Eylül’de de...
Hatta 28 Şubat’ta da mağdur olduğunu 

söyleyenler çıkmıştır.
Gerçeğin ve madalyonun bir de öteki 

yüzü vardır ve tarihin projektörleri oralara 
pek çevrilmez... Olanlar unutulur.

Veya bilerek, parti fanatikliği ile kendi
lerinin yaptıkları hatalar söylenmez, yazıl
maz.

Mağdurlar sütten çıkmış ak kaşıktırlar..
Adnan Menderes’in idamını tenkit etmek 

demokratlıktır ama Demokrat Parti’nin son 
yıllarında gazetecileri arka arkaya hapse 
atarak Ankara Cezaevi’ne Hilton adını 
verdiren, milleti vatan cephesi ve dışındaki 
ler diye bölen faşizan uygulamaları da 
gerçektir... ve bugün 12 Eylül askeri darbe
sine karşı çıkmak elbet demokratlık ama 11 
Eylül’e kadar öldürülen gençleri herkes 
biliyor...

O günlerde teker teker gençler ölürken, 
“Bana milliyetçiler suç işliyor dedirte

mezsiniz” diyen Başbakanları da hâlâ 
unutamadım... Kimse de unutmamalıdır..

Sonuçta en temel hak yaşama hakkıydı " 
ve o da gençlerden alınmıştı...

Şimdi görüyorum ki bu dönemden 
acayip rantlar elde eden “birileri”, o yerleri 
ve gelirleri kaybetmemek için Başbakan 
Tayip Erdoğan'a “karşı çık, mücadele et, 
savaş, yılma, üstüne git, içeri tık” diye gaz 
vermekte, ortalığı germeye çalışmaktadır..

Başbakan sertleştikçe karşı tarafın 
sineceğini düşünüyorlarmış..

Yoksa olaylar daha fazla gerildikçe 
kendilerine daha çok ihtiyaç duyulacağını 
hesaplıyorlar biliyorum..

Olaylar gerildikçe Türkiye hiç hayra git
miyor, görüyorum...

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kadar 
gerilmeseydi; bu kadar tafra, caka, gösteriş 
yapılmasaydı.

Türkiye bu kadar kutuplaşır mıydı?
Hiç sanmıyorum...
Ilhan Selçuk, Kemal Alemdar, Doğu 

Perinçek gözaltına alınması, 1 Mayıs günü 
işçilere karşı yürütülen polis dayağı, biber 
gazı Jopları karşı tarafı sindirici bir etki mi 
yaptı yani?.

Bence hayır.. Okurlarım gördünüz, 
dehşetle seyrettiniz,

Toplumu geren bu gaz vermeler kimseye 
yarar sağlamadı...

Ama heyhat...
İktidarda olanlar geçmişten ders almıyor

lar.
Kendini dev aynasında görüp, “Bana 

yapamazlar “ havası onları önlerinde ki 
çukuru görmelerini engelliyor..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Alt yapı firmalarıyla toplantı yapıldı
Alper SAVAŞ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik'te altyapı 
çalışmalarını yürüten 
firmaların yetkilileri 
ile toplantı yaptı.
Toplantıya TEDAŞ'tan 
Cengiz Polat, 
Telekom'dan Yavuz 
Erdoğan, Buski'den 
Ayhan Yavuz, 
GEMDAŞ'tan Atakan 
Üstündağ ile asfalt 
çalışması yapan 
Göçay firtnası adına 
Cahit Çağlı katıld:. 
Başkan Mehmet 
Turgut'un makamında 
gerçekleşen toplantı
da, Eski Pazar ile 
Dere boyu Irmak 
Caddelerinde, dere 
nin iki tarafında asfalt 
çalışmalarını tamam
lamak istediklerini 
söyleyen Başkan

Turgut, ilgili firma 
yetkililerinden alt 
yapı çalışmalarını 
süratle tamamla
malarını isteyerek, 
yağmur suyu için 
ek çalışmalar yapıla
cağını ve beklemeye 
zamanlarının bulun
madığını bildirdi.

Turgut; "TEDAŞ, 
Botaş ve Buski'nin 
buradaki çalışması 
çok kritiktir. Özellikle 
BOTAŞ ile BUSKİ 
arasında koordinasy
on çok önemlidir. 
Çalışmalarımız Çar 
şamba günü başlaya
cak" dedi.

Toplantıda altyapı 
çalışmasını yürütecek 
olan firmalar arasında 
koordinasyonun çok 
önemli olduğu ve 
bunun işi hızlandırıp 
iyi sonuç alınması 
için önemli olduğunu 
vurgulayan Belediye 
Başkanı Mehmet Tur 

gut, işi bilen insan
ların işi zamanında ve 
başında durarak 
yapması gerektiğini 
söyledi. Buna gerek 
çe olarak da 10 
senelik başkanlık 
döneminde işini 
çeşitli şekillerde 
düzgün yapmayan 
ve bozulan işleri 
gördüğünü gösterdi. 
Başkan Turgut, ayrıca 
altyapı yapacak 
kurumların Gem 
lik'teki asfalt çalışma 
larından önce gelip 
işin yerini öğrenerek 
ona göre önlemlerini 
almasını istedi.
Yapılacak işin mutla
ka denetlenmesi 
gerektiğine de dikkat 
çeken Başkan Turgut, 
"Hangi sokakları 
yapacağımızın listesi
ni alsınlar ve iş 
kiminse koordinas 

yonu sağlasın" di 
yerek yapılan çalış
malarda asfalt yol
ların kesinlikle bozul
mamasını istedi.
Daha önce 1 Nolu 
Caddenin 3 defa 
asfalt yapıldığını, 
her seferinde yolun 
kazılarak bozul
duğunu söyleyerek, 
"Bundan sonra 
yapılacak asfaltı 
hangi kurum bozarsa 
oraya bilirkişi 
götürüp rapor 
tutturacağım ve 
mahkemeye vererek 
bütün yurtta emsal 
teşkil etmesini 
sağlayacağım" dedi. 
Turgut, her kurumun 
kendi yaptığı işin 
başka firma tarafın
dan bozulmaması 
için de mutlaka 
işin başına nezaretçi 
göndermesini istedi.

CHF'li ilçe harapları piknikte buluştu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Önceki gün 
Gemlikjlçe başkan
lığında olağan 
aylık toplantılarını 
gerçekleştiren 
CHP'li ilçe 
başkanları Kumla'ya 
giderek piknik 
yaptılar.
ÇHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan 
başkanlığında 
Gemlik'e gelen 
ilçe başkanları 
toplantının ardından 
Küçük Kumla 
beldesine 
geçerek esnaf 
ziyaretlerinde 
bulundular.
Sahilde çay bahçe 
lerinde dinlenerek

süren piknik 
eğlencesinde unuta
mayacakları bir

akşam yaşayan 
CHP'liler siyasetten 
fırsat bularak stres

atarak yaklaşan 
seçimlere zinde 
girmiş oldular.

vatandaşlarla sohbet 
eden CHP'liler, 
daha sonra piknik

yaparak yemek 
yediler.
Yaklaşık 3 saat

KRŞCDE B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN Fİ ATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
’IATBAACIUK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Yaz atağı....
Gazetemiz muhabirleri 

ilçenin dört bir köşesine gidi 
yorlar.

Birçok kişiyle iletişim için
deler.
Belediye ile ilgili sıkıntıları 

zaman zaman haber yapıyo 
ruz.
Bunlardan birkaçını ben yaptım.
Örneğin, Zeytin Toptancılar Sitesi’ne 

giden yolun bozukluğunu yazdıktan bir 
süre sonra bu yol yapılmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta da yolun asfaltlandığını, 
yaya kaldırımların yapıldığını haber yapa 
tim.

Yine geçtiğimiz günlerde Mezbaa 
karşısındaki köprünün korkuluklarının 
bulunmadığını belirten bir haberimiz vardı.

Dün, bu köprünün korkuluklarının yapıl
maya başladığına tanık oldum.

Park içinde bulunan köhne ve bakımsız 
havuzlar yeniden düzenleniyor..
Atatürk Kordonu’nda uzun zamandır bir 

çalışma var.
Bir yandan da ilçe girişindeki Fen İşleri 

ne ait hizmet depoları yerine Odun Depo 
larının yanında hazırlanan projenin yapımı 
sürüyor.

1 Nolu Cadde’de “5 ay önce asfalt döşe
nen yola elektrik kabloları yer altına alını 
yor” haberimiz üzerine kazı durduruldu.

Birçok yerde ise kabloların yer altına 
alınması çalışması devam ediyor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Biz elektrik kablolarının yer altına alınma 
sına karşı değiliz.
Ancak, Belediye ile TED AŞ, iki kamu 

kurumu, yapacakları hizmetler için önce
den haberleşip birlikte hareket edemezler 
miydi.

Belediyenin 5 ay önce asfalt döşediği bir 
yol kazılarak bozuluyor ve elektrik kablo
ları yol altına alınıyor.

Ya belediye TEDAŞ’ı bekleyecek
ti, ya da TEDAŞ Belediye’yi..

Altyapı çalışmaları tamamlanıp 
sonra asfalt döşenmeliydi.

Kimse asfalt döşenmesine de 
karşı değil.

Gemlik hepimizin.
Bu kentte yaşayan insanlar, rahat 

ve huzurlu yaşamak istiyorlar.
Bunun içinde temiz su içmek istiyorlar, 

düzgün yollarda yürümek isti yorlar, yeşili 
bol bir kentte rahat uyumak istiyorlar.

Bu işler yapmak da belediyelerin görevi.
Yaz başında başlatılan çalışmalar, keşke 

daha önce başlamış olsaydı.
Bugün farklı bir Gemlik ortaya çıkardı.
Gemlik’in modern bir kent olmasını arzu

luyoruz.
Birçok arkadaşımız Anadolu’ya çıktıkla 

rında, çok güzel kentlerle karşılaştıklarını 
söylüyor.

Türkiye’nin birçok yerinde yapı değişi , 
yor.

Gemlik ise Mehter Takımı gibi bir ileriye 
gidiyor bir geri..

İstiklal Caddesi yaya kaldırımları hala 
neden yapılmıyor bilmiyorum.

Gazhane Caddesi ve ara sokakları berbat 
durumda.

Trafik giderek bir felç haline geliyor.
Park sorununa çözüm bulunamıyor.
Bir şeyler yapılıyor ama, daha yapılacak 

çok şeylerin olduğunu biliyoruz.

Doğalnaza yine m var?
Petrol fiyatlarındaki 
artışa bağlı olarak 
maliyetleri önemli 
miktarda artan 
Botaş'ın, bu ayın 
başından itibaren 
doğalgaz fiyatların
da yaptığı yüzde 17- 
19 artışa karşın, 
kontrat dönemi olan 
Ekim ayında yeni 
den yüksek oranda 
zam yapabileceği 
belirtiliyor.
Botaş, doğalgaz 
fiyatlarını 1 Ağus 
tos'tan geçerli 
olmak üzere konut
larda yüzde 16.88, 
sanayide de yüzde 
18.77 artırmış, zam
mın son dönemde 
yükselme eğilimine 
giren enflasyonla 
mücadele eden Mer 
kez Bankası'nın işini 
biraz daha zorlaştı 
racağı vurgulan
mıştı.
Reuters'a bilgi ve 
ren üst düzey bir 
enerji yetkilisi, hükü 
metin iktidara geldi 
ğinden bu yana 
enerji KIT'lerinin 
ürünlerine zam yap

maması politikası 
çerçevesinde doğal- 
gazda gerekli olan 
artışların gerçek
leştirilemediğini 
kaydederek, "Botaş 
Haziran ayında yap
tığı zammın ardın
dan, 1 Temmuz'da 
uygulamaya başla 
yan maliyet bazlı fi 
yatlandırma meka 
nizmasına geçilmesi 
aşamasında baz 
oluşturacak şekilde 
fiyat ayarlaması 
yapamadı. Temmuz 
ayında ithal edilen 
doğalgazın fiyatının, 
kontrata bağlı 
olarak artması 
nedeniyle, Ağus 
tos’ta yüzde 20'ye 
yakın zam yapılmak 
zorunda kalındı" 
diye konuştu.
Botaş, Yüksek 
Planlama Kurulu 
kararı ile yeni bir 
uygulama olarak 
enerji KİT'lerinde 
1 Temmuz 2008'den 
itibaren maliyet 
bazlı fiyatlandırma 
mekanizmasına 
geçildiğini, zammın 

bu kapsamda 
yapıldığını açık
lamıştı.
Yetkili, petrolün 
varilinin halen 125 
dolar dolayında 
işlem gördüğünü, 
hızlı artışın gaz 
maliyetlerini doğru
dan etkilediğini 
ifade ederek, şunları 
söyledi: "Petrol 
130 dolardan 
aşağıya doğru 
gitmeye başladı 
TL'de de bir 
düşüş söz konusu. 
Rakamlar böyle 
giderse doğalgazda 
Eylül ayında küçük 
çaplı da olsa indirim 
söz konusu olabilir. 
Ancak son çpyreğe 
girerken Ekim'de 
kontrat nedeniyle 
fiyatlar yeniden 
gözden geçirilecek. 
Burada bir artış 
olacak, çünkü 
fiyatlar gecikmeli 
olarak yansıtılıyor. 
Bu nedenle, 
doğalgazda ikinci 
kez yüksek zam 
gerektiren bir 
dalga olabilir."

. ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.coin

t Özdilek Müşteri Hizmetleri

«■İlltflf® 0 224 513 68 00
Uy jg| fg 11 İB GÖHLERbiİZE SERVİS TEMİN EDİLİR

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

Servislerimiz 26.07.2W8 ■ 30.09.2008 tarihleri arasında geçerlidir.
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Uludan Üııiuersitesi’nde toplu istifa
Bursa Uludağ Üni 
versitesi Tıp Fakül 
tesi yönetimi, mev
cut rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran'ın 
görevden ayrılacak 
olmasıyla birlikte top 
lu olarak istifa etti. 
Uludağ Üniversitesi' 
Tıp Fakültesi yöneti
mi Başhekim Doç. 
Dr. Kayıhan Pala 
başkanlığında 7 kişi
lik ekip olarak istifa 
etti. Tıp Fakültesi'n 
de düzenlenen basın 
toplantısı ile istifa 
ettiklerini duyuran 
fakülte yönetimi, 
görevi bırakmaları 
nın rektör adaylığı 
ile ilgili olmadığını 
belirtti.
8 Mart2007'de Rek 
tör Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran'ın ataması 
ile Tıp Fakültesi'nde 
göreve başlayan 
yönetim, 5 Ağustos 
2008 tarihi itibari ile 
ekip olarak kendi 
isteği ile görevden 
ayrıldığını açıkladı. 
Sağlık kuruluşu

| olarak 3 temel hedef 
I doğrultusunda hiz 

met verdiklerini anla 
tan Başhek|rg Doç. 
Dr. Kayıhan Pala, 
hizmette eşitlik, ve 
jimlilik ve kaliteyi 
göz önünde bulun
durduklarını söyledi. 
Başhekim Doç. Dr. 
Kayıhan Pala, Ulu 
dağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi olarak, ISO 

ı 9001:2000 kalite 
| yönetim sistenmi ve 
I Joint Commission 

International (JCI) 
akreditasyonu ile 3. 

basamak bir sağlık 
kuruluşunun hem 
eşitlik, hem verim 
lilik, hemde kalite 
hedeflerine başarıyla 
ulaşabileceğini 
kanıtlamanın haklı 
gururlarını yaşadık
larını söyledi.
"PROF. DR. MERİH 
YURTKURAN'IN 
ADAY 
GÖSTERİLMEMESİ 
BİZİ ÜZDÜ" 
Başhekimlik toplantı 
salonunda yapılan 
açıklamada istifa 
gerekçesinin rektör
lük seçimleriyle ala 
kah olmadığını bildi 
ren Başhekim Doç. 
Dr. Kayıhan Pala, 
rektörülük seçimle 
rinde haksızlık yapıl 
dığını iddia ederek, 
"Rektör hocamızın 
bize verdiği görevi 
yerine getirdik ve 
onunla birlikte bayra 
ğı devrediyoruz.
Rektörlük seçimlerin 
de Prof. Dr. Merih 
Yurtkuran'nın en 
fazla oyu almasına 
rağmen Cumhurbaş 
kanı'na isminin gön
derilmemesi bizi 
elbette üzmüştür. 
Ancak bizim istifa 
gerekçemiz bunlarla 
alakalı değil. Rektör 
Mustafa Yurtkuran'ın 
görevinin bitimiyle 
birlikte bizim de gö 
revimiz bitmiş oldu. 
Biz de görevimizin 
burada bittiğine ina 
nıyoruz. Bundan son 
ra akademik alan
larımıza çekilip ken 
di işlerimizi yapaca 
ğız." şeklinde

açıklama yaptı. 
Rektörlük seçimlerin 
de demokrasiye 
yakışmayan sonuçla 
rın yaşandığına 
dikkat çeken Başhe 
kimi Doç. Dr. Kayı 
han Pala, en fazla 
oyu alanların seçil 
memesinin üniversi 
te çalışanlarının oyla 
rının görmezden 
gelindiğinin altını 
çizerek, rektör seçim 
lerinde yeni düzenle
meye gidilmesini 
istedi. Uludağ Üniver 
sitesi'nde 254 oyla 
en fazla oyu, mevcut 
rektör Mustafa Yurt 
kuran'ın eşi Merih 
Yurtkuran, YÖK tara 
fından rektör adayı 
olarak gösterilmeyip 
Cumhurbaşkam'na 
ismi gönderilmedi. 
"ÜNİVERSİTE 
HASTANELERİNDE 
YAŞANAN 
SIKINTILAR" 
Başhekim Doç. Dr. 
Kayıhan Pala, üniver 
site hastanelerinde 
yaşanan sıkıntılar 
konusunda edindik

leri izlenimleri ise 
şöyle anlattı: "Başta 
örgütlenme sıkıntısı 
yaşanmakta. Diğer 
önemli sorun ise 
çalışan sayısında ki 
yetersizlik. Ayrıca 
taşeron firmalar tara 
fından asgari ücretle 
çalıştırılan persone 
lin özlük hakları 
utanılacak düzeyde 
dir. Yine 4/B'li sözleş 
meliler olarak istih
dam edilen personel 
ise döner sermale 
tazminatı ile yaşamı 
nı sürdürüyor ve bu 
da çok yetersizdir.
Ayrıca üniversite 
hastanelerinde Özel 
hasta muayenesi ve 
özel ameliyat uygu
laması özellikle yok
sul hastaların sağlık 
hizmetine ulaşmasın 
da eşitsizliklere yol 
açmaktadır. Yine 
üniversite hastane 
lerine başvuru için 
sevk zinciri zorunlu 
olmalıdır. Üniversite 
hastanelerinin geli 
rinin yüzde 80'i dö 
ner sermaye ile karşı 

(anmaktadır. Buda 
yetersizdir ve genel 
bütçeden de kaynak 
ayrılmalıdır." 
Doç. Dr. Kayıhan Pa 
la, görevden ayrılır 
ken, geride 2 tane 
kalite belgesi ve ya 
tan hasta memnuni 
yetinin çok yüksek 
olduğu bir hastene 
bıraktıklarını aktardı. 
Başhekim Doç. Dr. 
Kayıhan Pala, Ulu 
dağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nde Nisan 
2008 itibari ile yüzde 
94,7 oranında yatan 
hasta memnuniyeti 
tespit edildiğini 
belirterek, "Ayda 10 
milyon YTL'nin 
üzerinde cirosu olan 
bir hastane bıraktık- 
maktayız. 2000 yılın
dan buyana fakülte 
mize gelen hasta 
sayısı 600 bin'i geçti. 
Bizden önce yatak
larımız azalmasına 
rağmen ayda 2 bin 
700 ile 2 bin 900 ara 
sında hasta yatmak
ta. Bizden önce 2 
bin'in altında 
ameliyat yapılırken, 
Tem muz 2008 itibari 
ile 2 bin 544 ameli 
yat ger çekleştirdik. 
Bizden önce 7 mil 
yon YTL cirosu olan 
hastane yi 10 milyon 
cirolu bir kurum 
haline getirdik." 
şeklinde bilgiler 
verdi.
Doç. Dr. Kayıhan 
Pala, bu güne kadar 
yaptıkları çalışmaları 
anlatırken, "Hastane 
mizde çeşitli çalış
malar yaptık.

Yarım kalan çalış
malarımı zın devam 
etmesi için yeni 
gelen yönetime 
görevlerimizi devre
deceğiz. Çıta nın 
yükseleceğinden 
eminiz. Yaptığımız 
çalışmalar neticesin 
de hastanemize ge 
len hasta sayısı 
2007 yılında 25-30 
bin ara sında iken 
bu sayı 2008 
Temmuz ayı 
itibariyle 47 bin 66 
oldu. Yatan hasta 
sayısında ortalama 
yatış günlerinde bir 
düşüş söz konusu. 
Temmuz ayında 2 
bin 544 kişiyi ameli 
yat ettik. Tüm verilen 
bu hizmetlerin bedeli 
10 milyon 490 bin 
154 YTL'dir. Yatan 
hastalarımıza 
uygulanan ankette 
hastaların 94.7'si 
hastanemizden 
memnun olduğunu 
belirtmişlerdir" 
şeklinde konuştu. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Başhekimi Doç. 
Dr. Kayıhan Pala 
başta olmak üzere 
başhekim yardım
cıları Doç. Dr.
Nevzat Kahveci, 
Doç. Dr. Cüneyt 
Özakın, Doç. Dr. 
Ayberk Kurt, Doç. 
Dr. Sinan Çavun, 
Prof. Dr. Güldal 
Güleç ve Prof. Dr. 
Nizamettin Kılıç, 
yeni rektör ata
masını beklemeden 
görevlerinden 
istifa etti.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut Mecidiye Belediye Başkanına 
Gemlik’ten getirdiği armağanları ve Belediye flamasını armağan etti.

Romanya'ya 
geçişimizle birlikte 
artık gözlemleme fır
satımız da başladı. 
Komünizm'den kurtu
larak serbest ekono 
miye ve demokrasiye 
geçtikleri belirtilen 
Romenler, gerçekten 
mutlu muydu?

Bunu ancak insan
larıyla konuşarak 
anlayabilecektik. 
Bizim gözlemimiz 
sadece ülkemizin 
teknolojik ve yol 
olarak Romanya'dan 
Çok hem de çok 
ileride olduğu.

Tarlaları sürenler 
teknolojisi çok eski 
lere dayanan Üniver- 
sal traktörleri kul
lanıyorlar hatta bazı 
yerler de ise paletli 
küçük dozerlerle 
işlerini görüyorlar.

Bizim Köstence 
dediğimiz, ama ulus
lararası adı Constan 
ta olan Romanya'nın 
liman kentine geldik. 
Girişlerinde limanı 
temsil eden gemi 
maketleri yer alıyor. 
Köstence'nin yanın
dan vola devam ede 
rek 18 saat sonunda 
kardeşimiz dediğimiz 
Navodan'ya ulaştık.

Bizi her zamanki 
gibi Novadarı Bele 
diyesi Kültür Müdürü 
Dora karşıladı.

O, her zaman ki 
güler yüzüyle, yanın
da yine gülücükleri 
eksik olmayan orga 
nizasyonu yapan 
Elena ile birlikteydi.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Meclis üyelerimiz aynı 
binada kaldılar, folk
lorcular hemen yan
larındaki binaya yer
leştirilirken öğrenci 
kafilesi ise başka bir 
yerde konakladılar.

Biz, 5 bekar, ben, 
Ferit Silvan, Aydın 
Bayraktar, İmdat öz 
türk ve Alpaslan İlgin 
başka bir otele yer
leştirildik.
Eşyalarımızı bıraktık- 
tan sonra akşam 

yemeği için gelip bizi 
aldılar.

Yemekte Belediye 
başkanlığına yeni 
seçilen eski başkan 
yardımcısı Matey 
Nikolae bizi karşıladı.

Matey, çok güler 
yüzlü biri.

Artık gerçekten 
Romanya'dayız.

Evet, gezimizin ilk 
günü başlıyor, merak 
içindeyiz, acaba nere 
ye gidıcez.
Tercümanlarımız gü 
zel Tatar Türklerin 
den Meltem ile Ayşe 
diye çağrılan ancak 
gerçek ismi İndyra 
yanı İndira olan iki 

şirin genç bayan. 
Onların ve Navodarı 
meclis üyelerinin de 
katılımıyla Türklerin 
yoğun olduğu Mecidi 
ye'ye geliyoruz. 
Burada ilk ziyaret 
ettiğimizyer belediye 
başkanlığı oluyor. 
Geniş bir salonda 
Mecidiye'nin Belediye 
Başkam’nı bekliyoruz. 
İsminin İordacha 
Marian olduğunu 
öğrendiğimiz bu kişi 
Mecidiye Köyü’ne 
yapılan camı için 
Türklere teşekkür etti 
Başkan Mehmet Tur 
gut'a bilgi verdi. 
Kendisine Gemlik 
zeytini ile çeşitli hedi 
yeler veren Başkan 
Turgut, göreve yeni 
seçildiği için kutladı. 
Resmi kardeşlik olma 
sa da kalbi kardeşlik 
yaşadıkları için 
teşekkür etti.

Bu arada belirte 
yim, Mecidiye'nin 
Yalova ile kardeşliği 
varmış.

Başkan Turgut, 
kendilerini Yalova'ya 
geldiklerinde Gem 
lık'e gelmeleri için 
davette bulunmayı 
unutmadı.

Çıkışımız da ise 
dikkatimi çeken bele 
diye başkanının ko 
nuklarını uğurlama
ması oldu.

Bu dâ onun ayıbı 
dedik ve önemseme 
dik.

Belediye binasının 
tam karşısında bulu
nan yapımı eski tarihe 

dayanan camiye 
geçtik ve namaza ge 
len Tatar Türkleriyle 
Türkçe olarak soh
betler etti.

Çarşıyı gezdik ama 
orada bizim fazlasıyla 
yediğimiz ve ürettiği 
miz yiyeceklerin 
sadece akşam görün
tüleri gibi olanları 
vardı, yani bizim 
yüzüne bakmadığımız 
sebzeler.

Tercümanımız

Meltemin bizi evine 
davet etmesi ise 
benim için büyük 
şaşkınlık oldu. 
Romanya'dayız ve bir 
Türkevine gidiyoruz. 
Hem de çay içmeye, 
şunu hemen belirte 
yim, oralarda sadece 
sıcak su içine sallama 
çayı içiyorlar.

Taksi ile Meltemin 
evine geliyoruz. Bizi 
kapıda karşılayan an 
nesi, ablası, eniştesi 
ve küçük yeğeni, 
hepsi güler yüzlü ve 
misafirperlik yapmak 
için gözlerimizin içi 
ne bakıyorlar. 
Konuşmaları bizden 
farksız bir Türkçe. 
Bize çok hem de çok 

güzel bir biber dol
ması ikram ediyorlar, 
yiyoruz ve gerçekten 
demleme çaylarımız 
geliyor, hemen söyle 
yeyırtı, Meltemin evi 
ne Ferit Silvan, İmdat 
Öztürk ve ben birlikte 
geldik.

Burada çok güzel 
ama kısa anımızdan 
sonra yine taksiyle 
geri dönüyoruz.

Mecidiye'den Kös 

tence'ye geçerek li 
manı gözlemliyoruz, 
çok büyük bir liman, 
Romanya'nın gözbe
beği.

Köstence'den ver 
elini Bükreş.

Evet, bir zamanlar 
demir perde ülkele 
rinden Romanya'nın 
gizemli başkenti 
Bucureşti, yani bizim 
dilimizle Bükreş. 
Yaklaşık 2.5 saatlik 
bir yolculuk sonrasın 
da Bükreş'e geliyo 
ruz, kafilede büyük 
heyecan yaşanıyor. 
Nedeni de 8 yıllık 
kardeşlik ziyaretinde 
ilk kez Bükreş'e 
gidildiğini söylüyor 
Belediye Başkanımız

Mehmet Turgut. 
Bükreş'e gelinir de 
Çavuşesku'nun yap
tırdığı muhteşem par
lamento binasına 
gidilmez mi?

Biz de onu yaptık 
ve otobüsümüz, 
Amerikan Pentagon 
binasından sonra 
dünyanın en büyük 
ikinci yapısı olduğu 
nu öğrendiğimiz 
Bükreş Parlamento 
binasının önüne park 
ediyor.

Binanın önünde 
fotoğraf çektiriyoruz, 
anımız olsun.

içeriye giriyoruz, 
bir kişi altı dolar. İyi 
gelir doğrusu. 
Yanımıza verilen reh 
ber ile merdivenleri 
çıkarken tercümanı 
mız Ayşe'nin çeviri
lerini dinliyoruz.

Bina 7'si yerin 

altında, 111 üstünde 
olmak üzere toplam 
18 katlı. Çavuşesku, 
1984 yılında binanın 
yapımını başlatmış, 
700 mimar ve 20 bin 
işçi çalışmış.
Rehberin bize verdiği 
bilgi bu.

Merdivenleri çıkı 
yoruz, muhteşem gö 
rüntüler var.g<- 
Rom a ny aln ın •- tan hin 
de ismi olanların 
büstleri y^afmış, 
çeşitli yerlerde. 
Geziyoruz ve bir 
salonda rehberin de 
hoşgörüsüne sığı
narak sadece bir 
kare toplu fotoğraf 
çektirebjliyoruz 
çünkü binanın içinde 
fotoğraf çektirmek 
kesinlikle yasakmış. 
Bize sadece iki kat 
gezdiriliyor, diğerleri 
yasak. Çavuşesku, 
bu muhteşem binayı 
yaptırdıktan hemen 
sonrasında yaşanan 
ihtilalde kurşuna 
dizilerek öldürüldü ve 
mezarı da halen 
nerde olduğu bilin
miyor.

İki katı gezdikten 
sonra Romanya'nın 
içinde yer alan 5 yıl 
dızh otellerden birine 
konaklıyoruz.

Öğle yemeği için 
bir şeyler atıştırıyo 
ruz, çünkü çok fazla 
yiyecek veriliyor. 
Oradan çıkıyoruz ve 
açık havada yer alan 
köy müzesini gezmek 
içiri içeriye giriyoruz.

1936 yılından iti 
baren Romanya'nın 
her köşesinden bir 
köy evinin aslının ya 
pıldığı ve ziyaretçi 
lere gezdirilen köy 
müzesini geziyoruz. 
Adamlar aslını unut
mamışlar ve dün 
yanın gözleri önüne 
sererek para kazanı 
yorlar.

Gezilip görülecek 
yerlerden sadece 
birisi.

Bükreş gezimiz 
sona eriyor ve 
otobüsümüz Navoda 
n'ya doğru yola 
çıkıyor. Devamı yarın..
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Çocuklarını gezdiren 
kadının omuz arından 

çantayı hosalttılar

Şarkı sijylemeyince 
restaurant sahibi

taralından dövüldü

Sarı otoftüs 
şoförlerine polis engeli

Bursa'da, çocuk
larını parkta 
gezdiren bir 
kadının, omuzunda 
asılı bulunan çan-^ 
tayı farkettirmeden 
açan kişi ya da 
kişiler, çanta 
içindeki para ve 
değerli eşyaları 
çaldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Gaziakdemir 
Mahallesi Kültür 
park içerisinde 
bulunan Luna 
park'ta çocuklarını 
gizdirme^e çıkaran 
Sadiye D.(61), 
omuzunda asılı 
bulunan kol çan
tasından fotoğraf 

makinasını almak 
istediğinde büyük 
bir şok yaşadı. 
Çantasının 
fermuarının 
yarıya kadar açık 
olduğunu fark 
eden Sadiye D., 
yaptığı kontrolde, 
içerisinde 
kendine ve kızına 
ait kimlikler, 
200 YTL para, 
bir takım 14 ayar 
yeşil altın küpe, 
bir adet tekli altın 
yuvarlak küpeyle 
birlikte fotoğfar 
makinasının 
çalındığını gördü. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bursa'da, bir 
restoranda sanatçı 
olarak çalışan 
şahıs, şarkı söyle
mek istememesi 
nedeniyle restorant 
sahibi tarafından 
dövüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, Yeni 
Yalova Yolu 
üzerindeki 
Savaş S.'ye (36) 
ait bir restorantta 
sanatçı olarak 
çalışan Bahar

3, kattan düştü ağır yaralandı

Ö.(34), şarkı 
söyleme meselesi 
yüzünden 
patronuyla 
tartışmaya başladı. 
Şarkı söylemek 
istemediğini 
belirten Bahar 
Ö., işyeri sahibi 
tarafından 
tartaklandı. - 
Bahar Ö.'nün 
müracatı üzerine 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin özel 
(eştirmelerinin 
ardından yeni şirket 
tarafından işten 
çıkartılan sarı oto
büs şoförlerinin, 
yaklaşık 2 aydır 
belediye önünde 
sürdürdükleri 
protestolarına polis 
izin vermedi.
Tarihi belediye 
binası önünde her 
gün toplanarak hak 
aradığını iddia eden 
işçiler, bölgenin 
Bursa Valiliği tara 
fından basın açıkla
masına kapatılan bir 
yer olması ne 
deniyle polis enge 
liyle karşılaştı.
Polisle bir süre 

tartışan Tümtis sen 
dikasına bağlı işçi 
ler, basın açıklama 
sini Orhangazi parkı 
ile belediye binası ' 
arasındaki alanda 
yaptı. Çevik Kuvve^ 
ekiplerinin yoğun ' 
güvenlik önlemi aldı 
ğı basın açıklaması 
sırasında belediye 
ve polis aleyhine 
sloganlar atıldı.
Basın açıklamasını 
okuyan Tümtis 
Genel Sekreteri 
Güral Yılmaz, 64 
gündür işten 
çıkartılan işçilerin 
haklarını savunduk
larını, işçilerin 
mağduriyetini dile 
getirdiklerini 
belirtti.

i ‘Gemlik Körfez’ internette
[www.gemlikkorfezgazetesi.com

Orhangazi’de 
dengesini kaybet 
mesi sönucu 3 kat
tan düşen bir kişi 
ağır yaralandı.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

Edinilen bilgiye 
göre, Arapzade 
Mahallesi Hamzâli 
Yolu Caddesi Çukur 
Sokak üzerindeki 3 
kain evinin teras ı 
katına çıkan Taşkın 
Y.(32), dengesini

kaybederek yere 
düştü. Taşkın Y., 
112 acil servis 
ambulansı ile Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, olay 
yerine gelen polisler, 
Taşkın Y.'nin cep

telefonu ve 
terliklerini teras 
katta buldu.
Taşkın Y.'nin hayati 
tehlikesinin devam 
ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri Tinerciler Uludağ’ı ateşe verili
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 g 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı B -----------———————■———- n 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa g

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye.ulgun villa E

Uludağ'ın etek
lerinde tinercilerin 
çıkardığhyangın, 
itfaiyenin zamanında 
müdahalesi 
sayesinde 
büyümeden 
söndürüldü.
Bursa merkez 
Yıldırım Belediyesi 
Teferrüç 
Mahallesi'nin 
üst kısımlarında 
ormanlık alanda 
sabah saatlerinde 
yangın çıktı.
Vatandaşların 

ihbarı üzerine 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
ve Orman Bölge 
Müdürlüğü 
ekipleri, rüzgarında 
etkisiyle kısa 
sürede büyüyen 
yangına müdahale 
etti. Erken 
müdahale sayesinde 
genişlemesi 
engellenen yangın, 
yaklaşık 30 dakika 
içerisinde tamamen 
kontrol altına 
alındı.

Uludağ'ın eteklerine 
doğru ilerlerken 
söndürülen 
yangında yaklaşık 
200 metrekarelik 
bir alanın tamamen 
yandığı belirtildi. 
Mahalle 
sakinlerinin 
verdiği bilgilere 
göre yangına, 
ormanlık alanı 
kendilerine mesken 
tutan tinerciler 
sebep oldu. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik s»

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.

Madde ÖZALP B
""el : 513 24 74 Fax: 514 10 21 i

Koca ılavağınılan lıactı, tecavüze uğradı
Kahramanmaraş'ta, 
koca dayağından 
kaçan kadın sığındı 
ğı parkın 2 görevlisi 
tarafından 
tecavüze uğradı. 
Üç yaşındaki kızı ile 
birlikte, kent merke 
zinde fuar alanında 
bulunan parka giden 
Fatma K. (25), park
ta görevli bekçiler 
Cuma K. (57) ile 
Hüşeyin T'nin (47)

tecavüzüne uğradığı 
iddiasıyla polise 
başvurdu. Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerince gözaltına 
alınan Cuma K. ve 
Hüseyin T, çıkartıl 
dıkları nöbetçi 
mahkeme tarafından 
tutuklandı.
Fatma K'nın, merke 
ze bağlı Fatmalı bel 
desinde oturduğu, 
dayak atan kocasın

dan kaçmak için 
kızıyla Kahraman 
maraş'a geldiği, bir 
süre otogarda otur
duktan sonra geldiği 
parkta çimenler 
üzerinde uyurkan 
tecavüze uğradığı 
öne bürüldü. Tutuk 
lanan zanlıların, 
Kahramanmaraş 
Belediyesi'nde park 
bekçisi olarak görev 
yaptıkları belirlendi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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-Otomotiv sanayi 
' yılın ilk yarısında 

3 milyar 879 
^milyon dolar dış 
ticaret fazlası 
verdi.
Otomotiv Sanayii 
Derneğinden 
(OSD) yapılan 
açıklamada, 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerine ilişkin 
değerlendirmeye 
göre GTİP 87.00 
kapsamındaki 
motorlu kara taşıt 
araçları ile bunların 
aksam ve parçaları 
dış ticaretinde, 
2008 yılı Ocak- 
Haziran döneminde 
7 milyar 34 
milyon dolar

ithalata karşılık, 
10 milyar 913 
milyon dolar ihra
cat gerçekleştirildi. 
Bunun sonucu, 
2008 yılının ilk 
yarısında dış 
ticaret dengesinde 
3 milyar 879 
milyon dolar 
fazla verildi.
Ayrıca, otomotiv 
ürünleri dış 
ticaretinde 1996- 
2000 döneminde 
dış ticaret açığının 
13 milyar 735 
milyon dolar 
olduğu, 2001-2007 
döneminde ise 
2 milyar 520 
milyon dolar 
dış ticaret fazlası 
oluştuğu bildirildi.

S
Vergi levhamı kaybettim.

Hükümsüzdür. Sabiha ÇAM 
Gemlik Vergi Dairesi 2280021080 

T.C. No: 35383092946

ELEMAN ARANIYOR

Barış Güler’in kaleminden 9 YAŞ

ÇİZİYORUM

Sayfa 9

İmam Aslan Dinlenme 

Tesislerinde çalışmak üzere 
* POMPACI
* MARKET ELEMANI
* KASİYER
* REYON ELEMANI
* GARSON ARANIYOR

Müraçatlm şahsen yapılması gerekmektedir.
Yalova Yolu - GEMLİK 

İmam Aslan Dinlenme Tesisleri 
Tel: 0.224 513 23 94

SATILIK DAİRE

ij’

»V

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

CHFİIÇEBİNASINDAÇAIIŞACAKLİSE 
HOHnam 
GSM : 0 535 «60 53 65

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa 

GSM: (0.536) 222 07 12

GEMÜK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ 
' ■ / ; ■■■ ' '-e,;/■

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 
lel :5I33321)

14.00 - 16.15
12.00 - 14.00 - 16.00



5 Ağustos 2008 Sah Gemlik Karfez Sayfa 10

İpek Yolu nda kısa film molası
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 3.‘sü 
düzenlenecek 
‘Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film 
Festivali’, 28 Kasım 
Cuma günü 
başlayacak.
4 Aralık Perşembe 
günü sona erecek 
olan festival 
bünyesinde yapıla
cak ‘Ulusal Altın 
Karagöz Kısa Film 
Yarışması’nda 
diyalogsuz kısa 
filmier yarışacak. 
Her yıl olduğu gibi 
bu kez de yarışma 
ve yarışma dışı 
filmlerin sinema 
severlerle bulu 
şacağı festivale 
katılacak yerli ve 

yabancı konuklar, 
Bursa’nın kültür 
ve sanat yaşamını 
renklendirecek. 
Söyleşi ve paneller
den atölye çalış
malarına kadar 
pek çok etkinliğe 
de ev sahipliği 
yapacak olan 
festivalde kısa 
film üretimini 
özendirmek, sine
manın gelişimine 
katkı sağlamak 
ve kısa film çeken 
sinemacıları 
desteklemek 
amacıyla hikaye 
lerini diyaloglar 
yerine, sinemanın 
görsel gücünü 
kullanarak anlatan 
diyalogsuz fijmler 
yarışacak.

10 filmin ‘Altın 
Karagöz’ ödülü için 
mücadele edeceği- 
yarışmada birinci 
olacak filmin sahibi 
8 bin YTL para 
ödülünü kazanacak.

Başvurular 
3 Ekim Cuma 
günü sona erecek 
Başvurularının 
3 Ekim Cuma 
günü sona ereceği 
yarışmaya 1 Ocak 
2007 tarihinden 
sonra çekilmiş 
diyalog re drş ses 
gibi sözlü ifade 
içermeyen ve 20 
dakikayı aşmayan 
kurmaca filmler 
katılabilecek.
Tüm amatör ve 
profesyonel kısa

filmcilerin başvuru
da bulunabileceği 
yarışmaya katılması 
uygun görülen film
ler, Festival Danışma

Kurulu’nun 
belirleyeceği 
ön jürinin değer
lendirmesine 
sunulacak.

Ön elemeden geçen 
filmler, 13 Ekim 
Pazartesi günü 
açıklanacak. 
Birinci gelen 
filmin sahibi ‘Altın 
Karagöz Ödülü’nü K 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
Merinos Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek 
festivalin kapanış 
gecesinde alacak. 
Katılımcılar yarışma 
ile ilgili ayrıntılı 
bilgiye ve katılım 
formlarına festival 
merkezinden 
ya da festivalin 
www.ipekyolufilm- 
fest.com web 
adresinden 
ulaşabilirler.

GEMLİKLAHD ZEYTİIİ DİYARI

ELEMAN ARANIYOR Şampiyonluk Kupası Kocaelhe gitti
Yalova Yolu üzerinde 

Umurbey Zeytin Merkezi ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Tel: 513 48 33
ELEMAN ARANIYOR

GEMLİK'TE İKAMET EDEN 
İNEGÖL'DE ÇALIŞAN 

D SINIFI EHLİYETE SAHİP 
VOL ARKADAŞI ARIYORUM 
050591 88405

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 7.‘si 
düzenlenen ve 
Havuzlupark’ta iki 
gündür nefes kesen 
yarışlara sahne olan 
‘Ulusal Bursa 
Yüzme 
Şampiyonası’nda 
birincilik kupasını 
Kocaeli Yüzme 
Kulübü kazandı. 
BURFAŞ’ın koordi
nasyonunu gerçek
leştirdiği ‘7.uf(lusal 
Yüzme Şampiyona 
sı’nda erkek ve 
bayan kategori
lerinde de birinci 
olan Kocaeli Yüzme 
Kulübü sporcuları, 
şampiyonluk 
sevincini 
doyasıya yaşau’ı,

I Bursa’nın yanısıra 
I İstanbul, Eskişehir, 

Kocaeli've 
Çanakkale gibi^'ller- 
den gelen 20 takım 
ve 460 sporcunun 

]’ birincilik için kulaç 
attığı şampiyonada, 
toplam kategori 
sinde ikincilik 
kupasını Anadolu 
Üniversitesi yüzme 
takımı kazanırken, 
Sarar Yüzme Kulübü 
de üçüncü oldu.

“Spora ve sporcuya 
önem veriyoruz" 
Şampiyonada dere 
ceye giren takımlara 
ödüllerini, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi

Başkanvekili Recai 
Ekmekçi verdi. 
Ekmekçi, ödül’ 
töreninde yaptığı 
konuşmada, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin sağlıklı ve 
bilinçli bir toplum 
oluşturulması 
amacıyla spora ve 
sporcuya önem 
verdiğini bildirdi. 
Ekmekçi, “Ulusal 
Yüzme Şampiyonası 
ile her yıl onlarca 
takımı ve yüzlerce 
yüzücüyü ken
timizde buluşturu 
yoruz. Bursa ve 
BursalIlar için her 
zaman en iyiyi ve 
en güzelini düşü 
nerek adım atıyor 
ve spor alanında da 
Bursa’nın bir 
merkez haline 

gelmesine çalışı 
yoruz” şeklinde 
konuştu.

Başarılı takımlar 
kupalarını aldı 
Ulusal Yüzme 
Şampiyonası’nda, 
Anadolu Üniversite
si yüzme takımının 
ikinci olduğu erkek
ler kategorisinde, 
üçüncülüğü Rumeli 
Yüzme Spor Kulübü 
kazandı. Bayanlar 
kategorisinde ise 
Anadolu Üniversite
si yüzme takımı 
ikincilik, Sarar 
Yüzme Kulübü 
de üçüncülük 
kupasını aldı.
Bu kategorilerde 
dereceye girenlere 
kupalarını 
BURFAŞ Genel

Müdürü ve Ulusal 
Yüzme Şampiyonası 
Genel Koordinatörü 
İbrahim Er verdi. 
Er, şampiyonada 
gençlerin rekabet 
içinde paylaşmayı 
öğrendiklerini 
belirterek, Ulusal 
Yüzme Şampiyo 
nası’nın çok sayıda ç, 
sporcuyu, sporun 
sağladığı kardeşlik 
ortamında bir araya 
getirdiğini söyledi. 
Şampiyonada erkek, 
bayan ve toplam 
kategorilerinde 
yarışan genç 
yarışçıların 
mücadelelerini 
hafta sonu 
serinlemek için 
Havuzlupark’a gelen 
vatandaşlar da 
ilgiyle izlendi.

http://www.ipekyolufilm-fest.com
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İBHlIİlMİllilt
Yaz aylarının kavu
rucu sıcaklığının 
göz kuruluğuna 
davetiye çıkardığı 
bildirildi.
Diyarbakır Özel 
Veni Vidi Hastanesi 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Operatör 
Dr. Ümit Kaya, ileri 
yaş grubundaki 
kişilerin yaz 
aylarında göz 
kuruluğu hastalığı
na yakalanma 
oranının yüzde 
30 olduğunu 
söyledi.
Yaz mevsiminde 
sıcak havanın en 
çok etkili olduğu 
Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi'nde vatan
daşların en çok 
şikayet ettiği 
hastalıkların başın
da gelen göz kuru
luğu hakkında 
uzmanlar ciddi 
uyanlarda bulun
du. Özel Veni Vidi 
hastanesi Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Operatör Dr. Ümit 
Kaya, göz kuru
luğunun çok 
yaygın bir hastalık 
olduğunu ama bili
nen bir hastalık 
olmadığını 
belirterek, 
"Genellikle ileri 
yaş grubu 
dediğimiz 40-50 
yaş arasında, 

kadınlarda da 
menopozdan sonra 
ortaya çıkan bir 
rahatsızlıktır. Bu 
hastalığa özellikle 
ileri yaş grubunda
ki kişilerde, roma- 
tizmal hastalığı 
olanlarda, şeker 
hastalarında, göz 
tansiyonu olan 
kişilerde, kontak 
lens kullananlarda, 
klimalı ortamda, 
rüzgarlı, tozlu, 
düşük nemin 
bulunduğu ve 
sigara dumanının 
yoğun olduğu yer
lerde kalan kişil
erde rastlamak 
mümkündür. Bu 
hastalığın belirtileri 
ise gözde yabancı 
cisim hissi, yanma, 
sulanma, ışığa 
karşı duyarlılıktır. 
Bu hastalığın 
tedavisinde 
hastanın bulun
duğu ortamın 
düzeltilmesi, 
ilaçla tedavi 
yöntemleri, suni 
gözyaşı ilaçları 
kullanılmakta 
ve hastalığa 
yakalanma 
oranı azaltılmak
tadır. İleri yaş 
grubunun 
yaz aylarında 
yüzde 30'u göz 
kuruluğu hasta 
lığına yakalanmak
tadır" dedi.

Spor ve egzersiz ruhsal sağlığı koruyor
Toros Devlet
Hastanesi Üroloji 
Uzmanı Dr.
Nedim İnce, spor 
ve egzersizin, 
kişinin fiziksel ve 
ruhsal sağlı ğinı 
korumanın 
yanında 
sosyalleşmesine 
de önemli katkıda 
bulundu ğunu 
belirterek bir 
nevi koruyucu 
hekimlik yönü 
olduğunu 
söyledi 
Nedim İnce, spor 
ve egzersizin insan 
sağlığına etkileri 
konusunda yaptığı 
açıklamada, sporun, 
belirli kurallar 
çerçevesinde rakip 
veya rakipleri 
geçmek için yapılan 
bedensel etkinlikler, 
egzersizin ise vücu 
dun hareket sistemi
ni çalıştıran hare 
ketler dizisi oldu 
ğunu belirtti. 
Sporun, bir kurallar’ 
zinciri içerisinde 
rakiplerle yapıldı 
ğını, egzersizin ise 
sadece önerilen 
davranışlar çerçeve 
sinde gerçekleştiril 
diginı ifade eden 
İnce, spor ile eg 
zersizin bir birine 
karıştırılmaması 
gerektiğini söyledi. 
Spora hazırlık için 
egzersizin gerekli 
olduğunu ancak 
sporun, egzersizden

daha fazla bir şey 
olduğunu anlatan 
İnce, sabah yürü 
yüşleri, havuzda 
yapman ^yüzmeler ve 
kültür fizik hareket
lerinin egzersiz, 
lisanslı .veya lisans 
sız, önceden bilinen 
kurallara uygun 
olarak belirli mesa 
felerde rakiplerle 
yapılan yürüyüş ve 
yüzmelerin ise 
spor faaliyetleri 
olduğunu anlattı. 
Spor ve egzersizde 
vücudun belirli 
hareketler çerçeve 
sinde çalıştığını, bu 
hareketleri yapmak 

süreci yaşandığını 
ve hareketlerin 
yapıldığı ortam 
nedeniyle sosyalleş
menin ortaya çık
tığını belirten İnce, 
şöyle konuştu: 
"Dünya Sağlık Örgü 
tü’nün sağlık tanım

laması; kişinin 
fiziksel, ruhsal ve 
sosyal tam iyilik 
halinde olması 
şeklindedir. Spor 
ve egzersiz 
yapıldığında 
vücutta kaslar, 
eklemler, bağlar, 
kemikler dışında 
birçok süreç de 
devreye girer. 
Beyin, bir takım 
karmaşık sü reçler 
sonucunda 
hareketin nasıl 
yapı lacağına 
karar verir. Bu 

kararı sinirler vası
tasıyla kaslara, 
bağlara, eklemlere 
ulaştırır, hareket 
yapıldıktan sonra 
gelen geri bildirim
leri alır tekrar 
değerlendirir, 
tekrar karar verir 
ve bu böyle devam 
eder gider. Yani 
spor ve egzersizde । 
beyin çok aktiftir." . 
Spor ve egzersizde 
gerekli oksijeni ve 
enerjiyi sağlamak 
içjn akciğerlerin 
daha fazla çalıştığını 
ve kalbin daha 
fazla kan pompal
adığını anlatan 
İnce, bu süreçte 
akciğerler ve kalbin 
çok aktif hale 
geldiğini ifade 
ederek, "Spor ve 
egzersizde gerekli 
vitamin, mineral ve 
enzimlerin kullanımı 
için birtakım hor

monlar gerekir. * 
Hormon salgılayan 
bezler çok aktif hale 
gelir. Spor ve egzer
sizin oluşturduğu 
enerji yıkım ürünleri 
bir an Önce vücuttan 
uzaklaştırılması gere 
kir, bu nedenle kara 
ciğer ve böbrekler 
çok aktiftir. Spor ve 
egzersiz beyini çalış 
tırarak Alzheimer 
gibi hastalıkların 
oluşma tehlike +sini 
azaltmakta, eklem, 
bağ ve kasları çalıştı 
Tarak eklem kireçlen 
melerini, kas zayıflık 
larını engellemekte, 
kemikleri çahştıra 
rak kemik erimesine 
mani olmaktadır. 
Kalp, böbrek, 
karaciğer ve 
akciğerleri 
çalıştırarak bu 
organları hastalıklar
dan korumaktadır. 
Tansiyonun yük
selmesini engelle 
yerek; kötü koles
terolü düşürüp 
iyi kolesterolü 
artırarak damar 
sertliği oluşmasına 
mani olur ve 
kalp krizi riskini, 
beyin kanaması 
tehlikesini azaltır. 
Fiziksel sağlığımızı 
onlarca hastalıktan 
koruyan çok 
önemli bir 
'Koruyucu hekimlik' 
yönü vardır. Spor 
ve egzersiz fiziksel 
sağlığımızı korur."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 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
Yalöya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 51'3 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihişar (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
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. cd'i oûMer.Sağ.Ocağı 23 29
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 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

NÖBETÇİECZANE
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MELIS ECZANESİ 

Balıkpazan Yedievler Sk. No:44 
Tel: 513 52 65 GEMLİK

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3127 

FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi,: Kadri GÜLER 

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-Yay ıncılık-Reklamcıhk 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 I BURSA

TEL: 0.224 513 60 40



2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2-3-4-5-Ö-7-8

3.900 YTL
4.150 YTL
5.000 YTL
6.000 YTL

ANASINIFI, 1,2.3. SINIFLARA
MU My lıl Vl-J TTiM

4-5-G-7-8 SINIFIA^L 

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.aykentilkogretim.k12.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
6 Ağustos 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Sulama kanalını! a
yüzeucocuklıoğulılıı
Adana'da serinlemek için sulama 
kanalına giren çocuk, boğularak 
hayatını kaybetti. Çocuğun cese
di, yakınlan tarafından bir gün 
sonra bulunabildi. Haberi 8”de

Gemliklilerin gereken ilgiyi göstermemesi ve maddi yetersizlik, yönetimi pes ettirdi

Gemlikspor Kaymakam 
Baygül'e teslim edildi

11 Eylülden 
Berkayue Cihan, 

TTNET Vitaminden
laııton kazandı

Gemlikspor’da yaşanan yönetim krizi sü
rerken, takımı birinci amatör kümeden 
alarak süper kümeye çıkarmayı başaran 
Kulüp Başkanı Mehmet Göral, kulübün 
hiçbir destek görmemesi nedeniyle evrak
larını Kaymakam Mehmet Baygül’e teslim 
ettiğini söyledi. Gemlikspor’un 8 yıllık 
süre içinde bu sezonda gösterdiği başarı 
göstermediğini belirten Göral, Gemlik 
spor’a futbolcu transferinin yapılması 
gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 3’de

İlköğretim okulu öğrencilerinin internet üzerin 
den bilgi yarışması yapmak ve irternetin önemli 
ve fay dalı yönlerinden faydalanmak amacıyla 
TTNET tarafından gerçekleştirilen "TTNET 
VİTAMİN" adlı yarışmada, 11 Eylül İlköğretim 
okulu öğrencilerinden Berkay Keskin ile Cihan 
Arı diz üstü bilgisayar kazandılar. Sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrl_guler@hotmall.com

Gemlikspor
Gemlikspor Yönetimi, ilgisizlik ve 

ekonomik sıkıntı nedeniyle görevi 
bıraktı.
Kulüp Başkanı, Mehmet Göral, 

Gemlikspor’un resmi defterlerini 
Kaymakam Mehmet Baygül’e teslim 
etmiş. Devamı sayfa 5’de

Maltı WıiMw
Küçük Kumla'da her yıl 6-7 Ağustos tarihlerinde 
yapılmakta olan 8. Kumla Yaz Şenlikleri bugün 
güzellik yarışması ile başlıyor. Küçük Kumla Âltay 
Tatil Sitesi önünde yapılacak olan güzellik yarış
masında genç kızlar kıyasıya yarışacak. Güzellik 
yarışmasının ardından İpek Erdem ve Engin Çır 
sahne alacak. Yarın ise genç sanatçı İsmail YK 
Kum lalı hayranlarıyla buluşacak. Haberi syf 2’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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Kumla Yaz Şenlilıleri haşlıyor
Göz göre göre....

YAŞ kararları açıklandı..
Silahlı kuvvetlerin yeni komuta kademesi 

biçimlendi..
Aslında bu ilk kez olan bir şey değil..
TSK kendi içinde ve yönetmelikleri 

çerçevesinde yıllardır 1 Ağustos'ta 
toplanır..

3 ya da 4 Ağustos'ta bir üst rütbeye terfi 
eden albay, amiral ve generalleri açıklar.

Sıradan bir olay..
Gerçi..
Özellikle de bir partinin tek başına ikti

darda olduğu dönemlerde TSK siyasi müda
halelere de maruz kalmış, kimine direnmiş 
kimine de boyun eğmiştir.;

Şimdi onları tek tek sayacak değilim..
Burada benim ilgimi çeken şu;
Bu yıl TSK ordudan bölücü ve irticai 

faaliyetlere katılan hiçbir subayın ilişkisini 
kesmedi..

Akla üç olasılık geliyor...
Birincisi;
Demek ki TSK kendi içinde sorunu 

çözmüş,kurduğu yüksek donanımlı,etkili 
denetim ve istihbarat mekanizmasıyla 
niyeti bozukları zapt-ı çapta getirmiştir.. 
, İkincisi;

Laikliğin odağı olduğu anayasa 
mahkemesiyle de tescillerimiş bir partinin 
iktidarda olduğu bir T.C. Hükümeti

I varken...
İrticai faaliyete karışanın yaptığını "suç" 

saymak anlamsızdır., gibi bir vehme 
kapılmıştır.

Ya da;
TSK irticacılardan ve bölücülerden 

tümüyle arınmıştır.
Her ne ise..
Ama gerçek olan bir şey var..
Değişim ve dönüşüm rüzgarları yargıdan 

sağlığa, eğitimden spora dek her alanda 
giderek etkisini arttırmaktadır.

Ne var ki...
Neden olanlar ısrarla toz kaldırmakta..
Konuşması ve tepki göstermesi gereken

ler ise ya susmakta ya da durumu 
kabullenmektedirler..
Görünen o ki;
Türkiye girdiği tehlikeli dönemeçte 

değerlerinin ve ulus olma nedenlerinin bir 
çoğunu yitirecektir..

ABD ile İsrail'in yüksek hedeflerini 
gerçekleştirmesi doğrultusunda yürüyen ve 
kısa adı BOP olan Büyük Ortadoğu 

j Projesi'nde "eşbaşkanhk". ünvanıyla "taraf" 
olan Türkiye içine düşürülmekistenen 
tuzaktan kendisini kurtarmak için çaba 
göstermek zorundadır...

Yurt sevgisi..
Ahlak..
Ulusal değerlere bağlılık..
Saygı..
Sevgi..
Türkiye'yi içine düştüğü bataklıktan 

ancak bu değerler kurtarır..
Yoksa...
Ormanlar yanar biz bakarız..
Sular akar biz bakarız..

I Ulus elden gider biz bakarız..

‘Gemlik Körfez’ internette
•w,gemlikkorfezgazetesi.com

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Küçük Kumla'da 
her yıl 6-7 Ağustos 
tarihlerinde 
yapılmakta olan 
8. Kumla Yaz 
Şenlikleri "bugün 
güzellik yarışma 
sı ile başlıyor.
Her yıl birbirinden

güzel genç 
kızların güzellikleri
ni sergiledikleri 
yarışma bu akşam 
Küçük Kumla 
Altay Tatil 
Sitesi önünde 
yapılacak.
Güzellik yarış
masının aralarında 
jSe İpek Erdem

ve Engin Çır 
sürpriz sanatçılar 
olarak birbirinden 
güzel eserlerle 
izleyenleri 
coşturacaklar. 
Kumla Yaz 
Şenliklerinde 
yarın özellikle 
gençlerin sevgilisi 
olan İsmail YK

C^;HAÎIIIK-XİMIinmAİR[|[RveİŞUİ
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 ye 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

konseri var.
Kumla şenliklerine 
renk katacak 
olan İsmail 
YK'nın seslendire
ceği şarkılarla 
gençlerin Altay 
Tatil sitesi 
önünü karnavala 3 
dönüştürmeleri J 
bekleniyor.

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

gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Gemliklilerin gereken ilgiyi göstermemesi ve maddi yetersizlik, yönetimi pes ettirdi

Gemllispor Kaymakam
Bamiil'e teslim edildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'in ismini 
taşıyan tek spor 
kulübü olan 
Gemlikspor'da 
yaşanan yönetim 
krizi sürerken 
takımı birinci 
amatör kümeden 
alarak süper 
kümeye çıkaran 
Kulüp Başkanı 
Mehmet Göral 
ilginç açıklamalarda 
bulundu.
Göral, yönetim 
olarak 3-5 kişinin 
gayretiyle sezona 
başladıklarını ve 
başarılı olduklarına 
inandıkları bir 
kulübün, hiçbir 
destek görmemesi 
nedeniyle de evi an
larım Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
teslim etmek 
zorunda kaldıklarını 
söyledi.
"Gemlikliler kendi 
çocuklarına sahip 
çıkmıyor, onların 
sokaklarda kötü 
alışkanlıklardan 
korunmaları 
için spor yapma 
ihtiyaçları olduğunu 
ne yazık ki 
anlayamıyorlar. 
Biz, yaklaşık 35 
çocuğa yaz spor 
okullarında spor 
eğitimi verdik. 
Kulübün hiçbir 
maddi geliri yok 
ve Gemlik halkının 
yan) sıra yerel 
yönetim ve 
siyasilerden de 
gerekli desteği 
bulamadık." 
diyerek kulüp 
yönetimini 
bırakmak zorunda 
kaldıklarını söyledi.

öncelikli olarak 
Gemlikspor'a 
destek yaratması 
için Belediye 
Başkanına ziyarette 
bulunduklarını 
kaydeden Mehmet 
Göral, kendisinin 
gerekli kaynak 
olmaması nedeniyle 
takıma katkıda 
bulunamayacağını 
söylemesi üzerine 
çeşitli işyerlerine 
yaptıkları ziyaret 
lerden de sonuç 
alınamayınca, 
kulübün evraklarını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'e teslim 
etmek zorunda 
kaldıklarını belirtti. 
Belediye Başkanı 
nın, takım için 
alt yapıdan sporcu 
kullanmalarını 
öğüt vermesine 
karşılık, takımın 
süper lige çıkması 
nedeniyle yetersiz 
kalınacağı ve mutla
ka futbolcu trans
ferinin yapılması 
gerektiğinin altını 
çizen Mehmet

Görail, "Herkes 
bize ne yaptığımızı 
soruyor, para olma 
yınca transfer nasıl 
yapılır. Orhangazi' 
de bile alt yapı dahil 
spora Gemlik'ten 
3 kat fazla ilgi gös
teri liyor ve maddi 
destek veriliyor.
Yaz spor okulların
da spor için eğitilen 
gençlerimiz göz ardı 
ediliyor, bunların 
sahipsiz bırakıl
maları kötü sonuç 
lar doğurur, bu 
çocuklar perişan 
olurlar, kötü alış 
kanlıklar edinirler" 
uyarısında bulundu.

TAKIMI ŞAMPİYON 
YAPTIK
Yaklaşık 8 yıllık 
süre içinde 
Gemlikspor'un 
hiçbir sezon bu 
kadar başarı göster
mediğine de dikkat 
çeken Mehmet 
Göral, "Haftalar 
öncesinden 
şampiyon olmuş 
bir takım Bursaspor

Genelkurmay araklama
Genelkurmay Başkanlığı, 
Yunanistan'a ait uçakların, 
Ege Denizi'nin uluslararası 
hava sahasında eğitim uçu 
şu icra eden Türk uçaklarına 
dün 5 kez önleme yaptığını 
bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığı'nın 
internet sitesinde yer alan 
“Ege/Akdeniz Eğitim ve 

Tatbikat Uçuşlarına Yuna 
nistan'ın Müdahalesi” başlık 
lı duyuruya göre, Türk Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı'nın, 
Ege Denizi'nin uluslararası 
hava sahasında eğitim 
uçuşu icra eden F-16 uçak
larına, Yunanistan'ın N.Ank 
hialos ve Tanagra meydan
larından kalkan F-16 ve M-

camiasında büyük 
sükse yaptı, herkes 
Gemlikspor'un 
başarısını konuştu. 
Takımı birinci ama 
tör kümeden süper 
kümeye çıkardık. 
Bu başarı futbolcu
lar ile biz yönetim 
kurulu üyelerinin 
özverili çalışması 
sonucu gelmiştir. 
Şampiyon yaptığı 
mız takımı üzülerek 
Kaymakamımız 
Mehmet Baygül'e 
teslim ettik. Kendisi 
bizi anlayışla 
karşıladı ve destek 
verdi. Bizlerde 
yönetim kurulu 
arkadaşlarımla bir
likte yapacak bir 
şeyimiz olmadığın
dan taKimı zirve ae 
bırakmak zorunda 
kaldık, çok üzülü 
yoruz ancak beyin 
ölümü gerçekleşen 
bir takımı alarak 
başarılı olduğumuz 
için de bir o kadar 
sevinç duyuyoruz. ' 
Yedi kişiyle ancak 
bu kadar yapabildik, 
daha iyisini 
yapamayacağımız 
için bu kararı içimiz 
kan ağlayarak aldık. 
Her etkinliğe 
çekinme den para 
harcayan Gemlikli 
iş adamları ile 
her ihtiyaçlarını 
Gemlik'ten karşıla 
yan sanayi kuru
luşlarının Gemlik 
spor'a gelir deste 
ğinde bulunmama 
larını eleştirerek bu 
açıklamayı yapıyo
rum. İnşallah Gem 
likspor'a sahip çıkı 
lir ve sezon başla
madan önlem alınır" 
şeklinde konuştu.

2000 uçakları tarafından, 
Sakız Adası’nın batısı ve 
güneybatısında, İskiri 
Adası’nın doğusu ve kuzey
doğusunda 4 kez önleme 
yapıldı. Yunanistan'ın Limni 
meydanından kalkan F-16 
uçakları tarafından da Limni 
Adası’nın kuzeyinde 1 kez 
önleme yapıldığı bildirildi.

Sayın Rektör Yurtkuran....
Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın 

Pof.Dr. Mustafa Yurtkuran başarılarla 
dolu olan görevinden yasa gereği ayrıldı.

Sayın Yurtkuran bence Uludağ Üniver
sitesine çok şeyler kazandırmış, yeri 
kolay doldurulamayacak bir Rektördü.

Ben 75 yıllık hayatımda içi enerji dolu, 
her an yapıcı düşünen, tuttuğunu 
koparan, eserler yaratan çok az insan, 
yönetici gördüm..

Rektör Mustafa Yurtkuran bunlardan 
biri idi...

Uludağ Üniversitesinin bir kampüsü 
olan Gemlik “Asım Kocabıyık kampüsü” 
yeni bir Üniversiteye giden 5 yüksek 
meslek okulu, Hukuk Fakültesi, kurula
cak Yüksek denizcilik Fakültesi ile 
Yurtkuran’ın iş bitiren, meseleleri çözen, | 
kaynayan enerjisi ile başarıldı..

Düşümdüm de yasalar Rektörler için 
bir süre koymasa da Yurtkuran hoca gibi
leri millete verdiği bu hizmeti devam 
ettirse..

Gemlik Üniversitesi Yaşatma ve 
yardım Derneği olarak Sayın Yurtkuran’a ; 
olan vefa borcumuzu bir plaketle sem
bolleştirmek için makamında ziyaret- 
ettik..

Bizler üzüntülü idik..
Ben gelecek için karamsar idim..
Gemlik Kampüsü için adeta bir mucize 

gibi yapılanlar gelecek Rektör tarafından 
da devam ettirilebileceği hususunda 
şüphele rim vardı.

Sayın eşi Prof.dr. Merih Yurtkuran en ’ 
yüksek oyu almasına rağmen YÖK 
denen başındakinden belli kurumca silin
mesi morallerimizi iyice bozmuştu..

Sayın Prof. Dr. Merih Yurtkuran Rektör 
atansa idi, eminim ki bu çalışmalar aynen 
devam ederdi...

Gemlik kampüsü ne bir hayırsever 
tarafından yaptırılmak istenen Kız öğren
ci yurdu işi başka makamlarca tarafın
dan uzatılmıştı...

Bu ziyaretimizde son günü olmasına 
rağmen Sayın rektör arkadaşımız Haşan 
Başaran’ın konuyu ortaya atması ve 
ısrarı ile “getirin evrakları imzalayım” 
diyerek hepimizi mutlu etti.

Sayın Rektör Mustafa Yurtkuran;
Gemlik halkı sizi çok seviyor ve biliyoruz 
ki size borçluyuz.

İçimiz sevgi ve saygı dolu olarak, 
sağlıkla ,yolunuz açık olsun, sizi daima 
aramızda görmek ümidiyle binlerce 
teşekkürler..

K AŞ€D€ fî€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA O SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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11 Eylülden Berkay «e Cihan, 
TTNET Vitaminden laptop kazandı
TTNET tarafından gerçekleştirilen "TTNET 
VİTAMİN" yarışması sonuçlandı. 11 Eylül 
İlköğretim Okulu'ndan 2 öğrenci başarılı 

olarak diz üstü bilgisayar kazandılar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlköğretim okulu öğrenci
lerinin internet üzerinden bilgi 
yarışması yapmak ve irter- 
netin önemli ve faydalı yön
lerinden faydalanmak amacıy
la TTNET tarafından gerçek
leştirilen "TTNET VİTAMİN" 
yarışması sonuçlandı.
Yarışma sonunda ilçemiz 11 
Eylül İlköğretim Okulu'ndan 2 
öğrenci başarılı olarak diz 
üstü bilgisayar kazandılar 
Diz üstü bilgisayarlarını 
Okul Müdürü Mehmet Duran 
birlikte İl Milli Eğitim

Müdürlüğü'nden alan 
öğrenciler aynı zamanda 
okullarına da 2 takım akıllı 
tahta kazandırdılar.
11 Eylül İlköğretim Okulu 
öğrencilerinden Berkay 
Keskin ile Cihan Ari'nin 
başarısını değerlendiren 
okul müdürü Mehmet Duran, 
internetin amaca uygun kul
lanılması durumunda çok 
faydalı olduğunu, bu yöntemi 
öğrencilere anlatmak için 
uğraştıklarını belirterek, 
öğrencilerin başarısının 
örnek olacağını söyledi.

ftKP liler esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Alper SAVAŞ

AKP İlçe Teşkilatı;1’ 
Başkan Enver 
Şahin eşliğinde 
gençlik kolları, 
belediye meclis 
üyeleri ile birlikte 
Eski Pazar 
Caddesi boyunca 
esnafı ziyaret etti. 
Ziyaret temasları 
1 saat sürdü. 
Şafaklar 
Kuyumculuktan 
başlayan ziyaret 
Ahmet Dural 
Meydanı'nda 
son buldu.
Enver Şahin 
gezinin amacını 
şöyle açıkladı: 
"Vatandaşımızın 
günlük piyasa şart
larındaki yapısal, 
ekonomik duru
munu ve beklenti
lerini tespit etmek 
istiyoruz. Bizzat

kendilerinden fert 
fert öğrenerek 
çözüm bulmak için 
girişimlerde bulu
nacağız. "dedi. 
Başkan Enver 
Şahin daha sonra 
ise bunları ilgili 
makamlara 
raporlar halinde 
sunacaklarını ve 
Ekim ayında 
Bursa II

Başkanlığının da 
katılımıyla toplantı 
yapacaklarını 
dile getirdi. Bütün 
sorunların masaya 
yatırılıp olumlu 
şekilde sonuç
landırılacağını da 
sözlerine ekledi,,. 
Eski Pazar cad
desinde bütün 
esnafla sohbet 
eden ve dileklerini, 

sıkıntılarını soran 
Şahin, durum 
yoklaması yaptık
larını söyledi. 
Esnafsa genel 
olarak son 
4-5 ay içinde 
sıkıntılı bir dönem 
geçirdiklerini, 
özellikle yazın 
gelmesiyle işlerinin 
kötü olduğunu 
anlattı.
Ayrıca işsizlik 
sorununun 
çözüme kavuşturul
ması gerektiğini 
söyleyen esnaflar 
da vardı. Esnafın 
dile getirdiği 
sorunların genelde 
aynı olması ise 
dikkat çekti. 
Kimi esnafta 
"Maalesef eskb 
durumumuz yok." 
diyerek yakınmada 
bulundu.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
kamu personelinin 
maaş ödemelerine 
karşılık bankalar 
tarafından verilen 
promosyonların 
kuruma değil me 
murlara ödenmesi 
için genelge 
yayınladı.
Erdoğan'ın talima 
tıyla banka pro
mosyonları artık 
memurların hesa 
bina yatacak. 
Başbakan Erdo 
ğan, kamu person
elinin maaş öde 
melerinden doğan 
banka promosyon
larının ilgili banka 
tarafından person
el adına açılan 
hesaba aktarılarak 
ödenmesi için 

genelge yayınladı. 
Başbakan 
Erdoğan'ın imza
sını taşıyan 'banka 
promosyonları' 
genelgesi Resmi 
Gazete'de yayın
landı. Genelgede, 
kamu personelinin 
maaşlarının öden
mesine aracılık 
eden bankalar 
tarafından sağla 
nan ek mali imkan
ların tasarrufuna 
ilişkin olarak kamu 
kurum ve kuruluş 
larında uygulama 
birliğinin sağlan
ması amacıyla 20 
Temmuz 2007 tari
hinde çıkarılan 
genelgenin 5. mad
desinde yeniden 
düzenleme yapıldı 
ğı bildirildi.

KflŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Gemlikspor...
Gemlikspor ile ilgili bu köşe 

de birçok yazı yazdım.
Faruk Güzel’in aynı Mehmet 

Göral gibi kulübün başkan
lığını bıraktığında da Gemlik 
spor’un geleceğinin kurumlaş
madığı takdirde yürümeye
ceğinden söz etmiştim.

Bugün gelinen nokta aynıdır.
Faruk Güzel’den sonra Gemlikspor yine 

kapanma tehlikesi atlattı.
İlçeye yeni gelen Beyhanlar A.Ş. nin 

sahibi Bilal Beyhan’a bu görev adeta zorla 
verildi.

Beyhan birşeyler yapmak için kolları 
sıvarken, tatsız dedikodular çıkarıldı.

Üzerine polis gönderildi, adamcağız ne 
olduğunu anlamadan görevi bıraktı.
Aradan bir yıl geçmedi sanırım..
Gemlikspor Mehmet Göral’a teslim edildi.
Mehmet Göral dün gazetemize yaptığı 

açıklamada Gemliklilerin Gemlikspor’a 
maddi ve manevi olarak sahip çıkmadığını 
söylüyor.

Doğru söylüyor.
Gemlik hiçbir zaman gençlerine sahip 

çıkmadı.
Sporuna da çıkmadı.
Gemlik sporda da Orhangazi’nin yarısı 

bile olamıyor.
Kurtuluş hep kişilerde aradık durduk.
Bir Faruk Güzel çıkacak, cebinden mil

yonlar harcayacak, Gemlikspor bir yere 
gelecek!

Faruk Güzeller bu işe ne kadar dayanır? 
Bir lig dönemi mi, iki lig dönemi mi? 
İlelebet bir kişi bu işi taşıyamaz.
Gemlikspor’un yaşayabilmesi, ilçenin 

topyekün Gemlikspor’a sahip çıkmasıyla 
olur.

Bu hem maddi, hem de manevi olarak. 
Gemlikspor’un maçlarına kaç kişi izliyor. 
80 bin nüfuslu bir ilçede, ilçenin futbol

takımını bin iki bin kişi değil en 
çok ikiyüz kişi izliyor.

Dışarıda oynanan maçlara ise ilgi 
hiç yok.

Süper lige çıktığımız maçları da 
hatırlıyorum.

Bir otobüs seyirci zor buluyordu.
Köhne otobüslerle Balıkesir’e 

giderken yolda kalındığını unutmadık. 
Gemlikspor bir kurum takımı olmadan 

ayakta kalamaz.
Gemlik’te yalnız spora değil, sanata da 

ilgi yok.
İlçeye bir tiyatro geldiğinde, izleyen 50 ile 

100 kişiyi geçmiyor.
Türk sanat müziği konserleri ücretsiz ol 

masına karşın salon çoluk çocukla dolu 
yor.

Biz toplum olarak kültür erezyonuna 
uğramış durumdayız.

Spora da ilgisizliğin bir nedeni bu.
Varsa yoksa popülist, arabeks kültür..
Yakında Büyükşehir Belediyesi popçu 

YAŞAR’ı Gemlik’e getiriyor.
Göreceksiniz, İskele Meydam’nda iğne 

atsanız düşmeyecek kalabalık toplanacak.
Gemlikspor’un maçlarını ise 100 kişi bile 

izlemiyor.
Sorun burada.. Sporu kitleye yayam aya

cağımıza göre, Gemlikspor’a sabit bir gelir 
getirecek bir kaynak yaratmadan Gemlik 
spor yaşamaz.

MM
Cumhurbaşkanı Ab sitesi Rektörlüğüne Dr. Cemil Çelik
dullah Gül, görev yeniden Prof. Dr. -İstanbul Teknik
süresi bugün dola Alper Akınoğlu Üniversitesi
cak 21 üniversitenin -Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.
rektörlerimi atadı. • Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muhammed
Cumhurbaşkanlığı Dr. Ayşegül Jale Şahin
Basın Merkezi'nden Saraç ■^Karadeniz Teknik
yapılan açıklamaya -Dokuz Eylül Üniver Üniversitesi
göre 21 üniversite sitesi Rektörlüğüne Rektörlüğüne
nin yeni rektörleri Prof. Dr. Mehmet yeniden Prof. Dr.
şu isimlerden oluş Füzün İbrahim Özen
tu: -Ege Üniversitesi ■pndokuz Mayıs
-Akdeniz Üniversite Rektörlüğüne Prof. Üniversitesi
si Rektörlüğüne Dr. Candeğer Yılmaz Rektörlüğüne Prof.
Prof. Dr. İsrafil -Erciyes Üniversite Dr. Hüseyin Akan
Kurtcephe si Rektörlüğüne -Orta Doğu Teknik
-Ankara Üniversitesi Haşan Fahrettin Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Keleştemur Rektörlüğüne Prof.
Dr. Cemal Taluğ -Fırat Üniversitesi Dr. Ahmet Acar
-Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. -Trakya Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Feyzi Rektörlüğüne,
Dr. Hikmet Koçak Bingöl yeniden Prof. Dr.
-Boğaziçi Üniver -Gazi Üniversitesi Enver Duran
sitesi Rektörlüğüne Rektörlüğüne Prof. -Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Kadri Dr. Rıza Ayhan Rektörlüğüne Prof.
özçaldıran -Gaziantep Üniver Dr. Medet Mete
-Cumhuriyet Üniver sitesi Rektörlüğüne Cengiz
sitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. M. Yavuz -Yıldız Teknik
Prof. Dr. İlyas Coşkun Üniversitesi
Dökmetaş -İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.
-Çukurova Üniver- Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek

Özdilek Müşteri Hizmetleri

tî®İİIİtf!f 02245136800 V fl ■ i V it ÖZE. GÜNLERİNİZE SERVİS TEMİN EDİLİR

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

ÖZDİLEK-B.KUMLA I
özdIlekkalkiş 11:0014.1017.10 10:30 22:30

ÖZDİLEK'e DÖNÜŞ DURAK VE SAATLERİ

m Seri A11 OOTden 12500 sıra nolu 30 cilt Adisyon koçanımı 
 kaybettim. Hükümsüzdür. MEHMET ALANOGLU

KAVI D Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden aldığım diplomamı 
İr kaybettim. Hükümsüzdür. SERAP UYGUR Servislerimiz 2617.2008 ■ 30.09.2008 tarihleri arasında geçerlidir.

llDurak: B.Kumlâ 12:00 15:00 18:00 20:30 -

11 .Durak: Ekşioğlu 12:02 15:02 18:02 20:32 -

lO.Durak: Altay Sitesi 12:04 15:04 18:04 20:34 -

9.Durak: Yeni Seçkin Sit. 12:06 15:06 18:06 20:36 -

S.Durak: Kumtur 12:08 15:08 18:08 20:38 -

T.Dıırak: Ersoykent Sitesi 12:10 15:10 18:10 20:40 -

6,Durak: Cankurtaran Cd. 12:12 15:12 18:12 20:42 *

5,Durak: Uzmanlar 12:14 15:14 18:14 20:44 -

Ourak: Cami 12:16 15:16 18:16 20:46 -

3,Durak: Sanşen Sitesi 12:18 15:18 18:18 20:48 -

2-Durak: Orman Kampı 12:20 15:20 18:20 20:50 -

1 .Durak: Çamlık 12:22 15:22 18:22 20:52 -
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Içelt yolundan Türt Sinemasına (lestelt
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 28 Kasım- 
04 Aralık 2008 
tarihleri arasında 
gerçekleştirecek 3. 
Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film 
Festivali'nde 
sinamaseverleri 
dolu dolu bir film 
haftası bekliyor.
BursalI sinemase 
verlerden gördüğü 
ilgi ile her yıl daha 
da büyüyen, ulusal 
ve uluslararası festi
val takvimlerinde 
önemli bir yer edi
nen İpek Yolu Film 
Festivali kapsamın

Milli İlimim çocukları * imi w
Başbakanlık 
İnsan Hakları 
Başkanlığının 
hazırladığı "2007 
Kayıp Çocuklar 
Raporu1' 
Türkiye'de en 
fazla kayıp 
çocuğun İstanbul'da 
olduğunu ortaya 
çıkardı. Türkiye'de 
geçen yıl toplam 
7 bin 138 çocuk 
kaybolurken, 
bunların 833'ü 
hala bulunamadı. 
Kayıp çocukların 
253’ü ise İstanbul'
dan oldu. Rapora 
göre Sinop ve 
Tunceli'de ise 
hiç çocuk 

. kaybolmadı.

da bu yıl ilk defa 
Türk sinemasını 
desteklemek için 
'Ulusal Altın 
Karagöz Uzun Metraj 
Film Yarışması' 
düzenliyor. 
Geleneksel hale 
getirilmesi plan
lanan yarışma 
kapsamında toplam
da 10 Türk Filmi 
'Altın Karagöz 
Ödülü* için 
yarışacak.
Filmler jüri tarafın
dan En İyi Film, 
En İyi Yönetmen, 
En İyi Senaryo, En 
İyi Kadın Oyuncu ve 
En İyi Erkek Oyuncu

Başbakanlık 
İnsan Hakları 
Başkanlığının 
"2007 Kayıp 
Çocuklar Raporu"nu 
açıkladı. Raporun 
oluşturulmasında 
850 İlçe İnsan 
Hakları Kurulu 
(İHK) tarafında 
oluşturulan bir 
komisyon ilçe 
raporunu 
hazırlamış, sonra 
bu raporlar, 
81 İl İnsan hakları 
Kurulu tarafından 
değerlendirildi. 
Başkanlık, 
medyadaki "kayıp 
çocuk" haberleri 
üzerine 17 Aralık 
2007 tarihinde 

kategorilerinde 
değerlendirilecek. 
En İyi Film kate
gorisinde ödüle 
değer görülen 
filme 'Altın 
Karagöz Ödülü* 
ve 50.000 YTL 
para ödülü, 
En İyi Yönetmen 
dalında ise 'Altın 
Karagöz Ödülü' ve 
25.000 YTL para 
ödülü verilecek. 
En İyi Senaryo, En 
İyi Kadın Oyuncu ve 
En İyi Erkek Oyuncu 
kategorilerinde jüri 
tarafından ödüle 
değer görülenler 
ise 'Altın Karagöz 

harekete geçerek 
raporu hazırlamaya 
başlarken Kayıp 
Çocuklar Raporu 
6 aylık bir çalışma 
sonucunda 
hazırlandı.
Raporda, 0-18 yaş 
arası çocukların 
dünya nüfusunun 
yarısın oluşturduğu
na değinilirken, 
bunların önemli 
bir kısmının şiddete 
maruz kaldığı ve 
evden kaçmalarının 
yanı sıra kaçırılma 
tehlikesinde 
olduğuna dikkat 
çekildi. Rapora 
göre, Türkiye'de 
2007 yılında kamu 
birimlerine

Ödülü' almaya 
hak kazanacak. 
Yarışmaya katılmak 
isteyen Türk 
Filmlerinin 
10 Ekim 2008 
Cuma akşamına 
kadar festival 
merkezine 
başvurmaları 
gerekiyor. 
Katılımcılar, 
yarışma yönetmeliği 
ve başvuru 
formlarına festival 
merkezinden 
ya da festivalin 
www.ipekyolufilm- 
fest.com web 
adresinden 
ulaşabiliyor.

7 bin 183 
kayıp çocuk 
bildirimi gelirken, 
yapılan çalışmalarla 
bunlardan
6 bin 350'si 
bulundu ve 
2007 yılı sonu 
itibariyle hala 
833 kayıp çocuk 
bulunuyor.
Raporda, kayıp 
çocukların 
çocukların ve 
organize suç 
örgütlerinin 
ikna ederek 
kaçırdığı "kayıt 
dışı" çocukların, 
daha sonra sorun 
olarak ortaya 
çıkabileceğine 
işaret edildi.

Yanan orman alanlan

Yanan orman alan
ları bir yıl içinde 
ağaçlandırılacak. 
Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, yanan alan
ların bir santime- 
trekaresinin dahi 
işgal edilmeyeceği
ni söyledi.
Veysel Eroğlu, 
orman yangınlarını 
değerlendirdi.
Eroğlu, kamera ile 
anında belirlenen 
ve hızla müdahale 
edilen Antalya'daki 
yangının kontrol 
altına alındığını 
açıkladı.
Eroğlu, "Biz soğut
ma tam olarak bit 
meden yangın 
söndü demiyoruz. 
Yoksa şu anda mü 
hendislik açısından 
bu yangın tamamen 
söndürülmüştür." 
diye konuştu.
Eroğlu, orman yan 
gınları ile mücadele 
için Bakanlığın 
kendi filosunu kura
cağını da açıkladı. 
Bu amaçla 
gece uçuşları da 
yapabilecek 

helikopter alınacak. 
Bakanlık, 5 - 6 yıl 
içerisinde bünye
sine tam donanımlı 
15 helikopter kata
cak. Eroğlu, yanan 
alanların ranta 
dönüşmeyeceğini 
konusunda da 
kararlılık mesajı 
verdi.
Eroğlu, "Yanan 
alanların bir san
timetrekaresi bakın 
metrekare demiyo
rum. Bir santime
trekaresini dahi 
işgal edilmesi müm 
kün değildir. Hükü 
metin bir bakanı 
olarak, sorumlu 
Çevre ve Orman 
Bakanı olarak ben 
söz veriyorum. 
Bunu zaten uydu
dan kontrol ede
ceğiz ve hemen 
ağaçlandıracağız.” 
dedi.
Eroğlu, Orman 
Bölge Müdürlü 
ğü'nün kanun 
gereği yanan 
bölgeleri 1 yıl 
içerisinde ağaç
landıracağını 
belirtti.

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 Otseı
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK
'stiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95

http://www.ipekyolufilm-fest.com
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Navodarı Günlüğü
Seyfettin SEKERSÖZ

Resmi ziyaretler başlıyor (31
Bugün yine Kös 

tence'ye gidiyoruz. 
Belediye başkanımız 
Mehmet Turgut'la bir
likte Türkiye'nin 
Köstence Başkonso 
losluğu/na nezaket 

, ziyaretinde buluna 
cağız.

Yola çıkıyoruz, 
Navodarı'l birkaç mec 
lis üyesi de bizimle 
birlikte geliyorlar.

Randevu alınmış, 
konsoloslukta bizi 
bekliyorlar.

Kapı içeriden oto 
m a tik açılıyor ve içe 
riye giriyoruz.

Bizi son derece gü 
ler yüzlü olan nazik 
biri karşılıyor.

Başkonsolos 
Haluk Ağca.

Bize Türk lokumu 
ikram ediyor, içeriye 
giren konsolosluk ça 
hşanına soruyoruz, 
demleme çayınız var 
mı diye.

Bize verdiği cevap 
son derece mütevazi. 
“Olmaz mı, burası Tür 
kiye.”

* Çaylarımızı yudum 
luyoruz, hem de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Navodarı de Belediye 
Meclis binası salonunda resmi toplantıya katıldı.

Fotoğrafta hazırlanan protokolü imzalarken görülüyor.

ikişer bardak.
Başkanımız 

Mehmet Turgut'un ger 
çekten havası büyük, 
Başkonsolosun gös
terdiği ilgiden bunu 
rahatça anlayabiliyo 
ruz..

Konsolosluktan 
çıkıyoruz, biz önde 
Belediye Başkanımız 
ve Başkonsolos ma 
kam aracıyla arkamız
dan geliyorlar.

Navodan'ye geri 
dönüyoruz. Bizim için 
düzenlenen tören var, 
bakalım nasıl bir tö
ren.

Evet, Navodarı Be 
lediye binasına gııı 
yoruz, içeride büyük 
bir salonda masa 
hazırlanmış.

Türkiye ve Roman 
ya bayrakları çeşitli 
yerlerde duruyor. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'de var. 
Kendisi de davetli 
olarak Navodarı'ya 
gelmiş. Burada iki 
belediye arasında 
kardeş okul protokolü 
imzalanacak. Törene

Köstence Valisi Danut 
Culetu'da katılıyor.

Törende ilk sözü 
Navodarı Belediye 
Başkanı Matey 
Nikolae alıyor ve bir 
biri ardına kardeşlik 
sözcüklerini güzel 
anlatımıyla bize sunu 
yor.

Evet, Navodarı 
Gemlik ile olan 
kardeşliğinden çok 
memnun.

Bunu açıkça gös
teriyorlar.

Belediye Başkanı 
mız Mehmet Turgut'ta 

'törende iki kardeş
belediye ve iki ülke 
arasında yaşanan ve 
yaşanacak güzel 
gelecek için daha da 
gü zel sözler söylü 
yor. Romanya'nın 
AB'ye aday ülke 
olarak 2013 yılında 
tam üye olarak gire
cek olması nedeniyle 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu ile Navodan'da 
bulunan okul arasın
da yapılan kardeşlik 
anlaşması bü kez 
resmi olarak Matey 
Nikolae ile Mehmet

Önce, Türkiye Başkonsolusu Haluk Ağca’yı ziyaret ettik. 
Belediye Başkanı Turgut, başkonsolosa armağanlar verdi.

Ziyaretlere önce Köstençp Türk Başkonsolosluğundan başladık. 
Başkonsolosluğumuz örtünde birlikte görülüyoruz.

Turgut arasında imza
lanıyor.

Salon oldukça ka 
labalık, Gemlik heyeti 
meclis üyelerimizle 
birlikte yerimizi alı 
yoruz. İmza törenine 
kafilemizle ayrı gezen 
öğrenciler bulunmu 
yor, sadece İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mehmet Duran katilı 
yor.

Törenden sonra 
Belediye Başkanımız 
Mehmet Turgut'la 
Köstence televizyon 
kanalları röportaj 
yapıyorlar, röportajı 
aynı akşam otelde 
televizyonda izli 
yoruz.

Konser öncesi 
Gemlik Belediyesinin 
Navodan'da yaptırdığı 
camiyi görmeye 
gidiyoruz, yanımızda 
Navodarı Türk 
dernekleri yetkilileri 
de var. Bize camiye 
"Gemlik camisi" adını 

vereceklerini söylü 
yorlar, başkanımız da 
memnun kalıyor.

Ne de olsa 
Navodarı'nın tam 
göbeğinde Gemlik 
Belediyesi tarafından 
bir cami yaptırılıyor, 
büyük başarı.

Bu başarıda tabiî 
ki en büyük paylar
dan biri de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
Köstence ziyareti sırasında yerel televizyonlar 

kendisiyle röportaj yaptılar.

Navodarı'nın merhum 
eski belediye başkanı 
Dobra lon' dur.

Törenden sonra 
Navodarı Belediye 
binası önündeki 
meydanda konser 
var, bizim folklorcu
larımız da sahneye 
çıkıp Türk halk oyun
larını sergiliyorlar.

Devamı yarın...
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Bursa’da bıçaklı 
kavga: 3 yaralı

Eşine el işareti yaptı 
diye bıçakladı

Bursa’da, 2 grup 
arasında çıkan 
bıçaklı kavgada 3 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Şehreküstü 
Mahallesi'nde 2 
grup arasında bilin
meyen bir nedenle 
çıkan kavgada, 
Engin K. (29), 
İsmail K. (21) ve 
E.N.K. (18), bıçakla 

yaralandı. Kavga 
sonrasında zanlılar 
Yunus A. (32) ve 
Harun Ç. (28) 
gözaltına alınırken, 
112 acil sevis 
ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenil
di. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

51 yaşınılald şahıs 
evinde ölü bulundu
Bursa’da, 51 yaşın
daki bir kişi evinde 
ölü olarak bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hamitler Mahallesi 
Hekimhan Sokak 
üzerinde oturan 
Fikri G (51), kendi
sine yemek getiren 
oğlu Metin G. 
tarafından kanepe 

üzerinde ölü halde 
bulundu. Metin 
G'nin polise 
verdiği ifadesinde 
babasının kalp 
hastası olduğunu 
söylediği belirtildi. 
Fikri G'nin cesedi 
Adli Tıp Morguna 
kaldırılırken, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa’da, bir 
kişi, eşine el 
işaretleri 
yaptığın! iddia 
ettiği genci 
bıçakla yaraladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Sırameşeler 
Mahallesi Sinan 
Sokak'ta eşiyle 
birlikte yürüyen 
Halit Ö.(28), 
eşine sürekli 
olarak el

işaretleri 
yaptığını iddia 
ettiği F.E.’yi (29) 
bacağından 
bıçakladı.
Yaralı F.E., 
112 acil servis 
ambulansı ile 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
Halit Ö., 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Sulama kanalında yüzen çocuk boğuldu
Adana'da serinlemek 
için sulama kanalına 
giren çocuk, boğu
larak hayatını kaybet
ti. Çocuğun cesedi, 
yakınları tarafından 
bir gün sonra bulun
abildi.
Olay, Yüreğir ilçesin
deki Levent Mahalle 
si üzerinde bulunan 
Devlet Su Işleri'ne 
(DSİ) ait sulama 

kanalında meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, serinle
mek için kanala giren 
Ümit Kıhç(16), bir 
süre yüzdükten son 
ra boğularak hayatını 
kaybetti. Olayı haber 
alan polis ekipleri, 
kanalda uzun süre 
Kıhç'ın cesedini 
aradı. Arama çalış
malarına, polis ekip

leriyle birlikte çocu 
ğun yakınları da 
katıldı. Ancak hava 
mn kararması nede 
niyle arama çalış
maları ertelendi. 
Sabahın ilk ışıklarıyla 
birlikte kanalda 
yeniden arama çalış
malarına başlayan 
Kılıç ailesi, çocuğun 
cesedini boğulduğu 
yerden 1 kilometre

ileride buldu.
Çocuğun cesedi, 
Adana Büyükşehir 
Belediyesi Can-Kur 
ekiplerinin yaptığı 
çalışmayla sudan 
çıkartıldı. Olay yerine 
gelerek fenalık 
geçiren anne Hatice 
Kılıç'ı yakınları sakin
leştirmeye çalıştı. 5 
çocuklu ailenin tek 
erkek çocuğu olduğu

öğrenilen Ümit 
Kılıç'ın kısa bir süre 
önce liseye kayıt 
yaptırdığı bildirildi. 
Daha sonra ceset,

otopsi yapılmak 
üzere Adana 
Adli Tıp Kurumu 
morguna 
kaldırıldı.

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 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.
I i

Madde ÖZALP 

yalanılasın iurtarma oneıasyoıııı kahusa ılBiıüsîii
Zeytinburnu'nda 
meydana gelen 
trafik kazasında, 1 
kişi öldü, 1'i ağır 9 
kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Mehmet Yılmazoğlu 
(25) yönetimindeki 
34 RG 656 plakalı 
otomobil, E-5 
Karayolu Ambarlar 
Mevkii'nde kontrold
en çıktı. Önünde 
giden 2 araca 
çarpan otomobil, da 
ha sonra takla ata 
rak ilerlemesine de 
vam etti ve Ali 
Anlayışhoğlu'nun 
kullandığı 34 THS 72 
plakalı araca çarptı. 
Ters dönen otomo
bil, bir süre sürük
lendikten sonra 
durdu. Kaza sonucu 
Yılmazoğlu ile 
yanındaki Özlem 
Keskin (22) araçta 
sıkıştı. Otomobildeki 
diğer 3 kişi ise 
kendi imkanlarıyla 
çıkmayı başardı. 
Yılmazoğlu ve 
Keskin ise sıkıştık
ları yerden vatan
daşlar tarafından 
kurtarılmaya 
çalışıldı. Eli ve 
bacağı otomobilin 
altında kalan

Yılmazoğlu'nu 
kırdıkları kapıdan 
çıkaramayan vatan
daşlar, aracı ters 
çevirmeye karar 
verdi. Yılmazoğlu, 
vatandaşların aracı 
düzelttiği sırada 
yere düştü. Keskin 
ise bulunduğu yer
den vatandaşlarca 
kurtarıldı. Daha 
sonra olay yerine 
gelen sağlık ekipleri, 
Mehmet Yılmazoğ; 
lu'nun hayatını kay
bettiğini belirledi.
Yılmazoğlu'nun 
cesedi, Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı. Kazada 
ağır yaralanan 
Özlem Keskin ise 
Vakıf Gureba Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesinde tedavi 
altına alındı.
Keskin'in vücu 
dunun çeşitli

yerlerinde kırıklar 
olduğu ve hayati 
tehlikesinin devam 
ettiği öğrenildi. 
Bu arada, 
Yılmazoğlu'nun 
kullandığı araçtaki 
lerle birlikte kazada 
toplam 9 kişi 
yaralandı. Yaralılar 
çeşitli hastanelerde 
tedavi altına alındı. 
Kazayı yara 
almadan atlatan 
taksi sürücüsü 
Ali Anlayışlıoğlu, 
"Aynadan, otomo
bilin zikzak yaparak 
hızla geldiğini 
gördüm ve kaçmaya 
çalıştım. 2 tane 
araca çarptı zaten, 
daha sonra da 
benim aracıma 
çarptı" dedi. 
Anlayışlıoğlu, 
araçtan bira 
kutuları çıktığını da 
ileri sürdü.
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ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te bulunan 

fabrikamızda 
f çalıştırılmak üzere 
' LİSE MEZUNU 

BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 
ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN

ELEMAN ARANIYOR
VERONA MERMER SAN.

Tel: (0.224) 514 20 21

S
Mimar Sinan Anadolu Teknik 

Lisesinden aldığım tastiknamemi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

KADER METE

ELEMAN ARANIYOR

İmam Aslan Dinlenme

* Tesislerinde çalışmak üzere
* POMPACI
‘ MARKET ELEMANI
* KASİYER
* REYON ELEMANI
* GARSON ARANIYOR

Müraçatlann şahsen yapılması gerekmektedir.
Yalova Yolu - GEMLİK 

İmam 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
İGemlikK&fezl ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR

CHPİLÇEBİNASINOAÇmŞACAKlİSE 
liHMSnilMIlIOR 
GSM : 0 535 868 53 65

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712

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 İlkokul 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
Iel:5l3 33 2l|

14.00 - 16.15
12.00 - 14.00 - 16.00
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OHS Uer lisiime h ts kaııteıiaolan acıtlaıjı MMıMılı
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB,) 
OKS 1. yerleştirme 
sonuçlarına göre 
yapılan kesin 
kayıtların ardından 
okulların boş 
kontenjanlarını 
internet sitesinden 
ilan etti.
Öğrenciler ve 
velileri okullara 
göre boş kalan 
kontenjanları 
www.meb.gov.tr 
internet adresinden 
görebilecekler.
1. yerleştirme

; kayıtları sonucurıÂe 
fen, anadGÎu ve 
sosyal bilimler 
liseleri, anadolu 
mesleki 
ve teknik liseler, 
anadolu imam 
hatip liseleri,

W . Ub 
v W ç

GEMLİKLAHD ZEYTtH DİYARI 'Gemlik Körfez'internetle mgemlikkorfezgazetesicoMI

W
%

w '‘HifllıirMlliiı

«t

W

W

anadolu öğretmen 
liseleri ve sağlık 
meslek liselerinde 
toplam 88 bin 
273 boş 
kontenjan kaldığı 
öğrenildi. Boş

kontenjanlar için 
yarından itibaren 
10 Ağustosa kadar 
2. yerleştirme 
başvurusu alınacak. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı 15

Ağustosta 2.
yerleştirme 
sonuçlarını ilan 
edecek. 2. yer
leştirme kayıtları 
16-22 Ağustos 
arasında yapılacak 
ve 23 Ağustosta 
yeniden boş kalan 
kontenjanlar 
açıklanacak. 
Bu kontenjanlar 
için de 24-25 
Ağustosta 
"tercihte yükselme" 
başvurusu 
alınacak ve
1 Eylülde sonuçlar 
duyurulacak.
2-4 Eylül arasında 
da tercihte yük
selme sonucunda 
yerleşmeye 
hak kazanan 
adayların kayıtları 
yapılacak.

Milli Eğitim 
Bakanlığının (MEB) 
yapacağı öğretmen 
atamaları için 
başvurular başladı. 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı Personel Genel 
Müdürü Remzi 
Kaya, başvuruların 
18 Ağustosa kadar 
süreceğini bildirdi. 
Kaya, şu anda Milli 
Savunma Bakanlığı 
Askeralma Dairesi 
Başkanlığından sis
teme bazı bilgilerin 
aktarılması işlemi
nin tamamlan
masını bekledikleri
ni, bu işlem tamam
lanır tamamlanmaz, 
başvuru sisteminin 
bugün açılacağını 
ifade etti.
MEB, ilk atama, 
açıktan atama ve 
kurumlar arası 
atama yöntemiyle 
15 bin 744'ü 
kadrolu, 2 bin 449'u 
sözleşmeli toplam 

18 bin 193 öğret
men alacak. 15 bin 
744 kadronun 15 
bin 200'ü ilk atama, 
300'ü açıktan 
atama, 100'ü 
kurumlar arası 
atama, 144'ü de 
Beden Eğitimi alanı-' 
na milli sporcu 
olarak sınavsız 
alınacaklar için; 
sözleşmeli öğret
menlik pozisyonun
dan 2 bin 300'ü 
KPSSP10 sonucuna 
göre ilk defa görev 
lendirme, 149'u ise 
yeniden (açıktan) 
görevlendirme için 
ayrıldı. MEB, en 
fazla atamayı Sınıf 
Öğretmenliği 
branşında yapacak. 
Sınıf öğretmenliğini 
İngilizce ve Rehber 
Öğretmen alanları 
izliyor. Atamalar, 21 
Ağustos 2008 
Perşembe günü 
gerçekleştirilecek

ELEMAN ARANIYOR »MıMılııilıııiHlaiıııM
Yalova Yolu üzerinde 

Umurbey Zeytin Merkezi ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Tel: 513 48 33

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

İNEGÖL’DE ÇALIŞAN 
D SINIFI EHLİYETE SAHİP

YOl ARKADAŞI ARIYORUM 
o 505 91 88 405

2008-2009 eğitim- 
öğretim yılı kayıt
larının, bu yıl da 
elektronik ortamda 
gerçekleştirileceği 
açıklandı. 1 
Ağustos'ta 
başlayan kayıt 
işlemleri, 29 
Ağustos'ta sona 
erecek.
İlk kez Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
geçtiğimiz yıl 
hayata geçirilen 
'e-kayıt projesi'nin, 
bu yıl da ortaöğre
tim 9. sınıflarına 
yeni öğrenci kayıt
larının elektronik 
ortamda gerçek
leştirileceği 
bildirildi. Mersin 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
resmi internet 
sitesinde yer alan 
bilgilere göre, 
söz konusu 
uygulamanın 
Mersin'de de 
hayata geçirildiği, 
bu kapsamda 
'Öğrenci Yerleştirme 
Komisyonu' 
kurulduğu kayde 
dildi. Uygulamanın, 
birden fazla 
ortaöğretim kurumu- 
nun bulunduğu 
ilçelerde de yapıla
cağına dikkat 1 
çekildi.
Oluşturulan

komisyon, okulların, 
kayıt bölgeleri ile 
öğrenci kontenjan
larını, ilgili okul 
müdürleriyle 
koordineli olarak 
belirleyerek, 
ortaöğretim kurumu 
müdürlüklerine 
duyurusunu 
yapacağı vurgu
landı. Kontenjan 
belirlemesi 
yapılırken sınıf 
mevcutlarının 
imkanlar dahilinde 

ö40'ı aşmayacak 
şekilde plan
lanacağı, aday 
kayıtlarının da 
genel lise ve 
mesleki lise 
müdürlükleri 
tarafından 1 
Ağustos itibariyle 
alınmaya başlandığı, 
söz konusu 

kayıt işlemlerinin 
de 29 Ağustos'a 
kadar devam ede
ceği açıklandı. 
Genel liselere aday 
kayıtlarında bölge 
ve ikametgah 
adresinin esas alı
nacağına dikkat 
çekilerek, genel 
liseye kayıt olacak 
adayın ikameti; 
Öğrenci Yerleştirme 
Komisyonu tarafın
dan belirlenmiş 
olan okulun 
bölgesi sınırları 
içerisindeyse 
kaydı yapılacak. 
Meslek liselerinde 
kayıtlarda bölge 
sınırları olmaksızın, 
10 adet okul tercihi 
yapılabilecek. 
Adaylar hem genel 
liseye, hem de 
meslek lisesine 

kayıt 
yaptıramayacak. 
Elektronik kayıt 
işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından sonuçlar 
3 Eylül 2008 

tarihinde 
"meb.gov.tr" 
adresinden ilan 
edilecek ve 
belirlenecek olan 
listelere göre 
kesin kayıt işlemleri 
için gerekli 
evrak, ilgili okul 
müdürlüklerinde 
4-12 Eylül 2008 
tarihleri arasında 
kabul edilerek, 
kesin kayıt işlemleri 
tamamlanacak. 
Mersin İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
resmi internet 
sitesinde yer 
alan bir diğer 
bilgiye göre, 
*2008 Devlet 
Parasız Yatılılık 
ve Bursluluk 
Sınavı' esaslarıyla 
yatılı ilköğretim 
bölge okulu 
mezunlarından, 
söz konusu 
ortaöğretim kurulu
larını yatılı olarak 
kazanan veya yer
leştirilen öğrenci
lerin kayıtlarında, 
’e-kayıt başvurusu' 
şartı aranmayacak.

http://www.meb.gov.tr
meb.gov.tr
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Yağlı balık elleri
sağlık için birebir

Meslek hastalıklarına dikkât

Bilim adamları 
tonbalığı ve diğer 
yağlı balıkları 
yemenin hafıza 
kaybının önlen
mesine katkı 
yaptığını ve 
felç tehlikesini de 
azalttığını 
tespit etti. 
Finlandiya'daki 
Kuopio Un ive r- 
sitesi'nden bilim 
adamı Jyrki 
Virtanen, 
pmega-3 yağ 
asidi bakımından 
zengin balık 
etlerini fırın ya da 
ızgarada pişirerek 
yemenin hafıza 
kaybı, bunama ve 
felç tehlikesinin 
azalmasına yol 
açtığını ifade etti. 
Balıkları yağda 
kızartmanın ise bu 
etkiyi göstermediği 

, kaydedildi.
Omega-3 yaş 
asidinin aynı 
zamanda som 
balığı, uskumru, 
rfnga batığı ve 
sardalye gibi 
balıklarla ceviz 
gibi gıdalarda 
bûiunduğ ifade 
edildi. Araştırmayı 
yapan bilim 
adamlarına

başkanlık eden 
Virtanen, bunların 
kalp hastalıkları 
riskini de azalt
tığını kaydetti. 
Araştırma, 65 
yaşının üzerindeki 
3 bin 660 kişi 
üzerinde yapıldı. 
Araştırma yapılan
ların beyinleri 5 
sene boyunca 
tarandı.
Araştırmacılar, 
omega-3 bakımın
dan zengin balık
ları haftada en az 3 
kere yiyen erkek 
ve kadınlarda 
hafıza kaybı 
riskinin yüzde 26 
oranında azaldığını 
tespit ettiler. 
Omega-3 bakımın
dan zengin 
balıkları haftada 
bir kez balık 
yemek de riski 
yüzde 13 oranında 
azaltıyor.

VKV Amerikan 
Hastanesi'nden Dr. 
Y. Rahşan Bayar, iş 
yerinde mevcut 
inSan sağlığına 
zararlı olan kimyasal 
maddelerin, fiziksel 
ve biyolojik etken
lerin meydâna 
getirdiği hastalıklara 
meslek hastalığı 
denildiğini belirte 
rek, "Bu hastalıklar, 
diğer hastalıklardan 
farklı olarak, işin 
niteliği veya iş yeri 
koşulları nedeniyle 
ortaya çıkan 
hastalıklardır" dedi. 
İş yerinde kapmış 
olduğumuz veya 
yaptığımız işin 
ortaya çıkardığı bir 
hastalığın, her 
zaman "meslek 
hastalığı" sayıl
madığını belirten Dr. 
Bayar, "Ülkemizde 
SSK Yüksek Sağlık 
Kurulu'nun bir 
hastalığı "meslek 
hastalığı" olarak 
niteleme gücü 
vardır. "Meslek 
hastalığı" tanısı, 
SSK Meslek Hasta 
tıkları Hastanesi'nde 
konulabilmektedir" 
diye,konuştu. İş 
yerinde en yoğun 
olarak üst düzey 
yöneticilerde, aşırı 
strese bağlı olarak 
sindirim sistemi 
hastalıkları (akut 
gastrit, ülser, kolit, 
kabızlık), psiko 
sosyal bozukluk

lar(panik atak, 
depresyon), uyku 
bozuklukları, cilt 
hastalıkları (egzema, 
sedef, saç dökülme 
leri vb.) ile kardio 
vasküler hastahk- 
lar(hipertansiyon) 
ortaya çıktığını ifade 
eden Dr. Rahşan 
Bayar, stresin her 
türlü hastalığın 
ortaya çıkmasını 
kolaylaştırdığını 
fakat tek başına bir 
hastalık nedeni 
olmadığını söyledi. 
Dr. Bayar, "Stresle 
baş etmek için fizik
sel aktivite(spor, 
yoga), düzenli ve 
sağlıklı beslenme, 
sosyal akCmitelere 
(sinema, konser) 
katılma önerilebilir. 
Sürekli olarak 
çalışan insanlarda 
(bankacılar, bor
sacılar vb.), ağır 
kaldıranlarda (kam
eramanlar, gazeteci 
ler), kas iskelet sis
temini tutan hasta 
hklara (fibromiyolji - 
bel fıtığı, duruş bo 
zuklukları) sik rast
lamaktayız. Özellikle 
iş yerindeki çalışma 
ortamı ergonomik 
hale getirilmeli, 
masa ve sandalye 
ayarlanabilmeli, ara 
ara hareket ederek 
kaslar çalıştırılmak, 
öğlen tatilinde 
yürüyüşe çıkılmalı, 
spor, ile kaslar 
kuvvetlendirilmek.

Meslekleri gereği 
sürekli ayakta duran 
insanlarda (öğret
menler, cerrahlar) 
varislere sık 
rastlamaktayız. Varis 
çorabı giymek, 
akşamları evde isti
rahat ederken 
bacakları eleve 
etmek(kalp 
seviyesinin üzerine 
kaldırmak) yürüyüş 
ile bacak kaslarını 
kuvvetlendirmek 
varis oluşumunu 
geciktirebilir" açıkla
masında bulundu. 
İşyeri ortamında 
sürekli gürültü 
varsa, o ortamda 
çalışan insanlarda 
işitme bozuklukları 
görülebildiğini 
belirten Dr. Bayar, 
makinelerin sürekli 
çalıştığı bir ortamda 
gürültü ölçümü 
yapılabileceğini, 
ihsan sağlığına 
aykırı bir düzeyde 
ise kulakları koru
mak için kulaklık 
takılabileceğini 
söyledi. Dr. Bayar, 
düzenli odiyografik 
ölçümlerle kulakta 
işitme kaybı olup 
olmadığının kontrol 
edilebileceğini 
belirterek, "Sürekli 
olarak sesini kul
lanan insanlarda, 
örneğin öğretmen
lerde ses tellerinde 
nodül oluşabilir 
(buna şarkıcı nodülü 
de denilmektedir).

Ses kısıklığı, seste 
çatallanma ile kendi
ni gösterir. KBB 
muayenesi şarttır. 
Gerekirse nodül cer
rahi olarak çıkartılır. 
İşleri nedeniyle 
sürekli bilgisayarda 
çalışan insanlarda, 
göz ile ilgili prob- 
lemler(görme bozuk
lukları, yanma, 
gözde kuruluk) 
ortaya çıkmaktadır. 
Ekran koruyucu ve 
gerekiyorsa gözlük 
kullanmak, göz 
hastalıklarından 
korunmak için 
önemlidir. Şikayetler 
ilerliyorsa bir göz 
hastalıkları uzmanı
na başvurmalı" 
dedi.
Dr. Rahşan Bayar, 
şunları söyledi: 
"Sağ el ile sürekli 
mouse kullananlar
da, el bileğinde 
tendinit ve çarpal 
tünel sendromuna 
rastlanmaktadır. 
Ellerde uyuşma 
veya ağrı varsa 
istirahat, buz 
tatbiki, ağrı kesici 
kullanımı sonrası 
şikayetler azalmıyor
sa bir ortopedi 
uzmanına tanı ve 
tedavi için başvur
malı.Doktorlar ve 
sağlık personeli, 
muayene ve tedavi 
ettikleri hastalardan 
çeşitli enfeksiyon 
hastalıkları 
kapabilirler.”

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 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. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

j

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1
K

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

B

ULAŞIM
METRO , 5*13 12.12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. a *> öaMer.Sağ.Ocağı »
Tomokay Tomografi t>T4 TU 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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FATİH ECZANESİ 
Hamidiye Mh. Orhangazi Cd. 
No: 3 Tel: 5139127 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3128 

FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve.Pazar günleri yayınlanmaz)
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O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
2002V Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz. 

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel .-51350 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
7 Ağustos 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Yabancı mlılıı tisileı 
I Mshi Mnlı

Bursa merkez ve İznik ilçele 
rinde yabancı uyruklu öldüğünü, 
söyleyen şahıslar, "Türk para 
sini tanımıyoruz" diyerek yak
laştıkları 2 kişiyi dolandırdı. 8’de

530 işyeri açıldı, bin 113 
işyeri Kepenk Kanattı

Haziran ayında 363 
açılış ve 299 kapanış 
ile sönük bir ay 
geçiren Bursa 
Esnaf Odaları Birliği 
(BESOB) Sicil Müdür 
lüğü, Temmuz ayın
da 530 işyeri açılışı
na karşılık aftan 
yararlanmak isteyen
lerin yoğunluğuyla 
bin 113 kapanış işle 
mini yaptı. Affın 20 
gün daha uzatılma 
sıyla birlikte yoğun
luk devam ederken, 
Temmuz ayı sonu 
itibariyle 7 aylık 
rakamlara bakıldığın
da ise 3 bin 844 kişi 
açılış, 3 bin 663 

kişinin de kapanış 
işlemleri yapıldı. 
SSK ve Bağ-Kurlula 
ra getirilen af, BE 
SOB Sicil Müdürlü 
ğü'ne de yaz sezo
nunda hareket getir
di. Bağ-Kur affından 
yararlanmak isteyen 
ve vergi dairesinden 
kaydını sildirmesine 
karşın sicil müdür
lüğünden kaydını 
sildirmeyen esnaf ve 
sanatkarlar kapanış 
yapmak için Tem 
muz ayında Sicil 
Müdürlüğü'ne akın 
etti. Haziran ayında 
363 açılış ve 299 
kapanış ile sönük bir 

ay geçiren BESOB 
Sicil Müdürlüğü, 
Temmuz ayında 530 
işyeri açılışına kar 
şıhk aftan yararlan
mak isteyenlerin yo 
ğunluğuyla bin 113 
kapanış işlemi yaptı. 
Affın 20 gün daha 
uzatılmasıyla birlikte 
yoğunluk devam 
ederken, Temmuz 
ayı sonu itibariyle 
7 aylık rakamlara 
bakıldığında ise 3 
bin 844 kişi açılış, 
3 bin 663 kişinin 
de kapanış 
işlemleri yapıldı. 
Rakamlarla ilgili de 
ğerlendirme yapan

BESOB Başkanı 
Arif Tak, çıkan Bağ- 
Kur affının bugüne 
kadar borcundan 
dolayı emekli ola
mayan, mağdur 
durumda bulunan 
esnaf ve sanatkar 
kesimini rahatlat
tığını söyledi. Halk 
Bankası'nın da 
kredi ile destek 
vermesinin diğer 
rahatlatıcı bir unsur 
olduğunu belirten 
Tak, işlerin durma 
noktasına geldiği 
yaz döneminde 
affın birazda olsa 
hareket getirdiğini 
ifade etti.

1988 tertipler 
Ağustos ye

Ekim de askere 
alınacak

Askerliğine 04 Ocak 2008 tarihinden 
önce karar aldıran Er statüsündeki 
yükümlülerin 1988/31 ve 1988/32 ter
tip olarak 15-29 Ağustos 2008 ve 06- 
08 Ekim 2008 tarihleri arasında iki 
grup halinde silah altına alınacakları 
duyuruldu. Haberi sayfa 2’de

HABER MÜDÜRÜMÜZ SEYFETTİN ŞEKEKSÜZ 
GİTTİ. GÜRDÜ, GEZDİ VE IRZDI 

“Havadan Günlüğü" 
ilanmış, simlim

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ahmedinejad..
Iran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 

Türkiye’yi ziyaret edecekmiş.
Edecekmiş ama, Türkiye’nin başkenti 

Ankara dururken, İstanbul’a gelecekmiş.
Ankara’ya gelmeme nedeni ise, protokol 

gereği Anıtkabir’i ziyaret etmemek olduğunu 
yazıyor gazeteler. Devamı sayfa 5’de

kHit ta Mum Ani ttm nımf
Demokrat Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet 
Hamaloğlu, Belediye Başkanı Mehmet Tur 
gut'un Bursa İnşaat Mühendisleri Odası ile 
yaptığı binaların depreme dayanıklılık araştır
ması anlaşmasını Mahalli $eçim arifesinde 
tamamen seçim yatırımına dönük'çalışma" 
olarak gördüklerim söyledi. Haberi sayfa 6’da

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
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1988 tertipler 
Ağustos «e 

Ekim de askere 
alınacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Askerliğine 
04 Ocak 2008 tari
hinden önce karar 
aldıran Er statü 
sündeki yükümlü
lerin 1988/31 ve 
1988/32 tertip 
olarak 15-29 Ağus 
tos 2008 ve 06-08 
Ekim 2008 tarihleri 
arasında iki grup 
halinde silah 
altına alınacakları 
duyuruldu. 
Gemlik Askerlik 
Şubesi Başkanlı 
ğı'ndan yapılan 
açıklamada; şevke 
tabi tutulanların 
şınıf ve eğitim mer 
kezlerioi gösteren 
listelerin Askerlik 
Şubesi ilan levhası
na asıldığını, iste 
yenlerin listeye 
bakarak öğrenebile 
çekleri açıklandı. 
Ayrıca; sevk evrak
ları 15 Ağustos 
2008 tarihinden 
itibaren verilmeye 
başlanacağı ilan 
edilirken, toplu 
şevklerin 25-29 
Ağustos 2008

tarihleri arasında 
yapılacağı 
duyuruldu.
Sevk evraklarını 
almak üzere 
başvuracak yüküm
lülerin nüfus cüz
danlarım yanların
da bulundurmaları 
gerektiği de hatır
latılırken, yapılan 
açıklamada;
"Askere alınacak
ların sevk evrak
larını en geç 
29 Ağustos 2008 
tarihine kadar 
almaları gerekmek-, 
tedir. Sevk evrak
larını almayanlar 
ile aldığı halde 
birliklerine 
katılmayanlar, 
Bakaya suçunu 
işlemiş olacak 
larından Askeri 
Mahkemeye 
verilerek ceza
landırabilecekleri 
için yükümlülerin 
zamanında sevk 
evraklarını almaları 
ve birliklerine 
katılmaları men
faatleri icabıdır" 
denildi.

KflŞCDC B€KL€Nl€K YOK

Kan ha gısı na il g i gi aeret artıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İskele Meydanı 
festival alanında 
kan bağışı 
toplayan Bursa 
Kızılay kan Merkezi 
ekibi beklenenin 
üzerinde kan 
topluyor.
Daha önce belediye 
düğün salonunda 
ve bazı dernek 
lokallerinde kan 
bağışı alan Kızılay 
ekibi havanın sıcak 
olması nedeniyle 
akşam saatldf^e 
yaptığı hazırlıklar 
sonucunda vatan
daşların ilgisini çek
erek kan almaya 
başladı. Önceleri 
sadece 25-30 ünite 
kan toplayabilen 
Bursa Kızılay Kan 
Merkezi ekibi göz 
önünde bulunmaları 
nedeniyle vatan
daşların yoğun 
ilgisini çekiyor.

Üç günde yaklaşık 
120 ünite kan 
toplayan Kızılay 
ekibi sonuçtan hayli 
memnun olduklarını 
dile getirerek kan 
bağışı kampa
nyasının Cuma 
günü akşamı 
son bulacağını 
bildirdiler.

baytaş www.baytaslnsaat*com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

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

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

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

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
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Eskişehir Ankara yolunda meydana gelen kaza ucuz atlatıldı

tİOİtglBl Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Eskişehir 
Ankara yolunda 
meydana 
gelen kazada 
çekici, Mardin'den 
Bursa'ya gitmekte 
olan yolcu oto
büsüne çarptı. 
Kazada, dördü 
yabancı uyruklu 
olmak üzere 
9 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre. Eskişehir 
Ankara yolu 71 * 
evler kavşağında

Giimrükleme 16 milyon YTL degerinıle
uyuşturucu madde ele geçirildi

Gümrükler 
Muhafaza Genel 
Müdürlüğü'ne 
bağlı ekiplerce 
yapılan operasyon
larda yaklaşık 
16 milyon YTL 
değerinde uyuşturu
cu madde ile

Tupceli'fe şitfıletli catısınalar siirii^r
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
(TSK), terör örgütü 
PKK'ya yönelik 
operasyonları 
kapsamında 
Tunceli'de arama 
tarama faaliyeti 
yürüten güvenlik 
kuvvetleri keşif 
koluna teröristlerce 
ateş açılmasının 
ardından 
çatışmanın 
yaşandığı 
bölgeye Skorsky 
tipi helikopterler 
takviye birlikler 
indirdi.
Teröristler 
kaçarken mayınla 
tuzakladığı 
çatışma alanları 
ve çevresinde 
kaçış yolları 
tutuldu, 
önceki gün saat 
14.00 sıralarında, 
Kutudere Vadisi 
Jel Dağı Doğu 
yamaçlarında 
arama tarama 
faaliyeti yürüten

U dönüş yapan 
Mustafa Durmaz 
yönetimindeki 
06 H 2009 plakalı 
çekici, Mardin'den 
Bursa'ya 
gitmekte olan 
Erol Ertaş yöneti
mindeki 24 VD 079 
pilakah yolcu 
otobüsüne çarptı. 
Kazada; Mirha 
Evanmıkhael (1) 
Evan Michael 
Gorgees (27) 
Marven Evan 

ticari eşya ele 
geçirildi. .
Yurt genelinde 1 
yapılan operasyon-' 
larda 15 ilde 133 
kaçakçılık olayı 
ortaya çıkarıldı.
Ankara, Antalya, 
Bursa, Edirne,

güvenlik kuvvetleri koluna teröristlerce
keşif ateş açıldı.

Michael (4) 
Ramya 
NooriMaikmh (25) 
adlarında yabancı 
uyruklu 4 kişi ve 
Pakize Ürün (34) 
Vasviye Ürün (10) 
Hatice Alkan (20) 
Esat Büyüktaş (42) 
ve Mustafa 
Durmaz (44) 
kazada 
yaralanarak olay 
yerine sevk edilen 
ambulanslarla 
Osmangazi

Gaziantep, Ağrı, 
Şırnak, Artvin, 
İskenderun, İstan
bul, İzmir, Mersin, 
Samsun, Sinop, 
Trapzon'da 
gerçekleştirilen 
operasyonlarda, 
yurda kaçak

Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Yaralıların 
tedavileri 
devam ediyor. 
Polis, kazanın 
kırmızı ışığın 
ihlal edilmesinden 
dolayı meydana 
geldiğini üzerinde 
duruyor.
Olayla ilgili 
soruştuma 
devam ediyor.

olarak sokulmak 
istenen uyuşturucu 
madde ile 
çeşitli ticari 
eşya yakalandı. 
Ayrıca, kaçakçılık 
faaliyetlerinde 
kullanılan 69 araca 
da el konuldu.

Ateşe anında 
karşılık veren 
güvenlik kuvvet
lerinin, durumu 
Jandarma Bölge 
Komutanhğı'na 
bildirmesinin 
ardından, 
bölgeye gelen 
4 Kobra tipi 
helikopter, 
teröristlerin kaçış 
güzergahlarını 
ve saklanmaları 
muhtemel 
noktaları vurdu. 
Dün saat 11.00 
sıralarında ise, 
Kutudere Vadisi 
Jel Dağı, Doğu 
ve Mertel Tepesi 
yamaçlarına 
Kobra tipi 2 
helikopter 
desteğinde 
Skorsky tipi 
helikopterler ile 
takviye birlikler 
indirildi.
Bölgede arama 
tarama faaliyetleri 
aralıksız 
sürdürülüyor.

4-6 hesabına aklım ermedi I...
Bu yaşıma geldim kafam karıştı..
Kayseri lisesinde okurken de o yıllar

da matematikle, cebirle aram iyi değildi 
ama altının (6) dördden (4) büyük 
olduğunu bizlere öğretmişlerdi..

Ben den 18 sene sonra aynı liseden 
(Kayseri Lisesi) mezun olan Cumhurbaş 
kanı Abdullah Gül'e de öğretmişlerdir.

Anayasa mahkemesinin dün verdiği 
kararda 6 üye AKP kapatılsın, 4 üyede 
para cezası verilsin istemişler.

Çoğunluk olan 6 üye, değil de 4 
üyenin istediği para cezası ve ihtar veril I 
mesi kabul edilmiş..

Benim hukuku bilmeyen sade vatan
daş kafama göre böyle bir yasayı çıka 
ranların gerekçesi ne olursa olsun, yanlış 
ve saçma bir şey..

Doğru olan oylara göre AKP kapatıl 
mıştır..

Evelemeye gevelemeye kimse uğraş
masın.

Anayasa mahkemesi AKP Laiklik aley
hine olan hareketlerde odak noktası 
olduğunu kabul etmiştir..

Cumhuriyete, Büyük Atatürk’e, ve 
Laikliğe inananlar için AKP kapatılmıştır.. | 
bu böyle bilme..

Sayın okurlarım şunu baştan söyleye 
yim..

Ben AKP’nin kapatılmasını kesinlikle 
istemiyordum..

Çünkü parti kapatmak Türkiye’de 
çözüm olmuyor.

Başka isimle ayni kişiler yeni partiler 
kuruyor.

Kısaca zaman kaybı oluyor.
Ayrıcada partileri kapatıldığı için bu 

kişiler kahraman oluyor, yollarını daha da 
şaşırıyorlar.

Ben istiyordum ki parti içinden bu 
kaosa sebep olan 5-10 kişiye siyasi 
yasak gelsin.

Bu sivri kişiler, ağızlarından çıkanları 
kulakları duymayan akıl ve vicdanlarını 
yitirmiş, Cumhuriyete, Atatürk’e saldıra
cak kadar çirkinleşen bu kişilerin siyasi 
yasak alarak siyasetten uzaklaşmalarını 
istiyordum.

Benim Cumhuriyetimde Bülent Arınç 
gibilere yer olmamalı. Olmayacakta..

Şimdi diliyorum ki Tayyip Erdoğan 
şapkası önüne koyup iyi düşünmeli, Laik 
cumhuriyete karşı bir ileri iki geri 
hareketlerin olamayacağını, % 46 oy alsa 
sa % 54 kişinin Laik Cumhuriyet için 
kanı pahasına mücadele edebileceğini 
unutmamalı..

Yalakalar, menfaatleri için çalışanlar, 
onursuzlar, değil vatanı, milleti için 
yaşayanlar daima kazanır.

Bunu unutmayın siyasiler..

ABONE OLDUNUZ MU? 
fflECöES ABONEOLUN 
■ııııi'yi'iııiHimııınnmi OKUTUN OKUYUN

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


7 Ağustos 2008 Perşembe Gemlik KBrffe»^

Barış «t özgür erkekliğe ilk adımı anı
Gazetemiz Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü 
Serap ve Gazetemiz 
Sahibi Kadri Güler'in 
oğulları Barış ile 
Özgür erkekliğe 
ilk adımı attı. 
Barış ve Özgür 
Güler’in sünnet 
düğünleri geçtiğimiz 
hafta Cumartesi 
günü akşamı 
Atamer Otel 
Turistik Tesisleri’nde 
seçkin davetili 
topluluğunun 
katılımıyla yapıldı. 
Sünnet düğününe, 
İlçe Kaymakamımız 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanımız 
Mehmet Turgut ve eşi 
Nuriye Turgut, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve 
eşi Gülgün Güler, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, • 
SP İlçe Başkanı 
Recep Ayğüri de 
katıldı.
Kalabalık davetli 
topluluğunun 
katıldığrsünnet 
düğününde 
konuklar, piyanist

Ersel’in güzel 
müziği eşliğinde 
gece boyunca 
eğlenerek Güler 
ailesinin 
mutluluğunu 
paylaştılar.

BAŞKAN 
TURGUT’TAN 
NİKAH SÜRPRİZİ 
Gecenin sürprizini 
işe Belediye Başkan 
Mehmet Turgut yaptı, 
Başkan Turgut,

Güler çiftini gelin 
ve damat gibi güzel 
ve şık görmesi 
üzerine çiftlerin 
nikahlarını tazedi.
Sürpriz nikahta, 
Kadri Güler’in nikah 

şahitliğini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül yaparken, 
Serap Güler’in 
şahitliğini ise 
Abdullah Güler yaptı. 
Geç saatlere kadar 

süren sünnet 
düğününde 
tüm konuklar, 
Güler ailesinin 
mutluluğunu gece 
boyunca eğlenerek 
paylaştılar.
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Ahmedinejad..
İran’da rejim dini temeline 

dayanan bir İslam Cumhuriye 
ti’dir.

Ülkenin hukuk sistemi
Kuran’a göre düzenlenmiştir.

Türkiye ise laik, demokratik 
bir hukuk devletidir.
Devletler arasındaki ilişki 

lerde her ülkenin belli olan protokol kural
ları vardır.
Bizim devlet adamlarımız da gittiği yurt 

dışı ziyaretlerde bu protokollere uyarlar.
Bize gelen yabancı devlet adamları da 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, laik, 
demokratik devletin lideri Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Anıtmezan’nı ziyaret eder.

Ne var ki, AKP iktidarıyla birlikte bilhassa 
müslüman ülkelerin totaliter liderleri, 
Atatürk’ü ziyaret etmezler.

Etmezler. Çünkü Mustafa Kemal,
Cumhuriyet’i kurduktan sonra din ile 
devlet işlerini birbirinden ayırdı..
Hilafeti kaldırdı..
Din temeline dayanan devlet yapısını 

değiştirerek, demokratik bir yapı getirme 
ye çalıştı.

Bugün İslam dünyasında Türkiye’den 
başka laik bir müslüman ülke yok.
Bizdeki İslamcı kesim de bunu içine 

sindiremiyor ama, şimdilik bir şey de 
yapamıyorlar.
Atatürk bir simgedir.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Neyin simgesi..
Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin 

simgesi..
Ahmedinejad’ın kafa yapısının ne oldu 

ğunu biliyoruz.
Ama kim olursa olsun ziyaret ettiği ülke 

nin kurallarına saygı göstermesi gerek
mektedir.
Dışişleri Bakanı Babacan’a sormuşlar, 

“İran Cumhurbaşkanı Anıtkabiri ziyaret 
etmeyecekmiş" diye.

Ne cevap vermiş hazretleri..

Anıtkabir pazarlığı dünya basınında 

a AHMEDİNEJAD 
O ATATÜRK’Ü

HİÇE SAYIYOR’

“Bunlar ufak tefek detaylar, 
ziyaretin özüne bakın. ” demiş.

Demek bir ülkenin protokol kural
larına uymamak, o ülkenin kuru
cusuna saygı göstermemek “ufak 
tefek detaymış!”

Bunu Cumhuriyet hükümetin 
Dışişleri Bakanı söylüyor.

Hedef Atatürk ve onun düşüncelerini 
yavaş yavaş yok etmek.

Bugünkü kutuplaşmanın temelinde o yat
mıyor mu?

Laik devlet yapısını değiştirmek.
Anayasa Mahkemesi, AKP’yi bu konuda 

suçlu bulmadı mı?
Buldu.
Aslında bu karara sert tepki gösterecek

lerdi ama gerginlik artar diye korkuyorlar.
AHİM de türbanla ilgili kararı olumsuz 

çıkınca, Başbakan Erdoğan ne demişti: 
“Bunun kararını ulema verir.”
Iran İslam rejimi Türkiye’de kendine ben

zeyen bir rejim kurulmasını istiyor.
Yani şeriat devleti..
Bu olur mu?
Uygun ortam bulunursa olur tabii..
Cumhuriyet’in laik tüm kurumlan temel

leri İslamcı olan kadrolarca dolduruluyor.
Bu işi Fethullah Gülen’in dediği gibi 

yapıyorlar. Sabırla, yavaş yavaş..
Vali, kaymakam, hakim, subay olarak ve 

devleti içten kuşatarak.

Onur Övmen, Bursa’ıla 
eğitim verecek

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa 
milletvekili Onur 
Öymen, 9 Ağustos 
2008 Cumartesi 
günü, Parti Okulu 
çalışmaları kap
samında saat 13:00 
'de AS Kültür Merke 
zi'nde, "Türkiye Dış 
Politikaları ve AB - 
Türkiye İlişkisi" 
konusunda bilgi 
verecek.
Ayrıca CHP Parti 
Meclisi üyesi 
Esfender Korkmaz 
da aynı gün ve 
yerde saat 15:00 'de 
"Türkiye 'nin Ekono 
mik Profili" konusun 
da eğitim vermek 
üzere Bursa 'ya 
gelecek.
CHP ilçe başkan
lığından yapılan 
açıklamada, prog 
ramın 9 Ağustos 
2008, Cumartesi 
günü başlayacağı

belirtildi.
Onur Öymen’in 
konuşmacı olarak 
katılacağı Türkiye 
Dış Politikaları ve 
AB Türkiye İlişkisi 
konulu panel, AS 9 
Ağustos 2008 
Cumarntesi günü 
Kültür Merkezi’nde 
Saat 13.00’de 
başlayacak.
Saat 15:00’de ise 
Türkiye 'nin 
Ekonomik Profili 
konulu panel 
Esfender Korkmaz

(CHP Parti Meclisi 
Üyesi) tarafından 
verilecek.
Gemlik 'ten Parti 
Okulu çalışmasına 
katılmak isteyen
lerin isimlerini CHP 
Gemlik İlçe Başkanlı 
ğı ’na 5139340 no *lu 
telefon aracılığıyla 
bildirmeleri gerek
tiği ve saat 12.00'de 
katılımcı sayısına 
göre Gemlik İskele 
Meydam'ndan 
araç kaldırılacağı 
bildirildi.

KAYIP 30.11.2005 tarihli EX 052004 Gümrük Çıkış 
Beyannamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

BAKTAT GIDA SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

A

♦ ♦ Özdilek Müşteri Hizmetleri

OsJİkV 02245136800
AB W ■ ■ ▼ K ÖZEL GÖNLERİNİZE SERVİS TEMİN EDİLİR

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

I ÖZDİLEK-B.KUMLA I

ÖZDİLEK KALKIŞ
mm ■ 11 :00 14:00 17100 19130 22:30 1

ÖZDİLEK'eDÖNÜŞDURAKVESAATLERİ ’

tlDurafc B.Kumla 12:00 15:00 18:00 20:30 -
11.Durak: Ekşioglu 12:02 15:02 18:02 20:32 -
lO.Durak: Altay Sitesi 12:04 15:04 18:04 20:34 -
S.Durak: Yeni Seçkin Sit. 12:06 15:06 18:06 20:36 -
S.Durak: Kumtur 12:08 15:08 18:08 20:38 -
T.Durak: Ersoykent Sitesi 12:10 15:10 18:10 20:40 -
S.Durak: Cankurtaran Cd. 12:12 15:12 18:12 20:42 -
S.Durak: Uzmanlar 12:14 15:14 18:14 20:44 -

4.Durak: Cami 12:16 15:16 18:16 20:46 -
3.Durak: Sanşen Sitesi 12:18 15:18 18:18 20:48 -
2.Durak: Orman Kampı 12:20 15:20 18:20 20:50 -
1.Durak: Çamlık 12:22 15:22 18:22 20:52 -

Servislerimiz 26.07.2008 • 30.09.2008 tarihleri arasında geçerlidir.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hamaloğlu: ‘Seçim vaiırımına
flönük çalışma ıa wr'

Mimnıılıı linin 
MMtteHl

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Hamaloğlu, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
Bursa İnşaat 
Mühendisleri 
Odası ile yaptığı 
binaların depreme 
dayanıklılık araştır
ması anlaşmasını 
"Mahalli Seçim 
arifesinde tamamen 
seçim yatırımına 
dönük çalışma" 
olarak gördüklerini 
söyledi.
Gemlik Belediye 
Başkanlığı ile 
İnşaat Odası 
Bursa Şubesi 
arasında imzalanan 
protokol gereği 
Gemlik'teki 
binaların depreme 
dayanıklılık ve 
risk durumlarının 
belirlenmesi 
nedeniyle yapılan 
anlaşmayı eleştiren 
Hamaloğlu, yaptığı 
açıklamada; 
"Yapılacak iş 
binaların depreme 
dayanıklılıklarını 
öğrenmek bakımın
dan yapılması 
gerekli bir mesaidir.

1999 yılında AKP'nin merkezde
Belediye Başkanı 
seçilen sayın 
Mehmet Turgut'un 
1999 yılı Ağustos 
depreminden sonra 
bugüne kadar 
bekleyip yaklaşan 
mahalli seçimler 
arifesinde tamamen 
seçim yatırımına 
dönük çalışma
malara başladığı 
görülmektedir.
Depremin üzerinden 

uyguladığı poli
tikanın aynısını 
yerelde uygulamış, 
laf kal aba tığı ite 
zaman geçirilmiştir.
Deprem Gemlik'te 
yaşayan herkesin 
korkulu rüyasıdır.
Tehlike büyük 
ve sonuçları ürkütü 
cüdür. Buna karşılık 
yapılan iş bunca 
zaman boşa 
geçirilerek seçimler 

arifesinde nasıl 
oy kaparım ile 
yapılan bir kur 
nazhğın ortaya 
dökülmesidir" 
dedi.

BOŞA GEÇEN 
DOKUZ YIL 
Demokrat Parti 
İlçe Başkanı 
Mehmet Hamaloğlu, 
basından takip 
edildiği gibi 
yoğun bir şekilde 
asfalt çalışmalarına 
başlandığı izlenimi 
verildiği öne 
sürerek, 
"Gemliklileri boş 
geçirilen son dört 
yılı unutup seçim 
öncesi yapılan bu 
çalışmalara bakıp 
tekrar kandırabile- 
ceğini uman 
zihniyet yakında 
yanıldığını 
anlayacaktır.
Gemlik halkı 
Sayın Mehmet 
Turgut'u seçim 
arifesinde yaptığı 
makyaj kokan 
çalışmalar yerine 
boşa geçen 
9 yılda yapmadıkları 
çalışmalar ile 
hatırlayacaktır" 
şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından proje
lendirilen Filament 
Köprülüğü 
Kavşağı'nın 
ikinci etap 
inşaatı sebebiyle, 
Mudanya Yolu 
Cuma, Cumartesi 
ve Pazar günleri 
farklı saatlerde 
trafiğe kapatılacak. 
Bursa'nın yıllardır 
beklediği ulaşım 
yatırımlarından 
biri olan Filament 
Kavşağı'nın 
ikinci etap çalış
maları tüm hızıyla 
sürüyor. Ata 
Bulvarı ile Hamitler 
Mahallesi'ni 
birbirine 
bağlayan, Hamitler 
Mahallesi'nden 
ise Organize 
Sanayi Bölgesi 
ve Mudanya 
Yolu'na geçişi 
sağlayacak olan 
Filament Köprülü 
Kavşağı ikinci 
etap inşaatında 
köprünün, 
Bursaray 
güzergahıyla 
ilgili bağlantılarına 
geçildi.
Çalışmalar kap
samında, ana 
yol üzerindeki 
prefabrik kirişlerin 

montajının 
yapılması için 
Mudanya Yolu, 
Bursa - Mudanya 
istikameti 8 
Ağustos Cuma 
akşamı saat 
22.00'dan 
9 Ağustos 
Cumartesi günü 
saat 12.00'a 
kadar trafiğe 
kapatılacak. Aynı 
işlem diğer şeritte 
ise 10 Ağustos 
Pazar günü yapıla
cak. Mudanya 
Yolu'nun, Mudanya 
- Bursa istikameti 
10 Ağustos Pazar 
günü sabah saat 
07.00'dan gece 
24.00'a kadar 
trafiğe kapalı 
kalacak.
Yetkililer, Mudanya 
Yolu'nun trafiğe 
kapalı olduğu 
süreçlerde, 
sürücüleri 
alternatif 
güzergahları 
kullanmaları 
konusunda 
uyarırken, trafik 
işaret ve işaretçi
lerine uymalarını 
ve olası bir 
aksaklık durumun
da 155 polis 
imdat hattına 
bildirmelerini 
istedi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

tiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Naifodarı Günlüğü
Seyfettin SEKtBSÖZ

Resmi ziyaretler sürüyor (4)

Bugün Kösten 
ce'ye gidiyoruz, bu 
kez ziyaretimiz 
Köstence Valiliği. 
Navodan ile Köstence 
arası fazla uzak değil, 
yerleşim bağlantısı 
olduğundan insan ne 
zaman geldiğini 
anlayamıyor. 
Köstence Valiliğine 
giriyoruz, geniş bir 
salonda hazırlanan 
masada yerimizi alı 
yoruz. Vali geliyor, 
gerçekten çok güler 
yüzlü bir adam. 
Sürekli espiriler 
yapıyor. Kendisi 
Liberal imiş, Navodan 
Belediye başkanı 
Matey Nikolae ise 
sosyal demokrat, 
onunla hep şakalaşı 
yor.

Vali Danut Culetu, 
Gemlik zeytininin 
tadını çok iyi bilenler
den, söylediği sözler
den anlaşılıyor. 
Gemlik benim için 
çok değerlidir diyerek 
başladığı konuş
masında "Zamanında

ten mutlu olduğunu 
kaydeden Turgut,

giriyoruz, akvaryum
lar içinde çeşitli

sürekli Gemlik'e 
gelen Ercan'ın

sevdiği her halinden 
belli oluyor.

düşman olan balkan 
ülkelerinin eskiyi çok 
iyi düşünüp şimdiki 
dostlukları çokiyi 
değerlendirmeleri 
lazım. En güzel zeytin
Gemlik zeytinidir" 
diyebiliyor.

Köstence'ye Bursa 
ve Gemlik'in selamını 
getirdiğini ifade eden 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Vali 
ye zeytin ve hediyeler 
veriyor. Kendisini 
tekrar ziyaret etmek- 

"Dostlarımızın yanın
da olmaktan gurur 
duyuyorum. Türkiye 
ve Romanya kardeş
lik, ekonomik ve 
kültürel yönden daha 
da ileri yakınlaşmalar 
içinde olmasını 
diliyorum" dedi.

Valilikten çıkıyo 
ruz, yine öğle oldu ve
bizi yemeğe götüre
cekler, ama bu kez 
sürpriz yaşıyoruz.
Gittiğimiz yer Nuh 
Baha'nın Türk 
Restorantı. İçeriye 
giriyoruz ve 
kulağımıza İbrahim 
Tatlıses'in türküleri 
geliyor. Duvarda 
büyük bir tablosu 
asılmış. Önümüze 
günlerdir hasretini 
çektiğimiz Ezo Gelin 
Türk çorbası geliyor. 
Dahası acılı ezme. 
Izgaramızı yiyoruz ve 
yine demleme 
çayımızı yudumlu 
yoruz. Bugün öğle 
yemeğimiz güzeldi. 
Yemekten sonra 
liman tarafına ini 
yoruz ve yine 
fotoğraf çekimleri 
var. Balık müzesine 

balıklar var, çok 
ilginç olanlar hemen 
dikkatimizi çekiyor. 
Kitap fuarına giriy
oruz ve soru yoruz 
"Orhan Pamuk" . 
hemen gösteriyorlar, 
çok ünlü olduğunu 
söylüyorlar.

Müzeden sonra 
yine Navodan'ya 
dönüyoruz. Akşam 
yemeğini yine 
Navodan'da iş sahibi 

olan Tatar
Türlerinden olan ve 

restoranına gidiyoruz. 
Hani dediğimiz 
Romanların davul ve 
zurnalı karşılamasiy- 
la. Başkan Mehmet 
Turgut ile Matey 
Nikolae hemen oyna
maya başlıyorlar. 
Ziyafet gece boyunca 
coşkulu şekilde 
geçiyor.

Ercan, Navodan ve 
çevresinde otobüs 
filosuyla kafileler
taşıyor. Mehmet
Turgut'u da çok

Sayfa 7

Bizi çok iyi ağır
ladı, çiğ köfte bile 
yaptırmış. Masada 
bizim yiyeceğimiz 
yiyecekler, var, 
hepsi de özenle hazır
lanmış yiyecekler.

Ercan ve hanımına 
teşekkür ederek 
eğlenceli bir yemek
ten sonra yine otelle 
rimize geri dönüyo 
ruz. Bu günü de güzel 
geçirdik.

Yarın görüşmek 
üzere..
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Sara nöheti 
geçiren genç 

genizde ftoğuldıı

9 kamyondan mazot çaldılar

Yalova’nın Çınarcık 
ilçesinin Esenköy 
beldesinde sara 
hastası olduğu 
öğrenilen 27 
yaşındaki Bahadır 
Küçük, denizde 
boğularak yaşamını 
yitirdi. Bahadır 
Küçük'ün denizde 
yüzerken sara 
nöbetine yaka
landığı bildirildi. 
Çınarcık ilçesine 
bağlı Esenköy 
beldesi Köyiçi 

mevkiinde denize 
giren Sivas 
nüfusuna kayıtlı 
27 yaşındaki 
Bahadır küçük'ün 
cesedi denizde 
bulundu.
Vatandaşlar 
tarafından cesedi 
bulunan Bahadır 
Küçük'ün yapılan 
ilk muayenesinde 
sara hastası olduğu 
ve denizde yüz
erken krize yaka
landığı bildirildi.

Bursa'da, bir 
şantiye içerisinde 
park halindeki 
9 kamyonun 
deposundaki 
yaklaşık 2 bin YTL 
değerindeki 
mazot çalındı. 
Edinilen bilgiye

4 metre vukseKlikten İskeleye çakıldı
Bursa'da, inşaatta 

kalıp ustası olarak 
çalışan bir kişi, 
4 metre 
yükseklikteki 
iskeleden düşerek 
ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 

göre, Balat 
Mahallesi'nde 
bulunan bir beton 
şantiyesinin tel 
örgüleri gece geç 
saatlerde kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişilerce kesildi. 
Şantiye içerisinde ' 

göre, merkez 
Nilüfer ilçesi 
İzmir yolu üzerinde 
bir inşaatta kalıp 
ustası olarak 
çalışan Fatih 
U.(27), 4 metre 
yükseklikte 

park halindeki 
10 kamyondan 
9'unun mazot 
depolarından 
toplam 2 bin 
YTL'ye yakın mazot 
çalındı. Şantiye 
sorumlusu 
Burhan A.'nın 

iskelede talıştığı 
sırada, iskelenin 
kayması sonucu 
dengesini 
kaybederek düştü. 
Ağır yaralı olarak 
112 acil servis 
ekiplerince 

ihbarı üzerinde 
yapılan incelemede 
kamyonların 
yakınında 157'şer 
metrelik 2 adet 
hortum bulundu. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Fatih 
U.'nun hayati 
tehlikesinin 
olduğu belirtildi. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Tuğla yüklü Kamyon evin duvarına çarparak durabildi
Yalova'da freni 
boşalan tuğla yüklü 
kamyon bir aracı 
parçalayıp bir evin 
duvarına çarparak 
durabildi. Kaza sonu
cu kamyon tekerlek
lerinin altına sıkışan 
21 yaşındaki Şendo 

ğan Kargal, 1 saat 
boyunca kurtarılmayı 
bekledi. Yalova'nın 
Elmalık Yolu Pars 
Sokak üzerinde, bir 
ev yapımında kulla 
nılmak üzere Bur 
sa'dan tuğla getiren 
C.M (36) yönetimin

deki kamyon, tuğla 
lan indirdiği sırada 
freni boşalması ile 
hızla sokaktan aşa 
ğıya gitmeye başladı. 
Yolda park etmiş 
vaziyette 77GMD35 
plakalı llno marka 
araca çarptı. Aracı 

hurdaya çeviren kam 
yon, yolda her şey
den habersiz yürü 
mekte olan Şendo 
ğan Kargal isimli 
gence çarptı. Bir 
anda kamyonun altı
na sürüklenen gen 
cin ayakları kam 
yonun tonlarca ağır

lığındaki tekerlekleri 
altına sıkıştı.
Kamyon, yolun yan 
tarafındaki evin duva 
rina çarpması ile 
güçlükle durdu.
Olayın polis ve itfa 
iye ekiplerine bildiril 
mesi sonucu olay 
yerine gelen ekipler, 
1 saat uğraş vererek 
sıkışan genci kamy
onun altından kurtar

maya çalıştı. Acıdan 
sık sık çığlık atan 
genci arkadaşları ve 
mahalle sakinleri 
yatıştırmaya çalıştı. 
Kamyonun yukarıya 
kaydırılması ve 
aracın tekerleklerinin 
ardından çıkartılan 
Şendoğan Kargal, 
ambulansla Yalova 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN | yabancıml(lul»siler,2lu$ffliiılanıiırıiı
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

i Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi E 
I TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR I 
I ACİL SATIUK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE

â 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı B 

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

Bursa merkez ve 
İznik ilçelerinde 
yabancı uyruklu 
olduğunu söyleyen 
şahıslar, "Türk 
parasını tanımıy
oruz" diyerek yak
laştıkları 2 kişiyi 
dolandırdı.
Edinilen bilgiye 
göre, ilk olay 
merkez Osmangazi 
ilçesi Hüdavendigar 
Mahallesi mihraplı 
Camii karşısındaki 
otobüs durağında 
meydana geldi.
Otobüs durağına 
doğru yürüyen 79 
yaşındaki Ali K.'nin 
yanına lacivert ren
kli Hyundai marka 
bir otomobil yak
laştı.
30 yaşlarında siyah 
saçlı öğretmen 
olduğunu söyleyen 
Azeri şiveli otomobil 
sürücüsü, elindeki 
20 YTL'yi yaşlı 
adama göstererek, 
en büyük Türk

parasının bu olup 
olmadığını sordu. 
Bunun üzerine 
yaşlı adam, 
cebinden 4 adet 
100 YTL’yi çıkar
tarak birini 
otomobil 
sürücüsüne bak
ması için verdi. 
Paraya bakan 
şahıs, tekrar geri 
verdikten sonra 
olay yerinden 
uzaklaştı. Bir süre 
sonra parasını 
kontrol eden 
yaşlı adam, 100 
YTL'sinin çalınmış 
olduğunu fark etti. 
Benzer bir diğer 
olay da İznik'te 
Eşrefzade Mahallesi 
Mevlana Sokak 
üzerinde meydana 
geldi. Hüseyin 
0.(55) isimli şahıs, 
sokak üzerinde 
beklediği sırada, 
kendisini Suriyeli 
diye tanıtan 35 
yaşlarında bir kişi

otomobille yanına 
yaklaşarak müzenin 
yerini sordu.
Hüseyin Ö., 
müzenin yerinin 
tarif ettikten 
sonra kendisinin 
yabancı olduğunu 
ve Türk parasını 
tanımadığını 
söyleyen zanlıya, 
cebinden çıkardığı 
750 YTL’yi vererek 
paraları tanıttı. 
Paraları bir süre 
inceleyen 
otomobil 

sürücüsü, 
Hüseyin Ö.'ye geri 
verdikten sonra 
teşekkür ederek 
ayrıldı.
Hüseyin Ö., şahıs 
gittikten sonra 
parasını kontrol 
ettiğinde 500 
YTL'sinin 
çalınmış 
olduğunu fark etti. 
Güvenlik güçleri 
her 2 olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Madde ÖZALP 
513 24 74 Fax: 5

JLJSA a “s”IX?a°şa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Hükümet "eşit işe, 
eşit ücret"in ardın
dan memura bir 
müjde daha verdi. 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan, Maliye 
Bakanlığı'na bir 
talimat verdi.
Bakanlık da hemen 
harekete geçti. 
Kamu personeli 
arasındaki ücret 
dengesizliğini gide 
recek düzenleme 
de belirlenen 
rakamlar artacak. 
Takvim'in haberine 
göre, en düşük 
polis ek ödemesi 
100 YTL'den az 
olmayacak.
Öğretmenler 65, 
hemşire ler ise 
60 YTL ek zam 
alacak.

EK ZAM ARTIYOR 
Başbakan Erdo 
ğan'ın talimatıyla 
Maliye Bakanlığı 
yeni çalışma 
başlattı. Memurlara 
'eşit işe eşit ücret' 
düzenlemesi çerçe 
vesinde verilecek 
ek zamların miktar
ları daha da 
artacak.
Kamu personeli 
arasındaki ücret 
dengesizliğini 
giderecek 'eşit 
işe eşit ücret'

düzenlemesinde 
belirlenen rakamlar 
artıyor. Devlet 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu 
koordinatör
lüğünde yürütülen 
çalışmalarda 
memurlar için 
belirlenen ek zam
ları az bulan Baş 
bakan Erdoğan 
artırılması talimatı 
verince, Maliye 
Bakanlığı yeni bir 
çalışma başlattı. 
Çalışmaların 
sonunda ek öde 
melerin artması 
?ündeme gelecek.

5 Ağustos'tan 
geçerli olmak 
üzere ödenmeye 
başlanacak ek 
zamlarda düşük 
maaş alanlara 
daha fazla artış 
yapılırken, perso 
nel arasındaki 
haksızlıklar gide 
rilecek. Örneğin; 
Çalışma Bakan 
hğı'nda memur 
kadrosunda ek 
ödeme alan 
personel ile 
Bayındır Bakanlı 
ğı'nda ek ödeme 
almayan aynı 
statüdeki memur 
3 yıl sonra 
eşit ücrete 
kavuşacak.

ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

İmam Aslan Dinlenme 

Tesislerinde çalışmak üzere 
* POMPACI
* MARKET ELEMANI
* KASİYER
* REYON ELEMANI
* GARSON ARANIYOR

Müracatlann şahsen yapılması gerekmektedir.
Yalova Yolu - GEMLİK 

İmam Aslan Dinlenme Tesisleri 
Tel: 0.224 513 23 94

Gemlik’te bulunan 
fabrikamızda 

çalıştırılmak üzere 
LİSE MEZUNU 

BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 
ASKERLİKLE İLİŞKİSİ ÜLMAYAN 

ELEMAN ARANIYÜR
VERONA MERMER SAN.

Tel: (0.224) 514 20 21

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

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

GEMUK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
HIZLI YARIŞÇI 
TİMSAH

(Rezervasyon 
id [513 33 21)

14.00 - 16.15
12.00 - 14.00 - 16.00
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Mtltn "Öğrenci Yurtlarının Oeneılenmesi" uyarısı
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
valiliklere gön
derdiği genelgede, 
2008 yılında ikinci 
defa denetimi 
yapılmayan öğrenci 
yurtlarının denetim
lerinin yıl sonuna 
kadar bitirilmesi 
ve özel öğrenci 
yurtlarıyla ilgili 
tüm iş ve işlemlerin 
yönetmelik 
hükümlerine göre 
yürütülmesi 
talimatı verdi.
Çelik, "Denetimler 
ve Binaların 
Depreme 
Dayanıklılığı" 
konulu genelgede, 
Özel Öğrenci 
Yurtları 
Yönetmeliğinin 

ilgili maddelerini 
anımsattı. Bakan 
Çelik, söz konusu 
yönetmelikte "yurt 
açma işlemlerinin 
en geç üç ay içinde 
eksik belge olmadan 
il milli eğitim 
müdürlüğünün 
raporunun esas 
alınarak sonuç
landırılacağı ve 
yurt açma izin 
belgesi almadan 
yurda öğrenci 
kaydının yapılama 
yacağı, yurtların 
gerekli 
görüldüğünde 
Bakanlıkça, mülki 
idare amirleri 
tarafından ise 
yılda iki defa 
denetleneceği, 
eksiği bulunan 

yurtların denetleme 
raporlarının 
Bakanlığa 
gönderileceği, 
denetleme raporuna 
göre tespit edilen 
eksikliklerin yurt 
yönetimine bildiril
erek belirlenen 
süre içinde 
giderilmesinin 
isteneceği" 
yönünde hükümlerin 
yer aldığını 
ifade etti.
Bakan Çelik, 
genelgede şunları 
kaydetti: 
"Bu nedetUe 
ortaöğrenim ve 
yükseköğrenim 
öğrencilerine 
yatılılık hizmeti 
sunan yurtlarımızın 
2008-2009 öğretim

yılı başlamadan 
hazır hale getirilme
si, mevzuatına 
göre eski binalarda

deprem güçlendirme 
belgesinin, 
yeni binalarda 
ise depreme

dayanıklılık 
belgesinin bulun 

durulması gerek
mektedir."

CEMÜKLAHD ZEYTİN DİYARI Öğrenci affı bekleyenlere müjdeELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerinde 

Umurbey Zeytin Merkezi ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Tel: 513 48 33
ELEMAN ARANIYOR

GEMLİK'TE İKAMET EDEN 
İNEGÖL’DE ÇALIŞAN 

D SINIFI EHLİYETE SAHİP 
YOL ARKADAŞI ARIYORUM 

505 91 88 405

Bakan Çelik on bin
lerce öğrencinin 
merakla beklediği 
öğrenci affıyla ilgili 
bakanlık bürokrat
larına bir taslak 
hazırlamaları için 
emir verdiğini söyle
di. Bakan, Yüksek 
Öğrenim Kurumun 
dan af bekleyen 
öğrencilerin sayısını 
öğrendiğini, bun
ların 600.000 civarın
da olduğunu, bun
lardan 400.000 
tanesinin açık öğre
tim öğrencisi iken 
çeşitli nedenlerle 
ilişkilerinin kesildiği
ni, 200.000 öğrenci 
nin örgün öğretim, 
master ve doktora 
öğrencisi olduklarını 
belirtti. Af bekleyen
lerin iddia ettikleri 
gibi 800.000 kişi 
olmadığını sözlerine 
ekledi. Milli Eğitim 
Bakanlığının hazır
ladığı taslağın 
Başbakana arz 
edileceğini, 
Bakanlar Kurulunda 
kendisinin gerekçel
erle birlikte bu affı 
izah edeceğini, 
Bakanlar Kurulun 
dan sonra da eğer 
Başbakan ve Bakan 
lar Kurulu kabul 
ederse affın söz 
konusu olacağını 
kendisinin pek af 
taraftarı olmadığını 
da vurgulayarak 
müjdeledi.
BAKAN ÇELİK: 
KONYA’DAKİ VAKA 
SORUŞTURMADA

Bakan Çelik kendisi
ni Konya’daki olayla 
ilgili eleştirenlere 
sert çıktı. Herkesin 
yüreğini burkan bu 
müessif olayla ilgili 
olarak iki kişinin 
zaten cezaevinde 
olduğunu, ken
disinin olay olduğu 
andan itibaren olayı 
bizzat takip ettiğini, 
iki müfettişin en 
ince ayrıntısına 
kadar inceleme ve 
soruşturma yapmak 
üzere bölgede 
olduğunu söyledi. 
Bakan Çelik“Ama 
bütün bunlarla yet
inmeyenler ve ide
olojik eleştiriler 
yöneltenler benim 
gidip Konya Şehir 
meydanında adam 
mı asmamı istiyor
lar? Ben hukuk 
devletinin milli 
eğitim bakanıyım. 
Bu işle ilgili bütün 
hukuk mekanizması 
zaten işlemektedir.” 
dedi.Mecliste kendi
sine verilen tarikat 
yurtlarıyla ilgili soru 
önergesine ise 
Bakan Çelik net 

cevap verdi. "Tarikat 
yurdu diye bir tanım 
yok. Devletin hukuk 
sisteminde iki çeşit 
yurt var. Bunlardan 
biri özel yurtlar, biri 
de devlete bağlı 
yurtlar. Bunların 
denetimini de milli 
eğitim bakanlığı 
kanunlara ve yönet
meliklere göre 
yapıyor. Türkiye’de 
isteyen her hayırse
ver, kişi, dernek, 
vakıf devletin kanun 
ve yönetmeliklerine 
göre öğrenci yurdu 
açar ve işletir. Biz 
bu yardım sever 
insanların dini 
inançlarına, yaşam 
biçimlerine, siyasi 
görüşlerine göre 
teftiş yapmayız. Biz 
bu öğrenci yurtlarını 
denetlerken kimseye 
sen şafi misin, 
Sünni misin, alevi 
misin, Kürt müsün, 
Türk müsün diye 
sormayız. Okul ve 
yurt yaptıran herke 
se sadece teşekkür 
ederiz ve onları 
kanunlara göre rutin 
olarak denetleriz.

Bir şikayet olursa 
da gereğini yaparız” 
dedi.
MİLLİ EĞİTİMDE 
TARİH YAZDIK 
Kendi bakanlığı dö 
neminde milli eğitim 
alanında Türkiye’de 
olağan üstü çalış
malar gerçekleş 
tirdiğini söyleyen 
bakan Çelik şu anda 
her dört derslikten 
birinin kendisinin 
döneminde yapıldığı 
nı, kırk yıllık eskimiş 
ve herkesin eleştir 
diği müfredatı baş
tan aşağı değiştirdik 
lerini, her okulun 
internet ve bilgisa
yarla donatıl dığını, 
Türkiye çapında 
600.000 bilgisayar 
gönderildiğini, Tür
kiye’nin her yerinde 
öğretmenlik yapan 
üç öğretmenden 
birinin kendilerinin 
zamanında tayin 
edildiğini, kırk biri 
devlet olmak üzere 
elli dört üniver
sitenin kendileri 
zamanında açıldığı 
nı, yüz bin öğrenci 
nin Türkiye’de ilk 
defa gönül köprüsü 
projesiyle doğudan 
batıya, batıdan 
doğuya yer değişti 
rerek gezdirildiğini, 
Haydi Kızlar Okula 
kampanyasıyla 
315.000 öğrencinin 
okullaşmasının sağ
landığını anlatan 
Çelik, "Bu tarih 
yazmak değil de *
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Uzmanlardan yaz 
ishali uyarısı

Yüzerken çocukları aenizde yalnız bırakmayın
Şanlıurfa'daki 
çocuk sağlığı ve 
hastalıkları uzman
ları yaz ishalleri 
konusunda vatan
daşları uyardı.
Yaz mevsiminde 
ebeveynleri korku
tan problemlerden 
olan yaz ishalleri 
ile ilgili bilgi veren 
Şanlıurfa ihtisas 
Çocuk Sağlığı 
Merkezi Çocuk 
Sağlığı ve Hasta 
hkları Uzmanı ibra 
him Halil Pakır, 
"Yaz ishalleri, her. 
yaş grubunda olan 
insanlarda ortaya 
çıkmasına rağmen, 
ishaller özellikle 
çocuklar için risk 
oluşturuyor" dedi. 
İshalin yaz ayların
da görülme oran
larının artmasının 
iki ayrı sebebi 
bulunduğunu kay 
deden Pakır, "Birin 
ci neden havaların 
ısınması nedeniyle 
besinlerin daha 
kolay bozu İması, 
İkincisi ise artan 
sıvı ihtiyacı nede 
niyle her durumda 
sıvı alma isteğinin 
mikrop alma riskini 
artırması. İshallerin 
ortaya çıkmasında
ki bir başka önemli 
etken ise hijyen 

kurallarına uyulma- 
masıdır. İshale yol 
açan etkenler ara 
sında, virüsler, 
bakteriler ve paraz
itler başta geliyor. 
Etkene bağlı olarak 
da tedavi farklılaşı 
yor. Ancak yaygın 
olarak görülen ıs 
hal nedenleri ara 
sında virüsler ön 
sırada geliyor. Bak 
teriler ise besin 
zehirlenmeleri ve 
buna bağlı ishal 
lere neden oluyor. 
Çocuklarda yüzde 
10 sıvı kaybı bile 
sıvı dengesini etki 
leyerek genel duru
munun bozulması
na neden olabiliy
or. O yüzden sıvı 
kaybı çocukları 
önce halsizleştiri 
yor, sonra hareket- 
sizleştiriyor ve bil
inç kaybına kadar 
gidebilen durumlar 
olabiliyor. Daha 
az yağlı yemekler 
tercih edilmelidir. 
Ailelerin dikkat 
etmesi gereken 
nokta çocuk halsi
zleşmeye başlamış 
sa ve ağızdan sıvı 
alımı sağlanamıy
orsa mutlaka 
doktora başvur
malılar" uyarıların
da bulundu

Çocukları denizde 
yüzerken yalnız ba 
şına bırakılmaması 
gerektiğini belirten 
Sualtı Samsun İl 
Temsilcisi Dr. Gürol 
Özoral, aileleri 
uyardı.
Son günlerde boğul
ma olaylarındakiT 
artışa dikkat çeken 
Dr. Özoral, "Türki 
ye'de son on yılın 
istatistiklerine 
bakıldığında nere 
deyse her sene yak
laşık bin kişi boğul
ma neticesinde ha 
yatını kaybediyor. 
Trafik kazalarından 
sonra en sık ölüm-

>■ lerin yaşandığı ka 
zaları boğulmalar 
oluşturuyor. Son 
haftalarda tüm 
sahillerden onlarca 
boğulma vakaları 
bildiriliyor. 
Havuzlardan ve 
sahillerden birçok 
boğulma haberleri, 
yanlış atlamalara 
bağlı çakılmalar, 
boyun kırıkları, ne 
ticesinde ölümler ve 
sakatlıklar birçok 
aileyi mağdur 
bırakıyor. Boğulma 
olayları ile en çok 
çocukların karşı 
karşıya geliyor. 
Aileler denize ve 
havuza giren çocuk
larının mutlaka 
yanında yüzmeli ve 
onlarla birlikte 
hareket edip onları 

göz teması ile takip 
etmelidir. Çocuk
larınızı sahilde ve 
denizde yalnız bırak
mayın. Bir anlık değ
ginlik küçük çocuk
ların hayatına mal 
olabilir. Su üstünde 
ya da su kenarında 
bulunan ve bulun
ması gereken herke 
sin yüzme, kurtar
ma, ilkyardım ve 
temel yaşam desteği 
bilgisinin olması 
gerekir" dedi. 
Boğulma olayı yaşa 
yanların büyük bir 
kısmının yüzme bi 
lenlerden oluştuğu 
nu ileri süren Dr. 
Gürol Özoral," Nere 
de olursa olsun, ne 
kadar sağlıklı olur
sanız olun ve ne ka 
dar iyi yüzme bilir 
şeniz bilin, yine de 
yalnız başınıza suya 
girmemeniz gerek
tiği kuralını aklınızda 
tutmalısınız. Alkol 
aliminin ardından 
yüzme ya da gezi 
amaçlı tekne gezisi, 
suda boğulma ola 
siliğini artırmaktadır. 
Plajlarda, havuzlar
da ve teknelerde can 
simitlerinin bulun
ması ve bunların 
yeterli sayıda olması 
çok önemlidir. 
Plajlarda ve yüzme 
havuzlarında çalışan 
personelin can kur
tarma ve temel ya 
şam desteği eğitim

lerini almış olmaları 
gerekmektedir" 
diye konuştu. 
Özellikle Karadeniz 
sahilleri açık deniz 
sahilleri olduğunu 
ve dalga yüksek
liğinin insanı aldat
tığını belirten Dr. 
Özoral, "Dalga 
oluşurken, insanı 
deniz çekiyormuş 
gibi gelebilir. 
Samsun sahili 
kumluktur, kıyıya 
yakın dalyanlar 
oluşmuştur. 
Dalyanlar denizin 
içinde dalga tarafın
dan oluşmuş kum 
pepeleridir. Dalgalı 
benizde dalganın 
etkisiyle birden 
denizin ayağınızın 
altından gittiğini 
sanırsınız bu tama
men dalganın sizi 
yükseltmesindendir. 
Suda ani panikleme 
insanın gereksiz 
efor sarf etmesi 
beraberinde tüken
meyi getirir ve 
istenmeyen 
sonuçlar doğabilir. 
Bu yüzden denize 
yalnız ve alkollü 
iken girmeyiniz.
Dibini görmediğiniz 
suya atlamayınız. 
Çocukları sahilde 
ve denizde yalnız 
bırakmayınız" 
şeklinde konuştu. 
Boğulma vakasıyla 
karşılaşıldığında 
mutlaka soğuk 

kanlı olup öncelikle 
112 Ambulans 
Servisi'ni arayarak 
olay yerine profes 
yönel yardım 
çağrılması gerektiği
ni kaydeden Dr. 
Gürol Özoral, 
sözlerini söyle 
tamamladı: "Can 
kurtarma konusunda 
eğitimli değilseniz, 
boğulmakta olan 
bir insanı kurtarmak 
amacıyla suya 
girmeyin. 
Üzerinizdeki ceket, 
bir dal parçası, 
teknedeki can 
simidi, kürek, 
halat benzeri 
malzemeleri kulla
narak, kişiyi sudan 
çıkarmaya çalışın. 
Boğulmakta olan 
kişi, can havliyle 
sizi de suyun dibine 
çekebilir. Olay 
yerine profesyonel 
yardım gelene 
kadar boğulmuş 
olan kişi, sırtüstü 
sert bir yere 
yatırılarak temel 
yaşam desteği 
uygulamalarına 
başlanır. Bunun 
için hava yolu açık
lığı sağlanmalı 
ve gerektiğinde 
solunum desteklen
melidir. Gerektiğinde 
göğüs masajına 
başlanmalıdır. 
Bilgi ve doğru 
uygulama hayat 
kurtarır"

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BölŞef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174 
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

B V B

j

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

■
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 qq
Sahil Dev. Hast. e *ı
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 01 * 1 u
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 4521 -111

Su Arıza Yalnyz 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
7 Ağustos 2008 Perşembe 

YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 83

Tel: 512 H 45 GEMLİK

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3129 
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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TEŞEKKÜR
Oğullarımız Barış ve Özgür’ün 

sünnet düğününe katılarak bizleri onurlandıran 
İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet BAYGÜL’e, 

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet TURGUT ve eşine, 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet GÜLER ve eşine, 
siyasi parti temsilcilerine, kurum ve kuruluş yetkililerine, 

hizmetleri ile bizleri mutlu kılan
Atamer Turistik Tesisleri yetkililerine, 

Umurbey Belediye Düğün Salonu yetkililerine, 
Alp Davet Organizasyon’a, 

mutluluğumuzu bizlerin yanında olarak paylaşan tüm dostlarımıza, 
telefon ve internet yoluyla bizlere ulaşanlara, 
çelenk ve çiçek gönderenlere teşekkür ederiz.

Serap & Kadri GÜLER

Tarihi eserlerin onanını
için yeni hir kaynak

hayata geçiyor

Bilim Merkezi için 6 il 
kıyasıya yarışıyor

Tarihi ve kültürel 
varlıkların 
korunması 
ve bakımı için 
yeni bir kaynak 
hayata geçiyor. 
Emlak vergilerinden 
oluşacak kaynağın 
bir bölümünün 
doğrudan valilerin 
kullanımına verilme
si hedefleniyor. 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul 
Günay, konuyla ilgili 
yasa çalışmalarına 
hız verdiklerini 
söyledi.
Tarihi Kentler 
P'rliği’nin 2007 yılı 

ma ödülleri 
jl'da 
arini buldu, 
kent

dokularını ve 
kültürel mirası 
koruma ve yaşatma 
alanında projeler 
ve uygulamalar 
yapan 9 belediyeye 
ödülleri verildi. 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul

Günay, tarihi eser
lerin onarımı için 
emlak vergilerinden 
ayrılan yüzde 
10'luk payın daha 
verimli kullanılması
na yönelik çalış
malar yaptıklarını 
söyledi.

TÜBİTAK tarafından 
Türkiye'de ilk kez 
kurulacak Bilim 
Merkezi için Konya 
seferber oldu.
TÜBİTAK tarafından 
kurulacak ve 6 ilin 
talip olduğu Bilim 
Merkezi için Konya 
Büyükşehir.
Belediyesi, İl Özel 
İdaresi, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 
ile Sanayi Odası 
yetkilileri bir araya 
geldi.
II Özel İdaresinde 
yapılan toplantıda 
Konya Organize 
Sanayi Bölgesi 
tarafında Bilim 
Merkezine 99 bin 
386 metre kare 
yüzölçüme sahip bir 
arsanın tahsis edile
ceği kaydedildi.
Bilim Merkezi kurul
ması ve gerekli 
desteğin sağlan

ması için Konya II 
Genel Meclisinde 
oybirliği ile karar 
alındı.
Konya'nın her 
geçen gün sanayi, 
ticaret, tarım ve tur
izmde önemli 
mesafeler aldığını 
ifade eden İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Mustafa Sabri Ak, 
"Bilim Merkezinin 
ilimize kurulması 
için gereken her ■ 
türlü çalışmayı ve 
kolaylığı KonyalI 
bürokrat ve yöneti
ciler olarak yerine 
getireceğiz.
Amacımız gelişen 
teknolojiye paralel 
olarak gelişmişlik 
seviyesine bir adım 
daha atmaktır” dedi. 
Kurulacak üniver
sitenin Avrupa 
ülkelerinde mevcut 
olduğunu belirten 

Ak, "her yaştan 
farklı birikime sahip 
insanları bilimle 
buluşturmak, bilim 
ve teknolojiyi 
toplum için anlaşılır 
hale getiren etk
ileşimli öğretim yap
mayı amaçlayan bir 
eğitim verilecek. 
Konya olarak bu 
merkezi önemsiy
oruz ve ilimize yapıl
ması için gereken 
birlik ve beraberliği 
göstereceğimizden 
hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın" 
diye konuştu. 
Başkan Ak, Bilim 
Merkezi için 
TÜBİTAK'ın 12 
milyon YTL destek 
sağlayacağını dile 
getirerek, "özel 
İdare ve diğer birim
ler, üzerine düşen 
görev ne ise onu 
yerine getirecek.



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

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLARA 
HAFTADA6SAAT 

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

Okutmak için verdiği 
altınları çalındı

Bursa'da, alışveriş yapan bir 
çiftin, hayır yapmak amacıyla 
'Okutmak' için altınlarını alan iki 
kişi kayıplara karıştı. Sayfa 8’de

Gemlik Otobüs Terminali’nde çalışmalar bütün hızıyla sürüyor

Terminal hayranı
öncesine hazırlanıyor

Gemlik Otobüs 
Terminali, Eylül 
ayının sonunda ilçe 
halkının hizmetine 
girecek. Terminalin 
kapalı alanları 
tamamlanırken, 
yolcu bekleme 
yerleri ile otobüs 
peronları binalarının 
monte edildiği 
çevre düzenleme 
çalışmalarının da 
başladığı öğrenildi. 
Haberi sayfa 3’de

Gemlik Yarı Açık 
Cezaevinden 
kaçan firari 

Bursa’da yakalandı

3 Nisan günü Gemlik Yarı Açık Ceza 
evi'n den firar ettiği ve 69 suç kaydının 
bulunduğu öğrenilen Şaban Gümüş, 
Bursa’da yakalandı. Haberi syf4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Hiroşima
Hiroşima adı küçüklüğümde beynime kazın

mış. Hiroşima eşittir, atom bombası...
İkinci Dünya Savaşı devam ederken, Amerika 

Birleşik Devletleri, donanmasına intihar 
saldırısı yapan Japonların Hiroşima kentine, 6 
Ağustos 1945 günü Atom bombası yağdırdı.

Atom bombasının çıkardığı nükleer enerji ile 
ilk anda 70 bin insan buharlaştı. Dev. sayfa 5'de 

lllıııanyalı Tuğha, Kumlanın 
en güzeli seçildi

Küçük Kumla’da her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen yaz şenlikleri başladı, 
güzellik yarışması birincisi Almanya'da 
yaşayan 18 yaşındaki Tuğba Yüksel 
olurken, Küçük Kumla Bele diye Başkanı 
Eşref Güre yarışmada birinci Tuba 
Yüksel'in hem tacını taktı hem de bir altın 
bilezik hediye etti. Haberi sayfa 12’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M tı w Goto ta Mink
Çorum ■ Gemlik

Çorumda doğdu..
Gemlik'te serpildi..
Şimdi dünya markası..
Türkiye'den Avrupa'ya oradan da ABD'ye 

uzanan bir yelpazede ürünleriyle boy gös
teriyor.

BAKTAT'dan söz ediyorum.
10 yılı aşkın bir süredir Gemlik'te de 

faaliyet gösteriyor..
Doğal olarak Gemlik; BAKTAT'ın dünyaya 

açılan penceresi olmuş..
Ve dönem içinde şirket merkezi de 

Gemlik'e taşınmış..
Şimdi hem ilçede istihdama katkı sağlı 

yor..
Hem de verdiği vergi ve yarattığı katma 

değerle ilçemizin devletten daha çok pay 
almasına neden oluyor.

Bir de tanıtımsa! katkısı var...
Gemlik...
Dünyaca tanınan bir ilçe ...
Özellikle zeytin, gıda ve gıda sanayicin 

ğinde oldukça özgün bir konuma sahip ..
BAKTAT da bu tanıtıma önemli bir tuğla 

koyuyor..
Tıpkı gıda kulvarında koşan partnerleri 

S-Olive, Durmaz, Rıfat Minare, Girgin gibi..
Türkiye..
Üretmek zorunda..
Tarım aslında ülkemizde önemli bir 

i potansiyele sahip.
Öteden beri uygulanan yanlış ve çarpık 

। politikalar yerine doğru ve bilinçli yöntem
ler hem çiftçiyi teşvik eder hem de daha 
çok ve kaliteli üretim yapılarak yüksek 
oranlarda ihracat gerçekleşebilir.

Yer altı ve yer üstündeki zenginlikleri 
işleyerek pazarlamak ve ülkeye kaynak 
sağlamak, dolayısıyla artan nüfusu 
işgücüne dönüştürmek gerek..

Gemlik'te ve Türkiye'de tarımsal ürünleri 
değerlendiren fabrikaların sayısının artması 
ulusal kalkınmanın ana unsurlarından..

O zaman
Kaliteli üretim yapılıyor..
İhracata yönelmiyor..
Yatırım yapılarak kapasite geliştiriliyor.
Daha çok insan çalıştırılarak "aile 

ekonomilerinin" de güçlenmesine önayak 
olunuyor..

Doğal olarak;
Büyük işletmelere düşen ekonomik 

işlevlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk pro
jelerine de katkıda bulunmak..

Çünkü..
Devlet gücünü rasyonel kullanamadığı 

için özellikle eğitimde,sağlıkta "yardımse 
ver" yurttaşların desteğine gereksinim 
duyuyor..

BAKTAT'da olanakları ölçüsünde ulusa 
desteğini esirgemiyor..

Genel Müdür Ali Baklan'ın odası bu 
anlamda yapılan katkıların "kanıt"larıyla 
dolu..

Şilt, plaket ve beraatlar devletin bir 
teşekkürü olarak duvarlarda ve sergi alan
larında yer alıyor..

Baklan ailesi;
Eğitime destek veriyor..
Sağlık sektörüne katkılarda bulunuyor.
İşin özü kazanıyorlar ama yatlarda katlar

da uçaklarda yemiyorlar..
Verdikleri vergini yanı sıra ;
Okul ..
Hastane gibi insanla doğrudan ilgili 

kurum ve kuruluşlara hem gıda hem de ayni 
yardımlar yapıyorlar..

Ali Baklan'a soruyorum; Politika falan...
Hiç oralı bile olmadan "biz işimize bakı
■uz" diyor ve ekliyor;
"»•j ülkenin politikacıya da ihtiyacı var 

'ak ama..
ılar iş istiyor..İnsanlar aş istiyor., 
'iş" ve "as" yaratıyoruz..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

23-24-25 Ağustos 
2008 tarihlerinde 
yapılacak Gemlik 
Siyah Altın Zeytin 
Festivali etkinlik
lerinde düzenlene 
cek olan konser
lerde İskele Meyda 
nı’nda Gemlikliler 
coşacak.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
geleneksel hale 
getirdikleri festival 
etkinliklerinde 
bu yıl iki gün arka 
arkaya güçlü 
isimlerin katılacak
ları konserlerin 
düzenlendiğini 
müjdeledi.
23 Ağustos 2008

CtMIllIfMIlröMElEhOİpiElİ 
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 serâmik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 

3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne

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

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

akşamı İskele 
Meydanı gençlerin 
gözde ismi Gökhan 
Ozen'le birlikte 
olacak ve onun 
şarkılarıyla 
coşacaklar.
24 Ağustos 2008 
akşamı ise Türk 
Sanat Müziği 
sanatçısı Sibel 
Can Gemliklilerle

buluşacak.
Bu yılki festivalin 
çok eğlenceli 
ve renkli geçeceğini 
söyleyen 
Başkan Turgut, 
festivalin son 
akşamında ise 
festivale avdetli 
konuk folklor ekip
lerinin gösteri 
yapacağını söyledi.

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Gemlik Otobüs Terminali’nde çalışmalar bütün hızıyla sürüyor

Terminal, havram
öncesine hazırlanıyor

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Sayfa 3

YazıYORUM

Gemlik Otobüs Terminali, Eylül ayının sonunda ilçe halkının 
hizmetine girecek. Terminalin kapalı alanları tamamlanırken, 

çevre düzenleme çalışmalarına da başlandı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılmakta 
olan Gemlik 
Otobüs Terminali'n 
de çalışmalar son 
hızıyla sürüyor. 
Bir süre önce 
Terminal alanını 
gezerek bilgi 
alan Bursa Büyük
şehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, yaptığı 
açıklamada Gemlik 
Otobüs Terminali'ni 
Ramazan Bayramı 
öncesinde 
hizmete açacak
larını bildirmişti. 
Umurbey yolundan 
inerek Terminal 
alanının içinden 
ilçe merkezine 
bağlanan köprünün 
yapılmasından 
sonra dere boyuna 
inen bağlantılarının 
da düzenleme 
çalışmaları 
başlatıldı.
Yolcu bekleme 
yerleri ile otobüs 
peronları binalarının 
monte edilmesiyle 
son şeklini almaya 
başlayan otobüs 
terminalinde 
çevre düzenlemesi 
başlatıldı.
Eylül ayının son 
haftasında yani 
Ramazan Bayramı 
öncesinde düzen
lenecek törenle • 
hizmete açılacak 
olan Gemlik 
Otobüs Termina 
li’nin dere boyu 
ile otobüslerin 
bekleyeceği 
alanlarda çevre 
düzenlemesi 
yapılıyor.
Otobüs firmalarına 
kiralanacak bilet 
gişelerinin yer 
alacağı Terminal 
binasının hizmete 
açılmasıyla birlikte 
yurdun çeşitli illeri 
ne sefer yapan 
otobüsler ile 
Gemlik Bursa 
arasında 
yolcu taşıyan 
otobüsler de 
Terminal’den

hareket edecekler. 
Ayrıca, beldelere 
çalışan yolcu 
otobüslerinin de

terminalden 
hareket edeceği, 
şehir içi otobüslerin 
terminal binasından

ilçe merkezine 
ring seferler 
yapacağı 
öğrenildi.

İşin doğrusu bu....

Güngören’de alçakça, sadistçe bir katliam 
yaşandı..

Böyle bir felaketi yaşamış bir toplumun 
Başbakanı

Tayyiç Erdoğan, masum insanların vahşice 
öldürüldüğü böyle bir günde böy le laf 
salatasıyla dolu, sıradan bir konuşma yapma
malıydı.

Türk insanı büyük acı ile derin bir ruh 
çöküntüsüne sürüklenmiş ve hepsi bu duruma 
isyan eder halde idi. 1

Bence Başbakan Tayyip Erdoğan;
Acı ve hınç içinde ki halkına seslenirken, 

Güvenlik güçlerinin böyle büyük bir eylemle 
ilgili istihbarat alamamasının hesabını Sora
cağını, bunun sorumluları hakkında gereken 
işlemleri yaptıracağını, Önlemler alacağını 
söylemeliydi..

Bundan sonra böyle büyük eylemler daha 
sahneye konmadan, istihbaratının yapılarak 
önlem alınacağı konusunda vatandaşlara 
güvence vermeliydi.

Sayın okurlar şunu iyi bilin ki;
Terörist veya teröristler kim bilir nere lerden, 

belki de yurtdışından gelip ellerini kollarını sal
layarak bombayı Güngören’in işlek yerine yer-’i- 
(eştirdiler. İstanbul polisi bundan öncekilerde 
olduğu gibi bu eylemde de seyirci kaldı; sınıfta 
kaldı..

Başbakan bunu düşünerek konuşsa daha iyi 
olurdu..

Sayın okurlarım ne kadar acı ki,
Polis, terör örgütlerinin nefes alışlarını 

izleyeceğine, Ergenekon denen saçmalı ğın 
peşine düşmüştü.

Teröristler yerine hükümete muhalefet 
yapanların nefes alışverişlerini dinlemeye ver
mişti kendini.

Sonuç, alçaklar insanlarımızı havaya uçurup 
çoluk çocuk demeden onları paramparça ettiler.

Hükümet yalakası olmayan köşe 
yazarlarının tümü bendeniz de binlerce kez 
uyardı iktidarı.

"Yapmayın etmeyin, tarikatların devletin 
içine, polisin içine çöreklenmesine izin verme 
yin..

Özellikle bunların poliste egemen olmasını 
önleyin.

Sonra bunun faturası ağır öderiz" dedik..
Ama iktidar bu uyarıları sürekli kulak arkası 

etti.
Başbakan ve AKP’li aklievveller;
"Bana karşı olan kurum ve kişileri nasıl çö 

kertirim, onların başına nasıl çorap örerim"in 
derdine düştü.

Gözü başka bir şey görmez oldu.
İşte işin doğrusu bu...
PKK’nın bu eylemi inkâr etmesi inandırıcı 

değil.
Böyle insanlık dışı eylemi içerden ve dışar

dan gelen sert tepkilere, suçsuz, çocukların 
ölümü karşısında bunları üstlenmek hiçbir terör 
örgütünün işine gelmez.

Herkes biliyor ki, masum insanların 
öldürülmesini Türkiye’ye yönelik böyle büyük 
ve vahşi bir eylemi.

iki örgütün dışında hiçbir terör grubu 
gerçekleştirmez.

El Kaide ve PKK. Uzmanlara göre bu eylem 
çok büyük olasılıkla PKK’nın işi.

Batılı ülkelerin gösterdikleri tepkilere 
gelince...

Hepsi sahte... hepsi yalan.
Batılılar hiçbir zaman teröre karşı 

Türkiye’nin yanında olmadılar.
Yıllar yılı PKK’ya her türlü desteği verdiler.
Onları korudular, sakladılar, yardım ettiler. 

Şimdide ediyorlar.
Şimdi boşuna timsah gözyaşlarını 

dökmesinler....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zc%25c3%25a2n
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Çemlilı Varı Açık Cezaeıri nden 
Kaçan firari Bıırsa'da yakalandı

Bursa’nın en büyük 
firmaları açıklandı

Bursa'da, arkadaşıy
la beraber polisten 
kaçarken otomo
biliyle kaza yapan 
cezaevi firarisi, 
elinde silahla 
bacasından 
girdiği bir dairede 
evsahibi tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 

I göre, 07 ZJ 161 
I plakalı beyaz 

renkli Hyundai 
Accent marka 
otomobil.içinde

| Gemlik Açık x
[ Cezaevi’ndep 
| firari Şaban 

Gümüş (25) ile 
kayınbiraderi 
Cemalettin Y’nin 
bulunduğu ihbarını 
alan güvenlik 
güçleri, harekete 
geçti. Otomobili 
Esentepe kavşağın
da fark eden 
ekipler, dur 
ihtarında bulundu. 
Dur ihtarına 
uymayan iki 
kişi, Sönmez 
Filament Köprülü 
Kâvşağı'nda 
kaza yaparak durdu. 
Bundan sonra 
yaya olarak kaç
maya çalışan iki 
kişiden Cemalettin 
Y, kısa sürede 
polis tarafından 
yakalandı.
Elinde tabanca ile 
kaçan firari Şaban 
Gümüş ise, 
Akpınar 
Mahallesi'nde 
kapısı açık olan 
bir apartmana girdi. 
3. kata kadar koşan 
Gümüş, silahını 
göstererek

girdiği dairenin 
banyosundan 
havalandırma 
boşluğuna çıkarak, 
buradaki plastik 
boruyu kullanıp 
aşağı inmeye 
başladı. Bu 
sırada tabancasını 
düşüren firari 
Gümüş, apartmanın 
birinci katının 

banyosuna 
girmeye çalıştığı 
sırada, bir fabrikada 
gece vardiyasında 
çalıştığı için gündüz 
uyuyan Erdem 
Bulutçu tarafından 
yakalandı.
Firariyi polise 
teslim eden Bulutçu, 
gürültü üzerine 
uyandığını, 

dış kapıyı açtığında 
gürültünün 
banyodan geldiğin 
fark ettiğini 
belirterek, olayı 
şöyle anlattı:
"Evde uyuduğum 

sırada gürültüye 
uyandım. Dış kapıyı 
-açıp dışarı baktım 
ama gürültünün 
banyodan geldiğini 
fark ettim. İçeri 
girdiğimde 
havalandırma 
boşluğundan 
inmeye çalışıyordu. 
İnmesine yardım 
ettim ve hemen 
boğazına yapıştım, 
'ne oluyor' 
dediğimde, 'ne 
olur beni sakla, 
beh hırsız değilim, 
çocuğum var, 
borçlarım var' 
dedi. Ben de, 
’yukardakilerin de 
borcu var' dedim.. 
Telefonumu alarak 
polisi aramak 
istedim. Beni 
durdurmaya 
çalıştı. Bunun 
üzerine kapıya 
kadar sürükledim 
ve polis çağırmak 
için dış kapıyı 

kaçtım. Polis zaten 
apartmandaymış, 
geldiler ve aldılar." 
3 Nisanda 
Gemlik Yarı Açık 
Cezaevi'nden 
firar ettiği ve 69 
suç kaydının bulun
duğu öğrenilen 
Şaban Gümüş, 
yeniden cezaevine 
gönderilirken, 
ifadesi alınan 
kayınbiraderi 
serbest bırakıldı.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
(BTSO) 11 yıldır 
gerçekleştirdiği 
'Bursa’nın 250 Bü 
yük Firması Araştır 
ması'nın 2007 yılı 
sonuçlarında ilk 
sırayı 4,3 milyar 
YTL'lik ciro ile ge 
çen ve önceki yılın 
şampiyonu OYAK- 
Renault aldı, ikinci 
sırayı Tofaş A.Ş, 
üçüncü sırayı Bos 
ch A.Ş'nin aldığı 
çalışmada, 250 
büyük firmanın 
2007 yılı toplam 
satışları 30 milyar 
YTUyi buluyor. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından 
bu yıl onbirincisi 
yapılan 'Bursa’nın 
250 Büyük Firma 
Araştırması' sonuç 
lan, BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez tara 
fından düzenlenen 
bir basın toplan 
tısıyla açıklandı. 
Şirketlerin 2007 yılı 
içindö yaptıkları net 
iç ve dış satış (ciro) 
tutarları esas alı
narak oluşturulan 
araştırmada, OYAK 
Renault, 4,3 milyar 
YTL ile Bur sa'nın 
en büyük firması 
oldu. İkinci sırayı 
3.6 milyar YTL'lik 
toplam sa tışla 
Tofaş Türk 
Otomobil Fabrika 
lan alırken, Bosch 
Sanayi ve Ticaret 
AŞ ise 1.4 milyar 
YTL'lik ciro ile 
üçüncü sırada yer 
aldı. 2007 yılında 
250 firmanın top 
lam cirosu 30 mil
yar YTL olarak 
açıklandı. 250 fir
manın toplam ciro
sunda bir önceki 

yıla oranla yüzde 
10.2 oranında artış 
meydana geldi. 
Toplam cironun 
yüzde 45'ini 250 
firma içerisinde yer 
alan ilk 10 firma 
gerçekleştirdi. 
Bursa’nın 250 
büyük firması ara 
sına giren şirket
lerin sektörel dağılı 
mı incelendiğinde 
yüzde 24,4'lük 
payla otomotiv ana 
ve yan sanayi ilk . 
sırada yer alırken, 
cirolar toplamında 
da yüzde 44.5 ile 
yine otomotiv ana 
ve yan sanayi birin
ci oldu.
Sıralamada yer 
alan şirketlerin 61'i 
otomotiv ana ve 
yan sanayii, 6O'ı 
tekstil ve konfek
siyon, 38'i gıda 
tarım ve hayvan 
cılık, 29'u makine 
ve metal, 14'ü inşa 
at, 5'i ağaç-orman 
ürünleri ve mobil 
ya, 5'i enerji 
elektrik ve elek
tronik, 5'i kimya, 
5'i plastik kauçuk 
ve sünger, 4'ü 
çimento-toprak 
ve madencilik 
ürünleri, 4'ü 
nakli ye ulaştırma, 
2'si turizm, 1 
basın yayın mat
baacılık ve amba 
laj, 1'i de deri 
kürk ve ayakkabı 
alanında faaliyet 
gösterdiği belirlen
di. 16 firma ise 
muhtelif iş kolların
da çalışmalarını 
yürütüyor. 250 
firmanın 2007 yılı 
sonu itibariyle iş 
imkanı sağladığı 
kişi sayısı 105 bin 
763 kişiyi buldu. 
225 firma 2007'yi 
karla kapattı.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
ATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Hiroşima...
O günlerde birkaç ülkenin 

elinde bulunan Atom Bomba 
sini kimse kullanmaya cesaret 
edemiyordu.
Hiroşime’ya atılan atom 

bombasının ilk andaki 
korkunç etkisini, bu kez bom
banın çıkardığı radyasyon 
ikiye katladı.

140 bin ölü daha..
Hiroşima yok oldu.
Kilometrelerce uzaklara yayılan radyas 

yonun etkisinden insanlar ölmekle 
kalmadı, birçoğu da sakat kaldı.
Binlerce insan kayboldu.
Her yıl 6 Ağustos günü Japonya da 

ulusal yas vardır.
Bu yıl Hiroşima ’daki ölenler için düzenle

nen törenlere 45 bin japon katılmış.
Kaybolanları arayanlar mum yakarak 

dualar etmişler ve “Nükleer silahlara 
Hayır" demişler.

Dünyanın en gelişmiş ve en güçlü ülkesi 
ABD’nin vahşi yüzünü İkinci Dünya 
Savaşı’nda Japonya’da gördük.
Amerikalılar, Hiroşima’ya atom bombası 

attıkları için insanlık suçu işlediler.
Ama, yargılanmadılar.
Savaş suçlusu sayılmadılar.
Uzak doğudaki Amerikan çıkarları, batı 

nın çıkarlarıyla örtüşünce, bombadan 
sonra silahlarını bırakıp teslim olan

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Japonlar karşısında muzaffer sayıldılar. 
Bugün dünyanın dört bir köşesinde 
“Nükleer silahlara ve nükleer enerjiye 
karşı insanlar mücadele ediyor.

Bu enerjinin insanlık için felakete 
neden olduğunu söylüyorlar.

Nükleer ererjinin bu denli korkutucu 
olması ister istemez uluslar camiasını 
harekete geçirdi ve nükleer enerjiyi 
sınırlama kararları alındı.

Bugün birçok ülkenin elinde bir nük
leer silah olan Atom Bombası var.

İran’ın nükleer santrallar kur
duğunu son yıllarda duyuyoruz.

ABD İran’a da saldırmak için 
sürekli bu konuyu işleyerek 
Iran ’ı tehdit ediyor.

Dünkü yazımda Türkiye 
ziyaretinde Anıt Kabir’i ziyaret 
etmeyeceğini bildiren şu İran

Cumhurbaşkanı Ahmedinejad var ya. 
Bush’un tehditlerini dikkate almıyor. 
O da nükleer güce sahip olmak istiyor. 
Bu da Türkiye için aynı bir tehlike.. 
Dünya insanlık tarihi insanlık ayıpları 

ve suçlarıyla dolu.
Bu tarih hep kanla yazılmış.
İnsanlar var oldukça birbirlerini boğaz 

lamışlar.
Hala da boğazlamaya devam ediyorlar. 
Yanıbaşımızdaki Irak’a bir bakın.
Aynı ABD, bir zamanlar Irak’ta kimya 

sal silah üretiliyor gerekçesiyle bu 
ülkeyi kana boğdu.

Biz de onlara destek verdik.
Vermeye devam ediyoruz.
Yani insanlık suçuna iştirak 

ediyoruz.
Hıristiyan dünyası eliyle müslüman- 

ların boğazlanmasına seyirci kalmıyor, 
yardımcı oluyoruz.

Gaddar ve vicdansız bir dünyada 
yaşıyoruz.

İnsanlık ayıplarıyla dolu bir dünyada.

Halkbank Müdürü
görevine başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Abdullah Kaya'nın 
Genel Müdürlük 
bünyesine tayinin 
ardından Halkbank 
Gemlik Şubesi 
Müdürlüğü'ne 
atanan Şeydi 
Gazi İbili görevine 
başladı.
15 yıl süreyle Bursa 
Merkez'de görev 
yapan İbili, 
Kırşehir'deki 
görevinden 
Gemlik Şubesi 
Müdürlüğüne 
atandı.
İbili'nin göreve 
başlaması 
nedeniyle 
kendisini ziyaret 
eden İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener 
ile yönetim 
kurulu üyeleri 
hoş geldiniz 
diyerek başarı 
dileklerinde

bulundular.
20 yıldan bu 
yana bankacılık 
görevinde hizmet

veren 2 çocuk 
babası Şeydi 
Gazi İbili, 
Gemlik'e taşındı.

KAYIP İmam Hatip Lisesinden aldığım tastiknamemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. GAMZE GÜRBÜZ

aa Özdilek Müşteri Hizmetleri

(»ilikle 02245136800
»it «M w a B v özel gûnlerİnIze servis temin edLIÖZEL GÜNLERİNİZE SERVİS TEMİN EDİİR

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

Servislerimiz 26.07.2008 * 30.09.2008 tarihleri arasında geçer lidir.

ö;

ÖZDİLEI

ZDİLEK

Ce DÖNÜŞ

-B.KUh

i DURAK!

İLA

/ESAATL ERİ

12.0uralc B.Kumla 12:00 15:00 18:00 20:30 — 

_____________

11,Durak: Ekşioglu 12:02 15:02 18:02 20:32
■

10,Durak:A!tay Sitesi 12:04 15:04 18:04 20:34 —

S.Öurak: Yeni Seçkin Sit 12:06 15:06 18:06 20:36 —

8,Durak: Kumtur 12:08 15:08 18:08 20:38 —

T.DurafcErsoykent Sitesi 12:10 15:10 18:10 20:40

6.0urak! Cankurtaran Cd. 12:12 15:12 18:12 20:42 —

S.Durak: Uzmanlar 12:14 15:14 18:14 20:44 M.

4.Durafc Cami 12:16 15:16 18:16 20:46

3.Duralc Sanşen Sitesi 12:18 15:18 18:18 20:48 —

2.Durafe Orman Kampı 12:20 15:20 18:20 20:50

1. Durak: Çamlık 12:22 15:22 18:22 20:52 —

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Merinos kamlarını açıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan projelendirilen 
ve inşaatının önemli 
bir bölümü tamam
lanan Merinos 
Parkı’ndaki ilk 
işletme olan Hayat 
Lokantası 11 
Ağustos Pazartesi 
günü açılıyor. 
Cumhuriyet dönemi 
sanayileşmesinin en 
önemli atılımların- 
dan biri olan ve yal
nızca Bursa’nın 
değil, Türkiye’nin 
kalkınmasında 
önemli paya sahip 
Merinos Fabrikası, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
projesi ile adeta 
küllerinden 
yeniden doğdu. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yaklaşık 300 bin 
metrekare alan 
üzerinde proje
lendirildiği ve 
bünyesinde, Atatürk 
Kohğre ve Kültür 
Merkezi’ni de 
barındıran Merinos . 
Projesi’nin, park ve 
kültür merkezi 
bölümlerinin 
inşaatında sona 
yaklaşıldı. Devasa 
boyuttaki yeşil 
alanları, farklı bitki 
örtüsü ve doğal 
güzelliği ile şehrin 
ortasında yeni bir

yaşam merkezi 
haline gelen Merinos 
Parkı’nın yanı sıra 
belediyenin kültür, 
sanat ve sosyal bir
imlerinin hizmet 
merkezi haline gelen 
kültür merkezi 
inşaatlarında son 
rötuşlar yapılıyor. 
Belediyenin bazı 
birimlerinin kültür 
merkezindeki yerini 
aldığı Merinos 
Parkı’ndaki, ilk 
işletme olan Hayat 
Lokantası ise eski 
salaş ambarları adı 
verilen bölgede 11 
Ağustos Pazartesi 
günü hizmet ver 
meye başlıyor.
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel

Sektereterliği, 
BURFAŞ Genel 
Müdürlüğü’nün bazı 
birimleri, Belediye 
Orkestrası Türk 
Sanat ve Türk Halk 
Müziği ve Oyunları 
Bölümleri ile Mehter 
Takımı yaklaşık 60 
bin metrekare alanı 
olan Merinos 
Fabrikası’nın, kültür 
merkezi olarak 

düzenlenen 
bölümündeki yerleri
ni aldılar. Bunların 
yanı sıra park 
içerisindeki, 
kafeteryalar, 
dinlenme alanları, 
yürüyüş ve bisiklet 
yolları da 
önümüzdeki 
süreçte sırasıyla 
BursalIların hizme
tine sunulacak.

Orhangazi 
Belediyesi nden yatalak 

ve engelli hastalara 
evlerinde hizmet

Bursa’nın Orhanga 
zi Belediyesi 
Huzurevi Müdürlü 
ğü'nce başlatılan 
sağlık hizmetleri 
bünyesinde, 
yatalak hastalara, 
engellilere ve 
ihtiyaç sahibi 
hastalara evlerinde 
sağlık hizmeti 
verilecek.
Sözkonusu 
uygulama ile 
rutin enjeksiyon 
ve pansuman 
gibi sağlık 
ihtiyaçları, ihtiyaç 
sahiplerinin evle 
rine gidilerek 
ücretsiz hizmet

KAŞ€ D( lî€KL€M6K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
MİSAATTE 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

verilecek.
Belediye 
Başkanlığımdan 
yapılan açıklamaya 
göre, maddi 
durumu iyi 
olmayan, yatalak 
ve özürlü hastalar 
için başlatılan 
bu proje 
çerçevesinde, 
belediyeyi araya
cak vatandaşların 
telefon ve 
adreslerini t. 
bildirerek gerekli 
ihtiyaçlarını 
belirtmeleri halinde 
görevli sağlık 
ekiplerince adrese 
gidilecek.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

Körlez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
' -tiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Seyfettin ŞEKEBSÖZİ

Dobde lon'un mezarını ziyaret ettik, 
Veda yemeğine katıldık (51

?■ ;'"i|

Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
ve eşi eski Belediye Başkanı 
Dobre lon’un mezarını ziyaret 

ederek çiçek bıraktı.

Protokol ziyaretleri 
tamamlandı, bugün 
kahvaltıya geldik ve 
herkesin istediği yere 
gidebileceğini söyledi 
Başkanımız Mehmet 
Turgut.

Akşama veda 
yemeğine katılacağız, 
o zamana kadar 
serbestiz.

Arkadaşlar çeşitli 
yerlere gezmeye gitti 
ler, ben çok merak 
ettiğim Dobre lon'un 
mezar ziyaretine katıla 
maya karar verdim.

Başkan Turgut ve 
€ şiair yanı sıra bazı 
meclis üyelerimiz de 
rnezar ziyaretine 
geldiler.

İ996-20Ö4 yılları 
arasında Navodarı 
Belediye Başkanlığı 
yapan Dobre lon, 
geçtiğimiz yıl 1 Nisan 
günü 58 yaşında 
Gemlik'i seven bir 
Türk dostu olarak 
vefat etmişti.

Merhum Dobre 
lon'un eşi Elena lon 
bizimde mezarlığa 
gelmemizden çok et 
kilendi ve sarılarak 
bizi öptü.

Çok duygulandım. 
Dorbe'nin mezarı

na Başkan Turgut 
çiçek koydu ve dua 
etti.

Eşi Elena ise mum 
yaktı.

Gemlik ile 
Novadan'nın kardeş 
olmasında büyük 
katkısı olan Dobre 
lon'a görevimizi 
yaparak mezarlıktan 
ayrıldık.

Akşama sadece 
sayılı saatler var, 
otele dönerek akşam 
yemeği için biraz din
lenme fırsatı bulu

BBSte ggi||

yoruz.
Akşam yemeği için 

otelimizin önünden 
otobüse bindik ve 
sahibinin arap oldu 
ğunu öğrendiğimiz 
Majestik otele geldik.

Otelin bahçesinde 
hazırlanan maşalar 
dolu, bizim için 
ayrılan yerlere,otur- > 
duk.

Sahnede çocuklar 
için gösteriler var, 
sihirbazın yardımcısı 
bayanı süpürgeye 
dayayarak havada tut

masını merakla izli 
yoruz.

Yemeklerimiz 
geliyor, tabi her 
zamanki gibi ızgara 
çeşitleri. Yine de 
güzel. Veda yemeğine 
Köstence Valisi ile 
Navodarı Emniyet 
Müdürü de katıldılar.

Navodarı Belediye 
Başkanı Matey< 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
bizlere çeşitli hediye 
ler verdi. Kendisine 
teşekkür ettik. 
Yemekte bizi Dora ,ile. 
Elena yalnız bırak
madı. Yemek otelin 
düzenlediği çeşitli 

Gemlik Belediye Meclis üyeleri veda gecesinde birlikte görülüyorlar

eğlence etkinlikleri ile 
gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar sü 
rerken, biz aynı masa 
yı paylaştığımız bele 
diye meclis üyeleriyle 
güzel bir akşam ye 
meği yiyerek bol bol 
eğlendik.

Meclis üyelerimiz 
arasında çok espiriji.. 
kişiler var, özellikle 
Ali Acar'ın gösterdiği 
performans hepimizi 
memnun etmeye yetti 
Sağolsun, Varolsun.

Yarın Navodarı'da 
son gezme günümüz 
bakalım bizi nereye 
götürecekler.

Devamı Yarın.,

Veda gecesini Majestik Otelde yaptık. Navodori Belediye Başkanı 
Matey Belediye Başkam ve Gemlik heyetine çeşitli hediyeler verdi.

Köstence Valisi Navodari Emniyet Müdürü Navodori 
Belediye Başkanı Matey ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut 

veda gecesinde aynı masayı paşlaştı.
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Okutmah için verdiği 
altılıları çalımlı

18 aiin önce laılıolan riıım motgm tolıımlı
Bursa'da, alışveriş 
yapan bir çiftin, 
hayır yapmak 
amacıyla 'Okutmak' 
için altınlarını alan 
iki kişi kayıplara 
karıştı.
Merkez Nilüfer ilçe
si Karaman Mahal 
leşi Demirci Cadde 
si üzerinde pazarda 
alışveriş yapan 
Emir ve Müzeyyen 
N. çiftinin yanına, 
tanımadıkları 2 kişi 
geldi. Emir ve 
Müzeyyin'i tanıdık
larını göstermek 
için isimleriyle 
hitap eden iki zanlı, 
"Dede ile ninemiz 
vefat etti. Onun için 
sadaka vereceğiz, 
tanıdığınız fakir 
insanlar var mı? 
Evde verilecek 
eşyalar var, onları 
da verelim" dediler. 
Daha sonra bir mik
tar parayı çıkartıp 
Emir ve Müzeyyen

çiftine veren zan
lılar, "Bunları kabul 
ettiğinize dair altın
ları verin, yukarıda 
5. katta dede var, 
ona gösterip kabul 
ettirelim, size de bir 
miktar daha para 
verip dedemin ve 
ninemin hayrını 
dağıtalım" dedi. 
Bu konuşma 
üzerine Müzeyyen 
N, kolundaki 8 bile 
ziği çıkarıp şahsa 
verdi. Bilezikleri ve 
paraları alan şahıs
lardan biri paraları 
okutmak için 
binadan içeri gi 
rerken, altınlarını 
aldıkları aileyi de 
asansöre bindirdi 
ler. Asansörden 
inen aile, iki kişinin 
apartmandan 
hızla uzaklaştığını 
gördü.
Dolandırıldıklarını 
anlayan çift, 
polise başvurdu.

Bursa'da, 10 gün 
önce kaybolan 
yaşlı adam, 
ailesinin 
gazeteye kayıp 
ilanı vermesinin 
ardından 
morgda bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi

Kazım Karabekir 
Mahallesi Vatan 
Caddesi üzerinde 
oturan Hatice 
Arpacı (37) 
babasının tarlaya 
gitmek için 
evden çıkıp geri 
dönmemesi 
üzerine polise 
başvurdu. Tarlaya

bisikletiyle giden 
ancak 10 gün 
boyunca haber 
alınamayan yaşlı 
adam, ailesinin 
bir gazetede ilan 
vermesi üzerine 
Bursa Adli Tıp 
Morgu'nda bulundu. 
Yaşlı adamın, 
tarlasına gittiği

sırada Beşyol 
Kavşağı'nda 
fenalaştığı, 
vatandaşların 
ihbarı üzerine 
112 ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldığı ancak 
kurtarılamadığı 
öğrenildi.

Partalaııms erteli cesedi hulıııula
Bursa'nın Karacabey 
ilçesine bağlı Taşlık 
köyünde, köpekler 
tarafından parçalan
mış bir erkek cesedi 
bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, Taşlık köyünde 
bulunan mısır tar
lasına bakmaya 
giden Süleyman 
Tezcan isimli çiftçi, 
tarlasından gelen 
kötü kokunun kay
nağını ararken mısır-

parçalanmış bir 
cesetle karşılaşınca 
durumu jandarmaya 
bildirdi. Olay yerine 
gelen Karacabey 
Jandarma Komutan 
lığı ekipleri, yaptık
ları incelemede, 
köpekler tarafından 
parçalanarak tanın
mayacak hale 
gelmiş bir erkek 
cesediyle karşılaştı. 
Cesedin mısır tar
lasına 200 metre 
mesafedeki evde

(73) ait olabileceği 
ihtimali üzerinde 
duruluyor.
4 yıl önce eşinden 
ayrıldığı belirtilen 2 
çocuk babası 
Cevdet Dursun'un 
Almanya'da 
yaşadığını ve zaman 
zaman köyüne gel
erek kısa süre 
kaldığını belirten 
kardeşleri Ahmet ve 
Mehmet Dursun, "11 
gündür kendisinden 
haber alamadığımız

arkadaşıyla buluş
muş. Her ne kadar 
ceset tanınmayacak 
halde bile olsa, evin 
yanında bulunan 
kan izleri ve eve 
yakın bir mısır tar
lasında bulunan 
cesedin ağabeyimiz 
Cevdet Dursun'a 
ait olduğunu ve 
kendisinin cinayete 
kurban gittiğini 
düşünüyoruz" 
dedi. Ceset, kimlik 
tesoiti ve ölüm

£

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
yaşayan ve ken
disinden 11 gündür 
haber alınamayan 
Cevdet Dursun'a

ıçm Almanya'ya 
dönmüş olabileceği
ni düşünüyorduk.
En son bir

sebebinin araştırıl
ması için Adli 
Tıp Kurumu'na 
gönderildi.

Her Çeşit Emlak Alim, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

BahaSI İli SMİIİSİIİ Hini cmMu

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa 

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

i 1 b
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.

i

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP
1 : 513 24 74 Fax: 514 10 21

İstanbul Bahçeli 
evler'de 18 yaşında
ki genç, 45 yaşında
ki hurdacı babası ile 
yatakta yakaladığı 
27 yaşındaki sevgili 
sini kafalarına ikişer 
kurşun sıkarak 
öldürdü.
Genç ile kendisine 
yardım eden kuzeni, 
cesetleri ayrı ayrı 
çuvala koydu. 3 gün 
sonra cesetleri tesa 
düfen bulmuş gibi 
polisi arayan genç, 
çelişkili konuşunca 
yakayı ele verdi. 
Zanlı gencin ilk ifade 
sinde, "Annemi 
aldattığı için öldür 
düm" dediği öğrenil
di. Hurdacılık yapan 
45 yaşındaki Turgut 
Avanes, 3 gün önce 
evden çıktı. Ancak 
bir daha eve dönme
di. Bunun üzerine 
ağabeyi Mu zaffer 
Avanes, polise karç 
deşinin kayıp oldu 
ğunu bildirdi. Polis 
de kayıp adamı ara 
ma çalışmalarına 
başladı.
Önceki sabah

ağabey Muzaffer 
Avanes, yeğeni Tur 
gay ile hurdacı 
dükkânına geldiğin 
de, iki çuval içinde 
Turgut Avanes ile 
müzikholde çalışan 
sevgilisi Hayriye 
Ergin'in cesetlerini 
buldu. Öldürülen 
adamın oğlu Turgay 
(18) da, gözyaşları 
içinde polisi araya 
rak haber verdi. 
Olay yerine gelen 
polis, amca ile Tur 
gay'ı ifadelerine baş 
vurmak üzere emni 
yete götürdü. Ancak 
gencin hareketlerin 
den şüphelenen de 
dektifler, Turgay 
Avanes'i sorguya 
aldı. Genç, ilk sor 
gusunda "Annemi 
aldattığı için öldür 
düm" dedi. Daha 
sonra ise ifadesini 
değiştirerek cinayeti 
kuzeni S.A.'nın işle 
diğini iddia etti. 
Bunun üzerine S.A. 
da gözaltına alındı. 
İddiaya göre babası 
mn eve gelmediği ilk 
gecenin sabahında

Turgay Avanes, 
amcasının oğlu 
S.A.'yı da alarak 
Dereyolu Caddesi'n 
deki hurdacı dükkâ 
nına gitti. İçeri girdi 
ğinds de babası ile 
Hayriye Ergin'i 
çıplak halde uyur 
ken gördü. Genç 
evden aldığı babası
na ait ruhsatsız 
tabancayla, sevgili 
leri kafalarına 2'şer 
kurşun sıkarak 
öldürdü.
Cesetleri ayrı ayrı 
çuvallara koydu. 
Şirinevler'de ki 
bir müzikholde 
konsomatris olarak 
çalışan Hayriye 
Er gin'in yakınları, 
sinir krizleri 
geçirirken, cinayeti 
azmettirdiği iddi
asıyla anne Hül ya 
Avanes ve amca 
Muzaffer Avanes 
de gözaltına alındı. 
Annenin, olayda kul
lanılan ikinci silahı 
kendisinin Küçük 
çekmece'de açıkla 
rında denize attığını 
söylediği öğrenildi.
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GEMLİKLAHD ZEYTİH DİYARI

ELEMAN ARANIYOR
Yalova Yolu üzerinde 

Umurbey Zeytin Merkezi'ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Tel: 513 48 33
ELEMAN ARANIYOR
GEMLİKTE İKAMET EDEN 

İNEGÖL'DE ÇALIŞAN
B SINIFI EHLİYETE SAHİP 

YOIARKADAŞI ARIYORUM 
O 505 91 88 405

ELEMAN ARANIYOR

İmam Aslan Dinlenme 
Tesislerinde çalışmak üzere 
* POMPACI
* MARKET ELEMANI
* KASİYER
* REYON ELEMANI
* GARSON ARANIYOR

Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Yalova Yolu - GEMLİK 

İmam Aslan Dinlenme Tesisleri 
Tel: 0.224 513 23 94

SATILIK DAİRE GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
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
Gemlik’te bulunan 

fabrikamızda 
çalıştırılmak üzere 

LİSE MEZUNU 
BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 

ASKERLİKLE İLİŞKİSİ ULMAYAN 
ELEMAN ARANIYUR

VERONA MERMER SAN.
Tel: (0.224) 514 20 21

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. STİ, 

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 
lel :513332i)

14.00 - 16.15
12.00 -14.00 - 16.00
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72 milyon nüfusa 14 milyon kitap
Türkiye'de 72 milyon 
nüfusa rağmen, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'na bağlı 
hizmet veren bin 
156 kütüphanedeki 
toplam kitap 
sayısının 14 
milyonda kaldığı 
ortaya çıktı. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığının 
“2008 yılı Kurumsal 
Mali Durum ve 
Beklentiler 
Raporu”nda yer .< 
alan “Kütüphaneler 
için kitap,.süreli 
yayın, yazma ve 
nadir eser alımı” 
başlığı atlındaki 
veriler. Bakanlığa 
bağlı kütüphane 
lerdeki kitap 
sayısının azlığı 
bakımından vahim 
bir tablo ortaya 
Çıkardı. Bu durum 

ayrıca Türkiye'nin 
“kitap okumadığım” 
bir kez daha gözler 
önüne serdi. Ülke 
nüfusunun 72 mily
ona ulaştığı 
günümüzde, Kültür 
ve Turizm 
Bakanlığı'na bağlı 
hizmet veren bin 
156 kütüphanedeki 
toplam kitap 
sayısının yaklaşık 
14 milyonda 
kaldığı belirtilen 
raporda, bu 
sayının “kuşkusuz 
yetersiz” olduğu 
ifade edildi.
Raporda, Avrupa'da 
ortalama 7 bin 
500 kişiye bir 
halk kütüphanesi 
düşerken, 
Türkiye'de bir 
halk kütüphanesinin 
63 bin kişiye 
düştüğü kaydedildi.

Yine AB'de bir 
halk kütüphanesinde 
ortalama 17 
bin kitap 
bulunurken, 
Türkiye'de 10 bin 
kitap bulunduğu, 
AB'de bir kişiye 
2,2 kitap düşerken, 
Türkiye'de ise 
5,2 kişiye sadece 
“bir” kitap düştüğü 
(belirtildi.

-“YAYINLANAN 
KİTAPLARIN 
SADECE YARISI 
KÜTÜPHANELİK” 
Raporda, 2007 
yılında yayınlanan 
kitap çeşidi 
sayışının 35 bin, 
bu. kitapların ise 
ancak yarısının 
kütüphanelere \ 
alınabilecek, 
nitelikte olduğu 
ifade edildi.

Raporda, 
kütüphanelere, okul 
ve ders kitaplarının 
dışında kalan, 
tanıtıcı kültür ve 
sanat ağırlıklı 
yayınlar, danışma 
kaynakları ve 
çocuk kitapları ile 
okuyucu isteklerini 
karşılayacak

güncel yayınların 
kazandırılması 
gerektiğine 
işaret edildi.
Kütüphanelerde 
bulunan koleksi 
yönün çok eski 
olduğu dikkate 
alınırsa, yaşan 
bir koleksiyon 
oluşturulabilmesi

açısından da 
güncel yayınların 
öneminin altı 
çizilen raporda, 
Almanya'da yılda 6 
ya da daha az kul
lanılan kitapların 
koleksiyondan 
çıkarıldığı belirtildi. 
Yıllara göre halk 
kütüphanelerinde 
merkezden satın 
alınan yayınların 
miktarının ise 
“2002'de 483 
çeşitten 88 bin, 
2003'de 745 
çeşitten 66 bin, 
2004'de 682 
çeşitten 71 bin, 
2005'de 449 çeşitten 
80 bin, 2006’da 
bin 691 çeşitten 
yaklaşık 326 bin, 
2007'de 2 bin 69 
çeşitten yaklaşık 
441 bin adet” 
olduğu belirtildi.

OSS »lesiiım ■im W Ağustosta
ÖSYM Başkanı 
Ünal Yarımağan, 
ÖSS yerleştirme 
sonuçlarının, 
15-20 Ağustos 
arasında açıklan
abileceğini 
bildirdi.

Ünal Yarımağan, 
tercihlere ijlişkiri. 
değerlendirme 
işlemlerinin 
sürdüğünü 
kaydetti.
Adaylardan tercih 
değişikliği de 

dahil birçok konuda 
gelen dilekçenin 
incelendiğini 
belirten Yarımağan, 
tercih değişikliği 
taleplerinin ise : 
kesinlikle işleme 
konulmadığını

ifade etti.
ÖSYM Başkanı 
Yarımağan, 
yerleştirme sonuç 
larının 15-20 
Ağustos arasında 
açiklanabilöceğini 
söyledi.

Yalova Yolu üzerinde 
Umurbey Zeytin Merkezi ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Tel: 513 48 33

ELEMAN ARANIYOR
GEMLİKTE İKAMET EDEN 

İHEGÖL'DE ÇALIŞAN 
D SINIFI EHLİYETE SAHİP 

YOL ARKADAŞI ARIYORUM 
050591 88405

ONNİSAN 
GÜVENLİK
GEMLİK MERKEZDE OTURAN 

KİMLİKLİ RAŞ ÖZEL 
GÜVENLİK PERSONELİ 

EN AZ B SINIFI EHLİYET SAHİRİ 
TRAFİK YÖNLENDİRME 

GÖREVLİLERİ VE BAHÇIVANLAR 
ARANMAKTADIR.
Tel; 222 23 24 

0 533 481 70 22 
www.onnisanguvenlik.com

mlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.onnisanguvenlik.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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nMa 150 Mb cocııi 
prematüre" olaraK tloğın/or Küresel ısınma çocukları öldürüyor
El Bebek Gül Be 
bek Derneği. Yöne 
tim Kurulu Üyesi 
Dr. Gülnihal 
Şarman, Türki 
ye'de yılda 150 bin 
çocuğun prema 
türe olarak dünya 
ya geldiğini ve bu 
bebeklerden 60 
binin ileri derecede 
prematüre kate
gorisine girdiğini 
söyledi.
El Bebek Gül Be 
bek Derneği, Anka 
ra'daki Dr. Zekai 
Tahir Burak Kadın 
Hastalıkları Eğitim 

; ve Araştırma * 
Hastanesi'nde 27 
bebeğin hastane 
enfeksiyonu 
nedeniyle öldüğü 
haberleri üzerine 
Türkiye'de doğan 
prematüre bebek 
sayısına ve bu 
bebeklerin bakım 
koşullarına dikkat 
çekmek için bir 
açıklama yaptı. 
Dernek Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. 
Gülnihal Şarman, 
Türkiye'de yılda 
Î5Ö bin çocuğun 
prematüre olarak 
dünyaya geldiğini 
ve bu bebeklerden 
60 binin ilerici 
derecede pre
matüre kategori
sine girdiğini 
söyledi.

Günümüzde tup 
bebek olanakları 
nın artmasıyla da 
hızla yükseliş gös 
teren prematüre 
doğumlarda be 
beklerin bakımının 
itina istediğini 
belirten Şarman, 
“Ülkemizdeki has
tanelerde ne yazık 
ki yataklar efektif 
kullanılamıyor, 
yoğun bakım yata 
ğı olan hastaneler 
de hastane her 
branşında sosyal 
sigortalar kurumu 
de anlaşmalı 
değilse küvözler 
'boş kalıyor” diye 
konuştu.
Prematüre doğum
larda olmazsa 
olmaz koşulların, 
"bir hemşirenin en 
fazla 3 bebeğin 
bakımını üstlen
mesi, tek kullanım
lık ve steril 
malzemelerin kul
lanılması, özellikle 
ileri derece pre
matüre bebeklerin 
iyi donanımlı has
tanelerde bakıl
ması gerekliliği" 
olarak sıralayan 
Dr. Şarman, bebek
lerin bu koşullarda 
itina ile bakılma
ması halinde çok 
hassas olan yaşam 
larının tehlikeye 
girdiğini belirtti.

Denizli Devlet 
Hastanesi Halk 
Sağlığı Uzmanı ve 
Kadın Çevre Derneği 
Denizli Şube Başka 
nı Dr. Nurhan Mey 
dan Acımış, küresel 
ısınmanın gelişmek
te olan ülkelerde 
çocukların ölümüne 
sebep olduğunu 
söyledi.
Çocuk, Çevre ve Su 
Kirliliği ile ilgili yazılı 
bir açıklama yapan 
Uzm.Dr. Nurhan 
Meydan Acımış, son 
yıllarda yaşanan 
küresel ısınma, iklim 
değişiklikleri ve 
kuraklık tehlikesinin 
suyuıs önemini 
artırdığına dikkat 
çekti. Uzm.Dr.
Acımış, gelişmekte 
olan ülkelerde, her 
yıl beş yaşından 
küçük 14 milyon

Uzmanlardan menüsküs uyarısı
Ortopedi ve Travma 
toloji Uzmanı Opr. 
Dr. Servet Kaya, 
menüsküs yaralan
maları konusunda 
vatandaşlara uyarı 
larda bulundu.
Kaya, yaptığı açıkla
mada, menüsküs 
yaralanmalarının 
genellikle travma 
sonrası görülen ve 
diz ağrısı yapan bir 

çocuğun sağlıksız 
içme suyu, çevre 
kirliliği, salgın has 
talıklar ve beslenme 
yetersizliği neden*'/ 
le öldüğünü söyledi. 
Bütün bu nedenlerin 
3 milyon çocuğun 
özürlü olarak 
yaşamlarını devam 
ettirmesine ortam 
oluşturduğunu ifade 
eden Acımış, "Ne 
yazık ki olumsuz 
çevre koşulları 
çocukların sağlığını 
geri dönüşümsüz 
etkilemektedir. 
Enformasyon, 
teknolojik gelişme, 
nüfus artışı yaşamı 
mızı kolaylaştırırken 
kötü yönde etkileri 
de olmuştur. Son 
zamanlarda yapılan 
çalışmalar bunu açık 
bir şekilde göster
mektedir. Yapılan 

hastalık olduğunu 
söyledi. Kaya, 
"Çocukluk çağında 
nadirdir, onlu 
yaşların sonlarına 
doğru ortaya çıkar. 
Üçüncü ve dördün 
cü onlu yaşlarda en 
sık görülür. Elli 
yaşından sonra 
menüsküs yırtıkları 
genellikle travmadan 
çok artrit (kireçlen

araştırmalara göre, 
çocuklarda öğrenme 
bozuklukları, çocuk
luk dönemi kanser
leri, doğumsal 
gelişim bozuklukları, 
astım gibi hastalık
lar ile çevre 
kimyasallarının ilişk
isi bilimsel olarak 
açıklanmıştır" dedi. 
İnsan varlığının 
gelişim evresini 
temsil eden çocuk
luk döneminin 
çevresel koşullardan 
daha kolay etk
ilendiğini anlatan 
Acımış, bu etkilen- 
imin daha sonraki 
büyüme evrelerini 
etkilediğini ifade 
ederek şöyle konuş
tu: "Çocukların 
dinamik bir büyüme 
sürecinde olmaları, 
kan beyin engeli tam 
gelişmemiş olması, 

me) nedeniyle orta 
ya çıkar. Diz içinde 
amortisör görevi 
gören menüsküsler 
yarımay şeklinde 
olup 2 adettir.
Menüsküs yırtıkları 
genellikle bacağın 
kısmi bükülmesi 
esnasında dönmesi 
ile oluşur. İç menüs 
küs dış menüsküse 
göre daha sıklıkla 

yeni doğanın derisi 
çok geçirgen 
olması, sindirim sis
temlerinde besin 
öğelerinin emilimi 
yüksek olması, oksi
jen kullanımı yüksek 
olması gibi sebe
plerle kimyasal etk- 
ilenime daha duyarlı 
olmaktadır. Su kirlil
iği özellikle biyolojik 
ve kimyasal kirleti
ciler açısından 
önemlidir. İnsan 
dışkısı ve hayvan 
dışkısı ile suya 
karışan birçok 
asalak, virüs, bakteri 
sindirim sisteminde 
büyük oranda ishalli 
hastalıklara, sarılığa 
neden olur. Sudaki 
krom, cıva, kurşun, 
benzen, nitratlar, 
haşere ilaçları, 
bebek ve çocuk 
sağlığını etkiler." 

yırtılır. Çünkü iç me 
nüsküs eklem kap
sülünün etrafına 
tamamen sıkıca tu 
tunmuşken, dış me 
nüsküsün hareketli 
alanı vardır. Menüs 
küs yaralanması 
semptomları arasın 
da eklem mesafe 
sinde ağrı, dizden 
ses gelmesi ve 
kilitlenme bulunur”

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 93

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

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

■
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
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 5 7 34 qq 
SahilD®* Ha.st 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 01 * 1 u 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 21-12İ 
BUSKİ 514 57 9İ
İtfaiye 513 23 2İ

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
8 Ağustos 2048 Cuma
ÖZLEM ECZANESİ " 

İstiklal Cd. Dr. Ziya Kaya ME. 
No: 119 Tel: 5121223 GEMLİK

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3130 
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 

Matbaaciı k-Yay ı ncılık-Rekla m cılı k Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



8 Ağustos 2008 Cuma Gemlik Kot m Sayfa U

Küçük Kumla 8.inci yaz şenliklerinde sahne alan İpek Erdem Kumlatılan coştururken, güzellik yarışmasında gençler kıyasıya yarıştı

MKiııııah Tmı Umla'nı n güzeli seçildi
Ercüment ESEN

Küçük Kumla’da her 
yıl geleneksel olarak 
düzenlenen yaz 
şenlikleri başladı. 
Bu yıl 8.incisi 
düzenlenen yaz 
şenlikleri kapsamında 
güzellik yarışması 
yapılırken, İpek 
Erdem yazlıkçıları 
coşturdu.
Küçük Kumla Altay 
Sitesi önünde yapılan 
şenlik programı 
kapsamında güzellik 
yarışmasında 
Almanya'da yaşayan 
18 yaşındaki 
Tuba Yüksel birnici 
olurken, yurdun 
çeşitli yörelerinden, 
yurt dışından Kum 
la'ya tatil amaçlı 
gelen ve yarışmaya 
katılan genç kızlar, 
jüriyi ve seyircileri 
etkilemek için büyük 
çaba sarf ettiler. 
Şenliğe. Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül ile Umurbey 
Belediye Başkanı 
Mehmet Fatih 
Güler'in yanı sıra 
binlerce Kumla 
halkı Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güreyi yalnız 
bırakmadı.
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre gecede 
yaptığı konuşmada 
Küçük Kumla 
Belediyesi’nin 
kapatılmasını üzüntü 
ile karşıladığını 
belirtirken, bu 
kararın mahkemeden 
geri döneceğine 
inandığını söyledi. 
Tüm Kumla halkına 
şenliklere katıldıkları 
ve kendilerini yalnız 
bırakmadıkları 
için teşekkür eden

Başkan Güre, 
2 gün sürecek 
şenliklerde geceye 
katılanlara iyi 
eğlenceler diledi.
8.cisi Kumla Yaz 
Şenliklerinin ilk 
gecesinde açık hava 
konserleri ile birlikte 
düzenlenen Güzellik 
yarışmasında bir
birinden güzel 
10 aday dereceye 
girmek için yarışır
larken, Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, Gazeteci 
Rüştü Okyar, 
Turizmci Arzu Göker 
ile Almanya'da 
çalışan Hacer 
Ülusgil'den oluşan 
jüri heyeti dereceye 
girecek adayları 
belirlemekte oldukça 
zorlandılar.
Şenlik alanını doldu
ran binlerce Kumla 
sakini güzellik yarış
ması öncesi Gurup 
Larc’ın hareketleri 
şarkılarıyla coşarken, 

yerel sanatçıların 
seslendirdiği Türk 
Sanat Müziğinin 
seçkin eserleri 
izleyenlerini zaman 
zaman hüzünlendirir 
ken, zaman zaman 
da keyifli dakikalar 
yaşattı.
Grup Larc'ın kon
serinin ardından 
güzellik yarışmasına 
geçildi. Yarışmanın 
sunuculuğunu Orga 
nizatör Hülya Şenkul 

yaptığı Güzellik yarış
masına birbirinden 
güzel 10 aday 
katılırken, Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre'nin Jüri başkan
lığını yaptığı bulun
duğu 5 jüri üyesi dere 
ceye girenleri belirle
di. Yarışmada sah 
neye tek tek çıkan 
güzeller, yarışmada 
birinci gelebilmek 
için tüm hünerlerini

sergilerlerken, özel 
yeteneklerini de 
kullanarak artı puan 
almaya çalıştılar. 
Yarışmanın sonunda 
8. Küçük Kumla Yaz 
Şenlikleri güzellik 
yarışması birincisi 
Almanya'da yaşayan 
18 yaşındaki Tuğba 
Yüksel olurken, 
Küçük Kumla Bele 
diye Başkanı Eşref 
Güre yarışmada 
birinci Tuba Yüksel'in 
hem tacını taktı 
hem de bir altın 
bilezik hediye etti.
Yarışmada ikinci 
Seda Ülken, Üçüncü 
Yasemin Zorlu 
seçilirken, gecenin 
dördüncü güzeli 

olarak Küçük Kumla 
güzeli seçilen Elif 
Tutam'da yarışmada 
dereceye giren 
güzeller arasında 
yer aldı.
Dereceye giren 
yarışmacılara spon
sor firmalar tarafın
dan çeşitli hediyeler 
verilirken, Küçük 
Kumla Belediye Baş 
kanı Eşref Güre tara 
fından da altın bile _ I
zikle ödüllendirildiler.
Yarışma aralarında 
sahne alan İpek 
Erdem Kumla sakin
lerine unutulmaz 
bir gece yaşattı. 
Kumla şenlikleri 
İsmail YK konseri ile 
devam edecek.



o ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
\*2oo^ Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz.

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

1yi bir gelecek Aykent ile başlar'
4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2-3-4-5-6-L8

3.900 YTL
4.150 YTL
5.000 YTL
6.000 YTL

2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

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

Bursa'da, İstanbul'dan temin ettikleri sah 
te paralan piyasaya sürmek isteyen 4 kişi, 
oyun oynadıkları kahvede 4 bin 150 YTL 
sahte parayla yakalandı. Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suç 
larla Mücadele Şube Müdürlüğünden alı
nan bilgiye göre, piyasaya sahte para sür 
mek isteyen 4 kişi gözaltına alındı. Olayla 
ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa Valisi Şahabettin Harput, orman yangınlarının önlenmesi, can 
ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yasaklara uyulmasını istedi

Bursa Valiliği, ormanlık alanlarrta
niknik yapılmasını yasakladı

Bursa Valiliği tarafından, orman 
yangılarının önlenmesi, mal ve can 
güvenliğinin sağlanması amacıyla 
ormanlık alanlarda piknik yapılması 
ve bazı bölgelere girilmesi yasaklandı. 
Bursa Valisi Şahabettin Harput imza
sıyla yapılan yazılı açıklamada, tedbir 
ve yasaklara uymayanlar hakkında 
6831 sayılı Orman Kanunu, 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu ile 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 32. maddesi 
hükümlerine göre işlem yapılacağı 
bildirildi. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış
Şimdi eğlenme zamanı

Yaz geldi gidiyor.
Bugün Ağustos'un 9'u.
15'inden sonra buralarda soğuklar başlar.
Yaz aylarının en çok beğenilen tarafı deniz 

veya havuz keyfi İle konserleridir.
Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi, 

Küçük Kumla, Kurşunlu ve Umurbey Beledi 
yeleri açık hava konserleri düzenleyerek halkı 
eğlendiriyorlar. Devamı sayfa 5'de

HABER MÜDÜRÜMÜZ SEYFETTİN ŞEKERSÜZ 
GİTTİ, GÖRDÜ, GEZDİ VE YAZDI 

“NavodarıGünlüğü” 
DİZİ YAZISI 7. SAYFAMIZDA

Artadas kaıması 
kanlı bitli

Bursa'da ev sahibinin tatilde olmasını 
fırsat bilen hırsızlar evde bulunan mü 
cevher kutusunda ki çok sayıda mü 
cevheratı çaldı. Haberi sayfa 2’de

Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma 
Derneği'nin düzenlediği sünnet şöle 
ninde 10 zihinsel engelli çocuk Gemlik 
Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nde 
sünnet ettirilirken geleneksel olan at gez
intisi yapıldı. Öte yandan, özürlüler şen
liğine maddi destekte bulunanlara plaket 
verildi.Haberi sayfa 4’de

İki arkadaşın Bursa'da başlayan 
tartışmaları Gemlik'e geldiklerinde 
de devam edince kavgaya dönü 
şünce kan aktı. Dün sabah saat 
06.00 sıralarında Belediye önünde 
bir pastanenin önünde meydana 
gelen olayda, S.A adlı şahıs, M.K. 
adlı şahıs tarafından pompalı tüfekle 
yaralandı. Haberi sayfa 2’de 

Özürlü çocuklara 
atlı sünnet şöleni

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Sola düşen....
Ulus değişim ve dönüşüm içinde..Hızla 

karanhğâ itiliyor..
Temel 1930'lu yıllarda atıldı..
Atatürk Devrimlerinin karşısına dikilen

ler.. Aydınlanma ışığını karartmak isteyen
ler.. Karşı Devrimciler harekete geçtiler..

Yılmadan usanmadan sabırla ilmek ilmek 
ördüler..

Atatürkçüler, sosyal demokratlar, laikler 
.aydınlar ne yaptılar?

Onlar da boş durmadılar doğal olarak...
Konuştular..Konuştular.. Konuştular..
Kapital dediler, diyalektik dediler, mani

festo dediler..
Tabana inen karşı devrimciler ise;
Beşikteki çocuğu eşikteki kadını hedef 

lediler.. Dini tam anlamıyla "alet" ederek 
insanların duygularını sömürdüler.

Ne yazık ki...
Onlar amaçlarına ulaşmak için inançla 

yürürlerken devrimciler ne yaptı?
Yine konuşmaya devam ettiler.. Örgütlü 

mücadele dediler ama örgütlenmediler..
Örneğin..
"Türkiye İran olmaz "dediler..
"Türkiye asla dincilerin istilasına uğra

maz" dediler..
"Onların kemik oyları vardır geçemezler 

"dediler..
Sonra...
Çevreleri kuşatıldıkça...
Sarıkli, cübbeli, kara çarşaflı insanlar yol

larda boy gösterdikçe..
Mahalleler, semtler, ilçeler, iller girilemez I 

hale gelince..
Devrimciler afalladılar..
Ürktüler.. Ama silkinmediler..
Oturdukları yerden konuşmayı 

sürdürdüler..
Taban tabana siyaseti ayıpladılar..
Varoşlar da çalışmayı etik bulmadılar..
Ancak..
Karşı devrimciler konuşmadılar..
İşlerini yaptılar..
Emellerine ulaşmak için cumhuriyetin 

altını sinsice oydular..
Işık evleri...
Cemaatler..
Tekkeler..
Zaviyelerde eşikteki yoksul bebenin 

beynini yıkadılar ..
Ellerinde gıda poşetleri ve kömür çuval

larıyla mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak 
"sadaka" dağıttılar..

Şimdi...
Üniversiteler ayakta..
Aydınlar şaşkın..
Medya "manüple" haber ve yorumlarla 

yalpalıyor..
Yurttaş açlık ve yoksulluk sınırında..
AKP'nin Cumhurbaşkanı rektör ata

malarında "taraflı" davrandı diye tepki 
olarak

Üniversitelerdeki öğretim üyeleri istifa 
ediyorlar..

Oysa..
Karşı devrimciler öyle mi yapıyor?
Durup mücadeleye devam ediyorlar..
Aydınlara, Atatürkçülere, laiklere düşen...
Aydınlanma Devrimlerine sahip çıkmak..
Kaçmadan, uzaklaşmadan, sinmeden 

mücadele etmek...
Halkla bütünleşmek...
Bir de..
işini iyi yapmak..

i ‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Arkadaş kavgası kanlı bitti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İki arkadaşın 
Bursa'da başlayan 
tartışmaları 
Gemlik'e geldik
lerinde devam 
edince kavgaya 
dönüşünce 
kan aktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, S.A. ile 
M.K. Bursa'dana 
Gemlik'e gelmek 
üzere iken

[«sahihi tatilfleyken evi soydular
Bursa'da ev sahi 
binin tatilde 
olmasını fırsat bilen 
hırsızlar evde 
bulunan mü cevher 
kutusunda ki 
çok sayıda mü 
cevheratı çaldı. 
Bursa'nın merkez 
Kültür Mahallesi'n 
de bulunan bir evin 
sahibi tatilde iken 
evine giren kişi 
veya kişilerce

bazı nedenler 
yüzünden 
aralarında 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın 
Gemlik'e 
gelindiğinde de 
sürmesi üzerine 
S.A. kendisinin 
arkadaşı M.K. 
tarafından 
pompalı tüfekle 
ateş edilerek 
vurulduğunu 
öne sürerek

şikayetçi oldu. 
Dün sabah 
saat 06.00 
sıralarında 
Belediye önünde 
bir pastanenin 
önünde meydana 
geldiği öğrenilen 
olayda silah 
sesini duyan 
polis ekipleri 
olay yerine geldik
lerinde S.A.'yı 
yerde yatar 
buldular.

mücevher kutusun
da bulunan 1 adet 
altın bayan kol 
saati, 2 adet altın 
yüzük, 3 adet altın 
kolye zinciri ve 
1 adet altın 
broş çahşdı. 
Edinilen bilgiye 
göre; 23. Temmuz 
2008 günü saat 
17.00 ile 06.08.2008 
günü saat :16.00 
arası ev sahibi

Suzan Batmaz (41) 
tatil için il dışında 
bulunduğu zaman 
diliminde ikametine 
girilerek, yatak 
odasındaki 
mücevher kutusun
da bulunan 1 adet 
altın bayan kol 
saati, 2 adet altın 
yüzük, 3 adet altın 
kolye zinciri ve 1 
adet altın broş 
çalındı.

OpıııiHlm^
baytaş www,baytasinsaat com.tr

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

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

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

Kendisinin 
M.K. tarafından 
pompalı tüfekle 
vurulduğunu 
söylemesi 
üzerine polisin 
yaptığı 
operasyonda 
şüpheli M.K. 
suç aleti pompalı 
tüfekle birlikte 
yakalanarak 
göz altına alınarak 
hakkında adli 
takibat başlatıldı.

Batmaz'ın müra
caatta bulunması 
üzerine emniyet 
görevlileri tarafın
dan evde yapılan 

^incelemede;
dairenin giriş kapısı 
ve pencerelerinde 
herhangibir zorlama 
izi olmadığı ancak 
yatak odası 
kapısının ise 
kırılmış olduğu 
görüldü.

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR 

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 

Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Bursa Valisi Şahabettin Harput, orman yangınlarının önlenmesi, can 
ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yasaklara uyulmasını istedi

Bursa İfaliliâi. BmunlU alanlarfla 
piknik yanılmasını yasaMadı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com
www.milliyeVblog/özcan vural

YazıYORUM

Bursa Valiliği 
tarafından, orman 
yangılarının önlen
mesi, mal ve can 
güvenliğinin sağlan
ması amacıyla 
ormanlık alanlarda 
piknik yapılması ve 
bazı bölgelere gi 
rilmesi yasaklandı. 
Bursa Valiliği, 
mevsim gereği 
çıkması muhtemel 
orman yangılarının 
önlenmesi, mal 
ve çan güvenliğinin 
sağlanması ama 
cıyla 5442 sayılı İl 
İdare kanununun 
9 ve 66. mad
delerinin verdiği 
yetkiye istinaden: 
ormanlık alanlarda 
piknik yapılması 
ve bölge isnanı 
dışında girilmesi 

i yasakladı.
Bursa Valisi 

| Şahabettin Harput 
I imzasıyla yapılan 

yazılı açıklamada;
1- 04.08.2008 ve 
03.10.2008 tarihleri 
arasında piknik ve 
mesire yerleri 
haricindeki, iğne 
yapraklı ormanlar 
(kızılçam, karaçam, 
fıstıkçamı, göknar 
vb.) ve ağaçlandır
ma sahalarına 
01.08.2008 ile 
31.10.2008 tarihleri 
arasında bölgede

Büyükşehir’den vize kolaylığı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan toplu taşım sis
temlerinde vize 
uygulamasına tabi 
olan indirimli ve 
ücretsiz akıllı Bukart 
ların vize işlemleri 
Şehreküstü Kişi 
selleştirme Ofisinde 
başladı.
Her yıl Aralık ayında 
son bulan ve yeni 
lenmesi gereken 
vize işlemleri tüm 
yıla dağıtıldı. 2007 
yılı Ağustos ayında 
başlatılan yeni 
uygulamayla indi 
rimli ve ücretsiz 
Bukartlara yapılan 
vize işlemi yapıldığı 
tarihten itibaren bir 
yıl geçerli olacak. 
Bu uygulama ile

yaşayan köy halkı 
dışında her ne 
suretle olursa 
olsun girişler 
yasaklanmıştır.
2- 6831 sayılı 
Orman Kanununun 
31.32. madde 
kapsamındaki 
köyler ile ormana 
4 kilometre 
mesafede kalan 
yerleşim birimleri 
içerisinde açık 
alanlarda hangi 
amaçla olursa olsun 
ateş yakılması 
yasaklanmıştır.
3- Orman İşletme 
Müdürlüğü yöredeki 
piknik ve mesire 
yerleri ile, piknik 
yapılması yasak 
olan ormanlık alan

vize işlemleriyle ilgi 
li belli tarihilerdeki 
yoğunluk ortadan 
kalkarken, ulaşım 
sistemine yeni dahil 
olan ve kartlarını 
yeni vize yaptıran 
vatandaşlar da mağ
dur edilmemiş ola
cak. İndirimli ve 
ücretsiz kart sahip
leri, vize tarihlerini, 
tüm Bursaray ista
syonlarında bulunan 
“Bu Ne Kadar” Ci 
bazlarından öğrene 

ları tespit ederek, 
bu yerlerin harita
larını genel kolluk 
zabıta kuvvetlerine 
teslim edeceklerdir. 
4- Orman sınırları 
içinden geçen 
Devlet Kara Yolu, 
köy yolu ve orman 
yolları kenarında 
piknik yapmak 
yasaklanmıştır.
5- Dernek ve şirket 
temşilcileri, 
düzenleyecekleri 
toplu piknikler için 
Valilik Dernekler 
Müdürlüğüne, 
programları ile 
birlikte müracaat 
edeceklerdir. 
Orman Bölge 
Müdürlüğü ve İl 
Çevre ve Orman 

bilirler. Ayrıca indi 
rimli kart sahipleri, 
kartlarında yükleme 
yaptırdıklarında, 
bayi yada gişe tara 
fından verilen mak
buzların üzerinde 
yazılı olan “vize tari
hi” kısmından vize 
lerinin geçerli oldu 
ğu son tarihi öğrene 
bilirler. Vize işlem
leri sıra sında gerek
li belgelerin tam 
olması için öğrenci 
ler yeni döneme ait

Müdürlüğü piknik 
yapılâcak alının 
kapasitesini göz 
öhüne alarak 
derneklere ve şir
ketlere gerekli izin
leri vereceklerdir. 
İlgililer müracaat
larını, Genel ve 
Özel kolluk birimleri 
gerekli tedbirleri 
alabilmeleri için 
en geç piknik 
yapılacak tarihten 
bir hafta öncesin
den yapacaklardır. 
6- Belediyeler ve 
köy tüzel kişilik
lerinin orman içi ve 
orman bitişiğinde 
bulunan çöp 
toplama alanlarının 
çevresinde koruma 
bandı Oluşturulacak 
ve çöplüklerde 
çıkması muhtemel 
orman yangınlarına 
müdahale için, 
imkanlar dahilinde 
iş makinesi nazır 
bekletilecekti^ 
Bu tedbir ve 
yasaklara 
uymayanlar 
hakkında
6831 sayılı Orman 
Kanunu,5237 
sayılı Türk Ceza 
Kanunu ile 5326 
sayılı Kabahatler 
Kanununun 32. 
maddesi hüküm 
lerine göre işlem 
yapılacak.

öğrenci belgelerini, 
öğretmen ve görev 
liler iş yeri görev 
belgelerini, yaşhla 
rın nüfus.cüzdanı 
fotokopilerini, 2022 
sayılı kanun gereği 
ne tabi planların 
banka maaş defter 
fotokopilerini* 
engelli vatandaşla 
rın sağlık raporu 
veya Başbakanlık 
tarafından verilen 
engelli kimlik kart
larını yanlarında 
bulundurma lan 
gerekiyor. Vize 
ücretlerinde ise sa 
dece öğrenci vize üc 
reti 10 YTL olup, di 
ğer indirimli ve üc 
retsiz kartların vize 
ücreti İse 15 YTL 
olarak belirlendi.

Malımızı götürüyorlar....

Sayın Gemlikliler; Sevinerek bağlandı 
ğımız DOĞALGAZA yapılan son zam, 
enflasyonun geçen yılın iki katına çıkması 
aklımızı başımıza getirdi.

Üzerine ölü toprağı serpilmiş halkımız 
bile cılız bir sesle de olsa "Yahu ne olu 
yor-işler kötüye gidiyor” diye konuşmaya 
başladı.

Birbiri ardına yaşadığımız felaketler, 
yapılan zamlar insanlarımızı derin bir ruh 
çöküntüsüne sürükledi.

Halk, uygulanan ekonomik politikalar, 
malı götürmelerinden yüzünden giderek 
yoksulluğa sürüklendiğinin farkında bile 
değil.

Benim gariban halkım; uyanda hesabını , 
yap-

Ben söyleyeyim, sen ancak pirinç 
-kömür hesabı yaparsın ama Ocak ayın
dan bu yana sadece doğalgaza yapılan 
zam oranı yüzde 38.

Hükümetin açıkladığı enflasyon bile 
yüzde 12.

Tayyip Erdoğan Bey iktidara gelmeden 
önce yoksullukla mücadele edeceğine söz 
vermişti. Kürsülerden bağırarak, 
Yolsuzluklara damardan gereceğine yemin 
etmişti.

Ama iktidara gelince verdiği sözlerin 
hiçbirini tutmadı, hatta tersini yaptı.

Devlet malını götürenleri korudu..
Yolsuzluk kasabalara, köylere kadar 

yayıldı.
Gelir dağılımı daha da bozuldu.
Bozuldu ne demek kötü..
Türkiye üretimini artıramayan, yerinde 

sayan ithalat ile yaşayabilen ülke durumu
na getirildi.

İthal girdi oranı yüzde 70'i aştı.
Yani 100 dolarlık mal satabilmek için
70 dolarlık ithalat yapmak zorundayız.
Gelirimiz, giderimizden fazla.
Ekonomistler bu yüzden cari açık 

giderek büyüyor diyor..
Büyük olasılıkla bu yıl cari açık 50 mil- * 

yar doları geçecek.
Doğal olarak bu açığı borç alarak kapa 

tıyoruz.
Bu nedenle borç yükümüz artıyor.
Kötüye gidiyoruz.
Mirasyedi gibi kurumlarımızı 

-bankalarımızı satıp bu para ile günü kur
tarma, halkın doğruyu görmesini önlemeye 
- uyanmamasına çalışıyoruz.

Hükümet gerçekleri gizlemek için iki 
önlem aldı.

Nüfusu düşürerek, hesap yöntemini 
değişti rerek milli geliri 10 bin dolara yük
seltti. (Koca hükümet hile yaptı)

Dünyaya ilan edilen bu milli gelir oranı 
gerçek kabul edilemez.

Zaten yoksulluk ve açlık sınırları altın
daki insan sayısı bunun sanal olduğunu 
ortaya koyuyor.

Bizim yaşadığımız Türkiye, Tayyip 
Erdoğan Bey'in kürsülerden övünerek 
anlattığı Türkiye değil.

Masallarla uyutuluyoruz.
Başbakan'ın çizdiği pembe tabloların 

gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok.
Hepsi hayal..
Ama benim insanlarım felaketlerden . 

başını kaldırıp bu gerçekleri göremiyor.
Kafası önünde gidiyor..
Bu hırgür içinde farkına varmadan 

giderek yoksullaşıyoruz.
Bu arada bir şey daha oluyor.
Açıkgözler, particiler, yalakalar
Bizler ülkemiz için üzülüp kahrolurken, 

onlar malı götürüyor.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma berneği'nin 
düzenlediği 
sünnet şöleninde 
10 zihinsel engelli 
çocuk sünnet 
ettirilirken gelenek
sel olan at 
gezintisi yapıldı. 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri'nin 
organize ettiği 
sünnet şöleninde 
zihinsel engelli1 
çocuklar özel 
olarak Anestezi 
uzmanı gözetiminde 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
HastaneSi’nde 
sünnet ettirildi. 
Kayıkhane 
mevkiinde, topla
narak süslenen 
atlara bindirilen 
zihinsel engelli

I çocuklar, çalgı 
eşliğinde kordonu 
takip ederek 
İskele Meydam’na 
gelirken, 
vatandaşlar 
evlerinin 
balkonuna 
çıkarak Alkışladılar. 
İskele Meydam’nda 
hazırlanan 
Ünsal Kaptan 
Gezi Teknesine 
bindirileh zihinsel 
özürlü çocuklar 
ile ailelerini 
AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 

.Kaymakamlık

Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
İşkur Bursa İl 
Müdürü Kasım 
Tilki, AKB İl Bşkan 
Yardımcısı ve 
Sosyal İşler Başkanı 
Işıl Maydaer, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
davetli konuklar 
yalnız bırakmadı.

Teknede düzenlenen 
törende ise bir 
süre önce 
Bursa zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
ile İşkur Bölge 
Müdürlüğü 
tarafından açılan 
sebze yetiştirme 
kursunu başarıyla 
tamamlayan 
özürlü çocuklara 
sertifikaları verildi. 
Törende ayrıca 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a,

Kasım Tilki ile 
katkıda bulunan 
firma yetkililerine 
teşekkür plaketleri 
verildi.
Özürlüler şenliğine 
maddi destekte 
bulunan Has 
Tavuk, Mopaş,

Meyva Sepeti İhr. 
Ve Ith. A.Ş., 
Ünsal Kaptan 
Gezi Gemisi ile 
Yiğit Cam 
firmalarına da 
teşekkür edilerek 
teşekkür 
plaketleri verildi. 
Törenin ardından

Çarşı Camii 
İmamı Süleyman 
Yedek Hoca 
tarafından mevlit 
okundu.
Mevlidin ardından 
sünnet çocukları 
ve aileleri tekneyle 
Körfez turu 
gezintisi yaptılar.
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Şimdi eğlenme zamanı...
Sezonun ilk yaz etkinliğini

Küçük kumla Belediyesi başlat
tı.
Küçük Kumla Belediyesi 

ekonomik yönden sıkıntıda da 
olsa, kış ayları çalışanlarının ve 
alacaklıların borçlarını geç de 
ödese, Yaz Şenlikleri’ni mutlaka 
yapar.

Çünkü, buraya harcanan para belediye 
bütçesinden çıkmaz.

Bulunan sponsorlar şenliklerin finansmanı 
nı karşılar.

Sponsorlara şenlikler sırasında birer teşek 
kür plaketi verilir, bir daha ki yaza kadar bu 
durumu idare ederler.

Önceki gece çocukların ısrarı üzerine 
8. Küçük Kumla Yaz Şenliği’ni izlemek için 
sahnenin kurulduğu deniz kıyısına yakın bir 
yerde arabamı park ettikten sonra sahile 
yürüdük.

Aman allahım ne kalabalık.
Yollarda yürünmüyor.
Çoluk çocuk, kız kızan, genç, yaşlı her ke 

simden insan akın akın müzik sesinin gel 
diği yere doğru gidiyor.
Bir kısmı da dönüyor.
Mahşeri bir kalabalık.
Jandarma güvenlik için önlem almış.
Sahneden bir adam bangır bangır bağın 

yor.
Ama ne bağırma..
En büyük Başkan Eşref Güreeee....
Dürüst, çalışkan, namusluuu....
Kumlalılar Kumla’nın Belediye olarak 

kalmasını istiyormusunuzzzzzz...
İstiyor musunuz....
Benim başkanım.... Eşref Başkanımmmm...

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Şenlik bir cazgırın ağzından Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Eşref Güre’nin sanki seçi
mi propagandasına dönmüş..

Bunu Güre de istemez ama adam bir kez 
mikrofonu eline almış, öğle bağırıyor ki sor
mayın.

İte kaka ilerliyoruz.
Özgür kucağımda, Barış annesinin elinden 

tutmuş..
Bir kaybedersek bulması zor..
Bir gedik açıp kumsala dalıyoruz.
Basın kartımı gösterip sahnenin arkasına 

bir yerde duruyoruz.
Izbandut gibi iri yarı, vücut sporları yaptık

ları her halinden belli siyahlar giymiş koru
malar, adama nefes aldırmıyor.

İtiş kakış gırla.
Yaz Konserinin solisti İsmail YK 

imiş..
Benim pek pop müziği ile alakam 

olmadığı için adamı tanımıyorum.
Ama, Küçük Kumla konseri 

nedeniyle yol boyunda posterini 
satanlar, baş bandlarına adını yazan 
satıcılar daha birçokları bu işten 

para kazanmanın yolunda.
Hele birtanesi dikkatimi çekti. Sakalından 

dindar biri olduğu belli olan bir amca da 
popçudan para kazanmak için uğraşıyor.

Küçük çocuklar ve gençler sahnenin 
önünü doldurmuşlar.

En az 5 bin kişi, İsmail YK’yı izlemek için 
gelmiş. Ön sırada Başkan Eşref Güre ve 
yardımcısı Abdullah Çokal ve eşleri..

Yabancı konuk hiç yok.
Bizim çocuklar zor zar sahnenin bir 

kıyısına erişebildiler.
Yer yerinden oynuyor.
Genç bir Rock grubu sahneye çıktı sevme 

diğim tarzda birkaç şarkı söyledi gitti. 
Ardından bir şairden şiir dinledik.

Organizatör izleyicileri coşturuyor.
Gençler yerinde duramıyor.
Deniz içinde onlarca tekne İsmail

YK’yı dinlemek için demir atmış bekliyor..
Ve sıkı önlemler içinde, küçük sakallı bir 

adam iniyor sahneye yaklaşan ambulanstan.
Bu, İsmail YK’imiş.
Çılgın müzik başlıyor.
Yer yerinden oynuyor.
Ben yavaş yavaş çocukları toplayıp oradan 

uzaklaşıyorum.
Yaz eğlenceleri güzeldir.
Bir de mekan düzgün olsa..

Mımıi; Mı w miıım'
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
son kamuoyu 
yoklamalarında 
AKP'nin oy oranın 
arttığını muhalefetin 
ise ciddi oranda 
kan kaybettiğini 
söyledi. 
Bitlis'te gazeteci
lerin sorularını 
cevaplayan 
Erdoğan, şöyle 
konuştu: 
"Şu anda yapılan 
araştırmada 48 
civarında bir şey 
gözüküyor. Tabi 
olayın duygusallığı 
içinde çok şey 
değişebilir, özellikle 
bu yaz süreci 
içerisinde değer
lendirmesini 
yapacağız. Şu anda 
kongreler süreci 
içerisindeyiz, 
kongrelerimizi bir 
taraftan yapıyoruz. 
Fakat kesinlikle 
gördüğüm şey 
şudur AKP’nin 
halkımızın

gönlündeki yeri 
güçlenerek 
devam ediyor." 
"Muhalef Kan 
Kaybediyor" 
Muhalefet ise 
ciddi manada kan 
kaybettiğini ifade 
eden Başbakan 
Erdoğan, "Kamuoyu 
araştırmalarında 
bunu da görüyoruz. 
Bu yüzde 48 
derken 
kararsızlar da 
ciddi manada 
bir artşını

olduğunu 
da söyleyebilirim. 
Yüzde 28 gibi 
orda bir şey 
var" dedi. 
Erdoğan, 
"AKP, Kapatma 
Davası'ndan 
olumlu etkilendi 
diyebilir miyiz?" 
sorusuna ise 
"O konulara 
pek girmek 
istemiyorum, 
doğru da bulmuyo
rum" yanıtını 
verdi.

KAYIP Beko 398 8GE-40906576 seri notu yazar kasamın 
ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. BEHÇET DEMİR

Özdilek Müşteri Hizmetleri

02245136800
ÖZEL GÛMLEte SERVİS TE^N EDİLİR

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

ÖZDİLEK -B,KUMLA
özdIlekkalkiş 11.H0 14.10 17.10 19:30

ÖZDİLEK'e DÖNÜŞ DURAK VE SAATLERİ
UDurafe 8»Knmİa 12:00 15:00 18:00 20:30

I ] —

11.Durak: Ekşioğlu 12:02 15:02 18:02 20:32 —

1O.Dürak: Altay Sitesi 12:04 15:04 18:04 20:34 —

9,Durak: Yeni Seçkin Sil 12:06 15:06 18:06 20:36 —

8.Mc Kanıttır 12:08 15:08 18:08 20:38 —

LDurafc Ersoykent Sitesi 12:10 15:10 18:10 20:40 —

6.Duralc Cankurtaran Cd. 12:12 15:12 18:12 20:42 —

SJurakı Uzmanlar 12:14 15:14 18:14 20:44 — :

4.0urafc Cami 12:16 15:16 18:16 20:46 —

IDurak: Sanşen Sitesi 12:18 15:18 18:18 20:48 —

2<Durak: Orman Kampı 12:20 15:20 18:20 20:50 —

1.Durak: Çamlık 12:22 15:22 18:22 20:52 —

Servislerimiz 26.07.2008 * 30.09.2008 tarihleri arasında geçirlidir.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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leşimi edı'ndime Ira Mim Hıüm se»

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Başarılı İmam Hatip 
Lisesi son sınıf 
öğrencilerini kap
sayan ve Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Din Eğitimi Daire 
Başkanlığı tarafın
dan yurdun 
çeşitli yerlerindeki 
IHL'lerinde düzenle
nen 6 haftalık 
meslek edindirme 
kurslarının 
Gemlik ayağında 
69 öğrenci düzenle
nen törenle serti
fikalarını aldılar. 
Okul bahçesinde 

| düzenlenen törene 
, AKP Bursa 

Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
UÜ İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz, Bursa 
Müftü Vekili 
Mustafa Uyar, 
İlahiyat Fakültesi 

Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Ahmet Lütfi 
Kazancı, Diyanet 
İşleri Din Eğitimi 
Genel Müdür Vekili 
Mustafa Küçük, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Şahin, AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
ile okulun yapımında 
emeği geçen kişiler 
ve davetliler katıldı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının 
okunmasının ardın
dan açış konuş
masını yapan Gemlik 
İHL Müdürü Mehmet 
Türkmen, 6 hafta 
boyunca çeşitli 
illerden gelen 
başarılı öğrenciler 
ev sahipliği 
yapmaktan gurur 
duyduklarını ifade 
ederek, onlara 
bilgiler aktaran 
öğretim görevlisi 
ile okulun öğretmen
lerine teşekkür etti. 
Öğrencilerin

seslendirdiği 
"İmam Hatiplim" 
ezgisi davetliler 
tarafından büyük 
alkış aldı. Kurs 
boyunca öğrencilere 
ders veren öğretim 
görevlisi Prof. 
Dr. Ahmet Lütfi 
Kazancı'ya Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
teşekkür edilerek 
hediye verildi. 
İlçe Milli eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Müftüsü Yusuf 
Şahin ve İl Müftü 
Vekili Mustafa 
Uyar'ın yaptığı 
konuşmaların 
ardından İlahiyat 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
birer konuşma 
yaparak kurs 
sürecinde katkı 
gösterenlere 
teşekkür ettiler.

Gemlik'teki meslek 
edindirme kursunun 
başarılı geçtiğini 
görmekten çok 
mutlu olduğunun 
altını çizen Diyanet 
İşleri Din eğitimi 
Genel Müdür 
Vekili Mustafa 
Küçük ise verdiği 
bilgide, Milli Eğitim 
Bakanlığı Din 
Eğitimi Daire 
Başkanlığı tarafın
dan açılan 6 haftalık 
kursların Gemlik 

ayağında İsparta, 
Bilecik, Yalova, 
Gaziantep, 
Osmaniye, Balıkesir, 
Kütahya ve 
Eskişehir'den 
gelen 69 öğrenci 
meslek edindirme 
kurslarında eğitildik
lerini söyledi. 
Törende Gemlik 
İHL'nin yapımında 
maddi katkıları 
olan kişilere 
teşekkür hediyeleri 
verilirken Genel

Müdürlük tarafından 
Özel olarak Mehmet 
Turgut, Erdoğan 
Barutçuoğlu ve 
Necdet Yılmaz'â 
teşekkür belgeleri 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu 
tarafından verildi.
Öğrencilerin 
kurs belgelerini 
almalarından sonra 
davetlilere çalış
malar hakkında 
sinevizyon gösterisi 
izlettirildi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

-■ GÜNDE DAVETİYE BASILIR
_____________ ... ■ . • •' _________________ -

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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Navodarı Günlüğü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dobruca’davız 161

Buğun ustu açık 
otobüs geldi ve ge 
zimizi bu otobüsle 
yapacağız. Mamaya 
dediğimiz yerden 
geçiyoruz ve yol 
boyunca yazlık yer
lere bakıyoruz.

Bizim Kumla'mızı 
andıran ama daha 
serbest hareket 
edilen yazlık sayfiye 
merkezini kalabalık 
içinde geziyoruz.

Yine Tatar 
Türklerinden olan bir 
vatandaşımızın 
sahipliğini yaptığı 
120 yataklı otelde 
kahvelerimizi 
yudumlayarak biraz 
dinleniyoruz.

Çarşı Pazar 
dediğimiz yerleri 
topluca gezerek 
vakit geçiriyoruz. 
Yine otobüsümüze 
binerek yola koyu 
luyoruz. Geldiğimiz 
yer Dobruca mevkii.

Dobruca’nın yarısı 
Bulgaristan'da yarısı 
ise Romanya'da 
kalmış. Güzel yerleri 
geziyoruz.

Güzel bir caminin 
önünde mola veri 
yoruz. Burasının 
Tekirgöl olduğunu 
öğreniyoruz. 
Caminin imamı yok, 
sadece bir bayan 
temizlik yapıyormuş 
onunla sohbet ettik.

Cami 1935-36 yıl
larında yapılmış.

Yola çıkıyoruz, 
sıcak ve rüzgar 
suratlarımıza vuruyor, 
ama biz önemse 
miyoruz, inşallah 
acısı çıkmaz diyorum 
kendi kendime.

Yolumuz üzerinde 
bir manastır var, 
iniyoruz ve gezimiz 
orada başlıyor. 
Birbirimizle şakala 
şiyoruz, parası olan 
günahlarından arınsın 

diye. Bakalım 
kimin daha çok parası 
var, ya da kimin 
günahı daha çok 
anlayacağız.

Manastırın içinde 
gezimiz sürüyor, bize 
yabancı gelen görün
tüler. Manastır’dan 
çıktığımızda Ali car 
espiriyi patlatıyor 
"Ben aziz oldum" di 
yerek.

Duyduğumuza 
göre günah çıkarmak 
için oldukça yüklü bir 
bağışta bulunmuş 
Manastır kasasına.

Geziyoruz, gezi 
yoruz.

Karnımız acıktığın
da yiyoruz, sonra yine 
geziyoruz.

Dönüşte yine çarşı 
Pazar dolaşıyoruz. 
Ama orada satılan
ların daha iyi ve 
kaliteli olanla var 
ülkemizde. Alacak bir 
şey bulamıyoruz.

Güzel ve eğlenceli 
geçen gezimizin 
ardından otelimize 
dönüyoruz.

Akşam yemeğinde 
bizim veda gecemiz 
var, dostlarımıza veda 
edeceğiz.

Akşam yine kah
valtılarımızı ve yemek 
lerimizi yediğimiz 
restoranta gidiyoruz. 
Bu kez tüm Gemlik 
ekibi orada.

Folklorcu gençler 
hünerlerini 
sergilerken alkışla 
nıyorlar ve bize bir 
hafta süreyle 
özveriyle hizmet 
veren Novadan'lı 
bayan garsonlarda 
kendi oyunlarını 
sergileyerek eşlik 
ediyorlar.

Çok güzel bir 
akşamın sonunda 
Navodarı Belediye 
Başkanı Matey

Nikolae öğrencilere 
hediyeler veriyor ve 
yeniden görüşmek 
dileklerini sunuyor.' 1 
Matey, ayrıca 
siyasetçi yönünü de 
konuşturarak öğren
cilere "Bu güzel 

geziyi yeniden yap
mak istiyorsanız 
ailelerinize söyleyin 
yine aynı başkanı 
seçsinler, ona oy 
versinler" diyebiliyor.

Son gecemizi 
geçirmek üzere 

restorandan yedalaşa 
rak otelimize geliyo 
ruz ve valizlerimizi 
hazırlamaya başlıyo 
ruz. Sabah erken 
saatlerde Navodarı’ 
den ayrılacağız..

Devamı var...
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"Kaili otopark Gemlikspor'a verilmeli"
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Demokrat Parti İlçe 
Başkanı Mehmet 
Hamaloğlu, kapan
ma noktasına gele 
rek evrakları 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'e teslim 
edilen Gemlikspor'a 
sahip çıkılması 
gerektiğini savu
narak "Orhangazi 
Caddesi üzerindeki 
otoparkıh Gemlik 
spor'a verilmesi 
gerekir" dedi. 
Gemlikspor 
kulübünün maddi 
imkansızlıklar ve 
yeterli destek olma 
dığından dolayı 
evraklarının Kayma 
kamhğa teslim 
edildiğini üzülerek 
öğrendiklerini 
söyleyen Hamaloğ 
lu, yaptığı yazılı 
açıklamada; 
"Gemlikspor, 
sporcusu, yöneticisi, 
eğiticileri ve taraftar
ları ile Gemlik'in en 
büyük isvil toplum 
kuruluşudur. Önse 
kizbin öğrenci ve

genç neslin bulun
duğu ilçemizde 
gençlerimizin enerji
lerinin bir şekilde 
boşalması, siyasi 
parti farkı gözet 
meden Gemlik 
sporun başarılarının 
ortak hedef alınarak 
birlik ve beraberlik 
yaratılması Gem 
lik'te yaşayan her 
kesin hedefi olmalı 
dır. Yurdumuzda 
belediyeler semt 
spor sahaları, kulüp 
binaları, sportif 
tesisler yaparak bu 
işlerin öncüsü 
olmaktadır. Maalesef 
Gemhk için bu 

işlerin yeterli destek 
verilerek yapıldığını 
söyleyemeyiz. Yapı 
lan tek tesis 30 yılda 
yitirilen kapalı spor 
salonudur. Belediye 
nin bu salona yap
tığı tek katkı spor 
müdürünü değiştir 
m ek ile sınırlı 
kalmıştır. Belediye 
tarafından yapılan 
suni çim saha ise 
ebatlarının çok kü 
çük olması nedeniy 
le cazip olmadığın
dan atıl tesisler lis
tesinde yer almıştır. 
Rantabıl olmayan bu 
tesisi Gemlik Beledi 
yesi Gemlikspor'a 

vererek hem 
elinden çıkartmak 
istemekte, hem de 
Gemlikspor'a yardım 
ettiği izlenimi yarat
maktadır" dedi.
Belediye başkanının 
1999 ve 2004 yılında 
yapılan Mahalli ida 
reler seçimlerinde 
gençlere dönük 
sportif alanlar, kulüp 
binaları ve Gemlik 
spor için yaptığı 
vaatlerin henüz unu 
tutmadığının da 
altını çizen Mehmet 
Hamaloğlu, verilen 
sözlerin yerine geti 
rilmesi için Belediye 
Başkanı Mehmet Tur 
gut'u göreve davet 
ettiklerini ifade etti. 
Gemlikspor'un düş 
tüğü bu durumdan 
acilen kurtarılması 
ve bu ayıbın temiz 
lenmesi için herke 
sin üzerine düşeni 
ivedilikle yapmasını 
beklediklerini sözler
ine ekleyen Hamaloğ 
lu, "Gemlikspor 
ilçemizde yaşayan 
birkaç işadamının ve 

yöneticilerin 
katkılarıyla buraya 
kadar getirilmiş 
ve görüldüğü gibi 
istenmeyen 
durumla 
karşılaşılmıştır. 
Gem likspor'un 
kapanmasını değil 
en kısa zamanda 
Gemlik halkını 
arkasına alarak 
3. lig ve daha 
sonrada 2. ligde 
başarılara koşarken 
görmek istiyoruz. 
Gemlikspor için 
yapılacak iş kimseye 
fazla ihtiyaç duyul
madan kendi ken 
dine yetecek gelir
lere bir an önce 
kavuşturulmasıdır" 
diye konuştu.
KATKI OTOPARK 
GEMLİKSPOR'A 
VERİLSİN
Bu amaçla yapımı 5 
yıl önce biten ve o 
günden beri atıl 
vazi yette duran 
Belediye ye ve 
Gemlik halkına 
hiçbir katkısı 
olmayan Gemlik

Belediyesi’nin 
dolayısı ile 
Gemlik halkının 
malı olan Orhangazi 
Caddesindeki 
katlı otoparkın 
Gemlikspor'un 
işletmesine 
verilmesi 
gerektiğini savunan 
Hamaloğlu, 
"Ayrıca 1. 
kordonda yapımı 
biten çay bahçesinin 
işletmesinin 
yandaş partililer 
yerine Gemlikspor'a 
devredilmesi 
işlerine vakit geçiril 
meden bir an önce 
başlanmasını 
Demokrat Parti 
ilçe teşkilatı olarak 
teklif ediyoruz. 
Teklifimizin 
Gemlik'i yönetenler 
tarafından değer
lendirilmesini 
sağlamak amacıyla 
tüm Gemlik'te 
yaşayanları 
kamuoyu baskısı 
oluşturmaya 
davet ediyoruz" 
dedi.__________________ I

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
1 ......................... ..  "■ 1 ■

_______________________________________________________________________________________________________

KEY'de ödeme takvimi sona erdi
i

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

| Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi E 
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 İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı B 
| Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa B 

i Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa fe 
& ——--------------------------------------------------- p

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik p
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

‘■3Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler İ£
«Ş3 ... P
H K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. g

1 KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR. |

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 1O 21

Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) hesa 
binin tasfiyesi kap
samında, yoğunluk 
yaşanmaması ama 
cıyla vatandaşlık 
numarasına göre 
açıklanan ödeme 
takvimi, sona erdi 
Hak sahibi vatan
daşlar, bugünden 
sonra 5 yıl süreyle, 
Ziraat Bankası şube 
lerinden paralarını 
alabilecek.Edindiği 
bilgiye göre, dün 
vatandaşlık numara 
sının son iki rakamı 
90-98'le biten hak 
sahibine şubelerin 
den ödeme yapan 
Ziraat Bankası, 28 
Temmuz'dan, bugün 
saat 16:00 itibariyle 
toplam 3 milyon 452 
bin 519 kişiye, top 
lam 1 milyar 844,5 
milyon YTL ödedi. 
Akşam saatleri 
itibariyle, ödemele 
rin 1 milyar 850 
milyon YTL'ye, para 
sini alan vatandaş 
sayısının ise 3,5 
milyona ulaşması 
bekleniyor.
Vatandaşların 6 
Ağustos itibariyle 
673 bini parasını 
ATM’lerden çekti. 
Kurumların talebi

doğrultusunda, 86 
bin kişiye de topluca 
ödeme yapıldı.
Halen 1 milyon 268 
bin 133 kişi de Zira 
at Bankasının banka 
kartı bulunmasına 
karşın, bunlardan 
sadece 673 bini 
ATM'den KEY para 
sini çekerken, diğer 
kart sahipleri 7 gün 
24 saat hizmet veren 
ATM’lerden paraları 
nı almayı tercih et 
medi. Kart sahiple 
rinden yaklaşık 200 
bininde isim tutma
ması gibi sorunlar 
yaşanırken, 400 bin 
kişi gidip ATM'ler 
den hemen parasını 
alacak durumda. 
Ziraat Bankası yetki 
İllerinden edinilen 
bilgiye göre, dün 
itibariyle KEY para 
sini alan 3,45 milyon 
kişinin yüzde 45'ini 
1000 YTL ve üzerin 
de yardım alanlar, 
yüzde 18'ini 50-100 
YTL arasında yardım 
alanlar, yüzde 9'unu 
da 50 YTL'nin altın
da alacağı olanlar 
oluşturdu. KEY hesa 
bından 100 YTL'nin 
altında para alacak 
4,5 milyon hak 
sahibinin olduğunu

hatırlatan yetkililer, 
50 YTL'nin altında 
alacağı olan vatan
daşların genellikle 
bunu almak için 
şubeye gelmediğini, 
başvurmadığını 
kaydetti.
Dün itibariyle 
parası ödenen 
3,45 milyon kişinin 
sadece yü2de 
9’unu 50 YTL'nin 
altında hak edişi 
olanlar oluştu
rurken, toplam 
1,8 milyar YTL'lik 
toplam ödeme 
içinde bu kişilerin 
payı yüzde 12 oldu. 
Şimdiye kadar 100 
civarındaki kişi de 
nakit para yerine 
Emlak Konut GYO 
hissesi talep etti. 
Vatandaşlık 
numarasının son 
iki rakamına göre 
şubelerden 
ödemeler bugün 
sona ererken, 
bugünden itibaren 
hak sahipleri 5 yıl 
süreyle paralarını 
alabilecek.
Diğer taraftan, 
vatandaşların ilan 
edilen KEY ödeme 
listelerine itirazları 
da yoğun bir şekilde 
devam ediyor.
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Yalova Yolu üzerinde 
Umurbey Zeytin Merkezi ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Tel: 513 48 33
ELEMAN ARANIYOR

GEMLİK Tİ İKAMET EDEN 
İNEGÖL’DE ÇALIŞAN 

D SINIFI EHLİYETE SAHİP
YOL ARK AD AŞI ARIYORUM

O 505 91 88 405
ELEMAN ARANIYOR

İmam Aslan Dinlenme 
Tesislerinde çalışmak üzere 
* POMPACI
* MARKET ELEMANI
* KASİYER
* REYON ELEMANI
* GARSON ARANIYOR

Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Yalova Yolu - GEMLİK 

İmam 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: 513 18 99 GSM : 0.533 356 44 39

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te bulunan 

fabrikamızda 
çalıştırılmak üzere 

LİSE MEZUNU 
BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 

ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ARANIYOR

VERONA MERMER SAN,
Tel: (0.224) 514 20 21

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
HANCOCK 
LANETLİ RUHLAR

ELEMAN ARANIYOR
Madencilik sektöründe 
hizmet veren firmamıza 

Asil Çelik ve Empeı 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

(Rezervasyon 
Telı5133321)

14.00 ■ 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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Bursa'ıia iarilıi öneme sahip aiaclaı tedavi ediliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kentte 
bulunan tarihi ve 
turistik Özelliğe 
sahip ağaçlan tedavi 
ve restore ediyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyeşi Park 
Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri, kentte bulu
nan ve tarihi özelliğe 
sahip ağaçlan tedavi 
ve restorasyona tabi 
tutuyor. Türkiye'de 
başta Bursa olmak 
üzere İstanbul; İzmir 
ve Ankara gibi.

. şehirlerde tarihi 
i özelliğe sahip 

ağaçların koruma ve 

restorasyonu 
konusunda söz 
sahibi olan Orman 
Yüksek Mühendişi 
Teoman Varol 
başkanlığında 
yürütülen çalış
malarda çürümeye 
yüz tutmuş 38 ağaç 
tedavi edilecek. 
Bursa Büyüşehir 
Belediyesi'nin 
kendisinden 
Osmangazi ve 
Yıldırım ilçelerinde 
bulunan çürüme ve 
deformasyonun 
yoğun olarak 
yaşandığı 38 ağacın 
tedavi edilmesini 

istediğini ahlatan 
Teoman Varol, 
"Tarihi özelliğe 
sahip olan ve 
yüzlerce yıllık 
geçmişin izlerini 
barındıran çınar 
ağaçlan yoğun 
olarak kanserli man
tarlar tarafından 
kuşatılmış durumda, 
Bu ağaçlarda yoğun 
çürüme ve oyuklar 
bulunmakta. Bizler 
ilk etapta bu çürük 
ve oyukları temiz
leyip böcek ve man
tarlar gibi zararlı 
etkenlere karşı 
ilaçlama yaptık,"

dedi.
Bu ağaçlara toprak
tan yeterli su verdik
ten sonra kovuk ve 
çürükleri kapattık
larını anlatan 
Teoman Varol, 
yapılan çalışmayı 
şöyle anlattı: "Bu 
ağaçlarda bulunan 
kovük ve çürükleri 
temizledikten sonra,, 
üzerini mantar, 
kanser, böcek ve 
ölümsüz dış şartlara 
karşı önleyici kon
umda olan kimyasal 
macunla.kapattık. 
En son ise krom 
metal örgü ile de

tedavi uygulanan 
bölümü tamamen 
kapattık."
Şu ana kadar 20 
ağacın tedavi ve 
restorasyonunu 
tamamladıklarını 
bildiren Teoman 
Varol, "Anıtlar 
Yüksek Kurulu 
Bursa
Müdürlüğü'nden 
alınan koruma 
ve onarım izni 
ile yürütülen 
çalışmalar kap
samında 38 
ağacın 20'sinin 
işlemi tamamlandı. 
18'inin ise tedavileri

ni 2 ay içinde 
tamamlamayı plan
lıyoruz.” şeklinde 
devam etti. 
Yürütülen 
çalışmalar ile 
tarihi ve turistik 
öneme sahip 
ağaçların daha 
sağlıklı ve uzun 
ömürlü bir şekilde 
yaşamasına j 
yardımcı olduklarını 
belirten Teoman 
Varol, tedavi 
edilen ağaçların 
daha güzel 
görüntüye 
kavuştuğunu 
sözlerine ekledi.

İğrenci affı yasa tasarısı Ekim de Meclis te
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
öğrenci affı ile ilgili 
tasarı çalışmalarına 
başladıklarını 
bildirirken öğrenci 
affı yasa tasarısının, 
Eylül ayı içerisinde 

• Bakanlar Kurulu'na, 
çalışmalarına başla
masıyla birlikte 
Meclis gündemine 
gelmesi bekleniyor. 
Bakan Hüseyin Çelik 
on binlerce öğrenci 
nin merakla bek
lediği öğrenci affıylâ 

ilgili Bakanlık 
bürokratlarına bir 
taslak hazırlamaları 
için emir verdiğini 
açıkladı. Edinilen bil
giye göre, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
YOK arasında 
öğrenci affı ile ilgili 
yazışmalar sürerken, 
YÖK, 4 boyutta 
öğrenci affı konusu 
nü irdeleyerek bu 
incelemeleri bir ra 
por haline getirecek. 
YÖK, birinci boyutta, 
sayısal verileri 

toplayacak. Öğrenci 
affından yararlana 
cak genç sayısının 
yani sıra, hangi üni 
verşiteden, hangi 
fakülteden ve hangi 
bölümden kaç 
öğrencinin aftan 
yararlanacağı ile 
ilgili istatistiki bilgi 
çıkartılacak.
-YÖK, AİLELERİN 
DURUMUNU DA 
RAPORUNDA 
SUNACAK- 
YÖK ikinci boyutta 
işe üniversitelerin 

kapasitesini ve 
durumlarını irdeleye
cek. Üçüncü boyutta 
ise pedagojik yön
den öğrenci affının 
sonuçları, öğrenci
lerin birbiri ile 
uyumu ve üniver
sitelerdeki sisteme 
etkisi incelenecek. 
Dördüncü boyutta 
öğrenci affının 
toplumsal boyutunu 
ortaya koyacak olan 
YÖK, bu boyutta 
okulları ile ilişiği 
kesilmiş olan öğren-

çilerin psikolojik 
durumu, ailelerin 
durumu ve bu boyu
tu ile affın gerekliliği 
konularını işleyecek. 
Öğrenci affını 4 
boyutta inceleyen 

YÖK, bu inceleme 
leri bir rapor haline 
getirecek ve rapor 
ile beraber taslak 
görüşünü Milli 
Eğitim Bakanhğı'na 
bildirecek.

GEMÜKUND ZEYTİN DİYARI

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR ONNİSAN 
GÜVENLİK

Yalova Yolu üzerinde 
Umurbey Zeytin Merkezi ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Tel: 513 48 33

GEMLİK’TE İKAMET EDEN 
İNEGÖLDECAUŞAN

B SINIFI EHLİYETE SAHİP 

YOLARKADASIARIYOBUM 
0 505 91 88 405

GEMLİK MERKEZDE OTURAN 
KİMLİKLİ BAŞ ÖZEL 

GÜVENLİK PERSONELİ 
EN AZ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ 

TRAFİK YÖNLEHBİRME 
GÖREVLİLERİ VE BAHÇIVANLAR 

ARANMAKTADIR.
Tel: 222 23 24 

0 533 481 70 22 
www.onnisanquvenlik.com

http://www.onnisanquvenlik.com
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Uzmanlardan 'bilinçli 
serinleyin' uyarısı

Türkiye'nin en 
sıcak günlerinin 
yaşandığı Aydın'da 
asitli içecek tüke
timine paralel ola 
rak, kemik rahatsız 
tıkları ve kıtıkların 
arttığı bildirildi. 
Bir çok hastalıkta 
olduğu gibi kırık ve 
eklem rahatsızlık
larının yanlış bes 
lenmeden kaynak 
(andığını ifade 
eden Aydın Özel 
Fizirem Fizik 
Tedavi Merkezi 
Doktorlarından 
Uzman Dr. Cavidan 
Ay, "Eski toprak 
adı verilen büyük
lerimizin daha 
sağlıklı olmasının 
nedenlerinden biri 
doğal beslenmeleri 
dir. Günümüzde 
henüz çok genç 
yaşta olmasına 
rağmen, en küçük 
bir düş mede bile 
yaşanan kırıkların 
nedeni de asitli 
içecek tüketimin
deki artış ve süt ve 
yoğurt tüketimin
deki azalmadır" 
dedi.
Türkiye'de ve 
dünyada son yıllar
da bağımlılık hali 
ne gelen asitli içe
ceklerin kırık vaka 
larının artmasında 
önemli rol oynadı 
ğını kaydeden 
Uzman Dr. Cavidan 
Ay, yapılan araştır

malarda asitli içe
ceklerin tüketi
minin yaygınlaştığı 
son 33 yılda kırık 
vakalarında yüzde 
42 oranında artış 
görüldüğünü kay
detti. Bu sorunun 
önüne geçmenin 
en basit ve ucuz 
yolunun ayran ve 
süt tüketimini 
artırmak olduğunu 
belirten Uzman 
Dr. Cavidan Ay, 
halk arasında 
süt içme konusun
da da yanlış 
bir anlayış 
olduğunu söyledi. 
Uzman Dr. Ay 
"Özellikle yazın 
insanlarımız serin
lemek için daha 
çok asitli içecek 
tüketiyor. Bu 
yanlış. Bu yanlışa 
bir de süt ve 
süt ürünleri 
tüketilmemesi de 
eklenince kırık 
vakalarındaki 
artış daha da artı 
yor. Sağlıklı bir 
yaşam için her 
yaşta süt ve süt 
ürünü tüketilmesi 
şart. Yeterli miktar
da süt içmeyen 
kişilerde kemik 
erimesi daha fazla 
ve er ken yaşlarda 
görülüyor. Bunun 
sonucunda bel, 
kalça, el, ve 
bilek, kırıkları 
görülebilir"

Bel ağrısı olanlara önemli uyarılar
Kilis Devlet 
Hastanesi 
Başhekimi Opr. Dr. 
Fuat Karakuş, bel 
ağrısı yaşayanların 
dikkat etmesi 
gereken 10 kural 
olduğunu söyledi. 
Opr. Dr. Fuat 
Karakuş, dünya 
nüfusunun yüzde 70 
ile 85'inin hayat
larının bir döne
minde bel ağrısı 
çektiğini belirterek, 
"Günlük işler 
sırasında dikkat 
edilecek 10 kural ile 
bel ağrısını azaltmak 
ve yeni gelişebile
cek ağrıları önlemek 
mümkündür. Bel 
ağrısının altında pek 
çok neden yatabilir. 
Sadece, kişinin beli
ni yanlış kullanması
na ve günlük yaşam 
hareketleri sırasında 
belini normalden 
fazla zorlamasına 
bağlı ağrılar da var. 
Günlük işler sırasın
da dikkat edilmesi 
gereken 10 altın 
kural bel ağrılarının 
büyük kısmmı 
geçirebilir ve yeni 
ğeı'ışebiıecek ağrıtan 
önleyebilir" dedi. 
Karakuş, günlük 
yaşamda bel ağrısını 
azaltmak ve yeni 
oluşabilecekleri 
önlemek için dikkat 
edilmesi gerekenler 
olduğunu belirterek,

yapılması gereken
leri şöyle sıraladı: 
"Hareketsiz 
kalmayın, vücut 
pozisyonunun sık 
sık değiştirilmesi, 
omurganın kemik ve 
yumuşak doku 
yapısının daha iyi 
beslenmesini sağlar; 
dolayısı ile vaktin
den önce aşınıp 
yıpranmasını önler. 
Sırtınızı ve belinizi 
dik tütün, omurga 
için en rahat ve 
uygün olanı, bel ve 
sırtın düz durduğu 
pozisyondur. Yerden 
birşey alırken 
eğilmeyin, çömelin, 
omurganın en 
zorlandığı pozisyon
lardan biri dizler 
gerginken, öne 
eğilerek yerden 
birşey almaktır.

Ağır cisimleri kaldır
mayın, hafif bir 
ağırlık kaldırılması 
bile belin alt böl
gesindeki omurları 
zorlar. Sık sık bel 
ağrısından yakınan
lar kesinlikle ağır 
yük taşımamalılar. 
Taşıyacağınız yük
leri bölün, ağırlıkları 
olabildiğince eşit 
parçalara bölün, bir 
büyük bavul yerine, 
iki küçük bavul 
alın. Marketten 
aldıklarınızı iki 
eşit parçaya 
bölerek taşıyın. 
Otururken sırtı 
düz tutun ve 
yaslanın, omurgayı 
zorlamadan rahat 
oturabilmek için 
3 nokta önemlidir. 
Beli ve sırtı dayayın, 
otururken dizleri 

kalça seviyesinden 
daha yükseğe 
koyun, kolları 
koltuğun yanlarına 
koyun. Ayakta 
dururken bacaklar 
gergin olmasın, 
ayakta dururken, 
vücudu bir yere 
yaslayın, ayrıca bir 
basamak, bir yük
selti bulun ve 
dönüşümlü olarak 
ayakları oraya 
koyarak, bacakları 
gevşetin. Yatarken 
bacakları gergin tut
mayın, sırt üstü 
yatarken, dizlerin 
altına konacak 
küçük bir yastık, 
rulo yapılmış bat
taniye veya çarşaf 
çok uygundur.
Yatarken, bacakların 
arasına konacak 
yastık, omurganın 
düz durmasına 
yardım eder. Bu 
şekilde dizlerde 
korunmuş olur. 
Spor yapın, düzenli 
sportif çalışmalar, 
organizmayı 
formunda, omurgayı 
da esnek tutar. 
En uygun spor tür
leri; yüzme, yürüme 
ve bisiklettir. 
Omurga kaslarını 
çalıştırın: iyi 
gelişmiş sırt, 
bel ve karın kasları 
omurgaya en 
büyük desteği 
sağlar."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜo 
u
j :

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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 (t m i m w ir 
■

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı ® "
Tomokay Tomografi 01J 1 u
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 3394

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

NÖBETÇİ ECZANE
9 Ağustos 2008 Cumartesi 

AHSEN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 113 

Tel: 5130133 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3131 

FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Ercüment ESEN

Bu yıl 8.ncisi düzen
lenen Küçük Kumla 
Yaz Şenliklerinin 
ikinci gününde 
Altay sitesi önünde 
düzenlenen açık hava 
konserinde genç 
kızların sevgilisi 
İsmail YK sahne aldı. 
Bursa ve çevre 
ilçelerden gelen 
hayranlarının akınına 
uğrayan ünlü sanatçı 
İsmail YK hareketli# 
şarkılarıyla konser 
alanını dolduran 
binlerce hayranını 
gece boyunca 
coşturdu coşturdu. 
Konsere 4 saat kala 
alanı hınca hınç , 
dolduran İsmail YK 
hayranları sanatçının 
sahneye çıkmasını 
büyük heyecanla 
beklediler.
Son yıllarda yakala 
dığı çıkış ile genç 
kesimden büyük 
hayranlık kitlesine 
sahip olan İsmail YK 
yaklaşık 2 saat kaldı 
ğı sahneye yoğun 
güvenlik önlemleri 
arasında jandarma 
eskonu ve amouıans" 
içerisinde geldi. 
Bu yıl çıkartmış 
olduğu albümünden 
parçalarla konserine 
başlayan unlu 
sanatçı, arka arkaya 
söylediği şarkılarıyla 
Kumlalı hayranların^ 
kendilerinden geçirdi.

Sevilen parçalarına 
zaman zaman 
hayranları, ile beraber 
seslendiren İsmail, 
YK, imzalı resim
lerinin olduğu kart
postallarını dağıtmak 
isteyince küçük 
çaplı izdihamlar 
yaşandı. Olaylar gö 
revülerin zamanında 
müdahalesiyle 
önlendi. Konserin 

ilerleyen, dakikaların
da kendilerini şarkila 
rın ritmine kaptıran 
gençler, o ar iye r I § r j 
aşarak sahnenin 
önüne kadar geldi. 
Bu esnada bir kişi 
sahneye çıkarak 
şarkıcıya sarılınca, 
sahnenin önü sanatçı 
yı daha yakından 
görmek, isteyen genç 
kızların izdihamına 

uğradı. Ancak İsmail 
YK'nin özel güvenlik 
görevlileri, sahneye 
kimseyi yaklaştır
madı. Koqser arasın
da Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, güzel bir 
gece yaşattığı için 
İsmail YK' ya teşek 
kür ederek, plaketini 
verdi. Konuşmasında 

konseri izlemeye 
gelen tüm Kumlahlara 
seslenen Küçük Kum 
la Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 5 yıllık 
görev süresi içeri 
sinde düzenledikleri 
son yaz şenliğinde 
Kumlâlılar ile buluş
maktan dolayr 
mutluluk duyduğunu 
söyledi. Başkan

Güre sözlerini şöyle 
sürdürdü. "Birlikte 
coşkuyla kutladığıma 
yaz şenliklerimiz 
boyunca bizleri yal mı 
bırakmadığınız için 
siz Kumla halkına te 
şekkürlerimi sunuyo
rum. Bizlere destek 
verdiğiniz için teşek 
kür ederim. Sizler 
en iyilere laiksiniz. 
Şayet belediyemiz 
kapanmaz ise ileriki 
senelerde düzenleye
ceğimiz yaz şenlik
lerinde yeniden 
burada Türkiye'nin 
sevilen isimlerini 
sizler ile buluştur
maya devam ede
ceğiz" dedi.
Ardından 8.yaz 
şenliklerinde 
Kumlalara güzel 
bir gece yaşatan 
İsmail YK'ya 
teşekkür plaketi ve 
çiçeğini takdim etti. 
Ote yandan geceyi 
yerel ve bölgesel 
medyadan yaklaşık 
10 gazeteci takip 
ederken, yaz boyunca 
Kumla Belediyesi'ne 
ve etkinliklere 
destek veren basın 
rrıerısupiarırıa 
plaket ve çiçek veren 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, katılımları 
için teşekkürlerini 
sundu. Gece havai 
fişek gösterileriyle 
son buldu.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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



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

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. SINIFLARA 
HAFTADA 6 SAATt 

4-5-6-78 SINIFLARA
HARADA 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.aykentilkogretim.k12.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETEŞİJ
11 Ağustos 2008 Pazartesi wwvVtgemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Orhangazi de dün meydana ge 
len trafik kazasında, şerit ihlali 
nedeniyle bir otomobil ile kam 
yönet çarpıştı. Kaza sonucu 2 
kişi hayatını kaybetti.
Kazada, ağır yaralanan 4 kişi de 
Orhangazi’de hastaneye kaldırıl 
dı.

Haberi 3. sayfamızda

Yargıtay, ‘Cargill’in Bursa’daki fabrikasının faaliyetine, Şeyhteki mahkeme kararlarına rağmen 
göz yumdukları’ gerekçesiyle, Erdoğan’la dönejnin yöneticilerinin tazminat ödemesine hükmetti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, “ABD firması 
Cargill’in Orhangazi’deki nişasta fabrikasının 
faaliyetini sürdürmesine, idari yargının aley
hteki kararlarına rağmen göz yumdukları” 
gerek çesiyle başta Başbakan Erdoğan olmak 
üzere, dönemin sorumlu yöneticileri olan eski 
Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, eski 
Bursa Valisi, Emniyet Genel Müdürü Oğuz 
Kağan Koksal, Bursa Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ve Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u, kişisel tazminat ödemesi 
gerektiğine hükmetti.
Kararda Gemlik Belediye Başkanı için özetle 
şöyle denildi:“Davalılar görevlerini yerine 
getirmemişlerdir. İptal kararları ile fabrika 
tamamen izinsiz ve ruhsatsız hale gelmiş 
olduğundan faaliyetlerine son vermesi 
gerekir. Ancak, bu konuda yetkili olan Gemlik 
Belediye Başkanı, sadece, fabrikaya şekli bir 
uyarı yapmıştır.” Haberi sayfa 12’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Olimpiyatlar ve savaş
Çin Halk Cumhuriyeti, bu yıl Olimpiyatlara ev 

sahipliği yapıyor.
Olimpiyatlar, dünya barışı ve sporun barışa 

katkısı için düzenleniyor.
Bir yandan da ulusların disiplin, çalışma, 

başarı güçlerini de ortaya koyuyor.
Olimpiyatlar sırasında Kafkaslarda savaş pat
ladı.Devamı sayfa 5’de

Beleıliııe Meclis Salnnu tasındı
Belediye Meclisi Toplantı Salonu Yapı Kre 
di Bankasının taşınacak olması nedeniyle 
boşaltıldı. Yeni Çarşı'da yapılan binaların 
önünde kamulaştırılan binaların yıkılması 
için çalışmalar başladı. Meclis Belediyenin 
4. katında toplanacak. Haberi 6. sayfada

HABER MÜDÜRÜMÜZ SEYFETTİN ŞEKERSÖZ 
GİTTİ, GÜRDÜ. GEZDİ VE YAZDI

Navodarı Günlüğü"
DİZİ YAZISI 7. SAYFAMIZDA

Gürcistan, Rusya’ıian 
ateşkes istedi

Rusya, Gürcüstan’ın ateşkes istemesi 
üzerine yapatığı açıklamada, Gürcü 
yönetimi 1992 yılında imzalanan Mos 
kova* sözleşmesine uygun şekilde Uu 
ney Osetya topraklarındaki kuvvetlerini 
derhal geri çekilmesini istedi.

Gürcistan, Dışişleri 
Bakanlığı, Güney 
Osetya'ya yönelik, 
as keri harekata son 
ve receklerini açık
ladı.
Rusya ile ateş kes 
müzakerelerine 
hazır olduğunu 
belirtilen açıklama-

da, Tiflis' teki Rus 
Büyük elçi liği'ne 
gönderilen bilgi 
notunda, Gür cüs- 
tan’ın Pazar gü nü 
itibariyle askeri 
operasyonlara son 
verdiğini açıkladı. 
Haberi sayfa 8’de

Muüaıma’ıia tokat cinayeti
Avukat, müvekkil arasındaki tokatlama olayından 

sonra, Avukatın kocası ile birlikte buluşmaya giden 
Cem Oktay ve Zafer Durmaz bıçakla kavgada ağır 

yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Taner Doğru 
Gürelin bıçağıyla öldü

Mudanya da cuma 
akşamı hiç yoktan 
cinayet işlendi. 
Gemliklerin de ka 
rıştığı cinayet ola 
yında Cem Okay, 
bıçak darbesiyle ağır 
yaralanadı.
Umut Savaş Gürel, 
alacak nedeniyle

Umut Savaş Gürel 
hiç yoktan öldü

tutuğu Avukat Sevgi 
Doğru’nun davayı 
açmaması üzerine, 
avukatı tokatladı. ‘ 
Olaya, avukatın eşi 
M.Kaner Doğru ve 
yakınları karışınca 
kavga çıktı. 2 kişi 
öldü 2 kişi yaralı.
Haberi sayfa 4'de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
wwvVtgemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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'İK: Lionslar Körfez gezisinde hulustuBuluşma
KM Gürhan ÇETİNKAYA ı 

Çarış için savaş...
Acı..
Ölüm..
Açlık..
Sefalet..
İnsanoğlu doymak bilmez iştihası yüzün

den yaşadığı dünyayı yaşanmaz hale 
dönüştürüyor..

Sıcak bir ağustos günü..
Rusyâ Gürcistan'a girdi..
1000’i aşkın ölü.A
Sorun çözülecek rhi?
Güney Osetya'lilar bağımsız olabilecek- \ 

ler mi?
Gürcistan halkı bu durumu kabullenecek 

mi?
Olsalar da.,
Kabullenseler de..
Bin kişinin yakınlarının yüreğindeki acı 

dinecek mi?
Ekilen kin tohumları giderek öfkeye 

dönüşmeyecek mi?
Bir gün almayı tasarladığı intikam 

hırsının sarmalına giren Gürcü ya da Oset 
kendini girdaptan çıkaracak mı?

Kin..
Öfke..
Garez..
Gazetelerin birinde bir fotoğraf..
Bush eğilmiş, Putin de onun kulağına bir 

şeyler fısıldıyor..
Ne mi diyor?
Büyük bir olasılıkla "bizim oğlanlar 

Gürcistan'a girdiler"
nem ae nerede biliyor musunuz?
Pekin’de gerçekleşen Pekin Olimpiyatları 

Açılış.Töreni'njn öncesinde..
Ayaküstü sohbet ve ilk saldırıda bini \ 

aşkın ölü...
Çok ilginç..
Gürcü Devlet Başkanı Saakaşvili bir 

| süredir ABD'ye yanaşan politika izliyor, bu' 
durum da Putin'in diş bilemesine neden 
oluyordu..

Zemin hazırlandı..
Oset milisleri bağımsızlık isteğiyle 

Gürcistan ordusuna baş kaldırdı..
Önce Oset milisleri 10 Gürcistan askerini 

vurdu.
1 Sonra Gürcistan ordusu 10 Rus askerini 
öldürdü..

Derken ..
Tanklar, toplar, savaş füzeleri, havada 

uçuşan mermiler..
Kızılca kıyamet koptu..
Oysa...
Paylaşılamayan ne?
Özgürlük ...
Mutlaka savaşarak mı elde edilmeli ?
Barış ortamında sağlanamıyor mu?
Şu garip insanoğlu...
Hem özgürlüğüne düşkün..
Hem de başkalarının özgürlüğünü benim- 

seyemiyor..
İhtiras..
Hırs ..
Öfke..
Kin..
Oysa..
Dünyanın olanakları tüm insanlığa yeter 

de artar bile..
Önemli olan..

* Eşit ve adil biçimde paylaşabilmek..
İşte biz insanlar bunu beceremiyoruz..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Lions 
Kulübü’nün ev 
sahipliğini yaptığı 
“Mehtap Gezisi”nde 
Bursa Lionslar 
ve eşleri buluştu. 
Önce akşam Gemlik 
İskelesi’nden kalkan 
gezi gemisiyle Gem 
lik Körfezi’ni dola 
şan Gemlik, Bursa, 
Karagöz, Setbaşı, 
Kükürtlü ve Koza 
kulüplerinin 
üyeleri ve eşlerini 
buluşturdu.
150 lions ve eşleri 
gece boyiı Gemlik 
körfezini gezerek 
hem eğlendiler 
hem de güzel bir 
gece geçirdiler. 
ÖZÜRLÜ GENCE 
YARDIM TOPLANDI 
Çernobil faciasından 
sonra Trabzonda 
özürlü doğan lise 
öğrencisine yardım 
amacıyla gezi 
motorunda piyango 
düzenleyen lionslar, 
özürlü öğrencinin 
tüm okul giderlerini 
karşılayacak para 
topladılar.

Gemlik Lions 
Kulübü Dönem 
Başkanı Saadet 
Çolak, “Öğrenci 
velisine toplanan 
yardım parasını 
vererek, önümüzde
ki eğitim 
dönemindeki 
ihtiyaçlarının 
karşılanmasını 
sağladık.” dedi.

f^H4UIİHMlBieİ|fEllflll
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. Durakla, Muhteşem deniz manzaralı,
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Otomobil ile kamyonetin çarpışmasında 4 kişi de yaralandı

Orhangaa'ıle şerit ihlali 2 kişinin 
Bliimüne neden oldu

Orhangazi ilçesinde 
dün meydana gelen 
trafik kazasında 
şerit ihlali nedeniyle 
bir otomobil ile 
kamyonetin çarpış
ması sonucu mey
dana gelen kazada 
2 kişi hayatını kay
betti. Kazada, ağır 
yaralanan 4 kişi de 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, 
Muradiye mahallesi 
İznik caddesi 
üzerinde sabah 
06:00 sıralarında 
meydana geldi. 
Orhangazi'den İznik 
istikametine seyre
den Mustafa Çırak 
J43) idaresindeki 16 
ANE 22 plakalı oto
mobil belirtilen yere 
geldiğinde, şerit 
ihlali yaptığı sırada

gelen Mehmet K(29) 
idaresindeki 16 KE 
370 plakalı kamyo
netle kafa kafaya 
çarpıştı. Çarpılma
da, otomobil 
sürücüsü Mustafa 
Çırak ile kamyo
nette yolcu oLr. k 
bulunan Mahmut

yerinde hayatını 
kaybetti.
Her iki araçta ağır 
yaralanan Fatma 
Çırak (38), Gülbe 
den Yiğit (59), Ra 
sim Yiğit (71) ve 
Mehmet Ali Usta 
(14) ilçe devlet has
tanesinden yapılan

dından Bursa Yük 
sek İhtisas Hastane 
si'ne Sevk edildi. 
Kamyonet 
sürücüsü Mehmet 
K., gözaltına 
alırken, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Bursa da 19 yaşındaki kız4 gündür kayıp
Ailesine haber vermeden evden ayrılan Gamze T’nİn hay

atından endişe ediliyor.

Bursa'da, ailesinden 
habersiz evden ayrılan 
19 yaşındaki genç kız
dan 4 gündür haber alı
namıyor.
Edinilen bilgiye göre,

Demirkapı Esentepe 
Mahallesi Badem 
Sokak üzerinde oturan 
Gamze T., ailesine 
haber vermeden evden 
ayrıldı.

Geri dönmeyen kızının 
haya tından endişe 
eden baba Mesut T., 
polise haber verdi. 
Polis olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.

Bursa Osmangazi ilçesi Battı Çıktı Köprüsünde kaza meydana geldi 3 kişi yaralandı

Az daha yanıyorlardı
Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da 3 kişi yaralandı. 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesi 
santral garajı yanı 
Battı Çıktı Köprü 
sü’nde meydana 
gelen tek taraflı 
tarafik kazısında 3 
kişi yaralandı. 
Ankara yolundan

gelip İzmir istikame
tine gitmekte olan 
Basri Kızılcık (50) 
yönetimindeki 16 
CCF 11 plakalı özel 
otomobil bariyerlere 
çarparak ters dön 
dü. Araçta çarpma 
nın etkisi ile yan gın 
çıkarken, kazada 
yaralanan 3 kişi Bur 
sa Devlet Hasta

nesi'ne kaldırıldı. 
Araçta çıkan yangı
na Büyükşehir Bele 
diyesi Genços man 
itfaiye ekipleri müda 
hale ederek olası bir 
facia önlendi.
Olay yerine gelen 
güvenlik ekipleri 
yolu trafiğe kap
atırken, yaşanacak 
olası patlamalara

karşın vatandaşlar 
olay yerinden uzak
laştırıldı.
Kaza yapan araçta 
çok sayıda içki şişe
si bulunurken, aynı 
zamanda aşırı hız 
yapıldığı da belirtil
di. Olay yerine gelen 
çekici marifetiyle 
araç kaldırılıp yol 
trafiğe açıldı.

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Amiral Adnan Özbal ‘a selam..
Marmara denizinin en büyük kör

fezine adını verdiği Gemlik ilçemizin 
tarihinde;

birçok Karacı - Havacı general 
görmemize rağmen Denizcileri ve bil
hassa Amiral olanları göremedik..

Havacıların önderlik ettiği; Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı yapan Sayın 
Orgeneral Halil Başaran, yine 
Orgeneral Ahmet Dural ve Hava 
kuvvetlerimizin “Adem Babası” Adem 
Vural gibi isimler ilçemizi gurur
landıran kişilerdi.

Açık söyleyeyim; Bu havacılar ile 
öğünmekle beraber niye 
Denizcilerimizde yok diye üzülüyor
dum..

Denizin içinde ama marinası - pla
jları olmayan deniz ve denizcilik 
bakımından çok gerilerde kalan ilçemiz 
Gemlik, şimdi bir Amiral damada sahip 
olmakla övünmeli...

Eski Gemlik’tiler bilirler, Özbek 
ailesinden Feridun Özbek’in kızı 
Gaye’nin eşi .

Adnan Özbal AMİRAL...
Damadımız olarak Gemliklilere 

övünç kaynağı oldu..
Artık bizim de bir Amiral’ımız var...
Bazı meslek gruplarında görev pren

siplerinden ayrılmayan, hatır -gönüle 
yer vermeyen ,bütün hayatını Havacı 
Adem Vural’ da bunlardan biri idi..

Öğreniyorum ki Amiral Adnan 
Özbal’da Deniz kuvvetlerinde “Doğrucu 
Davut “ olarak biliniyor.

Ne güzel bir haslet, gerideki ailelere 
bırakılan bir onur mirası...En değerli 
miras..

Aslında her kişide olması gereken 
bu hasletlere rastlamamız o kadar 
azaldı ki, biz yaşayan yaşlılar 
yazılarımızda bunları bir artı olarak 
yazıyoruz..

Toplum değişiyor, gençlerimiz 
geçmiş tarihini bilmiyor, her şeyi maddi 
yarara döndüğü, köşeyi dön de nasıl 
dönersen dönün kabul gördüğü iki 
binli yıllarda doğru insanları mumla 
arayıp bulacağız. Bulabilirsek..

Amiral’ım sizi tanıyanlar ve bu 
yazımla tanıyacak olan Gemlik’liler 
gururla sizi selamlar,artık bizim de 
Denizcimiz - Amiral’ımız var sevinci 
içinde size yeni başarılar dileriz...

Yolunuz, deniziniz açık olsun..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?

snnjsffls ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikli Avukat Sevgi Doğru’nun davasına bakacağı şahısla, para yüzünden 
tartışması sonucu çıkan olaylarda kan aktı. Avukatın eşi ve müvekkili öldü.

Mudanya ila tokaı cinayeti, 2 ölü
GemliküKin de karıştığı Avukat, müvekkil arasındaki tokatlama olayından sonra Avukat’ın kocası ile bir
likte buluşmaya giden Cem Oktay ve Zafer Durmaz bıçakla kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Mudanya da 30 yaşın
daki Umut Savaş 
Gürel, takip etmesini 
istediği alacak davası 
yüzünden tartıştığı 
avukat 29 yaşındaki 
Sevgi Doğru'yu tokat
layınca kan aktı. 
Gürel, konuşmak için 
buluştuğu avukat 
Doğru’nun eşi 31 
yaşındaki Mehmet 
Taner Doğ ru'yu bıçak
ladı. Doğru da GüreL'i 
tabancayla vurdu. 
Doğru ve Güler’in 
öldüğü gece, her 
ikisinin yanında bulu
nanlardan 2 kişi bıçak
la, 1 kişi ise tekme ve 
yumrukla yaralandı. 
Mudanya’da yaşa yan 
Umut Savaş Gürel, bir-
buçuk yıl önce 

I Alanya'da bir arazi
işinden kaynaklanan bilmek amacıyla iddi- 
alacağını tahsil ede- aya göre avukat Sevgi

Avukat 
Sevgi Doğru

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

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

ACİL ŞAHLIK ve KİRALIMIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

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

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

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
Tel : 513 24 74 Fax: 514 1O 21 £

Doğru ile anlaştı, dava 
açması için de bir mik
tar para verdi. Belli 
sürelerle davanın 
sürecini öğrenmek için 
Sevgi Doğru’yu tele
fonla arayan Gürel, 
“Dava iyi gidiyor. ; 
Yakında alacağınızı 
tahsil ede ceğiz” 
yanıtını aldı.
Dün avukat Sevgi"*"- 
Doğru’nun Eski Hal 
Pasajı'ndaki ofisine 
giden Umut Savaş 
Güler, davanın açıl
madığını öğrenince 
şoke oldu. 
Mahkeme masrafı 
olarak verdiği parayı 
gerifistedi.
Avukat Doğfu iddia ya 
göre bu parayı' vermek 
istemeyince tartışma 
çıktı. Doğru'ya tokat 
atan Güler, ofisten 
çıkıp gitti.
Buı^un üzerine 
Mudanya İlçe Em niyet 
Müdürlüğü’ne giderek 
müşterisi Umut Savaş 
Gürel’den şikayetçi 
olan Sevgi Doğru, 
durumu daha sonra 
Mudanya İlçe Bele 
diyesi Satın Alma 
Birimi’nde çalışan eşi 
Mehmet Taner 
Doğru’ya da anlattı. 
Öfkelenen Mehmet 
Taner Doğru, Umut 
Savaş Güler’i telefonla 
arayarak, kahvesinde 
buluşmak istedi.
Yanlarında ikişer kişi 
olduğu halde dün gece 
ilçe merkezindeki 
kahvede buluşan 
taraflardan Doğru, 16

JC 102 plakalı otomo
bille, Güler ise 16 ZN 
620 plakalı otomobille 
saat 23.00 sıralarında 
Kumyaka mevkiin deki 
zeytinliğe gitti. 
Zeytinlikte devam 
eden konuşmanın kav
gaya dönüşmesi üzer
ine Umut Savaş Güler, 
yanındaki arkadaşı 23 
yaşındaki Aylan A.'yı 
döven Mehmet Taner 
Doğru ile 33 yaşındaki 
Zafer Durmaz ve Cem 
Oktay'ı bıçakladı.
Yaralanan Doğru ise 
yanında taşıdığı ruh
satsız tabancayı 
çıkarıp Umut Savaş 
Güler'e ateş açtı. 
Güler, olay yerinde 
can verirken, Doğru 
ise kaldırıldığı 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'nde 
yaşamını yitirdi. 
Olayda ağır yaralanan 
Cem Oktay Bursa 
Acıbadem 
Hastanesi’nde, Zafer 
Durmaz ise Bursa 
Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Dayak yiyen Ayhan A. 
da ayakta tedavi edildi. 
Ayhan A. ile, olay yer
ine Gürel'le birlikte 
gelen ancak karış
madığını belirten 17 
yaşındaki O.H., 
ifadeleri alınmak üzere 
Mudanya İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı'na 
götürüldü.
AVUKAT DOĞRU: 
ÖLÜMLE TEHDİT 
EDİLDİM

Konu ile ilgili bir açık
lama yapan Avukat 
Sevgi Doğru, Umut 
Savaş Güler’in eski bir 
müvekkili olduğunu 
belirterek, “Umut, 
geçtiğimiz yıl 31 
Temmuz tarihinde 
benim müvekkilimdi. _
Kendisi o tarihte’bır 
icradan dolayı senet 
bırakıp vekalet vermiş. 
Fakat aynı gün öğle
den sonra takipten 
karşı tarafla anlaştığını 
söyleyip vazgeçmişti” 
dedi.
Avukat Doğru, 
“Umut’un takipten 
vazgeçtiğine dair 
yazılı, imzalı ve o tarih
li beyanı bende mev
cut olup ileride bunu 
mahkemeye 
sunacağım. Umut ala
cağına dair senedi 
takipten çektiğini 
annesine söyleme yip 
olayın cereyan ettiği 
gün ana oğul 
Mudanya’daki büroma 
gelip bana hakaret 
ederek, ölümle tehdit 
ettiler. Yaklaşık 15 
gündür eşim Mehmet 
Taner ile Umut arasın
da da sürekli bir tele
fon trafiği yaşanıp bir
birlerine bağırıp 
hakaret ediyorlardı. 
Dün gece olayın 
olduğu saatlerde eşimi • 
çok aradım. Bana 
Gemlik’e gideceğini 
söyledi. Kendisine 
ulaşmam mümkün 
olmadı, dün gece 
yarısı eşimin has
tanedeki telefonunu 
açan polis beni has
taneye davet edince 
başına bir şey geldiği
ni hissettim ve bu 
durumla karşılaştım” 
diye konuştu.
Olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.
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Çin de büyük görkemli açılışla 
başlayan Olimpiyatlarda 
buluşan ABD başkanı Buch ile 
Rusya Devlet Başkanı Putin, 
baş başa vermişler, dünyayı 
nasıl yöneteceğiz diye konuştu
lar her halde.

O sıralarda Gürcistan silahlı 
kuvvetleri ülkesinin Rusya sini 
nnda bulunan Rusya’nın deste 
ğindeki Güney Osetya’ya girdi.

İşte ne olduysa oldu.
Putin, Çin’den ayrılarak ülkesine döndü. 
Gürcistan’a karşı saldırıya başladı.
Bir anda Kavkaslarda savaş yayılmaya 

başladı.
Çin de dünya barışı için spor karşılaş

maları yapılırken, Kafkasya yanıyor.
Üstün Rus gücüne karşı elinden birşey 

gelmeyen Gürcistan, geri adım atarak Güney 
Ostetya dan çekileceğini açıkladı.

Ve de Rusya dan ateş kes istedi. 
Şimdi Rus basını Türkiye yi suçluyor. 
Gürcüleri siz silahlandırıyor ve eğitiyor

sunuz diye.
Görüyorsunuz ya.
Savaş öyle bir olgu ki, bir anda herkesi 

içine ahverir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, 

Sovyet nüfus altındaki Kafkaslar bağımsız 
lığına kavuştu.

Birçok küçük devlet kuruldu.
Batı ve ABD bu küçük devletleri kaşıyıp- 

durdu.
Çünkü buralarda zengin yer altı kaynakları 

var.
Bunların denetimini eline geçirmek istiyor

Olimpiyatlar ve savaş

lardı.
Bunu başardılar.
Sovyetlerin dağılması, tabiiki ABD nin işine 

geldi.
Gürcistan devlet başkanı Saakaşvili, 

Rusya’nın yeniden toparlanma dönemine- 
girmesiyle Rus yanlısı değil, daha çok batı 
ve ABD yanlısı siyasetler yürütmeye başladı.

Rusy,a eski egemenliğini elinde tutmanın 
kavgasını veriyor.

Bölgesinde ABD ve AB nüfusunu istemi 
yor.

Bu da doğal değil mi?
Sizin anlayacağınız, Kafkasyadaki zengin

liklerin giderek batının ve ABD’nin 
denetimine girmesi Rusya yı sevin
dirmiyor.

Buna fırsat vermemek için elindeki 
tüm güçleri kullanıyor.

Saakaşvili’nin durumuna ne deme 
li.

Durup dururken başına belaya sok 
tu.

Binlerce vatandaşı öldüğü gibi Rus 
savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle 
büyük de maddi kayıpları oldu.

Ve savaş başlamadan üstün gücün yengi 
siyle sonuçlandı.

Şimdi ne olacak?
Gürcüler, Güney Osetya dan çıktılar bile..
Ruslar, Gürcistan’a girerse ne olur?
İşler iyice karışır.
Ruslar Güney Osetya’da askeri ağırlığını 

daha da artıracak. Bu şu demektir.
Kafkas’ya Ruslardan sorulur demektir.
Böyle bir durumda ABD ve AB Rusya ya 

kafa tutamaz.
Birleşmiş Milletler, bir bildiri yayınlayarak 

Rusya’yı kınar o kadar.
Ama, Rusya’nın daha da genişlemesine de 

pek göz yummazlar.
O zaman ne olur.
Kafkasya birbirini yer.
Birçok dışa bağımlı küçük devletler birbiri

ni yerken, ABD ve Batılılar da silah satışla 
rını hızlandırırlar.

Bu işler tavşan kaç tazı tut öyküsü gibi.
Birileri binlerine veriyor gazı ortalığı karıştı 

yorlar. Sonra çık işin içinden çıkabilirsen.
Çin de dünya barışı için spor yarışmaları 

yapılıyormuş kimin umrunda.

Antalya’nın orman yangın
»ılancosu: 5.4 Milyon YTL,
Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, Manavgat ve Serik İlçelerinin 
Köylerini Etkileyen Orman Yangınında, 665 Çiftçinin Mağdur 

Olduğu, Toplam 5.4 Milyon YTL Zarar Meydana Geldiğini Açıkladı
Antalya Valisi 
Alaaddin Yüksel, 
Manavgat ve Serik 
ilçelerinin köylerini 
etkileyen orman 
yangınında, 665 
çiftçinin mağdur 
olduğu, toplam 5.4 
milyon YTL zarar 
meydana geldiğini 
açıkladı.
Yüksel, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
kesin hasar tespit
lerine göre 77 
konut, 88 ahır ve 
deponun yandığını, 
yangında ayrıca, bir 
ilköğretim okulu ve 
lojman, bir cami ve 
bir köy konağının 
hasar gördüğünü, 
50 küçük ve büyük
baş hayvan ile 106 
kovandaki arının 
telef olduğunu ifade 
etti.
Yüksel, yangında 
665 çiftçinin mağ

dur olduğunu, 5.4 
milyon YTL zarar 
tespit edildiğini 
kaydetti. Yüksel, 
yangında zarar 
gören vatandaşlara 
şu ana kadar 41 
küçükbaş, 9 büyük
baş hayvan ile 133 
ton buğday, 40 ton 
yulaf ve arpa, 232 
ton yem ile 127 bin 
meyve, sebze ve 
zeytin fidesinin 
dağıtıldığını vurgu
ladı.
Karataş köyü 
Macarlar 
Mahallesi'nde çatısı 
yanan ilköğretim 
okulununda onarım 
çalışmalarına da 
başlandığını 
belirten Yüksel, 
açıklamasında, 
"Bağrımızı 
dağlayan, 
yüreğimizi yakan 
yangın sonrasında

hiçbir vatan
daşımızın gözünde 
bir damla yaş bırak
mayacağız ve 
acıları paylaşarak 
bu zor günleri el ele 
aşacağız" dedi. 
Konutları yanan
ların, Türk 
Kızılayı'na ait oba 
ünitelerinde 
barındıklarını anım
satan Yüksel, 
yapılacak konutlar 
için yer seçimi, 
harita ve plan 
işlerinin tamam
landığını, TOKİ veya 
ihaleyle Bayındırlık 
ve Iskan Bakanlığı 
tarafından yıl 
sonuna kadar 
tamamlanacak 
konutların bedel
lerinin 20 yıl faizsiz 
borçlanmak 
suretiyle ödene 
bileceğini 
belirtti.

$ $ Özdilek Müşteri Hizmetleri

KSCmftldf 02245136800
Jii W HBT ra. ÖZEL GÖNLERİNİZE SERVİS TEMİNEDİR

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

i OZDİLEKKALKIŞ Kî
ZDİLEK ■B.KUI

IfflM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ÖZDİLElCeDÖNÜŞDUlttKVESAATLERİ

12.0urak: B.Kumla 12:00 15:00 18:00 20:30 -

tLDurak: Ekşioglu 12:02 15:02 18:02 20:32 -

10,0urak: Altay Sitesi 12:04 15:04 18:04 20:34 -

9.Durak: Yeni Seçkin Sit 12:06 15:06 18:06 > 20:36 -

8.0urafc Kumtur 12:08 15:08 18:08 20:38 -

IDurak: Ersoykent Sitesi 12:10 15:10 18:10 20:40 -

6.Durak: Cankurtaran Cd. 12:12 15:12 18:12 20:42 -

5«0urak: Uzmanlar 12:14 15:14 18:14 20:44 -

4,Durak: Cami 12:16 15:16 18:16 20:46 -

3.0urak: Sanşen Sitesi 12:18 15:18 18:18 20:48 -

2.0urafc Orman Kampı 12:20 15:20 18:20 20:50 -

1 .Durak: Çamlık 12:22 15:22 18:22 20:52 -

Servislerimiz 26.07.2008 * 30.09.2008 tarihleri arasında geçeri id i r.
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Belediye Meclis Salanu taşındı
Boşatılan Salona geçici olarakYapı Kredi Bankası taşınacak

Seyfettin Bankası ile belediye nacak olan Yapı Belediye Meclisi
ŞEKERSÖZ arasında anlaşma Kredi Bankası'nın bundan böyle

Balıkpazarı Kahvehanesi
yenilenerek açıldı

Belediye Meclisi 
Toplantı Salonu 
Yapı Kredi Banka 
sının taşınacak 
olması nedenivle 
boşaltıldı.
Yeni Çarşı'da 
yapılan binaların 
önünde kamulaş 
tınlan özel mülkler 
arasında bulunan 
Yapı Kredi Bankası, 
Belediye ile yapılan 
anlaşma gereği 
Meclis Salonu’na 
taşınacak.
Cazibe merkezi 
binalarının yapıl
masın kadar Meclis 
Salonuna taşınacak 
olan Yapı Kredi

sağlandı.
Boşaltılan Meclis 
Salonu'nda yapıla
cak onarımın ardın
dan yeni yerine taşı- 

ardından diğer mülk 
sahipleriyle de 
anlaşılarak 
tahliyeleri 
sağlanacak. 

toplantılarını geçici 
olarak belediye 
binasının dördüncü 
katında hazırlanacak 
yerde yapacak.

Gemlik'in kahve
haneleriyle ünlü 
Balıkpazan'mn tari
hi mekanlarından 
olan ünlü "Balık 
pazarı kahvehane
si" aslına uygun 
restore edilerek 
yeniden hizmete 
açıldı.
Mehmet Temel'in 
mülkü olan tarihi 
eski bina, Anıtlar 
Kurulu’ndan alınan 
özel izinle aslına 
uygun olarak yeni 
den yapıldı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut tara 
fından yapılan açılı 
şa, vatandaşların 
ilgisi büyük oldu. 
Kullanım özelliğini 
kaybetmesi üzerine 
aldığı izinle aslına 
uygun olarak yak
laşık 100 bin YTL 
harcayarak restore 
ettiği kahvehanesi 
nin işletmeciliğini 
Esat Zeren'e veren 
mal sahibi Mehmet 

Temel, tarihi kahve
haneyi kendi 
parasıyla restore 
eden ilk kişi oluyor. 
Açılışı yapan Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut, Gemlik' 
in büyüdüğünü an 
cak Balıkpazarı sem 
tinin özelliğini hiç 
bir zaman kaybet 
mediğini hatırlata 
rak, "Burası artık 
eskidi. Hazırladığı 
mız proje ile burası 
m güzelleştirece 
ğiz. Doğduğum ve 
yaşadığım yere yeni 
bir proje yaptırdım. 
Önümüzdeki gün
lerde ihale edilecek 
ve yapıldığında her 
kes beğenecek" 
dedi.
Başkan Turgut, 
açılışını yaptığı 
Balıkpazarı kahve
hanesinde vatan
daşlarla uzun süre 
sohbet etti ve on 
ların istek ve şika 
yetlerini dinledi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

35 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

Dönüş başlıyor m
Evet... Sabah saat 
05.00 hazırlandık ve 
otelden ayrılmak için 
otobüsümüzü bekliy
oruz. Bir hafta sürey 
le dostluk kurduğum 
Navodarı'lı resepsi 
yon görevlisiyle 
vedalaşıyoruz.
Bizi çok sevdi her
halde, gözlerinden 
hüzün akıyor.
Otobüsümüz geldi ve 
hareket ettik, artık 
yolumuz geldiğimiz 
yere doğru yani 
Türkiye.
Otobüse bindiğimde 
kaldığımız bir hafta 
içinde Romanya ile 
Türkiye arasındaki 
farkı düşündüm.
Onların kominizrhden 
çıktıktan sonra bu 
durumâ gelmeleri 
kolay olmamış. Çok 
ödün vermişler ama 
bundan sonra kazan
maya başladıkları 
gözüküyor.
On yıl içinde milli 
gelirleri yıllık 350 
dolardan 3000 dolara 
çıkmışsa bu onlar için 
küçümsenmeyecek 
bİLbaşarı.
Şuhu da söylemeden 
edemeyeceğim.
Bizler caddede yaya 
çizgisinden geçmek 
isteyince ara sırada 
olsa araç sürücüle 
rinin ağır ithamlarına 
maruz kalabiliyoruz, 
ama orada bu yok.

Navodarı gezimiz sona erdi. Türkiye hasretiyle yola 
•çıktık. Gümrükte topluca bir hatıra fotoğrafı çektirdik.

Yaya geçmek iste
diğinde araçlar hemen 
duruyor yani geçiş 
üstünlüğü ya yalarda. 
Navodan'dan çıktık ve 
yaklaşık 1.5 saat 
sonra çıkış güm
rüğüne geldik. Burada 
cebimizde kalan son 
Lev'leri harcamanın 
telaşındayız. Herkes 
bir şeyler alıyor. Ne 
de olsa yurt dışından 
geliyoruz.
Bulgaristan'a girdik 
ve uzun bir yolumuz 
var, yaklaşık 7 saat 
sürecek bu yolculuk.

Yine güzel Varna'dan 
geçiyoruz, sonra yine 
tarlalar ve köyler, 
herkes çalışıyor.
Burgaz yakınlarında 
bir benzin Istas 
yonunda mola veri 
yoruz.
Market kapalı ama 
telefon ediliyor ve 
sahibi geliyor. Bulgar 
Türklerinden olan 
market sahibi, bize 
YTL ile alışveriş yapa
bileceğimizi söylüyor 
ve oldukça iyi satış 
yapıyor.
Burada verdiğimiz 

moladan sonra yine 
yola koyuluyoruz, 
Burgaz geçiliyor ve 
dağlara doğru tır
manıyoruz.
Her yer yemyeşil 
ağaçlarla kaplı. 
Yolun iki tarafına sıra 
lanah meşe ağaçları 
ayrı bir güzellik veri 
yor.
Yeter artık diyoruz, 
artık ülkemize gelelim. 
Ve geliyoruz. Bulgar 
sınırındayız, pasaport
larımıza çıkış damgası 
vuruluyor, çıkıyoruz 
ve işte yeniden

ülkemizdeyiz. 
Türkiye'deyiz. 
Folklorcular hep bir 
ağızdan türküler 
okuyorlar.
I urk gurrıruğündeyiz 
ve artık evi m izdeyiz, 
tuvaletlerini bile 
özlemişiz. Nerden 
diyecek olanlar varsa 
yurt ışına çıkmayanlar 
bilmez, çıksınlar 
tuvaletlere girsinler o 
zaman anlarlar ne 
dediğimi.
Türk gümrüğünde 
hatıra fotoğrafı çek
tiriyoruz hep birlikte.

Sigara ve çikolata 
alıyoruz yine bizi 
bekleyenlere.
Diğer otobüs bizden 
önce gümrükten 
g^Tnfş bizi Lülebur 
gaz'da bekliyorlar. 
Orada buluşuyoruz 

jj^am^»lar yemeklerini 
yemişler.
Yemek molasının 
ardından hareket 
ediyoruz, ama aksilik 
ya otobüsümüzün 
motoru sibop kesiyor 
ve yaklaşık yarım saat 
bekliyoruz, başka oto
büs geliyor ve yine 
hareket ediyoruz. Kısa 
vapur yolculuğundan 
sonra geçte olsa gece 
saat 02.00 de 
Gemlik'e evimize 
geliyoruz.
Gezi güzel mi derse 
niz, evet güzeldi 
çünkü insanın 
görmediği yerlere 
yapılan her gezi 
güzeldir. Bükreş'i^, 
görmek insanın her 
zaman yakalayacağı 
bir fırsat değildir. 
Bizde Gemlik 
Belediyesi sayesinde 
buraları görmüş 
olduk, sizlerle yap
tığımız geziden mutlu
luk duydum meclis 
üyeleri ve eşleri, 
sayın Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve eşi Nuriye 
Turgut hanımefendi, 
teşekkürler. BİTTİ

MfflM
Gemlik’te bulunan 

Fabrikamızda çalışacak 
vasıfsız 

Bay ve Bayan elemanlar 
alınacaktır.

VERONA MERMER SAN.

Tel. 514 20 21

ÇAKICI 
CENAZE 

MALZEMELERİ

Balıkpazarı 2 Nolu Cadde de 
hizmetinize açıldı

Her çeşit cenaze malzemesi 
Adrese teslim edilir

Bu işyeri Gemlik Belediyesinden emekli 
Selahattin Çakıcı tarafından açılmıştır.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cadde Sinema 
Sok. çıkmazı - GEMLİK 
TEL.:0535-354 19 99

3+1 m2 Dublex
3+1 m2 Daire
2+1 m2 Daire

Tel: 0 532 - 513 20 12
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Gürcistan, Rusyadan ateshes istedi
Gürcistan, Dışişleri Bakanlığı, Güney Osetya'ya yönelik askeri harekata son vereceklerini 
açıkladı. Rusya ile ateşkes müzakerelerine hazır olduğunu belirtilen açıklamada, Tiflis'teki 

Rus Büyükelçiliği'ne gönderiyen bilgi notunda,Gürcüstan’ın Pazar gününden itibariyle askeri 
operasyonlara son verdiğini açıkladı.

Gürcistan Dışişleri 
Bakanlığı, önceki 
gün başlayan çatış
malara sahne olan 
Güney Osetya'da 
ateşkese uyduklarını 
bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı
nın Rusya'nın Tiflis 
Büyükelçiliğine ver 
diği notada, Gürcü 
askerlerinin, Gürcis 
tan Cumhurbaşkanı 
Mihail Saakaşvili'nin 
emri doğrultusunda 
Güney Osetya'nın 
başkenti Tshinvali ve 
civarında ateşi 
kestikleri belirtildi. 
Açıklamada, Gürcis 
tan'ın Rusya ile tam 
bir ateşkes ve sava 
şın sona erdirilmesi 
konusunda hemen 
müzakerelere başla
maya hazır olduğu 
kaydedildi.
Gürcü yetkililer, 
daha önce asker
lerinin Güney 
Osetya'dan ayrıldık
larını açıklamışlardı.

"ÇATIŞMA 
BÖLGESİNDE 92 
KAYIP VERDİK" 
Gürcistan Sağlık 
Bakanı Aleksandır 
Kvitaşvili, ayrılıkçı 
Güney Osetya'daki 
çatışmalarda 92 
kayıp verdiklerini 
bildirdi.
Kvitaşvili, yaptığı 
açıklamada, çatışma 
bölgesinde verdikleri 
kayıplardan 42'si nin 
sivil olduğunu, 
başkent Tiflis'teki 
hastanelerde de 
400'e yakın yaralının 
bulunduğunu söyle
di.
Yaralılar için acilen 
kana ihtiyaç duyduk
larını belirten Kvitaş 
vili, Ukrayna'nın tıb 
bi yardım malzemesi 
gönderdiğini ifade 
etti.
Güvenlik Konseyi 
Sekreteri Aleksandır 
Lomaya da yaptığı 
açıklamada, Güney 
Osetya'nın Rusya’ya 
açılan Roki tünelin
den ağır teçhizat ve 
Rus askerlerinin böl
geye girişinin sürdü 
ğünü ifade etti.
Lomaya, Rus uçak

larının bombardıma 
nında Güney Osetya' 
nın başkenti Tshin 
vali'nin önemli dere
cede hasar gördüğü 
nü kaydetti.
ZUGDİDİ KENTİ 
BÖŞÂLTiLİYÜK- 
Öte yandan, Gürcis 
tan'ın bir diğer ayrı 
hkçı bölgesi olan 
Abhazya'ya sınır 
Zugdidi kentinin,Rus 
savaş uçaklarının 
bombardımanı nede 
niyle boşaltıldığı bil 
dirildi.
Zugdidi kentinden 
öncelikle kadın ve 
çocukların çıkarıl 
dığı ifade edildi. 
Ablhazya'nın lideri 
Sergey Bağapş, yap
tığı açıklamada, Yu 
karı Kodori Deresi' 
nden Gürcü birlik
lerinin çıkmasını 
istediklerini belirte 
rek, "Gürcü askerleri 
orayı (Yukarı Kodori) 
bir an önce terk 
etmeli" dedi. 
Gürcistan Savunma 
Bakanı David 
Kezeraşvili ise 
Gürcü birliklerinin 
Güney Osetya'daki 
çatışma bölgesinden 
geri çekilmeyeceği
ni, ülkenin toprak 
bütünlüğünü sağla
mak için "her şeyi 
yapacaklarını" kay
detti.
Kezeraşvili ve İçiş
leri Bakanı Vano 
Merabişvili'nin, Gü 
ney Osetya'daki 
cephede bulunduk
ları ve operasyonu 
buradan takip ettik

leri belirtildi.
Gürcistan Savunma 
Bakanlığının da Rus 
uçaklarının olası 
bombardımanına 
karşı güvenlik ted
birleri çerçevesinde 
bo ş a ir n di ğ ı b ildir i ıdi.

GÜNEY OSETYA'DA 
2 GAZETECİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 
Gürcü ve Rus birlik
lerinin çatıştığı 
Güney Osetya'da iki 
Gürcü gazeteci öldü 
rüldü.
Eko Moskova radyo 
su, Grigol Çihladze 
ve Aleksander Klim 
çuk adlı gazeteci
lerin Gürcistan ordu 
suyla çatışmanın old 
uğu bölgeye girdik
lerini bildirdi.
Çihladze'nin New 
sweek Rusya dergi
sine, Klimçuk'un ise 
Rusya'nın İtar-Tass 
ajansına çalıştığı 
kaydedildi.
News Georgia adlı 
haber ajansı, her iki 
gazetecinin 
Gürcistan vatandaşı 
olduğunu belirtti. 
KIZILHAÇ, 
GÜRCİSTAN'A 
CERRAH 
GÖNDERMEYE 
HAZIRLANIYOR 
Uluslararası Kızılhaç 
Örgütü, Güney 
Osetya'daki çatış
maların kurbanlarına 
yardım amacıyla 
Gürcistan'a cerrah 
lardan oluşan bir 
ekip göndermeye 
hazırlanıyor.
Kızılhaç sözcüsü

Anna Schaaf, Cenev 
re'de yaptığı açıkla
mada, örgütün ayrı
ca 20 bin kişi için 
temiz su ve yaklaşık 
400 yaralı için tıbbi 
malzeme göndere
ceğim’ söyledi. 
Schaaf, örgütün bu 
gün Gori'ye varan 
ekibinin, hastane 
lerin acil ihtiyaçlarını 
tespit edeceğini söz
lerine ekledi.

AB RUSYA'YI 
UYARMAYA HAZIR
LANIYOR 
Kafkasya’daki çatış
maları yakından 
izleyen ve ateşkes 
sağlanmasında rol 
oynamak isteyen 
AB, Rusya'yı uyaran 
mesajlar veriyor. 
AB dönem başkanı 
Fransa'nın Dışişleri 
Bakanı Bernard 
Kouchner, Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) 
dönem başkanı 
Finlandiya'nın Dışiş 
leri Bakanı Alexan 
der Stubb ile bölg
eye giderek Gürcis 
tan ve Rusya' da te 
maşlarda bulunacak. 
Kouchner, konuya 
ilişkin açıklamaların
da, "çatışmaların 
durdurulmasını, taraf 
ların uluslararası top 
luluk tarafından belir 
lenmiş olan sınırlara 
geri çekilmesini öne 
receklerini" bildirdi 
ve "Etkili olacağımızı 
düşünü yorum"dedi. 
"AB'nin Rusya'ya 
karşı ses tonunu 

yükselteceğini" ifa 
de eden diplomatik 
kaynaklar, "itibarlı 
bir arabulucu" ol 
mak için doğu Avru 
pa ülkelerinin Rusya 
konusunda hassasi 
yetlerinin de göz 
önünde bulundurula
cağını ifade ediyor. 
"Askeri eylemlerin 
devamının AB ile 
Rusya arasındaki 
ilişkileri olumsuz 
etkileyeceğini" açık
layan AB, Kouch 
ner'in temaslarının 
ardından Çarşamba 
günü dışişleri bakan 
lan düzeyinde, Brük 
sel'de olağanüstü bir 
toplantı düzenlemeyi 
ve "tek sesli konuş
mak için uzlaş ma 
aramayı" planlı yor. 
Uzmanlar, AB'de 
Rusya'ya karşı bir ta 
vır değişikliği göz 
lemlendiğini, ancak 
bunun somutlaşma 
sı için 27 üye ülke 
arasında uzlaşma 
sağlanması gereke
ceğini belirtiyor. 
"AB'nin tek sesli ve 
kararlı bir tavır ser 
gilemesi halinde 
Moskova'nın etk
ilenebileceği" ileri 
sürülürken, Rus 
ya'nın enerji alanın
daki ağırlığının, baş 
ta Fransa ve Alman 
ya olmak üzere AB 
ülkelerini "temkinli 
olmaya zorladığı" da 
ifade ediliyor.
Polonya ve Baltık 
ülkeleri gibi eski Do 
ğu Bloku üyeleri, 
Moskova'yı Gürcis 
tan'a karşı "emper 
yalist" tavır izlemek
le suçluyor ve AB' 
nin sert tavır izleme 
sinden ve Rusya ile 
ilişkilerini gözden 
geçirmesinden yana 
görüşler savunuyor. 
Bu ülkeler, "Bu defa, 
AB'nin hiçbir anlamı 
olmayan açıklamalar 
yapmaktan kaçın
ması" gereği 
üzerinde durarak, 
geçen Nisan ayında 
gerçekleşen NATO 
zirvesinde Rusya'nın 
muhalefetini dikkate 
alarak Gürcistan'ın 
İttifaka katılım aday 

lığına karşı çıkan 
Fransa ve Almanya' 
yı uyarıyor.
Diplomatik kaynak 
lar, Kafkasya'da ağır
lığı bulunmayan 
AB'nin tavır belirler 
ken ABD ile ters 
düşmemeye özen 
göstereceğine işaret 
ediyor.
AB Konseyinin, Po 
lonya'nın önerisi ü 
zerine önümüzdeki 
günlerde devlet ve 
hükümet başkanlar) 
düzeyinde olağan 
üstü bir toplantı dü 
zenleyerek Kafkas 
lar'daki durumu de 
ğerlendirme olasılığı 
da bulunuyor.
Dönem başkanlığı, 
Gürcistan'ın tek 
yanlı bağımsızlık ilan 
eden Güney Osetya 
bölgesindeki çatış-_
malardan duyulan 
"büyük endişeyi" 
yansıtan bir açıkla
ma yaparak, bölgede 
ateşkes sağlanması 
için çalışmalarda 
bulunduğunu duyur
muştu.
Başkanlık açıklama 
sında, şiddetli çatış
malara son verilmesi 
ve saldırıların durdu
rulması için taraflara 
çağrıda bulunulmuş
tu.
Açıklamada, Gürcis 
tan'ın toprak bütün
lüğüne ve hüküm
ranlığına saygı gös
terilerek, krize siyasi 
bir çözüm bulunması 
için uzlaşma arayış 
lan ve müzakereler 
başlatılması isten
mişti.
TİFLİS'TE 
GÖSTERİLER- 
Bu arada, başkent 
Tiflis'te halk, Rusya' 
nın Gürcü toprakla 
rını "işgal girişimini" 
engellemek amacıyla 
protes tolarını sürdü 
rüyor.
Başkentteki çeşitli si 
vil toplum kuruluşla 
rının örgütlediği gös
teriler, Rusya Büyü 
kelçiliği önünde yapı 
lirken, kent merke 
zinde de Rusya 
uzun araç konvoy
larının kornolarıyla 
protesto ediliyor.
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GEMLİKLAHD ZEYTİN DİYARI
ELEMAN ARANIYOR

Yalova Yolu üzerinde 
Umurbey Zeytin Merkezi ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmekledir. 

Tel: 513 48 33
ELEMAN ARANIYOR

GEMLİK’TE İKAMET EDEN 
İNEGÖL'DE ÇALIŞAN 

B SINIFI EHLİYETE SAHİP 
YOL ARKADAŞI ARIYORUM 
O 505 91 88 405

ELEMAN ARANIYOR

İmam Aslan Dinlenme 
Tesislerinde çalışmak üzere 
* POMPACI
* MARKET ELEMANI
* KASİYER
* REYON ELEMANI
* GARSON ARANIYOR

Müracatların şahsen yapılması gerekmektedir, 
Yalova Yolu - GEMLİK 

İmam Aslan Dinlenme Tesisleri 
Tel: 0.224 513 23 94

g£yiAi’gQig|
Denize sıfır, 3 yatak odalı 

135 m2 İki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli otoparklı 

lUks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi

Tel: 513 18 99 GSM : 0.533 356 44 39
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Busya, Giircüstan ile han$ samnı acıMatlı
RİA Novosti 
Ajansı'nda düzen* 
lediği basın toplan
tısında Güney 
Osetya'daki duru
munu değerlendiren 
Grigoriy Karasin, 
"Tiflis ile barış 
görüşmelerine 
başlamamız için 
Gürcü yönetimi 1992 
yılında imzalanan 
Moskova sözleşme
sine uygun şekilde 
Güney Osetya 
topraklarındaki 
kuvvetlerini derhal 
geri çekmesi ve 

sorunun çözümü 
için bir daha güç 
kullanmama yüküm
lülüğünü içeren 
sözleşmeyi imzala
ması gerekiyor. 
Daha sonra Gürcis 
tan ile görüşmelere 
başlayabiliriz. Ama 
Gürcü tarafının bu 
şartlara uyması 
durumunda bile 
görüşmelerin kolay 
olmayacağını 
söyleyebilirim" 
dedi.
Gürcistan ile diplo
matik ilişkilerin

devam etmesine 
rağmen Gürcü yöne
timine güvenlerinin 
olmadığını söyleyen 
Karasin, "Gürcistan 
yönetimi Güney 
Osetya'nın bir daha 
bu ülkenin bayrağı 
altında yaşamaması 
için mümkün olan 
ve olmayan her şeyi 
yaptı. Artık bundan 
böyle Osetya 
halkının Gürcistan 
ile barışabileceğini 
hayal etmek bile 
imkansız" şeklinde 
konuştu.

Bakan Şimşek, devlete borç takınma yaların SSK primlerinde niizflt 5 indirim sözü
Devlet Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
"Devlete borç tak
mayan doğru çalışan 
bütün işve renlerin 
SSK primlerini yüzde 
5 indireceğiz" dedîA 
İşverenlerin üzerin 
deki zorunlu istihdam 
yükümlülükle rinin 
hafifletildiğini 
söyleyen Şimşek, 
"Sadece bir tek özür 
lü çalıştırma zorunlu
luğu kaldı. Bu da 
Hazine tarafından 
ödenecek" diye 
konuştu.
Türkiye Genç İşa 

damları Konfederas 
yonu (TÜGİK) tara 
fından ilki Bitlis'te 
düzenlenen 'Genç 
İşadamları Soruyor* 
toplantısına katılan 
Bakan Şimşek, hükü 
metin yeni dönem 
deki çalışmalarına 
değindi. Şimşek, iş 
dünyasının önünün 
açılabilmesi için ener
ji reformu, AR-GE 
Teşvik Kanunu, 
Sosyal Güvenlik 
Reformu ve eğitim^,; 
gibi çalışmalar 
yapıldığını söyledi. 
Bölgesel gelir fark

lılığının Türkiye'ye 
özgü bir sorun 
olmadığının altını 
çizen Şimşek, teşvik 
sisteminin gözden 
geçirildiğini anlattı. 
Şimşek, yeni 
dönemde, kademeli 
olarak az gelişmiş 
illerden gelişmiş 
illere doğru azalan 
şekilde teşvik sistemi 
olacağını duyurdu. 
Yasa hakkındaki 
çalışmaların devam 
ettiğini söyleyen 
Bakan Şimşek, sınır 
ticaretinin canlan
masına yönelik adım

lar da atıldığını ifade 
etti.
Ayrıca, yakın dönem 
de Tahran'da toplan
tılara katılacağını bil 
diren Şimşek, İran'la 
sınır ticaretinin can
landırılması için so 
mut adımlar atılması 
için girişimlerde bu 
lunulacağını kaydetti. 
Avrupa Birliği üye lik 
sürecinin önemine de 
değinen Şim şek, 
bunun daha ka üteli 
yasal düzenle me ve 
kurumsal alt yapı için 
gerekliliğine işaret 
etti.

"YÜKSEK KUR KISA 
DÖNEMDE BAZILAR
ININ İŞLERİNİ 
KOLAYLAŞTIRIR" 
Düşük kur, yüksek 
faiz uygulamasına 
ilişkin soruya cevap 
veren Şimşek, "Ne 
benim kafamda ne de 
hükümette düşük kur 
faiz diye bir çerçeve 
yok. Fiiliyatta böyle 
bir durum söz 
konusu. Bu şekilde 
Türkiye'yi çıkışa 
götüreceğiz diye bir 
şey yok" diye konuş
tu.
Bu sorunun 

temelinde sosyal 
güvenlik açığından 
kaynaklanan 
gelişmelerin 
olduğunu söyleyen 
Şimşek, şunları kay
detti: "Yüksek kur 
kısa dönemde 
bazılarının işlerini 
kolaylaştırır. Özel 
sektörün açıkları , 
varsa yüksek kur 
işine yarar mı? Özel 
sektör yatırım için 
dışardan makine aldı 
o makinelerin bor
cunu öderken düşük 
kur işine gelmiyor 
mu“dedi.

GEMÜKLAHD ZEYTİN DİYARI
ELEMAN ARANIYOR

ONNİSAN 
GÜVENLİK

Yalova Yolu üzerinde 
Umurbey Zeytin Merkezi ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Tel: 513 48 33

GEMLİKTE İKAMET EDEN 
İNEGÖL'DE ÇALIŞAN 

BSINIFIEHLİYETESAHİP 
YOLARKADAŞIARIYORUM 

0 505 9188 405

GEMLİK MERKEZDE OTURAN 
KİMLİKLİ BAŞ ÖZEL 

GÜVENLİK PERSONELİ 
EN AZ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ 

TRAFİK YÖNLENDİRME
GÖREVLİLERİ VE BAHÇIVANLAR 

ARANMAKTADIR.
Tel; 222 23 24 

O 533 481 70 22 
www.onnisanguvenlik.coin

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.onnisanguvenlik.coin
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Eti pirirKen 
ateşe 15 Cm. 
yaklaştırın

II liımılı İIISM UlIHIIIIBİl
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Tarımsal 
Kalkınma Vakfınca 
hazırlanan bro 
şürde, kanserojen
lerin oluşmaması 
için mangal ateşi ile 
pişirilen et ara 
sında 15 santimet 
re mesafe bırakıl
ması isteniyor. 
AB destekli Gıda 
Tüketicisini Koru 
ma ve Bilinç 
lendirme Projesi 
kapsamında 
Tarımsal Kalkınma 
Vakfı Konya 
Temsilciliğince 
bastırılan "Güvenli 
Gıda" konulu 

| broşürde, sağlıklı 
i yemek pişirme ve 
l hijyenle ilgili önemli 
ı noktalara dikkat 

çekiliyor.
I Uygun pişirme 
' sayesinde ise gıda 
ı zehirlenmesine yol 
| açan zararlı mikrop 
| ların öldürüleceği 
I vurgulanan bro 

şürde, şu bilgilere 
| yer veriliyor:

"Et ve et ürünleri, 
yumurta ve kanatlı 
etlerini iyice 
pişirmek önemlidir. 
Donmuş sığır eti, 
balık ve tavuk eti 
pişirilmeden önce 
tamamen çöz 
dürülmelidir. 
Yemeklerin bir kez 
daha ısıtılması 
sırasında, gıdanın 
bütün kısımlarında 
sıcaklığın en az 70 
dereceye ulaşması 
gerekmektedir. 
Yemeklerde kul
lanılan yağların 
fâzla yakılması 
kanserojen mad
delerin artmasına 
yol açar. Etlerin 
mangal, barbekü 
gibi doğrudan ateş 
üzerinde pişirilmesi 
de, üzerinde 
kanserojenlerin 
oluşmasına neden 
olabilir. Bu nedenle, 
ateş ile pişirilen 
etin arasında 15 
santimetre kadar 
mesafe olmalı 
dır."

10 adımda kanser 
olabilirsiniz! Evet, 
yanlış duymadınız. 
Günlük yaşamımız
da hayatımızın bir 
parçası olarak kul
landığımız ve gördü 
ğümüz elektro man 
yetik dalgalar yayan 
antenler ve iletişim 
cihazları aslında 
dünyanın en popüler 
hastalığı olan kan 
serin başlıca neden
leri.
Bu hastalığa 
yakalanmak için 
elimizden gelen her 
şeyi yapıyoruz.
Kansere yakalanmak 
için tek yapmanız 
gereken bu makaleyi 
okumak.
Başka hiç bir şeye 
ihtiyacınız kalmay- 
cak emin olun. 
Öncelikle etrafımız
da o kadar çok rad 
yasyon yayan cihaz 

I var ki. Bu cihazlar 
şeker hastalığından 
tutun, kalp hastalığı
na kadar, lösemi, 
alzheimer, otizm, 
alerjik hastalıklar, 
kronik yorgunluk ve 
daha bunun gibi bir 

çoğuna kadar 
hastalık yaratabiliy
or.
Nasıl kanser olabilir
im?
1- Cep telefonu kul
lanın Cep telefo
nunu çok sık ve 
uzun süre kullanın. 
Hattâ üzerinizde 2- 
3'er tane taşıyın. 
Böylece kısırlıktan 
tutun her türlü beyin 
hastalığına kadar 
rahatsızlıkla ra 
yakalanabilir siniz.
2- Kablosuz telefon 
kullanın 
Kablosuz iletişim 
araçları kullanarak 
kansere daha hızlı 
yakalanabilirsiniz.
3- Bilgisayarınıza 
kablosuz alıcılar 
takın
Böylece ev içerisin
deki herkes kanser 
olabilir.
4- Mikrodalga fırın 
kullanın. Mikrodalga 
fırın kullanarak hem 
eve hemde yiyecek
lere radrasyon 
bulaştırabilirsiniz. 
Bu sayede siz kolu 
nuzu bile kıpırdat- 
matan tüm ev halkı 

kanser olabilir.
5- İçi bilgisayar ekip
manları il dolu seon 
model bir araç 
edinin
Bu araçla gün boyu 
rahatlıkla dolaşa
bilirsiniz. Aracınızda 
GPS sistemi de 
varsa tek yapmanız 
gereken koltuğu 
nuza yaslanmak ve 
kanser oluşunuzu 
seyretmek olacaktır. 
6- Uyurken yanınıza 
veya yastığınızın 
altında bir telefon 
yerleştirin 
Belkide kanser 
olmak için en iyi 
zaman bu olacaktır. 
Çünkü uyku halinde 
vücut biyolojik açı
dan korumasız 
olduğu için kansere 
yakalanma şansınız 
daha fazladır. İyi 
uykular.
7- Yatarken elektrikli 
battaniye kullanın 
Elektrikli battani 
yenizi açın ve bira 
kın. Böylelikle bat- 
teniyeniz siz uyur 
ken sizi ısıtmaktan 
çok kanser edebilir.
8- Kablosuz sisteme 

sahip güvenlik ciha
zları kullanın 
Böylece hem hırsız 
lardan korunur
sunuz hemde kanse 
re hızlı biçimde yaka 
tanırsınız.
9- Büyük bir eve 
sahip olun 
Eğer büyük bir eve 
sahipseniz hemen 
cep telefonu şebeke 
operatörlerini arayın 
ve evinizin çatısına 
anten kurdurun. 
Hem para kazanın 
hem kanser olun. 
Nasıl fikir ama?
10- Bunların hepsini1 
aynı anda yapın 
Yukarıdaki made 
lerin hepsini aynı 
anda yaparsanız 
kansere istediğiniz 
zaman istediğiniz 
biçimde hızlıca 
yakalanabiirsiniz.
Belki de işin en hızlı 
yolu bu olacaktır.
Ama gerek yok. 
Zaten hepsi günlük 
hayatımızın içinde. 
Kanserden korun
mak için bunların 
tersini yapmanız 
yeterlidir.

i
1

IM

■
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

I

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)(t 

LU IÛ
Û

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
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. oq
Mer.Sağ.Ocdğı
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. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnyz185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

11 Ağustos 2008 Pazartesi 
ALAGÖZ ECZANESİ 

İstiklal Cd. No: 88 
Tel: 514 85 65 GEMLİK

Gemlik KSrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI,: 3132 

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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Carsill Mehmet Turgut’un haşini yaktı.
Yargıtay, ‘Cargill’in Bursa’daki fabrikasının faaliyetine, aleyhteki mahkeme kararlarına rağmen göz yumdukları’ 

gerekçesiyle, Erdoğan’la dönemin yöneticilerinin tazminat ödemesine hükmetti.
Hükümetlerin yargı 
kararlarını uygulama
masından ve 
Türkiye’nin bu neden
le AİHM’de bile 
mahkûm olmasından 
duyduğu rahatsızlığı 
sürekli dile getiren 
yargı, siyasileri karar
lara uymaya zorlaya
cak emsal niteliğinde 
bir hükme imza attı.

Milliyet Gazetesinde 
cumartesi günü 
yayıhlanan haberine 
göre, Yargıtay 4. 
Hukuk Dairesi, “ABD 
firması Cargill’in 
Bursa’daki nişasta 
fabrikasının faaliyeti
ni sürdürmesine, 
idari yargının aleyhte
ki kararlarına rağmen 
göz yumdukları” 
gerekçesiyle başta 
Başbakan Erdoğan 
olmak üzere, döne
min sorumlu yönetici
lerinin kişisel tazmi
nat ödemesi gerek
tiğine hükmetti.
Bursa'da yaşayan 
eski DSP milletvekili 
Av. Ali Arabacı ve 
Cevdet Altun ile 
avukatları Yahya 
Şimşek, Cumhur 
Ozcan ve Şenay 
Özeray, Cargill’in _ 
tarım alanında fabrika 
kurmasına karşı 
açtıkları davaları 
kazanmalarına rağ

men, kararların 
gereğinin yerine 
getirilmediğini 
belirterek yeniden 
mahkemeye gitti'.

ERDOĞAN 
SORUMLU 
Bursa 1. Asliye 
Hukuk Mahkeme 
si’ne başvuran 
davacılar, yargı karar
larını uygulamadıkları 
gerekçesiyle 
Başbakan Erdoğan, 
eski Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Zeki 
Ergezen, eski Bursa 
Valisi, Emniyet Genel 
Müdürü Oğuz Kağan 
Koksal, Bursa 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’tan manevi 
tazminat istedi’.: 
Mahkeme, tazminat 
talebini reddetti. 
Temyiz üzerine 
dosyayi inceleyen 
Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi, 26 Mayıs 
2008’de yerel mahke
menin kararını bozdu. 
2’ye karşı 3 oyla alı
nan kararın gerekçesi 
kısa süre önce 
tamamlandı.
Kararda, Erdoğan, 
Ergezen ve 
Turgut’un, yargı 
kararlarının uygulan
maması konusunda

sorumluluğu bulun
duğu ifade edildi. 
Davacıların yargı 
kararlarını ilgililere 
göndererek gereğinin 
yapılmasını istedik
lerinin anlatıldığı 
kararda özetle şöyle 
denildi:
“Davalılar görevlerini 
yerine 
getirmemişlerdir. İptal 
kararları ile fabrika 
tamamen izinsiz ve, 
ruhsatsız hale gelmiş 
olduğundan faaliyet
lerine son vermesi 
gerekir. Ancak bu 
konuda yetkili olan 
Gemlik Belediye 
Başkanı, sadece, fab
rikaya şekli bir uyarı 
yapmıştır.

Temel ilkelerin ihlali 
Bayındırlık 
Bakanlığı’nın daha 
önce vermiş olduğu 

izinleri geri alması 
gerekirken bunu yer
ine getirmemiştir.
Yürütmeyi durdurma 
kararlarına rağmen 
fabrikanın faaliyeti 
bizzat Başbakan 
tarafından imzalan
mış olan yazı ile 
devam etmiştir. İptal 
kararları yerine getir
ilmediği gibi, fab- 
rikanîp faaliyetine 
imkân verecek yeni 
idari ve yasal düzen
leme arayışlarına giril 
miştffMBI 
Davacılar zorlu, kar
maşık ve uzun bir 
yargılama sürecine 
dahil olup kazandık
tan sonra, kararların 
uygulanması için ay 
rica uğraş göstermiş 
tir. Bu durum 
hukukun üstünlüğü 
ile yönetilen devletin 
temel ilkelerinin ihlali 

anlamına gelir. 
Davacılara tazminat 
ödenmesi gerekir.” 
Yerel mahkeme ilk 
kararında direnirse 
dosya Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu’na gele
cek.
Kararına uyarsa, 
Erdoğan, Ergezen ve 
Turgut, belirlenecek 
tazminatı ceplerinden 
ödeyecek.

YASA ÇIKARDILAR 
Başbakanlık Yüksek 
Planlama Kurulu, 9 
Aralık 1997’de 
Cargill’e tarım alanın
da fabrika kurma izni 
verdi. Davacılar, fab
rikanın nitelik ve kap
asitesi itibarıyla ağır 
çevre zararlarına yol 
açacağı gerekçesiyle 
bu işlemin iptali 
istemiyle dava açtı. 
Bu süreçte fabrikanın 
bulunduğu alanda 
imar planı değişikliği 
yapıldı.
Ruhsat yetkisi Önce 
Bursa Büyükşehir, 
sonra Gemlik Beledi 
yesi’ne bırakıldı.
Aynı dönemde Bayın 
dirlik Bakanlığı, fab
rikaya “deşarz emiş 
yon izni” verdi.
Tüm bu idari işlem
lere karşı dava açıldı. 
Davalar 2004’te kesin 
hükme bağlandı.
Tüm idari kararlar, 

mahkemelerce iptal 
edildi ancak her aşa
mada görmezden 
gelindi.
TBMM, 2006’da 
Toprak ve Mera 
Kanunu’nda değişik
lik yaparak, tarım 
arazilerinde 2004’ten 
önce izinsiz yapılan 
tesislerin metrekare
sine 5 YTL ödenerek 
faaliyetini sürdürme
sine olanak sağlayan 
yasayı kabul etti. 
Anayasa Mahkemesi, 
CHP’nin açtığı dava
da yasanın yürütme 
sini farklı bir maddesi 
nedeniyle durdurdu. 
TBMM, bunun üzerine 
ilgili maddeyi düzel
terek, geçtiğimiz 
şubat ayında yasayı 
yeniden çıkarttı.
Cargill’i kurtaran 
düzenleme, yeni 
yasada da korundu. 
Bunu hep yapıyorlar 
Siyasilerin yargı 
kararlarını uygulama
masına yönelik tartış
malar hiç bitmiyor. 
Bugüne kadar çok 
sayıda bürokrat, hak
sız atamalara karşı 
açtıkları davaları 
kazanmalarına rağ
men, bakanlar 
tarafından yeniden 
kızak görevlere gön
derildi.
sürdürüldü.

Saadet Partisi gezi inotorunda ilçe divan toplantısı yaptı
Saadet Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı 
"Ağustos Ayı 
Genişletilmiş İlçe 
Divan Toplantısı" kör
fez turu eşliğinde tek 
ne gezisi ile gerçek
leştirildi. Toplantıya 
Saadet Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sünnetçioğ 
lu'da iştirak etti.

Toplantıda konuşan 
ilçe başkanı Recep 
Aygün; "Tüm enerji ve 
gayretimizle Gemlik 
halkının gerçek bele 
diye hizmetinden fay
dalanması ve ilçem
izin Milli Görüş beledi 
yeciliğine kavuş ması 
için çalışacağız" dedi. 
Toplantıya Saadet 
ilçe başkanı Recep

Aygün, ilçe müfettişi 
Efraim Bayram, 
Saadet Par tisi Bursa 
Hanım Kolla rı 
Başkanı Gönül Kaf 
kas, ilçe hanım kolları 
başkanı İnci Özsabun- 
cu, ilçe gençlik kolları 
başkanı Mustafa De 
mir, il ve ilçe yönetim 
kurulu üyeleri, 
Cansuyu Yardım

Derneği Bursa Temsilî 
cisi Abdil Akgün, Saa 
det Partisi Gemlik köy 
ve mahalle temsilcileri 
ile çok sayıda üye ve 
davetli iştirak etti.
Toplantı birim başkan
lıkları, gençlik ve ha 
mm kolları ile temsile 
lik aylık faaliyet rapor
larının okunması ile 
başladı. Oldukça ge 

niş kapsamlı hanım 
kolları faaliyet raporu 
göz doldururken katı 
lımcılardan büyük al 
kış aldı.
Daha sonra bir değer
lendirme ve teşekkür 
konuşması yapan 
Saadet Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün, başarılı çalış
maları nedeniyle tüm 

birim başkanlıkları ile 
hanım ve gençlik kol
larına teşekkür etti. 
Gemlik'in en dinamik 
ve çalışkan siyasi ilçe 
teşkilatının Saadet 
Partisi olduğuna vur 
gu yapan Aygün, özel* 
likle hanım kollarının < 
yaptığı başarılı çalış
malara övgü 
yağdırdı.
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2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

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

4-5-6-78 SINIFIMA 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

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
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TopraksuHitetaFıoiesi 
ilwMHıhiM

Bursa'da yoksulluğun azaltılma 
sına yönelik topraksız tarım, 'Tor 
balı Açık Hidropanik Sistem' 36 
metrekarelik mikroseralarda uy 
gulamaya başlanacak. Syf 6’da

Siyah Altın Zeytin Festivali kapsamında firmaların zeytin stantı 
kurarak halka zeytin tanıtımı yapmaları görüşüldü.

Mdl IIlMlillll illin MSB
21 yaşındaki genç, 

Kumsaz'da boğuldu
23-24-25 Ağustos 2008 
tarihlerinde yapılacak 
geleneksel Siyah Altın 
Zeytin Festivali düzen
leme toplantısında zeyti 
nin geleceği ve satışları 
tartışıldı. Festival kapsa 
mında düzenlenecek zey 
tin paneline gelmesi ha 
ünde Tarım Bakanı'na 
zey tinde Gemlik menşei 
ne Bakanlık olarak des 
tek verilmesinin de isten 
mesi toplantıya katılan- 
lar tarafından uygun 
bulundu. Sayfa 3‘de

Kumsaz mevkiin 
de arkadaşları ile 
birlikte denize 
giren üniversite 
öğrencisi Veli 
Dalkıran (21) 
boğularak öldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gün 
arkadaşları ile 
birlikte Kumsaz 
mevkiine denize 
girmek için 
gelen Veli Dalkı 
ran, bir süre 
sonra serinlemek 
için girdiği deniz 
de bir anda

kayboldu. 
Sahildeki 
arkadaşlarının 
haber vermesi 
üzerine olay 
yerine gelen 
sahil güvenlik 
ekipleri gencin 
cesedini buldu. 
Dalkıran 'ın 
cesedi Gemlik 
Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılırken 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

M Msiim umu Hişt sınulthı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Zeytin ve festival..
23-24-25 Ağustos günleri bu yıl kaçıncısının 

yapılacağını bilemediğim “Siyah Altın Zeytin 
Festivali” hazırlıkları başlamış.

Zeytin diyarı Gemlik'te düzenlenen Zeytin 
Festivalleri, bir türlü yerli yerine oturtulamadı.

Bunun nedenlerini iyi irdelemek gerekir.
Festivali bol bir ülkede yaşıyoruz.

■ Devamı sayfa 5'de

Gemlik'te üreticileri yakından ilgilen di 
ren Zeytin ve Zeytinyağı Araştırma Ko 
misyonunun raporu TBMM Başkanlığına 
sunuldu. Zeytin ve zeytinyağı ticareti ve 
üreticilerinin sorunlarının belirlenip, çö 
züm bulunması amacıyla kurulan Meclis 
Korniş yonu, çalışmalarını tamamlayarak 
raporunu TBMM Başkanı Koksal Top 
tan'a sundu. Haberi sayfa 4’de

Bursa Çimento ve Dora Grup ortaklığında, 
Gemlik Körfezinde kurulan Rodaport, 
konteynır hattını da devreye alarak, ope ras 
yon alanını bir adım öteye taşıdı. Syf 8’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Buluşma Tankut Öktem’in yaptığı kartal
Gürhan ÇETİNKAYA

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 
kaynağını Sevgili dostum Ayhan şöyle açık
lamış:

1) ABD nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin 
uygulamaya sokulması.(Parçalanmış ve Ulusal 
devletleri yıkılmış Lapa 28 İslam Ülkesi)

2) BOP’un eş başkanı olduğunu söyleyen 
başbakanın ve Gürün 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 söylüyor.
İşte onun söyledikleri arasında çok ciddi 

olanlar 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 Şubesi'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 Zekerıya 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, CİÂ denetimindekıSMşyVjp 

York Instıtutes" adlı web sitesinin Genel Yayın 
Yönetmeni!

Babası, Tuncay Güney çok küçükken ölüyor. 
Yetim ve yoksul. Çorum'da okurken İmam Hatip 
Lisesi'nde "ağabeyler" tarafından fark ediliyor. 
İstanbul'a getiriliyor.

Ünlü "babalar ve oğullar" uygulamasına 
maruz kalıyor. Kişiliği yok ediliyor. Suç işleye
cek bir makine haline getiriliyor. Irzına geçil- 

I erek eşcinsel yapılıyor. Önce İsmailaga der
gahına yerleştiriliyor. Sonra hızla ilerliyor ve 

ı Fethullah Gülen tarikatına dahil oluyor. 1989- 
1991 yılları arasında Fethullah Gülenin özel 
kalemi olarak cemaatte görev yapıyor.

Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst 
katındaki Fethullah'ın bürosunda randevuları o 
düzenliyor. Görüşmelere katılıyor. Samanyolu 
televizyonunun kurulmasını sağlayan ekipte 
yer alıyor. O dönemde Samanyolu televizyo 
nunda programlar yapıyor.

Zamanın Başbakanı Tansu Çiller ve Bülent 
Ecevit'i bile programına konuk ediyor. 1993- 
1996 yıllarında Akşam gazetesinde muhabirliğe 
başlıyor. 1998 Ocak'ında yayın hayatına başla 
yan haftalık Strateji dergisinin Haber Koordina 
törü görevini yürütüyor. Şu anda Kanada'da 
Haham Olarak görev yapmaktadır.

Şimdi de onun kendi ağzından söylediği 
eylemlerine göz atalım;

"Doğu Perinçek'in Bekaa kampında Abdul 
lah Öcalan'la yaptığı görüşmelerin fotoğraf 
larını PKK'dan alıp MIT'e getirdim. Lübnan'da 
PKK'nın adamıyla buluşup, fotoğrafları teslim 
aldım, getirip teslim ettim. Fethullahçıların 
Erbil'deki kolejinin kapanmasını önlemek için 
PKK'ya 15.000 doları ben götürüp verdim.

Tansu Çiller ile Abdullah Çatlı'yı birlikte 
gösteren fotomontaj fotoğrafı DYP milletveki
line 2.5 milyar lira karşılığında sattım.

Büyük Birlik Partisı'ninin kuruluşu için Fet 
hullah 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 
konulduğunda "akçeli ilişkilerin" dengeleri 
bozduğu ve kavganın "ana" nedeni olduğu 
ortaya çıkıyor.

Beyaz Kaleyi koruyacak
Ünlü heykeltıraş 
Merhum Prof. Dr. 
Tankut Öktem’in 
ölümünden bir yıl 
önce Mudanya'nın 
Güzelyah Beldesi'ne 
özgü yaptığı ve ta 
marnladığı 4 metre 
40 santimetre bo 
yundaki kartal hey 
keli, vinç yardımıyla 
Beyaz Kale'nin 
önüne yerleştirildi. 
Güzelyah Belediye 
si, beldede oluştur
duğu kent mimari
lerinde kullandığı 
Tankut Öktem’in 
heykellerine bir 
yenisini daha ekledi. 
Belediye, iki yıl önce 
ünlü heykeltıraş mer 
hum Prof. Dr. Tankut 
Öktem’in beldeye 
özel olarak yaptığı 
kartal heykelini, Be 
yaz kayalar'da yapı 
mı son aşamaya 
gelen Beyaz Ka 
le'nin önüne yerleş 
tirdi. Güzelyah'da 
Körfez’in en uzun 
yürüyüş yolu olan 
doğu sahil etabını 
2004 yılında göreve 
geldiği günden bu

yana gün gün işle 
diklerini hatırlatan 
Belediye Başkanı 
Selçuk Mutlu, Beyaz 
kayalar Mevkii'nde 
oluşturduğu kom
pozisyonu tamamla
manın mutluluğunu

yaşadığını söyledi. 
NEDEN KARTAL? 
Kale, dev Türk Bay 
rağı ve kartal heyke
li sonrasında koman 
do heykeli ile şehit
lik alanı olarak bü 
tünleştirilen Beyaz

kayalar'daki meyda 
nı ay sonunda açılış 
şa hazırladıklarını 
belirten Başkan 
Mutlu, "İki sene ev 
vel bu heykeli rah
metli hocamız Tan 
kut Öktem Güzelya 
h'ya öze! olarak yap
mış ve 2006 yılı Ka 
sim ayında Gem 
lik'ten yüklediği tek 
ne ile beldemize 
getirmişti. Kartal 
simgesini ise avla 
nan değil, avlayan 
bir kuş olduğu için 
seçmiştik. Açılışını 
da hocamızla birlikte 
yapmak istiyorduk. 
Fakat bu sahil yol
undaki çalışmaları 
mız belediyemizin 
kendi bütçesi ile 
yapıldığı için 
tamamlanması bu 
günlere kaldı. 30 
Ağustos'ta 86. yıldö 
nümünü kutlayaca 
ğız Zafer Bayramı 
kutlamaları çerçeve 
sinde Beyaz Kale ile 
bütünleşen şehitlik 
alanını törenle hal 
kın hizmetine 
sunacağız" dedi.

r^SAIIIIK-nMIllIllDHEhelpiEIIİ 
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 dublexa daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

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

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

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Siyah Altın Zeytin Festivali kapsamında firmaların zeytin stantı 
kurarak halka zeytin tanıtımı yapmaları görüşüldü.

MMÜ
Seyfettin ŞEKERSÖZ

23-24-25 Ağustos 
2008 tarihlerinde 
yapılacak gelenek
sel Siyah Altın 
Zeytin Festivali 
düzenleme 
toplantısında 
zeytinin geleceği 
ve satışları tartışıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
daveti üzerine 
toplanan Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt ile yönetimi, 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ve 
yönetimi, 
Marmarabirlik 
Genel Merkez 
Yönetim Kurulu 
üyesi İbrahim 
Aksoy, Genel 
Müdür Yardımcısı 
Şakir Engin Yüksel, 
Marmarabirlik 
Gemlik Kooperatifi 
Başkanı Hüseyin 
Peker'in katıldığı 
toplantıda, festivalin 
ilk yapıldığında 
düzenlenen zeytinle 
ilgili panelin 
yeniden yapılması 
ve firmaların 
zeytin stantı 
kurarak halka 
zeytin tanıtımı 
yapmaları 
görüşüldü.

ZEYTİNİ 
ÖN PLANA 
ÇIKARMALIYIZ 
Başkan Turgut, 
toplantıya katılan- 
lara yaptığı açıkla
mada, festivalin 
ilk düzenlendiğinde 
yapılanların 
sonraki yıllarda 
yapılamadığına 
dikkat çekerek, 
"Yeterli katılım 
olmaması 
yüzünden bir 
daha zeytinle

ilgili program 
yapamadık 
sadece festivalde 
eğlence kısmı 
yapıldı. Üreticiyi 
ve tüccarı davet 
etmemize rağmen 
katılım olmadı. 
Bunu yeniden can
landırmak istiyoruz, 
halkımızın birkaç 
gün eğlenmesi gü 
zel ama ismine 
layık olması için 
zeytini ön plana 
çıkarmalıyız.
Festival ala nının 
denize bakan kıs
mında Marmara bir
lik, Ticaret Odası, 
Ticaret Borsası ve 
isteyen firmaların 
bulunacağı ve halka 
zeytin dağıtarak 
tanıtım yapacağı 
stantlar kurmak

istiyoruz. Festivale 
gelen misafirlerimi 
ze zeytinimizi, özel
likle büyük ve iri 
değil, küçük ve lez 
zetli olanını tanıt
malıyız. Ayrıca dü 
zenleyeceğimiz 
panelle zeytinin ve 
üre ticinin sorun
larını gündeme 
getirmek istiyoruz" 
dedi.
Festival için 
özellikle Tarım 
Bakanının da 
avdet edilmesinin 
uygun görüldüğü 
toplantıda ayrıca 
az kalan festival 
gününe kadar 
Gemlik
Siyah Altın Zeytin 
Festivali'nin rekla 
minin yapılması 
kararlaştırıldı.

Toplantıda, 
öncelikli olarak 
düzenlenecek 
panel ile ufak 
zeytinin tanıtılması, 
zeytinin iç 
piyasada tanıtılarak 
satışının artırılması 
gibi konular 
ön plana çıkarılarak 
çalışma yapılması 
kararlaştırıldı. 
Festival 
kapsamında 
düzenlenecek 
zeytin paneline 
gelmesi halinde 
Tarım Bakam'na 
zeytinde Gemlik 
menşeine 
Bakanlık olarak 
destek verilmesinin 
de istenmesi 
toplantıya katılanlar 
tarafından 
uygun bulundu.

KRŞCD6 B6KL6M6K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Dedeler ve torunları!...
Bu ülkedeki kavgalara ve hesaplaşmala 

ra dikkatli bakıldığında dedeler-babalar- 
oğullar ve kızlar biçiminde özetlenecek çok 
ilginç bulgulara rastlanır...

Bugün Anayasa Mahkemesi’nin göbe 
ğinde, kamplaşan Türkiye’de saflara bak
tığınızda çok ilginç rastlantılar çıkartırsınız 
ortaya...

Mesela AKP Genel Başkan Yardım cısı 
Dengir Mir Fırat Doğu’da halkı İslam dini 
adına ayaklanmaya çağıran ünlü Şeyh 
Sait’in torunudur...

Mustafa Kemal rahatsız olduğu için 
Heybeliada’da dinlenmektedir...

İsmet İnönü’yü Ankara’ya çağırıyor...
“Doğuda din elden gidiyor bahanesiyle 

İngiliz destekli ciddi bir ayaklanma 
başladığını” söylüyor...

Ordu birlikleri isyan eden hainler üzer
ine gönderilivor.

Ve Ankara’da, Diyarbakır’da İstiklal 
Mahkemeleri kuruluyor...

Askeri birlikler Şeyh Sait’le birlikte 
ayaklanan güçleri kuşatma altına alıp, tes
lim olmaya zorluyorlar...

Şeyh Sait tutuklanıyor...
İdam ediliyor...
Ancak ne ilginçtir ki bugün yapılan 

yayınlar, İstiklal Mahkemeleri’nin başındaki 
Kel Ali’nin torunu Anayasa Mahkemesi 
Başkan Vekili Osman Paksüt’le, Şeyh 
Sait’in torunu kapatılma davası süren 
AKP’nin Genel Başkan Yardımcısı Dengir 
Mir Fırat’ı sanki karşı karşıya getirmeyi 
amaçlamaktadır...

Hayat işte böyle acımasızdır ki sayın 
okurlarım;

Dedeleri karşı karşıya getiren tarih, 
torunları da mı karşı karşıya getirmekte
dir?..

Mesela, Anayasa Mahkemesi’ne en sert 
eleştirileri yönelten Nazlı Ilıcak, Demokrat 
Parti’nin Yassı ada’da hapse mahkûm olan 
bakanı, Muammer Çavuşoğlu’nun öz 
kızıdır...

Sonraki yıllarında bu acı ile Nazlı Ilıcak, 
hep Genelkurmay’) en ağır eleştiren 
gazeteciler listesinin başında yer alacak
tır...

Hakkında dava açılacak, Genelkurmay’a 
girişi yasaklanacaktır...

Ama hırsından genç cumhuriyete ve 
ordusuna düşman olmuştur..

Nazlı Ilıcak, “babasının aşağılanarak 
valiziyle evden apar topar alınmasını hiçbir 
zaman hazmedememiştir..”

Ahmet Altan 12 Mart 1971’de annesinin 
yanında babasını almaya götüren subayın 
soğukluğunu anlatır ve yaşadığı korkuyu 
aktarır...

O da orduya düşman olmuştur..
O soğukluğun ve o gençlik korkusunun, 

bugünlerde ki Ahmet Altan’ın kişiliğinde ve 
söylemlerinde bir etkisi olduğu görülmek
tedir...

Emin Çölaşan’ın bir dedesinin 
Atatürk’ün Adalet Bakanı, diğer dedesinin 
ise İttihatçı bir albay olmasının yazılarında 
bir etkisi var mıdır Çölaşan üzerinde?.

Bence vardır...
Doğrusu da budun.
Geçmiş kavgalar, genetik yüklenmeler, 

bitmeyen hesaplaşmalar...
Ben diyorum ki, Tarihte ki geçmiş olay

ların Bugünkü hesaplaşması, sadece 
söylenenlerden ibaret bir mücadele midir, 
yoksa derinlerde bir Cumhuriyetin kurucu
ları ile hesaplaşması mıdır ?..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Zemin Komisyonu raporu Meclise sunuldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te üreticileri 
yakından ilgilen 
diren Zeytin ve 
Zeytinyağı Araştırma 
Komisyonunun 
raporu TBMM 
Başkanlığına 
sunuldu. Zeytin ve 
zeytinyağı ticareti 
ve üreticilerinin 
sorunlarının 
belirlenip, çözüm 
bulunması amacıyla 
kurulan Meclis 
Komisyonu, çalış
malarını tamamla
yarak raporunu 
TBMM Başkanı 
Koksal Toptan'a 
sundu. Bilindiği 
gibi geçtiğimiz 
aylarda Bursa 
ve ilçelerinde 
yapılan toplantı 
Ticaret Borsası 
Toplantı Salonu’nda 
da gerçekleşerek 
zeytin ile ilgili 
temsilci ve üreticiler
le biraraya gelen 
komisyon sorunları 
dinlemişti.
Gemlik'e gelen 
TBMM Araştırma 
Komisyonu 
üyeleri CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, MHP 
Bursa Milletvekili 
İsmet Büyükataman, 
AKP Bursa Milletve 
kili Ali Koyuncu, 
AKP Aydın Milletve 
kili Ahmet Ertürk, 
AKP Hatay Milletve 
kili Abdülhadi 
Kahya, AKP Kilis 
Milletvekili Hüseyin 
Devecioğlu, AKP 
Yalova Milletvekili

İlhan Evcin, AKP 
Balıkesir Milletvekili 
İsmail Özgün ve 
AKP Denizli Milletve 
kili Mehmet Salih 
Erdoğan sorunları 
tespit ederek, 
önceki gün hazır
ladıkları 194 sayfalık 
raporu sundular. 
TBMM Başkanı Top 
tan, raporu alırken 
yaptığı konuşmada, 
bu dönem TBMM'de, 
Türkiye'nin çok 
önemli sorunlarıyla 
ilgili değişik 
araştırma komisyon
larının kurulduğunu 
belirtti. Bunlardan 
birinin de Zeytin 
ve Zeytinyağı 
Araştırma Komisyo 
nu olduğunu 
dile getiren Toptan, 
komisyonun 
kurulmuş olmasının, 
Meclisin alana 
gösterdiği has
sasiyeti ortaya 
koyduğunu vurgu
ladı. Komisyon 
Başkanı AKP 
Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Edip 
Uğur'un, raporun 
kadük kalmaması 

yönündeki temenni
sine de değinen 
Toptan, "Genelde 
başlanılan işi yarım 
bırakma gibi olum
suz bir kültür yapı 
mız var. Bunu araş 
tırma komisyonların
da geçen dönemler 
de de yaşadık. İnşal
lah bu dönem böyle 
olmayacak. Daha 
dönemin başındayız. 
Dönemin başında 
çok ciddi konularda 
Meclisimiz yararlı 
sonuçlar doğurabile
cek raporlar ortaya 
çıkardı. Umuyorum 
önümüzdeki yasama 
döneminde Genel 
Kurulda bunu 
konuşma imkanı 
buluruz" dedi. 
TBMM Başkanı 
Toptan, bu tür 
çalışmalarla hem 
idarenin yapabile
ceği tüzük, yönet
melik veya genel
gelerin, hem de 
parlamentonun 
yasal düzenlemele 
rin alt yapısının orta 
ya çıktığına dikkati 
çekerek, raporun 
Genel Kurulda 

görüşülmesini 
beklemeden ilgili 
kuruluşlara gönde 
rilmesi tavsiyesinde 
bulundu.

"EKMEĞİMİ 
ZEYTİNYAĞINA 
BANARAK 
KAHVALTIMI 
YAPARIM" 
"İnsanımızı, sağlığı 
bakımından zeytinya 
ğı tüketimine alıştır
mamız lazım" diyen 
Toptan, şöyle devam 
etti: "Zeytinyağı, 
genelde Ege bölge
sine has kullanılan 
yağ olarak kalmış.
Diğer bölgelerde çok 
yaygın hale getirilme 
miş. Belki başka 
bakanlıklarla konuş
mak suretiyle bir 
takım kampanyalarla 
bunun önemini orta 
ya koymak lazım. 
Bilimsel olarak 
zeytinyağı tüketimi 
nin önemini belirt
mek lazım. Sabahle 
yin mutlaka ekmeği
mi zeytinyağına 
banarak kahvaltımı 
yaparım. Çok yararlı. 
Bunu bir yemek 

kültürü haline getir 
mek lazım ve bunu 
Ege'nin dışına 
çıkarmak lazım."

"BİTKİSEL YAĞ 
TÜKETİMİ 1 MİLYON 
650 BİN TON..." 
Komisyon Sözcüsü 
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel, 
komisyonun çalış
maları hakkında 
TBMM Başkanı Top 
tan'a bilgi verdi. 
Sektörle ilgili her 
kurum ve kuruluşla 
görüştüklerini ifade 
eden Demirel, "Türki 
ye yılda 1 milyon 
650 bin ton ile 1 mil 
yon 700 bin ton bitki 
sel yağ tüketiyor. 
Bunlar, mısır, ayçi 
çek gibi bitkilerden 
karşılanıyor. Bunun 
yanında 70 bin ton 
zeytinyağı tüketim
imiz var. Kullanılan 
bitkisel yağın yüzde 
30'unu kendimiz 
üretiyoruz. Geri 
kalan yüzde 70'ini, 
yani 1 milyon 200 
bin tona yakın kıs
mını ise ithalat 
yoluyla karşılıyoruz. 
Geçen yıl ödediğimiz 
döviz 1 milyar 750 
milyon dolardır. Yağ 
fiyatlarının arttığını 
da hesaba katarsak, 
bu yıl ithalata 
2 milyar dolara 
yakın bir ödeme 
yapacağız" 
diye konuştu.
Son yıllarda 
zeytinyağının 
hükümet tarafından 
desteklendiğini, 

zeytin ağacı var
lığının 200 milyona 
yaklaştığını 
belirten CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, 
önümüzdeki bir 
kaç yılda genç 
ağaçların da meyve 
vermesiyle 300-350 
bin ton zeytinyağı 
rekoltesinin 
beklendiğini 
bildirdi. Türkiye'nin 
zeytinyağı üreten, 
ancak tüketmeyen 
bir ülke olduğunu 
ifade eden 
Komisyon Sözcüsü 
Demirel, kişi 
başına Türkiye'de 
1 kilogram zeytin 
yağı tüketildiğini, 
tüketimden geriye 
kalan kısmın ise 
ihraç edildiğini 
söyledi. Kemal 
Demirel, yaptıkları 
ziyaretler sırasında, 
"Zeytinyağı" 
diye pamuk 
yağı satıldığı 
konusunda 
şikayet aldıklarını 
ifade etti. Demirel, 
bu konuda ve 
ormanlardaki 
delicelerin (Yabani 
zeytin ağaçları) 
değerlendirilmesi 
konusunda kanun 
teklifi hazırladık 
larını dile getirerek, 
"Komisyonumuzun 
çalışmaları 
meyve vermeye 
başladı" dedi. Uğur, 
daha sonra hazır
ladıkları raporu 
Meclis Başkanı 
Toptan'a sundu.

Bnrsa'da M ftnatfolu I sesi arasımla tu az bas 
tonienjan Gemlik Celal Banar flnaılolıı lisesi nde
2008 Yılı OKS 
sonuçlarına göre 
28 Temmuz- 
4 Ağustos 2008 
tarihleri arasında 
yapılan I.Yerleştirme 
sonrası açık 
olan kontenjan 
sayıları belirlendi. 
Buna göre 
Bursa'daki Anadolu 
liseleri arasında 
18 boş kontenjan 
ile en az Gemlik

Celal Bayar Anadolu 
Lisesinde olduğu 
görüldü.
I. Kayıtların 
sona erdiği 
4 Ağustos 2008 
tarihinde 14 olan 
kontenjan daha 
önce kayıt yaptırıp 
ta II. yerleştirmeye 
başvuran 4 
öğrenci ile birlikte 
18'e çıktı.
Böylece gerek 

kayıt yaptırmayanlar 
açısından olduğu 
gibi kayıt yaptırıp 
II.yerleştirmeye 
başvuran aday 
sayısı bakımından 
da en az kontenjan 
boşluğu Gemlik 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
olduğu belirlenmesi 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesini kazanan 

öğrencilerin bu 
okuldan başka bir 
okulda okumak 
istemediklerinin bir 
göstergesi olarak 
yorumlandı. 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nden 
sonra en az 
kontenjan 31 kişi 
ile İznik Anadolu 
Lisesi ve 45 Boş 
kontenjan ile

Mudanya Sami 
Evkuran Anadolu 
Lisesi izliyor. 
En çok boş 
kontenjan ise 
103 kontenjan ile 
Bursa Anadolu Kız 
Lisesinde oldu. 
Orhangazi Öğretmen 
Eyüp Topçu Anadolu 
Lisesinin boş kon
tenjan sayısı 63 
olduğu görüldü. 
Gemlik ve Bursa'dan 

bu okulu kazanan 
öğrencilerin büyük 
bölümünün ikinci 
yerleştirmeye 
başvurdukları 
tahmin ediliyor 
II. Tercih sonuçları 
15 Temmuz 2008 
tarihinde açık
lanacak ve kazanan 
adayların kayıtları 
16-22 Ağustos 
2008 tarihleri 
arasında yapılacak.
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Zeytin ve festival...
Neredeyese her ürünün festi

vali düzenleniyor.
Festivaller düzenlenen yer

lerin ekonomilerine canlılık 
getiriyor.

Bir de ürünün tanıtımı gerçek 
leşiyor.

Bu arada şarkılı türkülü kon
serlerle halk bedava eğleniyor.

Gemlik Zeytin Festivallerinin geçmişi 
uzundur.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut göreve 
geldikten sonra, Zeytin Festivalinin adını 
"Siyah Altın Zeytin Festivali” koydu.
Bugüne kadar yapılan festivaller zeytini

mizin tanıtımında etkili olmadı.
Zeytin ile ilgili bilimsel toplantılar düzen

lendi.
Gelen olmadı.
Ürünlerin tanıtımı için yarışmalar düzen

lendi katılan olmadı.
Sonuçta, festivaller bekleneni vermedi.
Ama, festival nedeniyle yapılan açık hava 

konserlerine ilgi büyük oldu.
Şimdi önümüzdeki günlerde yapılacak 

olan Zeytin Festivali’nin aynı akıbete uğra
maması için Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, 
Marmarabirlik Tarım Satış Kooperatifi 
yöneticilerini dün biraraya getirerek bu yıl 
ki festivalin ses getirmesini istiyor.

Öyle ya, ses getirmeyen bir festivale 
yapılan masraflara yazık değil mi?

Bir festivalin mali portresi milyon YTL’ 
terdir.

Bunun sponsorunu bulmak işi de hep

belediyeye düşer.
Kötü geçen festivalin faturası da beledi 

yeye kesilir.
Kimseyi memnun edemezsiniz.
Dünkü toplantıda bazı kararlar alınmış.
Bunlar doğru kararlar.
Festival şenlik içinde kutlanmalı ve ya 

şanmalı.
Adında zeytin olan ama ortada zeytini 

bulunmayan festival olur mu?
Biz de hep oldu.
Zeytin, Ticaret ve Sanayi Odası’nın salon

ve koridorlarında sıkışıp kaldı. 
Oysa, gerek Gemlik Ticaret ve 

Sanayi Odası, gerekse Ticaret 
Borsası başkanları, Gemlik 
Zeytinin tanıtımı için son yıllarda 
büyük çabalar harcıyorlar.

Büyük paralar verip Gemlik zeyti- 
tinin daha çok tüketilmesinin yol
larını arıyorlar.

Bunun için yurt içindeki tüm fuarlara 
katıldılar.

Promasyon zeytin dağıttılar.
Broşür bastırdılar, tabak altlığı yaptır 

dılar, televizyonlara özel programlar hazır
latıp, milyonlarca YTL harcadılar.

23-24-25 Ağustos günü Gemlik’te, Gemlik 
zeytinini tanıtacak bir festival yapılacaksa, 
önce bu festivale üreticiler, sonra zeytin 
stokçuları katılmalı, destek vermeli.

Üreticiyi özendiren yarışmalar düzenlen
meli.

Ambalaj yarışması yapılmalı, toplantıda 
alınan karardaki gibi zeytin standları açıl
malı.

Dışarıdan ilçeye insanlar gelmeli.
Ekonomik hareketliliğin yanında, kültürel 

etkinlikler de düzenlenmeli.
Örneğin tanınmış edebiyatçılara kitap 

imza günü bu tarihte yaptırılabilir.
Fotoğraf ve resim sergisi açılabilir. 
Sinama günleri düzenlenebilir.
Bu tür festivalleri çok iyi organize eden 

yerler var.
Buralar iyi incelenirse yapılacak Siyah 

Altın Zeytin Festivali amacına ulaşır.

İpek Erdem’in saçlarını 
Olcay Baykız yaptı

Kumla’da düzenle
nen geleneksel 8. 
yaz şenliklerinde 
konser vermek 
amacıyla ilçemize 
gelen İpek 
Erdem’in saçları 
Olcay Saç Tasarım 
Salonu’nda yapıldı. 
Katibim şarkısıyla 
ünlenen İpek 
Erdem, Gemlik 
ve Kumla halkının 
çok sıcak insanlar 
olduğunu belirterek, 
mutluluk duy
duğunu söyledi. 
Erdem, Olcay 
Baykız ve çalışan-

larına teşekkür 
ederek, gördüğü 
ilgiden memnun

kaldığını, ilk fırsatta 
Gemlik’e tekrar 
geleceğini belirtti.

Ozdilek Müşteri Hizmetleri

fisİlblf 02245136800I İH “ ■ ■ ▼ ÖZEL GÖNLERİNİZE SERVİS TEMİN EDİLİR

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

ÖZDİLEK-B.KUMLA
ÖZDİLEKKALKIŞ 11:0014:0017S

ÖZDİLEK'e DÖNÜŞ DURAK VE SAATLERİ
ilDurak: B.Kumla

H.Duralc Ekşioğlu

lO.Durak: Altay Sitesi

S.Duralc Yeni Seçkin Sil

fi.Duralc Kumtur

Servislerimiz 2S.07.2008 • 30.09.2008 tarihleri arasında geçerlidir.

Î.Durak: Ersoykent Sitesi 12:10 15:10 18:10 20:40 -

ö.Durak: Cankurtaran Cd. 12:12 15:12 18:12 2042 -

Gemlik’te inşaattan Erdal Ş'ye (29) hırsızın elindeki
hırsızlık yapan ait inşaat torbada ise,
bir kişi, vatandaşlar döşenmiş elektrik Ramazan A.(39)
tarafından suçüstü kablolarını söken isimli şahsın hur-
yakalanarak polise bir kişi, çevre dacı dükkanından
teslim edildi. sakinleri tarafından çalındığı öğrenilen
Edinilen bilgiye fark edilerek bakır kablolar
göre, Dinçer yakalandı. Polise bulundu. Olayla
Mahallesi Odun teslim edilen ilgili soruşturma
depoları mevkii Mehmet A.(20) isimli başlatıldı.

5.Durak: Uzmanlar 12:14 15:14 18:14 2044 -

4.Durak:Caml 12:16 15:16 18:16 2046 -

3.0urak: Sanşen Sitesi 12:18 15:18 18:18 20:48 -

2.Durak: Orman Kampı 12:20 15:20 18:20 20:50 -

1 .Durak: Çamlık 12:22 15:22 18:22 20:52 —

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Taralısız Hikrosera Projesi ile Misil* azalatat
Bursa'da yoksul
luğun azaltılmasına 
yönelik topraksız 
tarım, 'Torbalı Açık 
Hidropanik Sistem' 
36 metrekarelik mik 
roseralarda uygula
maya başlanacak. 
Türkiye İsrafı Önle 
me Vakfı (TİSVAK) 
Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. 
Aziz Akgül'ün yoğun 
çabaları sonucu ilk 
olarak Diyarbakır'da 
hayata geçirilen 
proje, Bursa'da da 
uygulamaya konul
du. Ekilebilir arazisi 
olmayanlara, evleri 
nin damında dahi 
topraksız tarım 
imkanı veren mikro 
kredi çerçevesinde 
yapılabilecek 
mikroseralı toprak
sız tarım, mikrokre- 
diden yararlanan 
yaklaşık 10 bin 
mikrokredili kadına 
yönelik geliştirildi. 
Mikrosera uygula
ması Grameen Mik 
rokredi Programı 
çerçevesinde Tür 
kiye İsrafı Önleme 
Vakfı Mütevelli He 
yeti Başkanı Prof. 
Dr. Aziz Akgül ön 
dediğinde başlatıldı. 
Konuyla ilgili 
bilgi veren Bursa 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı, "Mikrokredi 
sayesinde 
oluşturacağımız

mikroserada 
istenildiği takdirde 
elinizi toprağa 
sürmeden sebze 
yetiştirilebilecek.
36 metrekare alanda 
topraklı tarım 
ihtiyacı için gerekli 
su miktarı günde 
60 adet 25 litrelik 
kova su olurken, 
aynı büyüklükteki 
alanda yapılacak 
topraksız tarımda 
ihtiyaç duyulan su 
miktarı 6 adet 25 
litrelik kovadır." 
dedi.
"TOPRAKSIZ TARIM, 

SU VE GÜBRE 
KULLANIMINI EN 
AZA İNDİRECEK" 
Topraksız tarımda 
fazla su ve gübre 
kullanılmadığını da 
anlatan II Genel 
Meclisi Başkanı 
Nurettin Avcı, 
şöyle konuştu: 
"Türkiye'de insanlar 
tahılla besleniyor. 
Türkiye'de günlük 
kalorinin yüzde 
42'si tamamen 
buğday, yani 
ekmekten 
karşılanıyor.
Kırsal kesimde, 

bu oran yüzde 70'e 
çıkıyor. Ancak, 
toprağımız çinko 
ve demir yönünden 
fakir. Yetersiz 
beslenme element
lerinin ve vitamin
lerin eksikliği, 
çocuklarda büyüme 
ve zeka gelişimini 
etkilemektedir. 
Yetişkinlerde ise, 
bağışıklık sistemini 
zayıflatmakta 
ve önemli birçok 
hastalığı 
tetiklemektedir." 
Türkiye genelinde 
4 -5 yaş grubu 
çocukların yüzde 
15.4, Orta ve 
Doğu Anadolu 
Bölgelerinde ise 
yüzde 26.6 
oranında yetersiz 
beslendiğine 
dikkat çeken 
Nurettin Avcı, 
daha iyi beslenen 
bir nesil için 
mikroserayı 
önerdiklerinin 
altını çizdi. 
Bursa'da projenin 
startını geçtiğimiz 
aylarda Eski İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun katılımı 
ile verdiklerini 
hatırlatan Nurettin 
Avcı, projenin 
küçük yatırım 
yapmak isteyenler 
için ideal olduğunu 
söyledi.
Özellikle ev kadın
larının mikrosera 

projesinden yarar
lanması gerektiğini 
ifade eden Avcı, 
İl Genel Meclisi 
olarak çalışmayı 
desteklediklerini 
anlattı. Birçok 
insanın iş bulama
maktan şikayet 
ettiğine değinen 
Nurettin Avcı, 
bu tür çalışmaların 
büyük bir fırsat 
olduğunu vurgula
yarak, projeden 
yararlanmak 
isteyenlerin İl 
Özel İdaresi 
Arabayatağı 
Şubesi'nde bulunan 
birime başvuru 
yapabileceklerini 
söyledi.
Dar gelirlilerin daha 
iyi beslenebilmesi 
ve kendi kendilerine 
gelir getirici bir 
faaliyet olarak 
başlatılan projeye 
isteyen herkesin 
başvurabileceğine 
dikkat çeken İl 
Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı, "Mikrosera 
Projesi'ni KDV 
dahil 300 YTL ile 
isteyen dar gelirli 
insanlara vereceğiz. 
İnsanlar alternatif 
tarım metodu olan 
bu yöntemle sebze, 
meyve, gül gibi 
ürünleri yetiştirip 
ihtiyaçlarını 
karşılayıp, kalanını 
ise satarak 

maddi gelir elde ede
cekler. Ayrıca 
topraksız tarımın, 
topraklıya oranla 
birçok avantajı 
bulunmakta." 
şekvlinde konuştu. 
Topraksız tarımın 
topraklıya oranla 
en önemli getirisinin 
günlük ihtiyacının 
azlığı olduğunu anla
tan Nurettin Avcı, 
şunları söyledi: 
"Örneğin 36 
metrekarelik bir 
alanda tarım yapa
bilmek için topraklı 
yöntemde günlük 
ihtiyaç duyulan su 
miktarı bin 500 litre; 
ancak topraksız 
tarımda günlük 
ihtiyaç duyulan su 
miktarı sadece 150 
litredir. Topraksız 
tarımın gübrede de 
büyük faydaları var. 
Üretim noktasına 
baktığımızda ise, bir 
dekar topraklı açık 
alanda tarım 
yapıldığında, dekar
da 5 ton domates 
aldığımız bir durum
da; bunu topraksız 
tarımda yaptığımızda 
ise 35 ton ürün elde 
edebiliriz. Bu da 
demektir ki 7 kat 
daha fazla ürün elde 
edebiliriz. Bu kap
samda maliyeti 
daha az olmakla 
beraber daha fazla 
ve kaliteli ürün 
alınabiliyor."

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Erzincan'ın Kemah 
ilçesinde mayın 
patlaması sonucu 
9 asker şehit oldu, 
2 asker de yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kemah ilçesinin 
Acemaoglu mevki
inde devriye görevi 
yapan askeri araç 
mayına çarptı. 
Mayın patlaması 
sonucu askeri 
araçta bulunan 
11 askerden 
1'i subay 9 asker 
şehit oldu, 2 asker 
de yaralandı. 
Yaralı askerlerden 
bir bölümü 
helikopterle 
Erzincan Asker 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, bir 
bölümü ise ambu
lanslarla Devlet 
Hastanesi'ne getirildi. 
Yarali askerlerin 
tedavisine başlandı. 
Şehit askerlerin 

KAYIP Samsun Nüfus Müdürlüğünden aldığım nütfus cüzdanımı ve 
SSK kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. ADEM TÜR

KAYIP Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden aldığım tastiknamemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. ALAATTİN GÜNEŞ

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

isimleri belirlendi 
Erzincan'ın Kemah 
ilçesinde mayınlı 
saldırı sonucu 
şehit olan askerlerin 
isimleri belirlendi. 
Edinilen bilgiye 
göre dün sabah 
şaatlerinde Kemah 
ilçesine bağlı 
Ulupınar köyü 
civarında 
operasyona çıkan 
jandarma timi 

araçla bölgeden 
geçerken teröristler 
tarafından yola 
döşenen uzaktan 
kumandalı mayın 
patlatıldı.
Patlama sonucu
9 asker şehit olurken, 
2 asker de yaralandı. 
Erzincan Devlet 
Hastanesi ve 
Asker Hastanesi'ne 
getirilen şehit 
asker ve yaralıların 

isimleri belirlendi. 
Edinilen bilgiye 
göre şehitlerin 
isimleri şöyle: 
"Piyade Kurmay 
Yarbay Miktad 
Şamdancı, Jandarma 
Uzman Çavuş Selim 
Kabataş, Jandarma 
Uzman Çavuş 
Gökhan Kugat; 
Jandarma Erler 
Abdullah Aydın 
Emer, Önder 
Muratoğlu, Adem 
Hilaloğlu, Murat 
Atsen, Abdurrahman 
Bulut; Piyade 
Er Barış Demir." 
Mayınlı saldırıda 
yaralananların 
isimleri işe 
"Kemah İlçe 
Jandarma
Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Yılmaz 
Tanküİ ve 
Jandarma Er 
Ali Tüzen'! 
olarak açıklandı.

Yaşamdan 
Çizgiler

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.cdm

Ayrılık bırakmaktır...
Ayrılık, yaşamın içersinden yer almakla 

birlikte, geçici ve kalıcılığın yanında çok 
sohbette ayrılığın habercisidir.

Halk türkü sünde dediği gibi "Çok 
muhabbet tez ayrı lık getirir" Ne kadar 
kötü şartlar gelirse gelsin üzücüdür.

Geceleri uyutmayan yanı da mevcuttur.
Bir bütünün ikiye bölünüşü,bir ilişkiyi 

bitiren yeni başlangıçlara kapı açan bir 
serüveni sonlandırandır

Üzüntüsü önce gelirse öfkeye dönüştüğü 
de olur, özlemi ye de beraberinde getirir... 
Kalplerdeki ağırlıktır ayrılık...

Bazen de bir sözcükle başlayan ve dönü 
şü olmayan bir yoldur.

Dostlar arasında yaşandığında çok daha 
sancılıdır....

Sevgilinin tenine dokunma hakkının elin
den alınması; hiç tanışmamış gibi olmak
tır. Saksıda solgun bir çiçek; ağaçtaki 
yaprakların döküldüğünde ağacın çıplak 
kalmasıdır. Bir dalganın en tepesinde taşı
narak kıyıya vurup bırakılmış olmaktır. 
İstemeden yaşadığı kentte veda ediş için
deki tasayı da beraberinde götürmektir.

। İnsanlar arasında mesafenin artması yol
larının ayrılmasıdır.
Çok istense de orada duramamak ve 

yanında olamamaktır.
İstenilmediği halde yapılması zorunlu 

olduğu anlarda insana derinden bir yal 
nızhk hissettirerek yokluğuna alışmayı da 
getirir.

Orhan Veli'nin "Ayrılış" şiiriyle yazımızı 
bağlayalım:

Baka kahrım giden geminin ardından 
Atamam kendimi denize dünya güzel 
Serde erkeklik var ağlayamam.

IIIIMM'lll
Gemlik’te bulunan 

Fabrikamızda 
çalışacak vasılsız 

Bay ve Bayan 
Elemanlar alınacaktır.

VERONA MERMER SAN, 
Tel. 514 20 21

ÇAKICI 
CENAZE 

MALZEMELERİ
Balıkpazarı 2 Nolu Cadde de 

hizmetinize açıldı
Her çeşit cenaze malzemesi 

Adrese teslim edilir
Bu işyeri Gemlik Belediyesinden emekli' 
Selahattin Çakıcı tarafından açılmıştır.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cadde 
Sinema Sok. çıkmazı ■ GEMLİK

TEL:0535-3541999

HALİT USLU
İHşaaıtan

SATILIK DIİIEIEI

3+1,156 m2 Dublex 
3+1,153 m2 Daire 
2+1,100 m2 Daire

Tel: 0 532-513 2012

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozgkara@hotmail.cdm
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Rodaport, operasyon hızını arttırdı
Bursa Çimento ve 
Dora Grup ortak
lığında, Gemlik 
Körfezi'nde kurulan 
Rodaport, konteynır 
hattını da devreye 
alarak, operasyon 
alanını bir adım 
öteye taşıdı.
Limanın geçtiğimiz 
yılın Aralık ayında 
genel yükle faaliyet
lerine başladığını 
hatırlatan Roda 
Liman Depolama ve 
Lojistik İşletmeleri 
A.Ş. Genel Müdürü 
Ali Açıl, geçen ay da 

' ilk konteynır gemisi 
nin limana yanaştığı 
nı, CMA-CGM hattına 
ait 1.710 teu kapasi 
teli King Byron gemi 
sine hizmet verildiği
ni kaydetti.
Açıl, ilk konteynır 
gemisinde limanın 
414 teu yükleme ve 
boşaltma yaptığını 
aktararak, geminin 
Gemlik Körfezi'ne 
varışı ile birlikte 
operasyonun 10 
saat içinde tamam
landığını belirtti.

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 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
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.

Madde ÖZALP

Faaliyet göstermeye 
başladıkları yeni 
hizmetler ile birlikte, 
bölgelerindeki kalite 
kriterlerinin yeniden 
şekillendiğine 
dikkat çeken Açıl, 
"CMA-CGM Deniz 
Acenteliği'ne ait ikin
ci konteynır gemisi 
Stadt Goslar'da 
operasyon süresini 
4 saate tamamladık.. 
Liman bölgenin ihti 
yacına göre planla
yarak yaşama geçi 
rildi. Zamanın değer

li olduğunu düşünen 
müşteriler için Roda 
port gibi alt yapısı 
bilinçli hazırlanmış 
çevik limanlar Exp 
ress servis özelliği 
taşıyor. Yeni bir 
liman olmamıza 
rağmen, şu ana 
kadar verdiğimiz 
hizmetlerde müşteri
lerimize hiçbir belir
sizlik yaşatmadık, 
bilakis beklentilerin 
üzerinde hizmet 
kalitemiz ile birçok 
müşterimizde şimdi

t

s

den güçlü bir güven 
ve çalışma huzuru 
tesis edebildik" dedi. 
RODA Liman A.Ş. 
Genel Müdürü Ali 
Açıl, yıl sonuna 
kadar 30-40 bin teu 
konteynır elleçle- 
meyi amaçladık
larını, 2009 yılı için 
de bu rakamın 100 
bin teu olarak belir
lendiğini kaydetti. 
Açıl, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Genel 
yükte 2008'in ilk 7 
ayında aylık ortala
mada 150 bin ton 
seviyelerine ulaştık. 
Yük akışı bu şekilde 
devam eder ise yıl 
sonunda 1,8 milyon 
ton ile yıllık hedefe 
yaklaşmış olacağız." 
Talep ve gelişmelere 
paralel, Rodaport'ta 
küçük ölçekli altyapı 
yatırımlarının da 
devam ettiğini ifade 
eden Açıl, şu bilgi
leri verdi: "3 bin

523 profesör bugünü beKliyor
Bugün toplanacak 
olan YÖK Genel 
Kurulu, yeni kurulan 
23 üniversite için 
523 aday arasında 
3’er isim belirleye 
rek Köşk’e göndere
cek. YOK Genel 
Kurulu yeni kurulan 
23 üniversitenin rek
tör adaylarını belirle 
mek için bugün top 
lanıyor. Yeni kurulan 
üniversitelerde aday 
lık sistemi farklı 
işliyor. Akademik 
kadro olmadığı için 
seçim yapılamıyor 
ve isteyen her pro
fesör rektörlük için 
aday olabiliyor.
YÖK, başvurularda 
sürprizle karşılaşır 
ken 23 üniversite 
için tam 526 profe 
sör, rektörlüğe aday 
olduğunu açıkladı. 
Yalova, İğdır ve 

metrekarelik kapalı 
alana ilave, 2 bin 500 
metrekarelik çadır 
sundurma projesini 
tamamlandık.
Çimento ve çelik 
sektörünün ihtiyaç 
duyduğu ve bizden 
talep ettiği kapalı 
depolama alanına 
cevap verebilmek 
için bu yatırımı çok 
kısa bir zaman için 
de gerçekleştirdik. 
Boş konteynırların 
depolanması için 
hazırladığımız 30 
dönüm gümrüksüz 
konteynır kara termi
naline ilaveten, 77 
dönümlük liman ter
minal alanına katıl
mak üzere 16 
dönümlük dolgu 
alan çalışmalarımız 
da devam ediyor." 
Hedeflerinin ticaret 
yollarını açık tutmak 
olduğunu vurgu
layan Açıl, şöyle 
devam etti:

Gümüşhane üniver
sitelerine adaylığını 
açıklayan birer is 
min daha sonra 
adaylıktan çekilme 
sinin ardından bu 
sayı 523’e düştü. 
YÖK bu çerçevede 
28 Temmuz ile 8 
Ağustos tarihleri 
arasında tüm aday
lar ile yaptığı müla 
katlara göre seçim
lerini yapacak.
-EN FAZLA BAŞVU
RU YALOVA’YA- 
Batı ve Orta Anado 
lu’daki üniversiteler 
için başvurular re 
kor düzeyde olurken 
en çok rektör adayı 
73 adayla Yalova 
Üniversitesi’ne yapıl 
dı. Yalova’yı 46 aday 
ile Bartın, 44 aday 
ile Karamanoğlu 
Mehmetbey, 39’ar 
aday ile de Nevşehir 

"Limanda mevcut 
100 ton kaldırma 
kapasitesine sahip 3 
adet mobil konteynır 
vinç, 2 adet RTG ve 
3 adet reach stack- 
er'a destek verecek 
4 adet terminal trak
törü ve özellikle kon 
teynır içine mermer 
yüklemede vazgeçil 
mez öneme haiz bir 
adet 33 tonluk fork- 
lifti Ağustos başı 
itibarı ile makine 
parkımıza kattık.
Misyonumuza uygun 
olarak müşteri talep
lerine verilen hızlı 
cevaplar sayesinde, 
Rodaport hinter
landında bulunan 
kuruluşların, yurtiçi, 
yurtdışı ve transit 
ticaretlerinde deniz 
yolu taşımacılığın 
avantajlarından en 
üst düzeyde fay
dalanmalarını 
sağlamaya devam 
edecektir." 

ve Osmaniye Korkut 
Ata üniversiteleri 
izledi. En az başvu
ru ise 3 rektör adayı 
ile Hakkari Üniver
sitesi için yapıldı. 
5772 sayılı “Yüksek 
öğretim Kanununda 
Değişiklik Yapılması 
na Dair Kanunu hü 
kümlerine göre, 
YÖK Genel Kurulu, 
yeni kurulan üniver
sitelere rektör adayı 
olarak başvuranlar 
arasından seçeceği 
3 adayı Cumhurbaş 
kanına sunacak. 
Cumhurbaşkanı, 
bunlardan birini rek
tör olarak atayacak. 
21 rektörün ataması 
sonrasında YÖK ve 
Cumhurbaşkanı Ab 
dullah Gül’ün yeni 
üniversitelere yapa 
cağı seçimler me 
rakla bekleniyor.



12 Ağustos 2008 Salı

GEMLİKLAHD ZEYTİH DİYARI
ELEMAN ARANIYOR

Yalova Yolu üzerinde 
Umurbey Zeytin Merkezi ndeki 
perakende satış mağazamızda 

çalıştırılmak üzere 
BAYAN SATIŞ ELEMANI 

aranmaktadır.
İlgilenenlerin şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Tel: 513 48 33
ELEMAN ARANIYOR

GEMLİK'TE İKAMET EDEN 
İNEGÖL’DE ÇALIŞAN 

B SINIFI EHLİYETE SAHİP 
Y01ARKADAŞIARIY0RUM 

050591 88405
ELEMAN ARANIYOR

İmam Aslan Dinlenme 
Tesislerinde çalışmak üzere 
* POMPACI
* MARKET ELEMANI
* KASİYER
* REYON ELEMANI
* GARSON ARANIYOR

Müracatlann şahsen yapılması gerekmektedir, 
Yalova Yolu - GEMLİK

İmam Aslan Dinlenme Tesisleri
Tel: 0.224 513 23 94

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
Gemlik’te bulunan 

fabrikamızda 
çalıştırılmak üzere 

LİSE MEZUNU 
BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 

ASKEBLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ABANIYOR

VERONA MERMER SAN,

Tel: (0.224) 514 20 21

GEMİÎK SİNEMA GÜN1BGÜ

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
HANCOCK 
LANETLİ RUHLAR

Sayfa 9

SATILIK 
VEYA KİRALIK

UMURREYDE 
SATILIK VEYA 
KİRALIK VİLLA

Tel: 573 38 88 
GSM: O 532 312 22 39

(Rezervasyon 
Tel:51J3J21)

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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SBS sonuçlarına 10 hin şikayet!
Bu yıl ilk defa yapı 
lan Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) sonuç 
lan açıklanırken, 
sonuçlar kafaları 
karıştırdı. SBS so 
nuçlarındaki çelişki 
ler nedeniyle Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
sonuçların açıklan 
dığı günden bu yana 
binlerce şikayet 
yağdı. 
Ortaöğretim Kurum 
lar Sınavı’nın (OKS) 
yerine getirilen ve 
bu yıl ilk defa uygu
lanan SBS’nin sonuç 
lan 31 Temmuz 
itibariyle açıklandı.

Öğrenciler sonuç 
ekranından sınıf pua 
mm, davranış puanı 
m, yılsonu başarı 
puanını ve sorulara 
verdikleri doğru ve 
yanlış cevap sayıları 
m gördüler. Öğrenci
lerin sıralaması so 
nuç ekranında yer 
almazken, bu şekilde 
hesaplanacak puan
lardan ilköğretim 6. 
sınıflar için yüzde 
25'i, ilköğretim 7. 
sınıflar için yüzde 
35'i ve ilköğretim 8. 
sınıflar için de yüzde 
4O'ı alınarak toplam 
bir puan ortaya çıka

cak. Bu puan gele
cek sene itibariyle 
Fen, Anadolu ve di 
ğer liselere yerleştir 
mede esas alınacak. 
Ancak sonuçların 
açıklanması ile bera 
ber, sonuçlarla ilgili 
Bakanlığa binlerce 
şikayet geldi. 
Bakanlığa yapılan 
şikayetlerin geneli, 
sınıf puanındaki 
“adaletsiz” dağılım
dan kaynaklanıyor. 
Aynı okulda bulunan 
iki öğrenci yakın 
puanlar alırken, yıl- 
sonu başarı puanı ve 
davranış puanı yük

sek olan öğrencinin 
sınıf puanı diğer öğ 
renciden düşük geli 
yor. Söz konusu şika 
yetlerde bu durumun 
nedeni sorulurken, 
puanların nasıl he 
saplandığının yanıt
lanması isteniyor.

-YILSONU BAŞARI 
VE DAVRANIŞ PUAN 
YÜKSEK OLANA, 
DÜŞÜK OKUL 
PUANI-
Bir veli çocuğunun 
SBS sınavından 407, 
289 puan aldığını, 
öğrencinin yılsonu 
başarı puanının 81.

75, davranış puanı 
mn ise 94 olduğunu 
belirtiyor. Bu öğren
ciye sınıf puanı sade 
ce 9.0 veriliyor. Aynı 
sınıftaki diğer bir öğ 
rencinin ise yılsonu 
başarı puanı ve dav 
ranış puanları düşük 
olmasına karşın sınıf 
puanı 24 geliyor.
Veli, “Bunun sebebi
ni anlayamadım. 
Benim çocuğumun 
hakkını yeme gibi bir 
durumdan kuşku
landım” diyor. Veli, 
referans olması ama 
cıyla da şikayet mek
tubunda aynı sınıfta 

okuyan iki öğrenci 
nin TC numaralarını 
vererek durumun 
açıklanmasını 
istiyor.
Bir öğrenci de 
şikayet mektubunda, 
“SBS sonuçlarında 
okul puanları neye 
göre veriliyor? 
Benim okul ortala
mam 92,11 olup SBS 
sonucuma sınıf 
puanım 14 olarak 
verildi. Arkadaşımın 
ortalaması 93 olup 
20 puan verildi.
Aradaki farkı anlaya
madım bilgilenmek 
istiyorum” dedi.

6 ayda hin 676 firma kuruldu, 405 firma Kapalılı
Bursa'da 2008 yılının 
ilk 6 ayında bin 676 
firma kurulurken, 
405 firmanın da 
kapandığı bildirildi. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Başkanhğı'n 
dan yapılan açıkla
maya göre, geçen 
yılın 6 aylık döne
minde bin 550 yeni 
firma kurulmuş, 391 
firma kapanmıştı. 
Buna göre 2008 
yılının ilk 6 ayında 
yeni kurulan firma 
sayısında bir önceki 
yıla göre yüzde

8.1'lik artış, kapanan 
firma sayı sında da 
yüzde 3,6 oranında 
artış gözlendi. Yeni 
Kurulan-Kapanan 
Firma istatistiklerine 
göre, bu yılın 6 ayın
da kurulan bin 676 
yeni firmanın bin 
129'u limited şirket 
statüsünde. Yeni 
kurulan limited şir
ketlerin toplam için
deki payı yüzde 
67.4'ü buluyor. İlk 6 
ayda yeni kurulan 
firmala rın statüleri 
incelen diğinde, bin 
129 limited şirket, 

323 şahıs firması, 
208 anonim şirket, 
15 kooperatif ve 1 
kollektif şirket kurul
du. Bu yılın 6 ayında 
yeni kurulan firmala 
rın sektörel dağılım
ları incelendi ğinde 
ise, gıda tarım ve 
hayvancılık sektö 
ründe 337, tekstil 
sektöründe 274, inşa 
at sektöründe 248, 
otomotiv ana ve yan 
sanayiinde ise 119 
firmanın kurulduğu 
görülüyor. Bu yılın 
ilk 6 ayında açılan 
firmaların toplam 

sermayeleri 337 mil 
yon 401 bin YTL'ye 
ulaştı. Açılan fir
maların sermayele 
rine göre sektörel 
dağılımları ince
lendiğinde tekstil 
konfeksiyon sektörü 
burada ilk sırada 
yer alıyor. İlk 6 ayda 
tekstil konfeksiyon 
sektöründe yeni 
kurulan firmaların 
toplam sermayeleri 
163 milyon 66 bin 
YTL değere ulaşır 
ken, bunu 53 milyon 
470 bin YTL' lik 
toplam sermaye ile 

gıda, tarım ve hay
van cılık sektörü, 
27 mil yon 648 bin 
YTL'lik toplam ser
maye ile inşaat sek
törü, 16 milyon 517 
bin YTL sermaye 
ile makine-metal 
firmaları ve 15 
milyon 273 bin 
YTL'lik toplam 
sermaye ile de 
otomotiv ana ve 
yan sanayii firmaları 
izliyor.
"ŞAHIS FİRMALARI 
KAPANIYOR" 
İstatistiklere göre, 
bu yılın 6 ayında 

kapanan 405 fir
manın yüzde 
43.5'ini şahıs fir
maları oluşturuyor. 
Bu dönemde 176 
şahıs firması, 
154 limited şirket, 
37 kooperatif, 36 
anonim şirket, 1 
kamu firması ve 
1 de komandit 
şirket kapandı. 
BTSO'nun verileri, 
kapanan firmaların 
ortalama ömürlerinin 
de bu yılın ilk 6 
ayında ortalama 
8 yıl 5 ay olduğunu 
ortaya koyuyor.

ONNİSAN 
GÜVENLİK
GEMLİK MERKEZDE OTURAN 

KİMLİKLİ RAŞ ÖZEL 
GÜVENLİK PERSONELİ 

EN AZ R SINIFI EHLİYET SAHİRİ 
TRAFİKYÖNLENDİRME 

GÖREVLİLERİ VE BAHÇIVANLAR 
ARANMAKTADIR.
Tel; 222 23 24 
0 533 481 70 22 

www.onnisanquvenlik.com

DEVREN KİRALIK
İs değişikliği nedeniyle 

faal durumda Emin Dalkıran 
IMıMaUrM 

DEVRENKİRMIKCAFElRİiyamCafe) 

0,535 518 1416 ■ 0,542 593 61 51
T MA h “SUYUNU BOŞA 

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

KAŞ€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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.onnisanquvenlik.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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C Vitamini Kanseri
Yavaşlatıyor

Beniz Suyu ve Güneş Saca Zararlı

Amerikalı bilim 
adamlarına göre, 
C vitamini kan
serin ilerlemesini 
yavaşlatıyor. 
Ulusal Bilimler Aka 
demişi dergisinde 
yayımlanan araştır
maya göre, bilim 
adamları, yüksek 
dozda zerk edilen 
C vitaminin kanser 
türlerinin ilerlemesi
ni önleyebildiğim* 
öne sürdü. Bilim 
adamları bu vita
minin, kanser 
hücresinde parça 
layıcı bir zincirleme 
reaksiyon başlata
bileceğini savundu. 
Bu çerçevede labo- 
ratuvar fareleri 
üzerinde yapılan 

' deneylerde, zerk 
edilen C vita
mininin, farelerdeki 
beyin, yumurtalık 
ve pankreas tümör
lerinin boyutunu 
yarıya indirdiği 
gözlemlendi. Bilim 

adamlarının, fare 
lerdeki bu başarılı 
deneylerden sonra, 
insanlar üzerinde 
de aynı yöntemin 
uygulanması 
düşüncesinde 
olduğu belirtildi. 
Ancak, İngilte
re'deki Kanser 
Araştırmaları 
Kurumu, diğer 
çalışmaların, yük
sek miktardaki C 
vitamini doza
jlarının, kanser 
tedavisine engel 
teşkil edebileceğini 
gösterdiğini 
bildirdi.
İngiliz biljm 
adamları, bu çalış
manın teşvik edici 
olduğunu, ancak 
bu yöntemin, 
deneylerde fareler 
ve laboratuvar 
ortamında 
büyütülen hücreler 
kullanıldığı için 
erken aşamada 
olduğunu ifade etti. 

Kırılmalara bağlı 
saç dökülmelerinde 
yaz aylarının en 
tehlikeli aylar oldu 
ğu belirtilerek, deniz 
suyu ve güneşin 
saçlara zarar 
verdiği bildirildi. 
Prof. Dr. Kerim 
Alpınar, Türkiye'de 
her 100 kişiden 
58'inin 38 yaşına 
gelmeden saç 
dökülmesiyle karşı 
karşıya olduğunu 
belirtti.
Kadınların yüzde 
40'ının, erkeklerin 
ise yüzde 50'sinin 
saç dökülmesi 
sorunu yaşadığını 
kaydeden belirten 
Alpınar, saç 
dökülmesinin

Düşük yağlı beslenin
Düşük yağlı beslen
menin, kadınları 
yumurtalık kanserin 
den koruyabileceği 
bildirildi.
ABD'deki araştırma
cılar, menopoza gir
miş 49 bin kadın 
üzerinde 8 yıl boyun 
ca yapılan araştır
mada, deneklerin 
yüzde 40'ına

genetik faktörler, 
sağlıksız beslenme, 
hormon bozukluğu, 
mevsimsel şartlar, 
hava kirliliği, yeter
siz saç bakımı ve 
stres gibi nedenlerle 
meydana geldiğini 
söyledi.
Yaz aylarının, 
saçların özellikle 
kırılmalara bağlı 
dökülmesine neden 

beslenmelerinde 
yağı neredeyse 
yarı yarıya azalt
maları istendi.
Araştırma başladı 
ğında yaş ortalama 
sı 62 olan kadınlar
dan, ayrıca sebze, 
meyve ve tahıl 
ürünleri tüketimini 
artırmaları istendi. 
Diğerleri ise 

olan tehlikeli aylar 
olduğuna dikkati 
çeken Alpınar, 
"Deniz suyu ve 
güneş, saçların en 
büyük düşmanı. Bu 
yüzden saçları uzun 
süre güneş ışığına 
ve deniz suyuna 
maruz bırakmamak 
gerekiyor" dedi.
Yaz aylarında şapka 
takmanın saçları 

normal beslenmele 
ri ne devam etti. 
Araştırmanın ilk 
dört yılında 
yumurtalık kanseri 
bakımından iki 
grup kadın arasında 
fark görülmedi. 
Ancak sonraki 
yıllarda, düşük 
yağlı beslenen 
kadınlarda kanser 

güneşin zararlı etk
isinden koruya
cağını belirten 
Alpınar, şöyle 
devam etti:
"Yazın deniz suyu 
ve güneşin zararlı 
etkileri yüzünden 
dökülen ve kırılan 
saçları geri getir
menin en iyi yolu, 
deniz sonrasında 
duş alırken saç 
dökülmesini 
önleyici şampuanlar 
kullanmaktır. 
Kullanılacak 
bu şampuan ya da 
besleyici bakım 
kremlerinin de 
klinik deneylerle 
kanıtlanmış 
olmasına dikkat 
edilmelidir." 

riskinin diğerlerine 
göre yüzde 
40 daha az 
olduğu saptandı. 
Araştırma 
öncesinde 
yağ tüketimi en 
fazla olan kadınların, 
riskin en çok 
düştüğü kadınlar 
olduğu da tespit 
edildi.

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. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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■ Ar ■

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 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

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. e*io *>*>
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 514 10 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 613 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 Ağustos 2008 Salı 
ELİF ECZANESİ

ABONE OLDUNUZ MU?

SffiSKi ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3133 

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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Bugün yıldız sağanağı «ar
Gökyüzü, yıldız yağ
muruna sahne ola
cak. "Yıldız kayması" 
olarak bilinen meteor 
yağmuru bu akşam 
tüm Türkiye'den 
izlenebilecek.
Gökyüzü bugün 
yıldızlar geçidine 
şahit olacak.
Gökyüzünde 
saatte ortalama 
80 meteorun gözlen
mesi bekleniyor.
Ankara Üniversitesi

Rasathane Müdürü 
Prof. Dr. Berahitdin 
Albayrak meteor 
yağmuruyla ilgili şu 
açıklamaları yaptı: 
"Perseid göktaşı 
yağmuru diyoruz. 
Aslında kuyruklu 
yıldız kalıntısıdır. 
135 yıllık yörünge 
dönemine sahip 
swift-tuttle kuyruklu 
yıldızın bıraktığı 
kalıntılardır. Bu 
akşam yer, o kalın

tıların yoğun olduğu üzere o geçiş
bölgeden geçmek süresince o ışık

büzmelerini 
izleyebileceğiz." 
Dünyada her yıl aynı 
zamanlarda meteor 
yağmurunun 
izlendiğini belirten 
yetkililer, bugün kü 
yıldız kaymasının 
21.30'da başlaya
cağını belirtti. 
Albayrak, "En ideal 
saat Ankara rasatha 
nesi dolayısıyla 
Türkiye için gece 
yarısı birden sonra

kuzeydoğu yönüne 
bakıldığı zaman 
izlenebilecektir. ” 
Meteor yağmuru 
gözlemi için Ankara 

niversitesi
Ahlattı bel rasathanesi 
ise bir dizi etkinlik 
düzenledi. Çıplak 
gözle de görülebilen 
meteorları teleskopla 
görme ayrıcalığına 
sahip olmak isteyen
ler bu etkinliklere 
katılabilir.

Bursa’ya hayat geliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
projelendirilen ve 
inşaatının önemli bir 
bölümü tamamlanan 
Merinos Parkı’ndaki 
ilk işletme olan Hayat 
Lokantası törenle 
hizmete açıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Meri 
nos Parkı’nın eski 
salaş ambarı olan 
bölümünde düzenle
nen Hayat Lokanta 
sı’nın açılışında, 
“Merinos yalnızca 
P""sa’ya değil, Tür 
k.ye’ye katma değer 
sağlayacak bir proje. 
Gerçekleştirdiğimiz 
yatırım ve hizmetlerle 
Bursa’ya hayat geli 
yor” dedi. Bir resim 
ya da tasarım yapar 
ken, en önemli huşu 
sun nereden bakılma 
sı gerektiğini bilmek 
olduğunu belirten 
Şahin, "Biz Bursa’yı 
yeniden imar eden 
projelerimizi hayata 
geçirmeden önce 
büyük resmi gördük, 
eksiklerini tespit 
ettik. Bugün Bur 
sa’yı, ulaşımdan çev 
re yatırımlarına kadar 
mevcut sıkıntılarını 
çözerek, çağdaş bir 
kent haline getiriyo 
ruz. Tarihi, kültürel

ve doğal güzellikleri 
koruyarak, gelecek 
kuşaklara yaşanıla
bilir bir Bursa bırak
maya çalışıyoruz. 
UeleceK nesillere kar 
şı duyduğumuz so 
rumluluk gereği, geç 
mişle’geleceği aynı 
potada eriterek; yıl
lardır konuşulan pro
jeleri bir bir hayata 
geçirip, kentin makus 
talihini değiştiriyo 
ruz" diye konuştu.
Bursa’yı görkemli tari 
hiyle geleceğe taşı 
dıklarını ifade eden 
Şahin, bunu gerçek
leştirirken, bunlar ara 
sında yer alan Cum 
huriyet dönemi sana 
yileşmesinin en de 
ğerli miraslarından 
biri olan Merinos Fab 
rikası’nı Atatürk 
Kongre Kültür Mer 
kezi ve Merinos Parkı 

olarak yeni yüzüyle 
Türkiye’ye yeniden 
kazandırdıklarını vur
guladı. Atatürk Kong 
re ve Kültür Merke 
zı nın önümüzdeki 
yılın ilk aylarında 
hizmete açılacağını 
dile getiren Başkan 
Şahin, "Kongre 
merkezi konumu, 
mimari özellikleri ve 
teknik altyapısıyla en 
geniş katılımlı 
kültürel, bilimsel ve 
sosyal etkinliklerin 
gerçekleştirileceği bir 
merkez olacak. Kong 
re merkezinde ulusal 
ve uluslararası ekono 
mik, bilimsel ve kültü 
rel gelişime katkı sağ 
layacak. 1800 kişilik 
opera, bale, senfoni 
ve kongre salonu, 
800 kişilik konferans, 
konser ve gösteri 
salonu, 300 kişilik 

konferans ve konser 
salonu, 11 adet 50 ile 
150 kişilik arasında 
değişen seminer oda 
lan ve çok amaçlı 
salonlar yer alacak. 
Kültür merkezinin 
olduğu bölümde de 
belediyemizin kültür, 
sanat ve sosyal bir
imlerin yanı şıra sen
foni, konservatuar 
gibi Bursa’nın kültü 
rel değerleri bulu
nacak” diye konuştu. 
“Yeşil Bursa”nın 
yeşilinin hatıralarda 
kalmasına izin ver
medik” diyen Şahin, 
bu kapsamda son 4 
yıldaki yeşil alan mik
tarını 4 milyon metre 
kareye ulaştırdıkları 
nı, Kültürpark’tan 
sonra Bursa’nın en 
büyük kent parkı 
olacak Merinos 
Parkı’nda da 252 bin 
500 metrekare yeşil 
alan bulunduğunun 
altını çizdi. Şahin, 
bütünüy le 
önümüzdeki ay 
hizmete açılacak 
Merinos Parkı’ndaki 
ilk işletme olan 1947 
yılından bu yana 
BursalIlara hizmet 
veren Hayat Lokan 
tası’nin Merinos’un 
lezzetine lezzet kata
cağını belirterek, ha 
yırlı olmasını diledi.

bursa büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 2.’si 
düzenlenen
‘Yeşil Beyaz Bursa 
Konserleri’nde 
Mustafa Keser 
rüzgarı esecek. 
Küresel ısınma 
konusuna dikkat 
çekmek amacıyla 
geçtiğimiz yıl baş 
latılan konserlerin 
bu yılkı ikinci kon
serinde, Türk mü 
ziğinin duayele 
rinden Mustafa 
Keser 15 Ağustos 
Cuma akşamı 
21.00’da Kestel 
Gazi Caddesi’nde, 
sevenleriyle 
buluşacak. Sevilen 
şarkılarıyla, büyük 
bir hayran kitlesine 

sahip olan ünlü 
sanatçı, en güze! 
şarkılarını Kestelli 
hayranlarıyla birlik
te seslendirecek. 
Sinan Özen Konseri 
21 Ağustos’ta 
Bursa’nın yaz 
akşamlarına renk 
katan konserlerde 
Mustafa Keser’in 
ardından, Sinan 
Özen, 21 Ağustos 
Perşembe akşamı 
Gürsu Şehit Cengiz 
Topel Caddesi’nde 
BursalIlarla birlikte 
olacak. Özen’in 
hemen ardından 
pop müziğinin 
ünlü ismi Yaşar, 
22 Ağustos Cuma 
akşamı Gemlik 
İskele Meydam’nda 
konser verecek.

KAŞCDC BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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



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

'1yi 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

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 SINIFLAMA 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
13 Ağustos 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Komşuların 
teras kavgası 
karakolda bitti
Bursa'da, teras kat nedeniyle 
kavga eden iki komşu karakolluk 
oldu. Apartmanın giriş kapısının 
da kırıldığı kavgaya karışan kom 
şular karakola götürüldü. 8’de

Belediye tarafından Ahmet Dural Meydanı’na yaptırılan 
Cazibe Merkezi inşaatının tamamlanabilmesi için ön sıradaki 

işyerlerinin yıkılması gerekiyor

Meydandaki İşyerleri UiMınMı
sorunu çözülüyor

Eski yeni çarşının 
olduğu yere yapıl
makta olan Cazibe 
Merkezi'nin ikinci 
bölüm inşaatının 
başlatılması ve 
çevre düzenlemesi 
için kamulaştırma 
kararı alınan sıra 
dükkanlarda 8 
hisseden 6'sı ile 
anlaşma sağlandı. 
Haberi sayfa 3’de

Manastır bölgesinde devam eden 
asfalt çalışmalarını Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve AKP Bursa Millet 
vekili Altan Karapaşaoğlu ile birlikte 
inceledi. Başkan Turgut, ilçenin çeşitli 
yerlerinde alt yapısı tamamlanmış cad 
de ve sokakların yaklaşık 2 milyon YTL 
ihale bedeliyle asfaltlama işlemlerinin 
devam ettiğini söyledi. Haberi syf 4’de

Süne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Gemlik’e meydan gerek 
Kentlerin kalbi meydanlarda atar. 
Bir kenti kent yapan meydanlarıdır. 
Gemlik, meydan fakiri bir kenttir.
Bizim meydan diye bildiğimiz tek alan, Ahmet 

Dural Meydanı1 dır.
Ama burada meydan göremezsiniz.
Dünyanın en güzel kentleri, en güzel meydan

ları olan kentlerdir. Devamı sayfa 5’de

Cem diller;‘MM 
selen İnalı lepmeıelim" 
CHP İlçe Başkanı Cem Güler, tüm ilçelerde 
belediyeler tarafından yer tahsis edilen Sos 
yal Güvenlik Şubesi için Gemlik Beledi 
yesi'nin de yer tahsis etmesinin en doğru giri 
şim olacağını belirterek “Ayağımıza gelen fır
satı tepmeyelim" dedi. Güler, Başkan 
Turgut’un bu yanlıştan dönerek SSK Bursa 
Bölge Müdürlüğü’nün Gemlik’e hizmet birimi 
açması talebine olumlu yaklaşması çağrısın
da bulunuyoruz.” şeklinde konuştu. Syf 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Bayrak ana Anatolu gezisine bası w
Vekil mi Asil mi?...

Edirne'den Kars'a..
Erzurum'dan Antalya'ya dek..
Üretici perişan..
Esnaf havlu atmış..
Sanayici can çekişiyor..
Türkiye'de "yaşam " yeniden biçim

leniyor..
Yokluklara alışmak..
Anılarla yaşamak..
Ulusumuzda duygusal değerler güçlü 

olmasa şimdiye dek çoktan çözülmüştük..
Ama onlar da tükeniyor hızla..
Emperyalizmin doymak bilmeyen 

tutkusu, teknolojinin baş döndüren gücü 
insanı değerlerinden uzaklaştırıyor.

Varsa silah yoksa savaş..
Silah üreticisi malını satacak pazarı 

kendisi yaratırken;
Zeytin üreticisi emeğini paraya tahvil 

edemiyor..
Domates üreticisi ürününü dereye 

dökü yor..
Kim kazanıyor?
Nereye kadar?
Tarlada domates üretmek..
Zeytin'i yeşilden siyaha dönüştürmek 

ve sofraya taşımak..
Vişne'yi reçel kavanozunun içine sok

mak..
Çok zor çok...
İlgi istiyor..
Emek istiyor

J.Y Sabır istiyor.
Şefkat istiyor..
Ne yazık ki ilgi, şefkat, emek, sabır 

karşılık bulmuyor..
Sonra da toprağa küskünlük..
Umutsuzluk..
İsteksizlik baş gösteriyor..
Dayanılacak gibi değil..
Karadeniz'de fındık üreticisinin fedakar 

| çabası..
Marmara'da zeytin..
Akdeniz'de narenciye..
Ege de tütün..
Akıntıya kürek çekiyorlar..
Hasattan zevk almıyorlar..
Düğün, bayram, seyran..
Hep başka bahara kalıyor umutlar..
Tarım böyle..
Ya turizm., otomotiv., inşaat..
Onlar da günü dahi kurtaramıyorlar.
Peki asiller ne yapıyor?
Cumhurbaşkanı Göcek'te aile efradıyla 

tekneyle tatil yapıyor..
Başbakan arada sırada kadim dostunun 

Ekinlik Adası'ndaki malikanesine konuk 
oluyor..

Cumhurbaşkanı...
Neden yattan inmez ?
Başbakan neden ada da yüzer ?
Halktan mı çekiniyorlar?
Onlar halk adına durmuyorlar mı bulun

dukları mevkide ?
Asil açlık sefalet,yokluk,işsizlik çeker 

ken reva mı vekile yatlarda malikanelerde 
güneşlenmek ?

"Keser döner sap döner..
Gün gelir hesap döner.."
Ben demiyorum atalarımız söylüyor..
Atalarımız ne söylerse doğru söyler..
Mutlaka bir bildikleri, gördükleri vardır 

söylerken..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tüm yurtta 
Türk Bayrağı'na 
gösterdiği sevgi 
nedeniyle "Bayrak 
Ana" olarak bilinen 
şair ve yazar 
Şadiye Bingül, 
yaklaşık 20 gün 
sürecek Anadolu 
gezisine çıkıyor. 
Bayrak Ana Şadiye 
Bingül, gezisinin 
son durağı olan 
Kars'ta Vali 
Mehmet Ufuk 
Erden'e Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput'un 
gönderdiği Sancağı 
teslim edecek. 
Bayrak Ana Şadiye 
Bingül, 20 gün 
sürecek Anadolu 
gezisinin ilk. 
durağı olan İstan
bul'da Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş'ı 
ziyaret edecek. 
İstanbul'dan 
Ankara'ya geçecek 
olan Bingül, 
burada Büyükşehir 
Belediye Başkanı

pGemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Melih Gökçek'i 
ziyaret ederek 
kendisiyle 
görüşecek.
Daha sonra 
Konya'ya geçek 
olan Bayrak Ana, 
Konya Valisi 
Osman Aydın ile 
Emniyet Müdürü 
Mehmet Aksu ile 
görüşmelerde 
bulunacak.

Konya'dan Erzu 
rum'a gidecek olan 
Bayrak Ana, önce 
Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Ahmet Küçükler ile 
görüştükten sonra 
Vali Osman Aydın'ı 
ziyaret edecek. 
Şair ve yazar 
Bayrak Ana Şadiye 
Bingül'ün son 
durağı ise Kars

olacak. Kars'ta 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı tören
lerinde Kars Valisi 
Mehmet Ufuk 
Erden'le buluşarak 
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput'un 
kendisine gön
derdiği Sancağı 
teslim ederek göre 
vini tamamlayacak.

baytaş www.baytasinsaat>com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

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

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Belediye tarafından Ahmet Dural Meydam’na yaptırılan 
Cazibe Merkezi inşaatının tamamlanabilmesi için ön sıradaki 

işyerlerinin yıkılması gerekiyor

Meydandaki İşyerleri
sorunu cozuluyor

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YauYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Eski yeni çarşının 
olduğu yere yapıl
makta olan Cazibe 
Merkezi'nin ikinci 
bölüm inşaatının 
başlatılması ve 
çevre düzenlemesi 
için kamulaştırma 
kararı alınan sıra 
dükkanlarda 8 
hisseden 6'sı ile 
anlaşma sağlandı, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, sıra 
dükkan ve işyerle 
rinde bulunan 8 
hissedardan 4'üyle 
dükkan takası 
anlaşma sağlan 
dığını, 2'sinin para 
larının bankaya 
yatırılarak mahkeme 
kararıyla tapularının 
Belediye’ye 
geçtiğini, kalan 
2'si içinde yine 
mahkeme kararı 
beklendiğini 
söyledi.
Yapı Kredi Bankası, 
2 hissesi olan Hür 
rem Peker, Feyyaz 
Erçek ile dükkan 
takası yapılarak 
anlaşma sağlan 
dığını bildiren Baş 
kan Turgut, Ali Dil 
ve Malik Barış'ın

YalovaBıırsa yolunda te 1 ılii
Yalova- Bursa 
yolunda meydana 
gelen kazada karpuz 
taşıyan kamyon 
şarampole yuvar
landı, kaza sonucu 
bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, 
Yalova - Bursa 
karayolunun 
Soğucak bölgesinin 
süpürgelik mevki
inde meydana 
gelen kazada Faik 
Yavuz (78) adlı 
kamyon sürücüsü 
hayatını kaybetti.

hisselerinin ise 
mahkeme kararı ile 
paralarının bankaya 
yatırılarak tapu
larının Belediye’ye 
geçtiğini söyledi.

MAHKEME KARARI 
BEKLENİYOR 
Sıra işyerlerinde 
sadece İsmail Şirin 
ve Umur Çorum 
varislerine ait hisse 
lerin bulunduğunu

Bursa'nın Karacabey 
ilçesinden aldığı 
karpuzları Yalova'ya 
götüren Faik 
Yavuz, Süpürgelik 
mevkiindeki virajda 
aracın hakimiyetini 
kaybederek karşı 
şeride geçti.
Fren yapmasına rağ
men bir türlü durma 
yan kamyon, karşı 
şeridi de geçerek 
şarampole yuvar
landı. Feci kaza 
sonucu defalarca 
takla atan kamyon 

bildiren Başkan 
Turgut, bu kişilerin 
hisselerinin de 
önümüzdeki gün
lerde görülecek olan 
mahkeme kararı ile 
sonuca bağlan ca 
ğını söyledi.
Mahkeme kararının 
çıkmasından sonra 
tahliyelerin de 
başlayacağını 
bildiren Başkan 
Turgut, 

hurdaya dönerken 
araç sürücüsü Faik 
Yavuz olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Olay yerine gelen 
itfaiye kurtarma 
ekipleri, araçta 
başka bir kişinin 
olma ihtimaline 
karşı arama çalış
ması yaptı.
Kaza sonrası 
yüzlerce karpuz, 
parçalar halinde 
karayoluna 
yayılırken kaza 
haberini alan Faik 

"Şimdiye kadar 
bitirilmesi gereken 
cazibe merkezi 
maalesef sıra 
dükkanların 
sorun olması 
nedeniyle uzadı. 
Son iki hissenin 
de Belediye’ye 
geçmesinden 
sonra durdurulan 
çalışmalara 
yeniden baştana 
cak" dedi.

Yavuz'un oğlu İlker 
Yavuz da babasını 
teşhis etti.
Babasının uçurumda 
yatan cesedine sarı 
larak ağlayan İlker 
Yavuz'un cep tele
fonuyla da babası 
nın cansız bedenini 
fotoğrafladığı 
görüldü. Yavuz'un 
cesedi, morga 
kaldırıldı.
Kazayla ilgili 
soruşturmanın 
devam ettiği 
öğrenildi.

Tarihi okuyun...
Demokrasinin beşiği diye bilinen İngil 

tere parlamentosunda söylenmiş.
1653 senesinin 20 Nisan günü tarihe 

geçen bu söylev general OLIVER CROM 
VVELL'e aittir. (İNGİLTERE)

Söylev; Görevini "layık olduğu biçimde" 
yapma yanlara ciddi bir uyarı içeriyor.

Sözü uzatmadan General Cromwell'e 
bırakalım..

Meclis oturum halindeydi, meclis üyeleri 
her zamanki gibi kendi çıkarlarını koruyan 
bir kanun maddesini tartışıyorlardı.

Generali salonda görünce kakofoni dur
muştu, ağır adımlarla meclis başkanının 
kürsüsüne yaklaşan general tane tane seçil 
miş kelimelerle konuşmaya başlamıştı:

'Oturumunuzu sonlandırmaya geldim 
meclisi yaptığınız her icraat ile kirletmeni 
ze ve şerefleştirmenize artık kalıcı bir son 
vermeye geldim siz ki fitneci, fesatçı, 
meclis üyeleri, siz ki iyi bir hükümet olmak 
dışındaki ki her şey!

Kiralık sefil yaratıklar, zavallılar, ülkenizi 
en küçük şahsi çıkar adına satılığa 
çıkaranlar, Judas gibi birkaç kuruş için Tan 
n'ya ihanet edenler, içinizde bir parça da 
olsun erdem kalmadı mı?

Bir parça vicdan da mı yok?
Atım kadar bile dindar değilsiniz!
Altın sizin yeni Tanrı'nız olmuş!
Satılığa çıkarmadığınız bir değerde mi 

kalmadı?
Ulusunuzun adına iyi bir şey düşüne

mez misiniz?
Sizi çıkarcı sürüsü, bulunduğunuz bu 

kutsal meclisi varlığınızla kirletiyorsunuz!
Tann'mn kutsadığı bu meclisi ahlak yok

sunu davranışlarınızla hırsızların ini haline 
çevirdiniz!

Halkın size verdiği yetkiyi kötüye kul
landınız, siz ki halkın umutsuz dertlerine 
çare olmalıydınız, kendiniz halkın en büyük 
dert kaynağı oldunuz!

Ama ülkeniz beni bu asırlardan beri 
temizlenmemiş ahırı temizlemeye çağırdı!

Ve bu gücü de bana Tanrı verdi, bu şey
tan ocağını yönetmeye geldim, ki vay 
halinize!

Şimdi derhal defolun!
Acele edin rüşvetin köleleri! Acele edin 

gidin!
Süslü saltanat eşyalarınızı alın ve gidin!'
Bazı parlamento üyeleri 'meclisin üstün

lüğü' ya da 'halkın iradesi' falan gibi laflar 
edecek olmuştu.

Generalin insanı donduran bakışları 
karşısında hepsi susmuş, usulca ve 
ellerinden geldiği kadar çabuk tüm korkak
ların yaptığı ve yapacağı gibi meclisi terk 
etmişlerdi.

İşte size İngiltere tarihinden bir sayfa.

KRŞEDS B€KieM€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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Manastır da sorun kalmadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İhaleleri birbiri 
ardına gerçek
leştiren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un, 
Manastır bölgesinde 
devam eden 
asfalt çalışmalarını 
AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu ile 
birlikte gezdi. 
Turgut, ilçenin 
çeşitli yerlerinde 
alt yapısı tamamlan
mış cadde ve 
sokakların yaklaşık 
2 milyon YTL 
ihale bedeliyle 
asfaltlama işlem
lerinin devam 
ettiğini belirterek, 
"Manastır'ın alt 
yapısı biten tüm 
sokak ve caddelerini 
asfalt yapıyoruz. 
Manastır'da hiçbir 
sorun kalmadı" 
şeklinde konuştu. 
Çeşitli yerlerde 
yapılan bordür 
döşeme işleminin 
yaklaşık 32 
kilometreye 
ulaştığını söyleyen 
Turgut, 30 bin 
metrekarelik

Sahil dolgu çalışmalarını denetlediler
Manastır Sahil dol
gusunda çalışmaları 
denetleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, "Gemlik 
böyle hizmet görme
di" diye konuştu. 
AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu ile 
birlikte Manastır 
ve bölgede 
yapılan çalışmaları 
gezen Başkan 

i Turgut, sahile 
inerek denize 
yapılan dolgunun 
taş düzenlemeleri 
ve çevrede yapıla
cak çalışmalar 
hakkında bilgi 
verdi.
Gemlik'in tarihinde 
hiç kimsenin cesaret 
edip yapamadıkları 
işlere imza atmakta 
olduğunun altını 
çizen Başkan 
Turgut, "Manastır 
sahil yolu kimsenin 
cesaret edemeye
ceği hizmet atağın
dan sadece birisidir. 
Burası yakında bite
cek ve Manastır'a 
ayrı bir güzellik 
katacak, vatan

tretuvar yapıldığını 
ve manastır'da 
İnan Market'ten 
yukarıya doğru 
Belde siteleri^’ 
sonuna kadar 
olan 2 kilometrelik 
otobüs yolunun 
tamamen asfalt 
yapılarak 
büyük sorunun 
giderildiğini 
’sö'yiöTfi.
İki kordonda 
yapılan jimnastik 
aletlerinin 

daşlarımız evlerine 
güzel havalarda 
deniz kenarından 
yürüyerekgidecek- 
ler" diye konuştu. 
Sahil yolunun 
evlerin değerine 
değer katacak bir 
çalışma olduğunu 
da sözlerine ekleyen 
Başkan Turgut, 
yamaçların 
yeşillenerek güzel 
bir çevre kazanıla
cağını söyledi.
Yamaç kenarlarına 
dikilen ağaçların

Manastır çıkışında 
üçüncüsünü 
yaptıklarına dikkat 
çeken Turgut, 
dördüncü jimnastik 
aletlerinin ise 
Manastır İlknur 
Sitesi önüne 
monte edilerek 
vatandaşların 
hizmetine sunul^K 
duğunu bildirdi. 
Çevre yolu arka 
kısımlarında 
tüm sokakların 
asfalt yapıldığını 

yanı sıra yeşillen
mesi için gerekli 
toprağın da 
dökülmekte 
olduğunu bildiren 
Turgut, yolun asfalt 
yapılmasından 
sonra trafiğe 
kapatılarak tamamen 
yürüyüş yolu ola
cağını bildirdi.

KALAFAT 
ÇIKACAK 
Sahil deniz dolgusu
nun Kalafatın 
önüne kadar 

söyleyen 
Başkan Turgut, 
Marmarabirlik 
binalarının 
önünden başlayarak 
Tüccar Zeytin 
Halinin bulunduğu 
caddenin de 
asfalt işinin 
bittiğini belirterek 
Hisar Mahallesinin 
de alt yapısı 
bitirilmiş sokak
larının asfalt ile 
kaplandığını 
söyledi.

gelerek durdurul
muş olmasının 
geçici olduğuna 
dikkat çeken 
Başkan Turgut, 
Kalafat yerinin 
kesinlikle taşı
nacağını, aksi 
halde ise alternatif 
kalmayarak 
denizi doldurmaya 
başlayacaklarını 
ve teknelerin nasıl 
çıkarılacağını ise 
sahiplerinin 
kendi sorunları 
olduğunu söyledi.

Cem Güler; 
“Ayaflımıza gelen 

fırsatı tepmeyelim"

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, tüm 
ilçelerde belediyeler 
tarafından yer 
tahsis edilen 
Sosyal Güvenlik 
Şubesi için Gemlik 
Belediyesi'nin 
de yer tahsis 
etmesinin en 
doğru girişim 
olacağını belirterek 
"Ayağımıza gelen 
fırsatı tepmeyelim" 
dedi.
SSK Bursa Bölge 
Müdürlüğü'nün 
Bursa ve bazı ilçe 
lerinde 12 şube 
açarak iş yoğun
luğunu bu şubelere 
kaydırmak ve bu 
bölgelerdeki vatan
daşların SSK, Emek 
li Sandığı, Bağ-kur 
ve yeşil kartla ilgili 
işlemlerini bu şube 
ler yoluyla yürüt
mek istenildiğini ve 
bu çerçevede Gem 
lik’in de yer aldığı 
bazı ilçelerdeki bele 
diye başkanlıklarına 
başvurarak kendi
lerine yer tahsisi 
için talepte bulun
duklarını belirterek, 
"Gemlik Belediye 
si'nden de katlı 
otoparkın altındaki 
fitness salonunun 
bu iş için kendiler
ine ayrılmasını 
isteyen SSK Bölge 
Müdürlüğü'ne, 
Gemlik Belediye 
si'nce ne yazık ki 
olumsuz cevap 
verilmiştir.
Yenişehir, İnegöl, 
Mudanya ve 
Orhangazi ilçeleri 
kendilerine SSK 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
şube açılması için 

yer tahsisi 
taleplerine olumlu 
cevap vermiş ve 
şube açılması 
çalışmalarına 
bu ilçelerde 
başlanmasına 
rağmen, neden 
Gemlik Belediyesi 
bu talebi değer
lendirmemiş ve 
yer talebini 
reddetmiştir? 
Ayrıca yine 
edindiğimiz 
bilgilere göre; 
Orhangazi'de 
söz konusu sosyal 
güvenlik kurumu 
hizmet birimi 
açıldıktan sonra 
Gemlik'teki SSK, 
Bağ-kur, Emekli 
Sandığı ve 
yeşil kartlı 
vatandaşlarımız 
Orhangazi'ye 
yönlendirilecek 
ve büyük olasılıkla 
Gemlik'e şube 
açma düşüncesi 
rafa kaldırılacaktır. 
Gemlik Belediye 
Başkanı sayın 
Mehmet Turgut'a 
bu yanlıştan 
dönerek SSK 
Bursa Bölge 
Müdürlüğü'nün 
Gemlik'e hizmet 
birimi açması 
talebine olumlu 
yaklaşması çağrı 
sında bulunuyoruz. 
Gemlik'in ayağına 
kadar gelen bu fır
satı tepip, hizmet 
şube binası için 
olumsuz tavır 
alarak SSK, Bağ- 
kur, Emekli Sandığı 
ve yeşil kart işlem
leri için Gemlik'li 
vatandaşlarımızı 
Bursa ya da Orhan 
gazi'ye göndermeye 
kimsenin hakkı 
yoktur'* dedi.
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İlçemizin adına layık bir mey- — 
dana kavuşması için ilk giri 
şim rahmetli eski Belediye 
Başkanlarından İbrahim Akıt 
döneminde çalışma yapıldı.
İstanbul Güzel Sanatlar 

Fakültesi Şehir Plancılığı 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Emin Canpolat, öğrencileriyle 
Gemlik’e yeni bir plan hazırladı.

O tarihte Manastır bölgesi bakirdi.
İnşaata açılmamıştı.
Ama talepler vardı.
Zeytinlikler kurulan kooperatifler tarafın

dan satın alınıyordu.
Ve de mevki imar planları bile yapılmaya 

başlanmıştı.
İbrahim Akıt, 12 Mart darbesiyle görevi 

bıraktı.
Bu göreve, Emekli Albay Şahabettin

Cantay getirildi.
Manastır da, kooperatiflere imar izni, 

yerel seçimler Öncesi Şahabettin Cantay 
tarafından verildi.
Emin Canpolat’ın meydan projesi şöyley- 

di.
Bugün Belediye Başkan Mehmet 

Turgut’un yaptırdığı yerde eski belediye 
vardı.
Belediye Binası yine alanı yerinde kala

cak, önündeki iki sıra işyerleri kamu
laştrılarak yıkılacaktı.

Belediye, Meydana bakacaktı.
Yine Pak Otelden Özer Eczanesi’ne kadar 

olan bölüm kamulaştrılarak yıkılacaktı.
Şimdiki belediyenin bulunduğu yerde o

Gemlik’e meydan gerek.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmail.com

yıllarda kapalı pazar yeri vardı.
Buraya da katlı otopark, düğün salonu ve 

işyerleri yapılması düşünülüyordu.
Bugün yapılanın tam tersi bir plandı.
Kamulaştırma bununla da bitmeyecekti.
Çarşı Camii ve denize kadar arkasındaki 

tüm işyerleri ve konutlar yıkılacaktı.
Çarşı Fırınından Kütüphaneye kadar olan 

bölüm de yıkılıp belediyenin önü açılacak
tı.
Bir yanda Çarşı Deresi, öte yanda

Arnavut Şükrü’nün Gazinosuna 
kadar olan alan yıkılıp yeniden 
düzenlenecekti.

Tabii yeşillikler ve gezi yerleri 
düşünülüyordu.

Ama o günkü Belediye meclisiyle 
bunu yapmak mümkün değildi.

Hem para yoktu, hemde mecliste
ki AP’Iilerin yapısı buna uygun 

değildi.
15 kişilik belediye meclisinde 9 AP, 

sanırım 6 da CHP’li üye vardı.
9 Adalet Partili üyelerin büyük çoğun

luğu inşaat işleriyle uğraşan kişilerdi.
En azından bu plan kabul edilmiş olsay

dı. Zaman içinde kamulaştırmalar gerçek
leşebildi belki.

Ama o güzelim plan o günün meclisinde 
uçuk bulundu.

Bugün öyle bir plana ihtiyacımız var.
Bu planı uygulatacak yürekli belediye 

başkanlarını gereksinim var.
Gemlik için bu gereklidir.
Geleceğiniz için gereklidir.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Çarşı 

Camiinin yerine yeniden modern bir cami 
yapılması için plan hazırlatmış.

Belediye de gidip görebilirsiniz.
Eğer bu Cami Çarşı Meydanına yapılırsa, 

Gemlik’in arzulanan bir meydana kavuş
ması hayal olur.

Cami her yere yapılabilir, ama meydana 
uygun olan yere yapılır.

Gemlik için en uygun yer de bugünkü 
Ahmet Dural Meydam’dır.

Bu alan yavaş yavaş genişletilmelidir.

KEimen memnun olmaManlara ini halıer
KESK, Konut Edin 
dirme Yardımı 
(KEY) ile ilgili ola 
rak Danıştay’a dava 
açtı. KESK Genel 
Sekreteri Emirali 
Şimşek, KEY he 
saplarının tasfiyesi 
sırasında usulsüz 
lükler ortaya çıktı 
ğını savunarak, 
“KEY ödemeleri ile 
ilgili yaşadığımız 
süreç, emekçilerin 
kısıtlı haklarının 
dahi bir kez daha 
gasp edilmesinin 
yeni bir örneği 
olmuştur” dedi. 
KESK Genel Sekre 
teri Emirali Şimşek, 
KESK olarak KEY 
hesaplarının tasfi 
yesi sırasında usul
süzlükler ortaya 
çıktığı gerekçesiyle 
Danıştay’a dava 
açtıklarını söyledi. 
Şimşek, Danıştay 
önünde yaptığı ba 
sın açıklamasında, 
KEY ödemeleri ile 
ilgili yaşanılan süre 
cin, emekçilerin kı 
sıtlı haklarının bir 
kez daha gasp edil 
meşinin yeni bir ör 
neği olduğunu savu 
narak şunları söyle
di: “Yayınlanan lis- 
telerde hak sahip

KAYIP Samsun Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı ve SSK kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ADEM TÜREDİ

lerinin çoğunluğu
nun isminin olma
ması ya da 1 YTL 
gibi komik alacak 
rakamlarının olması 
türünden hukuk 
suzluklar bir tarafa 
görülüyor ki yapılan 
hukuksal düzen
lemelerle emekçi
lerin haklarına sis
temli biçimde el 
konularak, başka 
kaynaklara aktarıl 
mıştır. Danıştayda 
açtığımız dava nın 
konusu da işte bu 
el koyma işlemidir. 
AKP hükümeti, yap
tığı hukuksal düzen 
lemelerle, KEY 
hakkının kaynağı 
olan 3320 sayılı 
yasada öngörülen 
nemalandırma sis
temini değiştirerek 
emekçilerin hakları 
nı Başbakanlığa 
bağlı Toplu Konut 
idaresi Başkanlığı 
yararına değiştirmiş 
tir. Geriye dönük 
biçim de yeni dü 
zenlemeler yapıla 
rak belirsizlikler ve 
hak kayıpları yaşan
mıştır. 588 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararname ile KEY 
hesaplarının tas- 
fiyesine kadar

biriken para, 3320 
sayılı yasanın 
10. maddesine uy 
gun olarak Türkiye 
Emlak Bankası Ano 
nim Şirketi’nin 6 ay 
lık vadeli mev duat 
faizi bileşik usulde 
uygulanarak nema- 
landırılmış ancak 
1999’da tasfiye edil 
dikten sonra, Emlak 
Bankası hesapların
da bulunan KEY 
kesintilerinin para 
sal miktarı değerin 
deki gayrimenkul, 
Emlak Gayrı menkul 
Yatırım Ortaklığı 
A.Ş’ye devredilerek, 
sermayesine eklen
miştir. Gayrimenkul 
lerin değerinin 
uzun süre bir sır 
olarak tutulması 
nedeniyle KEY 
hesaplarının zarara 
uğratıldığına dair 
endişelerimizin 
haklılığı ortaya çık
mıştır. Yapılan bu 
hukuka aykırı nema- 
landırma işleminin 
mülkiyet hakkı 
ile Anayasanın 
2. maddesinde 
düzenlenen “hukuk 
devleti” ilkesine 
aykırı olduğu id 
diası ile bu davayı 
açmaktayız.”

E11"!! a a Özdilek Müşteri Hizmetleri

BM ftyJIIUIIf 02245136800
W Ha W I ■ ▼ İt ÖZE. GÖNLERİNİZE SERVİS TEltiN EDİLİR

ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ

. ÖZDİLEK ■ B.KUMLA
ÖZDİLEK KALKIŞ HİN 14.-0017:00UUHİ

ÖZDİLEK'e DÖNÜŞ DURAK VE SAATLERİ
12.Durak: B.Kumla 12:00 15:00 18:00 20:30 -

1 Utarak: Ekşioğlu 12:02 15:02 18:02 20:32 -

lO.Durak: Altay Sitesi 12:04 15:04 18:04 20:34 -

Utarak: Yeni Seçkin Sit. 12:06 15:06 18:06 20:36 -

8.0urakı Kumtur 12:08 15:08 18:08 20:38 -

Utarak: irsoykent Sitesi 12:10 15:10 18:10 20:40 -

fi. Durak: Cankurtaran Cd. 12:12 15:12$ 18:12 2042 -

6.Duralc Uzmanlar 12:14 15:14 18:14 2044 -

4.0urak: Cami 12:16 15:16 18:16 2046 -

IDurak: Sarışen Sitesi 12:18 15:18 18:18 20:48 -

IDuralc Orman Kampı 12:20 15:20 18:20 20:50 -

Utarak: Çamlık 12:22 15:22 18:22 20:52 -

Servislerimiz 26.07.2008 • 30.09.2008 tarihleri arasında geçerlid ir.
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M Bastan Sabine W Antakya'da 
Bomba alarmı

Uludağ Üniversite- 
si’nin çiçeği 
burnunda rektörü 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’i 
ziyaret ederek, 
yeni dönemde 
büyükşehir 
belediyesi ile 
üniversite 
işbirliğini daha 
da artıracaklarını 
söyledi.
Prof. Dr. Cengiz, 
Tarihi Belediye 
Binası’nda ziyaret 
ettiği Başkan 
Şahin’e Bursa’nın 
kalkınmasına ve 
gelişmesine 
yönelik yaptığı 
hizmetlerden 
dolayı teşekkür etti. 
Başkan Şahin’in 
sadece Bursa’nın 
değil üniversitenin 
de gelişmesine 
yönelik katkılarına 
vurgu yapan 
Cengiz, yeni 
dönemde Büyükşe 
hir Belediyesi ile 
olan birlikteliklerini 
daha da artıracak
larını ifade ederek, 
“Başkanımızın 
yaptıkları ortada. 
Bir kentin istenildi 
ğinde nasıl gelişe
ceğini hizmetleriyle 
gösterdi. Hem bir 
vatandaş olarak, 
hem de Uludağ

Üniversitesi’ne 
desteklerinden 
dolayı kendisine 
teşekkür etmeye 
geldim. Bundan 
sonra Bursa’nın 
menfaatleri 
doğrultusunda 
işbirliğimizi daha 
artıracağız” dedi.

“Bursa her gün 
bir yeniliğe 
kavuşuyor’’ 
DiiyıİKşeriır 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de, 
Uludağ Üniversite- 
si’nin Bursa’nın 
çağdaş bir şekilde 
gelişmesindeki 
öneminin altını 
çizdi. Şahin, 
Rektör Cengiz’in 
uzun yıllar Uludağ 
Üniversitesinde 
görev yaptığını 

hatırlatarak, bundan 
dolayı kendisinin 
başarılı olacağı 
inancım dile getirdi. 
Üniversite ile 
sürekli işbirliği 
içinde olduklarını 
söyleyen Şahin, 
“Uludağ Üniversite
sinin eski Rek 
törü Mustafa 
Yurtkuran’ın 
Görükle’deki kent 
halinin Bursa’ya 
Kazanairıı masındaki' 
katkısı bu vesileyle 
bir kez daha altını 
çizmek istiyorum. 
Başta eski rek
törümüz Yurkuran 
olmak üzere katkısı 
olanlara bir kere 
daha teşekkür 
ediyorum.
Büyükşehir 
Belediyesi C 
etabı ile birlikte 

üniversitede daha 
çok olacak. Eylül 
ayı içersinde 
temelini atmış 
olacağız ve 2 yıl 
içersinde bitire
ceğiz. Bakanımız, 
milletvekillerimiz, 
valimiz, meclis 
üyelerimiz, 
rektörümüz 
diğer kamu 
kuruluşlarının 
müdür ve 
çalışanları ı|e 
el birliği 
içinde çalışıyoruz. 
Bursa’da güzel 
şeyler oluyor. 
Bursa her gün 
bir yeniliğe daha 
kavuşuyor” 
diye konuştu. 
Başkan Şahin, 
Rektör Cengiz’e 
yeni görevinde 
başarılar diledi.

Antakya'da, özel 
harekat şubesine 
bombalı saldırı 
düzenlemek 
isteyen bir 
teröristin ölü ele 
geçirilmesinin 
ardından kentte, 
önlemler üst 
seviyeye çıkartıldı. 
Güvenlik güçleri 
ikinci bir terörist 
olabileceği, 
ihtimaline karşı 
alarma geçti.. ’

KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

Sırt çantalı ve 
silahlı, şüpheli 
hareketlere sahip 
bir kişinin görül 
düğü yolunda jan
darmaya ihbarda 
bulunuldu.
Bunun üzerine 
söz konusu 
kişinin görüldüğü 
bölgeye güvenlik 
güçleri sevkedildi. 
Bölgede geniş 
çaplı arama 
başlatıldı. ‘

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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a Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Erzincan şehitlerine son görev
İÇİN İÇİN YANIYOR...

Dünyanın her yerinde olduğu gibi 
ülkemizde de orman yangınları, farklı 
sebeplerden dolayı yaşanıyor.

Kimi zaman afetler gibi doğal, kimi 
zamanda sigara, mangal gibi ateş içerikli 
ürünlerin yanlış kullanımından doğan 
insan kaynaklı sebeplerden yangınlara 
maruz kalıyoruz.

Ancak, çoğu bireysel olarak yaptığımız 
hata ya da kasti çıkışlı bu olumsuz 
oluşumlar insanın canını daha da sıkıyor.

Bütünsellik ve belirli bir değer arz eden 
ormanlık alanları çok rant getirdiği için 
bazı kişilerin buralarda gözü olması 
anlamına geliyor.

Bir de bunlara terör örgütünün farklı 
yollarla yıldırma ve yıpratma politikaları da 
eklenince hayati bir önem taşıyan doğa 
güzelliklerinin başında gelen yeşilliklere 
olanlar oluyor. Türkiye zaten yasal boşluk
ları olan bir ülke. İhmal ya da bilinçlilik 
üzerinde durulduğunda aynı anda ve her 
seferinde yangınların, arazi mafyalarının 
işine gelecek yerlerde olması da dikkatten 
kaçmıyor değil.

Ülkemizin dört bir yanı her yaz ayında 
potansiyel yangın olasılıkları ile karşı 
karşıya. Bu yüzden her ne kadar yangın 
teçhizatımız var desek de, aslında 
söndürme ve arama kurtarma nitelikli 
gerekli ve yeterli donanımımız bulun
madığı da diğer bir acı gerçektir.

Diğer yandan eğitimsel bazda yeterli 
donanıma her şey de olduğu gibi afet 
konusunda da sahip değiliz. Deprem 
kadar önemli olan bu olgu konusunda da 
bilinçlendirme mekanizmalarımız ne yazık 
ki çok zayıf.

İşin en üzüntü verici tarafı da telafisinin 
çok uzun bir süreç içerine yayılmasıdır. 
Bunu, yaraları çok zor iyileşen bir 
hastalığa benzetmek mümkün. Bu yüzden 
biraz vicdan, biraz eğitim, bir de yasal 
yaptırım olumsuzlukları önlemede yeterli 
diye düşünüyorum.

Erzincan'da bir 
mayının patlaması 
sonucu şehit düşen 
Jandarma Er önder 
Muratoğlu'nun cena 
zesi İstanbul'daki 
evine getirildi. 
Şehit erin Türk bayra 
ğına sarılı tabutu, 
annesi, akrabaları ve 
arkadaşları tarafından 
gözyaşları içinde 
karşılandı. Acılı anne, 
oğlunun tabutuna 
son kez dokundu. 
Erzincan'daki terörist 
saldırıda şehit düşen 
Jandarma Er Önder 
Muratoğlu'nun cena 
zesi askeri bir uçakla 
İstanbul'a getirildi. 
Babası Nuri Murat 
oğlu tarafından karşı 
lanan Şehit Er'in 
cenazesi, Okmeyda 
nı'nda yaşadığı eve 
getirildi. Türk bayrak
ları ile donatılmış 
sokakta bulunan evin 
önüne getirilen Şehit 
Er'in cenazesi, anne 
Zeynep Muratoğlu, 
akrabaları ve arka 
daşları tarafından 
gözyaşlarıyla karşı
landı. Güçlükle ayak
ta durduğu görülen 
acılı anneyi bir kadın 
komutan teselli etti’/' 
Saygı duruşu ve İstik
lal marşı ardından 
Şehit Er Muratoğlu 
için evinin önünde 
Yasin-i Şerif okundu. 
"Bakın ağlamıyorum" 
diyen acılı şehit 
annesi, oğlunun Türk 
bayrağı sarıh tabutu- 
na son kez dokundu. 
Öte yandan, Önder

Muratoğlu'nun asker 
de kullandığı eşyalar 
da' bir bavul içerisin 
de getirilerek/ailesine 
teslim edildi.
Şehit Er'in cenazesi, 
"şehitler ölmez vatan 
bölünmez" sloganları 
eşliğinde Ataköy Ca 
mii'ne götürülmek 
üzere yola çıktı. 
Erzincan'da gerçek
leştirilen hain saldırı
da şehit olan er Murat 
Atsen'in (21) Bursa 

daki baba ocağında 
yas hakim. Erzin 
can'ın Kemah ilçesi™ 
Olukpınar köyü kır
salında, operasyona 
giden askeri araca 
PKK terör örgütü* 
mensupları tarafından 
düzenlenen mayınlı 
saldırıda 7'si olay 
yerinde olmak üzere 
9 asker şehit olurken, 
2 asker de yaralandı. 
Gerçekleşen hain sal 
dm sonrasında şehit

lerin evlerine ateş 
düştü. Bursa Ortabağ 
lar Mahallesi Ural 
sokakta oturan Murat 
Atsen'in ailesi aldık
ları acı haber üzerine 
yıkılırken baba Yılmaz 
Atsen ise fenalık ge 
çirdi. Bursa'nın en 
eski çarşılarından 
olan tarihi Kozahan 
da esnaflık yapan 9 
aylık asker Murat 
Atsen'in babası Yıl 
maz Atsen, televiz 
yonda izlediği haber 
sonrasında fenala 
şarak arkadaşları 
tarafından evine 
götürüldü. Henüz 
oğlu Murat'ın Şehadet 
haberin almamasına 
rağmen televizyonda 
Erzincan'daki hain 
saldırıyı duyan baba 
Yılmaz Atsen, "Benim 
oğlum Murat da bura
da asker, acaba o da 
mı şehitlerin arasın
da" diyerek fenalık 
geçirdi. Arkadaşları 
tarafından teselli 
edilen Yılmaz Atsen, 
daha sonra evine 
götürüldü. Evde 
korkulu bir.bekleyiş 
içindeki aileye acı 
haber kapı zilini 
çalan askerler 
tarafından verildi.
5 kardeşin 2.'si olan 
Murat Atsen'in 
şehadet haberini 
alan acılı baba

Yılmaz Atsen, 
fenalık geçirdi. 

Acılı babaya olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri ilk müda
halede bulundu.

ÇAKICI 
CENAZE 

MALZEMELERİ
Balıkpazarı 2 Nolu Cadde de 

hizmetinize açıldı
Her çeşit cenaze malzemesi 

Adrese teslim edilir
Bu işyeri Gemlik Belediyesinden emekli 
Selahattin Çakıcı tarafından açılmıştır.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cadde 
Sinema Sok. çıkmazı - GEMLİK

TEL.:0535-3541999

HflLİTUSLU
İNSAATtan 

SATILIK DAİREIEI
3+1,156 m2 Dublex
3+1,153 m2 Daire 
2+1,100 m2 Daire

Teİ 0 532-513 2012

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Komşuların 
teras kavgası 

karakolda bitti

Çalıştığı sirkelin
20 hin YIL

değerindeki mal 
yüklü aracını çaldı

Bursa'da, teras 
kat nedeniyle 
kavga eden 
iki komşu 
karakolluk oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Hacıseyfettin 
Mahallesi 
Demir Sokak 
üzerindeki bir 
apatmanda 
komşu olan 
Sevim ve Mehmet 
K. çifti ile

Eşi için kendini yaktı
Burdur'un Bucak 
ilçesinde, ayrı 
yaşadığı eşinin 
kendisinden boşan
mak istemesine 
tepki gösteren aşçı.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I

Cumhuriyet Mh.z;Gumhuriyet 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.

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

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 İçirıde)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
jŞemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Tevfik S. arasında, 
binanın ortak kul
lanımında olan 
teras kat nedeniyle 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın kav
gaya dönüşmesi 
izerine birbirlerini 
darp eden komşu
ları olay yerine 
gelen polis ayırdı. 
Apartmanın giriş 
kapısının da 
kırıldığı kavgaya 
karışan komşular 
karakola götürüldü.

evin çatısına çıkıp 
üzerine benzin 
dökerek kendini 
ateşe verdi.
Yanarak çatıdan 
düşen aşçı Öldü.

Bursa'da bir kişi, 
çalıştığı şirketin 
otoparktaki için 20 
bin YTL'lik malla 
dolu aracını alarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sakarya Ma 
hailesi Ergene So 
kak üzerinde bulu
nan işyerine ait oto 
parkına gelen Ümit 
B.(39), işyerien ait 
araçlardan 16 HD 
485 plakalı, 2005 
model, beyaz renk

Alınan bilgiye göre, 
aşçılık yaptığı 
belirtilen üç çocuk 
babası Ş.D. (42) 
ayrı yaşadığı eşinin 
Çukur Mahalle 

1

t

li, Fiat Ducato mar 
ka aracının olma 
dığını gördü. Ümit 
B. yaptığı araştır
mada, aracının aynı 
işyerinde çalışan 
Gürdal A.(22) 
tarafından çalınmış 
olduğunu tesbit 
etti. Aracın içinde 
yaklaşık 20 bin YTL 
değerinde kozmetik 
ürün bulunduğunu 
bildirildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Atatürk 
Caddesindeki evinin 
çatısına çıkıp polise, 
'İntihar edeceğim" 
diyerek telefon etti. 
Polis, adını ve 
adresini söylemeyen 
kişiyi ararken, 
F.D. (40) polisi ara
yarak, eşinin çatıya 
çıktığını ve intihar 
girişiminde bulun
duğunu haber verdi. 
Polis, sağlık ekipleri 
ve itfaiye olay yerine 
geldiğinde, Ş.D. 
"Eşimden ayrılmak 
istemiyorum.
Kendimi yakacağım" 
diye bağırarak, 
yanında getirdiği 
bidondaki benzini 
üzerine döktü ve 
ateşledi.
Vücudunun 
tamamını alevler 
kaplayan Ş.D. bu 
sırada dengesini 
kaybederek, yaklaşık 
4 metre yüksekliğin
deki çatıdan düştü. 
Olay yerinde bekle 
yen itfaiye, alevleri 
hemen söndürdü. 
Bucak Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan, baş ve 
vücudunda ikinci 
derecede yanık 
bulunan Ş.D'nin 
kafa travması 
geçirdiği anlaşıldı. 
Ş.D. yapılan 
müdahaleye 
rağmen kurtarıla
madı. Ş.D'nin 
eşi F.D’nin "şiddetli 
geçimsizlik" * 
nedeniyle 5 ay 
önce boşanma 
davası açtığı 
öğrenildi.

Borç verdikleri 
insanları zorla 
alıkoydukları 

iddiasıyla 3 kişi 
gözaltına alındı

Bursa'da, 20 bin 
YTL borç verdikleri 
bir bayanın tanıdı 
ğım, para öden
mediği gerekçesiyle 
alıkoyarak tehdit 
ettiği iddia edilen 3 
tefeci gözaltına 
alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
Altıparmak'ta 
esnaflık yapan 
Mine A.(25), 
paraya sıkıştığı için 
nakı'iyecHİk yapan 
S.E.(55) ile oğlu 
T.E.(25) ve çaycılık 
yapan C.S'den (37) 
20 bin YTL borç 
istedi. Bir ay sonra 
27 bin YTL olarak 
ödenmek üzere 
parayı alan Mine A, 
borca karşılık 
imzalı boş çek ve 
senetlerin yanı 
sıra yanında 
çalışan Halide A'ya 
(22) ait bir adet 
arsa için de 
sözleşme imzaladı. 
Bir ay sonra 
borcun ödenmeme
si üzerine Mine 
A'yı tefecilerle

Öç almak isteflV
Şanlıurfa'da bir kişi, 
daha önce kendisi
ni darp eden kişile 
re silahlı baskın 
yapmak isterken 
karşı tarafın bıçak 
darbeleri ile ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, il merke 
zinde bulunan 
Oduncular Sitesi 4. 
Sokakla meydana 
geldi. İddiaya göre 
İsmail D., daha 
önce aralarındaki 
husumet nedeniyle 
kendisini darp 
ettiğini öne sürdü 
ğü Mahmut A.'ya 
silahlı baskın yaptı. 
Mahmut A. ile kav 

(anıştırdığı 
belirtilen Ahmet 
A.(45) isimli şahsın, 
tefeciler tarafından 
kaçırılarak tehdit 
edildiği iddia edildi. 
Mine A, bir süre 
sonra Ahmet A'nın 
serbest bırakılması 
üzerine polise 
giderek 3 kişiden 
şikayetçi oldu. 
Bunun üzerine 
tefecilik yapan 
3 kişi, ev ve 
işyerlerine yapılan 
operasyonda 
gözaltına alındı. 
Zanlılardan 
hırsızlıktan kaydı 
bulunan S.E'nin 
üzerinde sahte 
ehliyet ile sahte 
Başbakanlık per
sonel kartı bulundu. 
Emniyette 
sorguları tamam
lanan zanlılar, 
"Tefeciliğe dayalı 
borcun tahsilatı 
için hürriyeti 
tahdit, ölümle 
tehdit ve resmi 
evrakta sahtecilik" 
suçlamasıyla 
adliyeye sevk 
edildi.

ga eden İsmail D.'yi 
gören Mahmut 
A.'nın kardeşi Şefik 
A. ve babası Bedih 
A. da bıçakla kav
gaya karıştı. 4 
kişinin karıştığı 
silahlı, bıçaklı kav
gada şahıslar 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı. Bıçak 
darbeleri ile ağır 
yaralanan İsmail D., 
ambulansla Harran 
Üniversitesi Araştır 
ma ve Uygulama 
Hastanesi'ne, diğer 
şahıslar ise ambu
lanslarla 500 Yataklı 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
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Kredi kartı borçları 
alarm veriyor

Gündemde yine 
kredi kartı 
borçları var. 
New York Times, 
Türkiye'de biriken 
ödenmemiş borçla 
ra dikkat çekti ve 
"yakında kriz ola- 
cak"uyarısı yaptı. 
Uzmanlar ise 
Türkiye'de 
bankacılık sistemi
nin dayanıklı 
olduğu ve krizin 
yaşanmayacağı 
görüşünde. Ancak 
ne olursa olsun 
kredi kartının 
dikkatli kullanılması 
gerekiyor. Geçen yıl 
ödenmeyen borçlar 
18 milyar dolara 
ulaştı. Tüketici 
derneklerine göre 
de sorun banka 
ların teşvikleri ve 
toplumdaki anlayış 
değişikliğinden 
kaynaklanıyor. 
Kredi Kartını 
Kullanırken Nelere 
Dikkat Edilmeli? 
Gelir-giden hesabı 
iyi yapılmalı. 
Gelirin üzerinde

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

MUHARREM CAN

hiçbir zaman 
harcama 
yapılmamalı.
Asgari ödeme asla 
tercih edilmemeli.
Yani borç hemen 
kapatılmalı. Yoksa 
bu miktar faizlerle 
katlanıyor.
Taksitli alışverişlere 
dikkat edilmeli.
Tüm taksit 
ödemelerinin 
üst üste konul
duğunda bütçeyi 
zorlayacağı 
unutulmamalı. 
Kredi kartıyla 
yapılan harcamanın 
cepten çıkan 
para olduğu ve 
bunun mutlaka 
ödenmesi 
gerektiği akıldan 
çıkarılmamalı.

DEVREN KİRALIK
İş leğişikllği nedeniyle 

faal durumda Emin Dalkıran 
MoıMMon) 

DEVRENKİRALIKCAFElReyamCalel 

İM 141S-0.542BJ6151
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
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Hukuksuz işlemler yargıdan dündü
Orhangazi 
Belediyesi, iki depo
sunun ruhsatsız ve 
ruhsata aykırı 
olduğu gerekçesiyle 
Marmarabirlik'e 
toplam 84 bin YTL 
ceza kesti. 3. İdare 
Mahkemesi, Beledi 
ye'nin bu parayı, 
haciz yoluyla banka 
hesaplarından tahsil 
ettiği Marmarabirlik'e 
yasal faiziyle iade
sine karar verdi. 
Orhangazi Beledi 
yesi'nin Marmara 
birlik'e yönelik iki 
ayrı hukuksuz işlemi 
daha yargıdan 
döndü. 2. İdare 
Mahkemesi Orhan 
gazi'deki zeytin 
depolarının yıkım 
kararını; 3. İdare 
Mahkemesi de, Mar 
marabirlik'in imar 
planı tadilatı talebine 
verdiği ret yanıtını 
iptal etti.
Orhangazi Beledi 
yesi'nin, Marmara 
birlik ile ilgili yürüt
tüğü hukuksuz iş 
lemler bir bir yargı
dan dönüyor. 
Belediyenin, Marma 

rabirlik'in ilçedeki iki 
deposu için kestiği 
toplam 84 bin YTL 
para cezasını, her
hangi bir bildirimde 
bulunmaksızın bir
liğin banka hesapla 
rından haciz yoluyla 
tahsil etmesi yargı
dan döndü. Bursa 3. 
İdare Mahkemesi, 84 
bin YTL'nin, 30 Ocak 
2008 tarihinden itiba 
ren işleyecek yasal 
faiziyle Marmara 
birlik'e iadesine 
karar verdi.
Dava konusu süreç 
şöyle yaşandı: 
Orhangazi Belediye 
si, Marmarabirlik'in 
Orhangazi Tozkopa 
ran Caddesi'nde 
bulunan iki depo
suna, ruhsatsız ve 
ruhsata aykırı olduk
ları gerekçesiyle, biri 
17 Ekim 2007, diğeri 
de 28 Kasım 2007 
tarihlerinde 42'şer 
bin YTL'lik iki imar 
cezası kesti. Ancak 
Orhangazi Belediye 
si, Amme Alacakları 
nın Tahsil Usulü Hak 
kında Kanun'a aykırı 
olarak, ceza kestiği 

Marmarabirlik'e her
hangi bir bildirimde 
bulunmadı. Belediye, 
birliğin banka hesap 
lan üzerinde haciz 
işlemi yürüterek top 
lam 84 bin YTL para 
cezasını tahsil etti. 
Bunun üzerine 
Marmarabirlik Hukuk 
Müşaviri, İdare Mah 
kemesi'ne başvura 
rak, hukuksuz keşi 
len cezaların iptalini 
sağladı, tahsil tari
hinden itibaren işle 
yecek yasal faiziyle 
84 bin YTL'nin de 
iadesini istedi.
Davalı Orhangazi 
Belediyesi'nin avu 
katları ise tahsilatın 
ilgili kanun hüküm
lerine aykırılık bulun
madığını belirterek 
davanın reddedil 
meşini istedi.
3. İdare Mahkemesi, 
tarafları dinledikten 
sonra verdiği karar
da şöyle dedi: 
"Uyuşmazlık konusu 
para cezalarının tah
sili için usulüne uy 
gun olarak ödeme 
emri düzenlenerek 
davacıya tebliği yolu 

na gidilmeksizin . 
6183 sayılı yasanın 
55 ve devamı mad
deleri ile 62. madde
si hükmüne aykırı 
olarak davacıya ait 
banka hesaplarından 
84 bin YTL'nin tahsil 
edilmesine ilişkin 
haciz işleminde hu 
kuka uyarlık bulun
mamaktadır. Hukuka 
aykırı işlemde 
davacıdan tahsil 
edilen 84 bin YTL'nin 
tahsilinin yapıldığı 
30.1.2008 tarihinden 
itibaren işleyecek 
yasal faiziyle tazmi
ni, davalı idare 
açısından anayasal 
ve yasal zorunluluk
tur. Kaldı ki, haciz 
yoluyla tahsil edilen 
para cezaları da 
Mahkememizin 
06.06.2008 günlü ve 
2008-414 ve 2008- 
418 sayılı kararla 
rıyla iptal edilmiş 
bulunmaktadır.
Açıklanan nedenler
le, davanın ka 
bulüne, 84 bin 
YTL'nin 30.1.2008 
tarihinden itibaren 
işleyecek yasal 

faiziyle birlikte 
davalı idarece 
davacıya ödenme
sine..."
YIKIM KARARI 
DA HUKUKSUZ 
Bu arada Marmara 
birlik'in ilçedeki 
depoları için 
Orhangazi Beledi 
yesi tarafından ver
ilen yıkım kararı da 
yargıya taşındı.
2. İdare Mahkeme 
si'nde görülen dava
da, dava konusu 
deponun yıkım kara 
rımn ancak Belediye 
Encümeni tarafından 
alınabileceği, oysa 
bu konuda encümen 
kararı olmadığı 
belirtilerek, "Yıkım 
kararı almaya yetkisi 
olmayan belediye 
başkanı tarafından 
tesis edilen dava 
konusu 19.10 2007 
günlü ve 1651 sayılı 
işlemde yetki 
yönünden hukuka 
uyarlık bulunmamak
tadır. Açıklanan 
nedenlerle dava 
konusu işlemin 
iptaline..." 
denildi.

TALEBİN REDDİNE 
İPTAL
Öte yandan Marma 
rabirlik, Orhanga 
zi'deki zeytin 
depolarının 
bulunduğu alan 
için Orhangazi 
Belediyesi'nden 
imar planı tadilatı 
yapılmasını talep 
etti. Birliğin bu 
talebi de, Belediye 
Meclisi'ne 
götürülmeden 
Orhangazi Beledi 
yesi Başkanı Avukat 
Yusuf Korkusuz 
tarafından reddedil
di. Başkanın ret 
kararını da yargıya 
taşıyan Marmarabir 
lik, 3. İdare Mahke 
mesi'nde görülen bu 
davayı da kazandı. 
3. İdare Mahkemesi, 
davacı Marmarabir 
lik'in imar planı deği 
şikliği talebine, bu 
konuda görevli bulu
nan belediye meclisi 
yerine belediye 
başkanlığınca işlem 
yapılmasında huku
ka uyarlık bulun
madığını belirterek 
iptaline karar verdi.

AKP’liler Eşref Dinçer Mahallesi nde dert dinledi
AKP Gemlik ilçe 
Teşkilatı vatandaş 
ların dertlerini dinle
meye devam ediyor. 
Dernekleri, kahve
hane ve sivil toplum 
kuruluşları ziyaret
lerinden sonra 
Mahalle ziyaretle 
rine ağırlık veren İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
başkanlığındaki ilçe 
teşkilatı ziyaretlerine 
devam ediyor. Halkla 
buluşmaktan ve hal 
kın içinde olmaktan 
mutlu olduklarını 
ifade eden Başkan 
Şahin, her ferdin 
görüşüne önem ver 
diklerine dikkat çeke 
rek, istekler ve öneri 
ler neticesinde so 
runları masaya yatır 
dıklarını kayde der 
ken; Eşref Dinçer

Mahallesinde açık 
alanda yapılan ziya 
rette vatandaşlar ilk 
kez bir siyasi parti 
nin ayaklarına kadar 
geldiğini ve bundan 
da mutluluk duyduk
larını söylediler.
Halkla buluşma kap
samında halkın aya 
ğına giderek sorun

ları, istekleri ve öneri 
leri not eden Gemlik 
ilçe Teşkilatının bu 
seferki durağı Eşref 
Dinçer Mahallesi 
oldu. Ziyaretler AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin başkanlığında 
belediye ve il genel 
meclis üyeleri, yöne
tim kurulu üyeleri, 

gençlik kolları ve ma 
halle temsilcisinin 
katılımıyla gerçek
leşirken, gençlik 
kollarından iki kişi 
vatandaşın istekleri
ni ve önerilerini not 
ediyor.

VATANDAŞLAR 
SORUNLARINI 
ANLATTILAR
İktidar partisinin 
kendilerini ziyaret 
etmelerine sevindik
lerini kaydeden va 
tandaşlar bu güne 
kadar yapılan hiz 
metler için AKP'lilere 
teşekkür ederek 
sorunlarını anlattılar. 
Asfalt yolda kam 
yonların çok hızlı 
geçtiğini, yolların 
dar olmasından 
dolayı çocuklar ve 

öğrencilerin tehlike 
altında olmasından 
dereye geceleri 
moloz dökülmesine, 
Elektrik trafosunun 
zayıf olmasından 
yolların yapılı olma
masına kadar bir 
çok sorunu dile 
getiren vatandaşlar, 
gece vakitlerinde 
boş alanda bazı 
gençlerin alkol 
aldığını ve geceleyin 
eve gidip gelme de 
sıkıntı yaşadıklarını 
belirterek geceleyin 
devriye atılmasını da 
istediler. Dere 
boyunun da asfalt
lanacağını duyduk
larını ve asfaltın 
da parke taşlarının 
sökülerek yapılma 
sini isteyen vatan
daşlar, dere boyun

da esnaflık yapan
ların dükkanları 
ile kapı girişi olan 
dairelerin kot sevi 
yesinin altında kala
cağını ve ilerde her
hangi bir sel fela 
ketinde herkesin za 
rar göreceğine dik 
kat çekerek, "Bele 
diye başkanımız 
keşke buraya 
yapılacak hizmet 
lerde bizlerin de 
görüşlerini alsaydı" 
diyerek dere 
boyu yolunun 
genişleterek güzel 
leştirilmesi gerek
tiğini ve bu anlamda 
ilçe baş kanından,, 
belediye balkanın
dan, meclis üyele 
rinden destek ve 
anlayış bekledikleri
ni söylediler.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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



13 Ağustos 2008 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 11

Yüksek nemde gıda
çabuk bozuluyor

Koşmak, yaşlanma sürecini yavaşlan w

Sıcaklık ve nem 
değerlerinin en üst 
seviyede hissedil 
diği Ağustos ayın
da, özellikle sahil 
kesimlerinde, 
yüksek nemin 
gıdalarda 
mikroorganizma 
üremesini hız
landırdığı bildirildi. 
Çukurova Üniver
sitesi Ziraat 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi ve Gıda 
Mühendisleri Odası 
Adana Şube 
Başkanı Doç. Dr. 
Zerrin Erginkaya, 
yaptığı açıklamada, 
sıcakların en fazla 
hissedildiği ağus
tos ayında gıdaların 
bozulma riskinin 
de en üst seviyeye 
çıktığını söyledi. 
Yüksek nemin gıda 
zehirlenmelerine 
yol açacak yapısal 
bozukluklara neden 

olabileceğini ifade 
eden Erginkaya, 
şöyle konuştu: 
"Nemli ortam, 
sulu ortam 
demektir. Bu da 
mikroorganizma 
üremesini 
hızlandırır.' * 
Mikroorganizmalar 
kuru ortamlarda 
daha az gelişim 
gösterir. Nemli 
günlerde açıkta 
bırakılan gıdalarda 
küflenme ve 
bozulma daha 
hızlı olur. Özellikle 
meyve ve sebzeler 
bozulmadan en 
hızlı etkilenen 
gıdalardır. Bunlar 
ıslak bırakılmadan, 
kuru bir şekilde 
buzdolabında 
saklanmalı." 
Erginkaya, 
gıdaların ihtiyaca 
göre az miktarda 
alınıp hızlı 
tüketilmesi gerek
tiğini söyledi.

ABD'de yapılan bir 
araştırma, düzenli 
olarak koşmanın 
yaşlanma sürecini 
yavaşlattığını 
ortaya koydu.
Stanford Üniver 
sitesi Tıp Merkezi 
araştırma ekibi, 
düzenli koşan 
yaşlıların kanser 
gibi hastalıklar 
yüzünden erken 
ölme risklerinin yarı 
yarıya azaldığını ve 
bu kişilerin azalan 
fiziki sıkıntılarıyla 
daha mutlu bir 
yaşam sürdüğünü 
saptadı. Llzmanfev, 
yaşlı kişilerin düzen
li egzersiz yap
malarının öneminin 
bu buluşla daha da

D vilamini eksikliği ağrılara neden oluyor
Bilim adamları, 

kadınlardaki kronik 
ağrıların nedeninin, 
D vitamini eksikliği 
n I a K i I o r*A î w i 

öne sürdü.
Romatizmal Hasta 
lıklar Yıllığı'nda 
yayımlanan araştır
maya göre, ağrılarla 
D vitamini arasında
ki bağlantı, hormon-

güçlendiğini ifade 
etti. Araştırmacılar, 
koşmanın yaşlılara 
faydalarını 20 yıldan 
fazla süren çalış
maları sonucunda 
saptadı. Koşmanın 
yalnızca kalp ve 
damar hastalıklarına 

al nedenlerden 
dolayı erkeklerde 
kurulamıyor.
Uzmanlar, bugüne
İz <4 •" lx «İz m I •—Rdudi Muııikdyııid 
rın nedenlerini duy
gusal faktörlere 
bağlarken, Londra 
daki Çocuk Sağlığı 
Enstitüsü'n den dok
tor Elina Hyppönen 
ve meslektaşları, 

bağlı ölümleri 
yavaşlatmadığını, 
kanser, sinir 
hastalıkları ve 
enfeksiyonlar gibi 
hastalıklardan 
erken ölümleri de 
azalttığını belirten 
araştırmacılar, 

kadınlarda D vitaıyO 
ni seviyesinin bazı 
kronik ağrı vakala 
rında rol oynayabıfe^ 
ceğınıonaya koydu. 
Araştırmalar sonu
cunda, D vitamini 
seviyesi kemik 
sağlığı için gerekli 
miktarda olan 
kadınlarda kronik 
ağrıla rın oranının,

koşmanın yaşlılarla 
eklem iltihabı ya da 
diz sorunlarına 
neden olduğuna 
dair kanıt 
bulunmadığına 
dikkati çekti. 
Araştırmanın 
başından bu yana 
izlenen 50 yaş 
grubundaki denek
lerden haftada orta
lama 4 saat koş
malarının istendiğini 
belirten uzmanlar, 
21 yıl sonra bu kişil
erden koşma süresi
ni 76 dakika civarına 
indirmeleri istendiği 
haldt deneklerin 
düzenli egzersizin 
faydalarını görmeye 
devam ettiğini 
bildirdi.________________

vitamin seviyesi 
düşük olanlara 
nazaran az 
oluştuğu belirlendi, 
ûokforıar şimdi D 
vitamini takviyeleri 
nin, kronik ağrılara 
karşı bir koruma 
sağlayıp sağlaya
mayacağının 
araştırılması gerek
tiğini belirtiyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G

ıvı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
binlenme Tes. 5.13 23 941 Vl.

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

. 1
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Şüzer 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
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 3 13 1 u 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
13 Ağustos 2008 Çarşamba 

CAN ECZANESİ 
İstiklal Cad. 
GEMLİK

GemlikKSrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3134 

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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BİZDEN FİYAT ALMADAN 
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01.08,2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE 

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ 
AYRICA TURASSİST İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ 

UYGUN FİYATLAR YEMİ UYGULAMAYA KONULAN
ÖĞRETMENLER. KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERBEST TARİFESİ 

DOKTORLARVEOYAKMENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA
AYRICA ÖZE! İNDİRİMİ ER UYGUN FİYAT VE

imlUlINIIIKlItlMI I BatianUlTMEtTimi
DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER RRANŞIAR VE 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SIZ DEGERU GEMLİK HALKINA DUYURULUR

Merkez: Orhangazi Od. Katlı Otopark karşısı GEMLİK Tel: 513 33 96
Şube: Gürle İş Merkezi NO: 24 GEMLİK Tel: 514 35 86
Şube: Gürle İş Merkezi No: 37 GEMLİK Tel: 51416 90

üniversitelerin hurslarına eleştiri

TEŞEKKÜR
Rahatsızlığım boyunca benden emeğini eksik 
etmeyen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hekimi Prof. Dr. Bülent Oktay’a, Prof. Dr. İsmet 
Yavaşçıoğlu’na, Dr. Onur Kaan Çağatay’a, 

Özgür Uğur Beyter’e Başhemşireye 'Ali Babacım’ 
diyerek emeğini esirmegemeyen hemşire 

kızlarıma isimlerini bilmediğim üroloji kliniği 
personeline, hastanede bulunduğum sürece beni 

yalnız bırakmayan telefon eden ve ziyaretime 
gelenlere teşekkür ederim.

Emirdağlı M.Kemal Atatürkçü Ali CİRİT

Geleceğin Tasarımcıları Af anıyor

ODTÜ Metalürji 
ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi ve 
Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. Bilgehan 
Ögel. üniversitelerin 
ÖSS’de başarılı olan 
öğrencilere yüksek 
miktarlarda burslar 
vermelerini eleştirdi. 
Ögel, diğer üniver
siteler gibi ODTÜ' 
nün de ÖSS’de 
başarılı öğrencilere 
burs verdiğini 
kaydetti. Sayı sal-2 
alanında ilk 50'ye, 
Eşit Ağırlıklı-2 
alanında ilk 15'e 
girenler ile tüm 
puan türlerinde 
birinci olup 
ODTÜ'yü tercih 
ederek kayıt yap
tıranlara burs 
sağlandığını anlatan 
Ögel, burs miktarının 
325 YTL olduğunu, 
ODTÜ olarak son 
2 yıldır ilk 50'ye 
giren öğrencilere 
burs verildiğini, 
bundan önce ise ilk 
1OO'e girenlere 

burs sağlandığını 
anlattı.
"Bunu belki ilk 
25 ile de sınırlaya 
biliriz. Çünkü bu 
konuda fazla 
rekabetin doğru 
olmadığını düşünü 
yoruz" diyen Ögel, 
"Bu konuda rahat 
sizliğimiz var. 
Son yıllarda bu iş 
üniversiteler arasın
da biraz futbolcu 
transferine döndü. 
Karşımızdakinin 
öğrenci olduğunu, 
onun psikolojisini 
unutmamalıyla ! 
O bir futbolcu değil, 
öğrencidir. Onun 
psikolojik yapısını 
daha da önemlisi 
toplumsal sorumlu
luk bilincini körelt- 
memeliyiz. 2000- 
2500 YTL aylık 
burs alan, örneğin 
elektrik-elektronik 
mühendisliği , 
bölümünde okuyan 
bir öğrenci, işe 
girdiği zaman büyük 
bir olasılıkla 2 bin 
500 YTL ile işe 

başlamayacak, 
maaşı daha düşük 
olacak. Belki 
vardiya mühendisi 
olacak. Dolayısıyla 
o kişinin 'Ben 
öğrenciyken bile 
daha fazla burs 
alıyordum' demesi 
doğru değil diye 
düşünüyoruz. 
Bizim verdiğimiz 
325 YTL belki 
biraz az ama 
dereceye giren 
öğrencilere 
YURTKUR da 
burs veriyor.
Bunlar toplandığında 
belirli bir miktar 
yapıyor. Onların 
toplumsal sorumlu
luk bilincini zayıflat- 
mamalıyız. O açıdan 
fazla bursu eleştiriy
orum. Yoksa onlara 
bir ödül vermek, bu 
çalışmalarının 
karşılığını vermek, 
ailelerine olan 
bağımlılıklarını 
azaltmak, ailelerine 
rahat nefes aldırtmak 
üniversitenin görevi 
tabii ki" dedi.

İstanbul'da, 21 
Kasımda yapılacak 
"Fütüristler Zirvesi 
2008" kapsamında 
düzenlenen 
"Geleceğin tasarımı" 
konulu Gençler 
Karikatür ’ 
Yarışması'na 
başvurular başladı.* 
Konuya ilişkin 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
21 Kasım 2008 tari
hinde Lütfi Kırdar 
Uluslararası 
Konğre ve Sergi 
Sarayı'nda gerçek
leştirilecek olan 
ve ünlü fütürist 
Jacque Fresco'nun 
konuşmacı olarak 
katılacağı 
"Fütüristler Zirvesi 
2008"de, genç 
karikatürcülerin de 
bir araya geleceği 
bildirildi.
Açıklamada, zirve 
kapsamında Karika 
türcüler Derneği 
tarafından organize 
edilen "Geleceğin 
tasarımı" konulu 
Gençler Karikatür 
Yarışması'na, lise 
ve üniversite 
öğrencilerinin

El sanatları asman Isianbul’da buluşuyor
Altın Eller Gelenek 
selTürk El Sanatları 
ve Yerel Tatlar Festi 
vali kapsamında 35 
ilden el şanatları 
ustaları İstanbul'da 
buluşacak.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın deste 
ği ile İstanbul Beyoğ 
lu Belediye Başkan 
lığı’nın düzenlediği 
Altın Eller Gelene 
sel Türk El Sanatları 
ve Yerel Tatlar Festi

FÜTÜRİSTLER DERNE

katılabileceği, 
eserlerin "Gelecekte 
nasıl yaşayacağız, 
nasıl öğreneceğiz, 
hangi işleri 
yapacağız, nasıl 
görüneceğiz?" 
gibi sorulara cevap 
vermesi gerektiği 
ifade edildi.
Açıklamaya göre, 
yarışmada birinci 
diz üstü bilgisayar, 
ikinci i-pod, üçüncü 
yarışmacı da 
fotoğraf makinesiyle 
ödüllendirilecek.
Yarışmacılar 
ödüllerini, Jacque 
Fresco'nun 

vali'nin altıncısı, 20- 
29 Ağustos tarihleri 
arasında İstanbul 
Taksim Gezi Parkı'n 
da gerçekleştirile
cek. Afyon, Amasya, 
Ankara, Artvin, Ay 
din, Batman, Bitlis, 
Bursa, Burdur, Ça 
nakkaie, Denizli, Er 
zincan, Erzurum, 
Eskişehir, Gazi 
antep, Gümüşhane, 
Hatay, İstanbul, 
İzmir. Kahraman 

elinden alacak. 
Çizim tekniklerinin 
serbest bırakıldığı 
yarışmaya katılmak 
isteyenlerin 
belgelerini en 
geç 21 Ekim 
2008 tarihine kadar 
"yarismafutur- 
istlerzirvesi.com" 
adresine ulaştırıl
maları gerekiyor. 
Yarışmada dereceye 
giren ilk 10 karikatür, 
6 Kasım 2008 tari
hinde "www.futur- 
istlerzirvesi.com" 
sitesinde açıklana 
cak ve zirvede 
sergilenecek.

maraş, Kars, Kilis, 
Konya, Kütahya, Ma 
nisa, Mardin, Osma 
niye, Sakarya, Sivas, 
Şanlıurfa, Şırnak, To 
kat, Trabzon, Uşak 
olmak üzere 35 ilden 
el sanatları ustası ile 
Türk mutfağını tanıt
mak için geleneksel 
gıda üreticilerinin 
katılacağı festivalde; 
ahşap işçiliği, bakır
cılık uygulamalı ola 
rak sergilenecek

istlerzirvesi.com
http://www.futur-istlerzirvesi.com
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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

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-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel = 5135084 GEMLİK
Mfww.aykentilkogretim.k12.tr

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLARA 
HAFTADA6SAAI 

4-5-6-7-8 SINIFLARA 
HARADA 8 SAAT İNGİLİZCE

25 Ykr.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

14 Ağustos 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com

6 ay önce temeli atılan Belediye Hizmet Binaları inşaatında çalışmalar son aşamaya geldi

Belediye hizmet 
binaları bitiyor

Belediye bünyesinde bulunan 
teknik birimlerin yer alacağı 
hizmet bina lan inşaatında 
incelemeler yapan Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, çalış
maların son aşamaya geldiğini 
belirterek, “Belediye hizmet 
birimlerini buraya taşıyacağız. 
Hizmet birimlerinin taşınma 
sından sonra çevrenin de da 
ha bakımlı ve işler hale gelme
si sağlanacak" dedi. Syf 3’de

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmall.com

Yaşlı adam üst 
Beçlfli kullanmayınca 

canından oldu
Bursa'da, yolun karşına geçmek 
isterken otomobil çarpan yaşlı 
kişi hayatını kaybetti. Sayfa 8’de

Bursa, şehidini 
gözyaslarıyla 

uğurladı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde şehit düşen 
BursalI er Murat Atsen, Ulu Cami'de kılı
nan cenaze namazının ardından Hamitler 
Şehitliği'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik ile şehit ailesi ve bin
lerce vatandaş tarafından dualar ve tek- 
birlerle uğurlandı. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakı

Belediye Başkanlık yarışları..
2009 yılı yerel seçimlerin yapılacağı yıl.
AKP’nin kapatılması davası nedeniyle durulan 

sular şimdi hareketlenmeye başladı.
Başta iktidar partisinin avantajından yararlanmak 

isteyenler şimdiden sıraya girdiler.
Geçtiğimiz günlerde bu konuda yazdığım bir yazı 

üzerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Şar 
dımcısı Sayın Sabrı Yalın gazetemizi ziyaret etti.

Devamı sayfa 5’de

Barmara aenremi 30 yıl içimle olacat
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülay Altay, 
'Marmara Bölgesi'nin belli bir deprem tehlikesi taşıdığını 
ve bu depremin 30 yıl içinde olmasını öngördüklerini' ifade 
ederek, depremlerin öngörülmesinden, tahmininden 
ziyade hazırlıkların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat 
çekti. Prof. Dr. Gülay Altay, depremin son derece kaotik bir 
olay olduğunu söyleyerek, belli tarihlerden söz etmenin 
halkı paniğe sevk edeceğini kaydetti. Haberi sayfa 7’de

Mfww.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmall.com
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Ders kiiaplan gelmeye haşladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

2008-2009 ders 
yılında ilçede 
bulunan okullarda 
kullanılacak 
ders kitapları 
gelmeye başladı. 
Dün ilçeye 
gelmeye başlayan 
ders kitapları 
İlçe Milli eğitim 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan 
başkanlığındaki 
komisyon 
tarafından geçici 
olarak teslim 
alınmaya 
başlanırken 
kesin kabulü 
ise kitapların 
tamamen 
gelmesinin 
ardından 
yapılacak tespit 
sonucu|alınacak. 
Gemlik ilçesine 
lise ve İlköğretim 
okullarına 
dağıtılmak üzere 
toplam 2002 
bin 714 adet 
ders kitabının 
yaklaşık yüzde 
95’nin geldiği

bildirildi.
Lise kitaplar!** 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
salonuna 
depolanırken 
İlköğretim okulları 
kitaplarının

Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
okuluna getirilerek 
sayımları 
başlatıldı.
18 Ağustos 2008 
tarihine kadar 
tüm ders kitaplarının

tamamının 
getirilerek 
sayımlarının da 
bitirilmesinin 
ardında okul 
yöneticilerine 
dağıtılacağı 
öğrenildi.

£< SATILIK ■ KİROIÜK DAİRELER ve İŞYERIERİ 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR
Balıkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
İ 80 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

ING BANK
açılışa 

hazırlanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sanayisi ve 
nüfusuyla her 
geçen gün hızla 
büyümeye 
devam eden 
Gemlik'te banka 
şubeleri de birbiri 
ardına açılıyor. 
Halen 9 banka 
şubesi mudilerine 
hizmet vermeyi 
sürdürürken 
10'uncu banka 
şubesi ING BANK 
açılış hazırlıklarını

sürdürüyor.
İstiklal Caddesi’nde 
kiralanan yerde 
restore çalışmaları 
tamamlanmak 
üzere olan 
ING BANK'ın . 
önümüzdeki 
günlerde faaliyete 
geçerek halka 
hizmet vermeye 
başlayacak.
ING BANK'ın daha 
sonra düzenlenecek 
törenle resmi 
açılışının yapılması 
bekleniyor.

Para Politikası
Kurulu toplanıyor

Merkez Bankası 
Para Politikası 
Kurulu Ağustos 
ayı toplantısı 
bugün yapılacak. 
Kurul, ekonomi 
ve enflasyondaki 
son gelişmeleri 
değerlendirecek. 
Son üç 
toplantısında 
faiz artırım 
kararı alan 
kurulun bugünkü

toplantısı 
merakla bekleniyor. 
Beklentiler, 
kurulun kısa 
vadeli faiz oran
larını sabit 
tutacağı yönünde. 
Halen gecelik 
borçlanma faiz 
oranı yüzde 
16,75, borç verme 
faiz oranı da 
yüzde 20,75 olarak 
uygulanıyor.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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6 ay önce temeli atılan Belediye Hizmet Binaları inşaatında 
çalışmalar son aşamaya geldi

Belediye hizmet 
Binaları bitiyor

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com
www.milliyeVblog/özcan vural

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye 
bünyesinde 
bulunan teknik 
bitimlerin yer 
alacağı hizmet 
binaları inşaatında 
sona geliniyor. 
Odun depoları 
yanında bulunan 
ve hayvan pazarı 
olarak kullanılan 
7.5 dönümlük 
alan üzerinde 
yaklaşık altı ay 
önce temeli atılan 
Belediye Hizmet 
Binaları inşaatında 
AKP Bursa 
Milletvekili
Altan Karapaşaoğlu 
ile birlikte 
inceleme yapan 
Başkan Turgut, 
yetkililerden 
bilgi aldı.
Üçtaş Üçgen 
İnşaat Hafriyat 
Turizm Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 
tarafından 
yapılmakta olan 
belediye hizmet 
binalarının bir 
ay gibi kısa 
bir zamanda 
tamamlanacağı 
bilgisini alan 
başkan Turgut, 
firma yetkililerine 
gecikme 
olmaması için 
uyarıda bulundu. 
Belediye hizmet 
birimlerinin 
ilçenin çeşitli 
yerlerine 
dağılmış olması 
birbirlerinden 
kopuk çalışmaları 
nın vatandaşa 
verilecek hizmeti 
de aksattığının 
altını çizen Başkan 
Turgut, "Başta 
Fen İşleri olmak 
üzere kaynak 
atölyesi, park 
bahçeler, araç 
tamir atölyesi, 
beton parke 
tesisleri ve araç 
sundurmaları 
gibi bir çok teknik 
hizmet birimlerini 
buraya taşıyacağız.

Hizmet birimlerinin 
taşınmasından 
sonra çevrenin de 
daha bakımlı ve 
işler hale gelmesi 
sağlanacak" dedi. 
Birbiri ardına 
yapılan ihalelerin 
Gemlik tarihinde 
görülmemiş 
olmasının da 
Gemlik'e olan 
hizmet aşkından 
kaynaklandığını 
söyleyen Başkan 
Turgut, binanın 
içini AKP Bursa 
Milletvekili 
Altan Karapa 
şaoğlu'na 
gezdirerek 
bilgilendirdi. 
Son zamanlarda 
Gemlik'e 
yapılan hizmet 
yatırımlarını

gezdiğini ve 
bu tür yatırımların 
hiçbir ilçede 
yapılmamış 
olduğunu görerek 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
yatırımlarından 
dolayı kutlayan 
Karapaşaoğlu, 
40 milyon YTL'ye 
varan yatırımı

her belediyenin 
gerçekleştireme 
yeceğini söyledi. 
Başkan Turgut, 
hizmet binalarının 
tamamlanmasının 
ardından 
bakanların 
gündemine göre 
birinin katılımıyla 
açılışının yapıla
cağını söyledi.

Bir mahkumiyet!...
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 

önceki günler de toplandı ve kararını verdi:
“Suçludur! 10 ay hapsine...”
Kim bu suçlu bulunan ve mahkûm 

edilen kişi?
Başbakan’ın “sırdaşı”, Erdoğan ailesi 

nin iki çocuğunun “eğitim sponsoru” iş 
adamı Remzi Gür!

Evet evet, Remzi Gür...
Peki, işlediğine karar verilen suç ne?
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, 

eski CHP Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Yıldırım’a “rüşvet vermeye teşebbüs” 
etmesi!

Şimdi bir gazeteci olarak sorulara 
başlayalım:

Acaba Remzi Gür, o milletvekiline 
Cumhurbaşkanlığı seçimine katılması 
karşılığında niye para vermeyi düşünüyor
du?

Bu rüşveti, nerede, ne zaman ve nasıl 
vermeyi düşünüyordu?

“Rüşvetçi” olduğu artık mahkeme 
kararıyla tescillenen Remzi Gür, daha önce 
de siyasi anlamda rüşvet verdi mi?

Remzi Gür, bu rüşveti teklif etmeye tek 
başına mı karar verdi?

Yoksa o. sadece başkalarının fikrini 
haya ta geçiren aracı mı?

Öyle ya, bundan ne yararı vardı kı, elini 
cebine atıp milyarlarca parayı vermeye 
çalışıyor.?

Örneğin o günlerde aday olan Cumhur 
başkanı Abdullah Gül ya da Gül’ü destek 
leyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Remzi Gür’ün CHP’li Vekil’e rüşvet teklif 
edeceğini biliyor muydu?

Ben gazeteciyim, işim soru sormak...
Yine bunu yapıyorum ve sadece bu çok 

ilginç “mahkûmiyet” kararının ardından 
hemen herkesin aklında beliren soruları 
basitçe düşünüp yazıyorum.

Bu davada ki Sayın savcı, bu davayla 
ilgili iddianameye bu soruları da eklemeliy
di...

Bu davada ki kararı ver*n Hâkimler, 
sanığa bu soruları da sorup bu meselenin 
de ortaya çıkmasını sağlamalıydı..

Polisler araştırmalıydı...
Gazeteciyseniz, takipçisi olun...
Hadi, Ergenokon diye ayağa kalkanlar, 

dini, doğruluğu namusu, haramı levha 
yapanlar ve onların Milli, Vakit, Zaman 
gazeteleri hadi bu konuyu yazın, üzerine 
gidin, eğer haktan, hukuktan yana iseniz 
birkaç kelime de mahkum olan Remzi 
Gür’den bahsedin, resmini basın..

Sadece olup bitenleri izleyen vatan
daşsanız, merak edin:

Sorun, soruşturun, milletvekillerinize 
bunu sorun.

Kim verdirmeye kalkıştı o rüşveti Remzi 
Gür’e kim?

Kim, kim, kim?
Bu kişiler çok mu büyük ki gazete 

sütunlarına sığmıyorlar ?
Ben biliyorum ki vatandaşların çoğu 

bunu biliyor..
Olay o kadar açık ve ayan beyan ki, zeki 

olmaya acaba bunlar kimler denmeyecek 
kadar saf olmaya gerek yok, her gün 
karşınızda...

Eğer oysa; bulun onu, onu da 
yargılayın!

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan
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Bursa, şehidini Bröjaslarıyla uâıırlaılı
Erzincan'ın Kemah 
ilçesinde şehit 
düşen BursalI er 
Murat Atsen, Ulu 
Cami'de kılınan 
cenaze namazının 
ardından Hamitler 
Şehitliği'nde Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ile 
şehit ailesi ve 
binlerce vatandaş 
tarafından dualar ve 
tekbirlerle uğurlandı. 
Bursahlar'ın 
"Mecliste PKK 
istemiyoruz", "Göze 
göz dişe diş intikam 
intikam", "Şehidim 
bizlere hakkını helal 
et", "Bursa'da PKK 
istemiyoruz." şek
linde sloganlar altın
da kılınan cenaze 
namazına vatandaş 
lar yoğun ilgi göster
di. Bakan Faruk 
Çelik de şehit cena 
sesine katılarak şe 
hit yakınlarını teselli 
etti. Dün sabah saat
lerinde şehit Murat 
Atsen'in evine giden 
Bakan Çelik, ardın
dan Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
ile birlikte valilik 
binasına geldi.
Burada öğle namazı
na kadai* bekleyen 
Bakan Faruk Çelik, 
cenaze namazına 
kısa bir süre kala 
yürüyerek Ulu 
Cami'ye geldi.
Bakan Faruk Çelik'in 
Ulu Cami'ye şehit 
cenazesi için geldi 
ğini gören vatan
daşlar, İstiklal Mar 
şı'nı çkuyu-p "Mec 
•listie PKK istemiyo 
ruz." şeklinde slo
ganlar attı. Bakan 
Çelik ise, şehit ya 
kınlarının yanına 
giderek kendilerini 
teselli ettikten sonra 
tören alanında bek 
leyen askeri erkanı 
selamlayıp 
başsağlığı dileğinde

Vaıışma adreslerimle standartlara uyulacak
Kamu kurum ve ku 
ruluşları ile gerçek 
ve tüzel kişilerin ad 
resleri ile ilgili her 
türlü işlemlerinde 
standartlara uyma 
zorunluluğu getirildi. 
Bursa PTT Başmü 
dürlüğü'nün tarafın
dan 'Adres Güncelle 
meleri' hakkındaki 
yapılan yazılı açıkla

bulundu. Cenaze 
manazı sırasında 
caVni bahçesinde 
bulunan şehit Murat 
Atsen'in başta baba 
Sr Yılmaz Atsen öl 
mak üzere halası 
Sahila Arat, ablası 
Hülya Çavüş, kar 
deşi Mehmet Atsen 
(19), anneannesi 
Bülbül Aktaş, baba 
annesi Fatma Atsen, 
ve üvey annesi Hani 
fe Atsen'in yanı sıra, 
şehit yakınları göz 
yaşı döktü. Zorlukla 
ayakta durmakta 
zorlardan şehit yakın
larına oturmaları için 
sandalye verildi 
Görevli imam tarafın 
dan şehit er Murat 
Atsen'in cenaze 
namazı kılındı.
Cenaze namazına 
Bakan Faruk Çelik 
başta olmak üzere, 
Vali Şahabettin Har 
put, Bursa Garnizon, 
ve Okullar Komutanı 
Tümgeneral Ali Er 

mada, Kamu Kurum 
ve Kuruluşları ile 
gerçek ve tüzel kişi
lerin adreslerhle 
ilgili standartlara 
uyma zorunluluğu 
getirildiği belirtildi. 
Adres ve numaralan 
dırmaya ilişkin yönet 
melik ile adresle 
ilgili her türlü işlem
lerde adres standart

dinç, Jandarma Böl 
ge Komutanı Tuğge 
neral Osman Bay 
kurt, Büyükşehir 
belediye basKam 
Hikmet Şahın, mil
letvekilleri, askeri 
erkan, belediye 
başkanları, şehidin 
yakınları ve çok 
sayıda vatandaş 
katıldı. Cenaze 
nâmazından sonra 
görevli imam, birlik 
ve beraberlik me 
sajları verdi ve şehit 
er Murat Atsen için 
helallik istedi. 
Ardından askerler 
tarafından omuzlara 
alınan Murat Atsen, 
ana caddeye kadar 
omuzlarda götürül
dükten sonra burada 
top arabasına konul
du. Bir süre top ara 
basında taşınan 
Şehit er Murat At 
sen'in cenazesi, da 
ha sonra cenaze ara 
çına konularak 
Hamitler Şehitliği'n 

lar hakkında bilgi 
verilen açıklamada; 
belediye ve ilgili ku 
rumlarca yapılan ça 
hşmalar neticesinde 
adreslerle ilgili ola 
rak, adres sınırların
da, isimlerinde, dış 
kapı numaralarında, 
sokak ve bina levha 
larında önemli deği 
şikliklerin ortaya 

de götürüldü. Murat 
Atsen, top arabasın
da götürülürken, 
Bakan Faruk Çelik, 
Vali Şahabettin 
Harput, milletvekil
leri ve protokol üye 
leri ön safta kol kola 
bir süre yürüdü. 
Şehit er Murat At 
sen'in cenazesinin 
götürülüşü sırasında 
yol boyunca yürü 
yen vatandaşlar ise; 
"Şehitler ölmez 
vatan bölünmez", 
"Apo'nun piçleri 
yıldıramaz bizleri",* 
"İmralı Apo'ya mezar 
olacak", "Hepimiz 
Murat'ız PKK'ya yete 
riz" şeklinde slogan
lar atarak Atatürk 
Caddesi'nden İnönü 
Caddesi'ne kadar 
geldi. Çevik kuvvet 
tarafından burada 
önü kesilen vatan
daşlar belediye oto
büslerine bindirile 
rek Hamitler mezar 
lığına götürüldü. Bu 
arada bazı vatan
daşlar ise PKK ile 
mücadelede zayıf 
kalındığı grekçesiyle 
kızgınlıklarını 
ğile getirdiler. 
BursalI şehit er 
Murat Atsen'in cena 
zesi, Hamitler Şehit 
liği'nde defnedildi. 
Bu arada cenaze 
namazı dolayısıyla 
DTP binasına yöne
lik olası taşkınlıklara 
karşı çevik kuvvet 
ekipleri önlem aldı. 
Santral Garaj'da 
bulunan DTP eski 
il binası önünde 
toplanan çevik 
kuvvet ekipleri 
ortam iyice sakin
leşinceye kadar 
bekledi. Bursa'da 
daha önceki şehit 
cenazesi sırasında 
vatandaşlar 
tarafından taşlanan 
DTP il binası, 
ardından ateşe 
verilmişti.

çıktığı belirtildi. 
Bu değişikliklerin 
adreslerde 
kullanılan sokak, 
cadde ve bi na 
numara levhalarına 
ve gönderiler 
üzerinde yer alan 
alıcı adreslerine 
yansımasının bir 
süreç gerek tirdiği 
vurgulandı.

istiklal
Caddesinde

can pazarı

İstiklal Caddesi nde 
önceki gece saat 
20.20 sıralarında 
Gurup Aile Çay 
Bahçesi’nde 
garson olarak 
çalıştığı öğrenilen 
Yılmaz adlı 
genç, aniden 
yere düştü.
Yoldan geçen 
özel bir aracın 
çarptığı sanılan 
gence ilk 
müdahale kazanın 
olduğu yerde 
muayenehanesi 
bulunan Kadın 
Hastalıkları Doktoru 
Selim Akgün 
tarafından yapıldı. 
Gençe özel 
bir aracın çarp
madığı bayıldığı 
belirlendi.
Bir anda trafiğin 
kilitlenmesine 
neden olan 
olav üzerine

çevrede büyük bir 
meraklı izleyici 
toplululuğu 
oluşmasına 
neden oldu.
112 Acil 
Ambulansın 
gelesiye kadar 
bayılan genci 
ayıltma çalışmaları 
sürerken, trafik 
polisleri de 
kapanan trafiği 
genci yolun 
kenarına alarak 
açtı. Ambulansla 
Sahil Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan gencin 
sağlık durumu 
meraklı kalabalık 
tarafından kaygı 
ile izlendi.
Öte yandan 
ambulansın gecik 
mesi ise çevre 
dekiler tarafından 
paniğe ve endişeye 
neden oldu.
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Belediye Başkanlık yarışları....
Yerel seçimlere girecek siya 

si partiler belli.
Gemlik’te yerel seçim yarış 

la rina katılacak siyasi partiler 
belli.
Bunlar AKP, CHP, MHP, SP 

ve DP olacak..
Asıl mücadele yine AKP için 

de olacağa benziyor.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 

üçüncü dönem başkanlık için çalışmalarını 
hızlandırdı.

Yatırımlarının tamamını 2008’in ikinci 
yarısına bıraktı.

Bugünlerde gazetemizdeki haberlerde de 
görüyorsunuz.
İlçenin birçok köşesinde çalışmalar sü 

rüyor.
Tamamlamak istediği projeleri bir an 

önce bitirip, seçimlerde karşına aday 
adayı olarak çıkacaklara koz vermemek 
istiyor.
Başkan Turgut için çok şey konuşuluyor.
Adaylık yarışı her partinin kendi içinde 

yapıldığından, asıl mücadele partilerin 
içlerinde yaşanacak.
İlçemizde bir süre önce kurulan Gemlik 

Gönüllüleri Derneği’nin yaptığı etkinlik 
sonrası yazdığım yazı ses getirmiş 
olacak ki, Bursa Buyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Sabri 
Yalın bizi ziyaret geldi.
Sabri Yalın’ın adını belediye seçimleri 

dönemlerinde duyar olmuştuk.
Gemlik için de adı geçmişti.
Kendisini şahsen tanımamakla birlikte

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

basından da tanıyor sayılırdım.
Sabri Bey yaklaşık bir saat bizimle soh

bet etti.
Gemlik’te sosyal bilgiler öğretmenliği 

yapmış bir dönem.
Sonra başka görevlere atanmış.
Gemlik Engürücük köyünden evlenmiş, 

oğlu evleneceği kızı Gemlik’ten bulmuş, 
yaklaşık 15 yıldır yaz ayları Küçük Kumla 
da yazlıkta kalan, İstanbul İtfaiye 
Müdürlüğü yapmış, birçok belediye

birimlerinde çalışmış deneyimli 
birikimli bir kişi..

Bir yanı da edebiyatçı..
Katıldığı toplantılarda Gemlik için 

yazdığı şiiri okuyor.
Bir kopyasını da bana verdi.
“Düşlerimdeki Gemlik’ten bir kaç 

satır...
“Seni özlediğimde eski halinde

O düzgün yollarını hatırlıyorum.
Yalınayak bile yürüyebildiğim 
Cumbalı evlerin arasında.....

Ey düşlerimdeki Gemlik, şimdi nere
desin?

Yok mu seni bana getirecek?
Kirli denizimizi temizleyecek, 
llıca’ma hayat verecek, 
Efsunlu bir rüzgar yok mu? 
Yollarımı düzenleyecek, 
Zeytinime değer verecek
Usta bir el yok mu?
Sabri Yalın Bursa AKP den geçen 

yerel seçimlerde Bursa merkezde aday 
adayı olmuş ama aday seçilmemiş.

Şimdi, Gemlik’ten yine aynı partiden şan
sını denemek istiyor.

Tabii gerekli ışığı bulursa.
Şiirindeki “Usta bir el yok mu” dediği kişi 

kendisi.
Gemlik Gönüllüleri Derneği için geniş bir 

çalışma programı hazırlamış.
Sizin anlayacağınız bu dernek aracılığı ile 

Yalın kendini Gemliklilere tanıtacak.
Diğer partilerdeki kulislere bir başka 

yazımda değineceğim.

iMiıı Ctmlilı'i silim
İran 
Cumhurbaşkanı 
Mahmud 
Ahmedinejad bugün 
Türkiye'ye geliyor. 
Cumhurbaşkanı 
Gül de Dışişleri 
Bakanlığı yet 
kililerinden İran 
konulu bir 
brifing aldı.
İran Cumhur 
başkanı'nın 
programı, baştan 
sona İstanbul'da 
gerçekleşecek. 
Ahmedinejad, 
bugün öğle saat
lerinde geleceği 
İstanbul'da 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ile 

l görüşecek.
Ahmedinejad, 
Cuma günü de 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ı 
kabul edecek.
Türkiye'deki 
İranlIlarla da 
birararaya gelmesi

planlanan 
Ahmedinejad, 
Cuma günü 
Türkiye'den 
ayrılacak.
İsrail'in tepki 
gösterdiği ancak 
Türkiye'nin, 
"İran'ın uluslararası 
işbirliği platformuna 
dahil edilmesi" 
olarak gördüğü 
ziyareti, dünya 
kamuoyu da 
yakından izleyecek.

Ziyaretin öncelikli 
gündem maddesi, 
İran'ın nükleer 
programı ile ilgili 
uluslararası 
müzakereler ve 
Türkiye'nin 
bu süreçte 
oynadığı rol... 
İki ülke arasında 
ticaret hacminin 
artırılması ve 
enerji işbirliği de 
diğer önemli 
maddeler...

Seyfettin ŞEKERSÖZ
2008-2009 sezo
nuna yaptığı trans
ferlerle iddialı 
hazırlanan 
Bursaspor bugün 
saat 18.00 de 
Gemlik İlçe 
Stadında 
Kasımpaşa ile 
hazırlık maçı 
yapacak.
Futbol sevgisi 
ve Bursaspor 
Taraftar 
Derneği’nin 
ısrarlı girişimleri 
sonucu 
Kasımpaşa 
hazırlık maçını 
Gemlik'te oyna
maya karar 
veren Bursaspor'u 
çok sayına 
taraftarın 
desteklemesi 
bekleniyor.

Tarihi günlerinden 
birini yaşayacak 
olan Gemlik 
Atatürk Stadında 
son hazırlıklar 
tamamlanırken

Gemlikli futbol 
severlerin 
Bursaspor’u 
yakından izlemek 
için stadı doldur
maları bekleniyor

MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik Karffez
CCILİK'İNİIK COaitK IİVAIİ «AHTUl

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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Erdoğan haris için Rusya’da
Başbakan Erdo 
ğan'ın savaşa son 
verilmesi için Rus 
ya'ya gideceği açık
landı. Erdoğan'ın 
Moskova'dan sonra 
Gürcistan'a uğraya
bileceği belirtildi... 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Kafkasya'daki 
gelişmelerle ilgili 
olarak Rusya 
Federasyonu ve 
Gürcistan'a gidecek. 
Başbakanlık Basın 
Merkezi'nden 
konuyla ilgili yapılan 
açıklama şöyle: 
"Sayın Başbaka 
nımız, Gürcistan'da 
yaşanan son geliş 
meleri değerlendir 
mek üzere Mosko 
va'ya hareket ede
cektir. Sayın 
Başbakanımızın, 
Rusya Federasyonu 
Başbakanı Sayın

4342
İşyeri denetimleri 
devam ederken 
önceki güne kadar 

' 4 bin 342 çocuğun 
i sigorta girişi fiilen 

çahşılmadığı tespit 
edilince iptal edildi. 
Denetimlerde sigor
talı yapan işyerine 
de 904 YTL ceza 
veriliyor
YENİ Sosyal Güven 
lik Kanunu yürür

lüğe girmeden önce 
eski kanunun avan
tajlarından yararlan

Putin ile ikili bir 
görüşme gerçek
leştirmesi, arkasın
dan da 14 Ağustos 
•200? günü 
Gürcistan'ın başkpn-4 
ti Tiflis'e geçerek, 
Devlet Başkanı 
Sayın Saakaşvili ile 
bir görüşme gerçek
leştirmesi öngörül 
mektedir. Sayın 
Başbakanımızın 
Moskova ve Tiflis 

mak için sigorta 
ettirilen çocukların 
denetimi devam edi 
yor. Şimdiye kadar 
fiilen çalışmadığı ya 
da kısa süreli de 
olsa herhangi bir iş 
yapmadan sigorta 
ettirildiği tespit edi 
len 0-14 yaş arasın
daki 4 bin 342 çocu 
ğun sigorta <s|j,rjşi 
iptal edildi. Dene 
timlerin sürdüğü bu 
rakamın artabileceği 
kayde dildi. Sosyal 

ziyaretlerinin, 
bölgede sürdürüle 
bilir bir barış ve 
istikrar ortamının 
tesisine katkı 
sağlayacağı değer
lendirilmektedir."

ERDOĞAN 
BODRUM'DAN 
HAREKET ETTİ 
Başbakan Erdoğan 
ve Dışişleri Bakanı 
Ali Babacan'ın,

Güvenlik Reformuy 
la birlikte pek çok 
alenin çocuklarını 
özellikle reklam 
ajanslarında çalışır 
göstererek sigortalı 
yaptırması, Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nu 
harekete geçirirken, 
Sosyal Güvenlik 
Kürümü yetkilileri 1 
Ocak -30 Nisan 2008 
tarihleri arasında si 
gortalı bildiril ya 
pılan 14 yaş altı siUir 
gortalı sayısının 141 

dün özel uçakla 
saat 15.30'da 
Moskova'ya hareket 
etti. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve 
Dışişleri Bakanı 
Ali Babacan 
Rusya'nın başkenti 
Moskova'ya 
hareket ettiler. 
Dışişleri Bakanı 
Babacan ve bera 
berindekilerin 
Başbakanlığa ait 
"ANA" uçağıyla 
Bodrum'a gelmesi 
nin ardından, 
Başbakan Erdoğan 
uçağa binerek 
Bodrpût’Gap ayrKdı. 
Başbakan Erdoğan, 
Muğla Valisi Ahmet 
Altıparmak ve 
Bele diye başkanı 
Osman Gürün 
ile öteki yetki tiler 
tarafından 
uğurlandı.

bin olduğunu ifade 
etmişlerdi. SGK’nın 
denetim ekipleri tüm 
illerde, yeni girişler 
konu sunda fiilen 
çalışma olup olma 
dığını incelerken, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Fa 
rük Çelik, İş Kanu 
nu’na göre çalıştır
ma yaşı ve çocukları 
çalıştırma yasağını 
ihlal eden işverene 
904 YTL ceza kesile- 
ceğini de belirtmişti

Mayınlı tuzak 
imha emim

Van'ın Başkale 
ilçesinde yola 
döşenen patlayıcı 
düzeneği, 
Jandarma 
Komutanlığı 
ekiplerince 
imha edildi.
Alınan bilgiye 
göre, istihbarat 
çalışmalarını 
değerlendiren 
Başkale 
Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, terör 
örgütü PKK 
üyeleri tarafından 
Güleçler köyü 
yoluna patlayıcı 
düzeneği 
yerleştirildiğini 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

belirledi.
Çevre güvenliğini 
sağlayan ve 
yolu trafiğe 
kapatan ekipler, 
uzaktan kumandalı 
olduğu tespit 
edilen patlayıcıyı 
etkisiz hale 
getirdi.
Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, ikinci 
düzenek bulunma 
olasılığına karşı 
yolda arama- 
tarama 
çalışması yaptı. 
Çalışmanın 
ardından yol, 
trafiğe yeniden 
açıldı

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

35 YILLIK TECFtÜBEMİZ 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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Marmara depremi M mi içinde olacak
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Gülay 
Altay, 'Marmara 
Bölgesi'nin belli 
bir deprem tehlikesi 
taşıdığını ve bu 
depremin 30 yıl 
içinde olmasını 
öngördüklerini' 
ifade ederek, 
depremlerin 
öngörülmesinden, 
tahmininden ziyade 
hazırlıkların yoğun
laştırılmasının 
önemine dikkat çekti. 
Altay, 9 yıl geçen 
Marmara Depremi 
sonrası yapılan çalış
malar hakkında bilgi 
verdi. Türkiye'de 
1 Ocak 2008 tarihin
den itibaren büyüklü 
küçüklü 5 bin 
civarında deprem 
olduğunu belirten 
Altay, genellikle 
Bala-Ankara, Çameli- 
Denizİi'de yoğunlaş
ma olduğunu, son 
zamanlarda Ege 
Denizi ile Marmara 
Denizi içerisinde 
ufak da olsa 
depremler kayde 
dildiğini söyledi. 
Gülay Altay, Kandilli 
Rasathanesinin 
depremlerin kaybe
dilmesi, parame

trelerin belirlenmesi 
ve çözümlerinin 
yapılması yönünde 
teknolojik olarak 
ne gerekiyorsa, 
uluslararası 
ölçekte ne yapılıyorsa 
gerçekleştirmeye 
çalıştığını ifade 
ederek, 'Şu anda 
istasyonlarımız 
yeni teknoloji ile 
donatılıyor, 114 
civarındaki cihaz 
lardan 78'i yeni 
tetnoloji ihtiva 
edryof dedi.
Marmara ve Ege 
bölgelerindeki 
hareketliliğin 
normal kabul 
edilmesi gerektiğini 
vurgulayan Altay, 
sözlerine şöyle 
devam etti: 'Son 
dönemde özellikle 
Çameli-Denizli 
depremlerini izliyoruz. 
Bunlar Ege'de de 
son günlerde 
izlediğimiz depremler. 
Marmara ve Ege 
bölgelerinde 
bulunan faylar 
deprem üretme 
potansiyeline 
sahiptir, normal 
aktivitelerdir. Hatta 
5,5 ve üzeri deprem
leri de üretebilirler. 
Dolayısıyla Türkiye 
açısından bakıldığın
da yapılması

gereken, depremlerin 
öngörülmesinden, 
tahmininden ziyade 
hazırlıkların yoğun- 
laştırılmasıdır.'

'TÜRKİYE'NİN 
DEPREMSELLİĞİNİ 
ANLAMAK'
Prof. Dr. Gülay 
Altay, 'depremin 
ne zaman olacağını 
kısa vadede tahmin 
etmenin mümkün 
olmadığını* dile 
getirerek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
'Kandilli Rasathanesi 
olarak çalışmaları 
yoğunlaştırdığımız 
konu, mümkün 
olduğu kadar 
Türkiye'nin 
depremselliğini 
iyi anlamak.
Araştırmacı 

arkadaşlarımız 
deprem üreten 
kaynakları inceliyor
lar, mevcut deprem
leri değerlendin 
yorlar. Herhangi 
bir kısa dönem 
öngörüsü söz 
konusu değil. 
Dünyada da böyle 
bir çalışma ancak 
araştırma 
safhasında...
Altay, geçmiş 
depremlere, . 
mevcut aktiviteye 
bakılarak uzun 
vadeli olası bir 
deprem yeri tahmin 
edilebildiğini ifade 
ederek, 'Marmara 
Bölgesi belli bir 
deprem tehlikesi 
taşıyor, buradaki 
deprem olasılığının 
yüzde 60 mer

tebesinde olduğunu 
ifade ediyoruz.
Bu depremin 30 
yıl içinde olmasını 
öngörüyoruz ama 
zamanını kısa 
dönem olarak tespit 
etmek mümkün 
değil' diye konuştu.

'BELLİ TARİH PANİĞE 
SEVK EDER'
Prof. Dr. Gülay 
Altay, depremin 
son derece ’kaotik 
bir olay olduğunu' 
ifade ederek, belli 
tarihlerden söz 
etmenin halkı paniğe 
sevk edeceğini 
kaydetti. Altay, 
deprem riskinin 
ve tehlikesinin 
varlığını bilerek 
buna hazırlıklı 
olmanın, hem 
paniğe kapılmamak 
anlamında hem 
de yaşanılan 
mekanların depreme 
dayanıklı olması 
anlamında önem 
taşıdığını söyledi. 
Depreme karşı bil
inçlenme konusunda 
1999 öncesi ve 
1999 sonrası arasında 
çok büyük fark 
olduğunu dile getiren 
Altay, şöyle konuştu: 
'Depremin etkilerinin 
gündemde olması, 
üniversitelerde 

yapılan çalışmalar, 
bilim insanlarının 
çalışmaları, basınla 
iletişimin artması, 
şüphesiz bilinçlen
meyi önemli ölçüde 
etkiledi. Ama 
yeterince yaygın 
hale daha getire 
bilmiş değiliz.' 
Prof. Dr. Altay, 
deprem bilincinin 
yerleşmesi konusun
da pek çok kurum 
ve kuruluşun 
çalışmalar yaptığını * 
belirterek, 
İstanbul'da 
ve Marmara 
bölgesinde çok 
daha etkili 
çalışma yapılması 
gerektiğini bildirdi. 
Halkın da eğitimlere 
ilgi göstermesi, 
yapılan çalışmalara 
talebin artması 
gerektiğini kaydeden 
Altay, 'Bunun da 
son derece olumlu 
yönde geliştiğini b 
duşunuyorum. 
Yapılmayanlar 
tabi ki çok, ama 
ülkenin imkanları 
ölçüsünde ve bu 
konuda sorumluluk 
taşıyan kurumların 
yapabildikleri 
bence hızla ilerliyor, 
ben çok fazla 
olumsuz bakmı
yorum' diye konuştu.

IIIIMIMII
Gemlik’te bulunan 

Fabrikamızda 
çalışacak vasıfsız 

Bay ve Bayan 
Elemanlar alınacaktır.

VERONA MERMER SAN.

Tel. 514 20 21

KİM
İHSAATtan 

SATILIK DAİIELIR
3+1,156 m2 Dublex 
3+1,153 m2 Daire 
2+1,100 m2 Daire

Tel: 0 532 -513 20 12

K AŞ€D€ tî€KL€Wl€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR
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Yaşlı adam üst 
geçidi kullanmayınca 

canından oldu
Mft Ro-lla itmişi tonu ılımlı

Bursa'da, yolun 
karşına geçmek 
isterken otomobil 
çarpan yaşlı kişi 
hayatını kaybetti. 
Ankara Yolu Hak• 
Kavşağı'nda, 
biraz ilerdeki üst 
geçidi kullanmayıp 
karşıdan karşıya 
geçmeye çalışan 
74 yaşındaki Isa 
Durmaz,

Yasak aşk ölüm getirdi
Kocaeli'de. eşinden 
ayrı olan ve yasak 
aşk yaşadığı öne 
sürülen 38 yaşında
ki inşaat mühen
disi, kaldığı villada 
5 yerinden bıçakla
narak öldürülmüş 
halde bulundu. 
Edinilen bilgiye gö 
re olay, Yahya Kap 
tan Mahallesi Pek 
demir Siteleri 
Bahçelievler Villa 
lan'n da meydana 
geldi. İstanbul 
Şile’de oturan ve

Mecittin C. 
yönetimindeki 
16 AN 977 plakalı 
otomobilin altında 
kaldı. Kazada 
yaşlı adam 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Otomobil sürücüsü 
gözaltına alınırken, 
kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Türkiye'nin önde 
gelen bir inşaat 
firmasında inşaat 
mühendisliği yapan 
Sefa Tura (38), 
Goodman isimli bir 
firmaya Köseköy'de 
antrepo yapmak 
üzere İzmit'e geldi. 
İnşaat şirketinin 
tuttuğu villada ilişki 
yaşadığı bir kadınla 
birlikte kaldığı öne 
sürülen Sefa Tu 
Ya'nın cesedi, çürü 
mek üzereyken 
bulundu.

Erdek sahilinde, 
içinde 12 kamyön 
ile 18 kişinin 
bulunduğu Ro-Ro 
gemisi karaya 
oturdu; yolcular 
ve mürettebat 
tahliye edildi* 
Alınan bilgiye 
göre, Erdek-Avşa 
arasında sefer 
yapan "Erdemler-6" 
isimli Ro-Ro 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

gemisi, Erdek 
sahilinde karaya 
oturdu. İçerisinde 
12 kamyonunun 
bulunduğu gemideki 
4'ü mürettebat 
18 kişi tahliye edildi. 
Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürlüğü'n 
den edinilen bilgiye 
göre, Erdemler 
Nakliyat'a ait 
"Erdemler-6" 

isimli Ro-Ro gemisi, 
Erdek'ten hareket 
etti. Gemi, bir 
süre sonra Erdek 
sahilinde karaya 
oturdu.
Kara ile temas 
eden geminin 
kısmen su içerisinde 
kaldığı öğrenildi. 
63 metre boyundaki 
ve 467 groston 
ağırlığındaki gemide 

4'ü mürettebat 18 
kişinin bulunduğu, 
yolcu ve gemi per
sonelinin tahliye 
edildiği belirtildi. 
Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü'ne ait 6 
adet hızlı tahlisiye 
botu olay yerine 
sevk edildi. Gemiyi 
kurtarma çalışmaları 
devam ediyor.

»5 BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN Ölen arkadaşının cemnıleki parayı calili
İl Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINIZ
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
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

■fe

% 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.

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

Bursa'da, şüpheli 
şekilde ölen arkada 
şının cebinden 600 
YTL'sini aldığı öne 
sürülen bir kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre önceki gece 
yarısı Enver M. (52), 
arkadaşı Kurtman 
Karaca (52) ile bir
likte dost hayatı 
yaşadığı F.C.'nin 
(54) Kızyakup Ma 
hallesi'ndeki evine 
çay içmeye gitti. 
Sohbet sırasında 
yüzünü yıkamaya 
lavaboya giden 
Kurtman Karaca, 
düşerek hayatını 
kaybetti. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatan polis, ölen 
adamın arkadaşı 
Enver M. ve ev sahi 
bi F.C.'nin ifadesine 
başvurdu.
Bu arada, ölen ada 
mın oğlu H.K.'nin 
(23) iki gün önce 
verdiği 750 YTL'nin 
babasının üzerinden 
çıkmadığını 
belirtmesi üzerine 
ekipler soruştur
mayı derinleştirdi. 
Şüpheli Enver M., 
arkadaşının cebin 
den aldığını itiraf 
ettiği 600 YTL'yi 
polise teslim etti.

Para konusunda bil
gisinin olmadığını 
söyleyen F.C. ise, 
yüzünü yıkamak için 
yanlarından ayrılan 
Kurtman Karaca'nın 
yere düşerek 
öldüğünü gördük
lerini söyledi. 
Muhammer Sencer 
Polis Karakolu ekip
leri, şüpheli Enver 
M. hakkında hırsızlık 
suçundan şişlem 
yaptı. Ölen 
arkadaşının 
üzerinden 600 YTL 
çalmakla suçlanan 
şüpheli, sevk 
edildiği adliyede 
ayrıca Kurtman'ın 
şüpheli ölümüyle 
ilgili de ifade verdi. 
Ölen babasının

cebinden alınan 
parası polis tarafın
dan kendisine 
iade edilen H.K. 
şüphelilerden 
şikayetçi olduğunu 
bildirirken, 
Samsun'dan bir 
yakınının düğünü 
için babasıyla 
birlikte Bursa'ya 
geldiklerini 
söyledi.
Savcılık, ölen 
Kurtman Karaca'nın 
kesin ölüm 
sebebinin 
belirlenmesi için 
cesedinin Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırılmasına 
karar verdi. Olayla 

ilgili soruşturma 
devam ediyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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m 3 mily on lıata rar
Tasfiye halindeki 
Emlak Bankasının 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Sayın 
vatandaşların KEY 
hesabı ile ilgili itira
zlarını 28 Ekim'e 
kadar çalıştıkları 
kuruma iletebile- 
ceklerini belirtti. 
Sayın, 3 milyon 
hatalı işlemin ilgili 
kurumlara gönde 
rildiğini de söyledi. 
Sayın, “Vatandaşlar, 
Emlak Bankası'na 
gelip zamanlarını 
harcamasınlar. Sos 
yal güvenlik kurum
lan, doğru bilgileri 
tamamladıktan 
sonra bize listeleri 
gönderecekler. Şu 
anda vatandaşlara 
verebileceğimiz bir 
bilgi yok” dedi. 
Halen bir çok vatan
daşın tasfiye halin
deki Emlak Banka 
sına gelerek veya 
telefon ederek du 
rumları hakkında 
bilgi almak istediği
ni ifade eden Sayın, 
şöyle devam etti: 
“Oysa Emlak 
Bankası bu sorulara 
cevap verecek 
durumda değildir. 
Biz, kanunun

yıp, Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatı 
rım Ortaklığına 
(GYO) göndermekle 
mükellefiz. Vatan 
daşlar, Emlak Ban 
kasına kadar gelip 
yorulmasınlar ve 
zamanlarını harca
masınlar, telefon 
etmesinler. Kendi 
lerine istedikleri bil
giyi veremediğimiz 
için üzülüyoruz.” 
Vatandaşların kendi 
durumlarıyla ilgili 
bilgileri ancak kendi 
kurulularından öğre 
nebileceğine ve bir 
yanlışlık varsa mut
laka 28 Ekim'e ka 
dar çalıştıkları kuru
ma başvurmaları 
gerektiğine işaret 
eden Zeki Sayın, bu 
tarihten sonra yapı 
lacak başvuruların 
dikkate alınmaya
cağını vurguladı. 
Sosyal güvenlik 
kurumlarının doğru 
bilgileri tamam
ladıktan sonra, 
vatandaşın başvuru 
tarihinden itibaren 
2 ay içinde Emlak 
Bankasına 
göndereceğini 
anlatan Sayın, 
“O zaman nema

verdiği yetki" içinde 
kurumların belli bir 
format içinde gön
derdiği doğru bil
giler ışığında 
nemaları hesapla

hesaplana çaktır. 
Bundan son ra yine 
aynı yol izle necek 
ve Ziraat Ban 
kasınca ödeme 
yapılacaktır” dedi.

ELEMAN ARANIYOR

DEVREN KİRALIK
Iş değişikliği ledenivle

faal Ma Emin Data
Mono'nlaliMan)

DEIIEDIIUC»ElliiııamCalel
0.5355181416-0.5425936151

Gemlik’te bulunan 
fabrikamızda 

çalıştırılmak üzere 
LİSEMEZUNU 

BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 
ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
VERONA MERMER SAN.

Tel: (0.224) 514 20 21

SATILIK 
VEYA KİRALIK

UMURREYDE 
SATILIK VEYA

KİRALIK VİLLA
Tel: 573 38 88 

GSM: 0 532 312 22 39
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

GEMIİK SİNEMA GÜNIÜGÜ

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
HANCOCK 
LANETLİ RUHLAR

(Rezervasyon 
lel :513332i)

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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Öğrenci harçlarına zam geliyor
Üniversite öğrenci
leri arasında "harç" 
olarak adlandırılan 
katkı paylarının, 
2008-2009 akademik 
yılı için yüzde 10 
oranında artırılması 
önerildi.
Alınan bilgiye göre, 
YÖK, üniversite 
öğrencilerinden alı
nan katkı paylarının, 
"enflasyon oranı da 
gözetilerek yüzde 10 
oranında artırılması" 
önerisini Milli Eğitim 
Bakanlığına sundu. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı da öneride 
değişiklik yapma
yarak, Maliye 
Bakanlığına iletti. 
Katkı paylarına 
yapılacak zam oranı 
Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılacak. 
Karar, Resmi 
Gazete'de yayım
landıktan sonra 
yürürlüğe girecek. 
Harçlara yüzde 10 
zam yapılması 
önerisinin değişti 
rilmeden onaylan
ması halinde fakül
telerin katkı paylan 
2008-2009 akademik 

yılında 266-550 YTL 
arasında değişecek. 
Açıköğretim 
Fakültesinin harç 
miktarı 61 YTL'den 
67 YTL'ye yüksele
cek. Üniversitelerde 
en yüksek katkı 
payını, öğretim 
süresi 6 yıl olan tıp 
fakültesi öğrencileri 
ödüyor. En 
düşük harç miktarı 
açıköğretim öğrenci
lerinden alınıyor.
Yüzde 10 zam 
yapılması halinde 
katkı paylarının 
miktarları yaklaşık 
şöyle olacak: 
Tıp fakülteleri 550 
YTL, diş hekimliği ve 
eczacılık fakülteleri 
466 YTL, veteriner 
fakülteleri 364 YTL, 
tıbbi biyolojik bilim
ler ve fizik tedavi 
ve rehabilitasyon 
programları, teknik 
eğitim fakülteleri 
266 YTL, İTÜ İşletme 
Fakültesi ’379 YTL, 
mühendislik, 
mimarlık, mühendis- 
lik-mimarlık, inşaat, 
makine, maden, 
elektrik-elektronik,

kimya metalürji, 
mühendislik ve 
teknik, uçak ve uzay 
bilimleri, ziraat ve 
orman fakülteleri
365 YTL, gemi inşaat 
ve deniz bilimleri, 
deniz bilimleri, su 
ürünleri, denizcilik, 
tekstil teknik ve 
tasarım, sanat ve 
tasarım, güzel sanat
lar fakülteleri 300 
YTL, fen, fen-edebi 
yat (fen programı), 
dil ve tarih-coğrafya, 
ilahiyat, eğitim, 
mesleki eğitim, 
sağlık eğitim, 
endüstriyel sanat 
eğitim, ticaret turizm 

eğitimi, mesleki 
yaygın eğitim, eğitim 
bilimleri, edebiyat, 
iletişim bilimleri ve 
iletişim fakülteleri 
268 YTL, hukuk, 
iktisat, işletme, 
siyasal bilgiler, 
iktisadi ve idari 
bilimler 285 YTL.
YÜKSEK 
OKULLAR 
Yüksekokullar içinde 
de en fazla katkı 
payını devlet konser- 
vatuvarı ve sivil 
havacılık ve yabancı 
diller yüksekokulu 
öğrencileri ödeye
cek. Katkı payları 
devlet konservatu- 

varlarında 550 YTL, 
sivil havacılık ve 
yabancı diller yük
sekokullarında 443 
YTL olacak.
Mesleki teknoloji, 
tütün eksperliği, 
ev ekonomisi yük
sekokulları öğrenci
leri 195, bankacılık 
ve sigorta, uygula
malı bilimler, ilahiyat 
meslek, sağlık, 
hayvan sağlığı, 
endüstriyel sanatlar, 
takı teknolojisi ve 
tasarımı, beden 
eğitimi ve spor, 
spor bilimleri 
teknolojisi, fizik 
tedavi ve rehabili 
tasyon, sağlık 
teknolojisi, 
hemşirelik, sosyal 
hizmetler, sağlık 
idaresi, ulaştırma, 
turizm ve otelcilik 
işletme ve turizm 
işletme ve otelcilik 
ve engelliler entegre 
yüksekokulları ile 
tapu kadastro, sağlık 
hizmetleri, sivil 
havacılık, sosyal 
bilimler, teknik 
bilimler, yerel yöne
timler, su ürünleri 

ve adalet yük
sekokulları 
öğrencileri 
179 YTL katkı payı 
verecek.
Lisastüstü öğrenim 
ücreti 244 YTL'ye 
yükselecek.
İsteyen öğrenciler 
katkı payını 
YURTKUR'dan 
kredi olarak 
alabiliyor. Katkı 
payları, öğrenciler 
tarafından 
yükseköğretim 
kurumlarınca 
kamu bankalarından 
herhangi birinde 
açtırılan hesaba 
yatırılıyor.
YURTKUR'dan 
katkı kredisi almaya 
hak kazanan 
öğrenciler adına 
belirlenen katkı 
payı miktarları, 
bu kurum tarafından 
ilgili üniversiteye 
aktarılıyor.
Katkı payları, 
eğitim-öğretim 
yılı başlarında 
kayıt olma ve 
yenileme sırasında 
iki eşit taksitte 
ödeniyor

MEB okul türlerini azaltacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
Türkiye'deki 70'e 
yakın okul türünün 
azaltılması için 
hazırlık yapıyor. 
MEB Ortaöğretim 
Genel Müdürü 
Emin Gürkan, 
18-19 Ağustos 
2008'de Başkent 
Öğretmenevi'nde 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 

। Çelik'in katılımıyla 
"Ortaöğretimde 
Okul Çeşitliliğinin 
Azaltılması ve 
Program 
Çeşitliliğine 
Önem Verilmesi" 
konulu çalıştay 

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

düzenleneceğini 
söyledi.
Ortaöğretimde; 
genel lise, fen 
lisesi, Anadolu 
lisesi, sosyal bilim
ler lisesi, spor 
lisesi, kız meslek 
lisesi, erkek teknik 
lisesi, endüstri 
meslek lisesi, 
ticaret lisesi 
gibi birçok okul 
türü bulunduğunu 
ifade eden 
Gürkan, bu 
liselerden 
birçoğunun 
aynı amaca hizmet 
ettiğini anlattı. 
"Bir okulda 6-7 
isim levhası var" 

diyen Gürkan, 
okul türlerinin 
azaltılmasının 
hedeflendiğini, 
böylece "levha 
kirliğinin de 
ortadan kalkacağını" 
söyledi. Okul 
türlerinin 
azaltılması 
kapsamında aynı 
amaca hizmet 
eden okulların 
birleştirilmesinin 
planlandığını 
söyleyen Gürkan, 
özellikle mesleki 
eğitimde okul 
türleri yerine 
modüler program 
esasına dayalı 
sertifika veren 

program türlerinin 
yaygınlaştırılmasının 
hedeflendiğini 
anlattı.

Gürkan, konunun 
detaylarıyla 
tartışılması 
amacıyla 
üniversiteler, 
sivil toplum 
kuruluşları ve 
ilgili kurumlardan 
uzmanların 
katılımıyla 
18-19 Ağustosta 
çahştay düzen
leneceğini 
bildirdi.

Gürkan, çalıştaya 
YÖK ve OSYM’den 
de katılım olacağını 
söyledi.

Bestecilerin 
eserleri 

arşivleniyor
Anadolu Üniversite
si (AÜ) Senfoni 
Orkestrası'nın kon
serlerinde seslendir 
diği Türk besteci
lerinin eserleri, 
CD'ye kaydediliyor. 
AÜ Rektörü Prof. 
Dr. Fevzi Sürmeli, 
yaptığı açıklamada, 
Senfoni Orkestra 
sı'nın, 8-10 Ağus 
tos'ta Atatürk 
Kültür ve Sanat 
Merkezi'nin Opera 
ve Bale Salonu'nda 
şef Burak Tüzün'ün 
yönetiminde üç 
Türk bestecisinin 
eserlerini kaydet
tiğini bildirdi.
Prof. Dr. Sürmeli, 
şu bilgileri verdi: 
"Kayıtta İlhan 
Usmanbaş'ın Küçük 
Gece Müziği, Nevit 
Kodallı'nın Sinfoni 
etta ve Semih 
Korucu'nun Sarsıl 
mışlar İçin Müzik 
adlı kayıtları ger 
çekleştirildi. Bir 
kültür armağanı 

olarak sunulacak 
olan CD'nin üniver
sitemizin kuruluş 
günü olan 6 Ka 
sım'a kadar müzik
severlerin arşivle 
rinde olması plan
lanıyor. 2004 yılında 
kurulan Senfoni 
Orkestrası, Burak 
Tüzün'ün yöneti
minde çalışıyor. 
Yurt içinde ve yurt 
dışında birçok ba 
şanlı konserler ve 
ren, farklı projeler 
de görev alan or 
kestranın en önce
likli hedeflerinden 
biri Türk besteci
lerinin eserlerinin 
kayıtlar yoluyla 
arşivlenmesidir." 
CD çalışmasını yeni 
tamamlayan orkest 
ranın Eskişehir'in 
ilçelerinde ve çevre 
illerde vereceği 
konserlerin 17-30 
Ağustos tarihleri 
arasında gerçek
leştirileceği 
bildirildi. |
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gocukların 
kemik sağlığı 

İçin güneş 
ışığı yeterli

Havuzlarda sinüs alerjisi alarmı

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Nebil Öztürk, 
günün belirli saat
lerinde çocukların 
5-10 dakikalığına 
güneşe çıkarıl
masının kemik 
sağlığı için yeterli 
olduğunu söyledi. 
Beşyol Tıp Merkezi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Nebil Öztürk, 
aşırı sıcakların 
yaşandığı yaz 
aylarında özellikle 
çocuklarda ishal, 
ateşlenme ve gıda 
zehirlenmelerinin 
sık yaşandığını 
belirtti. Bu tür 
rahatsızlıkların tem
izliğe dikkat 
edilmemesinden 
kaynaklandığını 
ifade eden Öztürk, 
"5-6 yaş ve üstü 
çocukların çok 
fazla dondurma 
tüketmesi, soğuk 
su içmesi, kirli 
deniz ve havuz 
suyuna girmesi 

ateşlenmelerine 
sebep olmaktadır. 
Sıcak havalarda 
küçük çocukların 
çok fazla tükettiği 
suların temizliğine 
dikkat edilmemesi 
de ishale yol 
açmaktadır. Yaşı 
küçük çocukların 
klimalı odamda da 
pek fazla tutulma
ması gerekir. Çünkü 
klima; ateş, 
öksürük, grip, nezle 
ve bronşit gibi 
rahatsızlıklar 
meydana getirebilir. 
Çok etkilenen 
çocuklar hastaneye 
dahi yatabilir. 
Güneşin zararları 
olduğu gibi bazı 
şartlara uyulduğun- 
da faydaları da 
vardır. Özellikle 
bebeklerin ve 
çocukların saat 
10.00 ve saat 16.00 
civarlarında 5-10 
dakikalığına güneşe 
çıkarılması kemik
lerinin sağlığı için 
yeterlidir" dedi.

Uz. Dr. Atilla Şengör, 
en temiz havuzlarda 
bile dış kulak yolu 
enfeksiyonunun 
görülme riski 
olduğunu söyledi. 
Şengör, havuz 
suyundaki klorun, 
özellikle alerjik 
çocuk ve erişkin
lerde burun tıkanık
lığı ve sinüs alerjisi 
belirtilerinin artması
na yol açabileceğini 
vurguladı.
Etiler Memorial 
Polikliniği KBB 
Bölümü'nden Uz. Dr. 
Atilla Şengör, yazın 
görülen kulak ve 
sinüs rahatsızlıkları 
hakkında bilgi verdi. 
Sıcaklar nedeniyle 
insanların serinle
mek için genellikle 
havuz ve denizi ter
cih ettiğini belirten 
Dr. Şengör, bu 
dönemde bazı 
durumlara dikkat 
edildiği takdirde, 
tatili zehir edecek 
olası risklerin 
önlemiş olacağını 
söyledi. Uz. Dr. Atilla 
Şengör, "Her insan
da dış kulak yolunda 
kulak salgıları ve cilt 
artıklarından oluşan 
birikintiler, kabaca 
"kulak kiri" bulu 
nabilir. Kulak kiri 
havuz veya denize 
girildiğinde ıslan

abilir ve şişerek dış 
kulak yolunu kap
atabilir. Bu durum
da, ancak kuruyup 
tekrar küçülene veya 
temizlenene kadar 
kulak tıkanıklığına 
ve ıslaklık hissine 
yol açabilir. Bazen 
de ıslanan kulak kiri, 
mikropların üreme
sine elverişli ortam 
oluşturur ve bakter
iler ile mantarlara 
bağlı dış kulak yolu 
enfeksiyonlarına yol 
açabilir. Bu durum
da genellikle tıkanık
lıkla beraber kulağın 
ön tarafına parmakla 
bastırıldığında ağrı 
ile belirti verir. Hatta 
şişme ve akıntı da 
olabilir. En temiz 
havuzlarda bile dış 
kulak yolu enfeksiy
onunun görülme 
riski vardır. Deniz 
suyunda ise bu risk, 
yok denecek kadar 
azdır. Önlem olarak; 
kulak kirinin havuz 
veya deniz mevsimi 
öncesinde temi- 
zletilmesi, kulak 
pamukları ile 

dikkatlice dış kulak 
yolunun kurutul
ması, temizliği iyi 
olmayan deniz ve 
havuzların tercih 
edilmemesi öner
ilebilir. Enfeksiyon 
kaçınılmaz olduğun
da ise, durum mutla
ka kulak burun 
boğaz uzmanına 
başvurmayı ve 
tedavisini gerektirir" 
diye konuştu.
Uz. Dr. Şengör, 
kulak zarının daha 
önce delinmiş olan 
kişilerde, kulağa 
kaçan suyun orta 
kulağa temas ettiği
ni ve orta kulak kay
naklı iltihabın akın
tıya neden olduğunu 
belirterek, "Bu gibi 
durumlarda başın 
suya sokulmaması, 
vazelinli veya glis
erinle yağlanmış 
pamuk tıkaçlar veya 
plastik, silikon kulak 
tıkaçları kullanılması] 
önerilir" dedi.
Burun, sinüsler, 
geniz, orta kulak ve 
boğaz boşluklarının 
anatomik ve işlevsel 

olarak birbirleriyle 
bağlantılı olduklarını 
hatırlatan Uz. Dr. 
Şengör, "Bu nedenle 
özellikle skuba 
dalışı yapanlar için, 
derine dalındığında 
oluşan basınç 
değişiklikleri ile bu 
bölgelerden birinde
ki enfeksiyon diğer 
boşluklara yayıla
bilir. Örnek olarak; 
basit bir nezle orta 
kulak iltihabına veya 
sinüzite yol açabilir. 
Nezle veya gripken 
dalış yapmamak 
gerekir. Sinüslerde 
problem mevcutsa 
dalış sırasında şid
detli ağrı ve/veya 
sinüzite yol açabilir. 
Skuba dalıcıları mut
laka her sene kon
trolden geçmelidir. 
Basınç hasarı (baro- 
travma) en sık kulak 
zarı ve orta kulakta 
ortaya çıkar. Kulak 
zarında küçük kana
ma alanlarından ku 
lak zarı yırtılmaları, 
orta kulak enfeksiy
onları, hatta iç kulak 
ve denge sistemi 
hasarına kadar çe 
şitli sorunlara yol 
açabilir. Bu gibi 
durumlarda vakit 
kaybedilmeden ku 
lak burun boğaz uz 
manına başvurul
malıdır" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

I

I

I

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

■

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Ahıtur 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 514 17 00

B
HASTANELER

Devlet Hastanesi 517 34 qo
®ahi'D®«Hast 513 23 29 
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 1U bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 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
14 Ağustos 2008 Perşembe 
MANASTIR ECZANESİ 
Manastır Mevkii Sağlık 

Ocağı yanı Tel: 517 2116o v

Gemlik K”rfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL*TJ 36 SAYI : 3135 

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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Borusan Holding’e 
bağlı Gemlik, İstan
bul, Karadeniz 
Ereğlisi ve Adana 
fabrikalarında çalışan 
işçilerin çocukları, 
geleneksel resim 
yarışmasında 
buluştular.
Geçtiğimiz günlerde 
Borusan Gemlik 
Fabrikası’nda 
Gemlikli Borusan 

işçilerinin çocukları, 
bu yıl ki resim 
yarışması konusu 
olan ‘Sağlam Kafa 
Sağlam Vücutta 
bulunur’ temasıhı 
beyaz kağıtlara resim 
yaparak ve boya
yarak anlattılar.
Yaklaşık 60 çocuğun 
katıldığı resim yarış
masının gözlemciliği
ni ise İlçe Milli

Eğitim Müdürlüğü 
tarafından oluşturu
lan seçici kurul yaptı. 
4 kategpride yanşan 
çocukların çalış
maları şeçici 
kurul tarafindan 
değerlendirilerek, 
sergilenecek ve 
basılacak 
takvimde yer 
alacak.
Yarışma kategorileri

4-5. sınıflar.1 nci; 
kategori, 6-7-8.
sınıflar 2 nci kategori 
9-10-11. sınıflar
3 ncü kategoride 
12-13-14. sınıflar 
ise yaş gruplarına 
göre 4 ncü 
kategoriyi 
oluşturacaklar. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Ali Osman' Cura 

başkanlığında 
oluşan seçici kurul, 
İstanbul, İZmir, 
Karadeniz Ereğli’si 
ve Adana’dan gelen 
değerlendirilmiş 
resimler arasında 
en güzellerini 
belirleyecekler.
Borusan camiasında 
geleneksel hale 
gelen resim yarış- - 
malarında 4 

kategoride dere 
ceye giren öğren- . 
çilere çeşitli 
armağanlar 
verilecek.
Resim yarışmasında 
dereceye girenlerin 
isimlerinin ise 
önümüzdeki 
günlerde Borusan 
tarafından 
açıklanacağı 
belirtildi.

BİZDEN FİYAT ALMADAN 
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01.08.2008 TARİHÎNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMyONETLERDE 

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ. 
AYRICA TURASSİST İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ 

UYGUN FİYATLAR YENİ UYGULAMAYA KOKULAN 
ÖĞRETMENLER. KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERREST TARİFESİ 
DOKTORLAR VE OYAK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA

AYRICA ÖZEL İNDİRİMLER UYGUNFİYATVE

KREDİ KimiOTUSİTİN^
DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SIZ DEĞERLİ GEMLİK HALKINA DUYURULUR
Merkez: Orhangazi Cd. Katlı Otopark karşısı GENLİK Tel: 513 33 96
Şube: Gürle İş Merkezi No: 24 GEMLİK Tel: 514 35 86
Şube: Gürle İş Merkezi No; 31 GENLİK Tel: 51416 90

Minik öğrenciler okula
1 Evlül'de başlayacak

Okul öncesi 
eğitime ve ilköğre
tim 1. sınıfa yeni 
başlayacak 
öğrenciler için 
okullar 1 Eylül 2008 
Pazartesi günü 
açılacak.
Milli Eğitim Bakan 
lığının "İlköğretim 1. 
sınıflar ile ana 
sınıflarına başlaya
cak öğrencilerin 
okul korkularını 
yenmelerini ve 
okula uyumlarını 
sağlamak" amacıyla 
2006-2007 eğitim- 
öğretim yılında 
başlattığı uygulama 
bu yıl da devam 
edecek. Bu uygula
mayla öğrencilerin, 
"öğretmenlerinin

gözetiminde 
çeşitli etkinliklere 
katılmaları, 
okullarını, sınıflarını, 
arkadaşlarını ve 
öğretmenlerini tanı
maları ve evlerine 
güvenle gidip 
gelme eğitimi 
almaları" amaçlanı 
yor. Bu süreç içinde 
veliler de "çocuk
larıyla okula 
gidip gelmelerinin 
alışkanlık haline 
gelmemesi için" 
zaman zaman 
sınıf ortamına 
alınıyor ve rehberlik 
ve psikolojik 
danışma servis 
lerince bil
gilendiriliyor.
Resmi tatillerin

hafta içine denk 
gelmesi nedeniyle 
2008-2009 
eğitim-öğretim 
yılı takviminde 
yeniden düzenleme 
yapıldığı için, 
ilköğretim ve 
ortaöğretim okulları 
8 Eylül 2008 
Pazartesi günü 
açılacak. Eğitim- 
öğretim yılının ilk 
yarısı 23 Ocak 
2009 Cuma sona 
erecek ve öğrenciler 
26 Ocak-6 Şubat 
2009 tarihleri 
arasında tatil 
yapacaklar.
İkinci yarıyıl 
9 Şubatta başlaya
cak ve 12 Haziranda 
sona erecek.



2008-2009 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

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

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

lyıbır gelecek Aykent ile başlar"

yemek, servis ve KDV dahildir
Ücretlerimize, eğitim-öğretim

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

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ 
-.

Fala bakmak için 
aldığı alıınları çaldı 
Bursa'da, dilenci olarak girdiği evde 
ev sahibinin falına bakmak istediği
ni söyleyen bir kadın, tülbende 
sarıp fal baktığı altınları çaldı. 8’de

40 yaşındaki Ökkeş Çelik, tabancayla yataklarında uyuyan 
4 çocuğunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti

Baba cinneti: 6 ölü
lEill Körfez de ithalat 

ihracatı katlıyor

Kilis’te yaşayan 40 yaşındaki Ökkeş Çelik, cinnet geçirirek, dün saat 06. oo 
sıralarında yataklarında uyuyan 4 çocuğunu ve eşini tabancayla öldürdük
ten sonra intihar etti. Olayın duyulmasının ardından eve akın eden Çelik 
ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu, sinir krizleri geçirdi. Haberi 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Kumla’nın çöpleri...
Yaz aylarında bazı günler Kumla’da kalıyorum.
Bu yıl beni en çok etkileyen konu çöpler..
Bizim kaldığımız sitenin yüz metre ötesinde iki 

adet çöp konteyneri var.
Her geçişimde dolu olduğunu görüyorum. 
Kapağının bir kez bile kapalı olduğunu görmedim. 
Çevresini de bir kez temiz görmedim. Devamı 5’de

Gemlik Gümrük Müdürlüğü tarafından 
yayınlanan 2008 yılı ithalat ve ihracat veri
lerinde ilk 6 aylık liman ithalat boşaltma 
ihracat yükleme tonajları belirlendi. Gem 
lik Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, 
2008 yılının ilk 6 aylık ihracat sıralamasın
da 186 belge ile serbest bölgede bulunan 
Aunde Teknik A.Ş. yüzde 7,9 luk oranla 
birinci sırayı alıyor. Haberi sayfa 4’de

Htımedinejad İstanhul'u felç elti
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedine 
jad, çalışma ziyareti kapsamında İstan
bul'a geldi. Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ile Çırağan Sarayı'nda bira 
raya geldi. Ahmedinejad ve bera berinde
ki heyet özel uçakla Atatürk Havalıma 
m'na indi. İran Cumhurbaşkanı Mahmut 
Ahmedinejad'ın İstanbul'a gelişi trafiği 
felç etti. Havalimanı'nından Çırağan Sara 
yı’na kadar olan geçiş güzergahı her iki 
istikamette trafiğe kapatılınca İstanbullu
lar sıkıntılı saatler geçirdi. Sayfa 4'de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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Yaz sezonunun 
en yoğun günlerin 
yaşandığı 
Küçük Kumla’da 
çözülemeyen çöp 
sorunu sürüyor. 
Çöp konteyner- 
lerinin ve çöp 
kutularının çevresi 
pislikten geçilmiyor. 
Nüfusa göre belde 
de bulunan çöp

konteynerlerinin 
yetersiz olması 
çöplerin konteyner 
ve çöp kutularının 
çevresine saçılması
na kedi ve 
köpekler tarafından 
da dağıtılmasına 
neden oluyor. 
Küçük Kumla 
sahillerinde 
oluşan çöp

birikintileri ise 
yazlıkçıların ve 
dışardan gelenleri 
rahatsız etmeye 
yetiyor.
Bu arada Küçük ,, 
Kumlalılar, geceleri 
toplanan çöpler 
nedeniyle sıkıntılı 
anlar yaşarken, bir 
yandan da çöplerin 
çevresinde

oturarak, yoldan 
geçenleri izlemeyi 
sürdürüyorlar.
Küçük Kumlalı 
yazlıkçılar, 
“Bu yaz çöpler 
ile iç içe yaşamaya 
alıştık. Ama bu 
durum Küçük 
Kumla’ya hiç 
yakışmıyor.
Küçük Kumla

Belediye 
yetkililerinin 
açıklamalarında 
çöp toplama işinin 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
ait olduğu söylese 
de yazlık bir beldede 
çöplerin böylesine 
düzensiz toplan
masını anlamak 
mümkün değil”

diyorlar.
Küçük Kumla’daki 
çöp konteynerlerinin 
çevresinde ise 
çöpler alındıktan 
sonra toplanmayan 
atıklar çevreye 
çirkin bir 
görüntü verdiği 
gibi insan 
sağlığını da 
olumsuz etkiliyor.

C^SAlIlIK-KİllAIIKlİİlIlAİllElEllveillllllİ
BAYTAş www.baytasinsaat.com.tr

fiiresımıla çatışma

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

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

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

GİRESUN’un 
Şebinkarahisar İlçe
si kırsalında güven
lik güçleri ile bir 
grup terörist arasın
da dün sabah çatış
ma çıktı. 15 dakika 
süren çatışmanın 
ardından teröristler 
sırt çantalarını da 
bırakarak kaçtı. 
Şebinkarahisar 
kırsalında arama 
tarama faaliyetini 
sürdüren güvenlik 
güçleri ile PKK 
terör örgütü üyesi 
bir grup terörist 
arasında dün saat

06.00 sıralarında 
çatışma çıktı.
Sivas’ın Koyulhisar 
ilçesinde bir uzman 
çavuşun şehit 
edilmesi, 2 askerin 
de yaralanması ola 
yının failleri olduğu 
tahmin edilen 
teröristler 15 dakika 
süren çatışmanın 
ardından bölgeden 
kaçtı. Sırt çanta
larını bırakarak 
kaçtıkları belirlenen 
terörist gruba 
yönelik operasyon
ların artırıldığı 
belirtildi.

KRŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_k 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
I 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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40 yaşındaki Ökkeş Çelik, tabancayla yataklarında uyuyan 
4 çocuğunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Baba cinneti: 6 ölü
I
 Kilis’te yaşayan 40 
yaşındaki Ökkeş 
Çelik, cinnet 
geçirirek, yatakların 
da uyuyan 4 
çocuğunu ve eşini 
tabancayla 
öldürdükten sonra 
intihar etti.
Olay, dün saat 
06.00 sıralarında 

meydana geldi. 
Afrin Barajı’nda 
çalışan Ökkeş 
Çelik, henüz 
belirlenemeyen 
bir nedenle yatak
larında uyuyan 
çocukları 14 y 
aşındaki Meryem, 
12 yaşındaki 

Ahmet, 8 yaşındaki 
Şaziye ve 3 
yaşındaki Sevilay 
ile eşi 35 yaşındaki 
Zübeyda Çelik’i 
tabancayla 
göğüslerine 
sıktığı birer 
kurşunla öldürdü. 
Ardından tabancayı 
başına dayayan 
ökkeş Çelik, tetiği 
çekip yaşamına son 
verdi'. Silah sesleri 
üzerine eve gelen 
komşuları, kapıyı 
kırıp içeri girdik
lerinde Çelik 
ailesinin fertlerini 
yataklarında kanlar 
içinde buldu.

Çağrılan sağlık ekip
lerinin yaptığı 
incelemede Çelik 
çifti ve çocuklarının

yaşamını yitirdiği 
belirlendi.
Olayın duyulmasının 
ardından eve akın

eden Çelik ailesinin 
yakınları gözyaşları
na boğuldu, sinir 
krizleri geçirdi

Denizde boğulan 2 kızını kurtarmaya 
çalışan babanın kalbi dayanmadı

Marangoz ailesinin 
Riva pikniği faciayla 
bitti. Muhammet 
Marangoz, dal
gaların sürüklediği 
iki kızını kurtarmak 
istedi. Ama başara
madı. Heyecana 
dayanamayan talih
siz şoförün kalbi 
de denizde durdu. 
Yıllık iznini 
kullanan İETT 
şoförü Muhammet 
Marangoz, eşi ve 
6 çocuğuyla piknik 
yapmak için 
Riva’ya gitti. 
Marangoz ailesihin

kızları Rukiye (19) 
ve Ebru (16), diz 
kapaklarına gelen 
suda eğlenirken bir 
anda yükselen dal
gaların kurbanı 
oldu. Dalgaların 
açıklara çektiği iki 
kız kardeş, 
birbirlerine yardım 
etmek isterken 
Karadeniz’in azgın 
sularında can verdi. 
Kızlarının çığlıkları 
üzerine sahilde 
mangal yakmaya 
çalışan baba 
Muhammet 
Marangoz da (42)

hemen denize atladı 
ama baba kızlarına 
ulaştığında artık 
çok geçti.
Kızlarından 
Rukiye’yi sahile 
çekmeye çalıştı. 
PANİĞE 
DAYANAMADI 
Büyüyen dalgalar 

buna izin vermedi. 
Kızlarını kurtara
mayacağını 
anlayan baba 
geri dönmeye 
çalıştı. Ancak kalbi 
yaşanan panik ve 
heyecana daha 
fazla dayanamadı.

Sahile çıkmaya 
çalışan Muhammet 
Marangoz iki üç 
kulaç attıktan sonra 
kalbinin durmasıyla 
hayatını kaybetti. 
Olayın jandarmaya 
haber verilmesi 
üzerine SAT 
komandoları ve 
jandarma ekipleri 
sahile geldi. 
Rukiye’nin cesedi 
sudan çıkartılırken 
Ebru’nun cesedi 
bir gün sonra 
kayalıklara 
sıkışmış olarak 
bulundu.

Para tuzağı dershaneler!...
Başbakan Tayyip Erdoğan, öğrencileri 

dershanelere gitmeye zorunlu kılan eğitim 
sistemini garabet olarak nitelendirmiş.

“Öğrenci en güçlü liseden, fen lisesin
den, Anadolu lisesinden mezun oluyor, o 
bile üniversite hazırlık kursuna gidiyor.

Bu bir garabet.
“Bundan ülkemin kurtulması lazım, mil

letçe kurtulmamız lazım” demiş.
Sanki bu sözleri söyleyen Başbakan 

değil, muhalefet lideri Deniz Baykal...
Sanki dershaneye giden öğrenci sayısı, 

onun zamanın da AKP devrinde ikiye kat
lanmadı, sanki gözbebeği Hüseyin Çelik’in 
adı Dershaneler Bakam’na çıkmadı.

Başbakan bu söylemiyle halkını enayi 
yerine koyuyor, veya gerçekten olandan 
bitenden haberi yok.

Veliler daha önce dershanelere ne kadar 
para ödüyordu şimdi ne kadar harcıyorlar?

Bunları halkım biliyor...
En önemlisi de ortada düzeltilecek bir 

garabet vardı da dershaneleri daha da 
güçlendirmenin ötesinde ne yaptılar?..

Başbakan Erdoğan, “Bu belki binlerinin 
çıkarına, menfaatine ters düşebilir ama mil
letin menfaatine uygun düşecektir” dedi.

Başbakan Erdoğan’ın ilk defa bir şeyden 
tırstığını gördüm.

Yargıya, orduya, üniversiteye, medyaya, 
işçiye, çiftçiye, muhalefete hemen herkese 
hodri meydan çeken Tayyip Erdoğan ders 
haneler konusunda önüne çıkacak ser
mayeden korkuyor

Garip, hem de çok garip!..
Başbakan bizimle kafa buluyor..
Halkıyla alay ediyor..
Benim aklıma masumane şu geliyor:

Milli Eğitim Bakanı Çelik toplumu olduğu 
gibi, Başbakan’ını da ayakta uyutuyor!..

Sayın okurlar peki dershaneler kapatıla
maz mı?

Dershanelere olan bağımlılık ortadan 
kaldırılamaz mı?

Elbette her ikisi de yapılır.
Halkını düşünen yapar..
İşin doğrusu beş »senelik zaman 

içerisinde.
AKP, önce bu işe el atsaydı, bugünkü 

yakınmaları olmazdı.
Ama tam aksini yaptı.
Dershanelere tam gaz destek verdi.
Dershane sektörüne kimilerine göre her 

yıl 8-10 milyar dolar para akıyor.
Sonuçta da ne eğitimin kalitesi yükseli 

yor ne de fazladan bir öğrenci Üniversiteye 
giriyor , yani eski tas ,eski hamam.

Yani kazanan tek taraf hep dershaneler 
oluyor.

Paralar sel gibi akıyor.
Aileler ekmeklerinden kesiyor, buralara 

çocukları için para yatırıyor.
Oysa aynı kaynaklar eğitimin iyileştir

ilmesi ve yeni okullar açılması için har- 
cansaydı, muhtemeldir ki bu sınavlara, der
shanelere ve bu eziyete hiç gerek 
kalmazdı..

Ben son olarak ana -babalara , halkıma 
sesleniyorum.

Sağladıkları yarar, zararlarının yanında 
devede kulak kalıyor.

‘Gemlik Körfez’ internette |
www.gemlikkorfezgazetes.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Körtez'ıle mala ihracatı kaHıw
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü tarafın
dan yayınlanan 
2008 yılı ithalat ve 
ihracat verilerinde 
ilk 6 aylık liman 
ithalat boşaltma 
ihracat yükleme 
tonajları belirlendi. 
Buna göre, yurt 
dışından limanımız
da boşaltılan 
yüklerin tonajlarında 
ithalatın ihracatı 
bir kaç kez 
katladığı görülüyor. 
Gemlik Liman 
Müdürlüğü tarafın
dan yayınlanan iste

diktik verilere 2C08 
yılı aylara göre itha
lat boşaltmalarının 
durumu ise şöyle :

Ocak 71,090 ton 
Şubat 304,513 ton 
Mart 394,853 ton 
Nisan 408,098 ton 
Mayıs 395,723 ton 
Haziran 326,896 ton

Öte yandan 2008 
yılının ilk 6 aylık 
ithalat yükleme 
tonajı ise şöyle: 
Ocak 242,206 ton

ahmedinejad İstanbul'da
İran Cumhurbaşkanı 
Mahmud Ahmedine 
jad, çalışma ziyareti 
kapsamında İstan
bul'a geldi. 
Ahmedinejad, Cum 
hurbaşkanı Abdullah 
Gül ile Çırağan Sara 
yı'nda biraraya geldi. 
Ahmedinejad ve 
beraberindeki heyet 
özel uçakla Atatürk 
Havalimam'na indi. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmedinejad, Devlet 
Bakanı Mehmet Şim 
şek ve İstanbul Vali 
si Muammer Güler 
tarafından resmi 
törenle karşılandı. 
Karşılama sırasında 
havalimanı ve çev 
resinde geniş gü 
venlik önlemleri 
alındı. Ahmedinejad, 
daha sonra Cum 
hurbaşkanı Abdullah 
Gül ile Çırağan Sa 
rayı'nda biraraya 
geldi. Heyetler arası 
görüşmelerin ardın
dan iki ülke arasında 
işbirliği anlaşmaları 
imzalanacak.
İki Cumhurbaşkanı 
daha sonra ortak 
basın toplantısı 
yapacak.
Cumhurbaşkanı Gül, 
akşam da konuk 
Cumhurbaşkanı onu

Şubât €1,893 ton 
Mart 9G1.415 ton 
Nisan 11,878 ton 
Mayıs 94,748 ton 
Haziran 103,896 ton

EN ÇOK 
İHRACATI AUNDE 
TEKNİK YAPTI 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü verilerine 
göre, 2008 yılının 
ilk 6 aylık ihracat 
sıralamasında 
186 belge ile 
serbest bölgede 
bulunan Aunde 

^Teknik A.Ş. yüzde 

runa yemek verecek. 
İran Cumhurbaşkanı, 
ziyaretinin ikinci 
günü de Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'ı kabul edecek. 
Mahmud Ahmedi 
nejad, Cuma günü 
Türkiye'den 
ayrılacak.
ADMEDİNEJAN 
ÇIRAĞAN’DA 
Iran Cumhurbaşkanı 
Mahmud Ahmedi 
nejad, Çırağan 
Sarayı'na geldi. 
Konuk Cumhur 
başkanı, kendisini 
kapıda karşılayan 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ile 
samimi bir şekilde 
kucaklaştı. İki cum 
hurbaşkanı İran 
geleneğine göre 
3 kez öpüştü. 
Özel bir uçakla 
İstanbul'a gelen İran 

7,9 luk oranla 
birinci sırayı alıyor. 
Aunde Teknik 
A.Ş.’yi Ficosa 
Otomotiv A.Ş. 
160 ihracat 
belgesi ile ikinci 
sırada, üçüncü 
sırada ise YAZAKİ 
Otomotiv A.Ş. 
takip ediyor. 
En çok belge 
kullanan diğer 
firmalar ise şunlar 
Lear Tırım 95 belge, 
Kütahya Porselen 
A.Ş. 70 belge, 
Borusan

Cumhurbaşkanı ’ 
Ahmedinejad, kon
voy eşliğinde Çıra 
ğan Sarayı'na geldi. 
Konuk Cumhur 
başkanı, Cumhur 
başkanı Abdullah 
Gül tarafından kapı
da karşılandı. 
Samimi bir şekilde 
kucaklaşan ikili İran 
geleneklerine göre 3 
kez öpüştü. Daha 
sonra basamaklara 
yönelen Abdullah 
Gül ve Ahmedinejad, 
Türk ve İran bayrak
larının altında bası
na poz verdi. Abdu|> 
lah Gül'ün içeri yö 
nelmesiyle Ahme 
dinejad tek başına 
basına poz verdi. 
İkili daha sonra içeri 
girerek başbaşa 
görüşmeye başladı. 
TRAFİK FELÇ 
İran Cumhurbaşkanı 

İstikbal A.Ş. 67 
belge, Verona 
Dış Ticaret Ltd. 
Şti. 66 belge, 
Aktech Koli. Şti. 
61 belge, 
Ermaksan Koli. 
Şti. 52 belge, 
Srtrawberry Koli. 
Şti. 52 belge, Baktat 
49 belge, Tofaş A.Ş. 
43 belge, Borusan 
Mannesman A.Ş. 
34 belge, Orda 
Otomotiv A.Ş.
32 belge, Lovvprofile 
A.Ş. 29 belge.

Mahmut Ahmedine 
jad'ın İstanbul'a 
gelişi trafiği felç etti. 
Havalimam'nından 
Çırağan Sarayına 
kadar olan geçiş 
güzergahı her iki 
isti kamette trafiğe 
kapatılınca İstan 
butlular sıkıntılı 
saatler geçirdi. 
Havalimam'mn dan 
Çırağan Sarayı na 
kadar araç trafi ğine 
kapalı olan ge çiş 
güzergahı 13.30'dan 
itibaren yaya 
trafiğine de kap
atılınca vatandaşlar 
isyan etti.
İran Cumhur 
başkanı Mahmud 
Ahmedinejad'ın 
İstanbul ziyareti 
nedeniyle İstanbul 
polisi de alarma 
geçirildi. Polisin 
mobese araçları 
Atatürk Havalima 
nı'nda bekletildi.^ 
Geçiş güzergahının 
tamamen boşaltıl
ması sonucunda 
İstanbul'da hiç te 
alışık olmayan 
görüntüler ortaya 
çıktı. Çoğu zaman 
trafik sıkışıklığının 
yaşandığı E-5'te 
tamamen boş 
yollar dikkat çekti.

Gürcistan’da 
Türk muhabirler

kurşunlandı

Rusya'nın yoğun 
ateş altına aldığı 
Gürcistan'daki sa 
vaşı görüntülemek 
için bu ülekeye 
giden fakat burada 
askerlerin saldırısı
na maruz kalan 
Kanaltürk muhabiri 
Levent Öztürk ve 
kameraman Güray 
Ervin ile NTV eki 
binin yaşadığı deh 
şet dolu dakikaların 
görüntüleri yayın
landı. Gürcistan ile 
Güney Osetya böl
gesinde meydana 
gelen ça tışmaları 
takip ederken uğra 
dıkları saldırıda yara 
lanan 4 Türk gazete
ci İstanbul'a geldi. 
NTV muhabiri Cum 
hur Çatkaya’nın 
kaydettiği saldırı 
anının sıcak görün
tüleri, dört ga zeteci 
nin bir mucize 
yaşadıklarını kanıt
lar nitelikteydi.
KURŞUN YAĞMURU 
Güney Osetya bölge 
sinde araçla ilerler 
ken bir anda asker
lerin yakın mesafe
den açtığı ateşin 
altında kalan gaze 
fecilerin çektikleri 
görüntülerde aracın 
camıha isabet eden 
kurşunlar açıkça 
belli oluyor. Yoğun 
ateş altında sadece 
iki gazetecinin 
yaralanması ise tam 
bir mucize olarak 
değerlendirildi.
İlk ateş anında aracı 
durdurup, iyi olup 
olup olmadıklarını 
kontrol eden gazete
ciler, kurşunlar 
üzerlerine yağarken 
kelime-i şahadet 
getirdiler.
Aracın içinde kısılıp 
kaldıkları koku dolu 

anları kayıt altına 
alan NTV muhabiri 
Cumhur Çetinkaya o 
anı şöyle anlattı;
"Yolda ilerlediğimiz 
sırada ben kayıttay- 
dım. Birden kurşun
lar gelmeye başladı. 
Kameramın arkası
na saklandım. 2-3 
kurşun kamerama 
isabet etti" 
Saldırıda aracın ön 
koltuğunda oturan 
ve başından yarala 
nan Kanaltürk muha 
biri Levent Öztürk, 
"Yaşadıklarımıza 
takdiri ilahi diyo
rum. Verilmiş şada 
kamız varmış. Vurul 
duktan sonra bilinci 
mizi kaybetmemeye 
çalıştık. Ne yapa
bileceğimizi düşün 
dük. Arkadaşlar ba 
na olay yerinde ilk 
müdahaleyi yaptı" 
diye konuşurken, 
İstanbul'a getirilen 
Öztürk'ün yoğun 
bakımda olduğu ve 
sol gözünün 
kapandığı öğrenildi. 
Öztürk'ün kalıcı gör 
me kaybı tehlikesi 
ile karşı karşıya 
olduğu bildirildi. 
Saldırı altında kalan 
bir diğer gazeteci 
Hilmi Hacaloğlu ise 
"Saldırı sırasında 
ben hemen eğildiği
mi hatırlıyorum. Ölü 
me daha önce bu 
kadar yaklaşmamış . 
tim. Güray gömleği
ni sallamaya başla 
dı. Press diye bağır
maya başladık. 
Saldırmak amacıyla 
orada olmadığımızı 
anlatmaya çalıştık. 
Daha sonra bizi 
hastaneye götür 
düler. Hastanede 
iyi davranıldı, ifade 
mizi aldılar" dedi.
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Küçük Kumla yaz ayların
da 100 bini aşan nüfusa 
sahip.
Bu nüfusa göre hizmet 

üretmek gerekir.
Küçük Kumla Belediyesi 

yaz aylarında ek personel 
ile hizmet vermeye çalışı 
yor.
Ancak, Büyükşehir Belediyesi’ne bağ

landıktan sonra başta BUSKİ hizmet
leri Küçük Kumla Belediyesi’nden 
ayrıldı.
Personelin bir bölümü de ayrıldı.
İtfaiye de Büyükşehir’e geçti.
Geriye ne kaldı, emlak işleri, Fen 

İşleri, Temizlik İşleri..
Küçük Kumla Belediye Başkan Vekili 

Abdullah Çolak, geçtiğimiz günlerde 
yaptığı açıklamada, Kumlanın temizlik 
sorununun Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorunu olduğunu söylüyor.
Ben böyle olmadığını sanıyorum.
Temizlik İşleri Büyükşehir’e bağlan

madı.
Kumla’nın temizlik sorunu Kumla 

Belediyesi görevleri içinde.
Ama bu yıl temizlik fiyasko.
Başta çöplerin konduğu konteyner 

sayısı az.
Bu nedenle çöpler konteynerlerden 

taşı yor.
Kediler köpekler çevreye pislik

Kumla çöpleri.

götürüyor.
Çöplerin alınmasından sonra 

konteyner çevresi de pislik içinde.
Çok kötü bir durum..
Akşam saatleri Kumla’nın en güzel 

saatleridir.
Kumlalı ve çevreden gelenler akşam 

saatlerinde sahilde gezerler.
Binlerce insan birbirine sürünerek 

gezer..

Sahilde eskiden kabuklu çerez 
yenmesi yasaktı.

Şimdi serbest.
Herkesin elinde bir kese kağıt 

çıtır çıtır ay çekirdeği veya 
kabak çekirdeği kemiriyor..
Kabuklarını ya oturdukları 

yere, ya da yola atıyorlar.
Mısır satıcıları her köşede..
Başları da kalabalık..
Yerler mısır koçanlarıyla dolu.
Küçük çöp kutuları, tepe tepe dolu.
Çöpler yerlere taşmış..
Çevresinde insanlar sandalyelerde 

oturuyor veya çiçekliklerin kenarları
na..

Yani Kumlalı çöple iç içeler.
Bunları gören yok mu, merak ediyo

rum.
Bu durum içlerine nasıl siniyor..
Hadi diyelim görmüyorlar.
Üst makamlar da mı görüp yetkilileri 

uyarmıyorlar.
Çöp, pislik atık demektir.
Çevreye saçıldığında kirlilik yaratır.
Bu da insan sağlığını etkiler.
Görüntü kirliliği yaratır.
İnsanda tiksinti duygusuna neden 

olur.
Kumla bu görüntüleri layık değil.
Temizlik sorumluluğu kimdeyse 

Kumla’ya yakışır görev yapmaları 
gerekir. İnsanlar laf değil, iş bekliyor.

Ramazan öncesinde sebze ve
mey ve fiyatlarında değişiklik yok

Başbakan Erdoğan Kaflıaslarıla

Ramazan'a 2 hafta 
kala, sebze ve 
mey ve fiyatlarının 
artacağı spekülas 
yonlarına rağmen 
Antalya Hali'nde 
herhangi bir 
artış yok. Halde 
fiyatların şu an 
için normal 
seyrettiğini belirten 
üreticiler, 
Rama zan'ın ilk 
haftasında 
yaşanacak suni bir 
atışın ilerleyen gün
lerde tekrar düşe
ceğini söylüyor. 
Rusya'nın savaş 
durumunda olması 
nedeniyle ihracatın 
durmasından endi 
şe eden komisyon
cular ise hükümetin 
Rusya ile ilişkilerini 
sıkı tutması 
uyarısında bulundu. 
Sebze fiyatlarının 
halde düşük olması 
na rağmen pazarda 
da bir hareketliliğin 
olmadığını belirten 
üretici Kalender 
Akbilici, Ramazan 
ayının yaklaşmasına

rağmen herhangi 
bir artışın olmadığı 
m söyledi. "Öyle 
milletin abarttığı 
gibi sebze ve 
meyveler pahalı 
değil" diyen üretici, 
şu anki fiyatların 
uzun süredir 
normal devam 
ettiğini belirtti. 
Bu Ramazan'da 
fiyatlarda ciddi artış 
olacağını düşün
mediğini belirten 
Akbilici, "Belki bu 
sene daha önceki 
yıllara göre en ucuz 
Ramazan'ı geçire
ceğiz. Ramazan'ın 
ilk haftası suni bir 
artış olabilir. Ama 

bu artış en fazla bir 
hafta sürer ardında 
bugünkü fiyata 
düşer. Zaten elim
izde mal çok, ihra
catta durdu. Şu 
anda Rusya ile 
sorunlar var. Çünkü 
Rusya savaşın 
içinde bundan 
dolayı ihracat sıkın
tılı. Herkes 
Türkiye'nin Rusya 
ile olan ilişkilerini 
gözlüyor" diye 
konuştu.
Antalya Hali'nde 
fiyatlarda herhangi 
bir artış olmadığını 
ifade eden korniş 
yoncu Bilgin Alan 
da iyi ürünün 

büyük marketler 
tarafından değer
lendirildiğini, 
diğerlerinin ayaklar 
altında olduğunu 
ifade etti. Alan, 
şunları söyledi: 
"Televizyonlarda 
ramazan ayı öncesi 
sebze meyve fiyat
larında bir artış 
olduğu haberleri 
yer alıyor. Burada 
böyle bir şey 
yok. Her gün 
gece saat 03-04'ten 
beri burada 
oluyoruz öyle 
bir atışta görmedik. 
Yapılan artışlar 
tamamen suni olur. 
Zaten Rusya'da 
çıkan savaştan 
dolayı ihracat 
sıkıntılı geçiyor 
ve mal üreticinin 
elinde kaldı.
Eğer Türkiye 
Rusya ile ilişkilerini 
bozarsa ihracat 
konusunda 
sıkıntı çekeriz ve 
çiftçiler oldukça 
zor duruma 
düşer."

Türkiye Kafkaslar 
daki gerginlik 
için aktif olarak 
devrede. Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan, bölgede Rusya 
ve Gürcistan'ı kap
sayan tura çıktı. 
Ziyaretinin ilk 
durağı Moskova'da 
Rusya Devlet Baş 
kanı Dimitri Medve 
dev ve Başbakan 
Vladimir Putin ile 
biraraya gelen 
Erdoğan, Gürcis 
tan'a hareket etti. 
Başbakan Erdoğan 
Moskova'da ilk 
olarak Rusya Devlet 
Başkanı Dimitri 
Medvedev tarafın
dan kabul edildi. 
İki lider görüşme 
öncesinde açıkla
malarda bulundu. 
Erdoğan, Türkiye ile 
Rusya ilişkilerinin 
ekonomik, siyasi ve 
askeri alanda 
geliştiğine dikkat 
çekerek, Rusya'nın 
Türkiye'nin birinci 
ticaret ortağı haline 
geldiğini vurguladı. 
Rus ve Türk halk
larının artan turizm 
ilişkileri sayesinde 
birbirlerini daha da 
yakından tanıma 
olanağı bulduğunu 

belirten Erdoğan, 
görüşmede Güney 
Osetya'daki 
durumu da değer
lendireceklerini 
söyledi. "Buluşma 
mız Güney Oset 
ya'daki son gelişme 
ler sebebiyle bir 
durum değerlendir 
mesi çerçevesinde 
olacak. Bu vesileyle 
de aramızdaki 
ilişkileri tekrar 
değerlendirme fır
satı bulacağız.
Bu bölgede Rusya 
federasyonu ile 
Türkiye'nin 
dayanışması çok 
önemlidir. İnanıyo
rum ki bu dayanış
mamız her geçen 
gün daha da 
güçlenerek 
devam edecektir." 
Rusya Devlet 
Başkanı Medvedev 
de, Türkiye-Rusya 
ilişkilerinin her 
alanda giderek 
geliştiğini kayded
erek, iki ülke 
arasındaki ticaret 
hacminin 25 milyar 
dolara ulaştığını, 
Türkiye-Rusya 
ilişkilerinin bölgesel 
ve uluslararası 
boyutu olduğuna 
dikkat çekti.
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li liııstii ıM iiitM alarma Mili Örtülü ödenekte rekor
Terör örgütü 
PKK'nın ilk eylemini 
gerçekleştirdiği 15 
Ağustos'un yıl 
dönümü nedeniyle 
güvenlik güçleri 
alarma geçti.
Örgütün şes getirici 
eylem ihtimaline 
karşın emniyet bi 
rimleri, canlı bomba 
ve moiotof kokteyl 
saldırılarına karşı 
uyarıldı. Bölgede 
arazi arama tara
malarını sıklaştıran 
güvenlik güçleri, 
kontrol noktaları 
oluşturdu. Şehir 
merkezlerinde ise 
Cumhuriyet Başsav 
cılığı'ndan alınan 
arama izni doğrul
tusunda uygula
malar yoğunlaştırıl 
dı. Şüpheli şahıslar 
tek tek sorgulanıyor. 
Terör örgütü de 15 
Ağustos sebebiyle 
yayınladığı mesajın
da sokağa dökülüp 
eylem yapılmasını 
istedi.
Terör örgütü, 15 
Ağustos 1984 tari
hindeki ilk eylemin 
de Hakkari Şemdinli 
ve Siirt Eruh'ta jan
darma ilçe komutan
lıklarına eş zamanlı 
saldırı yaparak 1 
erin şehit olmasına 
neden olmuştu. 
Teröristlerin Erzin 
can'da hain tuzağı 
sonucu 9 askerin 
şehit düşmesi 15

Ağustos öncesi 
güvenlik güçlerini 
teyakkuza geçirdi. 
Terör örgütünün ses 
^etiiici eylem yapa 
cağı istihbaratını 
alan güvenlik güç
leri, şehir merkezi 
ile kırsal alanda 
tedbirlerini artırdı. 
Bölgedeki stratejik 
noktalarda ek ön 
lemler alındı. Kuzey 
Irak sınırından terö 
rist sızmalarına kar 
şın geçiş güzer
gahlarına özel hare 
kat timleri yerleştiril
di. Karakollarda 
güvenlik tedbirleri 
en üst seviyeye 
çıkarılırken; arazide 
mayın arama tara
maları da yoğun
laştırıldı. Askeri bir
lik ve konvoyların 
geçtiği karayolların
da mayın kontrolleri 
artırıldı. Konvoyların 
güvenliği için 
helikopterlerle de 
havadan kontrol

yapılıyor.
Şehir merkezlerinde 
ise askeri ve kamu 
kurum ve kuruluşlar, 
lojmanlar İle 
bankalarda güvenlik 
önlemleri artırıldı. 
Polis noktalarında 
nöbet tutanlara 
'çelik yelek' giyme 
şartı getirildi.
Lojman girişlerinde 
ise bütün kapalı 
malzemeler ara
malardan geçiriliyor. 
Meslektaşlarından 
olaylara karşı duyar 
lı olmasını isteyen 
emniyet yetkilileri, 
güvenlik tedbirleri 
konusunda sık sık 
uyarılarda bulunu 
yor. Polis, moiotof 
kokteyl saldırıları, 
lastik yakma ile kor
san gösteriler konu 
sunda da uyarıldı. 
Olası saldırılara 
karşın olay yerinde 
ekiplerin güven
liğinin uzun namlulu 
silahlarla sağlanma 

sini isteyen emniyet, 
özellikle kamu ku 
rum ve kuruluşla 
rının bulunduğu 
noktalarda daha 
dikkatli olunmasını 
istedi. Cumhuriyet 
Başsavcılığımdan 
alınan arama izinleri 
doğrultusunda em 
niyet güçleri şehir 
lerin değişik nokta
larında uygula
malarını sürdürüyor. 
Şüpheli görülen 
şahıslar gözaltına 
alınıyor.
Vatandaşların yoğun 
olduğu bölgelerde 
emniyet güçleri, 
güvenlik tedbirlerini 
yoğunlaştırdı.
Terör örgütü ise 
15 Ağustos öncesi 
propaganda 
yapmaya başladı. 
Yayınladığı mesajda 
terör örgütü, ’Edi 
Beşe' (Yeter Artık) 
halkın sokağa 
dökülmesini istiyor. 
Örgütün televizy
onu, gazetesi ile 
yayın organları, 
ilk eylemin yıldönü 
mü nedeniyle 
sürekli propaganda 
yayını yapıyor. 
Kürt halkını diren 
meye çağıran terör 
örgütü, eylemleri 
artırma talimatı 
verdi. Örgüt, eylem
lerde teröristbaşı 
Abdullah Öcalan 
etrafında kenetle
nilmesin!' de istedi.

Başbakanlık Özel 
Kalem Müdürlüğü 
harcamaları, yılba 
şında ayrılan tutarın 
beş buçuk kat üstü 
ne çıktı. Artışın ne 
deni, örtülü ödenek. 
Altı aylık örtülü öde 
nek harcaması, 
156.3 milyon YTL 
oldu. Genel yönetim 
kapsamındaki tüm 
kurumlar, yılın ilk 
altı ayındaki bütçe 
uygulama sonuçla 
rıyla ikinci yarı yıla 
ilişkin beklentilerini 
yasa gereği kamu 
oyuna açıklıyor. 
Başbakanlık da 
“2008 kurumsal 
mali durumu ve 
beklentileri raporu” 
ile ilk altı aydaki 
harcamalarının 
detayını açıkladı. 
Rapora göre, 1 mil
yar 666 milyon 
YTL'lik Başbakanlık 
bütçesinin yüzde 
50.9'una denk gelen 
847.2 milyon YTL 
ilk yarı yılda har
candı. Yıl sonu 
gerçekleşmesi ise 1 
milyar 727 milyon 
YTL olarak 
öngörüldü. Buna 
göre Başbakanlık, 
bütçede ayrılan 
ödeneğin üstünde 
bir harcama 
yapacak.
Raporda, muhale
fetin eleştirilerine 
neden olan örtülü 
ödenek harca

malarıyla ilgili 
detaylar da yer 
aldı. Başbakanlık 
bütçesinde oran 
olarak en yüksek 
gerçekleşme, 
başlangıç 
ödeneğinin 
yüzde 549.9 
üstüne çıkan özel 
kalem müdürlüğü 
harcamalarında 
oldu. Bu kalemdeki 
artışın kaynağı 
ise örtülü ödenek. 
Bütçeleme tekniği 

gereği yılbaşında 
sembolik olarak 
200 bin YTL'lik ‘iz 

ödenek' konulan 
örtülü ödenekte 
altı aylık harcama 
156.3 milyon 
YTL oldu.
Örtülü ödeneğin 
başlangıç 
ödeneğine göre 
gerçekleşme 
oranı yüzde 781.7. 
5018 sayılı yasanın 
24'üncü maddesine 
göre örtülü ödenek, 
kapalı istihbarat ve 
kapalı savunma 
hizmetleri^ devletin 
milli güvenliği 
ve yüksek 
menfaatleri ile 
devlet itibarının 
gerekleri, siyasi, 
sosyal ve kültürel 
amaçlar için kul
lanılıyor. Örtülü 
ödenekten yapılan 
harcamalar yasa 
gereği gizli kalıyor, 
açıklanmıyor.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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



15 Ağustos 2008 Cuma Gemlik KİSrffez Sayfa 7

inşaal müfıendisler i 'Uludağ Üniversitesinin
markalasmasıiçin çalışacağız"

TMMOB'a bağlı 
inşaat Mühendisleri 
Odası, 17 Ağustos 
1999 yılında 
meydana gelen 
Gölcük depreminin 
yıldönümünde 
ülke çapında 
bütün inşaat 
mühendislerinin 
katılacağı bir 
yürüyüş gerçek
leştirecek.
Gölcük depreminin 
9. yıl dönümünde 
Gölcük'te gerçek
leştirilecek olan 
'Depreme Duyarlılık 
Yürüyüşü'ne 
Türkiye çapında 
bütün inşaat 
mühendisleri 
katılacak.
Depremin 
meydana geldiği 
1999 yılından 
itibaren,- alınmayan 
ve alınması 
gereken tedbirleri, 
yetkili kurumiara bir 
kez daha hatırlatmak 
ve olası depremlere 
karşı vatandaşın 
gerekli bilinci 
yakalaması 
amacıyla yapılacak 
olan depreme 
duyarlılık yürüyüşü, 
17 Ağustos gecesi 
saat: 03.02'de

Kocaeli-Düzce 
güzergahında 
yapılacak. İMO'nun 
bütün şubelerinden 
büyük katılım 
gerçekleşmesi 
beklenen yürüyüş, 
9 yıl önce gerçek
leşen felaketin 
tekrar yaşanmaması 
için gerekli tedbir
lerin alınması ve 
deprem duyarlılığının 
halkın bütün kesim
lerine yayılması 
amacıyla gerçek
leştiriliyor. 
İMO Bursa Şubesi 
Başkanı Necati 
Şahin, yapılacak olan 

depreme duyarlılık 
yürüyüşüne bütün 
meslektaşlarını 
çağırarak, "Bu 
yürüyüş, depremde 
kaybettiğimiz 
onbinlerce insanımızı 
anmak ve halen 
alınmayan tedbirleri | 
yetkililere bir kez 
daha hatırlatmak 
amacıyla gerçek
leştirilecektir.
Marmara Depremi'nin 
acısını hala 
yüreğinde 
hisseden bütün 
vatandaşlarımızı 
da yürüyüşe 
bekliyoruz" dedi.

Uludağ Üniversite- 
si'nin (UÜ) yeni 
Rektörü Prof. Dr. 
Mete Cengiz, 
Uludağ Üniversite- 
si'nîn markalaş- 
ması için çalışacak
larını söyledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i 
kabul eden Rektör 
Cengiz, Bursa'nın 
Hikmet Şahin gibi 
bir belediye 
başkanına sahip 
olmasının büyük 
bir şans olduğunu 
belirtti.
Cengiz, "Sayın 
Şahin'in Bursa'yı 
marka kent yapma 
çalışmalarında 
olduğu gibi biz de 
Üniversitemizi 
Bursa'nın ve

Kurşunsuz benzinde indirim
Akaryakıt ürün
lerinden 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
litre fiyatı 4 YKr 
düşürüldü.
Ankara ve İzmir'de 
BP, OPET, PO ve 
Shell bayilerinde 
95 oktan kurşunsuz

Türkiye'nin 
gurur duyacağı 
bir marka üniversite 
yapma konusunda 
elimizden geleni 
yapacağız. Bu 
konuda Büyükşehir 
Belediye 
Başkanımızdan 

benzinin litre 
fiyatı 3,38 YTL'den 
3,34 YTL'ye indi. 
İstanbul'da ise 
BP, OPET, PO ve 
Shell bayilerinde 
95 oktan kurşunsuz 
benzinin litre 
fiyatı 3,39 YTL'den 

yüzde 100 
destek alacağımıza 
eminim" diye 
konuştu.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de, 
üniversite ile 
zaten birçok 
konuda ortak 
projelerinin bulun
duğunu, her 
zaman birlikte 
çalışmaktan 
mutluluk 
duyduklarını 
belirterek, 
"Üniversitenin 
kendi plan ve 
projeleriyle ilgili •» 
uygulamalarda 
da her zaman 
diyaloğumuzun 
ve işbirliğimizin 
süreceğine 
inanıyorum" dedi.

3,35 YTL'ye indi. 
Dağıtım firmalarının 
belirlediği tavan 
fiyatlar, rekabet 
ve serbesti 
nedeniyle, şirketler 
ve şehirlere göre 
küçük çaplı değişik
likler gösteriyor.

HflUT USLU 
İkht’ih 

SATIUKİAİRELER

3+1,156 m2 Dublex 
3+1,153 m2 Daire 
2+1,100 m2 Daire

Tel: 0 532-513 20 12

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
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Fala hakmaK 
için aldığı 

altınları çaldı

Bursa'da Mili tosı; 1 ölii
Bursa'da, otomobilin 
altında kalan bir kişi 
kaldırıldığı hastane 
de hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Soğukkuyu

Mahallesi Soğuk 
kuyu Caddesi 
üzerinde yürüyen 
Cevahir Vatanse 
ver'e (55), Yunuseli 
istikametinden 
Soğukkuyu 
istikametine giden 

Gürkan A.(19) yöne
timindeki 16 KF 864 
plakalı otomobil 
çarptr. Çarpmanın 
etkisiyle ağır yara 
lanan Cevahir Vatan 
sever, 112 acil servis 
aracıyla Çekirge

Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Vatansever, burada
ki tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'da, dilenci 
olarak girdiği 
evde ev sahibinin 
falına bakmak 
istediğini 
söyleyen bir kadın, 
tülbende sarıp 
fal baktığı 
altınları çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Küplüpınar 
Mahallesi Sümer 
Sokak üzerinde 
oturan Mustafa 
A.(39), çalan zil 
üzerine kapıyı 
açtığında 
karşısında 
40-45 yaşlarında 
çingene bir kadını 
buldu. Hayır 
için para isteyen 
kadına 1 YTL 
veren Mustafa A. 
kadının "siz iyi

insanlarsınız, 
sizin falınıza 
bakayım" demesi 
üzerine içeri aldı. 
Fala bakabilmek 
için ziynet eşyaları 
isteyen kadına, 
eşine ait olan 3 
adet burgulu 
bHeziği veren 
Mustafa A, 
altınlara tülbendin 
içine sarıp*fal 
baktıktan sonra 
tülbendi geri 
veren kadını 
yolcu etti. Kadın 
gittikten sonra 
tülbendi kontrol 
eden Mustafa 
A, altınların çalın
mış olduğunu fark 
etti. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'da yine şüpheli ölüm
Bursa'da. dinlenmek 

b için gittiği parkta 
rahatsızlanan ve 
arkadaşları 
tarafından su 
verilen bir kişi, 
uzandığı çimler 
üzerinde öldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çifteha 
vuzlar Mahallesi 
Kenar Sokak

bulunan çeşmeye 
götürülerek 
su içirilen ve yüzü 
yıkanan Bayram 
Doğru, çimler 
üzerine uzanarak 
dinlenmek istedi. 
Bir süre çimlerin 
üzerinde sessiz 
kalan Bayram 
Doğru'nun, 
arkadaşlarının

üzerindeki Çiçek 
Packı'na 
arkadaşlarıyla 
birlikte gezmeye 

giden Bayram 
Doğru (39), bir 
süre sonra 
arkadaşlarına 
kendisini iyi his
setmediğini 
söyledi. Bunun 
üzerine parkta

çağrılarına 
cevap vermemesi 
üzerine öldüğü 
anlaşıldı.
Bayram 
Doğru'nun 
cesedi Devlet 
Hastanesi 
morguna 
kaldırılırken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emjak Alım, Satım ve râla^a^Hj^ttieyeri

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

ACİLSATILlKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAY^
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

rî

îl il Milli İİSİ Mllllİ
Bursa'da incir 
ağacından beton 
zemine düşerek ağır 
yaralanan bir kişi 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kazım 
Karabekir Mahallesi 
Kavaklı Sokak

üzerindeki evinin 
bahçesinde bulunan 
incir ağacına çıkan 
Şadi B.(44) isimli 
şahıs, bir anlık 
dikkatsizlik sonucu 
dengesini kaybe 
derek beton zemine 
düştü. Bu sırada

balkonda el işi 
yapan baldızı Edibe 
D. tarafından has
taneye kaldırılan 
Şadi B'nin hayati 
tehlikesinin olduğu 
öğrenildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Silopi'de hain M!

§

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.

i 
i

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

E
I

Şırnak'ın Silopi 
ilçesinde sivil bir 
aracın geçişi 
sırasında mayın 
patlatıldı.
Olayda can 
kaybı yaşanmazken 
Şırnak merkez 
ilçesi dağlık 
arazi kesiminde ise 
1 adet patlayıcı 
madde bulundu. 
Silopi ilçesine 
bağlı Çalışkan

beldesi yakınlarında 
bulunan Siyahkaya 
bölgesinde sivil 
bir aracın geçişi 
sırasında mayın 
patlatıldı. Olayda 
can kaybı yaşan
mazken araçta 
hasar meydana 
geldiği bildirildi.
Beytüşşebap 
ilçesinde ise iki 
evde yapılan arama
da örgüte ait

1 adet Kaleşnikof 
marka piyade 
tüfeği ve bu silaha 

ait 140 adet mermi 
ele geçirilirken 
Şırnak merkez 
ilçesi dağlık 
arazi kesiminde, 
terör örgütü mensu
plarınca tökez teli 
kullanılarak tuzak- 
lanmış, 1 adet 
patlayıcı madde 

bulundu.

Madde ÖZALP
1 Tel : 513 24 74 Fax: 514 1O 21

T MA A “SUYUNU BOŞA - * HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Türk Telekom, 
50 Bin görüntülü 

telefon alacak

Türk 
Telekomünikasyon 
A.Ş., 50 bin adet 
görüntülü telefon 
satın alınması 
işi için 4 Eylül 
tarihinde ihale 
gerçekleştirecek. 
Türk Telekom'un, 
50 bin adet görün
tülü telefon satın 
alınmasına ilişkin 
ihale ilanı Resmi 
Gazete'de yayım
landı. Buna göre, 
4 Eylül tarihinde 
gerçekleştirilecek 
ihale, ilanlı alım 
usulu île yapılacak. 
İhaleye ihale 
şartlarını taşıyan 
yurtiçi ve yurtdışı 
firmaların Türkiye 
Temsilcisi satıcı 
firmalar katıla

bilecek. İhale 
şartname bedeli 
50WTL olacak. 
İhalede teklif 
bedelinin en az 
yüzde 3'ü oranında 
geçici teminat 
verilecek.
Türk Telekom, 
ihale tarihini 
tamamen kendi 
takdirinde olmak 
üzere herhangi 
bir sebep göster 
meden daha 
sonraki bir tarihte 
ertelemekte; 
ihaleyi yapıp 
yapmamakta, 
sözleşmenin 
imzalanmasından 
önceki herhangi 
bir aşamada 
iptal etmekte 
serbest olacak.

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te bulunan 

fabrikamızda 
çalıştırılmak üzere 

LİSE MEZUNU 
BİLGİSAYARKULLANABİLEN 

ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ARANIYOR

VERONA MERMER SAN.
Tel :(0.224)51420 21

SATILIK 
VEYA KİRALIK

UMURBEVDE 
SATILIK VEYA 
KİRALIK VİLLA
Tel: 573 38 88 

GSM: 0 532 312 22 39
SATILIK DAİRE
Denize sıfır ,3 yatak odalı 

135 m2 İki 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 GÜNlflGÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
HANCOCK
LANETLİ RUHLAR

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 2l|

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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ÖSS sonuçları
tnıgiin açıklanıyor

TUS13-14 Eylülde
Ankara’da yapılacak

Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) ve 
Yabancı Dil Sınavı 
(YDS) yerleştirme 
sonuçları, bugün 
saat 09.30'da 
açıklanıyor. 
Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) 
Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Yarımağan 

■ tarafından yapılan 
yazıl: açıklamada, 
15 Haziran 2008'de 
yapılanrÖSS ile 
22 Haziran 2008'de 
yapılan YDS 
sonuçlarına göre 
yükseköğretim 
programlarına 
merkezi yerleştirme 
işlemlerinin tamam
landığı belirtildi. 
Açıklamada, 
sonuçların 
bugün saat 
09.30'dan itibaren 
"http://osys. 
osym.gov.tr" ve

"http://osys2008. 
osym.gov.tr" 
internet adres
lerinden öğre
nilebileceği 
bildirildi.
Yerleştirme

sonuçları ve kayıt 
işlemleri ile ilgili 
basın duyurusunun 
da aynı saatte 
ÖSYM'nin internet 
sayfasında yer 
alacağı açıklandı.

Tıpta Uzmanlık 
Sınavı (TUS) 
13 ve 14 Eylülde 
Ankara'da 
yapılacak. Adaylar, 
18-22 Ağustos 
tarihleri arasında 
bulunabilecek. 
ÖSYM'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, tıpta uzmanlık 
eğitimi için Sağlık 
Bakanlığı eğitim 
hastaneleri, üniver
sitelerin tıp faküb 
teleri ve Gülhane 
Askeri Tıp 
Akademisine alı
nacak adaylara 
yönelik sınava 
başvuru sırasında 
mezun olma şartı 
aranacak. Sınava 
başvurma, sınavın 
uygulanması ve 
değerlendirilmesiyle 
yerleştirme 
işlemlerine ilişkin 
bilgiler, 2008 TUS 
Eylül Dönemi 
Kılavuzu'nda (TUS 
Kılavuzu) yer ala

cak. Başvurular 
elektronik 
ortamda alınırken, 
kılavuz dağıtımı 
yapılmayacak. 
2008-TUS Eylül 
dönemine başvura
cak adaylar, 
18 Ağustostan 
itibaren, 2008-TUS 
Eylül Dönemi 
Kılavuzu ile başvuru 
merkezleri adres 
bilgilerine, 
ÖSYM'nin internet 
adresinden ulaşa- 
bilecekler.2008-Eylül

Dönemi Tıpta 
Uzmanlık Eğitimi 
Giriş Sınavı'nın 
birinci basamağını 
oluşturan
Yabancı Dil Sınavı, 
13 Eylül 2008 
Cumartesi günü 
saat 09.30'da 
başlayacak.
Sınavın bu 
basamağında 
başarılı olan aday
lar, 14 Eylül 2008 
Pazar günü saat 
13.30'da bilim sına 
vına alınacaklar.

Yurtdışındaki tarihi 
eserlerimiz yakın 
takipte.
Ancak onların iadesi 
için eserin Türkiye 
çıkışlı olduğunun 
ispat edilmesi 
gerekiyor, bu da yıl- 
larsürüyor.
Yurtdışına kaçırılan 
tarihi eserlerimiz yüz 
binleri aştığı belir
tiliyor. Kesin bir 
rakam vermek güç. 
Çünkü koleksiyoner- 
lerin elindeki eser
leri tahmin etmek 
mümkün değil.
Bunların çoğun
luğunu arkeolojik 
eserler oluşturuyor. 
Eserler başta 
Amerika Birleşik 
Devletleri'nde olmak 
üzere Avrupa

KAŞCDt BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

ülkelerine dağılmış 
durumda. Envanter 
bilgisi ve fotoğrafı 
olan eserlerin iadesi 
daha kolay. Ancak 
sıkıntı kaçak kazılâr- 
da çıkarılarak yurt- 
dışına kaçırılan eser
lerde yaşanıyor. 
Çünkü Türkiye'ye ait 
olduğunu ispatla
mak oldukça zor.

Karşılaştırmalı 
raporların hazırlan
ması gerekiyor. 
Sonuçta dava açılı 
yor. Bu da uzun yıl
lar sürebiliyor. 
2007'de 8 eser iade 
edildi. Bu yılbaşında 
da Kocaeli Müzesi 
fuar alanından çalı
nan eserin iadesi 
sağlandı. Şimdi ise 

Almanya'daki Hitit 
Steli'nin yani yek
pare taştan oluşan 
eserin Türkiye'ye 
iadesi bekleniyor. 
Çünkü bir tesadüf 
yıllar sürecek işlemi 
kolaylaştırmış.
Bu eser, 2005'te 
Almanya'da satışa 
sunulmuş. 
Türkiye'nin müda
halesi ile satış 
durdurulmuş ama 
eser iade edilmemiş 
çünkü bu işlem 
de yıllar sürüyor, 
ta ki eseri kaçıran 
kişinin 3 yıl sonra 
İzmir'de, yine bir 
tarihi eser kaçak 
çıhğından yakala 
nana kadar. O’nun 
itirafı iade işlemini 
kolaylaştırmış.

Joan Mlro 
Sergisi 

bu av sona 
eriyor

Suna ve İnan 
Kıraç Vakfı Pera 
Müzesi'nin 3 
Mayıstan itibaren 
sergi salonlarında 
konuk ettiği 
İspanyol sanatçı 
Joan Miro'nun 
baskı, resim ve 
heykellerinden 
oluşan "Joan 
Miro: Maeght 
Koleksiyonu'ndan 
Baskılar, Resimler 
ve Heykeller" 
sergisi, 31 
Ağustos'ta 
sona eriyor.
Yapılan açıklamada, 
Fransa'nın 
çağdaş sanat 
alanındaki ilk 
özel vakfı olan 
Maeght Vakfı işbir- 
liğiyle, Maeght 
Koleksiyonu'ndan 

seçme yapıtlarla 
gerçekleştirilen ve 
usta bir seramikçi, 
heykeltıraş ve 
gravür sanatçısı 
olarak da bellek
lerde yer eden 
sanatçının sergisi 
süresince, ilgili 
konferanslar 
ve eğitim 
programları da 
gerçekleştirildiği 
ve serginin 
sanatseverler 
tarafından büyük 
bir ilgiyle karşı
landığı bildirildi. 
Açıklamada, "Joan 
Miro: Maeght 
Koleksiyonu'ndan 
Baskılar, Tablolar 
ve Heykeller" ser
gisinin, 31 Ağus 
tosta sona ereceği 
ifade edildi.

http://osys
osym.gov.tr
http://osys2008
osym.gov.tr
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Sıçalı havada vücut 
ısısına dikkat Ohezite terör kadar tehlikeli

Uzmanlar, aşırı 
sıcaklarda yükselen 
vücut ısısının beyin 
ve diğer hayati or 
ganlarda hasara yol 
açabileceği uyarı 
sında bulunuyor. 
Sıcaklık ve nem 
artışına bağlı olarak 
vücut ısısının art
tığını ve metaboliz
manın bu yeni 
duruma uyum 
sağlamaya çalıştığı 
m belirten Sinop 
Sağlık İl Müdürü Dr. 
Mustafa Cem Güre, 
normalde ter
lemeyle vücut ısısı 
dengede tutulmaya 
çalışıldığını, ancak 
aşırı sıcaklarda 
sadece terleyerek 
vücut ısısı dengede 
tutulamayacağını 
söyledi. Yaşlılar, 
bebekler ve kronik 
hastalığı olanlarda 
terleme mekaniz
ması ile vücut ısısı 
nın dengede tutul
masının her zaman 
mümkün otamaya
bileceğim kaydeden 
Güre, "Yine ortam
daki hem oranı, yük
sekse terleme sure 
tiyle vücut ısısı ye 
terli düzeyde düş 
meyebilir. Ayrıca 
şişmanlık, herhangi 
bir hastalığa bağlı 
yüksek ateş, aşırı 

sıvı kaybı, kalp 
hastalığı, ruh ve 
sinir hastalığı, alkol 
ve uyuşturucu 
madde kullanımı ile 
tedavi amaçlı bazı 
ilaçların kullanımı 
da sıcak havalarda 
terlemeyi etkileyen 
diğer faktörlerden 
dir. Bu gibi durum
larda yükselen 
vücut ısısı beyin ve 
diğer hayati organ
larda 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 atanda 
çalışanlar, kronik 
hastalığı olanlar, 
sürekli ilaç kul
lananlar, sokak 
çocukları ve evsiz 
ler olduğunu kayde
den Güre, "Günün 
en sıcak saatlerinde 
mecbur kalınma 
dıkça dışarı çıkılma- 
malıdır. Dışarıda bu 
lunulduğunda açık 
renkli, hafif, bol ve 
sıkı dokunmuş ku 
maşlardan yapılan 
giysiler tercih 
edilmeli” dedi.

Obeziteden kaynak 
lanan tehditin Ingil 
tere için terör tehditi 
kadar tehlikeli 
olduğu kaydediliyor. 
İngiliz yayın kuru
luşu BBC'ye göre, 
aynı zamanda İngiliz 
hükümetinin danış
manı olarak çalışan 
Durham Üniver
sitesinden kamu 
sağlığı uzmanı Prof. 
David Hunter, 
bakanların hemen 
cesur kararlar 
almaları gerektiğini 
kaydetti.

Göz temhelliğMen çok cocutlama görülüyor
Dünya Göz Hastane 
si Çocuk Göz Sağlı 
ğı doktorlarından 
Doç. Dr. Sühan 
Tomaç, göz tembel
liğinin genellikle do 
ğuştan veya erken 
çocukluk dönemin 
de geliştiğini^buna 
bağlı olarak da en 
çok çocuklarda 
görüldüğünü belir 
terek, "Belli bir r 
yaşın üzerinde 
göz tembelliğini 
tedavi etmek 
maalesef mümkün 
değildir" dedi.
Göz tembelliğinin

Haberde, bu cesur 
kararlar arasında, 
gıda üreticilerini

ürünlerinin içeriğin
deki tuz, yağ ve 
şekerin iyileştiril

büyük bir olasılıkla 
doğuştan otan fakat 
travmaya yani kaza 
tara bağlı olarak da 
sonradan gelişebil 
diği, en sık görülme 
nedeninin ise şaşılık 
olduğu bildirildi.
Tıpta ambiyopi 
olarak adlandırılan 
göz tembelliğini 'her 
iki gözde veya göz 
lerden birinde 
görme keskinliğinde 
yüzde 20 ve daha 
fazla azalma olması' 
olarak tanımlayan 
Doç. Dr. Sühan 
Tomaç, doğuştan 

otan göz kusurları 
nın tam tedavi 
edilmemişse göz 
tembelliği olarak 
ortaya çıkmakta 
olduğunu kaydetti. 
Genetik kökenli , 
olabilmekle birlikte 
ailesinde göz 
tembelliği, şaşılık 
görülen çocukların 
erken yaşta göz 
muayenesinden 
geçirilmesinde fayda 
olduğunu ifade 
eden Tomaç, göz 
tembelliğinin en sık 
görü len nedeninin 
şaşılık olduğunu 

meşine mecbur 
bırakmanın da 
olabileceği 
kaydediliyor. 
Haberde, Prof. 
Hunter'ın , önlemler 
arasında, daha 
büyük uyarı etiket
leri, sağlıksız 
yiyeceklerin 
vergilendirilmesinde 
değişiklik ve hatta 
üreticileri yiyecek
lerdeki tuz, şeker 
ve yağı kesmeye 
zorlayacak 
düzenlemeleri de 
saydığı kaydedildi 

belirterek, "Kayan 
gözden gelen görün
tü çift görmenin 
önlenmesi amacıyla 
yok sayılır ve 
çocuk sadece tek 
gözüyle görmeye 
yönlenir. Bu da 
kayan gözün gör 
meşinde azalmaya 
neden olur.
Göz tembelliği, 
genellikle doğuştan 
veya erken 
çocukluk dönemin 
de gelişir ve buna 
bağlı olarak da en 
çok çocuklarda 
görülür.” dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

TEK Arıza 513 20 66
gfEK işletme 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 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Şiç). 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
Y«Hllfai|ı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23

Aslan
Dinlenme 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova <328) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (282) 655 60 31

.1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18Hat)O

C U
JI- £Û 

LU 
Û
C -

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. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı ’
Tomokay Tomografi 514 1U t>8
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 51345 21422
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 411'

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

HöbvçLeçzane
15 Ağustos 2008 Cuma 
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 20 05 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 36 SAYI : 3136

FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil)
Sahibi :7Kadri 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” Y

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFgSEIp

MatbaacIık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok, No:3/Ş^EMU&*w 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günlerı-yayınfanmaz)-—~
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Bursaspor’a Gemlik yaram 3-0

I Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursaspor, dün 
Gemlik Atatürk sta 
dında oynadığı hazır
lık maçında Kasım 
paşa'yı 3-0 yenerek 
moral depoladı.
Gemlik Bursaspor 
Taraftar Derneği’nin 
katkılarıyla özel 
maçını Gemlik'e alan 
Bursaspor, geniş 
güvenlik önlemlerinin 
alındığı sahaya taraf 
tadarının alkışları 

BİZDEN FİYAT ALMADAN 
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KA5K0 SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE 

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ 
AYRICA TURASSİST İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ 

UYGUN FİYATLAR YENİ UYGULAMAYA KONULAN 
ÖĞRETMENLER, KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERBEST TARİFESİ 
DOKTORLAR VE UYAK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA

AYRICA ÖZEL İNDİRİMLER UYGUNFİYATVE

KREDİKARTIKK10TILKSİTİMKMII kredİkarthuktibİtİiuni
BASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SIZ DEGERU GEMLİK HALKINA DUYURULUR
Merkez: Orhangazi Cö. Katlı Otopark karşısı GEMLİKTel:513 33 96
Şube: Gürle İş merkezi No: 24 GEMLİK Tel: 514 35 86
Şube: Gürle İş Merkezi No: 37 GEMLİK Tel: 51416 90

arasında geldi. 
Geçtiğimiz yıl Türksel 
Süper Liginden Bank 
Asya Birinci ligine 
düşen Kasımpaşa ile 
Türksel Liginde 
mücadele verecek 
olan Bursaspor 
arasındaki hazırlık 
maçı nedeniyle stat 
tamamen doldu.
Uğur Tütüneker'in 
çalıştırdığı Kasım 
paşa ile Samet 
Aybaba'nın çalıştır 
dığı Bursaspor ara 

sındaki maçın önce 
sinde Gemlik Taraf 
tar Derneği Başkanı 
Sinan Bozkurt 
Bursaspor takım kap
tanı Yusuf Şimşek ile 
Kasımpaşa kaptanı 
Fatih Akyel'e çiçek 
vererek başarı diledi. 
Bursaspor Kulüp 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve Bursa 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep

" -|!İ

Altepe'nin de izlediği 
maçı Yalova böl
gesinden Ergin 
Şahinoğlu yönetirken 
yardımcılıklarını ise 
Koksal Karahasan ile 
Turgay Kaan Numan 
oğlu yaptı. Maça 
Dimitar İvankov, Veli 
Acar, Yusuf Şimşek, 
Ömer Erdoğan, Guanı 
Kirita, Sercan Yıldı 
rım, Maxim Romashc 
henko, Mustafa Sarp, 
Mustafa Keçeli, Lend 
ro Gomes ve Adriano 
Mezerra 11'iyle çıkan 
Bursaspor karşısında 
Tolga Özgen, Ömer 
Hacısalihoğlu, Fatih 
Akyel, Evren Kürkçü, 
Alpaslan Kartal, Mert 
han Açıl, Mertol Kara 
Tay, Murat Akın, Rıza 
Şen, Sertan Eser, 
Desire Mavvvaye 
11'iyle çıkan Kasım 
paşa karşısında ilk 
yarıda tutuk bir oyun 
sergilemesine rağ
men Adriano'nun 
maçın 43 dakikasında 
attığı golle ilk yarıyı 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda eski 
Beşiktaşlı Gökhan 
Güleç'i alan Bursa 

ELEMAN ARANIYOR
KREŞTE TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
40 YAŞINI AŞMAMIŞ 

RİYAN ELEMANARANIYOR
Manaslır’da oturanlar tercih edilir.
Tel: 517 19 67

spor, Kasımpaşa 
kalesi önünde gol 
aramaya.başladı. 
63 dakikada gelişen 
karambolde topu 
önünde bulan Gök 
han Güleç, düzgün 
vuruşla durumu 2-0 
yaptı. Zaman zaman 
sert hareketlerin 
yaşandığı maçın bu 
skorla bitmesi bek
lenirken 90 dakikada 
kale önündeki karam- 
bolda topa son doku

I 
■

nun yine Gökhan 
Güleç oldu ve 
Bursaspor 
hazırlık maçında 
Kasımpaşa'yı 3-0 
yendi. Bursaspor'lu 
futbolcuları ilk kez 
yakından görme fır
satı bulan futbolse 
verler maçtan sonra 
uzun süre Bursaspor 
otobüsü çevresinde 
bekleyerek sevgi 
gösterisinde 
bulundular.

T MA*
«SUYUNU 

BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu 

Boşa Harcama” 
kampanyasına su 

tüketiminin önlenmesi 
için siz de katılın



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

4-5-6-78 SINIFLA* 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

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 = 51350 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SIYASİ GAZETESİ
16 Ağustos 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BııgiinBeraiKandili
Bugün Ramazan ayına yaklaşıl dığının 
habercisi olan Berat Kandili. Bir af, 
bir merhamet ve mağfiret gecesi olan 
Berat Kandili’nde müslümanlar Yüce 
Allah’ın bağışlaması dileğiyle günah 
larından arınmak için dua edecek.

Uludağ Üniversitesi Yeni Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz Gemlik Üniversitesi’ne destek verdi

Görevi sona eren Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran'ın yerine Uludağ Üniver
sitesi Rektörlüğü'ne getirilen Prof. Dr. 
Mete Cengiz, Gemlik hakkındaki 
düşüncelerini belirtirken "Gemlik'e 
üniversite yakışır" dedi. Prof. Dr. Mete 
Cengiz, Hukuk Fakültesi’nin Gemlik'e 
açılmasının da çok güzel ve yerin de 
bir karar olduğunu vurgulayarak, 
"Ancak ben yeni kurulacak üniver
sitelerin çok büyüyüp hantallaşması 
taraftarı değilim. Bunun yanında Gem 
lik'in üniversite olmasını da destekli 
yorum" dedi. Haberi sayfa 3 'de

2 İlin kişiye kömür dağıtılacak
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrl_guler@hotmail.com

Yeni Rektör’den umutlu sözler
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Uludağ 

Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mete 
Cengiz’i atadı.

Prof. Cengiz göreve başladı.
Dün, Belediye Başkanı Mehmet Turgut 

yeni Rektörü kutlamaya gittiğinde, Rek 
törün Gemlik Üniversitesi kurulmasına 
olumlu baktığına tanık olundu. Dev. 5’de

Kış sezonuna hazırlanan Sosyal Yar 
dunlaşma ve Dayanışma Vakfı fakir 
lere dağıtılan kömürü getirerek listele 
ri mahalle muhtarlarına verdi. 2 bin ki 
şiye 600'er kilo kömür dağıtımı yapıl
ması bekleniyor. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
dün açıklanan ÖSS 2008 yerleştirme 
sonuçlarına göre ilçemizde yine en 
başarılı okul oldu. Celal Bayar Ana 
dolu Lisesi’nden yapılan açıklamaya 
göre, sınava giren 139 öğrencinin 99 
u 4 yıllık yüksek öğre nim görmeyi 
başardı. Haberi sayfa 4’de

Saakasvili, geçici ateşkes 
anlaşması imzaladı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaş 
vili, geçici ateşkes anlaşmasını imzaladı. 
Anlaşma ile Rus askerleri, Gürcü toprak
larından çıkacak ancak Güney Osetya 
daki barışı koruma görevine devam ede
cek. Bununla birlikte Rus askerleri, bölge 
dışında kısıtlı da olsa devri gezme imkanı
na sahip olacak. Ayrıca anlaşmada, 
Gürcistan'ın "toprak bütünlüğüne saygı 
ya" yönelik bir ifade bulunmuyor. Bunun 
yerine Gürcistan'ın "bağımsızlığı ve ege
menliği" ifadeleri geçiyor. Yetkililer, Abaz 
ya ve Güney Osetya'nın geleceğine BM 
Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde 
karar verileceğini vurguladı. Konsey 
kararlarında Gürcistan'ın uluslararası 
sınırları tanınırken bu iki bölge Gürcistan 
içerisinde görülüyor.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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2 ün tte Mı ılağıtılacalı
Durmak yok yola devam!...

Karşı devrim girişimleriyle, eğitimsiz 
leştirme ve yozlaştırma üzerine kurulan 
siyasal politikalarla,dışa dönük ekonomi 
anlayışıyla ulus devlet giderek irtifa yitir
di..

Ne yazık ki..
Atatürk'ün attığı sağlam temellere 

karşın;
Atatürk'ün ölümünden sonra taş üstüne 

taş koymayan idare adı konsa da kon- 
masa da "sömürge devlet" olmanın zemi
nini hazırladı..

ABD... AB.. IMF..
Dünya Bankası..
Türkiye'ye içeride her dönem bulduğu 

"işbirlikçilerle" istediği gömleği giydirdi..
Şimdi...
Kızsak da..
Bağırsak da..
Köpürsek de..
Türkiye'nin dışarıdan görünüşünün pek 

de iyi olmadığını kabul etmek zorundayız..
2010 Avrupa kültür başkenti seçilen 

İstanbul için "ne kültür başkenti İstanbul 
Avrupah bile değil' diyen İngiliz GQ der
gisinden A. A Gill dışarıdan bir fotoğraf 
çekmiş..

Siyah beyazL
Allahtan öyle çekmiş..
Renkli olsa tüm çamaşırlar ortaya 

dökülecekti..
At, Avrat, Reina... başlığını vererek 

kaleme aldığı yazıda... "Gerçeğimizi" net 
olarak yüzümüze vurmuş..

Söylediklerinin hepsine milliyetçilik 
duygularınızı kabartarak katılmaya
bilirsiniz..

Ama aşırı muhafazakar milliyetçi dahi 
olsanız onaylayacağınız bölümler var..

Örneğin; "Türkler inanılmaz bir saldır
ganlıkla araba kullanıyor İstanbul öyle bir 
kent ki, her yer güvenli ama insanları 
güvenilir değil!

Sokaklarda türbanlı hatta kara çarşaflı 
kadınlarla transseksüeller birlikte yürüyor.

Bazı restoranları New York'unkilerle 
yarışacak düzeyde ama Ortaçağ'dan kalma 
karanlık köşeler de var."

Gill’in saptadığı bu gerçeklere kaçımız 
itiraz edebiliriz ..

Ya şu vurgulamalarına ne diyelim;
"Kentte birçok cami var.
Bunlar arasında belki de en görkemlisi 

Sultan
Ahmet Camii. Dışarıdan gerçekten hari

ka ama içerisi buram buram ayak kokuyor!
Temizlikleriyle övünen Müslümanlar 

Allah'ın karşısına galiba ayaklarını yıka
madan çıkıyor!

Orayı gören her turist böyle düşünüyor.
Türkiye okumamış gençleri, Kürt terörü 

ve çingeneleriyle Avrupa’nın içinde bir işçi 
sınıfı olarak kalmaya mahkûm.'

Ben Gjll'in yazısını okurken asla sinir
lenmedim..

Ama kızardım..
Çünkü Gill benim gibi gözlem yapan 

insanlardan asla farklı düşünmüyor..
Ve ..
Bizim her zaman gündeme getirdiğimiz 

ama toplumun önemli bölümünün görmez
den geldiği gerçekleri o; yabancı gözüyle 
gözümüze sokmuş..

Var mı itirazı olsan..
Evet evet AKP'yle ;
"Durmak yok..
Yola devam.."

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kış sezonuna 
hazırlanan Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
fakirlere dağıtılan 
kömürü getirerek 
listeleri mahalle 
muhtarlarına verdi. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nin 
karşısında bulunan 
boş alana boşaltılan 
ve Soma'dan 
getirilen preslenmiş 
briket kömürü 
belirienen fakirlere 
ücretsiz olarak 
verilecek.
Yaklaşık 2 bin 
kişiye dağıtılması 
beklenen Soma 
Linyit kömüründen 
alacak fakirlerin 
ikamet ettikleri 
mahallenin muhtarı
na müracaat ederek 
kendilerinden 
fiş aldıktan sonra 
kömürlerini 
alabilecekler.
Başbakanlık Sosyal

Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Genel Müdürlüğü 
tarafından TKİ 
Ege linyitleri 
İşletmesine hazır
latılan 20'şer kiloluk 
torbalar içindeki 
kömürler birinci 
derece hava kirliliği 
olan illerde

kullanılıyor. 
Üzerlerinde "Para 
ile satılmaz" yazısı 
bulunan torba 
kömürlerin önceki 
yıllarda hak sahip
leri tarafından ucuz 
bedelle başkalarına 
satıldığının tespit 
edilmesi üzerine 
bu kişiler kömür

hakkından 
faydalana
mamışlardı. 
Geçtiğimiz yıl 1200 
ton kömür getirilen 
Gemlik'te bu haktan 
yararlanacak olan 
2 bin kişiye 
600'er kilo kömür 
dağıtımı yapılması 
bekleniyor.

»ll-IİNUlklltaBNW
bayta? www.baytasinsaat.com.tr

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

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli
3+1 150m2 normal daire
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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Uludağ Üniversitesi Yeni Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz 
Gemlik Üniversitesine destek verdi YazıYORVM

'MtlİİBİllllllilf
Diş Hekimi

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Görevi sona eren 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran'ın yerine 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlüğü'ne 
getirilen Prof.
Dr. Mete Cengiz, 
Gemlik hakkındakr 
düşüncelerini 
belirtirken 
"Gemlik'e üniversite 
yakışır" dedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz'in 
rektörlüğe getirilme
si nedeniyle 
kendisini makamın
da ziyaret ederek 
kutladı ve 
başarılar diledi. 
Yeni Rektör Mete 
Cengiz, Gemlik'in 
çok geliştiğini ve 
Gemliklilerle birlikte 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
da üniversite için 
yaptığı katkıların 
bilincinde olduk
larını belirterek, 
" Yerleş keyi iki kez 
gördüm ancak 
henüz rektör olarak 
gelme fırsatım 
olmadı, inşallah 
önümüzdeki 
günlerde gelerek 
çalışmaları ve 
yapılanları yakından 
görme fırsatım 
olacak. Gemlik 
inşallah Bursa'nın 
ikinci üniversitesi

IRwMMwİmiIiiiMiiii
CHP Bursa Parti 
Okulu çalışmaları 
kapsamında yarın 
saat 13.00 de 
CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Cevdet Selvi ve 
CHP Grup 
Başkanvekili 
Kemal Anadol, 
AS Kültür 
Merkezinde 
eğitim verecekler. 
Saat 13.00 de

, Cevdet Selvi'nin

olur, çünkü üniver
site için çok ideal 
bir yer" şeklinde 
konuştu.
Daha önce 2 
dönem Tıp 
Fakültesi dekanlığı 
yapan Prof. Dr. 
Mete Cengiz, 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik'e açıl
masının da çok 
güzel ve yerin de 
bir karar olduğunu 
vurgulayarak, 
"Ancak ben yeni 
kurulacak üniver
sitelerin çok 
büyüyüp hantallaş
ması taraftarı 
değilim. Bunun 
yanında Gemlik'in 
üniversite olmasını 
da destekliyorum" 
dedi.
Yeni Rektör Prof.

"İşçi sınıfının 
sorunları ve CHP'nin 
görevi" konusunda 
vereceği dersin 
ardından saat 15.00 
de Kemal Anadol 
tarafından "CHP 
tarihi" konulu 
ders verilecek.
CHP ilçe 
Teşkilatından 
yapılan açıklamada; 
parti okulu 
eğitimine katılmak 
isteyenler için

Dr. Mete Cengiz'i 
yakından tanıdığını 
ve her zaman iyi 
ilişkiler içinde 
olduklarını 
söyleyen Başkan 
Mehmet Turgut, 
kendisinden 
Denizcilik Yüksek 
Okulu ile yerleşke 
içine belediye 
tarafından 
yapılacak olan 
yurt binasının 
hazırlanan 
projeleri istedi. 
Başkan Turgut'un 
isteğini yetkililere 
talimat vererek 
çözen rektör 
Cengiz, poliklinik 
binası içinde 
personel sıkıntısı 
yaşandığını 
bildirdi.
Yerleşke içinde 

ilçe binası önünden 
saat 12.00 de araç

kaldırılacağı 
açıklandı.

onarımı yapılmakta 
olan poliklinik 
binasının özellikle 
hemşire ve 
personel sıkıntısı 
için AKP Bursa 
Milletvekilleri 
ile temasa geçeceği
ni söyleyen Başkan 
Turgut, sorunun 
çözüme kavuşması 
için gayret 
göstereceklerini 
söyledi.
Başkan Turgut, 
ziyaretinin 
sonunda Rektör 
Cengiz'i yeniden 
kutladı ve 
"Daha önce de 
iyi ilişkilerimiz 
vardı, bundan 
sonra da iyi 
ilişkilerimizin 
devam etmesini 
istiyorum" dedi.

Hayrünnisa hanım !...
Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 

eşi Kayserili HAYRÜNNİSA Gül Hanım, 
Dolmabahçe Sarayı’nı gezmiş.

Dönemin günlük kullanımındaki eşyala 
rının sergilendiği müzeye de uğramış;

Burada beğendiği bazı objelerin 
fotoğrafını çektirmiş..

Görevliler, Hayrünnisa Gül’ün, fotoğ 
rafını çektirdiği eşyaların, restorasyonu 
yapılacak olan Çankaya Köşkü’ne istemiş.

Durum Meclis yönetimine bildirilince, 
Meclis yönetiminin de gayri resmi olarak, 
"Böyle bir girişimde bulunmayın" mesajını 
Köşk’e ilettiğini öğrendim.

Sonra kısa bir sessizlik dönemi 
yaşandı.

Ama, bir süre önce Hayrünnisa Hanım, 
bu mesajı dinlemeyerek fotoğrafını çektir 
diği eşyaları tekrar Meclis’ten istetmiş..

İstenen eşyaların sayısı 35.
Bunlar arasında, dönemin padişahları 

veya diğer saray halkı tarafından kul
lanılan sehpa, koltuk takımı, yazlıklarda 
kullanılabilen yatar kalkar tek kişilik 
koltuk, biblo, soba, avize, halı gibi eşyalar 
var.

Hayrünnisa Hanım’ın talebi için 
! Meclis’te ne işlem yapıldığı şimdilik belir

siz.
Kulağıma gelen, yazı üzerine konunun 

Köşk le bir kez de Karşılıklı Konuşulduğu;
Bu eşyalar ilgili detaylı bilgiler verilip, 

lisan-ı üslupla bunların yerinde kalmasının 
daha uygun olacağının anlatıldığı.

Bu noktada, Kültür Bakanlığı Müsteşar 
lığı’ndan gelen Mustafa İsen’in talebi 
yerinde gördüğünü öğrenmenin şaşırtıcı 
olduğunu da belirtmeli.

Hayrünnisa Hanım da, İsen de Çankaya 
Köşkü’nde ne kadar Osmanlı dönemi 
eşyaları var baktılar mı bilemiyorum.

Ama, Çankaya Köşk’ünün Cumhuriyet 
döneminin izlerini taşıdığı ortada.

Bildiğim kadarıyla, bugüne kadar Çan 
kaya Köşk’üne, müzelerden Osmanlı 
dönemi eseri taşınmamış..

Bu yolla Köşk’e, "Cumhuriyetin sem
bolü" vurgusu yapılmak istenmiş..

Şimdi bu girişimle iki şey yapılmış ola
cak:

Bir; Köşk’e Osmanlı izleri taşınacak.
İki; yerinde ve halka açık sergilenmesi 

gereken eşyalar, ait olmadıkları mekanda 
ve halka kapalı bir alanda saklanacak.

Ey halkım; göreceğiz,
Meclisin uyarılarına rağmen 

Hayrünnisa Hanimin bu başvurusunun ne 
yapılacağını izleyeceğiz; talep geri mi çe 
kilecek, gereği mi yapılacak?

Ben öz be öz Kayseriliyim ..
Hem de Sayın Abdullah Gül’den yaşça 

büyüğüm, Kayseri Lisesi 1950 mezunu 
(Gül 1968), aynı mahalleli (Hunat mah.) 
Hayrün nisa Hanımda Kayserili.. -

Büyüklerimiz ve bizler orta sınıf aileler, 
sade ve dürüst hayatımızla, yetiştik. 
Bununla da hayatımız boyunca gurur duy
duk..

Aboo..” kadanı alayım “ bacım bu 
şatafatı nereden öğrendin.

Yapma Hayrünnisa hanım kendini har
cıyorsun ne olur biz Kayserilileri harca
ma..

O nedenle, cesur birinin çıkıp Hayrün 
nisa Hanım’a, "Yapmayın bunu.

Bu yasalara aykırı, yakışık almaz...
Meclisi de Cumhurbaşkanlığını da, 

eşinizi de sıkıntıya sokar, gereksiz yeni bir 
tartışma yaratırsınız" demesi şart.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Celal Bayar Anadolu lisesi yine başarılı
2008 ÖSS Yerleştirme sonuçlarına göre başarı oranı yüzde 71.22 oldu. 

Tercih yapan 121 öğrenciden 99’u 4 yıllık fakültelere yerleşti.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi dün 
açıklanan ÖSS 
2008 yerleştirme 
sonuçlarına göre 
ilçemizde yine 
en başarılı 
okul oldu.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, sınava 
giren 139 öğrencinin 
99 u 4 yıllık

I yüksek öğrenim 
I görmeyi başardı. 
| Açık öğretim ve 

2 yıllık yüksek okul 
olmadan toplam 
başarı oranı yüzde 
71.22 oldu.
Açıklamada, bu 
yıl sınava girip 
puanlamalar belli 
olduktan sonra 
tercihlerini yapan 
121 Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisinden 
99’u tercihlerine 
göre istedikleri 
okullara yerleşti. 
Bu grubun başarı 
yüzde 81.8 olarak 
saptandı.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 2008 
ÖSS yerleştirme 
sonuçlarına göre, 
sınava giren 139 
öğrenciden çeşitli 
tıp fakültelerine 
4 öğrenci, hukuk 
fakültelerine 5 
öğrenci, mimarlık 
fakültelerine 4 

' öğrenci, bilgisayar 
1 mühendisliğine

3, uluslararası 
ı ilişkiler bölümlerini 
ı de 3 öğrenci

AYSU YILMAZ AYŞE HORAZ DUYGU ÇAL
kazandı.
Tercih edilen okullar 
arasında en çok 
Meteolorji Malzeme 
Mühendislik 
Bölümü’ne 9 
öğrenci yerleşti.

TIP FAKÜLTESİNİ 
KAZANANLAR 
Elif Şen Hacettepe 
Tıp Fakültesi 
Mehmet Ali 
Özer Karadeniz 
Tıp Fakültesi, 
Ayşe Horaz 
Çanakkale Tıp 
Fakültesi, Duygu 
Çal Pamukkale 
Tıp Fakültesi,

HUKUK 
FAKÜLTESİNİ 
KAZANANLAR 
Gülçin Aykış 
Marmara Üni.
Hukuk Fakültesi, 
Firdevs Güreşçi 
Marmara Ün.
Hukuk Fakültesi, 
Aysu Yılmaz 
Marmara Ün.
Hukuk Fakültesi, 
Enes Kılıç Selçuk 
Ün. Hukuk Fakültesi,

İLETİŞİM 
FAKÜLTELERİ
Ali Rıza Koral 
İstanbul Bilgi 
Üniversitesi İletişim 
ve Halkla İlişkiler, 
Begüm Noca 
İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler, 
Merve Orhan ve 
Gözde Mutluer 
Marmara Üni
versitesi İletişim 
Fakültesi Halkla

İlişkiler

ÇEŞİTLİ 
FAKÜLTELERE 
GİRENLER
Orkun Kaplan 
İstanbul 
Üniversitesi 
İktisat Fakültesi 
Siyasi Bilimler 
ve Uluslararası 
İlişkiler, 
Emel Telci İstanbul 
Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Siyasi 
bilimler ve 
Uluslararası 
İlişkiler, Merve 
Soytekin İstanbul 
Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Siyasi 
Bilimler ve Kamu 
Yönetimi, 
Ceren Okumuş 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi 
Mimarlık, Dilara 
Bekçe İstanbul 
Üniversitesi 
Elektrik 
Telekominikasyon, 
Hakan Altındiş 
Hacettepe 
Mühendislik 
Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği, 
Mehmet Ünal 
Yıldız Üniversitesi 
Mimarlık
Fakültesi Mimarlık, 
Cansu Kopar 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi 
İç Mimarlık, Büşra 
Dinç Uludağ 
Üniversitesi 
Endüstri Mühendis 
liği, Onur Erdem 
Kocaeli Üniversitesi 
Bilgisayar 
Mühendisliği,

ELİF ŞENBAHAR SAYKAL

ENES KILIÇ
Güncegül Işık 
İstanbul Üni. Kimya 
ve Metalürji ve 
Malzeme Müh., 
Fırat Soygan Yıldız 
Ün. makine Müh. 
Ceren Atçı Yıldız Ün. 
Kimya Müh.
N. Bahadır Buluk 
Yıldız Ün. İnşaat 
Müh., 
Nurbaki Ayaz İst. 
Ünv. İnşaat Müh. 
Polat Kurt Gazi Ünv. 
Makine Müh. Nihan 
Tekeş Uludağ Ünv. 
Makine Müh., Burak 
Doğan Abant İzzet 
Baysal Ün. 
Matematik Öğret
menliği, Salih AHmet 
Nuhoğlu Sakarya 
Ünv. Endüstri 
Mühendisliği, 
Çelikay Uğur kaya 
Marmara Unv. 
Metalürji ve 
malzeme 
Mühendisliği 
İngilizce Öğretmen
liği, Ezgi Aydın 
Yıldız Ünv. Metalürji 
ve Malzeme Müh. 
Kübra Güngör 
Ankara Üniversitesi

FİRDEVS GUREŞÇ!
Kimya Müh., Serem 
AK Sakarya Üniver
sitesi Endüstri 
Mühendisliği, 
Berk İlkem Tekin 
Eskişehir 
Osmangazi Ünv. 
Müh. Mimarlık 
Fakültesi Makine 
Mühendisliği, 
Müge Üngör 
Uludağ Üniversitesi 
Tekstil Mühendisliği, 
Pelin Kanat
İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi

ABOIME OLDUIMUZ IVIU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GULÇIN AYKIŞ 
Matematik, Ender 
Ulsuer Eskişehir 
Osmangazi 
Üniversitesi 
Müh. Mim. Fakü. 
Metalürji ve 
Malzeme Müh. 
Talha Çakır 
Kocaeli Ünv. 
Metalürji ve 
Malzeme Müh. 
Bahri Atar Eski 
Osmangazi Müh. 
Mim. Fak. Metalürji 
ve Malzeme 
Mühendisliği.

KONGRE İLANI
HİSAR MAHALLESİ NİYAZİBEY 

CAMİ YAPTIRMA VE 
YAŞATMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağanüstü genel kurul 
toplantısı 31 Ağustos 2008 Pazar günü 
saat 14.30’ da Hisar Mahallesi Akça 
Caddesi Niyazi Bey Cami altında bulunan 
dernek lokalinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde 
olağanüstü genel kurul toplantısı aynı yer 
ve saatte 7 Eylül 2008 Pazar günü yapıla
caktır.

Sayın üyelerimizin olağanüstü genel 
kurul toplantısına iştirakleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÜNDEM:
1 - Yoklama, açılış ve saygı duruşu ve 

divan seçimi
2 - Yönetim ve denetleme kurulu asil ve 

yedek üyelerin seçimi
3 - Kapanış

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yeni Rektör’den umutlu sözler....
Sunğipek Fabrikası’nın 

Uludağ Üniversitesi’ne 
devredilmesinden sonra 
başlayan süreçte gelinen 
nokta Gemlik için çok olum
lu bir noktadır.
Bunda mutlaka görevden 

ayrılan eski Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran’ın gayret ve emek
leri büyüktür.

Yeni seçilen rektörün Gemlik’teki yer- 
leşkeye bakış açısının ne olduğunu 
daha bilmiyoruz.
Ama, dün, Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut’un ziyareti sırasında yapılan 
konuşmalardan olumlu izlenimler 
aldığımızı söyleyebilirim.

Sayın Cengiz, Başkan Turgut’a yeni 
açılacak Üniversitelerin hantal bir 
yapıya kavuşmasını istemediğini belirt
tikten sonra;

“Gemlik'in üniversite olmasını da 
destekliyorum" demiş.
Benim endişem şuydu.
Bursa da bir süre önce ikinci Üniver

site Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
yaptırılacaktı.

Ancak, bu karardan vazgeçildi.
Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyük 

şehir Belediyesi Bursa’nın 2. üniver- 
setesinin Yıldırım Semtinde kurulması 
için plan değişikliği kararı aldı.
Bu karara göre Ankara yolunda bulu

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

nan Devlet Su İşleri ve Karayolları 
Arazilerinde 2. Bursa Üniversitesi 
kurulacak.
BursalI isterse bunu hızlandırabilir.
AKP’nin Bursa da 12 milletvekili var.
Üniversite açılması Bakanlar Kurulu 

kararı ve meclisten yasa çıkmasına 
bağlı.

Bu iş BursalI parlamenterler tarafın
dan kolay çözümlenir.

Peki bu Üniversite kurulursa 
Gemlik’te Yerleşkesinde 
Denizcilik Fakültesinin açıl
masından sonra Bursa’nın 2. 
Üniversitesi’nin Gemlik’te açıl
ması düşüncesinin önüne 
Yıldırım daki kurulacak üniver
site geçer mi korkusu vardı.

Ama yeni Rektörün Başkan Turgut ile 
konuşmasından çıkarılan sonuç 
Gemlikliler için umut dolu.
Bir endişeye gerek olmadığının 

işareti.
Bu bakımdan içime su serpildi. 
Uludağ Üniversitesi Gemlik 

Yerleşkesi yeni bir Üniversite için ideal 
bir yerdir.

6 yüksek okul, Hukuk Fakültesi ve 
açılacak Denizcilik Fakültesiyle kurula
cak yeni bir fakülte ilçemizde çok kari 
yerli bir üniversite durumuna gelebilir.

Rektörün Belediye ve bir vatandaş 
tarafından yaptırılacak olan öğrenci 
yurtlarını hızlandırmasını bekliyoruz.

Vatandaş, üniversiteye yurt yaptırmak 
istiyor, bir yılı aşkın bir zamandır bir 
ilerleme görülemiyor.

Bu ne biçim iştir, anlamak mümkün 
değil.

Yeni Rektör Prof. Dr. Mete Cengiz’in 
Gemlik’e güzel bakması bizi sevindirdi. 
Kendisine yeni görevinde başarılar 
diliyorum.

OzdiVek
"SiMjıtit birjdfjidf"

Tüm duaların kabul 
olması dileğiyle... 

Berat Kandiliniz Kutlu Olsun...
Hisar Mh. Ihça Altı Mevki - GEMLİK

TEL: 513 68 00

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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sümuhihis
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
4,5 yıllık görev 
süreleri içinde 
kendi partilerinden 
olsun veya olmasın 
hiçbir ilçeye ayrım 
yapmadan hizmet 
ettiklerini söyledi. 
AKP Nilüfer Kadın 
Kolları Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Başkan Şahin’i 
Tarihi Belediye 
Binası’nda ziyaret 
etti. Göreve geldik
lerinde ilk olarak 
herkesin belediye 
başkanı olacağını 
ve tüm kesimleri 
kucaklayacağını 
açıkladığını 
hatırlatan Şahin, 
4,5 yıllık süre içinde 
de bu sözlerini 
yerine getirdiklerini 
belirtti. Nilüfer, 
Mudanya ve 
Görükle gibi AKP’li 
olmayan belediye 
lere yaptıkları çalış-

I malara da değinen 
Şahin. “Nasıl, 
Osmangazi’de, 
Yıldırım’da ulaşım 

| sorununa yönelik 
çözümler aldıysak, 

I Nilüfer’i de ihmal 
etmedik. Gürsu’nun 

| nasıl altyapı 
sıkıntısının 
giderilmesine 
yönelik çalışmalar

yapıyorsak Mudan 
ya ve Görükle’nin 
de bu sorunlarını 
çözüyoruz. Biz 
adaleti şiar kabul 
eden bir anlayıştan 
geliyoruz.
Belediye 
başkanlığımızda 
adaletsiz davran
mamız düşünüle
mez. Herkesin 
ve herkesimin 
belediye başkanı 
oluyoruz, olmaya 
da devam 
edeceğiz” dedi. 
Başta il 
olmak üzere kadın 
kollarının başarılı 
çalışmalara imza 
attığının altını 
çizen Şahin, 
"Yaptığımız 
açılışlarda sîzleri 
görünce mutlu
luğum daha da 
artıyor. Sizleri 
bu tür açılışlarda 
görmek çalışma 
şevkimizi de artın 
yor. Çünkü bu bir 
takım oyunudur” 
diye konuştu.

“AKP’li olan 
ilçeleri 
kıskanıyoruz” 
Nilüfer Kadın 
Kolları Başkanı 
Kadın Necla 
Kırtan, Nilüfer’de 
yaşayanların 
AKP’li olan 
belediyeleri 
kıskandığını 
dile getirerek, 
“Tek tesellimiz 
Büyükşehir 
Belediyemizin 
ilçemize yaptığı 
yatırımlar. 
Nilüfer’in 
kuruluşu diğer 
ilçelerden daha 
modern ve planlı ' 
başladı. Ama 
buğun bu 
modernlik 
halkın yaşamını 
kolaylaştırmaya 
yönelik sürdürüle 
miyor. İnşallah 
AK ellerle 
Nilüfer daha da 
güzelleşecek” 
şeklinde duygularını 
dile getirdi.

SilililIfclIliStMIliltlIlllll
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
Daire Başkanlığı’nın 
itfaiye erlerinin 24 
saat iş, 24 saat din
lenme şeklindeki 
çalışma düzeninin 
İdari Mahkemesi’nin 
verdiği iptal kararına 
rağmen değiştiril 
mediğini öne süren 
sendikacılar, Büyük 
şehir Belediyesi 
tarihi binası önünde 
basın açıklaması 
yapmak istedi. 
Ancak sendikacılar 
belediye binasına 
yürüyüşleri sırasın
da polis engeliyle 
karşılaştı. Bunun 
üzerine sendikacılar 
oturma eylemi yaptı. 
Türk Yerel Hizmet
sen üyesi bir 
grup sendikacı, 
İtfaiye Daire 
Başkanlığımdaki 

| çalışma düzenini 
I protesto etmek

Jçin Orhanparkı’n 
I daki Büyükşehir

Belediyesi tarihi 
binası önünde basın 
açıklaması yapmak 
istedi. Atatürk 
Caddesi’nden kısa 
süreliğine slogan 
atarak yürüyen 
yaklaşık 20 kişilik 

grup, belediye bina 
sı önünde polis 
engeliyle karşılaştı. 
Sendikacılara daha 
fazla yürüyemeye- 
ceklerini ileten polis 
le, Türkiye Kamu- 
Sen il Temsilcisi Sel 
çuk Türkoğlu arasın 
da ilginç diyaloglar 
yaşandı. Trafiğin 
kapatılmasına izin 
vermeyeceklerini 
söyleyen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri ile sözlü 
atışmaya giren 
sendikacılar hak
larını aramalarının 
engellenemeyeceği
ni söyledi. Kısa sü 
ren gerginliğin adın
dan sendika üyesi 
itfaiyeciler oturma 
eylemi başlattı. 
Kamu-Sen İl Tem 
silcisi Selçuk Türk 
oğlu, yaptığı açıkla
mada; "Mahkeme 
kararına rağmen 
çalışma düzeni 
düzenlenmemiştir. 
Bu kez de 12 saat 
iş, 12 saat dinlenme 
yoluna gidilmiştir. 
Oysa Avrupa ve 
tüm dünya 
ülkelerinde itfaye 
çiler 24 saat 
çalışıp 48 saat 

dinleniyor. Bunlarda 
hiç mi utanma yok, 
Allah'dan korkun" 
dedi. Anavatan 
Partisi İl Başkanı 
Amet Kömbe'nin 
de itfaiye üniforması 
giyerek destek 
verdiği eylemde 
konuşan Türk 
Yerel Hizmet-Sen 
Bursa Şube 
Başkanı Muhammet 
Yılmaz da;
"Bugüne kadar 
yangınlarda, 
depremlerde, 
selde, fabrika ve 
orman yangınların
da günlerce can 
pahasına görev 
yapan itfaiyecilere 
zuiüm yapılıyor. 
Her platformdan 
hak ve hukuktan 
bahsedenler neden 
itfayecilerimizin 
sesini duymuyor? 
Mücadelemiz 
sürecektir, 
haklarımızı 
alıncaya kadar 
geri durmayacağız" 
dedi. Kamu-Sen 
İl Temsilcisi 
Selçuk Türkoğlu 
ve diğer sendika 
yöneticileri de 
oturma eylemine 
destek verdi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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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İMİMllS ftlunedineiad'tanTiirkhalkınaöıür

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Memur ve Emeklileri 
Derneği üyesi 
Bekir Göksel'in 
tayini nedeniyle 
düzenlenen veda 
yemeğinde duygulu 
anlar yaşandı. 
Yaklaşık 5 yıldan 
bu yana Gemlik 
Gümrük Müdürlü 
ğü'nde görev 
yapan Bekir Göksel, 
tayin olduğu

Mayına haşan Wr asker $6hii oldu
Hakkari'nin Şemdin 
li ilçesinde mayına 
basan asker 
1 asker şehit oldu. 
Alınan bilgiye göre, 
önceki gece ilçenin 
Irak sınırına yakın 
bölgede operasyon
dan dönen askerler
den Halil Güneş,

İpsala Gümrük 
Müdürlüğümdeki 
yeni görevine 
düzenlenen eğlen 
ceyle uğurlandı. 
Kurşunlu Plajı 
içinde müşterilerine 
hizmet veren 
Kumsaz Masal 
Restorant'ta 
düzenlenen veda 
yemeğine katılan 
Memur ve 
Emeklileri üyesi 
arkadaşları bol 

ilçenin Tekeli köyü 
kırsalında terör 
örgütü PKK tarafın 
dan daha önceden 
yola döşenen 
mayına bastı.
Patlamada, er 
Güneş şehit oldu. 
Şehidin cenazesi 
memleketi 

bol eğlendiler. 
Şarkılar eşliğinde 
5 yıl görev yaptığı 
Gemlik'ten 
ayrılmasına 
rağmen gönlünün 
her zaman burada 
arkadaşlarının 
yanında olacağını 
söyleyen Bekir 
Göksel, kendisine 
düzenlenen veda 
yemeği için 
arkadaşlarına 
teşekkür etti.

Osmaniye'ye gön
derilmek üzere 
Hakkari Askeri 
Hastanesine 
getirildi.
Patlamanın 
ardından bölgede 
operasyonların 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

Iran Cumhurbaşkanı 
Mahmut Ahmedine 
jad, İstanbul ziyareti 
nedeniyle yolların 
kapatılmasından do 
layı halkın zor du 
rumda kalmasından 
"üzüntü" duyduğunu 
belirterek "Ancak 
ben burada misafir
im. Ben Tahran'da 
yollarına kapatılması
na izin vermiyorum" 
şeklinde konuştu. 
Ahmedinejad, "Türk 
halkından özür dili 
yorum" dedi. 
Mahmut Ahmedine 
jad, Sultanahmet'de 
Cuma namazını kıl
madan önce düzen
lediği basın toplan
tısında kendisine 
gösterilen misafirper- 
veliğinden dolayı 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ve Türk 
halkına teşekkür etti. 
Türkiye ile doğalgaz 
ve elektrik gibi konu
larda önemli anlaş
maların yapıldığını ve 
bu anlaşmaların ya 
kın bir süre içinde 
gerçekleşeceğini 
ifade eden Ahmedine 
jad, doğalgaz ve pet 
rol gibi yatırımların 
zaman aldığını kay
detti. İran gazının 
Avrupa'ya geçişi için 
Türkiye'nin en önemli 
yollardan biri olduğu 
nu ifade eden Ahme 
dinejad, bu işbir
liğinin görüşmeler, 
yazışmalar ve anlaş
malarda konu

edildiği ve iki ülke 
yetkilileri arasında 
görüşmelerin sürdü 
ğünü söyledi.
Basın toplantısı sıra 
sında ABD'ye "saldır
gan ve zalim" diyerek 
ağır eleştiriler yönel
ten Ahmedinejad, 
ABD'nin bölgeden 
çıkması gerektiğini-, 
belirterek bununla 
oluşacak güvenlik 
boşluğunun bölge 
ülkelerince doldurul
ması gerektiğini 
söyledi.
"Irak'ı korumalıyız' 
diyen Ahmedinejad, 
İran'ın toprak bütün
lüğünün, güvenliği 
nin ve İstikrarının her 
kesin yararına oldu 
ğunu da vurguladı. 
Ahmedinejad, İran, 
Türkiye, Suriye ve 
Irak'ın komşu dört 
ülke olarak kültürden 
güvenliğe kadar çok 
sayıda alanda çok 
önemli ve süreli 
işbirliğinin yapması 
gereğine işaret etti. :- 
Ahmedinejad, "Türki 

ye'nin ilerlemesini 
bizim ilerlememiz 
gibi görüyoruz" dedi. 
-"TAHRAN'DA 
YOLLARIN 
KAPATILMASINA 
İZİN VERMİYORUM" 
İran Cumhurbaşkanı 
Ahmedinejad, ziyareti 
nedeniyle İstanbul'da 
alınan ve tepkiye 
neden olan sıkı trafik 
önlemleri konusunda 
ne düşündüğü sorul
ması üzerine, "Evet, 
ben de duydum ve 
çok üzüldüm" dedi. 
Çok sayıda insan ve 
turistin zor durumda 
kaldığını ifade eden 
Ahmedinejad,
"Ancak betn burada 
misafirim. Ben Tah 
ran'da yolların kapa 
tılmasına izin ver 
miyorum" şeklinde 
konuştu. Bu tür 
önlemlerin terör 
tehdidi nede niyle 
alındığını belirten 
Ahmedinejad, 
“Türk halkından 
özür diliyorum" 
dedi.

Gemlik’te bulunan
Fabrikamızda 

çalışacak vasıfsız 
Bay ve Bayan 

Elemanlar alınacaktır.
VERONA MERMER SAN.

Tel. 514 20 21

ÇAKICI 
CENAZE 

MALZEMELERİ
Balıkpazarı 2 Nolu Cadde de 

hizmetinize açıldı
Her çeşit cenaze malzemesi 

Adrese teslim edilir.
M-YTLW

Bu işyeri Gemlik Belediyesinden emekli 
Selahattin Çakıcı tarafından açılmıştır.
Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cadde 
Sinema Sok. çıkmazı ■ GEMLİK

TEL.: 0535- 354 19 99

3+1,156 m2 Dublex 
3+1,153 m2 Daire 
2+1,100 m2 Daire

Tel: 0 532 - 513 2012
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Otomobil 
devrinden 

çıkan kavgada 
kan aktı

Bursa'mn merkez 
Gürsu ilçesinde bir 
galerecide otomobil 
devri meselesinden 
çıkan kavgada bir 
kişi silahla, bir kişi 
de tabanca 
kabzesinin başına; 
vurulmasıyla 
yaralandı.
Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kurtuluş 
Mahallesi Atatürk 
Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
bir oto galericisine 
gelen N.Y. (37), 
otomobil devri 
nedeniyle işletme 
yetkilileriyle 
tartışmaya

başladı.
Tartışmanın 
kavgaya dönüşme
siyle N.Y., taban- a 
çayla ateş 
etmeye başladı.
Ş.A.Ş. sol 
elinden 
yaralanırken 
tabancayı eline 
alan M.A.Ş. de 
tabancanın 
kabzesiyle 
N.Y.'nin kafasına 
vurdu. Yaralanan 
2 kişi hastaneye 
kaldırıldı.
Olayda galeride 
bulunan otomo
billerde de maddi 
hasar meydana 
geldi. Olayla ilgili 
başlatılan soruş
turma sürüyor.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'mn merkez 
Nilüfer ilçesinde 
iki otomobilin 
çarpışmasıyla 
meydana gelen 
trafik kazasında 
3 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Demirci

Mahallesi Çalı Yolu 
üzerinde meydana 
gelen kazada İhsan 
Aydın (35) yöneti
mindeki 16 BDZ 26 
plakalı otomobile 
Ihsan Ergörünlü'nün 
(39) kullandığı 
16 BZ 350 plakalı

otomobil çarptı. 
Kazada İsa Aydın 
(27) ağebeyi 
Musa Aydın (29) ile 
İbrahim Hamitoğlu 
(27) yaralandı.
Yaralılar olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ambulan

sı ile hastaneye 
kaldırıldı. Her iki 
otomobil sürücüsü 
de ifade vermek 
üzere polis merke 
zine götürüldü. 
Kazayla ilgili 
başlatılan soruş
turma sürüyor.

Kahvehanede kavga: 2 yaralı
Bursa'mn merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir kahvehanede 
çıkan kavgada 
bıçakla yaralanan 
2 kişi hastanelik 
olda.
Edinilen bilgiye

göre, Yeşilyayla 
Mahallesi Yeşilyayla 
Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
bir kahvehanede 
meydana gelen 
olayda, Bekir 
Ç. (33) ve ağabeyi

Selahettin Ç. (40) 
bıçakla yaralandı. 
Olayın ardından 
otomobille 
kaçmaya çalışan 
şüpheliler 
Lokman D. (22) 
ve Yıldırım B. (22)

polis tarafından 
gözaltına alındı.
Olay sırasında 
kahvehanede maddi 
hasar meydana 
gelirken polis, olayla 
ilgili çek yönlü 
soruşturma başlattı.

Altın Bulmak isterken öleceklerdi
Konya'da jandarma 
ekipleri, altın bul
mak için patlayıcı 
madde kullanan ve 
patlamada kendileri
ni yaralayan 4 kişiyi 
yakaladı. Yakalanan 
4 kişiden Tinin 
tedavisi yapılırken,

3'ü çıkarıldığı mahke 
meçe tutuklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, B.Ö. isimli bir 
kişinin yaralı olarak 
Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne getir
ilmesinin ardından

olayı değerlendiren 
Selçuklu İlçe Jan 
darma Komutanlığı 
ekipleri, yaranın pat
lama sonucu mey
dana geldiğini belirl 
edi. Bunun üzerine 
araştırmasını 
sürdüren jandarma

ekipleri, Yükselen 
beldesi Tavşançalı 
mevkisinde H.U., 
E.T., B.Ö. ve S.K.'nın 
patlayıcı madde 
kullanarak altın 
aradığı m ve bu sıra
da patlama yaşan 
dığını tespit etti.

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGftGC BROKGRİ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Kayıkhane’de eşyalı talebeye Kiralık ev (Deniz kenarı)_ _

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

i

$

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

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.

£

i

1 Madde ÖZALP
I Tel : 513 24 74 Fax: 514 1 O 21 |

Kızının kına Hecesinde vuruldu
Bursa'mn merkez 
Nilüfer ilçesinde 
bir kişi, kızının 
kına gecesi için 
düzenlenen 
eğlencede çıkan 
kavgada kimliğr1 
belirsiz kişi 
tarafından kuru 
sıkı tabancayla 
vuruldu.
Hastaneye kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, 
polis silahı ateşle 
yen zanlıyı arıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Konak 
Mahallesi 1.
Bulut Sokak'ta 
Cüneyt Ü.(50)'

nün kızı için 
kına eğlencesi 
düzenlendi. Eğlence 
sırasında kimliği 
belirsiz bir kişi, çok 
gürültü olduğunu 
söyleyerek Cüneyt 
Ü.'ye bağırmaya 
başladı. Cüneyt Ü., 
kına gecesinin kısa 
sürede biteceğini 
söylemesine 
rağmen ikna olma 
yan kişi, gençlerle 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın büyü 
mesiyle birlikte 
Cüneyt Ü., çocuk
larını ve kavga 
edenleri ayırmak 
istedi.
Bu sırada iki el silah

sesi duyuldu. 
Sırtında yanma 
hisseden Cüneyt Ü., 
koşarak eve gidip 
112 Acil Servis 
ambulansı çağırdı. 
Hastaneye 
kaldırılan Cüneyt 
Ü.'nün kuru 
sıkı tabancayla 
vurulduğu 
belirlendi.
Yaralının sağlık 
durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken polis, 
kına gecesinde 
silah kullanan 
kimliği belirsiz 
zanlının yakalan
ması için soruştur
ma başlattı.

Üniversite öğrencisi nene kaza kurbanı
Bursa'da geçtiğimiz 
hafta geçirdiği trafik 
kazasından ağır 
yaralanarak Devlet 
Hastanesi'ne kaldı 
rılan bilgisayar 
mühendisliği öğren
cisi genç, tedavi 
gördüğü hastanede 
hayatım kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Altınova 
Mahallesi Yeni

Yalova Yolu ile 
Kader Sokak'ın 
kesiştiği noktada 
meydana geldi. 
İstanbul yönüne 
seyreden Cavit 
E.(31) idaresindeki 
16 FU 428 plakalı 
otomobil, Kader 
Sokağı'na kontrollü 
olarak dönüş 
yapmak isterken 
Ersin M. (19) 
idaresindeki 
16 L 2131 plakalı

otomobille çarpıştı. 
Kontrolden çıkan 
16 L 2131 plakalı 
otomobil yol 
kenarında bulunan 
beton elektrik 
direğine çarptı. 
Otomobilin arka 
koltuğundan ön 
cama fırlayan Sedar 
Kurt (21) ile arka 
daşı Cemil Tunca 
(21) yaralanarak 
Devlet Hastane
si'ne kaldırıldı.
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İssizler onlusuna 
41 bin yeni nefer

Türkiye genelinde 
işsiz sayısı Nisan- 
Haziran döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 41 
bin kişi artarak 2 
milyon 164 bin 
kişiye yükseldi. 
İşsizlik oranında ise 
herhangi bir 
değişim olmadı 
ve yüzde 8.9 
seviyesinde 
gerçekleşti.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, kentsel 
yerlerde işsizlik 
oranı 0.1 puanlık 
artışla yüzde 
11, kırsal yerlerde 
ise 0.2 puanlık aza
lışla yüzde 5.6 oldu. 
Açıklamada şu 
bilgiler verildi: 
"Türkiye'de tarım 
dışı işsizlik oranı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 

herhangi bir 
değişim göster 
meyerek yüzde 
11.5 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 
Bu oran erkeklerde 
geçen yılın 
aynı dönemine 

göre 0.1 puanlık 
azalışla yüzde 10.3, 
kadınlarda ise 
değişmeyerek 
yüzde 15.7 
olmuştur.
2008 yılı Mayıs 
döneminde istih
dam edilenlerin 
sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine 
göre 434 bin kişi 
artarak, 22 milyon 
277 bin kişiye 
yükselmiştir. Bu 
dönemde tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 8 bin kişi 
azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı ise 442 bin 
kişi artmıştır.

1 K
A

YI
P 

1

Bursa Mimar Sinan Anadolu Teknik Lisesi, 
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’nden 

aldığım tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Kader GÜLER

DEVREN KİRALIK
İsdeğişilüiğiDedeniyle 

faal Unla Emin Dalkıran 
MnıMMon) 

DEVRENKllALIKCAfElRüyamCale] 

0.5355181416-0.M2593 61 51

SATILIK DAİRE
Denize sıfır, 3 yatak odalı 

135 m2 İki cepheli ve 
2 balkonlu bahçeli otoparklı 

lüks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

Tel: 51318 99 GSM: 0.533 356 44 39

ABONE OLDUNUZ MU?
■mUKmaa ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te bulunan 

fabrikamızda 
çalıştırılmak üzere 

LİSE MEZUNU 
BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 

ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ARANIYOR

VERONA MERMER SAN.

Tel: (0.224) 514 20 21

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
HANCOCK
LANETLİ RUHLAR

SATILIK 
VEYA KİRALIK

UMURBEY’DE 
SATILIK VEYA 
KİRALIK VİLLA
Tel: 573 38 88 

GSM 10 532 312 22 39
(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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Bursa’ya Futbol Okulu yapılacak
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursaspor Özlüce 
Tesisleri'nin kapalı 
spor salonu, futbol 
okulu ve yeni 
antrenman 
sahalarının yer aldığı. 
2. etabına 2009 
yılında başlayacak
larını açıkladı. 
Türkiye Futbol 
Adamları Derneği

(TURFAD) Bursa 
Şubesi Yönetim 
Kurulu, Başkan 
Şahin'i tarihi 
belediye binasında 
ziyaret etti. TÜRFAD 
Bursa Şubesi 
Başkanı Adem 
Vural, yönetim kuru
lu üyeleriyle birlikte 
ziyaret ettiği Başkan 
Şahin'i Bursa'ya ve 
Türk futboluna 
hizmetlerinden 

dolayı tebrik etti. 
Vural, Şahin'in çalış
malarını bir BursalI 
olarak takdirle 
karşıladıklarını 
ifade ederek, 
"Başkanımız projeye 
doymuyor. Bursa'ya 
her gün bir başka 
güzellik kazandırıy
orsunuz. Bunu her 
platformda, 
yazılarımızda dile 
getiriyoruz. Bu 

güzelliklerin artarak 
devam etmesini 
diliyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin de, 
Bursaspor'un 
Bursa'nın değeri 
olduğunu belirterek, 
bir kentin markalaş- 
ması yolunda o 
kentin spor 
kulübünün de 
başarısının önemini ■ 

vurguladı. Bu 
düşünceyle sadece 
Bursaspor'un değil 
diğer amatör kulüp
lerin de yanında 
olduklarını ifade 
eden Şahin, "Özlüce, 
Bursaspor'a 
yakıştı.Bu güzelliği 
daha da artıracağız. 
Kapalı spor 
salonu, futbol 
okulu ve yeni 
antrenman

sahaları gibi 
bölümlerin yapımını 
2009 bütçesine 
aldık. Gelecek 
yıl yeni bölümlerin 
inşaatını 
bitirdiğimizde 
Bursaspor, sadece 
Türkiye'de olmayan 
değil, dünyanın 
önde gelen kulüp
lerinin imkanlarına 
kavuşacak" 
diye konuştu, s

Bu gece 'Parçalı fty 
Tutulması’yaşanacak

Yurt ve burs başvuruları başladı

Bu gece Ay'in bakır 
renginde görüne 
ceği "Parçalı Ay 
Tutulması" yaşana 
cak. Türkiye'den de 
çıplak gözle izlene 
bilecek tutulma, 
21.24'te başlayacak 
ve gece 00.10'da 
gerçekleşecek. 
Ankara Üniversitesi 
(AÜ) Rasathane 
si'nin tutulma 
nedeniyle düzenleye 
ceği etkinlikte Baş 
kentliler, telesko
plarla gökyüzünü 
izleyebilecek. 
AÜ Rasathanesi 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
Ay tutulması, 
Dünya'nın Ay ile 
Güneş arasında bir 
noktada bulunması 
sonucu, Ay'ın 
Dünya'nın gölge 

| konisinin içerisinde 
I* kalması ile gerçek

leşiyor. Ancak 
Ay'ın Dünya etrafın
daki yörüngesi 
ile Dünya'nın 
Güneş etrafındaki 
yörüngesinin arasın 
daki açı nedeniyle 
her tutulmada Ay, 
Dünya'nın tam 
gölge konisine

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

girmeyebiliyor. 
Bu durumda 
gerçekleşen 
tutulma "Parçalı 
Ay Tutulması" 
olarak adlandırılıyor. 
Bu gece gerçekleşe
cek "Parçalı Ay 
Tutulması" 
Dünya'nın neredey 
se tümünden 
görülebilecek. 
Ancak Türkiye, 
tutulmanın tamamı 
mn gözlenebileceği 
bir bölgede 
bulunması 
dolayısıyla şanslı 
olarak değer
lendiriliyor.
AÜ Rasathanesi, 
bu özel gök olayını 
AnkaralIlarla 
paylaşabilmek 
amacıyla bir dizi 
etkinlik düzenliyor. 
Tutulmayı izlemek 
isteyenlerin

16 Ağustos'u 
17 Ağustos'a 
bağlayan gece 
TSİ 00.00 dolayların
da çıplak gözle 
izleyebileceği 
bu gök olayında, 
Rasathanenin 
etkinliğine katılacak 
olanlar da uzman 
astronomlarla 
sohbet etme, 
teleskoplardan 
gökyüzüne 
bakma ve popüler 
gökbilim konuların
da sunumlar^din- 
leme olanağına 
sahip olacak.
Etkinlik programına 
ve rasathaneyle 
ilgili tüm ulaşım 
ve iletişim 
bilgilerine 
"http://rasathane. 
ankara.edu.tr" 
adresinden 
ulaşılabilecek.

Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumundan 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
2008-2009 öğrenim 
döneminde 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Sınavına girerek, 
bir yükseköğretim 
programına 
girmeye hak 
kazanan hazırlık ve 
1. sınıf öğrenci
lerinden Yüksek 
Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna 
bağlı yurtlarda 
barınmak, burs, 
öğrenim ve katkı 
kredisi almak 
isteyen öğrencilerin, 
15-24 Ağustos 2008 
tarihleri arasında 
"www.osym.gov.tr" 
internet adresinden 
müracaat etmeleri 
gerektiği bildirildi. 
Açıklamaya göre, 
yurt başvuru 
sonuçları YURT

HıbrıtoıtsısKsaBtcısjaiMf
En az ortaokul veya 
sekiz yıllık ilköğre
tim okulu mezunu, 
en az 16, en fazla 
ise 26 yaşları 
arasında olması 
şartı aranan genç 
sanatçıların ses ve 
sazdan (Bağlama, 
Kaval, Mey, Tar, 
K.Kemane, Klarnet 
ve Vurmalı Çalgılar) 
birini belli bir 
düzeyde icra ede
bilecek düzeyde 
olması gerekiyor.

KUR'un "www.kyk. 
gov.tr" adresinden 
duyurulacak.
Yurtlara asıl 
listeden girmeye 
hak kazanan 
öğrencilerin 
kayıtları 1-12 Eylül 
2008 tarihleri 
arasında yapılacak. 
Asıl listeden kayıt 
yaptıramayan 
öğrencilerin yerine 
yedek listeden 
öğrenci ahırıma 
15 Eylül 2008'den

Gençlik Korosu’na 
alınacak elemanların 
ayrıca yeterli 
müzikal işitme ve 
sese sahip olması 
da aranan diğer 
kriterler arasında. 
Sınav için kayıt yap
tıracakların 1 Eylül 
Pazartesi gününden 
29 Eylül Pazartesi 
mesai bitimine ka 
dar, Atatürk Kültür 
Merkezi, Devlet 
Türk Halk Müziği 
Korosu 

itibaren başlanacak. 
Yedek listeler, 
her 5 günde 
bir bölge 
müdürlüklerinin 
bulunduğu illerde 
bölge müdür
lüğünce, bölge 
müdürlüklerinin 
olmadığı diğer 
il ve ilçelerde ise 
yurt müdürlükle 
rince ilan edilecek. 
Yurtlar 8 Eylül 
2008'de hizmete 
açılacak.

Müdürlüğü'ne baş 
vurması gerekiyor. 
Sınavlar ise 11-12 
Ekim tarihinde yine 
Atatürk Kültür 
Merkezi, Devlet 
Türk Halk Müziği 
Korosu Müdürlüğü 
salonunda yapıla
cak. Başvurma 
koşulları için ayrıntı 
bilgiler Kültür ve 
Turizm Bakanhğı’nın 
resmi internet 
sitesinden 
öğrenilebilecek.

http://rasathane
ankara.edu.tr
http://www.osym.gov.tr
http://www.kyk
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İshal deyip geçmeyin Peynir dişin çürümesini engelliyor
Trabzon Numune 
Hastanesi'nden En 
feksiyon Hastalık 
lan ve Klinik Mikro 
biyoloji Uzman Dr. 
Selçuk Kaya, yaz 
aylarında artış gös 
teren ishalin bariz 
bir enfeksiyon has 
talığından kaynak 
lanması durumunda 
uygun anti-mikro- 
biyel ilaçlarla tedavi 
edilmesi gerektiğini 
aksi takdirde isten
meyen sonuçlara 
yol açabileceğini 
söyledi.
Özellikle yaz mevsi
minde bçslenm? 
alışkanlıklarında 
önemli değişimler 
görüldüğünü ve bu 
durumun da bağır
sak florasında 
değişimlere yol 
açtığını kaydeden 
Dr. Selçuk Kaya, 
buna bağlı olarak 
bağırsak enfeksiy
onlarının görülme 
sıklığının da art
tığını kaydetti. 
Bağırsak enfeksiy
onlarının en önemli 
belirtisinin ishal 
şeklinde 
görüldüğünü dile 
getiren Dr. Kaya, 
“Sıcak havalarda 
kaybedilen sıvı mik
tarı fazladır. Kişi bu 
sıvı kaybını gider
mek isteyecektir.

Ancak alınan 
sıvının temizliğine 
dikkat etmek 
gerekir. Bunun 
yanında yaz ayların
da aperatif yeme 
alışkanlıkları da ön 
plana çıkar. Açıkta 
satılan içecek ve 
yiyecekler, çiğ 
olarak ve kabuğu 
soyulmadan 
tüketilen yiyecekler, 
başta ishal olmak 
üzere çeşitli bağır
sak enfeksiyonları
na yol açabilir” 
dedi.İshalde bol ve 
sulu dışkılama 
sebebiyle sıvı kay- 
bırjn çok yüksek 
olduğunu belirten 
Dr. Kaya, “İshalde 
yüksek miktarda su 
ve tuz kaybedildiği 
için dilde ve ağızda 
kuruma meydana 
gelir. Kaybedilen bu 
sıvı ve tuzlar tekrar 
yerine konulmazsa 
tansiyon düşük
lüğüne, halsizliğe 
ve bitkinliğe yol 
açar. Çocuklar ile 
yaşlılarda daha 
tehlikeli olan bu 
süreçte kaybedilen 
sıvının dengelen
memesi böbrek yet
mezliğine ve isten
meyen başka 
sonuçlara sebep 
olabilir” şeklinde 
konuştu.

Şekerli gıda alındık
tan sonra yenilecek 
bir parça peynirin, 
şekerin dişleri 
çürütme etkisini 
giderme açısından 
son derece önemli 
olduğu bildirildi. 
Türk Diş Hekimleri 
Birliği Genel Başkan 
Vekili Prof. Dr. Murat 
Akkaya, özellikle 
şekerli ve asitli 
gıdalar ile dişler 
üzerine yapışıp 
kalan, kolay temi
zlenemeyen mad
delerin diş sağlığı 
için sakıncalı 
olduğunu belirtti. 
Bunları tamamen 
kesmek yerine bel iri:

Yaz depresyonu artırıyor
Sıcak havaların hala 
devam ettiği şu 
günler, insanın 
ruh sağlığını 
olumsuz etkiliyor. 
Herhangi bir psiko 
lojik rahatsızlığı bu 
lunmayanların bile 
depresyona yakalan
ma riskiyle karşı 
karşı olduğunu belir 
ten uzmanlar, kişinin 
böyle durumlarda 
kalp krizi geçirdiğini 
zannettiğini hatta 
bayılacak gibi oldu 
ğunu vurguladılar. 
Uzmanlara göre, 
sıcakların neden 

bir düzen içinde 
tüketmenin daha 
doğru olacağına 
dikkati çeken 
Akkaya, şekerli, 
yapışkan ya da asitli 
gıdaların 3 ana öğ<.n 
içinde tüketilmesini 
önerdi.Öğün 
aralarında elma, 
havuç gibi sert, diş
leri temizleyecek, 
ancak dişlere zarar 
vermeyecek gıdalar 
yenilmesi gerektiğini 
vurgulayan 
Akkaya, şöyle 
konuştu: 
"Şekerli, yapışkan 
gıda yendikten 
sonra dişlerin 
fırçalanması • 

olduğu depresyon
dan kurtulmak için 
serin ortamlarda 
bulunmak, bol sıvı 
içmek en etkili yön
tem. Evlilik ve Aile 
Terapisti İlkim Ö, 
hava sıcaklıklarının 
günden güne arttığı 
yaz mevsiminin 
insanları hem ruh
sal, hem de fiziksel 
olarak olumsuz etk
ilediğini ifade 
ederek, "Normalde 
de insanlar sıcağın 
verdiği etkiyle daha 
sinirli olurlar, agresif 
olurlar, tepkilerini

mümkün değilse, 
ağız suyla çalkalan
malı. Yine şekerli 
gıda yenildikten 
sonra ağza atılacak 
bir parça peynir, 
şekerin dişi çürütme 
etkisini gidermesi 
açısından son 
derece önemlidir. 
Yer fıstığı da içer
iğindeki fosfat 
nedeniyle çerez türü 
yiyecekler arasında 
diş dostu olarak 
nitelendirilen bir 
besindir. Rafine 
edilmemiş hububat 
(beyaz undan 
yapılmış ekmek yer
ine kepekli esmer 
ekmek) diş sağlığı 

daha sert dile 
getirirler" dedi. 
Yaş ve cinsiyet 
ayrımı yapmayan, 
bebekleri bile etk
ileyen aşırı sıcak
ların psikolojik 
rahatsızlıkları olan
ları daha çok etk
ilediğini ifade eden 
Öz, "Menopoz, 
ergenlik, andropoz 
dönemindeki erkek
ler, panik atak, 
depresyon, akıl 
hastalarının sıcakla 
arası iyi değil. 
Bunaltıcı sıcaklarda, 
kişi, aslında yaşa

açısından tercih 
edilmelidir." 
Diş çürüğünün 
Türkiye'de gelişmiş 
ülkelere oranla daha 
fazla görüldüğüne 
işaret eden Akkaya, 
"Bunun nedeni, hem 
küçük yaşlardan 
itibaren başlaması 
gereken koruyucu 
programlarının 
uygulanmaması hem 
de günümüzde hazır 
gıda endüstrisinin 
gelişmesiyle birlikte 
çürük oluşturacak 
yiyecek ve içecek
lerin tüketiminin art
ması, beslenme 
alışkanlıklarının 
değişmesidir" dedi.

madığı duyguları 
yaşıyormuş gibi 
hisseder. Kalp krizi 
geçirdiğini, bayıla
cağını düşünen 
insanlar olur.
08:59 uykusuzlukta 
bedenin daha 
yorgun olmasına 
neden olur.
Ancak bu depresyon 
etkisinden kurtul
mak mümkün.
İnsanların serin 
ortamları seçmeleri, 
bol sıvı içmeleri 
ve çok geç yatma
maları gereklidir" 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

IV!

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 66
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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.Savcıhğı 5131053
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)tt! m i m m e 

■■

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 1/B 

Tel: 513 37 16 GEMLİK

Gemlik Korta
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3137 

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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Yeni av sezon» hugün acılıyor Gökhan Özeı (emNUiler
Merkez Av 
Komisyonu karan 
ile Bursa’da yeni 
av sezonu 
bugün açıldı. 
Gemlik Merkez 
Avcılık Kulübü 
Başkanı İsmail 
Dursun, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
yeni av sezonunun 
bütün avcılara 
hayırlı olmasını 
diledi.
Sürdürülebilir av 
ve yaban hayatının 
temelinin yaban 
hayvanların yaşa
malarına saygıdan 
geçtiğini belirten 
Dursun, 2008-2009 
av sezonunda böl
gemizde ayı, keklik, 
karabakal ve vaşak 
avının yasak 
olduğunu hatırlattı. 
Av teskeresi avlama 
kartı avlanma pulu 
olmayan avcıların 
ava gidemeyecekleri
ni, yakalandıkları 
takdirde yüksek mik
tarda cezalar öde
mek zorunda kala
caklarını söyleyen 
Gemlik Merkez

ite iııluaım haılaııı

Avcılık Kulübü 
Başkanı İsmail 
Dursun, “Vurulması^ 
yasak olan bir ayıyı 
vuran 18 bin 500 
YTL, atmaca ve 
doğan avı yapanlar 
6 bin 500 YTL, kurt 
vuranlar 900 YTL, 
vaşak avı yapanlar 
ise 5 bin 250 YTL 
para cezasına 
mahkum olabilecek
leri gibi ayrıca tüm 
av malzemelerine de 
yasa gereği el konu
lacağını hatırlattı, 
emlik Merkez Avcılık 
Kulübü Başkanı

İsmail Dursun, 
yeni av sezonunda 
avlanma günlerinin 
cumartesi pazar ve 
çarşamba günü 
olduğunu da hatır
latarak, aha geniş 
bilgi almak isteyen
lerin yaban hayatı 
müdürlüğü ve avcı 
derneklerine 
başvurabileceklerini 
söyledi. İsmail 
Dursun, Gemlik’ten 
513 23 20 
Bursa’dan 
211 40 90 nolu 
telefonlardan da 
bilgi edinebilecekleıtjy 
ni bildirdi.

BİZDEN FİYAT ALMADAN 
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01.08,2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ve RENT E UR HİZMETLERİ 
AYRICA TURASSÎST İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ

UYGUN FİYATLAR YENİ UYGULAMAYA KONULAN 
ÖĞRETMENLER, KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGURTASISERREST TARİFESİ 
DOKTORLAR VE OYAK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGURTALARINDA

AYRICA ÖZEL İNDİRİMLER UYGUN FİYAY VE

Haziran ayının 
ortasında çıkarttığı 
'Bize Aşk Lazım' 
albümünden sonra, 
'Türkiye'nin En Çok 
Dinlenen' 3 şarkıdan 
biri olma özelliğini 
haftalardır elinde 
tutan Gökhan Özen 
durmak bilmiyor. 
Temmuz ayında her 
gün Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde 
konser veren 
Gökhan Özen, 
Ağustos ayını da 
aralıksız konser ile 
geçiriyor.
6 Ağustos İstanbul 
İnönü Stadı'nda 
muhteşem bir 
konser vermeye 
hazırlanan 
Gökhan Özen, 
22 Ağustos' da 
Derince Anfi 
Tiyatrosunda olacak. 
23 Ağustos 
Gemlik Festivali'nde 
sahneye çıkacak 
olan sanatçı, 24 
Ağustos'ta da 
Bursa Övaakça 
Festivalinde, 
30 Ağustos'ta İzmit 
Şekerpınar'da 
Zafer Bayramı 
Kutlamalarında 
Halk konserleri 
verecek.
Gökhan Özen,

Eylül ayında da yeni 
albüm için hazırlık
lara başlayacağının 
müjdesini verdi.
Yepyeni şarkılardan 
oluşan güzel bir 
albüm hazırlaya
cağını söyleyen 
Gökhan Özen, 
'Sevenlerim 
önümüzdeki yaza 
yeni şarkılar istiyor

benden.O yüzden 
bu yaz verdiğim 
muhteşem 
konserler 
sonrasında küçük 
bir tatil sonrasında 
hemen çalışmalara 
başlayacağım.' 
diyerek bol 
sürprizli bir albüm 
hazırlayacağını 
belirtti.

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

FİYATLARLA
1 SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset 
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 51396 83 Fax : (0.224) 513 3595

ELEMAN ARANIYOR
tuglıtunıgiMmlNuılıiiDlmıurnıslılıuıı

BASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 
BEVLET BESTEKLİ TABIM SİGBRTASI İLE HİZMETİNİZBEYİZ
SIZ DEGERU GEMLİK HALKINA DUYURULUR
Merkez: Orhangazi Od. Katlı Otopark karşısı GEMLİK Tel: 513 33 96
Şube: Gürle iş Merkezi NO: 24 GEMLİK Tel: 514 35 86
Şube: Gürle İş Merkezi No: 31 GEMLİK Tel: 51416 90

KREŞTE TEMİZLİK İŞLERİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

40 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Manastır’da oturanlar tercih edilir.
Tel: 51719 67

I 

“SUYUNU

BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu 

Boşa Harcama” 
kampanyasına su 

tüketiminin önlenmesi 
için siz de katılın



o ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
2o<rV 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

Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orbangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

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

4-5-6-78 SINIFLA*

25 Ykr.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
18Ağustos 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com

İMııMıl
İlçemizde bulunan bazı fırıncılar, 
ekmek fiyatlarını düşürerek rekabet 
ortamı yarattılar. 300 gram ekmek 75 
Ykr yerine 50-60 Ykr’den satılıyor. 4’de

Dere boyundaki esnaf Hürriyet Caddesi’nde hizmet verecek

Salı Pazarı nda asfalt üııısaotolıiisleıiislıtle 
Meyılanı’nılaii Kalltıvor

çalışmaları başladı
İlçemizde Derebo 
yu’na kurulan Salı 
Pazan’nın Eşref 
Dinçer Mahallesi 
tarafında başlatılan 
asfalt çalışmaları 
nedeniyle burada 
bulunan Sah Pazarı 
esnafı tezgahlarını 
Hürriyet Caddesi 
üzerine kuracak. 
Çalışmaların yak
laşık 20 gün süre
ceği bildirildi.
Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri guler@hotmail.com

Yollar kimindir?
Tabelada bir yazı "Kazı çalışmaları için 

rahatsızlık verdiğimizden dolayı özür 
dileriz.”

Evet bir süredir, TEDAŞ tarafından elekt 
rik kablolarının toprak altına alınması 
nedeniyle ilçenin merkezinde hummalı bir 
çalışma var. Bu tabela işi yapan firma 
tarafından konmuş. Devamı sayfa 5’de

3 Nala Sağlık Ocağı 
açılışa hazırlanıyor 

İlçemizin en kalaba 
lık mahallelerinden 
olan Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yap
tırılan 3 Notu 
Sağlık Ocağı'nda 
çalışmalar son 
aşamaya geldi.
Haberi sayfa 2'de

Gemlik Bursa arasında yolcu taşıyan oto
büslerin bulunduğu Atatürk Parkı’nda baş 
latılan TEDAŞ tarafındanbaşlatılan elektrik 
kablolarını yer altına alma çalışmaları ne 
deniyle otobüsler geçici olarak İskele Mey 
dam’ndan hareket ediyor. Haberi sayfa 3’de

17 Ağustos 1999’dâ yaşanan Mârmarâ 
depreminde hayatini kaybedenler jmıldı

Türkiye'nin yünle 
92'si denrem riskiyle 

karşı karşıya’
j17 Ağustos 1999’da meydana gelen ve bin- 
j lerce kişinin ölümüne neden olan büyük 
[felaketin 9.yıldönümünde depremde hay
atını kaybedenler anıldı. Dün, deprem şehit
leri ziyaret edilerek mevlit okutuldu, anma 
yürüyüşleri yapıldı. Yapılan açıklamada, 
Türkiye’nin yüzde 92’sinin, ülke nüfusunun 
da yüzde karşı
karşıya olduğunu

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Hayalimizdeki gün...
Başbakan kimden korkuyor?
Vatandaştan mı?
80 kişilik koruma ordusu, 30 araç..
ABD Başkanı da öyle ..
Bu önlemler niye..?
Çok mu gerekli?
Aslında değil..
Ağaçlar..
Bitkiler.
Hayvanlar..
İnsanlar..
Uluslar dünyanın varlık nedeni..
Ne var ki..
İnsanlar, ağaçları, bitkileri, hayvanları, 

ez cümle ne varsa tümünü, daha acısı 
kendi kendisini kırıyor, tüketiyor, yok edi 
yor..

Yaşamak için öldürüyor..
Yükselmek için başkalarının omzuna 

basıyor..
Temel kaygı daha çok almak..
Güçlenmek..
Doymayan bir göz..
Bitmez tükenmez hırs..
Bir gün..
Ama tek bir gün..
Savaşlara, teröre ara verilse..
O gün tek bir kurşun atılmasa..
Neler olur ?
Düşünmek bile heyecan veriyor..

* Ekonomik boyutu bir yana...
Barış, kardeşlik, sevgi adına yarattığı 

iklimin dünyayı nasıl da etkileyeceğini 
düşünsenize..

Çiçekler açacak..
Barış rüzgarlannOık ılık tüm dünya 

ülkelerinin üzerine esecek.
Ateş topları gökleri karatmayacak..
Nükleer artıklar insanları öldürmeye

cek..
Kan ve gözyaşı akmayacak..
Çocuklar korkulardan arınacak..
Savaşın haklı nedeni olabilir mi?
İnsan öldürmekle barış sağlanır mı?
Çok uluslu şirketler..
Tröstler..
Bir gün...
Ama tek bir gün..
Günlük karlarının yüzde birini...
Aç.
Yoksul..
Sefil insanlara ayırsalar..
Kenya'da..
Zambia'da..
Kamboçya'da..
Velhasılı kelam..
Asya ve Afrika kıtasında yaşayan..
Canlı olduğunu ancak hareketini 

görürsek anlayabildiğimiz insanlar için 
ayırsalar..

Barış, kardeşlik, sevgi tohumları ekilir..
Umutlar yeşerir..
Mutluluk şarkıları söylenir..
Kim bilir belki de ..
Bir günlük girişimler gözünü kan 

bürümüş muhterislerin de duygularını 
gevşetir..

Yüreklerinde pembe bulutlar belirir..
Vicdanları rahatlar..
Ve...
Hoşlarına gider de..
Bizim de hayallerimiz gerçek olur.

3 Nolu Sağlık Ocağı
Gemlik Belediyesi 
tarafından Eşref 
Dinçer Mahallesinde 
yaptırılan Belediye 
Hizmet Binalarında 
bulunan bir bölü 
mün Sağlık Ocağı 
olarak tahsis 
edilmesinin ardın
dan çalışmalar son 
aşamaya geldi.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanında « 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
hazırlattırdığı proje 
kapsamında kamu- 
laştırıldıktan sonra 
ihalesi yapılarak 
bitirilen iki bölüm
den oluşan 
belediye hizmet 
binalarında yer 
alan sağlık ocağı

bildirilirken alt 
katında ise toplum 
destekli polis 
bürosu oluşturula
cağı öğrenildi.

nüfusu en kalabalık 
mahallelerden biri 
olan Eşref Dinçer 
Mahallesinin en 
büyük sorununu da

çözmüş olacak. 
^Aynı binada

HEM Müdürlü 
ğü'nünde 
bulunacağı

■|Iİ
SftĞÜK İIAHAHU6‘ F 

GEMLİK MERKEZ t;
3 NOLU Saai.SK

1IIK-UKIÜTDM
baytaş www.baytasinsaatcom4r

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

‘Gemlik Körfez’ internette
jAn^^gemlikkorfezgazetesi.corn

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

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

Saai.SK
http://www.baytasinsaatcom4r
yjwwW.baytasinsaatcom.tr
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Dere boyundaki esnaf Hürriyet Caddesi’nde hizmet verecek

Salı Pazarl ınla asfalt YazıYORUM

Salı günleri ilçe 
pazarının kurulduğu 
dere boyunun Eşref 
Dinçer Mahallesi kıs
mında bulunan yola 
döşenecek asfalt 
nedeniyle çalışmalar 
başladı.
Çalışmaları yerinde 
denetleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, dere boyu
nun önce bir 
tarafının taşları 
söküldükten sonra 
alt yapısının tamam
lanarak, asfaltlama 

"işleminin başlaya
cağını daha sonra 
ise diğer tarafında 
çalışmaların başla 
yacağım söyledi. 
Dere boyunun yak
laşık 20 gün sürecek 
çalışma nedeniyle 
araç trafiği ile Pazar 
satışına kapatılacak 
olması nedeniyle 
dere boyunda tez
gah açan esnaf için 
Hürriyet caddesinde 
hazırlık yapıldı. 
Dere boyundan 
Hürriyet caddesine 
kaydırılan pazarcı 
esnafı için bulu
nacakları yerler 
belediye ekipleri 
tarafından çizildi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
dere boyunun Eşref 
Dinçer Mahallesi

tarafından başlatılan 
çalışmaların tamam
lanmasının ardından 
Hamidiye Mahallesi 
bölümünde çalış
maların başlaya
cağını bildirdi.

Başkan Turgut, 
ayrıca çalışmaların 
bitmesinin ardından 
yerlerine dönecek 
olan dere boyu 
esnafının yerine 
ise çalışmaların

başlatılacağı 
kısımda tezgah 
açan esnafın belir
lenen süre için 
Hürriyet Caddesi’n 
de Pazar açacak
larını söyledi.

T

mBlai m11 wmı Mimi
Gemlik Bursa arasın
da yolcu taşıyan oto
büslerin kalkış yaptık
ları alanda başlatılan 
Tedaş çalışmaları 
nedeniyle otobüsler 
geçici olarak İskele 
Meydam’ndan 
hareket ediyor, 
ilçede başlatılan 
elektrik kablolarının 
yer altına alınma 
çalışmaları sürdürü 
lürken, ana artellerde 
trafik sıkışıklıkları da 
gözükmeye başladı. 
Park ve etrafında 
başlatılan kazı ve 
kablo döşeme çalış
maları süresince 
otobüsler geçici 
olarak İskele

içinde bitirilmesi 
beklenirken kazılan 
yerlerin onanırımdan

sonra otobüsler yine 
eski yerlerinden kalk
maya başlayacak.

Meydam’ndan 
kalkacak.
Çalışmaların hafta

iti.- "fr1”1"1 ,L *’ Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcan v u rai 1933@hotma i I. com 
bMbHî'/MmMM www.milliyet/blog/özcan vural

Anket doğruyu söyler ...
Radikal Gazetesi’nde bir araştırma yayın

landı..
Sonuç çok ilginç.. Bakın yazıyorum...
AKP yüzde 28.1, CHP yüzde 13.7 MHP 

yüzde 12.1..
Hiçbiri, boş oy, kararsızlar ise yüzde 

29.3..
En büyük parti onlar.. Kararsızlar..
2007 seçimlerinden bir yıl önce yapılan 

araştırmalar da aynı sonucu veriyordu..
En büyük parti yine kararsızlardı..
Aslında hep böyle olmuştur..
Peki bu neyi gösterir?
Şunu gösterir; Seçmen hiçbir partiye kül- 

liyen destek vermiyor..
Herkes oyunu başka bir kritere göre kul

lanıyor..
Kimi enflasyondan memnundur, kimi 

döviz kurundan..
। Kimi kömür yardımından, kapısına konan 

yağ - pirinçten, kimi çocuğunun burslu oku
tulmasından..

Bazıları da kararını son anda verir..
Aslında bunlar siyasete de, yaşadığı orta

ma da kayıtsızdır..
Onlar genellikle oy verdikleri partiyi 

ölümüne tutmazlar..'
Gidecek kapıları olmadığı için oylarını 

kerhen verirler.. Veya ötekilerine daha çok 
kızdıkları için birini seçmişlerdir..

*0 olmasın da’ oyları, seçimlerin kaderini 
belirler..

Sonra da elim kırılsa da vermeseydim 
diye dövünür..

Araştırma bize şunu gösteriyor: AKP’nin 
arkasında her konuda destek veren yüzde 
46.6 yok..

En çok övündükleri, ikide bir nutuk attık
ları bu kişiler aslında toplama kalabalık. Bir 
anda başka yöne kayabilirler..

AKP yöneticileri bunu anlayabilselerdi, 
ben eminim, ki yaptıkları hataları, kaba
dayılıkları yapmaz , rejimi de, kendilerini de 
tehlikeye atmazlardı..

(CHP’nin de arkasında yüzde 21 yok.)
Tayip Erdoğan Dava milli iradeye karşı 

açıldı diyor..
AKP bugün için sırtını seçmen çoğun

luğuna bile dayamıyor..
Çoğunluk kararsız! Bu net olarak ortada.
Seçim olsa oyum yine AKP’ye diyenlerin 

oranı yüzde 28.1..
Peki bu kişilerin tamamı AKP’yi türban 

için mi destekliyor?
AİHM dün yeni bir karar aldı..
Bu kez baş örtüleri nedeniyle öğretmenlik 

yapamayan iki bayan öğretmenin açtığı 
davayı reddetti..

Baş örtüsü yasağının din ve inanç özgür
lüğünün ihlali olmadığına karar verdi..

Hani Avrupa Üniversitelerinde türban 
serbestti.. ?

Her ülkenin yaşadığı coğrafyaya, tarihine 
göre yasaklar vardır..

Almanya’da Naziler, İtalya’da faşistler 
yasaktır.

Türkiye’de dinin, siyasete karışması, 
simge olan türban yasaktır..

işin aslı budur, doğrusu da budur..
İçeride sistematik şekilde uygulanan 

kampanyayı Avrupa sathına mı yayacağız?
Nedir o kampanya?
Yüksek yargıyı, Anayasa Mahkemesi’ni, 

Yargıtay'ı, Danıştay’ı taraf gibi göstermek.. 
İktidara karışamaz havası vermek..

Amaç; yüzde 29.3 oranındaki kararsızla 
rın kafasını çelmek..

Yargı siyasallaştı diyenlerin amacı bu..

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Havdariye’nin 133. Muş yıldönümü kullandı
.*_**:„ rrı/rnen7 np İlr-o Rncknnı Havdarivp Kövii ,-------------------------------------------------------------Seyfettin ŞEKERSÖZ DP İlçe Başkanı

Haydariye Köyü'nün 
kuruluşunun 
133. yıldönümü 
düzenlenen köy 
günü etkinliği 
ile kutlandı.
Köy meydanında 
yapılan kutlamaya 
bu yıl hiçbir 
milletvekili katıl
mazken, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İl Genel 
Meclis Başkanı 
Nurettin Avcı, 
İl Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, yönetim 
kurulu ile il genel 
meclisi ve belediye 
meclis üyeleri, 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler ile 
yönetim kurulu, 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ile yönetim kurulu,

Mehmet Hamaloğlu 
ile yönetim kurulu 
üyeleri, Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, İlçe 
Müftüsü Yusuf 
Şahin ile köy halkı 
ve davetliler katıldı 
Göreve geldiği 
10 yıl boyunca 
aksatmadan köy 
gününü düzenleyen 
ve geleneksel 
hale dönüştüren 
Haydariye Muhtarı 
H. İbrahim Pak, 
yaptığı konuşmada 
köy gününde 
birlikte olmaktan 
gurur duyduklarını 
ifade ederek 
davetlilere 
teşekkür etti.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın da 
okunduğu köy 
gününe katılan 
Bursa İl Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir, davetli 
olarak geldiği

Haydariye Köyü

4

etkinliklerine 
katılmaktan 
mutluluk duyduğunu 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
yaptığı konuşmada, 
hizmetin en iyisini 
köyüne getiren 
Muhtar Pak'ı kutladı. 
Köy gününde 
geleneksel olarak 
davetlilere etli pilav 
ile ayran ve irmik 
helvası ikram edildi.

■W 
HM

Ekmekte rekabet başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir üre önce Bursa 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği 
tarafından 
belirlenen ve 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası tarafından 
onaylanan 

ekmek fiyatları, 
bazı fırınlar 
tarafından fiyatı 
düşürülerek rekabet 
ortamı yaratıldı. 
300 gramlık tek 
ekmeğin belirlenen 
75 Ykr'lik fiyatı 
fırın ve bakkallarda 
50-60 Ykr'a kadar 
indirilirken, 

bazı marketlerde 
ise tek ekmek 
45 Ykr'a satılıyor. 
Vatandaşın kafasını 
kurcalayan ekmek 
fiyatlarındaki 
indirimde "Acaba 
gramaj ya da un 
maliyetinde düşüş 
mü yaşanıyor" 
sorusuna her 

kafadan değişik 
cevaplar veriliyor. 
Belirlenen 300 
gramlık ekmek 
75 Ykr'a satılması 
gerekirken bu 
fiyat bazı fırınlarda 
satış yapamadıkları 
iddiasıyla 
aşağılara çekiliyor. 
Bazı alışveriş

marketlerinde 
45 Ykr olan ekmek 
fiyatı bazı fırınlarda 
50 Ykş ve bakkallar
da ise 50-60 Ykr 
arasında değişiyor. 
75 Ykr'a ekmeğini 
alan vatandaş 100 
metre ileride aynı 
ekmeğin 50 Ykr'a 
satılmakta olduğu 

görüyor.
Uygulanan düşük 
fiyatlı rekabet 
vatandaşın işine 
yararken, 
"Ekmekten para 
kazanamıyoruz" 
feryatları da 
böylece geçerliliğini 
kaybetmiş 
oluyor.
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Yollar kimindir ?
Yok hiç rahatsız ol m uy o 

ruz.
Şu anda otobüs kalkış 

merkezinde kazı olduğu için 
tüm otobüsler İskele Mey da 
nı’ndan yolcu bindirip 
indiriyor.
Sizin anlayacağınız, İskele 

Meydam’nda trafik felç.
Pazarın kurulduğu dere boyunda 

asfalt çalışması nedeniyle yol trafiğe 
kapalı, Pazar Caddesi keza öyle..
Çalışmanın olduğu yerde hizmet 

vardır denir ya, hizmet planlı olursa 
güzel olur diyorum ben de..

Gemlik trafiği giderek içinden çıkıl
maz bir hal alıyor.
Hiç bir çözüm getirilmiyor.
Yollar genişlemeden araç sayısı artı 

yor.
Belirli saatlerde ilçe merkezi felçe 

uğruyor.
Şimdi kazılar nedeniyle durum daha 

da kötüleşti.
Gemlik çevresinde yazlıkları olan bir 

turizm kenti.
Yaz aylarında ilçe içinden geçen araç 

sayısında büyük bir katlama yaşanıyor.
Kumla’da yaşayan binlerce yazlıkçı 

ilçe içinden geçiyor.
TEDAŞ’ın kabloları yer altına alma işi

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

bence zamansız başladı.
1 Eylül’de ramazan başlıyor. 8 Eylül 

günü ise ilk ve orta dereceli okullar 
açılıyor.
Bu yazlıkların dağılması demektir.
Merkezdeki kazıları yazlıkların dağıl

masından sonraya bırakmak 
gerekirken Ağustos ayı başında ana 
caddelerde kazı yapmaya başladılar.

Bu nasıl işbilmezlik bilmem. 
Oysa kablo işini önce arka 

sokaklardan başlatmış olsalardı 
bu sıkıntılar çekilmezdi.

Yazlıklar dağıldıktan sonra da 
merkeze girebilirlerdi.
Şimdi ilçenin en önemli yer

lerinde yoğun bir kazı çalışması 
var.

Yollar yamalı bohçaya dönecek.
Bu işin organizasyonsuzluğunu gös

teriyor.
23-24-25 Ağustos günleri “Siyah Altın 

Zeytin Festivali” yapılacağından, İskele 
Meydam’nda çalışmaların biran önce 
bitirilmesi gerekiyor.
Biraz da yoğunluk bundan.
Sanırım bu işten en çok rahatsızlık 

duyan Belediye Başkanı olmalı.
Bu işi çok kısa zamanda bitirmezlerse 

sıkıntıyı yine belediye çeker.
Suçlu belediye olur, bu unutulmamalı.
Yollar kimin diye sorarsanız, halkın 

derim.
Yollar insanların rahat etmesi için 

vardır.
Eziyete dönüştüğünde yollar sıkıntı 

yaratır.
Merkezdeki kazıları Eylül ayına almak 

gerektiğini düşünüyorum.
Ama artık iş işten geçti.

Sinil Savunma Müdürü

indirmek için 
alınması gereken 
önlemleri anlatarak, 
depremin ülke 
sorunlarının başında 
gelen bir olgu 
olduğunu söyledi.

Gemlik Rotaract 
Kulübü Başkanı 
Emir Bektaş, 
Emirkaya’ya 
teşekkür ederek, 
kulüp flaması 
armağan etti.

gençlere depremi anlattı
Gemlik, Bursa, 
Tophane, Yıldırım 
Beyazıd, Osmangazi 
ve Nilüfer Rotaracat 
Kulüplerinin 
ortaklaşa düzen
ledikleri 2008- 
2009 dönemi 
1. grup ortak 
toplantısı yapıldı. 
Gemlik Rotaract 
Kulübü’nün ev 
sahipliğini yaptığı 
toplantıya konuş
macı konuk olarak 
katılan Gemlik Sivil 
Savunma Müdürü 
Mustafa Emirkaya, 
gençleri deprem 
konusunda 
bilgilendirdi. 
Emirkaya, deprem 
ve depremde olası 
hasarları en aza

Vefat we Teşekkür
Gemlik Kütüphane Müdürlerinden 
Merhum Necdet Elal'm sevgili eşi, 

Bahadır ve Baha-Özlem Elal'in saygıdeğer anneleri.. 
İnci ve Aybora'nm can babaanneleri..

Köy Enstitüsü Mezunu E. Öğretmen Aydınlık insan

Emine Elal
08.08.2008 günü 

onurlu bir geçmişi ve bizleri acılar içinde bırakarak 
yaşama gözlerini yummuştur..

Allah rahmet eylesin..

Büyüğümüzü son yolculuğuna uğurlarken 
Cenaze törenine katılarak, çiçek göndererek ve telefon 

ederek acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, 

Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü Personeli'ne 
Gemlik Lisesi Müdür ve Öğretmenlerine

Çetinkaya Ailesi'ne
Gemlik, Balıkesir ve Dikili'deki dostlarımıza, 

Eğitim ordusunun cefakar ve vefakar mensuplarına, 
akrabalarımıza ve yakınlarımıza teşekkür ederiz..

Bahadır - Baha ELAL

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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En düşük memur maaşına 103 YTL zam
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
memura ‘eşit işe eşit 
ücret’i sağlamak için 
hazırlanan karar
nameyle belirlenen 
ek zam oranlarını 
açıkladı. Başbakan 
Erdoğan yapılan bu 
zamla, en düşük 
memur maaşının 
2008 Ağustos ayı 
itibarıyla bin 119 
YTL’ye çıktığını 
söyledi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
“eşit işe eşit ücret” 
kapsamında memu
ra yapılacak ek zam 
miktarlarını İstan
bul’da çalışma ofi 
sinde gerçekleştir 
diği basın toplantısı 
ile açıkladı. En dü 
şük memur maaşına 
yüzde 10, ortalama 
memur maaşına ise 
yüzde 8.4 artış 
sağlayan ek zamla: 
* 15 Ağustos’tan 
itibaren geçerli 
olmak üzere en 
düşük memur

| maaşına 103 YTL, 
* Memur,, din 
görevlisi, öğretmen 
maaşına 112’şer 
YTL,
* Astsubay çavuş 
maaşına 127 YTL, 
* Teğmen maaşına 
132 YTL, 
* Polis memuru 
maaşına 161 YTL, 
* Araştırma görevlisi

maaşına 171 YTL, 
* Mühendis maaşına 
264 YTL ilave ek 
ödeme getirildi. 
Erdoğan’ın yaptığı 
açıklamaya göre bu 
zamla birlikte aile 
yardımı ödeneği 
dahil en düşük 
memur maaşı 2007 
Aralık ayında 843 
lira iken 2008 
Ağustos ayında bin 
119 YTL’ye çıktı. 
Öğretmen maaşı, bin 
37 YTL iken bin 334 
YTL’ye, mühendis 
maaşı 2007 Aralık’ta 
bin 512 YTL iken 
2008 Ağustos ayın
da bin 992 YTL’ye, 
teğmen maaşı 2007 
Aralık’ta bin 645 YTL 
iken 2008 Ağustos 
ta 2 bin YTL’ye, 
araştırma görevlisi 
maaşı 2007 Aralık’ta 
bin 187 YTL iken 
2008 Ağustos’ta bin 
553 YTL’ye, polis 
maaşı 2007 Aralık’ta 
bin 406 YTL iken 
2008 Ağustos’ta bin 

776 YTL’ye çıktı. 
Böylece asgari 
geçim indirimden 
kaynaklı artış hariç, 
2008 yılında en 
düşük memur maa 
şında yüzde 22.7, 
ortalama mernur 
maaşında ise yüzde 
18.5 oranında artış 
gerçekleşmiş oldu. 
MEMURLARDAN 
TEPKİ GELDİ 
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ise ek 
zam miktarına tepki 
gösterdi. 
Memur-Sen Genel 
Başkanı Gündoğdu, 
özlük haklarındaki 
artışlarla birlikte 
4?Ö YTL zam 
istediklerini, 
sürdürülen toplu 
görüşmelerde 
taleplerinden 
geriye kalan

367 YTL’nin alın
abilmesi için 
çalışacaklarını 
söyledi.
947 milyon YTL’lik 

yük bütçeye etki 
etmeyecek 
Erdoğan, söz 
konusu ek 
zammın bütçeye 
getirdiği yükün 
ise bu yıl için 
947 milyon YTL 
olduğunu kaydetti. 
Başbakan, 
bakanlıkların 
döner sermayesi 
ile belediye gelir
lerinin tek bir 
havuzda toplanması 
neticesinde söz 
konusu yükün 
bütçeye etki 
etmeyeceğini 
vurguladı. 
Erdoğan’dan 
gözdağı: 
Uçuk kaçık 
taleplerle gelmeyin 
Başbakan 
Erdoğan, kamu 
çalışanları ile 
yürütülen toplu 
görüşmelerin 
yeni başladığını 
belirterek “Ancak 
uçuk kaçık talepler 
falan, bunlar evet 
djyebileceğimiz 
şeyler değil” dedi.
Erdoğan, KESK'in 
toplu görüşmeler
den çekilmesini, 
“Sokaklarda 
yürümekle, 
toplantıyı 10’uncu 
dakikasında terk 
etmekle bu tür 
şeyler çözülmez” 
sözleriyle değer
lendirdi.

Coşan ve Bolat 
ailelerinin mutlu afini

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin Coş 
kun ve Bolat 
ailelerinin nikah 
şahitliğini yaptı. 
Şahin, Çınar 
İlköğretim okulunda 
yapılan düğünde 
Coşan Coşkun'un 
oğlu Nurettin 
Coşkun ve Rama 
zan Bolat'ın kızı 
Hanife Bolat'ı mutlu 
günlerinde yalnız 
bırakmadı.
Düğün öncesi 
•.....
kıyılan nikahta çift
lerin nikah şahitliği
ni de yapan AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, kutsal bir 
görev olan evlilikte 
gençlerin mutlu gü 
nüne katılan herke 
se düğün sahipleri 
adına teşekkür 
ederek evlilikle 

ilgili deli ve veli 
hikaye sini de 
anlatarak genç 
çiftlere nasihatlar 
da bulundu.
Evlilik cüzdanını 
geline veren 
Şahin, genç çiftlere 
mutlu bir hayat 
geçirmeleri 
temennisinde 
bulundu.
Düğün sahipleri 
ve düğüne katılan 
vatandaşlar Başkan 
Şahin'e büyük
ilgi gösterdiler.' 
Nikah töreninin 
ardından düğün 
pastasının da kesil 
mesiyle birlikte 
genç çiftler ve 
düğünde bulunan 
davetliler davul 
zurna eşliğinde 
halay çektiler ve 
oyun oynadılar.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

Körfez Olseı
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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17 Ağustos 1999’da yaşanan depremde hayatını kaybedenler anıldı

1İIİİ|IWWİIMWIİIIİIM
Eskişehir Jeoloji 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Hüseyin 
Gül, Türkiye'nin 
yüzde 92'sinin, ülke 
nüfusunun da yüzde 
95'inin deprem 
riskiyle karşı karşıya 
olduğunu söyledi. 
Jeoloji Odası Şube 
Başkanı Hüseyin 
Gül, yaptığı açıkla
mada, Türkiye'nin 
çok sayıda hareketli 
fayın etkisi altında 
olduğunu belirterek, 
"Türkiye'nin yüzde 
92'si, ülke nüfusu
nun da yüzde 95'i 
deprem tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Bü 
yük sanayi merkez
lerimizin yüzde 98'i 
ile barajlarımızın 
yüzde 93'ü deprem 
bölgesindedir. Tür 
kiye'nin büyük bir 
kesimi her an yıkıcı 
bir deprem tehlike
siyle karşı karşıya 
kalabilir. Doğal afet 
zararlarını azaltma 
çalışmalarındaki ye 
tersizlik sonucu 5 
büyüklüğündeki 
depremler bile can 
ve mal kaybına yol 
açar duruma geldi. 
Ülkemizde güçlü ve 
etkin bir afet yöne
tim sistemiyle 
toplumun davranışla 
rını değiştirerek afet 
bilinci ve afetlere kar

şı mücadele kültürü 
müzü geliştirmemiz 
gerekiyor" dedi.
17 Ağustos 1999’da 
yaşanan ve binlerce 
kişinin ölümüne, on 
binlerce kişinin yara 
lanmasına yol açan 
depremin üzerinden 
dokuz sene geçti. 
Felaketin yıldönü 
münde, saat 
03.02’de meydana 
gelen ve yaklaşık 45 
saniye süren depfe 
min merkez üssü 
olan Kocaeli’nin Göl 
cük İlçesi ile İzmit’te 
birçok anma etkinliği 
düzenlendi. Ölenler, 
depremin olduğu 
saatte, mumlar yakı 
larak ve karanfillerle 
anıldı. Yaklaşık 18 
bin cana mal olan
17 Ağustos 1999 Mar 

mara Depremi’nin 
ardından dokuz yıl 
geçti. Büyük felake 
tin yıldönümünde, 
saat 03.02’de 
meydana gelen ve 
yaklaşık 45 saniye 
süren depremin 
merkez üssü olan 
Kocaeli’nin Gölcük 
İlçesi ile İzmit’te 
birçok anma etkinliği 
düzenlendi. Ölenler, 
depremin olduğu 
saatte, mumlar yakı 
larak ve karanfillerle 
anıldı. Mahalle Afet 
Gönüllüleri Vakfı, 
Körfez Belediyesi, 
Kocaeli Sivil İnişi 
yatif Platformunun iş 
birliği ve Doğal Afet 
Sigortaları Kurumu 
nun (DASK) desteğiy 
le düzenlenen etkin
likler, Körfez ilçesin

deki deprem anıtına 
çelenk konulmasıyla 
başladı. Saygı duru 
şu ve İstiklal Mar 
şı’nın okunmasının 
ardından Derince 
Kaymakamı, Körfez 
Kaymakam Vekili 
Cengiz Cantürk, 
Körfez Garnizon 
Komutanı Hava 
Kontrol İhbar Yarbay 
Vedat Göger ile Kör 
fez Belediye Başkanı 
Yunus Pehlivan, 
anıta çelenk koydu. 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri (MAG) 
ve sivil toplum 
kuruluşları 
temsilcilerinin 
katıldığı törenin 
ardından, Körfez 
Mezarhğı’nda dep 
rem şehitleri için 
mevlit okutuldu. 
Gölcük’teki etkinlik
ler de önceki gün 
saat 18.30’da Anıt 
park’tan Kavaklı 
Mahallesi’ne doğru 
yapılacak anma 
yürüyüşüyle başladı. 
17 Ağustos Mezarlığı 
ziyaret edilerek bura
da mevlit okutuldu. 
Gölcük’te Donanma 
Komutanhğı’ndaki 
anma töreni ise 
saat 10.00’da 
Donanma Komutan 
lığı Karargahındaki 
Şehitler Anıtı 
önünde yapıldı.

Her ile bir okul 
öncesi eğitim 

kurumu yapılacak
Bursa'da Ankara 
Valisi başkanlığında 
5 ilin katılımı ile ger 
çekleştirilen 'Vila 
yetler Hizmet Birliği, 
Encümen ve Şirket 
toplantısı', tamam
lanırken, toplantı £ 
sonucunda; her ile 
bir okul öncesi eği 
tim kurumu yapma 
kararı çıktı.
Bursa Valiliği ev 
sahipliğinde gerçek
leştirilen Vilayetler 
Hizmet Birliği, Encü 
men ve Şirket toplan 
tısında her ile bir 
okul öncesi eğitim 
kurumu yapma kara 
rı çıkarken, bunlar
dan ilkinin ise Bur 
sa'ya yapılması için 
500 bin TL'Irk ödenek 
ayırdı. Ankara, İzmir, 
Samsun, Çankırı, 
Trabzon valileri ile İl 
Genel Meclisi Baş 
kan ve üyelerinin 
katıldığı Vilayetler 
Hizmet Birliği 
Encümen ve Şirket 
Toplantısı, Bursa'da 
14-15 Ağustos 2008 
tarihleri arasında 2 
gün olarak yapıldı. 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput'un ev 
sahipliğinde Çelik 
Palas Otel'de düzen
lenen toplantıya, bir

liğin 5 vali ve il genel 
meclisi üyesinden 
oluşan yönetim 
kurulu üyeleri katıldı. 
Birlik Başkanı Anka 
ra Valisi Kemal Önal, 
encümen toplantısını 
genellikle yönetim 
kurulunda yer alan 
üyelerin temsil ettiği 
şehirlerde yaptıkla 
rını belirterek, bu 
sefer bir istisnada 
bulunarak toplantıyı 
Bursa'da gerçekleş 
tirdiklerini söyledi. 
Toplantı sonunda 
Vali Harput yaptığı 
basın açıklamasında; 
" Vilayetler Birliği'mi 
zin her ay yaptığı 
olağan toplantısın
dan ağustos ayı 
toplantısını Bursa'da 
gerçekleştirdi. 81 ili 
birbirine bağlayan 
tek birlik. İllerde deği 
şik hizmetleri vemes 
lek mensuplarının 
değişik ihtiyaçlarını 
gidermek üzere 
kurulmuştur. Birliğin 
en büyük hizmeti 
benim İçişleri Bakanı 
Müsteşarı olduğum 
dönemde özellikle 
katkı ve desteklerim
le gerçekleşen 81 
ildeki öğrenci yurt
larının yapımı olmuş
tur." dedi.

Gemlik’te bulunan 
Fabrikamızda 

çalışacak vasıfsız 
Bay ve Bayan 

Elemanlar alınacaktır.
VERONA MERMER SAN.

Tel. 514 20 21

ÇAKICI 
CENAZE 

MALZEMELERİ
Balıkpazarı 2 Nolu Cadde de 

hizmetinize açıldı
Her çeşit cenaze malzemesi 

Adrese teslim edilir.

Bu işyeri Gemlik Belediyesinden emekli 
Selahattin Çakıcı tarafından açılmıştır.

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cadde
Sinema Sok. çıkmazı - GEMLİK

TEL.: 0535- 354 19 99

hhiî asıl
sııııın miıtııı
.ilk .

3+1,156 m2 Dublex 
3+1,153 m2 Daire
2+1,100 m2 Daire

Tel: 0532 - 513 2012
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Kontrolden 
çıkan otomohil 
kanala düştü: 
1 ölü 3 varalı

Altınları alıp kayıplara karıştılar

Bursa-An kara 
karayolunun 
27. kilometresinde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybettiği otomobil 
su kanalına düştü. 
Kazada ters dönen 
otomobilde yolcu 
olarak bulunan 
1 kişi hayatını kay 
hederken yaralanan 
3 kişi hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Ankara istika 
metinden Bursa'ya 
doğru seyir halin
deki Sinan Yayla 
(22) idaresindeki 
11 DT 654 plakalı 
otomobil, Bursa- 
Ankara karayo 
lunun 27. kilomet 

resinde sürücüsü 
nün direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
yol kenarındaki 
su kanalına 
düşüp takla attı. 
Kazada otomobilde 
yolcu olarak 
bulunan Aydın 
Erdem (21) olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, 
sürücü Sinan 
Yayla ile otomobide 
yolcu olarak bulu
nan Ali Osman 
Oruç (26) ve Beyti 
Gürcan (21) yara
landı. Yaralılar 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansı ile has
taneye kaldırıldı. 
Kazayla ilgili başla 
tılan soruşturma 
sürüyor.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, kimliği 
belirsiz kişi veya 
kişiler giriş kapısını 
zorlayarak içeri 
girdikleri evden 
işitme engellilerin 
kullandığı cihazı ve 
4 adet bileziği

ÎMİIİ^
Bursa'da köydeki 
evinin samanlığında 
sakladığı Rus yapı 
mı kalaşnikof tüfeği 
müşteri kılığındaki 
polislere satmak 
isterken suçüstü 
yakalanan zanlı, 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, Karaca 
bey ilçesine bağlı 

çalarak kaçtı. Ev 
sahibinin müra
caatını değerlendi 
ren polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Muradiye 
Mahallesi Hamzabey 
Caddesi'nde ikamet 
eden Ömer İsem'in

Canbaz köyde ika 
met eden bir kişinin 
Muş'tan getirdiği 
kalaşnikof tüfeği 
satmak istediği bil
gisi üzerine Orga 
nize Suçlar Büro 
Amirliği ekipleri 
harekete geçti. 
Alıcı kılığına giren 
polisler, Canbaz 
köyde ikamet eden 
Bülent D. (32) ile 
kalaşnikof tüfeğine 
karşılık 2 bin YTL ile 
anlaştı. Bülent D.'nın 
evine gelen polisler, 
samanlıktan çıkarı 
lan tüfeği görünce 
operasyon düzenle

(47) evine giren kim
liği belirsiz kişi veya 
kişiler yatak odasın
daki 4 adet bilezik, 
1 adet altın set ve 
işitme engellilerin 
kullandığı işitme 
cihazını alarak 
kaçtı. Ev sahibi 
Ömer İsem'in 

di. Evin çevresini 
saran diğer ekiplerin 
gelmesiyle birlikte 
Bülent D. gözaltına 
alındı.
İfadesinde, Muş'un 
Malazgirt ilçesinden 
1993 yılında göçet- 
tikleri sırada babası
na ait tüfeği 
Bursa'ya getirdiğini 
söyleyen Bülent D., 
tüfeğin parasıyla 
minibüs alacağını 
söyledi. Bülent D., 
silahı samanlıkta 
sakladığını söyledi. 
'Ruhsatsız silah 
ticareti yapmak' 
suçundan kaydı 

müracaatını değer
lendiren polis, 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Olay 
Yeri İnceleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
evde parmak izi 
incelemesi yaptı.

bulunduğu öğre
nilen Bülent D., min- 
nibüs alacağı için 
paraya ihtiyaç duy
duğunu kaydetti.
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulaması tamam
lanan zanlı Bülent 
D., 'Ruhsatsız silah 
ticareti yapmak* 
suçundan adliyeye 
sevkedildi.
Cumhuriyet Savcısı 
tarafnıdan tutuklan
ma istemiyle nöbetçi 
mahkemeye çıkartı 
lan zanlı, tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

1 BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I Saakastfili:Aslat&slimılınaııacağız
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

I
İ

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGC BROKGR’İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
_ _ _ _ _ Kayıkhane’de eşyalı talebeye Kiralık ev (Deniz kenarı)_ _ _ _ _  

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.

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

I

K
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Gürcistan Cumhur 
başkanı Mihail 
Saakaşvili, hiçbir 
zaman teslim olma 
yacaklarını söyledi. 
Saakaşvili, Alman 
Der Spiegel dergi
sine verdiği röporta
jda, Rusya'nın Gür 
cistan'ın ekonomi 
sinin çökmesini 
istediğini belirterek, 
"Rusya kendi görü 
şüne göre kendisine 
ait olanı almak isti 
yor. Ancak biz en 
son Rus askeri 
Gürcü toprakların
dan çıkana kadar 
savaşacağız.
Asla teslim olmaya
cağız" dedi. 
Gürcistan'ın NA 
TO'ya girme şansı 
olup olmadığına dair 
soruya karşılık da 
Saakaşvili, şimdi 
onu düşünecek 
durumda olmadık
larını, başka yapa 
caklarının bulun
duğunu ve ülkesini

kurtarmaya çalıştı 
ğını söyledi. 
Saakaşvili, "Neden 
ayrılıkçı Güney Oset 
ya bölgesine askeri 
operasyon başlat
tınız" sorusu üzeri 
ne de "Güney 
Osetya'nın yarısı 
zaten her zaman 
Gürcü kontrolün 
deydi. Moskova 
Gürcistan'ı almak 
istiyor. Ruslar yaz 
ayları başında 
Abhazya'da tren 
yolunu yenilediler

ve oraya büyük 
miktarlarda 
akaryakıt götürdüler. 
Bunun şimdi 
müdahalede 
bulunacak olan 
askerlerin 
ihtiyacı için 
olduğunu biliyoruz" 
diye konuştu. 
Saakaşvili.
"Rusların İkinci 
Dünya Savaşında 
Kaliningrad'da 
yaptıkları gibi 
etnik temizlik yaptık
larını" öne sürdü.

TEMA Al,MHARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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neni Man aıni Mil 
hesabınılan kesilecek

Türkiye genelinde 
vergi borcunu öde* 
meyen mükellef 
lerin isimleri tek tek 
listeleniyor. Bu 
kişiler, bankalara 
bildirilecek ve ban 
ka hesaplarından 
borç tutarı kadar 
para, otomatik 
olarak kesilerek, 
Maliye’nin hesap 
larına aktarılacak. 
Sistem otomatik 
olarak işleyecek. 
Her gün haciz tali
matı verilecek.
Vergi borçlarını tah
sil edebilmek ama 
cıyla sert tedbirler 
almaya hazırlanan 
Maliye Bakanlığı, 
borçlu mükelleflere 
uyguladığı 
haciz işlemlerine 
bir yenisini daha 
eklemeye 
hazırlanıyor.
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB), 
vergi alacaklarını 
tahsil etmek için 
otomatik haciz ve 
otomatik tahsilat

uygulamasına 
başlıyor. Böylece 
idare vergi borçlu
larının banka he 
saplarında bulunan 
paranın alacağına 
karşılık gelen tuta 
rım otomatik olarak 
çekecek. Kısa süre 
sonra uygulamaya 
girecek olan yeni 
sistem, vergi borcu 
olan vatandaşlara 
“büyük sürpriz” 
yaşatacak. Zira 
mükellefler bankaya 
gittiklerinde, hesap 
(arında var olan 
paralarını yerinde 
bulamayabilecek. 
TEK TUŞLA PARA 
ÇEKİLECEK 
Yeni başlayacak 
uygulamada 
Maliye, bankalara 
otomatik haciz 
bildirimi yapa cak. 
Böylece tek 
tuşa basarak 
borçlu mükelleflerin 
hesap larındaki 
paraya el koya
bilmek için bankaya 
günlük talimat 
vermiş olacak.

DEVREN KİRALIK
İşdeğisikliğinedeıiyle 

taal durumda Emia Dalkıran 
lırlouınlal2.Moıl 

DEVRENKlRAUKCAFEtllüyanıCafel

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

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■mhiÎiiiiZm abone olun okuyun okutun

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te bulunan 

fabrikamızda 
çalıştırılmak üzere 

LİSE MEZUNU 
BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 

ASKERLİKLE İLİŞKİSİ GLMAYAN 
ELEMAN ARANIYÜR

VERONA MERMER SAN.

Tel: (0.224) 514 20 21

GEMİİK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
HANCOCK
LANETLİ RUHLAR

SATILIK | 
VEYA KİRALIK

UMURREYDE 
SATILIK VEYA 
KİRALIK VİLLA
Tel; 573 38 88 

GSM: 0 532 312 22 39
(Rezervasyon 
Tel :51333 2i)

14.00 ■ 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
yeni sezon öncesi 
Bursaspor'un yöne
tim kurulu, teknik 
kadro ve futbolcu
larına yemek verdi. 
Yemekte konuşan 
Bursaspor Yönetim 
Kurulu Başkanı

İbrahim Yazıcı, 
takımın başarılı 
olabilmesi için 
daha fazla destek 
isterken, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, futbol 
okulu yada yüzme 
havuzundan birini 
daha Bursspor'a 
kazandıracakları 

müjdesini verdi. 
Merinos Parkı'nda 
düzenlenen yemeğe 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursaspor 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı, Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Samet Aybaba,

Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Bursaspor 
takımı katıldı.
Yemekte konuşan 
Bursaspor Başkam 
İbrahim Yazıcı, 
Bursaspor'un zor bir 
sezon geçirdiğini 
belirterek, "Hedefi 
olmayan bir sezon 
geçirdik. Ligde 

kalmayı başarı gibi 
gösteren bir sezon 
geçirdik. Artık yeni 
hedeflerimiz var. 
Ancak bunlar, 
sadece yönetim 
kurulunun yapabile
ceği yeşler değil. 
Başkan bütün 
şehrimizin başkanı, 
biz başkandan 

bugünden itibaren 
özellikle, bursaya 
yakışır bir Bursaspor 
oluşşturmak için 
bundan sonra daha 
fazla destek 
istiyoruz. Kongrede 
bir söz almıştım, 
burda da şimdi bir 
söz alırsam rahat 
uyurum" dedi.

Oârenci atlına son 3 mİ şartı!
Öğrenci affı 
bekleyen gençler 
tarafından kurulan 
ve öğrenci affının 
çıkarılması amacıyla 
yoğun çalışmalar 
yürüten Eğitim 
Hakkı Platformu 
www.ogrenciaffi.org 
temsilcileri Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik’e 
çıkarılması plan
lanan öğrenci affı 
yasasının süresi 
ve kapsamı ile ilgili 
taleplerini sundu. 
Görüşme esnasında 
platform temsil 
çileri Çelik’e 
öğrencilerin 
sorunlarını gidere
cek önerilerin 
olduğu bir dosya 

ı verdi.
i Çelik öğrenci affı 

ile ilgili olarak, 
‘Kapsamın 2005- 
2008 yılları arasında 
oiması yönünde 
bir düşünceye 
sahibim. Ama 
süre konusu 
netlik kazanmadı, 
çalışmalar sürüyor. 
Ayrıca taşı delen 
suyun gücü değil 
devamlılığıdır. 
Yasanın süre 
kapsamı 
konusunda

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
m;

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224)5133595

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

öğrenciler devamlı 
geriye dönük tale
plerle geliyor ama 
neden 2005 yılı 
öncesini de kap
samalı beni ikna 
etmeleri lazım” 
diye konuştu.

MAĞDUR SAYISI 
ÇOK
Eğitim Hakkı 
Platformu tarafından 
hazırlanan ve
Bakan Çelike 
sunulan dosyada, 
Öğrenci Affı Kanunu 
kapsamının 
YÖK’ün kuruluş yılı 
olan 1981 yılından 
itibaren alınması 
istenirken, 
“Aksi taktirde 
bir çok mağdur 

öğrenci yine bu 
aftan yararlana 
mayacaktır” 
denildi. Platform, 
dikey geçişlerdeki 
intibak sürecinin 
yeniden değer
lendirilip yapı
landırılması 
gerektiğini kayde 
derken, yasadan 
faydalanacakların 
öğrenim kredisi 
borçlarının 
ertelenmesi 
gerektiğine de 
işaret edildi. 

Talepler içerisinde 
Yurtkur imkanlarının 
aftan yararlanan 
öğrencilere de 
tahsis edilmesi 
gerektiği 
kaydedildi.

lıııiMilımlmıiBiıiıı
TT

IIV

Milli Eğitim 
Bakanlığının (MEB) 
yapacağı öğretmen 
atamaları için 5 
Ağustosta başlayan 
başvuru süresi 
bugün sona eriyor. 
MEB, ilk atama, 
açıktan atama ve 
kurumlar arası 
atama yöntemiyle 
15 bin 744'ü 
kadrolu, 2 bin 
449'u sözleşmeli 
toplam 18 bin 193 
öğretmen alacak. 
15 bin 744 kadronun 
15 bin 200'ü ilk 
atama, 300'ü 
açıktan atama, 
100'ü kurumlar 
arası atama, 144'ü 
de Beden Eğitimi 
alanına milli sporcu 
olarak sınavsız

Tarihi mirasımız dünyayı dolaşıyor
Türkiye'nin tarihi 
mirası, sergilerle 
ülkeden ülkeye 
dolaşıyor, 
yabancılara Anado 
lu'nun zenginlikleri
ni ve insanlığın 
serüvenini anlatıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kültür ve Tu 
rizm Bakanlığı, 
Türkiye'deki çeşitli 
müzelerin nadide 
eserlerini İspanya, 
İsveç, İngiltere, 
Almanya, ABD ve 
Katar'da dünyayla 
buluşturuyor.
Almanya'da Dört 
mund Sanat ve 
Kültür Tarihi Müze 
si'nde açılan sergi, 
1960'larda Türk işçi
lerin göçleriyle 
başlayan Türk- 
Alman kültür yakın
laşmasını başka bir 
açıdan ele alıyor. 
"Evet-Ja, İch Will! 
1800'den Bugü ne

alınacaklar için; 
sözleşmeli öğret
menlik pozisyonun
dan 2 bin 300'ü 
KPSSP10 son 
ucuna göre ilk 
defa görevlendirme, 
149'u ise yeniden 
(açıktan) 
görevlendirme 
için ayrıldı. 
MEB, en fazla

Düğün Kültürü ve 
Modası: Bir Alman- 
Türk karşı laşması" 
başlıklı sergide, 
Türk ve Alman dü 
ğünlerinin benzer
likleri gözler 
önüne serilecek. 
25 Ocak 2009'a 
kadar açık kalacak 
sergide, Ankara 
Etnografya, İstanbul 
Türk ve İslam 
Eserleri, Topkapı 
Sarayı müzeleri, 
özel müze ve kolek
siyonlar ile Alman 
müzelerinden seç 
me 272 eser teşhir 
edilecek. ABD'de 
Anadolu Sergisi 
ABD'de, Prehistoric 
dönemden günümü 
ze, iki milyon civa 
rında sanat eserini 
sergileyen New 
York'taki The Metro 
politan Museum of 
Art, 17 Kasım'dan 
itibaren Anadolunun 

atamayı Sınıf 
Öğretmenliği 
branşında yapacak. 
Sınıf öğretmenliğini 
İngilizceye 
Rehber Öğretmen 
alanları izliyor.
Atamalar, 21 
Ağustos 2008 
Perşembe 
günü gerçek
leştirilecek.

zengin tarihi mirasın 
dan örnekleri konuk 
edecek. Geçen yıl 
5,2 milyon kişinin 
ziyaret ettiği müze 
de açılacak,"Babil'in 
Ötesi: M.Ö. İkinci 
Binyılda Sanat ve 
Uluslararası Deği 
şim" sergisine ilgi 
nin yoğun olması 
bekleniyor. Ana 
dolu'da M.Ö. iki 
binli yıllarda 
yaşayan Hititler 
gibi güçlü uygarlık
ların bıraktıkları 
ile o dönem deki 
uluslararası ilişkiler 
ve sanatın anlatıla
cağı sergi, aynı 
zamanda Türki 
ye'nin yalnızca 
coğrafi değil, 
sosyo-kültürel 
anlamda ve her 
dönemde Doğu 
ile Batı arasında 
köprü olduğunu 
gösterecek.

http://www.ogrenciaffi.org
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Arı sütü mucizesi
Hacettepe Üniver
sitesi Arı ve Arı 
Ürünleri Uygulama 
ve Araştırma 
Merkez Müdürü 
Prof. Dr. Kadriye 
Sorkun arı sütünün 
insan hayatı 
üzerindeki önemli 
etkileri olduğunu 
söyleyerek, arı 
sütünün insanın 
bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için 
doğal besin olarak 
kullanılabileceğini 
belirtti. Prof. Dr. 
Sorkun arı sütünün 
mucize'yarattığını 
ifade ederek, “Arı 
sütü ile beslenen 
ana «TFı 3 - 4 yıl 
yaşarken, daha az 
süt daha çok polen
le beslenen işçi arı 
ise ancak 5 ay 
yaşayabiliyor. Arı 
sütünün sırrı işte 
burada yatıyor” 
dedi.
Hacettepe Üniver
sitesi Arı ve Arı 
Ürünleri Uygulama 
ve Araştırma 
Merkez Müdürü 
Prof. Dr. Kadriye 
Sorkun, arı sütünün 
insan hayatı 
üzerindeki etkilerin 
açıkladı. Prof. Dr. 
Sorkun, arı sütünün 
ömür uzatan etkiler
ine de dikkat çekti.

-“ARI ÜRÜNLERİ 
İÇİNDE ARI 
SÜTÜNÜN ÖZEL 
BİR YERİ VAR”-

Prof. Dr. Sorkun, arı 
sütünün, arı ürün
leri içinde özel bir 
yere sahip 
olduğunu vurgu
larken daha çok arı 
sütü ile beslenen 
ana arının ömür 
uzunluğu, üreme 
özelliği, boyut fark
lılığı gibi farklılık
larına da dikkat 
çekti. Prof. Dr. 
Sorkun, aynı 
genetik yapıya 
sahip olan işçi 
arılarda tüm bu 
özelliklerin 
olmadığını kayded
erek, “Arı sütünde, 
ana arının niçin bu 
kadar büyük, uzun 
ömürlü, üretken ve 
diğer arılarla 
mukayese 
edildiğinde daha 
fazla enerjiye sahip 
olduğunun sırrı 
saklıdır. Arı sütü ile 
beslenen ana arı 3 - 
4 yıl yaşarken, daha 
az süt daha çok 
polenle beslenen 
işçi arı ise ancak 5 
ay yaşayabiliyor. 
Arı sütünün sırrı 
işte burada yatıyor’, 
dedi.

Hücreler incirle Yenileııhor
İncirin, içerdiği yük
sek oranlardaki pro
tein, vitamin ve min
erallerle hücrelerin 
yenilenmesini 
sağlayan bir besin 
olduğu bildirildi. 
Amerikan Diyetetik 
Derneği'nin 
Denizaşırı Ülkeler 
Türkiye Temsilcisi 
Diyetisyen 
Selahattin Dönmez, 
tazesinin yaz 
aylarında, kurusu
nun ise her zaman 
bulunabileceği 
incirin, özellikle 
sindirim sistemi 
için çok faydalı bir 
meyve olduğunu 
söyledi.
İncirin, içerdiği 
yüksek oranlardaki 
protein, vitamin ve 
minerallerle 
hücrelerin yenilen
mesini sağlayan 
bir besin olduğunu 
belirten Dönmez, 
"İncir, lif deposudur 
ve gut hastalığını 
iyileştirici bir enzim 
olan fisin içerir. 
Ayrıca çok hafif 
bağırsak çalıştırıcı 
özelliği olduğu da 
bilinmektedir. İncirin 
anti-kanserojenik 
etkisi üzerinde de 
çalışmalar bulun

maktadır" dedi. 
İncir Tümörleri 
Küçültüyor
Dönmez, Japonya'da 
yapılan bir araştır
manın deri altında 
tümör geliştirilmiş 
farelere enjekte 
edilen incir özünün, 
tümörleri 11 günde 
yüzde 39 oranında 
küçülttüğünün tespit 
edildiğini ifade 
ederek, "Ayrıca 
kemik sağlığı, kan 
pıhtılaşması ve 
sağlıklı sinir sistemi 
için gerekli kalsiyu
mun en yoğun 
bitkisel kaynağı 
olduğu bilinmekte
dir. Anında enerji 
sağladığı ve kram
pları engellediği için 
sporcular için 

oldukça faydalı bir 
besindir. Özellikle 
kuru incir, demir ve 
potasyum açısından 
besin değeri.yüksek 
bir meyvedir"/ j 
diye konuştu.
"İncirin 
Sakinleştirici 
Özelliği Bulunuyor" 
İncirin, içerdiği bazı 
asidler dolayısıyla 
doğal bir sakin
leştirici özelliği 
taşıdığını da vurgu
layan Dönmez, şun
ları kaydetti: 
"Besin değeri yük
sek bir ürün olan 
kuru incir, kolay 
slndirilebilen fruktoz 
ve glikoz içerir. 
Protein miktarı 
birçok kuru 
meyvenin iki katın

dan daha fazladır. 
Diğer meyvelerle 
karşılaştırıldığı 
zaman kalsiyum, 
bakır, magnezyum, 
potasyum ve kükürt 
bakımından birinci, 
enerji, pantotenik 
asit, riboflavin, 
tiamin ve piridoksin 
bakımından ikinci 
sırayı aldığı 
görülmektedir. İncir, 
içeriğindeki pektin 
nedeniyle, bağırsak
larda toksik mad
delerin atılması, 
kandaki kolesterol 
düzeyinin 
düşürülmesi 
gibi yararlar 
sağlamaktadır." 
Nasıl Tüketilmeli? 
Dönmez, daha 
olgunlaşmamış 
incirlerin oda 
sıcaklığında ve 
doğrudan güneş 
ışığı almayan bir 
yerde, olgun inçir.ı 
lerin ise buzdolabın
da saklanması 
gerektiğini 
belirterek, taze 
incirin ara öğün
lerde veya salataları 
lezzetlendirmek için 
kullanılabileceğini 
ve kahvaltıda da 
tüketilebileceğini 
vurguladı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvi

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 93
Statyum 514 qq 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 Tarım 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
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 941 V 1

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)|-^ ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz . 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

B
HASTANELER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı ~ RR
Tomokay Tomografi 01 1utl8
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 3394

1 AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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ııgiin sıcakiaı kavnılacaiız 1 İÜISUS İli11mi fiIm ılıw
Türkiye yeni haftada 
Ağustos ayının 
en sıcak günlerini 
yaşayacak, sıcaklık 
ortalama değerlerin 
10 derece 
üzerine çıkacak. 
İstanbul'da hisse 
dilen sıcaklık bugün 
38 dereceyi bulacak. 
Yeni haftada hava 
sıcaklığı Ağustos 
ayının ortalama 
değerlerinin 6 ila 
10 derece üzerinde 
olacak. Günlerdir 
sert esen rüzgarların 
zayıflayacak 
olması havayı 
iyice bunaltacak. 
Sıcaklık Marmara'da 
35-39, Ege'de 
37-42, İç Anadolu'da 
36 dereceye 
kadar çıkacak. 
İç Anadolu'da 
bugün ve salı 
günü çok sıcak 
geçecek. Karadeniz 
Bölgesi de bu 
yazın en sıcak gün
lerini yaşayacak. 
Akdeniz'de de 
aynı şekilde hava 
çok sıcak olacak.

BİZDEN FİYAT ALMADAN 
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KA5K0 SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEKARAÇ VE KAMYONETLERDE

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ 
AYRICA TURASSİST İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ

UYGUN FİYATLAR YENİ UYGULAMAYA KONULAN 
ÖÜRHMENLER, KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERREST TARİFESİ 

DOKTORLAR UF OYAK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA
AYRICA ÖZEL İNDİRİMLER UYGUNFİYATVE

KREDİ MA10 TAKSİT İMKMI^

DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 
DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SİZ DEĞERLİ GEMLİK HALKINA DUYURULUR
Merkez:OrhangaziCıl.Katlı Otopark karşısı GEMLİKTel:5133396 
Şohe: Gürle İş Merkezi NO: 21 GEMLİK Tel :514 35 8li 
Şube: Gürle İş Merkezi NO: 31 GEMLİK Tel: 51416 00

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

fflTOöM ABONE OLDUNUZ MU?
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Marmara ve Ege'de 
nem oranının da 
yüksek seyretme 
siyle hissedilen 
sıcaklığı İstanbul'da 
38, Eğe şahinlerinde 
40 dereceye çıkara
cak. Uzmanlar, 
Ege ve Akdeniz'e 
tatile gidenlerin ısı 
çarpmalarına karşı 
dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. 
Havanın çok sıcak 
olması nedeniyle 

özellikle öğle 
saatlerinde yaşlı ve 
çocukların dışarı 
çıkmaması istendi. 
Marmara ve 
Ege'de ancak 
sah günü 
rüzgarların 
biraz sertleşmesiyle 
hafif serinleme 
hissedilecek.
Ancak sıcaklık 
hafta genelinde 
fazla bir düşüş 
göstermeyecek.

Ezel Akay'ın 
yönettiği, başrolünü 
Okan Bayülgen'in 
üstelendiği 
Türk-Yunan ortak 
yapımı "Her Şeyin 
Bittiği Yerden" 
sinema filminin 
çekimlerine 
başlandı. 
Film için İzmit 
Seka arazisinde 
plato oluşturuldu. 
Araziye getirilen 
molozlar ile 
deprem ortamı 
oluşturulurken 
ünlü sanatçı Işın 
Karacan, filmde 
bir hemşireyi 
canlandıracak. 
Karaca oldukça 
heyecanlı olduğunu 
söyledi. Filmin 
çekimleri 3 ay 
boyunca devam 
edeceği öğrenildi. 
Senaryo gereği 
Kocaeli'de 

ELEMAN ARANIYOR
KREŞTE TEMİZLİK İŞLERİNDE

ÇALIŞMAK IİZERE
40 YAŞINI AŞMAMIŞ 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
Manastır’da oturanlar tercih edilir. 

Tel: 517 19 67

depremde ağır 
hasar görüp 
halen yıkılmayı 
bekleyen binalar 
da çekim sırasında 
yıktırılacak.
Filmin çekim
lerinden önce
Yönetmen Ezel 
Akay, gazetecilere 
bir açıklama yaptı. 
Projenin, yaklaşık 
30 milyon dolarlık 
bütçesiyle bugüne 
kadar yapılan en 
yüksek bütçeli film 
olduğunun altını 
çizen Akay, filmin 
yurt dışında da 
ses getirmesinin 
hedeflendiğini 
söyledi.
Filmin başrol 
oyuncusu Okan 
Bayülgen ise 
filmdeki görevini 
en iyi şekilde 
yerine getireceğini 
söyledi.

Bayülgen, "Filmde 
kimseyi uyarmak 
gibi bir niyetim 
yok. Bu hikaye 
o kadar ilginç ki.
İnsanların bu 
hikayeleri artık 
tekrar tekrar 
anlatmadı, deprem 
korkusu ile bu 
hikayeleri anlatan 
kişiler susturuldu. 
Bu yüzden 
üzerine gidilmeli 
ki herkes kendini 
bu filmde izleye
bilsin" dedi.
Film tanıtım 
toplantısına 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, 
Kızılay Genel 
Başkanı Tekin 
Küçükali ve 
Prof. Dr. Ahmet 
Mete Işıkara da 
katıldı.

TEMA A
“SUYUNU 

BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu 

Boşa Harcama" 
kampanyasına su 

tüketiminin önlenmesi 
için siz de katılın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz. 

\CEMtvz 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

ANASINIFI, 1,2,3. SINIFLARA 
HAFTADA6SAAT 

4-5-B-7-8 SINIFLARA 
HARADA 8 SAAT İNGİLİZCE
Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr
IV ,

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ S l
19 Ağustos 2008 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Açık bırakılan 
pencereden giren 
hırsız 20 hin YTL’lik 

altınları götürdü
Sıcakların artmasıyla birlikte açık 
bırakılan kapı ve pencereler hır 
sızlara dateviye çıkarıyor. 8’de

Öğrencisinin kafasını duvara vurduğu ve küfür ettiği iddia edilen 
Beden Eğitimi Öğretmeni hakkında TBMM’ne soru önergesi verildi 

Gemlikli öğretmen 
Meclis gündeminde

CHP Yalova Milletvekili ve TBMM 
Eğitim Komisyonu üyesi Muharrem 
İnce, Gemlik’te beden eğitimi öğret
meni olarak görev yaptığı sırada 
öğrencisinin kafasını duvara vur
duğu ve diğer öğrencilerin önünde 
öğrencisine küfür ettiği iddia edilen 
I. E. hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne soru önergesi verdi. İnce, 
soru önergesinin Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik tarafından cevaplan
masını istedi. Haberi sayfa 3’de

11 Eylül İlköğretim 
Okulu yıkılarak 

yeniden yapılacak

11 Eylül İlköğretim Okulu’nun yıkılarak ye 
niden yapılması nedeniyle anaokulu ile 1- 
2-3. sınıflar Lale Kemal Kılıç İlköğretim 
Okulu’nda, 4-5-6-7-8. sınıflar ise Şehit 
Etem Yaşar İlköğretim Okulu’nda eğitim 
görecekler. Okul, açık ihale usulü ile 1 Ey 
lül’de ihaleye çıkarılıyor. Haberi sayfa 4’de

¥

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Ekmekte rekabet
Ramazan ayı yaklaşıyor.
Ramazan gelmeden gıda maddelerine 

büyük zamlar geldi.
Temel gıda maddeleri de bu zamlardan 

nasibini aldı.
İlginç olan ekmek..
75 Ykr. den satılan ekmek, fırıncılar arası

rekabet sonucu 45 Ykr.’ye kadar indi.
Devamı sayfa 5’de

Hain pusu: 1 şehit, 
8 asker yaralı

Şırnak-Çizre karayolunun 25. kil om et 
resinde, askeri aradın geçişi sırasın
da, terör örgütü PKK mensuplan 
tarafından daha önceden yola döşe
nen patlayıcı madde infilak etti. Terör 
örgütü PKK mensuplarının, Şırnak- 
Cizre karayoluna döşediği pat
layıcının infilak etmesi sonucu 1 ast
subayın şehit olduğu, 8 askerin yara
landığı bildirildi. Haberi sayfa 6’da

Silah Minııla senet imalaiıo 
tapulu arsaları sahiplenen 

5 kişi gözallına alındı
Bursa'da, silah tehdidi ile çok 
sayıda kişiye zorla senet imzala 
tıp, tapulu arsalarını ellerinden 
almaya çalıştıkları iddia edilen 5 
kişi, Jandarma tarafından düzen le 
nen operasyonla gözaltına alındı.

Haberi sayfa 3’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Gerçekler....
Süper Kupa Galatasaray'ın
Galatasaray ve Kayserispor arasında 

geçen zorlu mücadelenin sahibi 
Galatasaray oldu..

Ülke: Almanya..
Stad : MSV Arena
Allahtan hakemler Türk..
Maçın oynandığı ülke, stat ve atılan gol

lerin sahiplerini okuduğumuzda yurtdışın- 
da özel bir maç diye düşündük..

Sonra bildiğimiz Cumhurbaşkanlığı 
Kupası olduğunu anımsayınca şaşırdık..

Cumhurbaşkanlığı adına bir onur 
kupası ortaya konuyor..

Türk takımları katılabiliyor..
Ama maç Almanya'da oynanıyor..
Bu durumun bence hiçbir açıklaması 

yok..
Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz..
Böylesine onurlu bir maç da Ankara'da 

gerçekleştirilir.
Sonra da birinci gelen takımlar onur 

kupalarını Cumhurbaşkam'nın elinden alır
lar.

Ne ^ar ki biz bir Avrupa ülkesiyiz ki .. 
Türkiye Cumhuriyeti bir Onur kupasını 
yurtdışında verme noktasına gelmiş..

Evet futbol çok büyük bir sektör..
Türkiye'de ve dünyada kitleleri peşin

den sürüklüyor...
Önemli ölçüde "ekonomik değerlere" 

sahip..
Cumhurbaşkanları, Devlet Başkanlar), 

Başbakanlar, Genelkurmay Başkanları..
Siyasetin tüm tarafları...
Futbol denince duruyor..
Ortak bir takımda buluşuyor..
Türkiye'de yapılan en iyi şey ...
Takım tutmak...
7'den 70'e herkes...
Okumamışından, çok yazanına kadar 

tüm kesimler..
Birer futbol otoritesE.
Tuttuğu takımın kadrosunu masörüne 

kadar ezbere biliyor..
Teknik ve taktik konusunda...

Milyonlarca otorite gazete, kahve, park 
köşelerinde "ahkam" kesiyor.

Yön veriyor..
Pasta çok büyük...
Dönen çarklarda öğütülen hammadde

den çok un elde ediliyor..
O undan ekmek yapan da, yapmaya 

çalışan da, nemalanan da had safhada..
Başkanından kale arkasındaki taraftara 

,simsardan menajere kadar, sistemsizlik
ten beslenmeyen yok..

Futbol çok büyüdü, bu büyüyen futbol
un içinden herkes payını almaya çalışıyor 
ve payını alıyor..

Kimi bir lokma...
Kimi büyükçe bir parça., ama herkes 

almak için dişini tırnağına takıyor..
Bir de..
Futbol aklanma ve sığınma yeri..
Eli çamura bulaşmış pek çok adam fut

bolu "kir arındırıcı'' olarak kullanıyor.
Dolayısıyla bu durumda..
Türkiye de futbol temizlenemiyor..
Tüm ekonomik değerlerden ve günlük 

çıkarlardan arınmış bir "spor" haline 
dönüşemiyor..

Dönüşmüş olsaydı..
Cumhurbaşkanlığı Kupası yurtdışında 

oynanır mıydı?

Okullarda onarımlar tasladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

2008-2009 eğitim 
ve öğretim 
yılının 8 Eylül 
2008’de açılacak 
olması nedeniyle 
okullarda onarım 
çalışmalarına 
hız verildi.
Yıl içinde 
onarılacak 
yerlerin 
belirlenmesine 
rağmen her yıl 
okulların 
açılmasına 
yakın zaman 
içinde başlanılan 
onarım 
çalışmaları okul 
yönetimlerine 
de zor anlar 
yaşatıyor.
II Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün 
okulların 
onarılacak 
bölümleri için 
sezonun 
başlamasına 
sayılı günler 
kala ihale açması 
ve onarım

fİİSB

çalışmalarını 
başlatması sıkıntı 
yaratırken okulı 
yönetimleri 
de işlerin 
okulların 
açılış gününe 
kalmaması için 
çaba sarf

ediyorlar.
Bazı okullarda 
çatı yenileme 
çalışmaları 
sürerken 
diğer okullarda 
ise özellikle*?* 
tuvalet tamiratları 
yapılıyor.

Öğrencilerin 
kullandıkları 
yerlerin yıl 
içinde yıprandığı 
için tuvaletlerin 
yanı sıra 
öğrenci sıraları da 
yenileriyle 
değiştiriliyor

C^SfiTIlIK-KİRflllKlüKDfiİllELERveİŞ™ 
baytaş* www.baytasinsaat.com.tr

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

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

SATI.UK DAİRLER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESK 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

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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Öğrencisinin kafasını duvara vurduğu ve küfür ettiği iddia edilen 
Beden Eğitimi Öğretmeni hakkında TBMM’ne soru önergesi verildi

Gemlikli öğretmen
Meclis gündeminde

YazıYORUM
' Diş Hekimi

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
olarak görev yaptığı 
Kumla Ali Kütahya 
ilköğretim 
Okulu’nda 2004 
yılında öğrencisinin 
kafasını duvara 
vurduğu ve diğer 
öğrencilerin önünde 
öğrencisine 
küfür ettiği iddia 
edilen I. E. isimli 
kişi hakkında 
TBMM'ne soru 
önergesi verildi. 
CHP Yalova 
Milletvekili ve 
TBMM Eğitim 
Komisyonu üyesi 
Muharrem İnce, 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
yanıtlaması 
istemiyle bir 
soru önergesi verdi. 
İnce, adı geçen 
öğretmenin 
28 Mart 2004 
tarihinde yapılan 
seçimlerden 
önce düzenlenen 
AKP konvoyuna 
katıldığının 
fotoğraflardan 
anlaşıldığını 
kaydederek, 
"Beden Eğitimi 
Öğretmeni I.E. 
hakkında siyasi 
parti çalışmalarına 
katılmak suçundan 
bu güne kadar 
bir soruşturma 
açılmış mıdır?

TllhıaBıriawmısems$ıliri^retcaıiffli
Bursa Nilüfer Organi 
ze Sanayi Bölgesi'nde 
bir fabrikada servis 
şoförü olarak çalışan 
2 çocuk babası bir 
kişi, başkasına ait TIR 
dorsesinin altında 
uyuduğu sırada, TIR 
şoförünün fark etme 
mesi sonucu tekerlek
ler altında kalarak 
hayatını kaybetti. TIR 
şoförü, TIR'ın 15 daki
ka çalışmasına rağ
men servis şoförünün 
uyanmadığını ve onun 
orada olduğunu fark 
etmediğini söyledi.

Açılmamış ise, 
kendisi hakkında 
siyasi parti 
faaliyetlerine 
katıldığı gerekçe
siyle soruşturma 
açılacak mıdır?" 
sorularının 
yanıtlanmasını 
istedi.
İnce, İ.E. hakkında 
öğrencisine 
şiddet uyguladığı 
gerekçesiyle 
bir soruşturma 
açılıp açılmadığının 
açıklanmasını 
isterken, 
"Kendisinin 
Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu'nda 
görev yaparken 
öğrencilerine 
şiddet uyguladığı, 
bu nedenle 
öğrenci velilerinin 
şikayetleri 
neticesinde 
Hamidiye

Edinilen bilgiye göre, 
Nilüfer Organize Sana 
yi Bölgesi (NOSAB) 
316. Sokak'ta faaliyet 
gösteren bir metal 
fabrikasında servis 
şoförü olarak çalışan 
Mehmet Karaman 
(40), yastığını da ala 
rak öğle paydosunda 
fabrika yanında park 
halindeki 16 GY 942 
plakalı TIR'ın 16 BAS 
07 plakalı dorsenin 
altında yatmaya başla 
dı. Karaman kısa 
sürede uykuya daldı. 
Bir süre sonra, TIR 

İlköğretim Okulu'na 
geçtiği yönündeki 
iddialar doğru 
mudur?" sorusunu 
da Bakan Çelik'e 
yöneltti.

"GÜCÜNÜ 
AKP'DEN MI 
ALIYOR?'L 
İnce, söz konusu 
öğretmen hakkında; 
öğrencisine 
şiddet uyguladığı 
gerekçesiyle 
açılan idari 
soruşturmanın 
sonucunun ne 
olduğunun 
açıklanması 
gerektiğini belir
tirken, "İ.E.'nin 
AKP'nin seçim 
konvoylarına 
katılması, açıktan 
AKP'yi desteklemesi 
nedeniyle bu 
soruşturmanın 
kendisine ceza 

sürücüsü Raif 
Esentürk (46), dors
enin altında birinin 
yattığını fark etmey
erek, aracı çalıştırdı. 
15 dakika süreyle 
çalışan TIR'ı sürücü 
nün daha sonra hare 
ket ettirmesi sonucu, 
arka tekerler arasında 
yatan servis şoförü 
Mehmet Karaman ezi 
lerek hayatını kaybet
ti. Fabrika işçilerinin 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen polis, 
çevrede güvenlik 
önlemi aldı. 

verilmeden 
kapatılacağı 
yönündeki iddialar 
doğru mudur?" 
sorusuna yanıt 
istedi. CHP Yalova 
Milletvekili ve 
TBMM Eğitim 
Komisyonu üyesi 
Muharrem İnce, 
söz konusu 
öğretmenle 
ilgili olarak 
okul idaresine 
öğrenci ve öğrenci 
velilerinin şikayet 
dilekçeleri 
verdiğinin, 
soz konusu 
dilekçelerin ise 
işleme alınmadığı 
yönünde iddialar 
bulunduğunu 
açıklayarak, 
"Bu öğretmenin 
korunmasının 
gerekçesi nedir? 
I.E. hakkında 
verilen şikayet 
dilekçelerinin işleme 
alınmamasında 
kendisinin gücünü 
AKP'den alıyor 
olmasının bir 
etkisi var mıdır?" 
sorusunu sordu. 
TBMM'ne verilen 
soru önergesinde 
ayrıca bu öğret
menin görev 
yaptığı başka 
okuldan da 
öğrencilerine uygu
ladığı şiddet nede 
niyle uzaklaştırıldığı 
kaydedildi? ;

Cumhuriyet savcısı 
nın olay yerinde 
yaptığı incelemenin 
ardından Kara man'ın 
cesedi otopsi yapıl
mak üzere Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı. Görgü 
tanıkları, TIR'ın 
çalışmasına rağmen 
Kara man'ın uyan
madığını söylediler. 
2 çocuk babası Kara 
man'ın ölümüyle ilgili 
soruşturma başlatı 
lirken TIR sürücüsü 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

Bir iftira!....
Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 

işini gücünü bırakıp, "AKP’nin kapatılmasını 
önleme" görevini üstlenmiştir.

Öyle yaptığı için de, artık akıl-izan çizgisi
ni aşmıştır.

AvrupalIların gözlerine baka baka, "Türki 
ye’de Müslüman çoğunluğun dini özgürlük 
sorunu vardır" diyor..

Kaç kere yazdım, üşenmeden, bıkmadan 
bir kere daha alt alta yazıp tekrar soruyo
rum.

Ey benim aklı başında dürüst vatandaş 
larım,

Ey benim Allah için, yalnız inancı için dua 
eden dindarlarım, elinizi vicdanınıza koyup 
söyleyin...

Bu ülkede kapalı cami mi var?
Namaz kılmak isteyene mani olan birini 

biliyor musunuz?
Hacca gitmek isteyen insanın önünü keşi 

yorlar mı?
Fitre ve zekât vermek isteyip de vereme 

yene hiç rastladınız mı?
Kelime-i şehadet getirmek isteyenin ağzı 

nı biri mi kapatıyor?
Sayın bakan Ali Babacan yapmayın, ülke 

nize bu kadar haksızlık etmeyin.
İftira da bulunmayın.
Herkes biliyor ki;
Bu ülkede, her yere camileri yapma özgür 

lüğü var.
Bazılarına, dini gırtlağına kadar siyasetin 

batağına sokup, oradan oy toplayıp, iktidar 
dahi oluyorlar.

Din adına para toplayan holdingciler, ga 
zeteler desen, onların kılına bile dokunan 
yok.

Daha düne kadar yeşil sermaye adı altın
da milyonlarca yabancı diyarlarda çalışan iş 
çi kardeşlerimizi din -iman diye diye soyma 
dılar mı ?

Sîzlerde bunu teşvik edip, seyrederken, 
bu işlerin baş adamlarını partinizin açılışla 
rında yanınızda taşımadınız mı?(Yimtaş)

Öyleyse, partinizi kurtaracaksınız diye, ül 
kenizi bu kadar harcamanız hangi insaf ölçü 
süne sığıyor?

Dünyayı gezdiğini bildiğim bir tanıdığım 
şunları söyledi:

"Tahran’ı da Riyad’ı da, Şam'ı da 
gördüm..

Orada hiç böyle çok ezan sesi işitmedim.
Ayrıca buradaki kadar çok cami de yok 

tu."
Bana göre Türk toplumu, İran toplumuna 

göre inancına daha bağlıdır.
Daha da önemlisi, inancının gereklerini 

daha özgürce yerine getirebilmektedir.
Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde, Türki 

ye’deki kadar fazla cami yok.
Peki; bu camiler hangi dönemde yapıldı?
Tuhaf bir liberal-dinci koalisyonunun 

insafsızca saldırdığı laik Cumhuriyet döne
minde değil mi? ;

Dışişleri Bakanı’nın bu sözlerini okuduk
tan sonra, artık şu noktaya geldim.

Aslında Sayın Ali Babacan, yaşıyla, olgun 
luğuyla, eğitimiyle bu makama az geliyor.

Cumhuriyetin genç insanları, Atatürk il 
kelerine inananlar;

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e yönelik 
bu saldırılar karşısında sessiz kalmamalıyız.

Bu insafsız, vicdansız kampanyaya ses 
çıkarmamak, artık bir suç ortaklığına dönü 
şüyor. Bu ülkede, "Müslüman çoğunluğa 
eziyet ediliyor" sözleri, bizzat Cumhuriyet 
hükümetinin bakanı tarafından telaffuz edile 
biliyorsa, bize düşen de bu iftirayı, aynen sa 
hibine iade etmektir.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Ticaret lisesi önrencilerinılen hiiıiii Haşan
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ticaret 
Lisesi ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi'nin kuru
luşundan bu 
yana ilk kez 
4 öğrencisi ÖSS 
sınavında lisans 
programı kazandı. 
Bu yıl 21 
öğrencisini mezun 
eden Ticaret 
Lisesi ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi'nin 12 
öğrencisi ÖSS 

sınavına girdi. 
Öğrencilerden 
4'ü Bilgisayar Öğret

menliği bölümünü 
kazanırken, 
diğer öğrencilerde 
Meslek Yüksek 
Okullarına girmeyi 
başardılar.
Türkiye genelinde 
Meslek Liseleri 
arasında ilk 
sıralarda yer 
almayı başaran 
Gemlik Ticaret 
Lisesi ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi öğrenci
lerinden Seyfullah 
Çakır Karadeniz 
Universitesi'ni, 
Arif Kovan 
Sakarya 
Üniversitesi'ni,

Arif Kovan
Meryem 
Sözener Selçuk 
Üniversitesi'ni 
ve Selahattin 
Ünlü'de Kırşehir 
Ahi Evran

Meryem Sözener 
Üniversitesini 
kazanmayı 
başardılar.
12 öğrencisinin 
ÖSS'den kazanarak 
çıkması okulun

Sehalattin Ünlü 
bu yılkı başarısını 
yüzde 91'e 
çıkartırken, her 
yıl sadece bir 
öğrencisinin 
4 yıllık okul

Seyfullah Çakır 
kazandığı ancak 
bu yıl ilk kez 4 
öğrencinin bu 
başarıyı göstermesi 
okul yönetiminde 
sevinç yarattı.

11 Eylül Iftöğıeiim Okulu mifa yeniden imim
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

11 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun yıkılarak 
yeniden yapımı 
1 Eylül 2008 günü 
ihaleye çıkıyor. 
Açık ihale usulü 
ile ihaleye çıkarıla
cak olan 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
alanı 5164 
metrekare üzerine 
1291 metrekare 
üzerine yapılacak. 
1 Eylül 2008 günü 
saat 14.00 de 
Bursa Yıldırım 
ilçesinde bulunan 
İl Özel İdaresi 
İmar ve İskan 
Daire başkanlığı'nda 
yapılacak ihaleyi 
kazanan firmaya 
10 gün içinde 
yer tahsisi yapıl
masından sonra

410 gün inşaatı 
bitirme süresi 
veriliyor.
Okul binasında 
toplanmaya 
başlanan 
malzemeler 
bu yıl taşımalı 
sisteme dönen ve 
boş kalan Cihatlı 
Köyü okul binasına 

naklediliyor.
2008-2009 öğrenim 
yılında Anaokulu 
ile 1-2-3 sınıfların 
Lale Kemal
Kılıç İlköğretim 
Okulunda ders 
yapacakları açık
lanırken, 4-5-6-7-8 
sınıfların ise 
Şehit Etem

Yaşar İlköğretim 
Okuluna verileceği 
bildirildi.
Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim
Okulu'nun 
sabah öğrenim 

jrecekleri 
' Eylül İlköğretim

Okulu Öğrencilerinin 
de öğleden 

sonra öğrenim 
görecekleri 
öğrenildi.
Zemin artı 3 kat 
olarak inşa 
edilecek olan yeni 
11 Eylül İlköğretim 
okulunda 36 
derslik bulunacak 
ve bu sayı 42'ye 
çıkarılabilecek.

İhale süresinin 
41 gün olması 
nedeniyle yeni 
yapılacak olan 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun 
2009-2010 yılı 
ikinci dönemine 
hazır olması 
bekleniyor.

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

KAYIP Gerr|l'k Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüz- 
■■ danımı kaybettim. Hükümsüzdür. NESİM KAYA KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı, Gemlik Trafik 

Şube Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi, Sosyal Sigortalar Kuru 
mu’ndan aldığım sicil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. FİKRET TEMİZ
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Ekmekte rekabet...
Gemlik’te kaç fırın var 

bilmiyorum.
Yazımı yazdığım saatte 

Esnaf Odası kapalı oldu 
ğundan Başkan İbrahim 
Talan’a soramadım.
Ancak, 250 gramı 75 Ykr. 

den satılan ekmeği bazı 
fırıncılar 50 Ykr. ’den, bazıları da 45 
Ykr. ’den satıyor.
Ekmeğin ham maddesi buğday.
Buğdaydan yapılan una maya ve tuz 

katılarak ekmek elde ediliyor.
Gazeteciliğe başladığım yıllar, 

Belediye Başkanı rahmetli İbrahim 
Akıt’tı.

Fırıncılara ekmek fiyatlarını belediye 
veriyordu.
Belediye Encümeninin kararı olmadan 

ekmek fiyatları belirlenemezdi.
Başkatip (Yazı işleri Müdürü) Hal it 

Konak aynı zamanda Belediye 
Encümen üyesi olduğundan ekmek fi 
yatlarını belirlemede, daha doğrusu 
maliyet çıkarmada uzmanlaşmıştı.

Ham madde dışında maliyete 
eklenecek girdiler işçilik, elektrik, maya 
vb eklenip üzerine belli kar verilirdi.
Şimdi belediyeler esnafın fiyatlarına 

karışmıyor.
Serbest rekabet düzenine geçildiği

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.cpiıı

için piyasada fiyatları genellikle esnaf 
dernekleri belirledikten sonra Esnaf 
Odalarında onay alarak ürünlerini 
satıyorlar.

Anlaşılan o ki.
Gemlik’teki ekmek üreticileri arasında 

anlaşma sağlanamıyor.
Ekmek satamayan fırınlar da çareyi 

fiyat düşürerek sürümden kazanmanın 
yolunu arıyorlar.

Ekmek temel gıdadır.

Ekmeğin kullanımı Milattan 
önceye kadar dayandığı belge 
lerden anlaşılıyor.

Babll yazıtlarında halkın 
ekmek kullandığı belirlenmiş.

Türk ulusu da ekmeği sever. 
Ekmeksiz sofraya oturamaz. 
Otursa da ekmek yemediğinde

karnı doymaz.
Yemekten çok ekmek yeme alışkan

lığımız var bizim.
O nedenle ekmeğin önemi Türk toplu 

munda büyüktür.
Ekmekte rekabet halkın yararına görü 

lüyor.
Bakalım bu kaç gün sürecek.
Babam mahalle bakkalıydı.
Ölesiye kadar mesleğini yaptı.
Birçok fırıncıyla çalıştı.
En çok kızdığı şey ekmeğin grama

jının noksan gelmesiydi.
Her gün gelen ekmekleri tartar, eksik

lik sürekli olursa fırıncıyı değiştirirdi.
Ona göre o fırıncı vatandaşın ekmeği

ni çalıyor ve büyük günahtı.
Günümüzde ekmek artık tek tip değil.
Kalite önemli.
Yine de halkın temel gıdası olan ekme 

ğiyle kimse oynamamak. Günde evine 
10 ekmek götürüp çoluk çocuğunu 
ekmekle doyuranlar var unutmayın.

Güney Osetya 
nedeniyle Rusya ile 
Gürcistan arasında 
patlak veren savaş, 
geçici ateşkes 
anlaşmasının 
imzalanması 
ile sona erdi. 
Rusya, anlaşma 
çerçevesinde 
askerlerini çekmesi 
gerekiyor. Rusya, 
savaş sırasında 
işgal ettiği 
Gürcistan'ın 
Gori kentinden 
çekilmeye 
başladığını iddia 
etmesine rağmen 
bağımsız kaynaklar 
bunu doğrulamıyor. 
Ayrıca, Rus 
askerlerinin de 
gazetecileri Gori 
kentine sokma
maları da geri 
çekilme olmadığına 
dair iddiaları 
kuvvetlendiriyor. 
Amerikalı bir yetkili 
de Rus askerlerin 
çekildiğine dair

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

bir işaret olmadığını 
söyledi.
Moskova'da basın 
toplantısı düzenle 
yen Rusya Genelkur 
may Başkan 
Yardımcısı General 
Anatoly Nogovitsyn, 
savaş alanından 
askerleri çekmeye 
başladıklarını söyle
di. Nogovitsyn, 
"Yeni yılın ne zaman 
başlayacağını kesin 
olarak söyleyebilir
im ama askerleri ne 
zaman çekeceğimize 
yönelik net tarih 

veremem. Tek söyle 
yebileceğim hızlı 
bir şekilde çıkmaya
cağız." dedi. 
Brüksel'de konuşan 
Amerikalı bir 
yetkili de, Rusların 
çekildiğine dair 
bir kanıt olmadığını 
söyledi. "Bunun 
teknik bir problem 
olmasını umuyoruz" 
diyen yetkili, 
"Rusların geri 
çekildiğini görmek 
istiyoruz. Henüz 
bunu göremedik." 
diye konuştu.

mm ıtMiı !■ nıp
İstanbul'un Ümra 
niye, Ankara'nın ise 
Beypazarı ilçesinde 
orman yangını çıktı. 
İstanbul Ümrani 
ye'de Alevler 
Söndürüldü 
İstanbul Ümrani 
ye'de çıkan ve 4.5 
hektarlık alanda etk
ili olan orman 
yangını söndürüldü. 
Ümraniye 
Çavuşbaşı, Yukarı 
Baklacı Mahallesi 
yakınında çıkan 
yangına, itfaiye

Hükümetten AB atağı
Hükümet, Avrupa 
Birliği yoîunda vites 
yükseltiyor. Ulusal 
Programla 4 yıl için 
de 131 yasa değişik
liği yapılacak.
Bu süreçte sendikal 
hakların genişletil 
meşinden kamu 
denetçiliği müesse 
sinin başlatılmasına 
kadar pek çok adım 
atılacak. İktidar Ulu 
sal program için mu 
halefet ve sivil top 
lumun görüşlerini 
de alacak.

ekiplerinin yanısıra 
uçak ve helikopterle 
havadan da müda
hale edildi.
Beşiktaş Nevzat 
Demir Tesisleri'nin 
de bulunduğu alan
da çıkan yangın, 
yaklaşık 4.5 hektar
lık alanda etkili oldu. 
Yangın, Kavacık, 
Beykoz, Ümraniye 
İtfaiye Müdürlü 
ğüyle, Büyükşehir 
Belediyesi Yol 
Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü ekip

Başbakan Erdo 
ğan'ın başkanlığında 
yapılan Bakanlar 
Kurulu'nda, ağırlıklı 
olarak Ulusal 
Program ele alındı. 
Toplantı sonrası 
programa ilişkin bil 
gi veren Hükümet 
Sözcüsü Cemil Çi 
cek, taslağı 400 say 
fa olan program ile 
4 yıl içinde 131 ya 
sal değişiklik yapıla
cağını kaydetti. 
Çiçek bunların bazı 
larının anayasa 

lerinin müdahale
siyle söndürüldü. 
Ankara 
Beypazan'ndan da 
Alevler Yükseldi 
Ankara'nın 
Beypazarı ilçesi 
Kirazyanı yaylasın
daki yangında 
ise 50 hektar 
alan kül oldu.
Yangın söndürme 
çalışmaları, çevre 
ilçelerden gelen 
arazöz ve itfaiye 
araçlarının desteği 
ile devam ediyor.

değişikliği şeklinde 
gerçekleşeceğini 
belirtti. Muhalefetten 
de Görüş Alınacak 
Cemil çicek'in 
verdiği bilgiye göre, 
Dışişleri Bakanı 
Ali Babacan 
siyasi parti liderleri 
ve sivil toplum 
örgütlerinin 
başkanları ile 
tek tek görüşecek 
ve tüm kesimlerden 
programa katkı 
vermelerini 
isteyecek.
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CHP seçim startını erken veriyor
Yerel seçimler için 
hazırlıklara başlayan 
CHP, bu defa aday
larını aylar öncesin
den açıklayacak. 
Genel Başkan 
Yardımcısı Bihlun 
Tamaylıgil başkan
lığındaki komisyon, 
Türkiye’nin dört bir 
yanındaki adayları 
eleyerek, genel 
merkeze kapsamlı 
bir rapor hazırlaya
cak En geç Kasım 
ayında pek çok yfcr 
deki belediye baş 
kan adaylarını açık
layacak olan CHP 
'iden Deniz Bay 
ka(’tr> $5, bi^ Js 

hedefi ise Ankara ve 
İstanbul’u kazan
mak. CHP’de Ankara 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı için eski 
ODTÜ Rektörü Prof. 
Ural Akbulut’un ismi 
ağırlıklı olarak dil
lendiriliyor. CHP’nin 
2004 seçimlerindeki 
adayı Yılmaz Ateş’in 
bu kez adaylığı, 
düşünmediği ve 
yakın çevresine, 
“Ben genel başkan 
yardımcısıyım. An 
kara için adaylığım 
söz konusu değil’’ 
dediği öğrenildi.
CHP, 1994’ten beri 
kazanamadığı İstan

bul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
için bu defa daha 
dikkatli davranıyor. 
CHP kulislerinde 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
için İlhan Kesici ile 
Cem Kozlu’nun isim
leri ağırlık kazanıyor. 
Baykal’ın, İstanbul’
da, Bakırköy dışın
daki tüm ilçe bele 
diye başkanlarını da 
yeniden aday gös 
tereceği belirtiliyor 
Kocaeli’nde eski 
başkan Sefa Sirmen, 
Muğla’da mevcut 
başkan Osman 
Gürün, Trabzon’da 

da Volkan Canalioğ 
lu tekrar aday gös
terilecek. Eskişehir 
için DSP’li Yılmaz 
Büyükerşen ile 
temasa geçen CHP 
yönetiminin, Büyük 
erşen’den haber 
beklediği öğrenildi. 
CHP geçen seçim
lerde Eskişehir’den 
aday çıkartmayarak, 
Büyükerşen’in seçi
mi yeniden kazan
masında en büyük 
etken olmuştu.
CHP yönetiminin 
Ordu’da, DSP’li 
Belediye Başkanı 
Seyit Torun’u ikna 
ettiği öğrenildi.

Hain pusu: 1 şehit, 
8 asker yaralı

F bakanın koltuğu sallanıyor
Başbakan Erdo 
ğan’ın, Anayasa 
Mahkemesi gerek 
çeli kararını yayınla
masının ardından 
Ekim ayında kabine 
de revizyona gitmesi 
bekleniyor.
Erdoğan’ın, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler’i 
görevden alması 
halindeyerine 
getirilecek en 
güçlü isim, danış
manı ve Cumhurbaş 
kanı Abdullah 
Gül’e de yakın 
bir isim olan 
Kayseri Milletvekili 
Taner Yıl diz olarak 

gösterili yor. 
Anayasa 
Mahkemesi’nin 
gerekçeli kararını, 
danışmanlarıyla 
ve en yakın 
kurmaylarıyla 
değerlendirecek 
olan Erdoğan, 
partiye ilişkin bu 
yöndeki algıyı 
gidermeye dönük 
adımlar atacak. 
Erdoğan, bu 
çerçevede parti 
yönetiminin yanı 
sıra kabinede de 
kimi değişikliklere 
gidecek.
Erdoğan’ın özellikle 
Anayasa Mahkeme 

si’nin, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın pek 
çok uygulamasını 
laiklik karşıtı bulma 
sini dikkate alacağı 
konuşuluyor. Bu 
çerçevede Bakan 
Hüseyin Çelik’in 
görevden alınması 
güçlü bir olasılık. 
Erdoğan’ın akade 
misyenliğine ve 
entelektüel biriki 
mine saygı duyması
na karşın Devlet 
Bakanı Mehmet 
Aydın’ın görev yap
tığı yedi yıl boyunca 
çok somut bir proje 
ortaya koyamadığı 
düşüncesinde 

olduğu da kulislerde 
konuşuluyor.
Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul 
Günay, Başbakan 
Yardımcısı Hayati 
Yazıcı, Başbakan 
Yardımcısı Nazım 
Ekren, Devlet Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Devlet Bakanı Sait 
Yazıcıoğlu, Bayındır 
hk ve İskan Bakanı 
Faruk Nafiz Özak, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer Çağla 
yan ile Çevre ve 
Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun 
ise kabinede kala
cağı belirtiliyor.

Terör örgütü 
PKK mensuplarının, 
Şırnak-Cizre 
karayoluna 
döşediği pat
layıcının infilak 
etmesi sonucu 
1 astsubayın 
şehit olduğu, 8 
askerin yaralandığı 
bildirildi.
Şırnak Valiliği'nden 
alınan bilgiye 
göre, Şırnak-Cizre 
karayolunun 25. 
kilometresinde, 
askeri aracın geçişi 
sırasında, terör 
örgütü PKK mensu
pları tarafından 
daha önceden yola 
döşenen patlayıcı 
madde infilak etti. 
Patlamada, 

1 astsubayın 
şehit olduğu ve 
8 askerin yara
landığı belirtildi. 
Yaralı askerler 
Şırnak Asker 
Hastanesi’nde 
tedavi altına 
alındı.
Bölgede 
operasyonlar 
sürdürülüyor.
Daha önce, 
Şırnak-Cizre 
karayolunda 
terör örgütü PKK 
mensuplarının 
yola döşediği pat
layıcının, askeri 
aracın geçişi 
sırasında infilak 
emesi sonucu 5 
askerin yaralandığı 
bildirilmişti.

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 

ve EKONOMİK İMSAKİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GÜNDE İMSAKİYE BASILIR

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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Gül den üç onay, bir veto
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 5796 
sayılı ve 5799 sayılı 
"Yükseköğretim 
Kurumlan Teşkilatı 
Kanununda Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Kanun" ile 5797 
sayılı "Sosyal Sigor 
talar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun'u 
onaylayarak Baş 
bakanlığa gönderdi. 
Gül, 5803 sayılı 
"Elektronik Haberleş 
me Kanunu"nu ise 
59, 60, 66 ve 67'nci 
maddelerinin bir kez 
daha görüşülmesi 
için TBMM Başkanlı 
ğı'na geri gönderdi. 
Böylece Gül iade 
hakkını ikinci kez 
kullanmış oldu. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi'nden 
yapılan açıklamada, 
5796 sayılı "Yüksek 
öğretim Kurumlan 
Teşkilatı Kanununda 
Değişiklik Yapılması 
na Dair Kanun", 
5797 sayılı "Sosyal 

“Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişik 
lik Yapılması Hakkın 
da Kanun" ve 5799 
sayılı "Yükseköğre 
tim Kurumlan Teşki 
latı Kanununda 
Değişiklik Yapılması 
na Dair Kanun"un

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafın
dan onaylanarak 
yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa gön
derildiği bildirildi. 
Açıklamada, "Ancak, 
yayımlanması uygun 
bulunmayan 5803 
sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu, 
59, 60, 66 ve 67'nci 
maddelerinin bir kez 
daha görüşülmesi 
için, Anayasanın 
değişik 89 ve 104 
üncü maddeleri uya 
rınca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Baş 
kanlığı'na geri gön
derilmiştir" denildi. 
KANUN, İDARİ 
CEZALARI 
AZALTIYOR- 
Kanunun geri gön
derilmesi sebep
lerinden İkincisinde 
ise, kanunun 53. 
maddesinin birinci 
fıkrasındaki bazı 
hükümler nedeniyle 
olduğu açıklandı.

Söz konusu fıkrada 
kurumca verilecek 
idari para cezaları 
mn, 4703 sayılı 
Kanunun 12. mad
desindeki tutarların 
bir katından dört 
katına kadar artınla 
rak uygulanacağı 
hükmünün yer veril 
diği belirtilen açıkla
mada şöyle denildi: 
"Ancak, 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon 
Kanununun 2'nci 
maddesinin (f) bendi 
ile Kuruma, "mevzu
ata, görev ve imtiyaz 
sözleşmesine, teleko 
münikasyon ruhsatı 
veya genel izin şart
larına' aykırılık halin 
de ilgili işletmecinin 
bir önceki takvim 
yılındaki cirosunun 
yüzde üçüne kadar 
idari para cezası uy 
gulama yetkisi ta 
nındığı halde, incele
nen Kanunun 60'ıncı 
maddesinin birinci 
fıkrasında bu yap
tırım, "ilgili hizmetin 
bir önceki takvim 
yılındaki net satışla 
rının yüzde beşine 
kadar idari para ceza 
sı' şeklinde belirlen
miş ve aynı mad
denin altıncı fıkrasıy
la yapılan düzenle
menin gerekçesiyle 
çelişen bir değişiklik 
gerçekleştirilmiştir. 
Bu değişiklik, uygu
lanacak idari para 
cezalarını önemli

ölçüde düşüreceği 
gibi, işletmecilerin 
birçok hizmeti 
birlikte sunmaları, 
hizmetler arasındaki 
yakın ve yoğun ilişki 
karşısında "ilgili 
hizmet'in ne şekilde 
tespit edileceği^;* 
"ilgili hizmet'le bağ 
lantılı net satışların 
tespitinin nasıl yapı 
lacağı hususlarında 
incelenen Kanunun 
düzenleme içerme 
mesi sebebiyle ihti
laflara yol açacak 
niteliktedir." 
DENETÇİYİ 
TANIMLADI 
KADRO VERMEDİ.- 
Yapılan açıklamada, 
5803 sayılı Kanunun 
geri gönderilme se 
heplerinden birincisi 
nin, Kanunla getiri 
len "bağımsız dene
tim" müessesesine 
bağlı olarak, 6. mad 
dede bağımsız dene
tim kuruluşlarının 
çalıştıracağı person
elin niteliklerini belir
leme hususunda 
Kuruma görev ve 
yetki verildiği ancak, 
59. madde ile ise 
"bağımsız denetçi" 
lerin Kurumda denet 
çi olarak görev ya 
pan veya Kurumca 
denetçi sayılanlar
dan karşılanması zo 
runluluğunun getir
ilmesi ile 6. maddeyi 
anlamsız kılması 
gösterildi.

Yaşamdan 
Çizgiler

İletişim Uzmanı 
ozgkara@hotmail.com

Martılar
Çömeldiğim avlularda düşler sarardı;
O muhteşem dostluklardan şimdi kim 

kaldı?
Hançerlendim akşamların alacasında. 
Ne yaşadım ne öldüm, ömrüm talandı!

Oysa dünya ne geniş, koğuşum dardı. 
Bıraksalar martılarla randevum vardı...

Yılmaz Odabaşı

Martıların kanatlarına baktığımda bir 
kayıkla açılıp güneşe doğru yol almak iste
dim.

Asaleti uçuşlarında barındıran özgür
lüğün başkaldırının ve yaşama sevincinin 
adı, mavilikleri, derinlikleri getirip dünyaya 
renk verenlerdir.

Denizlerin üstünde uçmakla birlikte, 
romantizmin temsilcisi, denizlerin sokak 
çocuklarıdır onlar...

Rüzgârda asılı kalan; suya konduğun
daysa bembeyaz bir gönül tazeleyendir. 
Sesleriyle insana deniz kenarında 
olduğunu hatırlatanlardır.

Kendi balığını kendisi tutan ve hichir 
limana uzun süre bağlı kalmayarak açık 
denizlere kanat açıp iki yana genişçe 
yayılarak zirvede olanlardır.

Şehir hatları vapurlarını takip ederek, 
kıyıya canlılık katarak, sesleriyle, uçuşla 
rıyla, sürekli ilgiyi üzerlerine çekenlerdir.

Çocukluk zamanlarımızda batan güneşin 
önüne dağınık bulutların arasına m 
harfiyle çizdiğimiz manzara resimlerimizin 
değişmez figürü ve denizlerin süsüdür 
martılar...

Gemlik’te bulunan 
Fabrikamızda 

çalışacak vasıfsız 
Bay ve Bayan 

Elemanlar alınacaktır.
VERONA MERMER SAN. 

Tel. 514 20 21

ÇAKICI
CENAZE 

MAEZEMEEERİ
Balıkpazarı 2 Nolu Cadde de 

hizmetinize açıldı

Bu işyeri Gemlik Belediyesinden emekli 
Selahattin Çakıcı tarafından açılmıştır.
Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cadde 
Sinema Sok. çıkmazı - GEMLİK

TEL: 0535- 35419 99

HALIT USLU
İNSflfiTîan 

SATIIIKHİRELES

3+1,156 m2 Dublex 
3+1,153 m2 Daire 
2+1,100 m2 Daire

Tel: 0 532-513 2012

mailto:ozgkara@hotmail.com
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ftçık bırakılan 
pencereden 
giren hırsız 

20 hin YTLIik 
altınları götürdü

Silah zoruyla senet imzalatıp tapulu 
arsaları sahiplenen 5 kişi gözaltına alındı

Sıcakların 
artmasıyla birlikte 
açık bırakılan 
kapı ve 
pencereler 
hırsızlara 
dateviye çıkarıyor. 
Bursa'nın 
merkez Nilüfer 
ilçesinde sıcak 
hava nedeniyle 
açık bırakılan 
pencereden 
girdiği evden 
20 bin YTL 
değerindeki 
17 bileziği çalan 
kimliği belirsiz 
hırsız kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, Çamlıca 
Mahallesi

Selcan Sokak'ta 
ikamet eden 
Ahmet D.'nin 
(47), evinin açık 
bırakılan oda 
penceresinden 
içeriye giren 
kimliği belirsiz 
hırsız, masa 
çekmecesindeki 
17 bilezik, 1 adet 
zincir ve 2 adet 
altın yüzüğü çalıp 
kaçtı. Maddi 
zaranının 20 bin 
YTL olduğunu 
belirten ev 
sahibi Ahmet D., 
polise başvurdu. 
Olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

Bursa'da, silah 
tehdidi ile çok 
sayıda kişiye zorla 
senet imzalatıp, 
tapulu arsalarını 
ellerinden almaya 
çalıştıkları iddia 
edilen 5 kişi, 
Jandarma tara 
fından düzenlenen 
operasyonla 
gözaltına alındı. 
Zanlıların ev ve iş 
yerlerinde yapılan 
aramalarda 2 adet

Yol kavgasını ayırmak isterken bıçaklanılı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
'yol vermeme' kav
gasını ayırmak iste 
yen bir kişi bıçakla
narak yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun iyi oldu 
ğu öğrenildi. 

tabanca, çok sayıda 
mermi, 135 adet 
gayrimenkul tapusu, 
1 milyon 758 bin 
YTL değerinde tapu 
senedi ve senet ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl 
Jandarma Komutan 
lığı ekipleri, Osman 
gazi ve Yıldırım 
ilçelerinde R.Y. ve 
N.D. isimli şahıs
ların, başkalarına ait

Edinilen bilgiye 
göre, Santral Garaj 
Mahallesi Gelibolu 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda, yol 
verme meselesi 
nedeniyle iki kişi 
tartışmaya başlad. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 

tapulu arsaları sahte 
belgelerle silah 
tehdidi, darp ve 
tehdit yöntemiyle 
almaya çalıştıkları 
ihbarı üzerine 
harekete geçti. İki 
zanlıyı gözaltına 
alan Jandarma ekip
leri, R.Y. ve N.D. 
isimli kişilerle 
bağlantısı olduğu 
tespit edilen 3 
kişiyi daha gözaltına 
aldı. Zanlıların ev 

dönüşmesiyle 
Muhittin Bil (38) kav
gayı ayırmak için 
müdahele eti. Bu 
sırada kavga ettiği 
kişiyi korkutmak 
amacıyla elindeki 
bıçağı sallayan 
Ceyhan K. (23), 
Muhittin Bil'i elinden 

ve işyerlerinde 
yapılan aramalarda 
2 adet kurusıkı 
tabanca, 40 adet 
mermi, 135 adet 
gayrimenkul tapusu, 
647 adet toplam 
değeri 1 milyon 758 
bin YTL değerinde 
senet, 10 adet satış 
sözleşmesi, 12 adet 
vekaletname ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan 5 zanlı adli 
yeye sevk edildi.

yaraladı. Hastaneye 
kaldırılan Muhittin 
Bil'in sağlık durumu
nun iyi oldğu öğre
nilirken olayın zan
lısı Ceyhan K. polis 
merkezine götürül 
dü. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I Hırsız diıılonıa ve helgeleri calili
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRG6 BROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
______ Kayıkhane’de eşyalı talebeye Kiralık ev (Deniz kenarı)______  

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

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
açık bırakılan 
balkon kapısından 
girdiği evden 
dizüstü bilgisayar, 
10 bin 700 dolar, 
çeşitli bankalara ait 
kredi kartlarını çalan 
hırsız kaçmayı 
başardı. Hırsız, ev 
sahibine ait fakülte 
diplomasını ve antre 

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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.

KONUT KREDİLERİNE İ
ARACILIK YAPILIR. |

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA 

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

nün alkollü olduğu 
belirlenen bir oto
mobil, yol kenarında 
yürüyen ve araların
da çocukların da 
bulunduğu 5 kişiye 
çarparak ölümlerine 
neden oldu.
Alınan bilgiye göre, 
TorbalI'ya bağlı 
Subaşı beldesi 
Osman Dirik Parkı'n 
daki düğünden çıkıp 
yol kenarında yürü 
yen 5 kişiye, Torba 
h'dan Tire yönüne 
seyreden Mehmet 
Koyuncu (49) yöne
timindeki 35 M 6556 

nörlük belgesini de 
çaldı. Ertuğrul 
Mahallesi Muammer 
Aksoy Caddesi'nde 
ikamet eden Davut 
Şahin'in (37) evine 
açık bırakılan 
balkon kapısından 
giren kimliği belirsiz 
hırsız, dizüstü bil
gisayar ile, pantolon 
cebindeki 730 YTL, 
10 bin 700 dolar, 2 

plakalı araç çarptı. 
Otomobilin çarptığı 
Güler Akpınar (26), 
Ismihan Akpınar 
(56), Osman Akpınar 
(7), Nazmiye Caner 
(29) ve Mehmet Ali 
Caner (10), olay 

adet cep telefonu, 
çeşitli bankalara ait 
kredi kartı fakülte 
diploması, antrenör
lük belgesi ve kimlik 
belgelerini alarak 
kaçtı. Ev sahibi 
Davut Şahin, polis 
merkezine giderek 
olayla ilgili ifade 
verdi. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

yerinde hayatını 
kaybetti. Gözaltına 
alınan sürücünün, 
muayenesinde 320 
promil alkollü oldu 
ğu belirlendi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.
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Memurların yüzde 80’u
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Memurlar arasında 
yapılan anket 
çalışmasında 
Türkiye'nin gerçeği 
bir kez daha ortaya 
çıktı. Anket 
sonucuna göre, 
memurların yüzde 
80'i her ay banka 
lara 250 YTL ile bin 
YTL arasında deği 
şen oranlarda kredi 
taksiti ödüyor. 
Kamu Çalışanları 
Hak Sendikaları 
Konfederasyonumu 
n (Hak-Sen) bin 
kamu çalışanı ile 
yapılan anket çalış
masında memurla 
rın yüzde 80'inin 
aylık banka kredi 
taksiti ödediği belir
lendi. Memurların 
yüzde 20'sinin 
banka kredisi kul
lanmadığı tespit 
edilirken, yüzde 
23'ü 1 YTL ile 
250 YTL arasında, 
yüzde 34'ü 250 YTL 
ile 500 YTL arasın
da, yüzde 18'i 500 
YTL ile bin YTL 
arasında, yüzde 
5'i de bin YTL'nin

üzerinde aylık 
banka kredisi 
taksiti ödüyor. 
Ayrıca, memurların 
büyük çoğunluğu, 
hükümetle 
sendikaların 
yapacağı toplu 
görüşmelerde' 
sendikaların birlikte 
hareket ederek, 
ücret adaletsi
zliğinin giderilme 
sini istedi. 
Hükümetle memur 
konfederasyonları 
arasında yapılan 
toplu görüşmelerde 
kamu çalışanların 
yüzde 24'ü yine 
hükümetin 
dediğinin olacağını, 
yüzde 29'u tüm 
sendikaların iş 
birliği yapması 
gerektiğini, yüzde 
29'u ücret adalet 
sizliğinin giderilme
si gerektiğini, 
yüzde 12'si toplu 
sözleşme yapılması 
gerektiğini 
söylerken, yüzde 
6'sı ise herhangi 
bir fikri olmadığını 
ifade etti.
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DEVREN KİRALIK ELEMAN ARANIYOR SATILIK
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rek 
e

İşdeğişidüiKdenhıfe 
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üyor,

Ifllll

Kord»ı’nda(2J(OfdM) 
DEVRENKİRALIKCAFtlRÜamCafel

0.S3S5181416-0.542 5936151

Gemlik’te bulunan 
fabrikamızda 

çalıştırılmak üzere 
LİSE MEZUNU 

BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 
ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 

ELEMAN ARANIYOR

VEYA KİRALIK
UMURBEYDE
SATILIK VEYA

KİRALIK VİLLA
SATILIK DAİRE VERONA MERMER SAR. Tel: 573 38 88

ıı 
tına 
lün, 
320 

oldu 
İlayla 
la

Denize sıfır, 3 yatak odalı 
135 m2 iki cepheli ve 

2 balkonlu bahçeli otoparklı 
lUks yazlık daire SATILIK 
Küçük Kumla Namtaş 2 Sitesi 

Tel: 51318 99 GSM: 0.533 356 44 39

Tel: (0.224) 514 20 21 GSM: O 532 312 22 39

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

M® ABONE OLDUNUZ MU?
■mnmm ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
HANCOCK 
LANETLİ RUHLAR

(Rezervasyon 
îel :513332i)

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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BİZDEN FİYAT ALMADAN 
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

Ol.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE 

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ 
AYRICA TURASSİST İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ 

UYGUN FİYATLAR YENİ UYGULAMAYA KONULAN
ÖĞRETMENLER, KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERREST TARİFESİ 

DOKTORLAR VE OYAK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA
AYRICA ÖZEL İNDİRİMLER UYGUNFİYATVE

KREDİKARTINA10TAKSİ7İMKANIİKREDİKARTINA4TAKSİTİMKANI
DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SIZ DEĞERLİ GEMLİKHAUÇINA DUYURULUR
Merkez: Orhangazi Cd. Katlı Otopark karşısı GEMLİK Tel: 513 33 00
Şube: Gürle İş Merkezi No :24 GEMLİK Tel: 514 35 80
Şube: Gürle İş Merkezi No: 37 GEMLİK Tel: 51416 00

ELEMAN ARANIYOR
KREŞTE TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
40 TAŞINI AŞMAMIŞ 

BATAN ELEMAN ARANIYOR
Manastır’daolufanlartercih edilir, 
Tel: 51719 67

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 

2008/294 esas no 2008/481 nolu karan ile 
Nebahat Bayramalievasalieva olan soyadım 

Mete olarak değiştirilmiştir. İlan olunur.
NEBAHAT METE

Jeotermal 
sahaları 

özel sektöre 
devrediliyor
Türkiye genelinde 33 
jeotermal saha ile 32 
jeotermal kuyu özel 
sektöre devredilmek 
üzere ihaleye çıkıyor. 
30 yıl için yapılacak 
ihale sonucunda 
sahaları almaya hak 
kazanan yatırımcılar 
1O'ar yıllık uzatmalar 
la alanın süresiz ola 
rak işletmecisi ola
bilecekler. Elektrik 
üretim, seracılık ve 
termal turizmde ge 
liştirilecek projelerle 
2013 yılından itiba 
ren yıllık 5 milyar 
dolar gelir elde edil 
mesi tasarlanıyor.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, MTA 
Genel Müdürlüğü'n 
de düzenlediği basın 
toplantısında, jeoter
mal ihalesinin ayrın
tılarını açıkladı.

Gemlik KBrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEŞEKKÜR
Gemlik halkının sevgisini kazanan Değerli Kaymakamımız Sayın Mehmet Baygül’e, 
eğitim ve öğretimin en kalitesini sunan Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü 

İdris Aka ’ya, okulumun yine çok fedakar ve değerli öğretmenlerine....
Üniversiteye hazırlanırken tüm olanaklarını cömertçe sunan, 

Sınav Dershaneleri idarecilerine ve sevgili öğretmenlerine...
Verdiği destekle beni yalnız bırakmayan Avukat Nezih Dimili’ye, 

kompozisyon yarışmaları vesilesiyle tanıdığım Atatürkçü Mimar Osman Turan’a, 
Gemlik Körfez Gazetesi’ne, 

ve beni doğurup, büyüten, bugünlere getiren ilk öğretmenim anneme, 
sahip olduğum her şeyi borçlu olduğum çalışkan ve fedakar babama, 

beni vatan millet sevgisiyle, hayat bilgisiyle kuşatan, her şey için gönülden 
destek olan değerli büyüklerime teşekkürü bir borç bilirim.

Özlem ARis
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi yepyeni öğrencisi



Sayfa 10
19 Ağustos 2008 Sah Gemlik Körfez Sayfa 11

Kronik 
baş ağrılarını 
dikkate alın

ilinde 3; 
ha ile 3; 
yu özel 
edilme)’ 
> Çikıyoı 
aılacak 
nda „• 
tya hak 
ımcılar 
atmalar 
siz ola 
;i ola- 
sktrik 
lık ve 
iege 
»jelerle 
itiba 

yar 
e edil 

yor.

:anı 
TA 
ğü'n 
basın 

ieoter- 

ayrın-

u?
’UN

Karnı ağrıyan çocuğa ağrı Kesici vermeyin

Uzmanlar, bazen 
hayati tehlike 
oluşturan bir 
durumdan veya 
bir hastalıktan 
kaynaklanan baş 
ağrıları çeken 
‘RrT ■> mutlaka 
^4/.^ Arması 
gerektiği kokusun
da uyarıyor.
Almanya'da bir 
ağrı merkezinde 
görevli Türk doktor 
Selçuk Baş, 
"Gittikçe kötüleşen 
nedensiz baş 
ağrısı çeken 
kişiler mutlaka 
doktora görünmeli. 
Doktorlar baş ağrısı 
çeken kişilere 
genellikle işleri ve 
yaşam tarzları 
hakkında sorular 
sorar. Daha sonra 
hastalar refleks ve 
sinir sistemlerinin 
ölçüldüğü fiziksel 
bir teste tabi tutu
lur. Diğer aşamada 
ise göz, boğaz, 

burun, kulak ve iç 
organların kontrol 
edilmesi önemlidir. 
Ancak, bu 
muayenelerde 
hiçbir sonuç çık
mazsa, başın bil
gisayarla çekilmiş 
tomografisi CT) 
gibi tüm testler 
yapılmalıdır" 
dedi.
"Hastaların çoğu, 
gerilime bağlı baş 
ağrısı çekiyor. Bu 
ağrının nedenleri 
arasında stres, 
boyun omurlarının 
tıkanıklığı veya 
gözlerin fazla 
çalışması gibi 
nedenler göster
ilirken, ağrı normal 
nedenlerden kay
naklanmıyorsa 
şüpheler artar" 
diyen Baş, doktor
lara hastalığı tedavi 
ederken aşama 
aşama ilerlemeleri 
tavsiyesinde 
bulundu

Çocuklar arasında 
en yaygın sağlık 
sorunun karın ağrısı 
olbduğunu belirten 
uzmanlar, bunun 
genellikle masum 
nedenlere bağlıysa 
da, bazen de zaman 
kaybetmeden müda
hale edilmesi gere 
ken ciddi hastalık
larla ortaya çıkara
bildiğine dikkat 
çekiyor.
Çocukların bir şey 
yapmak istemedik
leri zamanlarda akıl
larına ilk gelen baha 
nenin karın ağrısı 
olduğunu kaydeden 
uzmanlar; "Karın 
ağrısı bir hastalık 
olmaktan çok, bir 
çok farklı hastalığın 
bir belirtisidir. Çocu 
ğun eğer karnı ağrı 
yorsa yapılması 
gereken en önemli 
şey ağrı kesici ver
memektir. Çünkü 
karnı ağrıyor diye 
ağrı kesici verilirse 
durum maskelenmiş 
olur ve tanıda geç 
kalınmış olur. Bu ha 
ta ne yazık ki sık sık 
yapılmaktadır." uya 
rısında bulunuyor. 
Genel Cerrahi 
Uzmanı Op. Dr. 
Osman Serhat 
Güner, bazen apan
disit, karın ağrısının

çocuğun cerrahi 
hastalıklarının belir
tileri arasında en 
önemlisi olduğunu 
söyledi. Op. Dr. 
Güner; "Akut karın 
ağrısı yani ani başla 
yan karın ağrısı 
daha çok cerrahi bir 
nedene bağlı olan 
bir karın ağrısıdır. 
Bunun dışında bazı 
ağrılar vardır ki gün
lerce, aylarca hatta 
senelerce devam 
eder. Bunlara da 
kronik karın ağrıları 
denmektedir. Bu 
ağrılar daha çok cer
rahi olmayan neden
lere bağlıdır. Çocuk
larda çok sık rast
lanan ve kronik ağrı 
olarak düşünebile
ceğimiz ağrıları şu 
şekilde özetleyebili

riz: Sindirim sistemi 
ile ilgili olan kronik 
cğrılar en önemli 
olanlarıdır. Mide ile 
ilgili olan gastrit, 
ülser gibi durumlar 
tedavi edilmedikçe 
karın ağrısı başta 
olmak üzere gas- 
trointestinal sistem 
şikayetleri devam 
eder. Bu hastalarda 
cerrahi bir şey 
düşünülmüyorsa 
çocuk gastroen- 
teroloğuyla temasa 
geçilip endoskopi 
yapılarak midesinde 
ülser var mı yok mu 
ona bakılmalıdır. 
Ülsere neden olan 
Helikobacter 
pylori denilen 
mikroorganizmanın 
olup olmadığı 
incelenir; eğer 

varsa ona göre 
medikal tedaviye 
geçilmelidir.
Gastroenterit 
durumunda ishal 
ve kusma yanında 
karın ağrısı 
şikayetleri 
olabilir.
Bu durumun tam 
aksi konstipasyon 
denen kaka yapma 
zorluğu ve kaka 
yapamama 
problemleri, 
bağırsakların 
iyi çalışmaması, 
durumlarında 
da uzun süren 
karın ağrıları 
olabilmektedir.? 
dedi.
İdrar yolu 
enfeksiyonlarının 
da ciddi karın 
ağrıları yapa
bildiğine işaret 
eden Dr Güner, 
üriner sistemde 
herhangi bir tıkan
ma, nefrit veya 
basit bir alt üriner 
sistem enfeksi 
yonunun da 
karın ağrısı 
bulgusu ile 
kendini göstere
bildiğini kaydetti. 
Yapay tatlandırıcı 
ların da kimi 
zaman karın 
ağrısına neden ola
bildiği vurgulandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ0 w
:

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 qo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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. 5132954
Emniyet Müd. 51310 28

raŞiEJr. ,y;

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 qq
Sahil Dev. Hast. 5^3 23 29
Mer.Sağ.Ocağı ’ ’
Tomokay Tomografi 51« 10 68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

________

NÖBEİÇİEÇZÂjjg

19 Ağustos 2008 Salı 
SEDA ECZANESİ 

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 36 SAYI : 3139

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 İyi bir gelecek Aykent ile başlar'

AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

OKS'D.E YÜZDE 86 BASARI
ADI SOYADI 
MUSTAFA YILDIZ 
TAHA FURKAN ŞAHİN 
KEMAL YAĞIZ YÜCEL 
EMRE FIŞKIN 
KADİR YÜCE 
DENİZ ERGÜVEN 
HAKAN ÖZKARDEŞ 
MEHMET BERKER SEVİNÇ 
MEHMET CELAL ARKIŞ 
SAMET KEMAL AŞIK 
FATİH FURKAN TEMİR 
MELİKE SUBAŞI 
SERKAN DEHMEN 
M. FATİH PEKCANLI 

ALPEREN AKSU 
MERİH SEÇ 
METİN EFE TÜMER 

UFUK YAVUZ 
MUNİSE UÇAR 
YÜKSEL UTGİN 

ANIL ÇANCI 
AIİ NADİR İÇÖZ 
SELİM BULUT 
METE KANDEMİR

KAZANDIĞI OKUL
YALOVA TERMAL FEN LİSESİ
ÖZEL NİLÜFER FEN LİSESİ % 60 BURSLU 
BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 
BURSA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
YALOVA ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ 
YALOVA ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ 
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ 
UMURBEY CELAL BAYAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ (ACİL TIP) 
MERKEZ TİCARET MESLEK VE AND. TİCARET MES. LİSESİ
OVAAKÇA ŞARIK TARA ATL, AML, TEK. LİS. VE EML. (ELEKT. ELEKTRONİK) 
OVAAKÇA ŞARIK TARA ATL, AML, TEK. LİS. VE EML. (BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ) 
YILDIRIM TİCARET MES. LİS. VE ANADOLU İLETİŞİM MES. LİS.
ANADOLU MESLEK LİSESİ VE KIZ MESLEK LİSESİ (ÇOCUK GELİŞİMİ) 
OVAAKÇA ŞARIK TARA ATL, AML, TEK. LİS. VE EML.fELEK. ELEKTRONİK) 
MERKEZ TİCARET MESLEK VE AND. TİCARET MES. LİSESİ
ORHANGAZİ ATLAN. MES.LİS. TEK. LİS. EML VE MEM. (MAKİNE TEKNO.) 
ORHANGAZİ ATL AN. MES.LİS. TEK. LİS. EML VE MEM. (ELEK.ELEKTRONİK) 
TİCARET BORSASI SUAT ORHON AND. OTEL VE TUR. M. LİS.

6. SINIFLAR GEMLİK SBS BİRİNCİSİ SİNEM ARIŞ 
80 SORUDA 80 DOĞRU CEVAP $00 TAM PUAN 

7. SINIFLAR İSMAİL FURKAN İNCEÇAM
487,179 SBS PUANIYLA ORHANGAZİ VE GEMLİK BİRİNCİSİ

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. Umurbey Paşabahçeler Mevkii Tel: 513 50 84



Q 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
t SINIF 5.000 YTL
2-3-4-5-Ö-7-8 6.000 YTL
Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

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

4-5-6-T-8 SINIFIMA 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE
Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETECİ I
20 Ağustos 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Marmarabirlik depolarının karşısında hizmet verecek olan 
j " İşkur Gemlik Şubesi, resmi olarak yeniden açılacak 

Işkur Gemlik Şubesi 
Cuma günü açılıyor

Orhangazi Caddesi üzerinde 
Marmarabirlik depolarının kar 
şısında bulunan Özen Apart 
manı zemin katında tadilatı 
yapılan yerde son hazırlık
larını tamamlayan İşkur Gem 
İlk Şube Müdürlüğü Cuma 
günü yapılacak resmi açılışa 
hazırlanıyor. Işkur’un açılışını 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in yap
ması bekleniyor. Sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Adı zeytin ama, festivalde zeytin yok
Gemlik, bu hafta sonu, “9. Siyah Altın Zeytin 

Festivalini kutlayacak.
Festival programı belli oldu.
Festivalin adı ‘Zeytin Festivali’ olmasına 

karşın, zeytinle ilgili hiç bir etkinlik program
da görülmüyor.

Ne en iyi zeytin yarışması, ne zeytin reyon
larının açılması, ne zeytin güzeli seçilmesi 
var... Devamı sayfa 5’de

Bursada toplantı ue 
gösteri yürüyüşleri için 
güzergahlar belirlendi

Bursa'da, geçtiğimiz Ocak ayın
da belirlenen şehir genelinde ya 
pıiacak toplantı ve gösteri yü 
rüyüş alanlarına yeni güzergah 
lar eklendi. Haberi sayfa 7’de

İntihar girişimi

Ailesine ait evde intihar girişiminde bulunan Ö.D. (21) 
isimli gençkız yakınlarının çağırdığı 112 ambulansı ile 
hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesi yapıldı. Edinilen 
bilgiye göre, dün saat 13.oo sıralarında Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Ergen Sokak 8 Nolu Özlem Apartmanında 
yaşanan olayda nedeni henüz belirlenemeyen neden
le intihar girişiminde bulunan Ö.D. Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Ö.D.'nin nasıl ve neden intihar etmek istediği henüz 
bilinmezken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İskan ruhsatı bulunmayanlara uyarı
AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, İskan ruhsatı olmayan yapılara elektrik, su, telefon abonesi 
olma imkanı tanıyan yasal düzenlemenin uygulamaya konulduğunu açıkladı. Resmi 
gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanuna göre, yapı inşaat ruhsatı alınmış ancak, yapı 
kullanma izni alamayan bina sahipleri, binalarına yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi alt yapı 
hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünü belgelemeleri şartıyla yapı kullan
malarını alıncaya kadar geçiçi aboneliklerini yaptırabilecekleri belirtildi. Haberi sayfa 2’de

Bursa’daki patlama korkuttu
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde dün meydana gelen patlama vatandaşların 
korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Nedeni henüz belli olmayan yüksek sesli 
patlamada, binalarda küçük çaplı sarsıntılar meydana geldi. Haberi sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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İskan ruhsatı bulunmayanlara man
Allah sonumuzu hayretsin...

Rüşvet
Suistimal..
irtikap..
Hile..
Desise..
Kapitalizm ve emperyalizme yeşil ışık 

yakan ülkelerin yakasını asla kurtarama 
yacağı hastalık.

Uluslararası ihalelerde boyutları daha 
da büyüyen "yolsuzluklar devlet başkanı, 
başbakan, bakan, milletvekilleri ve bilu
mum yöneticileri de ilişkiler yumağının 
içine alıyor..

Türkiye son bir haftadır AKP'li bir mil
letvekilinin devlete geçirdiği "dişler"le 
yatıp kalkıyor..

Bir partinin genel başkan yardımcısı 
kartvizitini de taşıyan bu parlamenter iş 
takipçiliği yapıyor..

Ve...
Bir taşla iki kuş vuruyor..
Hem kendisi 1 milyon doları cebine 

koyuyor..
Hem de eskiden ortağı olan bir adamın 

kasasına da devletin kasasından bir kaç 
milyon dolarcık koyuyor..

Bu adamın yöneticisi olduğu parti de 
kendisine sahip çıkıyor..

Eeee,tabi..
Dilimize yerleşmiş bir atasözü var..
"Devletin malı deni2..
Yemeyen keriz.."
Adamlar iktidara gelmişler,hem de 

sayısal çoğunlukla..
Yemezler mi..
Yerler..
Onlar da öyle yapıyor..
Hem de fütursuzca..
Yüzsüzce..
Hep birlikte elele vererek dolarcıklar 

cebe giriyor..
Gemicikler açık denizlere yol alıyor..
CHP Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu 

olanı biteni belgeleriyle ortaya koyuyor..
Ama bunlar Hacı Murat Yüz surat..
Tınmıyorlar bile..
Hatta tınmadıkları gibi yanına da 

AKP'nin parlamentodaki grup başkan- 
vekillini de alıp televizyonlara çıkıyor..

Milletin gözünün içine baka baka 
rüşveti hangi kılıfın içine sokup ta aldığını 
ve aktardığını anlatıyor.

Açlığın..
Yoksulluğun..
Sefaletin..
Kol gezdiği ülkede ..
Bu tür fırsatçılıkların olması doğal..
Doğal olmasına da..
Benim anlamadığım..
Nasıl oluyor da sağın bir ucundan 

diğer ucuna gidip gelen siyasal partiler ve 
ağzı salya sümük akan güya siyasetçiler 
her daim ülkeyi yönetiyor..

Bu işte bir terslik var..
Hem de öyle bir terslik ki..
Ezilen ezenle kolkola girip parlamen

toya çıkıyor..
Allah sonumuzu hayretsin..

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP İlçe Başkanı En 
ver Şahin, İskan ruh
satı olmayan yapılara 
elektrik, su, telefon 
abonesi olma imkanı 
tanıyan yasal düzenle
menin uygulamaya 
konulduğunu açıkladı. 
29 Temmuz 2008 tarih 
26948 sayılı Resmi 
Gazetede yayımla
narak yürürlüğe giren 
5784 sayılı kanunla 
yapı (inşaat) ruhsatı 
bulunan, ancak gerek
li koşulları yerine 
getirmediği için "is 
kân" yani oturma izni 
bulunmayan binalara 
elektrik, su, telefon 
bağlanmasının yolu 
açıldı. Gerek 4628 
sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu gerekse 3194 
sayıılı İmar Kanununda 
değişiklik yapan "Elek 
trik Piyasası ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
yapılmasına Dair" 
5784 sayılı kanunun 
25'inci maddesinde 
İmar Kanununa ek 
11'nci geçici madde 
eklendi ve bu geçici 
mad de ile yapı kul
lanım yerlerine elekt 
rik hizmetlerinin götü 
rüİmesine yönelik uy 
guîama da.yeniden 
belirlendi. İskan otur
ma izni olmayan

vatandaşları uyaran 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Resmi 
gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren kanu 
na göre, yapı inşaat 
ruhsatı alınmış ancak, 
yapı kullanma izni ala
mayan bina sahipleri, 
binalarına yol, su, 
elektrik, kanalizasyon 
gibi alt yapı hizmet
lerinden birinin veya 
birkaçının götürüldü 
ğünü belgelemeleri 
şartıyla yapı kullan
malarını alıncaya 
kadar geçişi abonelik
lerini yaptırabilecek
lerini söyledi. 
Aboneliği, ait olunan 
abone grubuna dönüş 
türme hakkı Geçici 1t. 
Maddenin yürürlüğe 
girdiği (29 Temmuz 
2008) tarihinden önce 
yapılan abonelikler 
için de ayrıca aboneli

ğini ait olduğu abone 
grubuna dönüştüre
bilme hakkı tanındı. 
Şahin, yaptığı yazılı 
açıklamada; "Örneğin 
daha önce inşaat ruh
satı olan ancak iskan 
ruhsatı olmayan bina 
sahipleri, UEDAŞ (Ulu 
dağ Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi) abone 
servislerine elektrik 
abonesi olmak için 
müracaat ettiklerinde, 
ancak şantiye grubun
dan elektrik abonesi 
olma imkanı buluyor
lardı. Şimdi ise bu abo 
neler, UEDAŞ'a yeni 
den müracaat ederek, 
5784 sayılı yasayla 
yapılan düzenleme 
doğrultusunda abone 
liğini ait olduğu abone 
grubuna dönüştüre
bilecekler ve elektrik 
birim fiyatı daha paha 
lı olan şantiye abone

grubundan fatura öde
mekten kurtulurken, 
getirecekleri son 
endeks değeri 
dikkate alınarak, 
son ödeme yaptıkları 
tarih ile bugüne kadar 
geçen süredeki 
tüketimleri için ara 
tahakkuk yapılacak 
ve ayrıca şantiye 
aboneliği için ödedik
leri gü vence bedeli 
mes ken veya 
ticarethane aboneliğin 
den yüksek olması 
nedeniy le abone 
grubu dönüştürme 
işlemi yapılırken iade 
güvence bedeli de 
alacaklar" dedi. 
Şahin, ayrıca yapı 
kullanma izni 
bulunmayan ve 
bu kanunun 
yürürlüğe girdiği 
26/07/2008 tarihinden 
sonra yapılan 
yapılar için abonelik 
başvurusunda 
bulunulması halinde; 
abonelik başvurusun
da bulunulan yapının 
şantiye tarifesinden 
aboneliğinin 
yapılabilmesi için 
yapı (inşaat) ruhsatı, X 
ait olduğu tarifeden " 
abonelik işlemlerinin 
yapılabilmesi için 
ise yapı kullanma 
izni kesinlikle 
aranacağını söyledi.

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

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

‘Gemlik Körfez’internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Marmarabirlik depolarının karşısında hizmet verecek olan 
İşkur Gemlik Şubesi resmi olarak yeniden açılacak

İşkur Gemlik Şubesi 
Cuma günü açılıyor Efelenmenin sonu...

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Uzun zaman önce 
talebin azalması 
sonucu kapanan 
İşkur Bürosu 
Cuma günü 
resmi olarak 
yeniden açılacak. 
Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
Marmarabirlik 
depolarının 
karşısında bulunan 
Özen Apartmanı 
zemin katında 
tadilatı yapılan 
yerde son hazırlık
larını tamamlayan 
İşkur Gemlik 
Şube Müdürlüğü 
Cuma günü 
yapılacak resmi, 
açılışa hazırlanıyor. 
İşkur Gemlik 
Şube Müdürlüğü'ne 
atanan Mehmet 
Dik ve 3 personelin 
hizmet verdiği 
İşkur'un açılışını 
Çalışma Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in 
yapması bekleniyor. 
Yaklaşık bir 
haftadır 
vatandaşlardan 
gelen taleplerin 
kabul edilerek 
işlem yapıldığını 
söyleyen Müdür 
Mehmet Dik, 
işyerlerinin 
eleman ihtiyaçları 
için şube 
müdürlüğüne 
gelmelerini 
beklediklerini 
söyledi.

Gürden Erbakan’a af
Cumhurbaşkanı Ab 
dullah Gül, kapatılan 
RP'nin eski Genel 
Başkanı Necmettin 
Erbakan'ın ev hapsi 
şeklinde uygulanan 
cezasını kaldırdı. 
'Kayıp trilyon' dava 
sından aldığı cezayı, 
aylık ev hapsi' şeklin 
de Altınoluk'taki yazlı 
ğında çeken Necmet 
tin Erbakan, beklediği 
'af haberini aldı. 
Necmettin Erbakan al 
dığı 2 yıl 4 aylık ceza
sını evinde çekiyordu. 
Dün Cumhurbaşkan

İşten ayrılanların 
ve işsizlik parası 
almak isteyenlerin 
kayıtları ile işveren 
bilgileri, iş arayan
ların taleplerinin 

lığı'ndan yapılan açık
lamada Erbakan'ın 
cezasının kaldırıldığı 
bildirildi. Abdullah 
Gül'ün aynı davadaki 
dosyası Maliye Ba 
kanlığı'na havale 
edilmişti. Gül, sağlık 
durumunun mahkûmi 
yetinin devam etme
sine izin vermediği 
gerekçesiyle Erba 
kan’ın kalan hapis 
cezasını kaldırdığını 
bildirdi. Cumhurbaş 
kanlığı’ndan yapılan 
açıklamada şöyle 
denildi: “Hastanelerce 

artık Bursa'ya 
gidilmeden 
Gemlik'te 
yapılmaya 
başlandığını 
ifade eden 

sürekli hastalıkları be 
lirlenen ve bunlara 
ilişkin raporları Adlî 
Tıp Kurumu 3 üncü 
Adli Tıp İhtisas Kurulu 
tarafından değerlendi 
rilerek muayenesi ya 
pılan Necmettin 
Erbakan’ın sağlık 
durumunun mahkûmi 
yetinin devam etme
sine izin vermediği 
yolunda anılan Kurul 
ca Rapor düzenlen
mesi ve dosyanın Ada 
let Bakanlığınca 15 
Ağustos 2008 tari
hinde Cumhur

Mehmet Dik, 
çalışmaların 
tüm talepleri 
karşılayabilecek 
şekilde hazır
landığını bildirdi.

başkanlığına intikal 
ettirilmesi üzerine 
Sayın Cumhurbaş 
kanımız, Adli Tıp 
Raporunda ifade 
edilen durumun 
Anayasanın 104 
üncü maddesinin 
ikinci fıkrasının 
(b) bendin de sözü 
edilen ‘sürekli 
hastalık’ kapsamında 
olduğunu dikkate 
alarak, ilgilinin kalan 
hapis cezasını, söz 
konusu madde 
uyarınca kaldır
mışlardır"

Aklı başındaki köşe yazarları 
“türban”ın “siyasi bir simge” olduğunu 
ısrarla yazar ken, AKP’li takiyyeciler 
“Hayır, bu inanç sorunudur” demişlerdi.

Tartışmalar böyle sürüp giderken, rahat 
battı,

Başbakan Erdoğan Ispanya’dan açıkla
ma yaptı, adeta meydan okudu, türbanı 
savundu:

“Velev ki siyasi simge olsa ne olur?” 
Bak bak .efelenmeye , kabadayılığa.. 
İşte bu olur! Böyle olur...
At’tan düştüğün gibi olur...
Sırtüstü, toz toprak içinde.
At o gün görevini yapmış, tekmesini de 

atmıştı ama isabet ettiremeden uzaklaştırıl 
rhıştı..

Elbette, siyasi dehalar, yardakçılar 
ileriyi görenlere itibar etmediler de “tür
ban” için Anayasa’yı değiştirdiler.

Hukuktan anlamayan, at gözlüklü par
tinin hukukçu milletvekilleriher şeyi bilir 
edası ile ,cahil olduklarını bir defa daha 
gösterdiler.

BÖYLE mi olmalıydı?
Siyasi partiler kapatılmasın taman 
Ben derim ki olmasa daha iyi ama.... 
Suç kimin ?
Siyasetçilerin de kendilerine bir soru 

sormaları gerekmez mi?
“Neden?" diye...
Daha öncekiler önlerinde dururken, 

eski partinin genç çırakları, onlar 
beceremediler, biz daha akıllıyız, % 46 oy 
aldık her şeyi yavaş yavaş yaparız dediler. 
Hapı yuttular..

Önce Milli Selamet, sonra Refah, daha 
sonra da Fazilet partisi niye kapatıldı?

Laiklik ilkesine karşı çıktıklarından... 
AMA siz bunu bile bile...
2002 yılında, Meclis çoğunluğunu 

sağladıktan bu yana, Refah ve Fazilet 
Partisi yöneticilerinden daha yoğun bir 
şekilde, yüksekokullarda ve üniversitel
erde türbanla eğitim yapılmasını savunur
sanız, Meclis çoğunluğuna dayanarak, 
başka partilerin (MHP) desteğini de sağla
yarak, Anayasa’ya koyacağınız maddeler- s 
le, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını 
uygulanamaz hale getirme yi 
amaçlarsanız, Anayasa’nın değişmez 
ilkelerinden laiklik ilkesine aykırı bir 
düzenden söz ederseniz...

Üstüne üstlük bir de kabadayılık yapıp 
efelenerek “velev ki” düsturunu piyasaya | 
sürerseniz...

Ne mi olur? İşte böyle olur.
Boyunun ölçüsünü alırlar..
(Kayseri’de hemşerilerim “Eşekten 

düşmüş gibi” derler)
Ey Gemlikli hemşerilerim; LAİKLİK 

giderse, ne olur?
Demokrasi giderse, geliyor ama, laiklik 

giderse bir daha gelmez.
Çünkü laiklik, bir yaşam biçimidir. 

Modernliktir, asra uygunluktur.
Aslında, ikisiyle birlikte yaşamanın 

tadına bir varabilsek..

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfezl ABONE OLUN

OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Telekom İsleime Şefliği taşınıyor Bursa’daki
Seyfettin ŞEKERSÖZ

PTT binasının bir 
bölümünde hizmet 
veren Telekom 
Şube Şefliği geçici 
olarak taşınıyor. 
Binada yapılacak 
güçlendirme 
çalışmaları için 
Gazhane 
Caddesi üzerinde 
kiralanan iş 
yerinde tadilat 
çalışmaları 
yapılıyor.
PTT Binasının

: Atatürk parkına 
' bakan kısmında 

müşterilerine 
hizmet veren 
Telekom Şube 
Şefliği binada 
yapılacak 
güçlendirme 
çalışmalarının 
süreceği yaklaşık

bir yıl boyunca 
yeni taşınacağı 
yerde hizmet 
vermeyi sürdürecek. 
Vatandaşlar

önümüzdeki 
günlerde Telekom 
ile olan işlerini 
Gazhane
Caddesi üzerinde

bulunan Gemlik 
Matbaası yanında 
Telekom Şube 
Şefliğinde 
yapabilecekler.

patlama
korkuttu

J L
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

«Gemlik Körfez* internette. wwwağemljkkojfezgazetesi.com

Bursa'da sebebi 
bilinmeyen patlama 
vatandaşlarda 
korkuya sebep 
oldu. Bursa'nın 
merkez Nilüfer 
ilçesinde yeri ve 
nedeni belirlene
meyen bir patlama 
sesi duyuldu.
Yaşanan yüksek 
sesli patlama 
sonrasında binalar
da küçük çaplı 
sarsıntı meydana 
gelirken, konu ile 
ilgili, polis ve 
itfaiyenin haberi 
olmadığı belirtildi. 
Nilüfer ilçesi 
Beşevler civarında 
meydana geldiği 
iddia edilen patla
ma sonrasında 
çevrede bulunan 
evlerde küçük çaplı 
sarsıntı yaşandığı 
belirtildi. Bazı

vatandaşlar polis 
ve itfaiyeyi ara
yarak büyük bir 
patlama sesi duy
duklarını belirtme
sine rağmen, polis 
ve itfaiyeye bu 
konuda herhangi 
bir ihbarın 
yapılmaması 
dikkat çekti. 
Vatandaşlar patla
manın Beşevler 
ve Küçük sanayi 
civarında etkili 
olduğunu 
belirterek, binalarda 
küçük çaplı sarsın
tıların yaşandığını 
iddia etti. Ancak 
buna karşın 
polis ve itfaiye 
müdürlükleri, 
kendilerine bu 
konuda herhangi 
bir ihbarın 
gelmediğini belirt
mekle yetindiler.

TEŞEKKÜR
Giileç ve cana yakın davranışları ile insana güven veren 
bilgi ve becerileriyle binlerce hastanın derdine deva olan 

Muammer Ağım Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Opr. Dr. Engin AKGÜN beni de güleç yüzüyle karşılayıp önemli 

bir ayak kırılmasını ameliyat ekibiyle eski haline döndürdü.
Kendilerine şükranlarımız sonsuzdur.

Üstün gayretleriyle hastaneyi özel bir hastane gibi tertemiz 
pırıl pırıl ve donanımlı bir duruma getiren Başhekim Mehmet Küçükkeçe ve 

Hastane Müdürü Abdullah Savaş’a bir Gemlikli olarak müteşekkirim.
Kendilerini insanlığa adamış hemşire bacılarım Günay Gürler, 

Nurten Özkan, Hüleyda Çaybaşı, Songül Gökdoğan, Havva Bayatlı, 
Tezcan Sağlayan, Yeşim Soydan, Zeliha Soylu, Müşerref Akpolat, Necla Özen 

hastaların şifa bulması için gece gündüz çalışıyor.
Sîzlere sonsuz sevgi ve başarılar.

Ayrıca hastaneye bizzat gelerek ve telefonla geçmiş olsun 
dileklerini ileten dostlarıma teşekkür ederim.

inan TAMER

wwwa%25c4%259femljkkojfezgazetesi.com
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Adı zeytin ama, festivalde zeytin yok....
Zeytin Gemlik’in ürünü..
Bütün festivaller, festival 

düzenliyen kentin yetiş 
tirdiği ürün ile anılır.
Bizim festivalimizin adında 

“Siyah Altın Zeytin Festi 
vali” ibaresi var.
Ama bugüne kadar yapılan 

festivallerde zeytin tanıtımı yapılmıyor.
En iyi zeytin yetiştiriciliği 

özendirilmiyor.
En iyi zeytinlik bakımı ödüllendirilmi 

yor.
Geçtiğimiz hafta Belediye Başkanı, 

Festival nedeniyle Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret Borsası başkan ve 
yöneticileri ile makamında toplantı 
yaptı.

Festivalde zeytin ile ilgili etkinliklere 
katılım sağlanmasını istedi.

Sanırım destek bulamadı.
O nedenle, 21 Ağustos’dan, 25 

Ağustos akşamına kadar sürecek olan 
şenlikler, konserler ve folklor gösteri
leri ile tamamlanacak.

Bu yıl şenliklere geçmiş yıllarda 
olduğu gibi yurt içinden ve dışından 
foklörcüler katılacak..

Yarın Romanya Navodarı Belediye 
si’nden 21 kişilik bir meclis ekibi geli 
yor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.cpm

Öğrenci folklörcüler daha sonra gele
cek.
Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramı 

törenlerine Yunanistandaki kareleş 
şehrimiz Kiosluların katılacağını 
öğrendim.
30 Ağustos, Türklerin yurtlarını işgal 

eden Yunan askerini yenip, denize 
döktüğü tarihtir.

88 yıl sonra, Gemlik’te yaşayan rum

halkının torunları, bizim kurtu
luş bayramımıza katılacak.

Bu da halkların düşmanlığının 
olmadığının bir kanıtı olacak.

Türk ve Yunan halkının 
kardeşliğinin kine dönüşmediği
ni gösterecek.

Biz dönelim yine festivale..
Festival şenliklerinin en büyük 

bölümünü, folklor gösterileri, 
geleneksel sünnet düğünü, halkla 
motor gezisi ve de açık hava konserler 
oluşturuyor.
Bu yıl ki şenliklerin starı Sibel CAN.
Sibel’den bir gün önce, 23 Ağustos 

günü akşamı, Gökhan Özen sahne ala
cak Festival Alam’nda..
Sibel Can, 24 Ağustos Pazar Günü 

akşamı sahneye çıkacak.
25 Ağustos günü ise yabancı folklör- 

cülerin gösterileri ile “Siyah Altın 
Zeytin Festivali Şenlikleri” sona ere
cek.

Gemlik önümüzdeki günlerde 
hareketli günler yaşayacak.

Bu festivale zeytin değil, yapılacak 
açık hava konserleri yine damgasını 
vuracak.

Ve de Sibel Can ile Gökhan Özen’i bir 
yıl boyunca konuşacağız.

Bir daha ki festivale kadar...

Kumla sahilleri çöplüğe döndü
Ercüment ESEN
Küçük Kumla 
sahilleri denize 
girenlerin kumsala 
bıraktıkları atıklarla 
çöplüğe döndü. 
Çevreye karşı 
duyarsız vatan
daşların güneşlen
mek ve serinlemek 
için denize girdikleri 
sahilleri yanlarında 
getirdikleri yiyecek 
ve içecek şişelerini 
evlerine dönüş
lerinde kumsala 
atarak gitmeleri 
ortalığı çöplüğe 
dönüştürdü.
Kumla’da sınırdı 
alanlarda bulunan 
plajları Küçük Kumla 
Beldiyesi ekiplerince 
temizlenmesine 
karşın, yaz sezonu 
boyunca çevreye 
duyarsız vatandaşla- 
ca atıklarla pisliik 
yuvası oluyor.
Günübirlik Kumla’ya 
gelen yazlıkçılar, 
temizlenmiş 
sahillere yanlan- 
larında getirdikleri 
yiyecek ve şişeler 
ile poşet torbalarını 
atarak gitmeleri, 
belediyeyi zor 
durumda bırakıyor. 
Plajları buldukları 
gibi bir

T MA A “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA” S"**.

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” ggM4 i 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.cpm
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KÜLTÜR Dershaneleri
ÖSS’Yİ KAZANANLAR OKS’Yİ KAZANANLAR

Aysu YILMAZ 
Begüm NOCA 
Gamze MÜSTECİP 
Umut Şükran AYDIN 
Bülent KURT
Ferhat KARAOĞLAN 
İrem PARLAK 
Necati GİTGİN 
Svil TUZLAĞI 
Kıymet KÖKTÜRK 
Fahriye SERT 
Begüm AKKAN 
Deniz PARAŞ 
Burcu ATASEVER 
Ceyhan KÖK

Marmara Hukuk
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Celal Bayar Ünv. Sosyal Bilgiler Öğrt.
Çanakkale 18 Mart Sınıf Öğrt.
Çanakkale 18 Mart Sınıf Öğrt.
Uludağ Ünv. Maliye
İstanbul Arel Ünv. Halkla İlişkiler
Yıldız Teknik Ünv. Endüstriyel Elektronik
Afyon Kocatepe Ünv. Tıbbi Dokümantasyon
Balıkesir Ünv. İktisat
Anadolu Ünv. Kamu
Anadolu Ünv. İşletme
İstanbul Ünv. Tarih
Haccettepe Ünv. Sanat Tarihi
Balıkesir Ünv. İthalat- İhracat

Ahmet AYDIN 
Ayça YİĞİTTEKİN 
Sercan HANBARCI 
Eda APARI
Betül KESKİNOĞLU 
Özkan ÖZDEMİR 
Muhammet PAŞA 
Uğur TOĞRUL 
Aydın DEMİRCİ 
Ata kan AKSAKAL 
Nurtaç SOYDEMİR 
Burhan FARAŞ 
Tuğba SİPAHİOGLU 
Gul KARAKAÇAN 
Emre TOP 
Nilay AKBULUT 
Hanife ONURLAY 
Hüseyin KARACAN 
Seda DONAT
Ayşe Selcen ÇAĞLAR 
Mert TUNÇ KAL 
M.Erkam KARAKAŞ 
Ayla SALAM 
Güzide MERGEN 
Özge GAVAS 
Baran KAŞLI 
Mert DURAKLI 
Merve KAYA 
Ahmet TOPLU 
Ercan AKTAŞ 
Gökhan GÜNEY 
Ercan KESKİN 
Abdullah KAYA 
Merve BARANSEL 
Dulgu Şükran KULAK 
Sedef SAİT
Hasene Şule YILMAZ 
İsmail GÜLEÇ 
Esra AKAÇ 
Melis KARASOY 
Selim KOKMAZ 
Zerrin BİRDANE

I Aslan ORUÇOĞLU 
I İbrahim YAVUZ
1 Emine ŞENER
1 Alıcan TURHAN 

> Kübra AK
| EmelÖZTÜRK 
ı Sabahattin ENGİN 
I AlicanÖZCAN

■ Hüseyin ALTINOK 
Uğur BEKTAŞ 
Eren ÇETİNKAYA 
Nurettin BİLGİÇ

Çanakkale 18 Mart Ünv. Fizik 
Kocaeli Ünv. Kimya 
Sakarya Ünv. Elektronik Öğrt. 
Afyon Kocatepe Ünv. Tarih s 
Dumlupınar Ünv. İşletme 
Uludağ Ünv. Turizm Otel İşi. 
Uludağ Ünv. Elektrik 
Kocaeli Ünv. Eletrik Müh. İM

âr

Pamukkale Ünv. Otomotiv Öğrettihenliğk 
Dumlupınar Ünv. Kamu Yönetimi l 
Sakarya Ünv. Bilgi Teknik ve Prog.
Kocaeli Ünv. Otomotiv.
Dumlupınar İşletme
Celal Bayar Maliye
İstanbul Arel Ünv. Radoy İv Prog.
Celal Bayar Unv. Maliye /
Balıkesir Ünv. İşletme
Balıkesir Ünv. Makine
Sakarya Ünv. Türk Dili ve Edebiyatı
Anadolu Ünv. Çeko 
Dumlupınar Kimya 
Anadolu Ünv. Kamu^
Anadolu Ünv. İşletip^ 
Balıkesir Ünv. Turizı|O/j| Otel İşi. 

tel İşi. 
el İşi.

Anadolu Ünv. Turizm 
Akdeniz Ünv. Turiiffl
Kocaeli Ünv. İletişimFdk. Radyo 
Anadolu Ünv. CO^^esi Öğr.
Akdeniz Ünv. I İşi. Ve Otelcilik
Kocaeli Ünv.||Wk^Hs.~ıcı * 
Anadolu Ünv. Büro Yönetimi
Anadolu

Tv Sinema

,1er ve Tanıtım

ve Sigortacılık 
ve ReklamcılıkYaşar Ünv. Halka İlişkik 

Mehmet AkifErso^Üjnv^Büro Yönetimi 
Mehmet Akif Ersoy Um^Büro Yönetimi 
Balıkesir Ünv.Büro Yönetimi ve Yönetici As.
Celal Bayar Ünv. Yerel Yönetimler 
Dumlupınar Ün. İth- İh& 
Balıkesir Ünv. İth. - İhr.
Uludağ Ünv. Deniz Liman İşit.
Trakya Ünv. Lojistik Yönetimi 
Hitit Ünv. İşletme
Süleyman Demirel Ünv. Bilgi Tek. Ve Prog. 
Mustafa Kemal Ünv. Bilg. Tekn. Ve Prog. 
Giresun Ünv. Kostüm Tasarımı 
Uludağ Ünv. Muhasebe 
Uludağ Ünv. Muhasebe
19 Mayıs Ünv. Mimari Dekoratif Sanatlar 
Anadolu Ünv. Turizm Otel İşi.
Uludağ Ünv. Turizm Otel İşi.

s

İMİ»

Mustafa Kemal Ünv. Endüstiriyel Otomosyon 
Süleyman Demirel Ünv. Makine Resim ve Konst. 
Akdeniz Ünv. Elektronik Haberleşme 
Süleyman Demirel Ünv. Endüstriyel Elktr.

....ve ismine burada yer veremediğimiz diğer öğrencilerimiz

Ceren TANGİL 
Melike ÖKMEN 
P;nar DİNÇ 
Büşra Ece ŞAHİN 
İlke Şahika ACI
İöWgİRENAY

»Batuhan KEŞLER
İU Zeynep SOYDEMİR 

MertÇULHAOĞLU 
Seda YETKİNER
Furkan BALAMUR 
Arif Emre ÇELİK 
Deniz ERDUR 
Müge KAYA 
Gülizar Şule AĞAN 
Birkan VARİŞLER 
Mikail ÖZDEMİR 
Kürşat Fatih SEZER 
Selin ŞAHİN
Hakan ÖZKARDEŞ 
Bilal YILDIZ

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 
Bursa Anadolu Lisesi
Ahmet Hamdi Gökbayrak An. Öğretmen Lisesi 
Bursa Milli Piyango Lisesi
Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi
Turan Tayan Anadolu Lisesi 
Bursa Anadolu Kız Lisesi 
Bursa Atatürk Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Ceİaİ Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi

Umut Göktuğ KAPYALI Celal Bayar Anadolu Lisesi
Gizem TURAN 
Öznur YİĞİT 
Cansu ÇELTİK 
TuğçeÖZBAY 
Elif SARGIN 
Emre KANIK 
Ebru KAYA 
Fatih Furkan TEMİR 
İsmet KAYNAK 
Nihen SULUKÖY 
İrem ERTÜĞRUL 
Kübra BOZDAŞ 
Büşra ULUDAĞ 
Hiranur OKÇU 
Uğur OZAN 
Rana BEKÇE 
Fatma DABAK 
Begüm KOÇAK 
Eşref UYAR 
Mervenur ELÜSTÜ 
Esma Nur OFLU 
Nur SEVİNÇ 
Selin Tilbe ÜNGÖR 
Sena GİRGİN 
İpek KALAÇAY

Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 
Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 
Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 
Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 
Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 
Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 
İznik anadolu Lisesi
Özel Tan Koleji
Umurbey C.Bayar Sağlık Meslek Lisesi 
Umurbey C.Bayar Sağlık Meslek Lisesi 
Umurbey C.Bayar Sağlık Meslek Lisesi 
Urhurbey C.Bayar Sağlık Meslek Lisesi 
Bilecik Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik 
Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik 
Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi çocuk Gel. 
Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi çocuk Gel. 
Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi çocuk Gel. 
Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi çocuk Gel.

....ve ismine burada yer veremediğimiz diğer öğrencilerimiz

İstiklal Cad. No:20 - GEMLİK 
512 34 34-514 00 10

“ KÜLTÜRLÜ OLAN KAZANIR”



Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Bursa’da toplantı ve gösteri I 
yürüyüşleri için güzergahlar belirlendi

HALK OTOBÜSLERİ VE 
SIKINTI GETİRİLERİ....

Gemlik'in şehir içi ve şehir dışı ulaşı 
mıyla ilgili birtakım konulara bu sütunda 
defalarca değindim. Halk yoğunluğunun 
ve ilçe yüzölçümünün azımsanmayacak 
derecede olması, toplu taşıma araçlarıyla 
ilgili sorunu da beraberinde getiriyor.

Bu sorunların en önemlilerinden bir 
tanesi duraklara otobüslerin, geç ya da 
erken gelmesi. Bunu bizzat yaşamış bir 
kişi olarak bu durum gerçekten halkı 
zorda bırakıyor.

Saatinde gidiyorsunuz bir bakmışsınız 
otobüs 15 dakika evvel gitmiş. Ya da 20 
dakika ağaç oluyorsunuz durakta. Bu yaz 
kış aynı hiç fark etmiyor. Olan vatandaşa 
oluyor. Keyfilik mi desek düzensizlik mi? 
Tanıyı size bırakıyorum.

İkincisi Kumla ve Bursa otobüslerinin 
bu kadar kalabalık olması resmen tehlike 
arz ediyor. Sözüm ona çağdaş bir toplu 
mun olumsuz fotoğrafının yansımasından 
başka bir şey değil bu. Yaz aylarında 
ilçemizin yerli turist akınına uğradığı bilin
mesine rağmen buna bir türlü çözüm bulu
namıyor. İtiş tıkış millet, bazı kendi bilmez 
aymazların varlığı da işin cabası

Üçüncüsü ise duraklarda güzergah 
adlarını ve saatlerini gösteren adreslerin 
bulunmaması. Örneğin, Bahkpazan'ndaki 
herhangi bir durakta otobüse bineceksiniz 
ve Hisar Mahallesine gideceksiniz saatleri
ni bilmeden rastlantı bekliyorsunuz. Şimdi 
diyeceksiniz ki o güzergahı kullanan kişi 
bunu da bilmeli. Ancak bu geçerli. Bir 
mazeret değil. Hizmet kalitesi ve anlayışı 
bizde biraz gelişmemiş durumda.

Ne desek, ne yapsak boş.

Bursa'da, geçtiğimiz 
Ocak ayında 
belirlenen şehir 
genelinde yapılacak 
toplantı ve gösteri 
yürüyüş alanlarına 
yeni güzergahlar 
eklendi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan 
açıklamada, 2911 
Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu'nun 6.

İl tolliareslıtmıaıııımiarta^e ilişil iıııianiırataiı

Oysa ki, ilçemiz güzel bir yapılanma ve 
organizasyonla öyle iyi yerlere gelecek 
potansiyele sahip ki...

Nedense bir türlü hakkettiği değeri ve 
yeri bulamıyor.

Yazık çok yazık...

Köylülerin temel 
ihtiyaçlarını gideren 
Bursa İl Özel İdaresi, 
yeni yatırımlarla 
köylerin çehresini 
değiştiriyor.
Yaptığı başarılı 
çalışmalarla 
Bursa'nın bütün 
köylerine temel alt 
yapı faaliyetlerini 
götüren Bursa İl 
Özel İdaresi, 

I köylerin vol, su ve 
elektrik gibi önemli 
eksikliklerini 
tamamlayarak, 
vatandaşların 
köylerinden kopma
maları için gerekli 
ortamı sağlamaya 
çalışıyor. Köyde 
yaşayanlar artık 
temel ihtiyaçlardan 
çok, internet 
bağlantısı ya da 
sosyal alanların 
kurulması yönünde 

maddesi gereğince 
şehir genelinde g^ i- 
teri alanlarının daha 
önceden belirlendiği 
hatırlatılarak; "İlim
izde bulunan açık 
hava toplantı 
alanları, gösteri 
yürüyüşü yapılacak 
güzergahlar, toplan
ma ve dağılma yer
leri afiş ve pankart 
asılacak yerlr ocak 
ayında belirlenmişti. 
Aynı kanunun uygu

isteklerini yetkililere 
sunuyor.
Son yıllarda 
gerçekleştirilen 
yatırımlarla köylerin 
çehresini 
değiştirdiklerini 
söyleyen İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Nurettin Avcı, 
yatırımların temel 
ihtiyaçları en iyi 
şekilde karşıladığını, 
bundan sonra 
yapılacak yatırım

lanmasına dair 
yönetmeliğinin 3. 
maddesi uyarınca 
toplantı ve gösteri 
yürüyüşü alanları 
Valilik makamının 
yazısı ile yeniden 
gözden geçirildi." 
denildi.
Bursa Valiliği'nin 
aldığı karara göre 
belirlenen yeni gös
teri yürüyüş güzer
gah Darmstad 
Caddesi'nin İlkbahar 

ların, köylülerin 
sosyal gelişimini 
ve şehre adapte 
olmalarını 
sağlayacak şekilde 
olduğunu kaydetti. 
Bursa'da yatırım 
yapılmayan 
hiçbir köyün 
kalmadığını 
belirten Avcı, ' 
"Köylerde tespit 
ettiğimiz bütün 
temel sorunlara 
çözüm bulmak

Caddesi ile 
kesiştiği trafik 
lambalarından 
İlbahar Caddesi'ni 
takiben Kent 
Meydanı'na doğru 
olarak belirlendi. 
Gösterisi yürüyüşü 
toplanma alanı 
için de Darmstad 
Caddesi'nin İlkbahar 
Caddesi ile kesiştiği 
trafik lambalarının, 
yanındaki işyeri önü 
olarak belirlendi.

adına çeşitli 
yatırımlar yaptık. 
Yatırımların ardından 
köy muhtarları 
ile yaptığımız 
konuşmalarda 
bizlere iletilen 
sıkıntıların artık 
başkalaştığını 
görüyoruz. 4 yıl 
boyunca yaptığımız 
icraatların ne kadar 
doğru olduğunu 
görmekten 
mutluluk 
duyuyoruz" dedi. 
İl Genel Meclisi ve 
Özel İdare'nin bun
dan sonra köylere 
sulama suyu ve 
köyler arası bağlantı 
yollarının yapılması 
konusund?!ti çalış
maları planL ıklarım 
vurgu';' i*î Avcı, 
köylül. /talepleri 
nin bu yönde oldu 
ğunun altını çizdi.

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 

ve EKONOMİK İMSAKİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GÜNDE İMSAKİYE BASILIR

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

mailto:yeldabykz@gmail.com
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İki arkadaşını 
vuran acemi

avcı Adli yede
fciıı’iı ıııiıisı niinimiisırt

Bursa'nın Keleş 
ilçesine bağlı 
Denizler köyü 
Sarıyer 
mahallesinde 
domuz avına 
çıkan ve yanlışlık
la iki arkadaşını 
vuran Ramazan 
Ö. ve arkadaşı, 
jandarmadaki 
sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Önceki akşam 
saat 24.00 suların
da meydana gelen 
olayda İsmail 
Özdemir (54) 
olay yerinde hay
atını kaybederken, 
köye izine geldiği 
öğrenilen İbrahim 
Yıldız (24) ise 
kaldırıldığı Keleş 
Devlet Hastanesi 
acil servisinde 
hayatını kaybetti.

Olayda ölen 
kişilerden 24 
yaşındaki İbrahim 
Yıldız'ın yakında 
baba olmaya 
hazırlandığı, 
İsmail Özdemir'in 
ise evli ve 4 kız 
çocuğu olduğu 
öğrenildi. Zanlı 
Ramazan Ö.'nün 
sorgusu adliyede 
sürüyor.

Mersin'de bir otomo
bilde meydana gelen 
patlamada 
ilk belirlemelere 
göre 6 polis 
memuru yaralandı. 
Gözne otoban 
girişi Bölge Trafik 
Müdürlüğü önünde 
şüphe üzerine 
takibe alınan otomo
bilde meydana 
gelen patlamada 
6 polis memuru 

yaralandı.
Yaralı polislerden 
2'sinin MEÜ Tıp 
Fakültesi Hastanesi, 
diğerlerinin Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldığı, olay 
yerinde yoğun 
güvenlik Önlemleri 
alındığı bildirildi. 
Mersin'de, meydana 
gelen patlama sonu
cunda araç 
içerisinde bulunan 
teröristin ceset 
parçaları 1 kilomet 
relik alana yayıldı. 
Mersin şehir mer 
kezirie yaklaşık 10

kilometre uzaklıktaki 
Gözne mevkiinde 
otoyola giriş bölü 
münde meydana 
gelen patlamada, 
aracın markasının 
Mazda 626 olduğu 
öğrenilirken 
otomobilin, 
Diyarbakır'dan 
geldiği bildirildi. 
Araçta bir kişinin 
olduğu öğrenilir 
ken, teröristin 
cesedinin bir 
kilometrelik alan 
içerisine yayıldığı 
bildirildi. Araç da 
paramparça olurken 
yolda sadece oto
mobilin motoru 
kaldı. Vali nin de 
olay yerine gelmesi 
bekleniyor. Son 
bilgilere göre patla
mada 7 polisin yara
landığı öğrenilirken, 
özel harekat çı polis
lerin şarapnel parça 
lan nedeniyle yara
landığı ve ağır 
yaralının olmadığı 
kaydedildi.

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

I
 Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi i

M0RTGRG6 BROKGRİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR t 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARİNIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ j 
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE ~jg

Kayıkhane'de eşyall tâlebeye Kiralık ev (Deniz kenarı) g»

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik - ------- ---- ------ — 
__________ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2------------------- g 
Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler g

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. ||

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

Trafik, Kasko Dask, k

Her Türlü Sigorta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 
Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP K

Tel : 513 24 74 Fax: 514 1O 21 i

Mi tiranı miı Mı II i ül 
eıMlıı sıı ıılı Milli
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde tarihi 
çınar ağacının iki 
dalı koptu. 
Kopan dallar 
büyük bir gürültüyle 
aşağıya düştü. 
Olayda 10 kişi 
dalların altında 
kalma tehlikesi 
yaşadı.
Edinilen bilgiye 
göre, dün öğle 
saatlerinde 
Cemal Nadir 
Caddesi'ndeki 
Timirtaşpaşa 
Otobüs 
Duraklan'mn 
arkasındaki 
fıskiyenin 
yanındaki tarihi 
çınar ağacının 
iki dalı koptu. 
Bu esnada 
çınar altındaki 
banklarda oturan 
10 kişi, ezilme 

tehlikesi yaşadı. 
Görgü tanıkları, 
önce çınarın üst 
dalının koptuğunu, 
darbeyle alttaki 
dalın da düştüğünü

söylediler. Görgü 
tanıkları, devrilen 
dalın altında oturan 
10 kişinin büyük bir 
panikle kaçıştığım 
anlattı.
Çınar altında oturan 
Recep Can (16);
"Arkadaşlarımızla 
oturuyorduk.
Aniden çınar 
dalı düştü ve hep 
beraber kaçmaya 
başladık. Sadece 
bir amcanın 
ayağına dal 
denk geldi; ancak 
önemli birşeyi 
yoktu" dedi.
Görgü tanıklarından 
Sinan geçim ise;

"Yaklaşık 10 kişi 
çınar altındaki 
banklarda 
oturuyordu; 
çınarın üst dalı 
koptu, o darbeyle 
ikinci dal düştü. 
Bu esnada 
banklarda 
oturanlar kaçtı." 
diye konuştu. 
Olay yerine 
gelen polis 
ekipleri, çevre 
güvenliği alırken, 
meraklı vatandaşlar 
yine çevrede 
toplandı. Polis, 
durumu Osmangazi 
Belediyesi ekip 
(erine bildirdi.
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'Meme'satoeMaraııeni
KESK tarafından 
yapılan araştırma
da, kamu çalışan
larına yapılan ek 
ödemenin sadece 
kira, gıda ve elek
trik faturasındaki 
artışa yettiği 
savunuldu. 
KESK'ten yapılan 
açıklamaya göre, 
konfederasyonun 
araştırma birimi 
KESK-AR, memur 
ların harcama 
kalemlerindeki fiyat 
değişimleri ile ek 
ödeme miktarlarının 
karşılaştırıldığı bir 
araştırma yaptı. 
Araştırmada, 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
Aralık 2007 ile 
Temmuz 2008 
madde fiyatları 
arasında yapılan 
karşılaştırma sonu
cu, 4 kişilik bir 
ailenin kira, elektrik 
faturası, doğal gazz 
faturası ve gıda har
camalarında 
yaşanan artışın bile 
yapılan ek öde
menin çok ötesinde 
olduğu dile getirildi. 
Araştırmada, şu 
tespitlere yer veril
di: "TÜİK rakamları

na, göre Aralık 
2007'de Türkiye 
genelinde ev kirası 
ortalama 404 YTL 
iken Temmuz 
2008'de 434 YTL 
olmuştur. Yani ek 
ödemenin 3'te 1'i 
ev kirasına gitmiş 
tir. Yapılan kalori 
hesaplamalarına 
göre 4 kişilik bir 
ailenin gıda harca
maları Aralık 
2007'de 680 YTL 
iken, Temmuz 
2008'de 730 YTL'ye 
yükselmiştir. Yani 
ek ödemenin 50 
YTL'lik bölümü 
sadece gıda harca
malarına gitmiştir. 
Yılbaşından bu 
yana konut elek
triğinin fatura fiyatı
na yapılan yüzde 
44'lük zamla birlikte 
Aralık 2007'de 50 
YTL düzeyinde olan 
bir fatura, Temmuz 
2008'de 77 YTL'ye 
çıkmıştır. Yani 22 
YTL'lik elektrik 
faturası artışı 
olmuştur. Görüldü 
ğü gibi, yapılan ek 
ödeme sadece kira, 
gıda ve elektrik fa 
turasındaki artışa 
yetmektedir.”’

DEVREN KİRALIK
Işdeğişikliğinetenryle

faal turumda Emin Dalkıran
KırdouündalZkordon]

DEVRENKİRALIKCAFElRÜyamCafel

0,535518 1416.0,542 5936151

SATILIK DAİRE
Denize sıfar, 3 yatak odalı 

135 m2 İki 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

ffllMI ABONE OLDUNUZ MU?
cıuirlı Imlıuiı ılıul uımıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te bulunan fabrikamızda 

çalıştırılmak üzere 
LİSE MEZUNU 

BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 
ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ve MADEN MÜHENDİSİ, 

VASIFSIZ RAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR.

VERONA MERMER SAN.
Tel: (0.224) 514 20 21

GEMİİK SİNEMA GÜN1ÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
HANCOCK
LANETLİ RUHLAR

SATILIK 
VEYA KİRALIK

UMURBEY’DE 
SATILIK VEYA 

KİRALIK VİLLA
Tel; 573 38 88 

GSM: 0 532 312 22 39
(Rezervasyon 
W: 513 33 21)

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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MllgllİlllftllUM
Devlet Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk 
Sınavı (DPY-B), baş 
vurularında ücret 
alınması artık tarihe 
karışıyor.
Danıştay 8. Dairesi, 
“Maddi imkanlardan 
yoksun olan başarılı 
örgencilerin eğitim
lerini sürdürebilme 
lerini sağlama ama 
cıyla yapılan sınav
da, bu öğrencilerden 
sınav ücreti talep 
edilemeyeceği açık
tır” diyerek, sınav
dan ücret alınması 
ile ilgili yürütmenin 
durdurulması kararı 
verdi. Danıştay 
Sekizinci Dairesi, 
2008/2667 Esas nolu 
dosyada yaptığı ince 
leme sonucunda, 
Türk Eğitim-Sen 
Zonguldak Şube 
si'nin 27 Mart 2008 
tarihinde, DPY-B 
sınavlarından ücret 
alınmasına ilişkin 
itirazını haklı 

bularak, DPY-B'den 
sınav ücreti alın
masına ilişkin 
yürütmenin durdu
rulması kararı verdi. 

' Danıştay Sekizinci 
I Dairesi kararında,
“Maddi imkanlardan 

yoksun olan 
başarılı örgencilerin 
eğitimlerini sürdüre
bilmelerini sağlama 
amacıyla yapılan 
sınavda, bu 
öğrencilerden sınav 
ücreti talep edile
meyeceği açıktır” 
değerlendirmesinde 
bulundu. Danıştay, 
açıklanan nedenler
den dolayı, DPY- 
B sınav başvuru 
kılavuzunun 4/a 
maddesinde 
düzenlenen 6., 7. 
ve 8. sınıflardan 
başvuracak adaylar
dan sınav ücreti 
alınacağına ilişkin 
düzenlemede 
2577 sayılı yasanın 
27. maddesindeki 
aranan koşulların 
gerçekleştiğini 
ifade ederek, 
“yürütmenin durdu
rulması isteminin 
kabulüne” karar 
verdi.
Türk Eğitim-Sen 
Genel Mevzuat ve 
Toplu Görüşme 
Sekreteri Musa 
Akkaş, söz konusu 
karar ile DPY-B ile 
ilgili önemli bir 
kazanım elde 
edildiğini kaydetti

Öğretmen atamaları
yarın yapılacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
21 Ağustos 
Perşembe günü 
kadrolu ve 
sözleşmeli toplam 
18 bin 193 öğretmen 
atayacak.
MEB'in yazılı 
açıklamasına 
göre, 5-18 Ağustos 
2008 arasında 
başvuruları alınan 
öğretmen aday
larının ataması 
saat 10.00'da 
MEB Başöğretmen 
Salonu'nda düzen
lenecek törenle bil
gisayar ortamında 
gerçekleştirilecek. 
İlk atama, açıktan 
atama ve kurumlar 
arası atama yön
temiyle 15 bin 
744'ü kadrolu, 2 bin 
449'u sözleşmeli 
toplam 18 bin 193 
öğretmen atanacak. 
15 bin 744 kadronun 
15 bin 200'ü ilk 
atama, 300'ü

I açıktan atama, 
I 100'ü kurumlar 
arası atama, 144'ü 
de beden eğitimi 

alanına milli 
sporcu olarak 
sınavsız 
alınacaklar için; 
sözleşmeli 
öğretmenlik 
pozisyonundan 
2 bin 300'ü 
KPSSP10 sonucuna 
göre ilk defa 
görevlendirme, 
149'u ise yeniden 
(açıktan) 
görevlendirme 
için ayrıldı.
Atama sonuçları, 
aynı gün MEB'in 
http://personel.meb. 
gov.tr internet 
adresinden duyuru
lacak. Kadrolu 
ve sözleşmeli 
öğretmenliğe 
atananlardan 
göreve başlama 
sırasında istenen 
belgeleri hazır 
olanlar, 
22 Ağustos 
2008'den itibaren 
atandıkları 
il milli eğitim 
müdürlüklerine 
başvurarak 
görevlerine 
başlayabilecekler.

Butsa’da cMW 
sınavı CımaM 
günü yapılanalı

Bursa'da Motorlu 
Taşıt Sürücü 
Adayları Test Sınavı, 
23 Ağustos 
Cumartesi günü 
yapılacak.
Bursa Milli Eğitim

] Müdürlüğü'nden
i yapiîâh âçi'kîârnâclâ;

Motorlu Taşıt

Sürücü Adayları 
Test Sınavı 23 
Ağustos Cumartesi 
günü saat 11.00'de 
Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer 
ve İnegöl ilçelerinde 
toplam 37 
okulda yapılacağı “ 
belirtildi.

BİZDEN FİYAT ALMADAN 
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA 
. ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE 

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ 
AYRICA TURASSİST ÎLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ

KflŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım kimliği
mi kaybettim. Hükümsüzdür. Figen KAYA

UYGUN FİYATLAR 
OĞRHMENLER, KAMU ÇALIŞANLARI 

DOKTORLAR VEOYAKMENSUPLARINA 
AYRICA ÖZEL İNDİRİMLER

YEKİ UYGULAMAYA KONULAN 
TRAFİK SİGORTASI SERBEST TARİFESİ 

İLE TRAFİK SİGORTALARINDA 
UYGUN FİYAT HE

ELEMAN ARANIYOR
KBEDİKART1IU10THSİTİMKMI KREDİKARTINA4TAKSİTİMKANI

DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 
DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SIZ DEĞERLİ GEMLİK HALKINA DUYURULUR
Merkez: Orhangazi Od. Katlı Otopark karşısı GEMLİK Tel: 513 33 96
Şube: Gürle İş Merkezi No: 24 GEMLİK Tel: 514 35 86
Şube: Gürle İş Merkezi No: 31 GEMLİK Tel: 51416 90

KREŞTE TEMİZLİK İŞLERİNDE 
(ALIŞMAK ÜZERE 

40 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Manastır’da oturanlar tercih edilir.
Tel: 517 19 67

T MA e
“SUYUNU

BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu 

Boşa Harcama? 
kampanyasına su | 

tüketiminin önlenmesi 
için siz de katılın

http://personel.meb
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Sakız çiğnemek 
bağırsak 

ameliyatlarında 
fayda sağlıyor

Sağlıklı Dişler İçin D VHamini ve yaz giine$i

Sakız çiğnemenin, 
bağırsak ameliyat
larından sonra 
iyileşme sürecini 
hızlandırdığı ortaya 
çıktı. Londra'daki 
St. Mary's 
Hastanesi'nde 
görevli bilim adamı 
Sanjay Purkayastha 
ve ekibi, sakız 
çiğnemenin, 
bağırsak ameliyat
larından sonra 
bağırsak hareket
lerinin daha erken 
başlamasını 
sağladığını tespit 
etti.
Araştırmada, bağır
saklarının bir kısmı 
alınan 158 hastaya 
günde üç kez sakız 
çiğnetildi. Bilim 
adamları, sakız 
çiğneyen hastaların 
diğerlerine göre 
daha erken 
taburcu edildiğini 
kaydettiler. 
Deneklere günde

3 kez 5 ila 45 
dakika şekersiz 
sakız çiğneten 
bilim adamları, 
iyileşme kriterleri 
olarak bağırsak 
hareketlerinin 
başlamasını 
ve bağırsak gazının 
çıkmasını aldılar. 
Bu tipik belirtilerin 
sakız çiğneyen 
hastalarda 1 gün 
erken görüldüğü 
tespit edildi.
Sakız çiğnemenin 
vücuda gıda 
alındığına ilişkin 
sahte bir sinyal 
verdiğini kaydeden 
bilim adamları, bu 
sinyalin sindirim 
sistemindeki sinir
leri uyardığını ve 
böylece tükürük 
ve pankreas 
bezlerinin salgı 
üretmesini 
sağlayan hormon
ların salgılandığını 
tahmin ediyor.

D Vitamininin sağlık
lı dişler ve kemikler 
için kalsiyum kadar 
gerekli olduğunu 
belirten Plusdent 
Diş Kliniği Diş 
Hekimi Mehmet 
Zahid Kazandı D 
Vitaminin en önemli 
kaynağının ise 
güneş olduğunu 
söylüyor.
D vitamini kemik ve 
dişlerin oluşup 
şekillenmesinde 
vazgeçilmez bir vita
mindir. Vücudun D 
vitamini gereksini
minin ise büyük 
ölçüde güneş 
tarafından sağ
landığını belirten Diş

Gözlerinizi hsımayın
Memorial Göz 
Merkezi’nden Op. Dr. 
Mustafa Temel, “Göz 
kaşıntısı ve gözleri 
sürekli ovuştur
manın zararlı etki
leri” hakkında 
bilgi verdi.
Gün içerisinde göz
leri kaşımak pek 
çoğumuz için 
masum bir hareket 
olsa da, gözleri sık

Hekimi Mehmet 
Zahid Kazandı 
güneş ışınlarından 
yeteri kadar yarar 
lanmanın sağlıklı 
dişler ve kemikler 
için önemli oluğunu 
vurguluyor. D 
Vitamini ve kalsiyum 
kemik kaybını önler 
ve iltihapları azaltır. 
Periodontal hastalı 
ğın fark edilebilir bir 
göstergesinin ise iti- 
hap olduğunun altını 
çizen Diş Hekimi 
Mehmet Kazandı 
özellikle Vitamin D 
ve kalsiyum eksik
liği bulunan kişilerin 
periodontal hastalı 
ğa yakalanma 

sık kaşımak ve 
ovuşturmak pek çok 
hastalığa davetiye 
çıkarabilmektedir. 
Bu hareket bazen 
doğrudan, yani 
mekanik etkiyle; 
bazen de dolaylı 
olarak hastalık 
etmenlerinin ortama 
ulaşmasını sağla
yarak, çeşitli 
hastalıklara neden

riskinin arttığını 
belirtiyor. Perio don- 
tal hastalıktan 
kendilerini korumak 
daha sağlıklı dişlere 
ve kemiklere sahip 
olmak için kişilerin 
günde 10-15 dakika 
yalnızca ellerin 
güneşte bırakılması 
bile vücudun ihtiy
acı olan D vitaminini 
kazanması için 
yeterlidir. Yeteri 
kadar güneşe maruz 
kalmayan yerlerde 
yaşayan bireylerin 
ise bu açığı kapat
mak için süt, yumur
ta, peynir, ton balığı 
gibi yiyecekleri 
tüketmeleri gerek

olabilmektedir. 
İLERİ DERECEDE 
GÖRME 
BOZUKLUĞUNA 
YOL AÇIYOR 
Gözleri sürekli kaşı
mak diğer birçok 
faktörle birlikte; yük
sek ve düzensiz 
astigmatizma 
gelişmesine, uzağı 
görmekte zorluğa 
yol açan “kera- 
tokonüs 
hastalığTnın oluş
masına neden 
olmaktadır. Bu 
hastalık, genellikle 
ergenlik çağında

mektedir. Mümkün 
olduğu kadar güneş 
ışığından yararlan
mak gerekir ancak 
bunun için güneşin 
altında saatlerce 
kalmak gerekmiyor! 
Bunun yanında ozon 
tabakasında oluşan 
delikler nedeniyle 
çok fazla güneş ışığı 
da zararlı olabilir. 
Güneş ışınlarına 
fazla maruz kalıp 
olumsuz yönde etk
ilenmemek için ise 
yeteri kadar güneş 
ten yararlanıp 
vücudumuzun 
ihtiyacı olan 
vitamin alınması 
sağlanmalıdır.

başlamakta, erişkin 
yaşlara kadar iler
lemesini sürdüre
bilmektedir. Bazen 
ileri derecede görme 
bozukluğuna yol 
açabilmekte, 
sonuçta bazen ker- 
atoplasti (halk 
arasındaki adıyla 
göz nakli) ameliyatı 
dahi gerekebıimek- 
tedir. Bu nedenle 
kaşıntıya neden 
olan, özellikle alerji 
gibi hastalıklar 
olduğunda, derhal 
tedavi yoluna 
gidilmelidir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 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 1414
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. 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 23 941 V 1

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

■
K

_______ OTOBÜS_______

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B 

i

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Habaş 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
®ahiLD®VnHaASt 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 01,1 ıu
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 2467
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 5İ7 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE

20 Ağustos 2008 Çarşamba 
ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler yokuşu
Tel: 513 İl 45 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3140 
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 "İyi bir gelecek Aykent ile baslar"

AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

ÜZDE 86 BASARI
ADI SOYADI 
MUSTAFA YILDIZ 
TAHA FURKAN ŞAHİN 
KEMAL YAĞIZ YÜCEL 

EMRE FIŞKIN 
KADİR YÜCE 
DENİZ ERGÜVEN 
HAKAN ÖZKARDEŞ 
MEHMET BERKER SEVİNÇ 

MEHMET CELAL ARKIŞ 
SAMET KEMAL AŞIK 
FATİH FURKAN TEMİR 
MELİKE SUBAŞI 

SERKAN DEHMEN

KAZANDIĞI OKUL
YALOVA TERMAL FEN LİSESİ
ÖZEL NİLÜFER FEN LİSESİ % 60 BURSLU
BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ
BURSA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
YALOVA ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ
YALOVA ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ 
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ

6. SINIFLAR TÜRKİYE 
SBS BİRİNCİSİ SİNEM AKİS 

80 SORUDA 80 DOĞRU CEVAP 
500 TAM PUAN

7. SINIFLAR 
İSMAİL FURKAN İNCEÇAM 

487479 SBS PUANIYLA 
ORHANGAZİ VE GEMLİK BİRİNCİSİ

Gemlik ■ Orhangazi yolu 2. Km, Umurbey Paşabahçeler Mevkii Tel: 513 50 84



% 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 
------------------------------- 1 2008-2009 EĞİTİM VE r............."............................  

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ IlyfffgSc'ekMenf îlebaşlar'

► îiî nİ ’H* ’’’

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2-34-5-6-7-8 
Ücretlerimize,

3.900 YTL
4.150 YTL
5.000 YTL
6.000 YTL 

eğitim-öğretim

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

4-56-7-8 SINIFLARA 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

yemek, servis ve KDV dahildir

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

GemlikKKrfez
G E M LIK ’ İ N İ L K G ÜN L Ü KS İ YAS İ GAZETESİ

21 Ağustos 2008 Perşembe www.gemlikkorfezga/.etesi.com 25 Ykr.

soanva’ılaucaltlaciası
Ispanya'nın başkenti Madrid'de bir 
yolcu uçağının pistten çıkması 
sonucu 152 kişi öldü. Kurtarma 
ekipleri ölü sayısının artmasından 
endişe ediyor. Havaalanı yetkilileri, 
4 Numaralı Terminal'deki pistten 
çıkan uçakta 152 kişinin hayatını 
kaybettiğini açıkladı. Haberi 5’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan ile birlikte basın açıklaması yaptı.

teiittünmılMi
Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
dün makamında Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi Osman Turan 
ile birlikte yaptıkları açıklamada, 
Gemlik için yapılacak bundan 
sonraki projelerde birlikte hareket 
edeceklerini söylediler. Yapılan 
açıklamada, Atatürk ve Emin 
Dalkıran Kordonu’nda 3 bölüm
den oluşacak ve denizin içinde 
3 metre çapında ışıklı fıskiyeden 
oluşacak projeler hakkında 
bilgi verildi. Haberi sayfa 3’de

Celal Bayar, 
yarın anılıyor

Üçüncü Cumhurbaşkanı Merhum Celal Bayar, 
ölümünün 22. yılında Umurbey deki kabri 
başında anılacak. Devlet töreninin yarın saat 
10.oo’ da yapılacağı bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış
Yol kazılan çilesi

Geçtiğimiz gün de değindim.
Yaz ortasında, turizm mevsiminde TEDAŞ 

elektrik kablolarını yer altına alıyor.
Çalışmalar ilçe merkezinde ve etraf toz 

duman.
İşi alan müteahhit kimse, düzensiz çalışıyor.
İki gün önce PTT’nin önünü kazdılar.
Trafik felç oldu.

Devamı sayfa 5’de

Bursasnorlular 45. kuruluşunu 
UmurlıeM'ıle kutladı

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, hamside av 
süresini uzatmak üzere, tekne boylarına 
göre avlanma sınırı getirdi. Haberi syf 4 ’de

Yeşil beyazlı taraftarlar Bursaspor’un kuru
luşunun 45. yıldönümünü kutladı. 10’da

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezga/.etesi.com
mailto:guler@hotmail.com
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Celal Bayar, 
yarın anılıyor

Türkiye 
Cumhuriyeti 
üçüncü Cumhur 
başkanı merhum 
Celal Bayar ölümü 
nün 22. yılında 
düzenlenecek 
devlet töreniyle 
anılacak.
22 Ağustos 2008 
Cuma günü yapıla- 

| cak tören merhum 
I Celal Bayar'ın anıt 
I mezardaki kabri

başında yapılacak. 
Saygı duruşu ve

devlet töreninin 
ardından Bayar 
ailesi taziyeleri 
kabul edecek ve 
Umurbey 
Camii'nde mevlit 
okutulacak.
Cumhurbaşkanlığı'n 
ı temsilen üst 
seviyede bürokrat 
ile bazı eski 
siyasetçilerinde 
katılımının bek
lendiği anma 
töreni saat 10.00 da 
yapılacak:

Yangın helitomeri Barsa 
Bent merkezine düşüyordu
BURSA’da Orman 
İşletme Bölge 
Müdürlüğü’nün 
orman yangınlarına 
müdahale 
edebilmek için 
kiraladığı MI-8 
tipi helikopter, 
önceki gün İstanbul 
Ümraniye Çavuşbaşı 
Mevkii’nde çıkan 
orman yangınına 

- müdahale etti.
Kaptan pilotlar 
Fikri Bulanık, 
Anatoli İgrof, 
Nikolay Morya, 
yardımcı pilot 
Evgeni Varandan, 
uçuş mühendisi 
Valantin Vasidieviç 
ile orman 
mühendisi Turgut 
Keskinin içinde 
bulunduğu 
helikopter, daha 
sonra Çanakkale 
ve Bilecikin

Osmaneli 
Mevkii’nde 
çıkan yangınların 
söndürülmesi 
çalışmalarına 
katıldı. Bursa’nın 
Yenişehir 
Havaalanı’nda 
yakıt ikmali yapan 
helikopter, önceki 
gece saat 21.30 
sıralarında Bursa’ya 
dönerken havada 
arızalandı. Motor 
ve pal dişlileri 
kırılan helikopter, 
Bursa semalarında 
bir süre tur atıp 
inecek boş arazi 
aradı. Helikopter 
son anda Samanlı 
Mahallesi, Kumluk 
Alan Mevkii’nde 
araziye zorunlu 
iniş yaptı. Bursa’nın 
olası faciadan 
kurtulduğunu 
söyleyen kaptan

pilot Fikri Bulanık, 
"Havada panik 
yaşandı. Helikopteri 
son olarak şeftali 
bahçelerinin 
üzerine indirmeyi 
düşündüm. Bu 
çok riskliydi. 
Sonunda boş bir 
alan buldum. Fazla 
değil bir dakika 
daha havada

kalsaydık 
helikopter 
düşer büyük bir 
facia olurdu" 
dedi. Bursa Orman 
Bölge Müdürü 
Ali Girgin, 
helikopterin 
arızasının 
giderilmesinin 
bir hafta süreceğini 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

t>$ATIlll(-UIKlİİXDAİIIElEllveİlfEIILEIIİ 
baytaş www.baytasinsaat.convtr

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

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 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

70 bin okul servisi 
coculılarınıızı taşıyor

Türkiye’deki okul 
servislerinin sayısı 
70 bin adeti geçiy
or. Büyük çoğunluk 
ise İstanbul, İzmir, 
Ankara ve Bursa’da 
trafiğe çıkıyor.
Yaklaşık 1.5 milyon 
ilkokul, ortaokul ve 
lise öğrencisi için 
yaz tatilinin bitme
sine kısa bir süre 
kaldı. 8 Eylül’de 
başta İstanbul, 
İzmir, Ankara gibi 
büyük kentler

olmak üzere 
tüm Türkiye’de 
on binlerce okul 
servisi trafiğe 3 
çıkacak.
Ailelerin en 
değerli varlıkları 
olan çocuklarını 
emanet ettikleri 
okul servisleri, 
anasınıfına da 
eklersek bu yıl 
2 milyonu aşkın 
öğrenciyi evden 
okula, okuldan 
eve taşıyacak..

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.convtr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Denize işitil Mm yapılıyor
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osnvn 
Turan ile birlikte dün yaptıkları basın açıklamasında; Gemlik için iyi projeler 
üretme kararı aldıklarını söyleyerek, projeler hakkında bilgi verdiler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ben Atatürk’ü çok 
seviyorum ....

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Atatürk Kordonu 
ile Emih: Dalkıran 
Kordöpu’nun deniz 
kısmınai 3'er adet 
ışıklaridırmalı 
fıskiye sistemi 
yapılacağını- söyledi. 
Başkan Turgut, ' 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcişi; 
Osman Turan ile 
birlikte yaptıkları 
basın açıklamasında 
Gemlik için iyi 
projeler üretme 
kararı aldıklarını 
bildirdiler.
Mimarlar Odası ile 
iyi diyalog içinde 
hazırlanan projeleri 
onlara sunarak 
görüşlerini aldığını 
belirten Başkan 
Turgut, bir araya

I gelmelerinin: 
1 ana nedeninin 

de bundan sonraki 
projelerde birlikte 
hareket ederek 
Gemlik'e faydalı V 
projeler üretmek f 
olduğunu söyledi.

KORDONLARA 
IŞIKLI FISKİYE 
Sahile yapılacak 
rekreasyon amaçlı 
fıskiye ve havuz 
sistemi projesi 
hakkında Mimar 
Osman Turan'a bilgi 
verdiğini ifade eden 
Başkan Turgut, 
"Osman bey kendi 
yönetimiyle bizim bu 
projemi izi görüşmüş 
ve olumlu karşıla 
mişlar. Gemlik'i 
güzelleştirmek için 
güzel bir proje oldu 
ğuna karar verdiler. 
Mimarlak Odası 
adına Osman Bey'e 
verdikleripestekten 
dolayı tefekkür edi 
yorum. Gemlik'i. 
daha güzel yapmak 
için projelerimiz 
olacaktır. Bize hazır- 

! ladığımız projeler 
hakkında görüş ve 
bilgilerini aktardık
ları ve bize destek 
verdikleri için teşek 
kür ediyorum" dedi.

İYİ PROJELERİ 
DESTEKLİYORUZ 
Son dönemde 
Gemlik Belediyesi

’ Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

ile aralarında çok 
güzel diyalogların 
oluştuğunun altını 
çizen Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Turan, "Başkanın 
tüm iyi projelerini ; 
destekliyoruz, 
bunun yapılacak 
diğer projelerde de 
yaşanmasını. . 
istiyoru?. Bu projeyi 
yönetim kurulu 
muzla görüştük 
ve oy birliğiyle 
Gemlik'i güzelleştire 
ceği bilincine vara 
rak destekliyoruz. 
Biz Mimarlar Odası 
olarak diğer projeleri 
de görmek ve. gerek
tiğinde. katkı sağla
mak istiyoruz. Dere 
boyunda yapılacak 
Plan Kentsel Yaşam 
Merkezi projesini de 
destekliyoruz. Proje 
çevresiyle birlikte 
değer kazanır, bu 
proje yapı gruplarını 
da revize etmesi 
gerekir ve bu proje 
bizim istediklerimize 
cevap verecek bir 
proje olduğundan 
destek vöriyoruz" 
diye konuştu.

GEMLİK'İN YAPISINI 
DEĞİŞTİRECEK 
Kordonlara yapıla
cak fıskiye sistem
lerinin Gemlik'in 
yapısını değiştirecek 
çok güzel ve çok zor 
bir proje olduğunu 
belirten Başkan 
Turgut, "Kordon 
projesi ile Bursa 'yı 
Gemlik'te buluştur
mak istiyoruz.
Beni ilçenin arka 

taraflarına hizmet 
götürüyor, ön 
taraflara güzellik 
kazandırmıyor diye 
eleştiriyorlar.
Ama yaptığımız 
projeler ortada, 
Gemlik bölgenin 
en güzel ilçesi ola
cak ve Bursa'ya 
damgasını vuracak" 
şeklinde konuştu.

DENİZ İÇİNDE 
30 FISKİYE
Her iki kordonda 
3 bölümden oluşa
cak ve denizin için 
de 3 metre çapında 
ışıklı fıskiyeden 
oluşacak proje 
hakkında bilgi veren 
Başkan Turgut, 
"Her fıskiyeye 
3 fora kazık olmak 
üzere toplam 
18 fora kazık çakıla
cak. Gerçekten 
büyük bir proje 
olacak. Deniz içinde 
30 fıskiye dışarı 
fışkıracak ve her 
fıskiyenin altında 
ışık donanımı bulu
nacak. Fıskiyeler 
3 metre çapında 
olacak ve tam 
ortasında büyük 
bir fıskiye yer ala
cak. Önümüzdeki 
günlerde İzmir 
firması olan 
SEVSERA.Ş. 
tarafından fora 
kazık çalışmasına 
başlanacak" dedi.

GEMLİK GİRİŞİ 
YİNE GÜNDEMDE 
Gemlik girişine 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından yapılmak 

istenen ancak 
engellendiği için 
yapılamadığı öne 
sürülen alt geçit 
için de destefö 
verdiklerini hatırla
tan Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, 
"Bu desteğimizi 
yineliyoruz, sayın 
başkanımızla bu 
diyalogları artan 
bir şekilde devam 
ettirmek isteriz. 
Gemlik girişi 
projesinin hayata 
geçirilmesini 
istiyoruz" dedi. 
Kendisine destek 
verilmesi halinde 
Gemlik girişi 
projesini yılbaşın
dan sonra başlata
bileceğini ve 6 aylık 
biz zaman içinde 
yapabileceğini , 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Bu proje 
için kendi partim 
içinde bana karşı 
olanlar çıktı ve 
engellendim. Bana 
destek versinler, 
para buluruz vö. / 
6 ay içinde de 
yaparız. Orada , 
insanların ölmeşipı 
kimse istemez" ■ 
diyerek giriş 
projesini yapmak 
için hazır olduğunu 
söyledi.
Öte yandan 22 
Ağustos 2008 günp 
düzenlenen Kentsel 
Yaşam Merkezi'nin 
temel atma 
törenine Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik'in de katılacağı 
öğrenildi.

Humeyni’yi seviyorum, Atatürk’ü 
sevmiyorum” diyen Atatürk olmasa bugün 
ülkemiz düşman işgali altında olsa daha 
çok hakları olabileceğine” inanan kadın
ları, üniversiteli genç kızları Televizyon 
larda gördükten sonra dahâlâ “canım ne 
olur ki, bir tehlike yok, bırakalım genç 
kızlar üniversiteye türbanla gidiversin” 
demokratlığında ısrar eden varsa , bu akıl
sızlara ben de “yuh olsun size” diyorum.

Bu kadar ileriyi, olanlara görememenin 
karşısında bu gafillere “Cumhuriyete 
ihanet ediyorsunuz” diyorum.

Son üç-dört yılda olanlar, daha “üniver
sitede dinî kıyafetlerin serbest bırakılma 
sı” tartışılırken Mecliste, okullarda, devlet 
dairelerinde de bırakılacağının açıkça 
siyasetçiler tarafından söylendi...

Bunlarla ilgili davaların AİHM’de 
görüşülmesi ve çıkan kararlar, bu karar
lara AKP ve onlara yakın medya tarafın
dan şaldırılmasını gördük..

Küçücük kız çocuklarının bile tesettüre 
sokulması, bunların yanında “devlet alan
larında yalnız türbanın değil, tüm dinî 
uygulama ve ibadetlerin serbest bırakıl- 
ması’nın tartışılmaya başlanması konu 
nun hiç de “üniversitede türban, bir de 
mokratik hakkın kullanılması” olmadığını 
net şekilde gösterdi.

Takiyye yapıyorlardı..
Bugün “Atatürk’ü sevmeyen, Humdy 

ni’yi seven”lerin artık Türkiye’nin rejimine 
karşı olduğu açıkça ortada..

Verilen eğitimle de bu görüşün empoze 
edildiği istenen rejimin de “Humeyni reji
mi” olduğu artık açıkça konuşulmaya baş
landı.

Niyetleri ortaya çıktı.
Yani “İran’a, Malezya’ya döneriz” 

korkusunun “yersiz bir korku” olduğunu 
iddia edenlerin haksızlığı ortaya çıkıyor.

Uzun yıllar boyu İran rejiminin kusur 
suzluğunu (!) anlatarak beyin yıkayanlar, 
ve bunlara inananlar; Humeyni rejiminde 
türbanın yetmediğini,, çarşaf giymeleri 
gerektiğini, bugünkü şık-modern kıyafetler 
ve makyajlarla türban takmaya kalkar,, 
hele de bugünkü gibi erkek arkadaşlarıyla 
kol kola yürürlerse din polisinin onları 
derhal karakola çağıracağını ve bunun 
hesabının sorulacağını, kolları veya etek
leri istenenden birkaç parmak kısa olursa 
yine aynı şeyle karşılaşacaklarını, din 
fanatizmi ve yönetim eliyle baskısı 
başlayında sonunun gelmeyeceğini onlara 
anlatmamışlar.

Şimdi okuyun biz anlatıyoruz. 
Anlayana...

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik KHrfez
OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hamsi avı «e taşınmasına sınırlama
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, hamside 
av süresini uzatmak 
üzere, tekne boyları
na göre avlanma 
sınırı getirdi.
Balıkçılarla uzlaşma 
içinde alınan karar 
uyarınca, boyu 15 
metreden küçük 
tekneler günlük en 
fazla 250 kasa, 50 
metreden büyük 
tekneler de en fazla 
900 kasa hamsi 
yakalayabilecek. 
Koruma ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
tarafından, bu sezon 
hamsi avında uygu
lanacak kurallara 
ilişkin genelge, 30 
Temmuz'da ilgili 
valiliklere gönderil
di. Balıkçılarla yapı 
lan toplantılar sonu
cunda mutabakat 
sağlanarak hazırla 
nan genelge ile ge 
çen yıl hamside 
getirilen gündüz avı 
yasağına ek olarak, 
bu yıl tekne boyuna 
göre avlanma sınır
laması kondu.
Ayrıca, bir kasada 
taşınacak hamsi 

| miktarı da balığın

daha canlı ve ezilme 
den naklini sağla
mak üzere düşürül 
dü. Uygulamalar, 
denizlerde aşırı 
avcılığın önlenmesi 
yanında, balık fiyat
larının dengelene 
rek, balıkçıların 
maliyetini azaltmayı, 
gelirini artırmayı da 
hedefliyor. 
Ayrıntıları sirküler 
ile düzenlenecek 
hamsi avcılığına 
ilişkin genelgeye 
göre, 15 metreden 
küçük tekneler gün 
de 250, 15-19,99 
metre büyüklükteki 
tekneler 300, 20- 
24,99 metre büyük
lükteki tekneler 500, 

25-29,99 metre bü 
yüklükteki tekneler 
600, 30-34,99 metre 
büyüklükteki teknel
er 700, 35-39,99 
metre büyüklüğün
deki tekneler 750, 
40-44,99 büyüklü 
ğündeki tekneler * 
800, 45-49,99 metre 
büyüklüğündeki 
tekneler 850, 50 met 
re ve üzeri tekneler 
ise 900 kutu veya 
kasa hamsiyi karaya 
çıkarabilecek.
Bu kurallar, ortasu 
trolü ile avcılık ya 
pan balıkçı gemileri 
için de geçerli ola
cak. Genelgeye 
göre, avlanan balık
lar, sadece bakanlık 

tarafından belirlenen 
yerlerden karaya 
çıkarılacak.
Bakanlık, ilk aşama
da, Hatay, Adana, 
Mersin, Antalya, 
Muğla, Aydın, İzmir, 
Balıkesir, Çanakka 
le, Edirne, KIrklareli, 
Ordu, İstanbul, Tekir 
dağ, Bursa, Yalova, 
Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bartın, Zon 
guldak, Kastamonu, 
Sinop, Samsun, Gire 
sun, Trabzon, Rize 
ve Artvin'de balık 
için karaya çıkarma 
noktaları oluşturu 
yor. Geçen yıl, bol
luk nedeniyle ham
sinin toptan satışta 
kilogram fiyatı 0,25 
YKr'ye kadar düşme 
si üzerine, Batı Kara 
deniz'deki balıkçılar, 
fiyatlarda dengenin 
sağlanması amacıy
la tekne başına 500 
kasa avlanma kotası 
koymuştu. Eylül 
ayında başlayan su 
ürünleri avcılık 
sezonunu düzenle 
yerç sirkülerin de 
yakında Resmi 
Gazete'de yayımlan
ması bekleniyor.

Bursa'da, dün sa 
bah saatlerinde yo 
la devrilen dev çı 
nar, Çekirge Cad 
desi'ni Devlet Has 
tanesi'ne bağlayan 
yolu bir saat trafiğe 
kapattı. Mahalle 
sakinlerinin korkuy
la uyanmasına ne 
den olan çınar, park 
halindeki bir araca 
da zarar verdi.
Önceki gün öğle 
saatlerinde Cemal 
Nadir Caddesi'ndeki 
Timirtaşpaşa Oto 
büs Durakları'nda 
tarihi çınarın dalı 
kopması sonucu 10 
kişi dalların altında 
kalma tehlikesi 
atlatmıştı. Dün de 
sabah 08.30 saat
lerinde Bursa'nın en 
ünlü semtlerinden 
merkez Osmangazi 

ilçesine bağlı Çekir 
ge'de dev bir çınar 
büyük bir gürültüy 
le yıkıldı. Devlet 
Hastanesi'ne giden 
yolu tamamen 
trafiğe kapatan 
dev çınar, park 
halindeki 16 LY 220 
plakalı otomobile 
de zarar verdi. 
Etrafta oturan 
vatandaşların da 
korkmasına neden 
olan çınarın çürü 
düğü için devrildiği 
tahmin ediliyor. 
Yolu kapatan çınar, 
belediye görevlile 
rinin hızarla kesip 
küçük parçalara 
ayırmasıyla yoldan 
temizlendi. Yaklaşık 
bir saat trafiğe ka 
panan yol, çınarın 
kaldırılmasıyla 
yeniden açıldı.

Olay TV'de icraatlarını anlattı AHP'li hanımlardan Baslıana ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

I Belediye Başkanı 
I Mehmet Turgut, 
dün Olay TV'de 

| canlı olarak 
yayınlanan 
Olay Gündem 
programına 
konuk oldu ve 
Gemlik'te yaptığı 
projelerden 
örnekler verdi. 
Bazı vatandaşların 
soru yönelttikleri 
programda 
Başkan Turgut, 
sokakların neden 
bozuk olduğunu, 
ne zaman asfalt 
yapılarak düzen
leneceğini, borçlu 
bir belediyenin 
ardından hiçbir 
borcu bulunmayan 
ve hizmet 
yarışı başlatan 
bir belediye 
konumuna

I geldiklerini 
। anlattı.

Katlı otopark, 
belediye kültür 
merkezi, gezinebilir 

î iki kordonun

yapılması, çarşı 
projesinin devam 
etmesi, yarın temeli 
atılacak olan 
Kentsel Yaşam 
Merkezi'nin 
ilçeye değişiklik 
getireceği gibi 
yapılan bir çok 
hizmeti anlatan 
Başkan Turgut, 
Gemlikspor 
konusunda 
yöneltilen 
sorulara ise sert 
cevaplar verdi. 
Sadece 200 yılında 
100 milyara yakın 

para harcadığı 
Gemlikspor'un 
4 yıl başkanlığını 
yaptığını 
hatırlatan Turgut, 
hiç kimsenin 
yapmadığı yardımı 
Gemlikspor'a 
kendisinin 
yaptığını söyledi. 
Başkan Turgut, 
program süresince 
hizmetlerinden 
örnekler 
vererek bazı 
vatandaşların 
da sorularını 
yanıtladı.

AKP İl Başkanı 
Tülin Kara ile il 
kadın kolları yöneti
mi ve ilçe kadın 
kolları yönetimi 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
nezaket ziyaretinde 
bulundular. 
Ziyarette, il kadın 
kollarının yaptığı 
çalışmalar ile ta 
marnlanan kongre 
ler hakkında 
Başkan Turgut'a 
bilgi veren II 
Kadın Kolları 
Başkanı Tülin 
Kara, her zaman 
kendisinin yanında 
olacaklarını söyledi. 
Kadın kollarının 
AKP'nin vaz 
geçilmez ve en 
önde çalışan teşki
latlarından biri 
olduğunu belirten

m Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim. Hükümsüzdür. BARIŞ BOZYİĞİT

Başkan Turgut, 
gece gündüz 
demeden evleri 
kapı kapı dolaşan 
tek teşkilatın yine 
kadın kolları 
olduğunu belirterek 
hepsini kutladı 
ve ziyaretlerinden 
memnun 
kaldığını belirtti. 
Kadın komisyonları
na özellikle 
seçim zamanında 
yaptıkları çalışmalar 
nedeniyle 
teşekkür eden 
Başkan Turgut,

"Kadın komisyon
larımız partimizin 
vaz geçilmek 
teşkilatıdır. En 
etkili çalışmayı 
onlar yapıyor.
Kadın komisyon
larının bizim için 
büyük önemi 
vardır" dedi.
Yaklaşık bir saat 
süren ziyarette 
Başkan Turgut, 
ilçede yapılan 
hizmetlerden ve 
yapılmakta olan 
projeler hakkında 
bilgiler verdi.

Gemlik K
M

ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN ÇKUYUN OKUTUN

VIVIR Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüz- 
RflYIr banımı, Gemlik Kaymakamlığından aldığım yeşil 

kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. SERKAN GÜLER

■Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com KAYIP Oto Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA TURAN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yol kazıları çilesi
Kazılar bugün yarın İstiklal 

Caddesinde başlayacak.
O zaman çekilecek çileye 

bakın.
Dün, İstiklal Caddesi Bora 

Sokak’tan normal olarak 
araç ile çıkmak istedim.

Gazhane Caddesi’nden 
sağa, normal yola döndüm.
Kazı çalışmalarını belirten hiçibir 

işaret yok.
Dere üzerine gelince, bir gün önce 

açık olan yolun kapandığını görüp geri 
dönmek zorunda kaldım.
Zar zor geri döndüm.
Araç trafiğine kapalı olan yollara 

neden hiçi bir işaret koymazlar anla
mak mümkün değil.
Bursa da da yapılan kazı çalışmaları 

görüyorum.
Raylı sistem için yıllar süren kazılar 

yapıldı.
Kapalı yol güzargahları vatandaşa 

bildirildi.
Yeni yol güzergahları alanlara kroki 

lerle asıldı.
Otobüslerin kalktığı yerle gidip bakın, 

çalışmalar nasıl düzensiz göreceksiniz. 
Bir yere hizmet getirirken vatandaşa 

çile çektirmemek gerekir.
Bu işler daha düzenli yapılmalı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_jguler@hotmail.com

Birçok işyerine giriş çıkış problem 
durumunda.
Kazıyı yapanlar işyerleri ile vatan

daşın bağlantısını koparmamalı.
Kazılan yerlere derme çakma tahta 

yerine güzel ve sağlam tahta köprüler 
hazırlanmalıydı.
Kimi yerde kablo kapakları, kimi yer 

de çıkma tahtalar.
Üzerinden geçerken biri çukura düşse 

sakat kalmaması mucize.

Benim tavsiyem, kazılacak yer
lerin önceden vatandaşa bildirili 
mesi..

Trafiğe kapanan sokak ve cad
deler trafik işaretleriyle mutlaka 
belirlenmeli.
Işyerimin bulunduğu sokaktan 

hangi yönden girilip çıkılacağı 
belli değil.
İki yönlü yol durumuna geldi bizim 

sokak.
Tabii araçlar karşı karşıya gelince 

sorunlar da çıkıyor.
Bugün “Siyah Altın Gemlik Zeytin 

Festivali” başlıyor.
Her tarafı kazılı bir ilçede F
Festival yapacağız.
Bu olmaz.
Biraz çeki düzen lütfen.

Düzeltme:
Dünkü yazımda Zeytin Festivali’nde 

zeytinin bulunmamasından söz eder 
ken, Belediye Başkanı ile yapılan top 
lantıda anlaşma sağlanamadığından da 
söz etmiştim.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ke 
mal Akıt, Ticaret Borsası ile birlikte, 
Festival de halka 5 bin adet tanıtım 
zeytini dağıtılacağını bildirdi.
Ayrıca bir tanıtım reyonu açılacakmış.

Ispanya’da uçak faciası
Ispanya'nın başken
ti Madrid'de bir yol 
cu uçağının pistten 
çıkması sonucu 152 
kişi öldü. Kurtarma 
ekipleri ölü sayısı 
nın artmasından 
endişe ediyor.
Havaalanı yetkilileri, 
4 Numaralı Termi 
nal'deki pistten çı 
kan uçakta 152 kişi 
nin hayatını kaybet
tiğini açıkladı.
Spanair havayolu 
şirketine ait uçağın 
kalkıştan sonra pist
ten çıktığı belirtildi. 
Uçağın pistten çık
tıktan sonra alev 
aldığı belirtildi. MD- 
80 tipi uçağın 173 
yolcu kapasitesine 
sahip olduğu belir
tildi, ancak uçakta 
kaç yolcunun oldu 
ğu henüz bilinmiyor. 
Madrid Havalimam'n 
dan havalanan uçak 
Kanarya Adalan'nda 
Las Palmas gidiyor
du. Kaza sonrası 
havalimanı uçak 
trafiğine kapatıldı. 
SAS: UÇAKTA 172 
KİŞİ VARDI 
İskandinav Hava 
Yolları SAS, kalkış 
sırasında düşen 
Ispanya'daki şirketi 
Spanair'e ait uçakta

166 yolcu ve 6 kişi
lik mürettebat olmak 
üzere toplam 172 
kişinin bulunduğu 
nu açıkladı. Açıkla 
mada, "MD-82 tipi 
uçak Madrid'den 
Las Palmas'a git
mekteyken yerel 
saatle 14.23'de 
düştü. Uçakta 166 
yolcu ve 6 kişilik 
mürettebat bulun
duğunu doğrulaya
biliriz" denildi.
Spanair hava yoluna 
ait JK 5002 sayılı 
Madrid-Las Palmas 
(Kanarya Adaları) 
seferini yapan uçak, 
Barajas Havaaala 
m'ndaki T4 terminali 
nin pistinden 200 
metre kadar 
havalandıktan 
sonra düştü.
Şirket, kazanın 
ardından yolcuların 

aileleri için acil tele
fon hattı açarken, 
ölü sayısı nın kesin
leşinceye kadar 
yolcu listesi nin ver
ilmeyeceğini açık
ladı. Ispanya'nın 
başkenti Madrid'de 
ki Barajas havaala 
nının T4 terminalin
in pistinde kalkış 
sıra sında düşen 
Spa nair'e ait uçağın 
kara kutusunun 
bulunduğu bildirildi. 
Spanair'e ait 
MD-82 tipi uçağın 
1 saat rötarlı 
kalktığı da kayde 
dildi. Bu arada 
Madrid Barajas 
Havaalam'ndaki 
pistlerden birinin 
uçuşa açıldığı, 
ancak çok sayıda 
uçağın kalkış 
için beklediği 
bildirildi.

Senelik izninde silahla
kuyumcu soymaya kalktı
Bursa'da, geçim 
sıkıntısını gerekçe 
göstererek senelik 
izninde silahla 
kuyumcu dükkanı 
soymaya çalışan 
bir kişi, vatandaşlar 
tarafından yaka
landı. Darp edilen 
zanlı, polise 
teslim edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, bir tekstil 
fabrikasında işçi 
olarak çalışan 
İsmail A. (41), 
tanınmamak için 
güneş gözlü ğü ve 
şapka takarak bir 
hafta boyunca 
izlediği Çirişhane 
Mahallesi Kanalbo 
yu Caddesi'ndeki 
Ercan Bay’a ait 
kuyumcu dükkanına 
gitti. Bu sırada 
işyerinde bulunan 
Kenan Bay (15) ile 
Halil İbrahim Atıl'a 
cebinden çıkardığı 
tabancayı 
doğrultan İsmail 
A., "Kıpırdarsanız 
sizi öldürürüm"

dedi. Soyguncunun 
cebin den çıkardığı 
poşete vitrindeki 
altınları dol duran 
Kenan Bay ve 
Halil İbrahim 
Atıl, 4 kilogram 
ağırlığındaki 170 
bileziği poşete 
doldurarak 
zanlıya verdi.
Poşeti alan İsmail A, 
işyeri sahibinin 
oğlu Kenan Bay'ı 
rehin alarak, 
kaçmaya çalıştı.
Halil İbrahim 
Atıl'ın alarm 

butonuna basması 
üzerine işyerine 
gelen Ercan Bay, 
oğlunun kaçırıldığını 
görünce zanlının 
arkasından koş
maya başladı.
Bu sırada, 
kendisine takip 
eden Ercan Bay'a 
iki el ateş eden 
zanlı, çevredeki 
vatandaşlarında 
mühadalesiyle 
yakalanan zanlı 
darp edildikten 
sonra polise teslim 
edildi.

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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İSMİM Bakandan öğrenci affı müjdesi!
İçişleri Bakanlığı, 
boş bulunan 65 
kaymakam kadrosu 
için sınav açtı. 
Kaymakam adaylığı 
başvuru sınavına 
başvuracak aday
ların 2007 ve 2008 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı'nda 
(KPSSP37) 75 ve 
üzeri puan almış 
olması gerekiyor. 
Yazılı sınav 26 
Ekim'de yapılacak. 
İçişleri Bakanlığı'nın 
Kaymakam Adaylığı 
Giriş Sınavı İlam'na 
ait karar Resmi 
Gazete'de yayım
landı. Karara göre, 
İçişleri Bakanlığı'n 
da Mülki İdare 
Amirliği Hizmetleri 
Sınıfında boş bulu
nan 65 adet kay
makam adayı kadro
suna giriş sınavı ile 
personel alınacak. 
Kaymakamlık giriş 
sınavına katılmak 
isteyen adayların 
üniversitelerin Siya 
şal Bilgiler, Hukuk, 

| İktisat, İşletme, İkti- 
I sadi ve İdari Bilim 
ler Fakülteleri ile 
bunlara denkliği 
YÖK tarafından ka 

, bul edilen yurtdışın- 
daki en az dört yıl 
süreli fakültelerden 

■ mezun olması gere 
, kiyor. 1 Ocak 2008 
ı tarihi itibariyle 30 
। yaşını bitirmemiş 
| olması istenen aday 
। ların 2007 veya 

2008*de yapılan
I KPSS sınavında 

KPSSP37 puan 
türünde 75 ve 

üzerinde puan 
alması gerekiyor. 
Erkek adaylar da 
askerlikle ilgili 
bulunmaması iste 
nirken, halen bir 
kamu kuruluşunda 
çalışanlar ile daha 
önce çalışmış olan
lardan ise kamu 
görevleri sırasında 
herhangi bir disiplin 
cezası almamış ol 
ması ve görevleri 
süresince iyi dere
cede sicil almış ol 
ması şartı aranacak. 
-MÜRACAATLAR 
5 EYLÜL'E KADAR- 
Kaymakamlık Giriş 
Sınavı'na müracaat 
formu İçişleri Bakan 
lığı Personel Genel 
Müdürlüğü'nden ya 
da www.içişleri. 
gov.tr internet adre 
sinde temin edile 
bilecek. Adayların, 
sınava katılabilmek 
için müracaat formu 
ve istenen belgeler 
ile birlikte 25 Ağus 
tos-05 Eylül 2008 
tarihleri arasında 
saat 18.00'e kadar 
Bakanlık merkez 
binasında bulunan 
sınav bürosuna 
müracaat etmesi 
gerekiyor. Müracaat 
ların bizzat yapıl
ması gerekiyor. 
Ön başvuruları 
alınanların, 
KPSS puanlarına 
göre değerlendir 
meleri yapılarak 
en yüksek puandan 
başlamak üzere 
bin 300 kişi yazılı 
sınava girmeye 
hak kazanacak.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
öğrenci affıyla ilgili 
olarak, "Eylül'de 
meclise gider, 
Ekim'de yasalaşır" 
dedi.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
"öğrenci affı"na 
ilişkin tasarı taslağı 
hazırladıklarını 
ve son şeklini vere
ceklerini belirterek, 
"Ekim ayında Meclis 
açılır açılmaz af 
Meclis'in günde
minde olacak" dedi. 
Çelik, Başkent Öğret 
menevi'nin bahçe 
sinde "Öğretmenev- 
leri Tanıtım Sergi 
si"nin açılışında

Yabancılar Türkiye’de mülk zengini
Türkiye'de, 
bugüne kadar 
yabancı uyruklu 
75 bin 492 
kişiye 64 bin 
629 taşınmaz 

| satıldı.
I Yabancılar mülk 
I atımında en çok 
Antalya, Muğla, 
İstanbul ve 
Aydın'ı tercih 
etti. Türkiye'den 
en çok taşınmaz alan 
yaban cıların başın
da ise Almanlar, 
İngilizler ve 
Avusturyahlar'ın 
geldiği gözlendi. 
Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nün 
Temmuz ayı verile 
rine göre, yabancı 
lara ait taşınmaz

gazetecilerin öğrenci 
affına ilişkin soru
larını yanıtladı.
Bir gazetecinin, 
"Öğrenci affına eski
den karşıydınız şim 
di topu YÖK’e attı 
mz, ondan vazgeç 
menizin sebebi ne 

sayısı 27 Temmuz 
itibariyle 64 bin 629'a 
ulaşırken, bunların 
toplam yüzölçümü 
de 41 milyon723 bin 
868 metrekare 
olduğu belirlendi. 
Yabancıların en 
çok gayrimenkul 
aldığı ilin 19 bin 781 
ile Antalya olduğu

dir?" sorusu üzerine 
Çelik, "Topu YÖK'e 
atmış değilim" dedi. 
"YÖK'ten bir rapor 
bekliyordunuz geldi 
mi?" sorusu üzerine 
Çelik, raporun geldi 
ğini belirterek, "Biz 
onun tasarı taslağını 

tespit edildi. 
Antalya'yı 9 
bin 508 taşın
mazla Muğla, 
8 bin 177 ile 
İstanbul ve 5 
bin 653'le 
Aydın izledi. 
Yabancılara 
Bursa'da 4 
bin 875, 
İzmir'de 
4 bin 115,

Ankara'da bin 207, 
Mersin'de 967, 
Hatay'da 917, Bahke 
sir'de de 783 taşın
maz satışı yapıldı. 
Buna göre bu on ilde 
yabancılara satılan 
taşınmaz sayısı 55 
bin 983'e ulaştı. 
Türkiye'de 
yabancılara satılan

hazırladık, ancak 
paylaşımcı konu
munda olan diğer 
kuruluşlarla pay
laşıyoruz. Son 
şeklini veriyoruz. 
Hangi tarihten 
itibaren af çıkarıl
ması gerekiyor, 
kimleri kapsaması 
gerekiyor, bunları 
tartışıyoruz" diye 
konuştu. Çelik, 
bir soru üzerine, 
tasarının eylül ayın
da Meclis'e gönde 
rileceğini belirterek, 
"Ekim ayında 
da Meclis açılır 
açılmaz af Meclis'in 
gündeminde 
olacak" dedi.

toplam 64 bin 629 
taşınmazdan on il 
yüzde 87 pay aldı. 
TAŞINMAZ ALAN 
YABANCI SAYISI 
Antalya'da 26 bin 
795 yabancı gayri
menkul yatırımı 
yaparken, Muğla'da 
13 bin 360, 
İstanbul'da 
8 bin 984, 
Aydın'da 7 bin 
824, Bursa'da da 
5 bin 232 yabancı 
uyruklu vatandaş 
taşınmaz aldı. 
İzmir'de 4 bin 231, 
Mersin'de 995, 
Ankara'da 927, 
Yalova'da 825, 
Balıkesir'de ise 747 
yabancı uyrukluya 
taşınmaz satıldı.

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 

ve EKONOMİK İMSAKİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GÜNDE İMSAKİYE BASILIR Körfez Ofset35 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ.

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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KÜLTÜR Dershaneleri
ÖSS’Yİ KAZANANLAR O'S’Yİ KAZANANLAR

Aysu YILMAZ 
Begüm NOCA 
Gamze MÜSTECİP . 
Umut Şükran AYDIN 
Bülent KURT 
Ferhat KARAOĞLAN 
İrem PARLAK 
Necati GİTGİN 
Svil TUZLACI 
Kıymet KÖKTÜRK 
Fahriye SERT 
Begüm AKKAN 
Deniz PARAŞ 
Burcu ATASEVER 
Ceyhan KÖK

, Ahmet AYDIN 
Ayça YİĞİTTEKİN 
Sercan HANBARCI 
Eda APARI 
Betül KESKİNOĞLU

I Özkan ÖZDEMİR 
I Muhammet PAŞA 
I Uğur TOĞRUL 
I Aydın DEMİRCİ 
I Atakan AKSAKAL 
I Nurtaç SOYDEMİR 
I Burhan FARAŞ 
I Tuğba SİPAHİOĞLU 
I Gül KARAKAÇAN 
I Emre TOP 
I NilayAKBULUT 
■ Hanife ONURLAY
■ Hüseyin KARACAN 
■ Seda DONAT

Marmara Hukuk
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Celal Bayar Ünv. Sosyal Bilgiler Öğrt. 
Çanakkale 18 Mart Sınıf Öğrt. 
Çanakkale 18 Mart Sınıf Öğrt.
Uludağ Ünv. Maliye
İstanbul Arel Ünv. Halkla İlişkiler
Yıldız Teknik Ünv. Endüstriyel Elektronik 
Afyon Kocatepe Ünv. Tıbbi Dokümantasyon 
Balıkesir Ünv. İktisat 
Anadolu Ünv. Kamu 
Anadolu Ünv. İşletme 
İstanbul Ünv. Tarih 
Haccettepe Ünv. Sanat Tarihi 
Balıkesir Ünv. İthalat- İhracat 
Çanakkale 18 Mart Ünv. Fizik 
Kocaeli Ünv. Kimya 
Sakarya Ünv. Elektronik Öğrt. 
Afyon Kocatepe Ünv. Tarih
Dumlupınar Ünv. İşletme 
Uludağ Ünv. Turizm Otel İşi. JR 
Uludağ Ünv. Elektrik
Kocaeli Ünv. Eletrik Müh. w"?

s*

Pamukkale Ünv. Otomotiv Öğretnhenliğk 
Dumlupınar Ünv. Kamu Yönetimi l 
Sakarya Ünv. Bilgi Teknik ve Prog. 
Kocaeli Ünv. Otomotiv 
Dumlupınar İşletme 
Celal Bayar Maliye
İstanbul Arel Ünv. Radoy Tv prog
Celal Bayar Ünv. Maliye /
Balıkesir Ünv. İşletme 
Balıkesir Ünv. Makine 
Sakarya Ünv. Türk Dili ve Edebiyatı

Ayşe Selcen ÇAĞLAR Anadolu Ünv. Çeko «ir
Mert TUNÇKAL 
M.Erkam KARAKAŞ 
Ayla SALAM 
Güzide MERGEN 
Özge GAVAS 
Baran KAŞLI 
Mert DURAKLI 
Merve KAYA 
Ahmet TOPLU 
Ercan AKTAŞ 
Gökhan GÜNEY 
Ercan KESKİN

I Abdullah KAYA 
Merve BARANSEL

I Dulgu Şükran KULAK 
I Sedef SAİT 
| Hasene Şule YILMAZ 
I İsmail GÜLEÇ 
I Esra AKAÇ 
I Melis KARASOY 
I Selim KOKMAZ 
I Zerrin BİRDANE 
I Aslan ORUÇOĞLU 
I İbrahim YAVUZ 
I Emine ŞENER 
■ Alican TURHAN 
■ Kübra AK 
■ EmelÖZTÜRK 
■ Sabahattin ENGİN 
■ Alican ÖZCAN 
■ Hüseyin ALTINOK 
■ Uğur BEKTAŞ 
1 Eren ÇETİNKAYA 
■ Nurettin BİLGİÇ

Dumlupınar Kimya
Anadolu Ünv. 
Anadolu Ünv. 
Balıkesir Ünv. 
Anadolu Ünv. 
Akdeniz Ünv. 
Kocaeli Ünv., 
Anadolu Ünv 
Akdeniz Ünv; 
Kocaeli Üny 
Anadolu u 
Anadolu Ü 
Yaşar Ünv 
Mehmet 
Mehmet Akif 
Balıkesir Ünv.

Kamı

Ceren TANGİL 
Melike ÖKMEN 
Pınar DİNÇ 
Büşra Ece ŞAHİN 

dlk<Sphika ACI 
tM^GIRENAY 

>Batuhan KEŞLER 
'Zeynep SOYDEMİR 

Mert ÇULHAOĞLU 
Seda YETKİNER 
Furkan BALAMUR 
Arif Emre ÇELİK 
Deniz ERDÜR 
Müge KAYA 
Gülizar Şule AĞAN 
Birkan VARİŞLER 
Mikail ÖZDEMİR 
Kürşat Fatih SEZER 
Selin ŞAHİN 
Hakan ÖZKARDEŞ 
Bilal YILDIZ

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 
Bursa Anadolu Lisesi
Ahmet Hamdi Gökbayrak An. Öğretmen Lisesi 

i Bursa Milli Piyango Lisesi 
Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi 
Turan Tayan Anadolu Lisesi 
Bursa Anadolu Kız Lisesi 
Bursa Atatürk Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 

Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi

Otel İşi.
İşi.

İŞİ.
Radyo Tv Sinema 
Öğr.

İşi. Ve Otelcilik 
ve Tanıtım

v.Bankacılıl

OgİM
Brsoyön^
Büro

ve Sigortacılık 
ve Reklamcılık 

Yönetimi 
Yönetimi

ve Yönetici As.
Celal Bayar Unv/Yerel Yönetimler 
Dumlupınar Ün. İth- İhi/ 
Balıkesir Ünv. İth. - İhr.
Uludağ Ünv. Deniz Liman İşit.
Trakya Ünv. Lojistik Yönetimi
Hitit Ünv. İşletme
Süleyman Demirel Ünv. Bilgi Tek. Ve Prog.
Mustafa Kemal Ünv. Bilg. Tekn. Ve Prog.
Giresun Ünv. Kostüm Tasarımı
Uludağ Ünv. Muhasebe
Uludağ Ünv. Muhasebe
19 Mayıs Ünv. Mimari Dekoratif Sanatlar 
Anadolu Ünv. Turizm Otel İşi.
Uludağ Ünv. Turizm Otel İşi.
Mustafa Kemal Ünv. Endüstiriyel Otomosyon 
Süleyman Demirel Ünv. Makine Resim ve Konst. 
Akdeniz Ünv. Elektronik Haberleşme 
Süleyman Demirel Ünv. Endüstriyel Elktr.

....ve ismine burada yer veremediğimiz diğer öğrencilerimiz

Umut Göktuğ KAPYALI Celal Bayar Anadolu Lisesi
Gizem TURAN 
Öznur YİĞİT 
Cansu ÇELTİK 
TuğçeÖZBAY 
Elif SARGIN 
Emre KANIK 
Ebru KAYA 
Fatih Furkan TEMİR 
İsmet KAYNAK 
Nihen SULUKÖY 
İrem ERTÜĞRUL 
Kübra BOZDAŞ 
Büşra ULUDAĞ 
Hiranur OKÇU 
Uğur OZAN 
Rana BEKÇE 
Fatma DABAK 
Begüm KOÇAK 
Eşref UYAR 
Mervenur ELÜSTÜ 
Esma Nur OFLU 
Nur SEVİNÇ 
Selin Tilbe ÜNGÖR 
Sena GİRGİN 
İpek KALAÇAY

Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 
Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 
•Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 
Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 
Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 
Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi 
İznik anadolu Lisesi
Özel Tan Koleji
Umurbey C. Bayar Sağlık Meslek Lisesi 
Umurbey C.Bayar Sağlık Meslek Lisesi 
Umurbey C.Bayar Sağlık Meslek Lisesi 
Umurbey C.Bayar Sağlık Meslek Lisesi 
Bilecik Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik 
Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik 
Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi çocuk Gel. 
Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi çocuk Gel. 
Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi çocuk Gel. 
Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi çocuk Gel.

....ve ismine burada yer veremediğimiz diğer öğrencilerimiz

İstiklal Cad. No:20 - GEMLİK 
512 3434-51400 10

“ KÜLTÜRLÜ OLAN KAZANIR" ,
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İnşaattan 
45 bin YTL’lik 

bakır boru 
çaldılar

Bursa'da bir 
inşaattan 45 bin 
YTL değerinde 
bakır boru çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yenikaraman 
mahallesi Kantar 
sokak üzerinde 
Mustafa A.'ya (28) 
ait inşaata giren 
kimliği belirsiz 
kişi ya da kişiler, 
birinci kattan 
1 adet 10 metre 
ikili bakır boru, 
ikinci kattan

Teröristler fidye için iki mühendisi kaçırdı

10-12 metrelik 
ikili bakır boru, 

beşinci kattan 15 
metrelik 11 adet 
bakır boru, çatı 
katından 550
metre ikili bakır 

boru, 650 metre 
civarında 4X 2,5 
TTR kablo ile 650 
metrelik 4X1.5 TTR 
kabloyu çaldı.
Çalınan malların 
yaklaşık değerinin 
45 bin YTL 
olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı?

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Hakkari'de terör ör 
gütü mensuplarının 
fidye almak için iki 
mühendisi kaçırdığı 
öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre 
Hakkari-Van karay
olu üzerinde bulu
nan Bağışlı köyünde 
yapımı devam eden 
Hidroelektrik Santral 
Barajı şantiyesine 
dün gece geç 
saatlerde gelen 
bir grup PKK'h

Ümraniye’de otomobil kundaklandı
Ümraniye'de bir araç 
sabaha karşı kimliği 
belirsiz saldırganlar 
tarafından kundak
landı. Saldırıya uğra 
yan araçta büyük 
maddi hasar mey
dana gelirken, alev
lerin sıçradığı başka 
bir otomobilin ön 
kısmı yandı.
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 03:00 
sıralarında-Ümrani 
ye, Aşağı Duduİlü 

terörist, fidye 
almak için iki 
mühendisi kaçırdı. 
Mühendisleri yan
larına alarak kaçan 
teröristlerin sabah 
saatlerinde baraj 
şantiyesini arayarak 
fidye istedikleri 
iddia edildi. Bölgede 
güvenlik kuvvetleri 
tarafından geniş 
çaplı arama çalış
maları başlatıldığı 
belirtildi.

Mahallesi, Yavuz 
Sokak'ta iki patlama 
meydana geldi.
Patlama sesleriyle 
uyanan mahalle 
sakinleri park halin
deki iki aracın yan 
dığını görerek kendi 
imkanlarıyla alevleri 
söndürmeye çalıştı. 
Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri, 
araçlardaki yangını 
söndürdükten sonra 
olası bir patlamaya

karşı soğutma çalış
ması yaptı.
Yangının, Şehmuz 
Tan'a ait 34 TZ 7400 
plakalı aracın ön ve 
arkasına atılan yanı 
cı bir madde sonucu 
meydana geldiği 
tespit edildi. Öte yan 
dan araca yakın şe 
kilde park edilen 
Naci Çoban'a ait 34 
EVU 79 plakalı 
aracın ön kısmında 
da yanma meydana 

geldi. Şehmuz Tan'ın 
aracında büyük mik
tarda maddi hasar 
meydana gelirken 
Naci Çoban'ın 
aracının LPG'li 
olması mahaleye 
korku dolu anlar 
yaşattı. Görgü tanık
ları patlama sesine 
uyandıklarını ve 
sokağa baktıklarında 
iki kişinin koşarak 
uzaklaştıklarını 
söylediler.

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I «S ■ ■ ——— . . . . . . . ■ .1 Sgjj

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

i Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi | 
MORTGRGE BROKER'İ

1 TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
I ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ | 
jİ . Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m; SATILIK DAİRE |»
|| " Kayıkhane’de eşyalı talebeye Kiralık ev (Deniz kenarı) g
H 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı g» 
j Bodrum Tuzla'da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa g 

|j Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa g 
H K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik g 
H Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 &
«3 Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler E» 
j K.Kumla Marsas Sitesi 2+1, 70 m2, masrafsız, denize sıfır. E»

KONUT KREDİLERİNE f
ARACILIK YAPILIR. I

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA |

Madde ÖZALP S
| Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 211

fldıyaman'ıla orta büyüklükte deprem
Adıyaman'da 
merkez üssü . 
Gölbaşı ilçeşi 
Belören beldesi 
olan 4.3 büyük
lüğünde bir deprem 
meydana geldi. 
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli Rasatha 
nesi ve Deprem 
Araştırma Enstitü 
sü'nden edinilen bil

Mersin bombacısı PKK'h çıktı
Mersin’de 13 polis 
memurunun yara 
lanmasına neden 
olan patlamada başı 
na şarapnel parça 
lan isabet eden 
Ferhan Tek’in yoğun 
bakımda tedavisi 
sürüyor.
Edinilen bilgiye 
göre, patlamada 
ağır yaralanarak 
kaldırıldığı Mersin 
Devlet Hastanesi’n 
deki Beyin Cerrahi 
Yoğun Bakım Ünite- 
si’nde tedavi altında 
tutulan Ferhan 
Tek’in (41) bilinci 
yerinde. Başına isa
bet eden şarapnel 
parçalarından yara 
lanan Tek’in beyin 
zarının yırtıldığını 
ifade eden doktor

giye göre, dün saat 
14.01'de merkez 
üssü Gölbaşı ilçesi 
olan 4.3 büyük
lüğünde bir deprem 
kaydedildi. Yerin 5 
kilometre derinli 
ğinde meydana 
gelen deprem Gazi 
antep, Kahraman 
maraş, Malatya 
ve Adıyaman mer 

lar, genel durumu
nun iyi olduğunu, 
ancak yoğun bakım 
ünite sinde tedavi 
gören tüm hastalar 
gibi Tek’in de hayati 
tehlikesinin bulun
duğunu vurgu
ladılar.
MERSİN'de, yakala 
nacağını anlayınca 
üzerindeki bombayı 
patlatarak, içinde 
bulunduğu otomo
bille birlikte parçala
narak ölen terörist 
PKK'h çıktı. Mersin 
Valisi Hüseyin Ak 
soy, teröristle ilgili, 
"Öngörümüz PKK'h" 
derken, olay yerinde 
bulunan, teröristin 
taşıdığı kimliğin 
sahte çıktığını, ger 
çek kimliğinin DNA 

kezde hissedildi. 
Gölbaşı Kaymakamı 
Bünyamin Yıldız, 
ilçe merkezi, köyler 
ve mezralarda tara
ma yaptıklarını, şu 
ana kadar herhangi 
bir can ve mal kaybı 
tespit etmediklerini 
belirterek kontrol
lerin sürdüğünü 
söyledi.

testi veya parmak 
izi araştırmasıyla 
belirlenmesine 
çalışıldığını söyledi. 
Teröristin eylem için 
kullandığı otomo
bilin sahibinin de 
bulunduğu 3 kişi 
gözaltına alınırken, 
aracın bir ay önce, 
Mehmet Kurtaran 
adlı bir kişi tarafın
dan, Şanlıurfa'daki 
bir galericiden hiç 
pazarlık etmeden 5 
bin 250 YTL'ye 
satın alındığı 
anlaşıldı. Mehmet 
Kurtaran'la ilgili 
yapılan araştırmada 
ise, bu kişi nin, 
1992'de PKK terör 
örgütü üyeliğinden 
tutuklandığı 
belirlendi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Konuna faiz % 1.50'nin ÇİZİYORUM

Bankaların bireysel 
krediler bölümleri 
iyimserliği hemen 
tüketicisine yansıt
mak için harekete 
geçti. Böylece 
birçok banka küçük 
çaplı indirimlere 
giderek yüzde 1.60 
seviyesinin altında 
faiz oranlarını tüke 
ticiye sunmaya

başladı.
Bazı bankalar 
daha agresif 
davranarak yüzde 
1.50 seviyeleri ile 
konut kredisi 
sunarken, 
Finansbank ve 
ING Bank yüzde 
1.50'nin altında 
kredi kullandıran 
bankalar oldu.

HALİT USLU
AUT’tan

9 YAŞ

SIHHİ DAİRELER ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
3+1,156 m2 Duta 

3+1,153 m2 Daire 

2+1,100 m2 Daire

Tel: O 532 ■ 513 2012

KİRALIK DAİRE

MANASTIRDA 2+1 
ASANSÖRLÜ-KALORİFERLİ 

KİRALIK DAİRE
GSM: 0,535 691 92 60

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■rnilMMB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KREŞTE TEMİZİİKİŞIERİNOE 
ÇAUSMAKÜZERE 

40 ŞAŞMAMIŞ 
BAYANELEMANARANIYOR 

Manastır'da oturanlar M edilir.

Tel: 51719 67
GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
HANCOCK 
LANETLİ RUHLAR

Gemlik’te bulunan fabrikamızda 
çalıştırılmak üzere 

LİSE MEZUNU 
BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 

ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ve MADEN MÜHENDİSİ, 

VASIFSIZ BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR.

VERONA MERMER SAN.
Tel: (0.224) 514 20 21

(Rezerasyon
Tel :513332i)

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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Mıhı li. İminsin Mlı M
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursaspor'un 
45. kuruluş 
yıldönümü Umurbey 
Çok Amaçlı Düğün 
Salonu’nda kutlandı. 
Gemlik Bursaspor 
Taraftarlar 
Derneği'nin 
düzenlediği kuruluş 
kutlamaları 
gecesine Kaymakam 

Mehmet Baygül, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Bursaspor kulüp 
yöneticileri ile 
çok sayıda gönül 
vermiş Bursaspor 
taraftarı katıldı.
Bursa Olay 
TV'nin de yayınladığı 
Bursaspor gecesine 
eski futbolculardan 

Erkan Öncel'de 
katılırken, 
Gemlik Bursaspor 
Taraftar Derneği 
Başkanı Sinan 
Bozkurt, geceye 
katılanlara teşekkür 
etti ve emeği geçen
lere teşekkür 
plaketi verdi.
Gecede Bursaspor 
pastası alkışlar 
arasında 
kesilirken 
futbolcuların 
imzaladığı forma 
açık artırma ile 
satıldı. Satışa 
çıkarılan formanın 
sahibi Teoman 
Furni oldu.

BİZDEN FİYAT ALMADAN 
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01,08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE 

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ 
AYRICA TURASSİST ÎLE ANLAŞMALI YOL VARDIM HİZMETLERİ 

UYGUN FİYATLAR YENİ UYGULAMAYA KONULAN 
ÖĞRETMENLER, KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERREST TARİFESİ 
DOKTORLAR VE OYAK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA

AYRICA ÖZEL İNDİRİMLER UYGUN FİYAT VE
KREDİKARTINA10THSİHMKANIİKREDİKARTINA4TAKSİTİMKANI

DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 
DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SIZ DEGERUGEMUK HALKINA DUYURULUR

Merkez: Orhangazi Od. Katlı Otopark karşısı GENLİK Tul: 513 33 96
Şube: Gürle İş Nerkezi No: 24 GENLİK Tel: 514 35 16
Şube: Gürle İş Merkezî No: 37 GENLİK Tel: 51416 90

Tiirlıive ilk altınını güreşle alöı
Türkiye'ye 2008 Pe 
kin Olimpiyatlan'nda 
ilk altın madalyasını 
kazandıran Ramazan 
Şahin, finalde karşı 
laştığı Ukrayna'lı 
rakibi Andriy Stad 
nık karşısında zor 
bir maç çıkardığını 
söyledi.
Maç öncesinde altın 
madalya alacağın
dan yüzde 90 emin 
olduğunu ifade eden 
Şahin, rakibini yene 
rek büyük mutluluk 
yaşadığını dile getir
di. Güreş Federas 
yonu Başkanı Os 
man Aşkın Bak ise 
madalyayı Türk hal 
kına hediye ettikleri
ni söyledi. Bak, zor 
bir final karşılaşma 
sı olduğunu fakat, 
Ramazan Şahin'den 
madalya bekledik
lerini dile getirdi. 
Grekoromen dalda 
iyi bir başlangıç 
yapamadıklarını 
hatırlatan Osman Aş 
kın Bak, gelen altın 
madalyanın moral
leri bir nebze düzelt- 

| tiğini söyledi._______

Gençlik ve Spor 
Genel Müdürü 
Mehmet Atalay'da 
altın madalya almak
tan büyük bir mutlu
luk duyduklarını ifa 
de ederek, "Gönül 
isterdi ki bu madal

ya olimpiyatların 
başlangıcında gel 
sin" dedi. Bu arada, 
salondaki Türk he 
yeti Ramazan Şa 
hin'in zaferiyle bü 
yük bir sevinç 
gösterisi yaptı.
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Bademcik lltihaftı 
eklem romatizmasına 

niteden oluuor
Prostat Kanseri Olan Hastaya "IGfif Tedaııisi

Denizli Devlet Has 
tanesi Çocuk Hasta 
tıkları Uzmanı Dr. 
Haşan Akşık, ba 
demcik iltihabının 
eklem romatizması
na neden bîduğunu 
söyledi.
Çocuklarda görülen 
romatizmaların 
büyük çoğunluğu
nun bademcik ilti
habına yol açan A 
grubu beta hemoli- 
tik streptokok en 
feksiyonlarına bağlı 
meydana geldiğini, 
bu mikroba halk 
arasında beta mik 
robu adı verildiğini 
belirten Uz.Dr. 
Haşan Akşık, "Beta 
mikrobuyla geçir
ilen bademcik ilti
habı 1-2 hafta son
rasında ayak bileği, 
diz, dirsek, el bileği 
gibi büyük eklem
lerde son derece 
ağrılı, şiş ve kızarık 
eklem iltihabına yol 
açar. Ayak eklem
lerinde oluşan ilti
hap çocuğun üzer
ine basamayacağı 
kadar ağrılıdır. 
Eklem iltihabına 
ateş de eşlik eder. 
Yeterli ilaç tedavisi 

yapıldığında hiçbir 
hasar bırakmadan 
tamamen iyileşir" 
dedi. Eklem roma
tizması sırasında 
kalp romatizması da 
oluşabileceğini 
anlatan Çocuk Has 
talıkları Uzmanı Dr. 
Haşan Akşık, eklem 
romatizmasının 
mutlaka doktor kon
trolü altında has
tane de yatırılarak 
tedavi edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Hastalık iyileştikten 
sonra tekrarlama
ması için 20 yaşına 
kadar düzenli koru 
yucu antibiyotik te 
davisi uygulanması 
gerektiğini ifade 
eden Akşık, sözleri
ni şöyle tamamladı: 
"Eklem romatizma 
sında esas korkulan 
durum kalp romatiz
masıdır. Eklem rom
atizması tamamen 
iyileşmesine rağ
men kalp romatiz
masında kalp 
kapakçıklarında 
hasar oluşma ihti
mali çok fazla ve 
ilerleyen yıllarda 
kalp hastalıklarına 
yol açmaktadır."

Prostat kanseri, 
erkeklerde bulunan 
bir organ olan 
prostatın içinde 
oluşan habis 
tümörlerin oluştur
duğu bir hastalık. 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Radyas 
yon Onkolojisi 
Uzmanı Prof, Dr. 
Enis Özyar, tedavi 
planlama süreci ile 
ilgili şu bilgileri pay
laştı : "Hastamız 
bize lokal olarak iler
lemiş prostat kanse 
ri nedeni ile uzun 
süredir aldığı hor
mon tedavisi son- 

■ rasında başvurdu.
Kendisine radyoter
api tedavisi önerildi 
ve tedavi süreciyle 
ilgili detaylı bilgi 
verildi. Hastamızın 
onayının ardından 
tedavi planı uygula
maya geçildi" 
TEDAVİ ÖNCESİ 
HASTALIKLI BÖLGE 
İŞARETLENDİ 
Radyoterapi önce 
sinde hastaya bil- 

- gisayarlı tomografi 
çekildiğini ifade 
eden Prof. Özyar: " 
Tomografi sonucu 
elde edilen planlama 
görüntüleri ince
lenerek ışınlanması 
gereken prostat

kanserli bölgeler ve 
korumak istenilen 
normal dokular tek 
tek belirlendi. Bu 
esnada hastanın iki 
yan ve ön kalça böl
gesine tedavi planla
masında kullanıla
cak işaretler konul
du. Bu işaretler özel
likle hastalıklı böl
genin olduğu kalça 
bölgesine yerleştiril
di. Bu işaretlerin 
üzeri özel bantlarla 
kapatılarak 1.5 ay 
sürecek tedavi 
sırasında hastanın 
su ile rahatça yıkan
abilmesi sağlandı. 
Hastanın üzerindeki 
işaretler ve tedavi 
odasında bulunan 
lazerler kullanılarak 
tedavi edilmek iste
nen alanların kesin 

tespitinin ardından 
haftada 5 gün top 
lam 35 seans . 
sürecek tedaviye 
geçildi"dedi.
Her tedavi öncesin 
de hastanın üzerin 
deki işaretlerin 
doğruluğunu kontrol 
etmek ve tümörün . 
hassas bir şekilde 
ışınlanabilmesi için 
IGRT (görüntü 
kılavuzluğunda 
radyoterapi) 
teknolojisinin kul
lanıldığının altını 
çizen Prof. Dr.
Özyar, IGRT teknolo
jisinin Türkiye'de ilk 
kez Acıbadem Bursa 
Hastanesi'nde kul
lanıldığını belirtti.
Bu teknoloji 
sayesinde hastanın 
tümörlü bölgesinin 

mümkün olan en 
hassas ve en doğru 
şekilde ışınlan
abildiğim ifade eden 
Prof. Özyar, 
radyoterapi sırasın
da günlük IGRT 
uygulamasını, 
radyoterapinin yük
sek başarı oranı 
sağlamasına neden 
olacağından tercih 
ettiklerini kaydetti. 
IGRT NEDİR? 
Doktorlara 
tümörleri daha 
iyi hedefleme ve 
tedavi sırasında 
takip etme 
olanağını sağlayan, 
kanser tedavilerinin 
etkinliğini ve has
saslığını arttırmak 
için tasarlanmış 
yeni bir teknolojidir. 
IGRT, tedavi 
edilecek alanın 
her gün görülerek,, 
oluşabilecek organ 
hareketlerine 
uyarlanmasını 
sağlayan, özel 
radyoterapi tedavi 
cihazlarında 
bulunan yem 
ve gelişmiş bir 
yöntemdir.
Daha Fazla Bilgi 
İçin
ALO ACIBADEM 
GEMLİK
0 224 513 91 22

i 
<

IVI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

I

I

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

1
K

OTOBÜS

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
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. oqMer.Sağ.Ocağı *13 23 29
Tortıokay Tomografi öl J TU 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık ' 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

21 Ağustos 2008 Perşembe 
YASEMİN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 40 
Tel: 513 0116 GEMLİK

Gemlik Karttı
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3141 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



21 Ağustos 2008 Perşembe LCT-ji.ınikiöftm Sayfa 12

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
, OKS'DE YÜZDE 86 BAŞARI ,

ADI SOYADI 
MUSTAFA YILDIZ 
TAHA FURKAN ŞAHİN 
KEMAL YAĞIZ YÜCEL 

EMRE FIŞKIN 
KADİR YÜCE 
DENİZ ERGÜVEN 
HAKAN ÖZKARDEŞ 
MEHMET BERKER SEVİNÇ 

MEHMET CELAL ARKIŞ 
SAMET KEMAL AŞIK 
FATİH FURKAN TEMİR 
MELİKE SUBAŞI 

SERKAN DEHMEN

KAZANDIĞI OKUL
YALOVA TERMAL FEN LİSESİ
ÖZEL NİLÜFER FEN LİSESİ % 60 BURSLU
BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ
BURSA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
YALOVA ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ 
YALOVA ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ 
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ

6. SINIFLAR TÜRKİYE 
SBS BİRİNCİSİ SİNEM ARİS 

80 SORUDA 80 DOĞRU CEVAP 
$00 TAM PUAN

7* SINIFLAR 
İSMAİL FURKAN İNCEÇAM 

MbrL 487»TW SBS PUANIYLA
1 ORHANGAZİ VE GEMLİK BİRİNCİSİ

Gemlik ■ Orhangazi yolu 2. Km. Umurbey Paşabahçeler Mevkii Tel: 513 50 84



AYKENT İLK

Kurulu?:1973| Polis ve askere

22 Ağustos 2008 Cuma

Beleılive'ılen toplu sünnet

Devamı sayfa 5’deönemli bir girişimdi.

3.900 YTL
4.150 YTL
5.000 YTL
6.000 YTL

Siyah Altın Zeytin Festivali programı kap
samında yapılacak olan sünnet şöleninde 
33 çocuk erkekliğe adım atacak. Sayfa 2’de

Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, İşkur Şube Müdürlüğü ve Kentsel 
Yaşam Merkezi’nin açılışı ile Umurbey'de 
düzenlenecek olan 3. Cumhur başkanı Celal 
Bayar'ı anma programına katılmak üzere 
bugün ilçemize geliyor. Haberi sayfa 4’de

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2-3-4-5-6-7-8

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

' 2002

Gemlik Ticaret Borsası’nda dün yapılan toplantıda, ‘Zeytinde Coğrafi İşaret’ çalışması içinde 
başlatılan Zeytinin bölgesel gen araştırmasına Tarım Bakanlığı’nın uygun bulmadığı belirtildi. 
Toplantıya katılanlar, Tarım Bakanlığı’nın olumsuz görüş bildirmesinin tamamen siyasi ve Mar 
marabirlik’te bölgecilik kayırmalarının tipik bir örneği olduğunda görüş birliğine vardılar. 3’de

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Gemlik Kaymakamı Mehmet Baygül’ün des 
teğiyle oluşturulan Çalışan Sokak Çocuk
ları Futbol Takımı’na, Bursa Vali Yardımcısı 
Halis Arslan tarafından eşorfman ve futbol 
ayakkabısı armağan edildi. Haberi syf4’de

www.gemlikkorfezgazetesi.coni

Zeytinde gen sorunu
Gemlikli zeytin üreticileri ve stokçuları ile 

örgütleri dünyanın en iyi sofralık zeytininin 
yetiştirildiği Gemlik Zeytininin gen araştırıl
masının yapılmasını istiyorlar.

Gemlik zeytininin fidanı başka bölgelerde 
aynı kalitede zeytin yapmıyor.

Giderek değişik bölgelere yayılan Gemlik 
tipi zeytinin korunması için gen araştırması

Bakan Çelik 
açılışlar 

için geliyor

hain tuzak: Ifi yaralı
İzmir'in Yağhaneler Semti, Buca 
Kavşağı yakınlarında dün sabah 
teröristler, polis servis aracı ve 
bir askeri araç geçerken bir bina 
önüne park ettikleri bomba yüklü 
otomobili infilak ettirdi. 8’de

Toplantılarda alınacak kararlar ortak açıklamayla Bakanlığa gönderilecek

Zeytinin aölgeşel gen arasiirmasına 
Tarım Bakanlığı'nılan olumsuz yanıt

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

GemlikK
G E M LIK’İN IL K G UOL U K SI YAS I GAZETE SI

Güne Bakış

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

4-5-B-7-8 SINIFLI© 
HARADA 8 SAAT İNGİLİZCE

mailto:guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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«cak Tanın Batanlığı'ndan iIimimii
Gemlik Ticaret Borsası’nda dün yapılan toplantıda, ‘Zeytinde 
Coğrafi İşaret’ çalışması içinde başlatılan Zeytinin bölgesel gen 
araştırmasına Tarım Bakanlığı’nın uygun bulmadığı belirtildi. 
Toplantıya katılanlar, Tarım Bakanlığı’nın olumsuz görüş 
bildirmesinin tamamen siyasi ve Marmarabirlik’te bölgecilik kayır
malarının tipik bir örneği olduğunda görüş birliğine vardılar.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Zübük!

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ticaret 
Borsası'nın 
başlattığı ‘Zeytinde 
Coğrafi İşaret’ 
çalışması içinde 
yer alan zeytinin 
bölgesel gen 
araştırmasına 
Tarım Bakanlığı’nın 
olumlu görüş 
vermediği öğrenildi. 
Ticaret Borsası’nın 
yaptığı aylık 
toplantıya Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin yanı 
sıra Gemlik Ticaret 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin, Gemlik 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik, Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt, 
Orhangazi Ticaret 
Odası Başkanı Çetin 
Çoklar, Orhangazi 
Ziraat Odası 
Başkanı Cevdet 
Altın, Mudanya 
İlçe Tarım Müdürü 
Şefik Çınar, 
Mudanya Zeytin 
Müstahsilleri 
Derneği Başkanı 
Şenol Seven ile 
Gemlik'te zeytin ve 
zeytinyağı üretimi 
yapan Adem

Minare katıldı.
Aylık olarak yapılan 
toplantının özetini 
aktaran Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
toplantıda görüşüle
cek konuların 
başında gen 
çalışması ile ilgili 
yapılacak girişimler 
ile her toplantıda 
görüşülen zeytinin 
sorunları ve 
çözüm önerileri 
olacağını açıkladı.

4 İLÇE DEVRE 
DIŞI KALIYOR 
Zeytinde gen 
araştırması ile ilgili 
Tarım Bakanlığı 
görüşünün olumsuz 
bulunmasının 
tamamen siyasi ve 
Marmarabirlik’te 
bölgecilik kayır
malarının tipik

bir örneği olduğun
da görüş birliğine 
varan katılımcılar, 
Marmarabirlik’in 
belirli bölgenin 
üreticisinin dışında 
tüccara hitap 
etmediği vurgulandı, 
Birliğe bağlı 
Başköy'de 15 bin, 
Erdek'te ise 5 bin 
tonluk depo olmak 
üzere toplam 
20 bin tonluk 
yeni depoların 
yapımı için karar 
alındığını bildiren 
Mehmet Dillioğlu, 
zeytinle ilgili 
laboratuarların 
da buralarda , 
yapılmasının uygun 
görüldüğünü 
söyleyerek alınan 
kararın tamamen 
bölgecilik .olduğu
nun altını çizdi 
ye tüccarın

birleştiği Zeytin 
Borsası'nın 
Marmarabirlik 
alt yapısında 
çalışmasının 
uygun görülmesinin 
haksızlık yarattığını 
söyledi.
Orhangazi Ziraat 
Odası Başkanı 
Cevdet Altın, 
Orhangazi ve 
Gemlik'te 
Marmarabirlik'e 
ait depoların 
bulunmasına 
karşılık ilave depo
ların Başköy ve 
Erdek'te yapıl
masının yanlış 
olduğunu söyledi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başka 
nı Kemal Akıt'ta 
yaptığı eleştiride, 
"Neden Erdek? 
Bu depolar ve 
tesisler ya Orhanga 
zi'de ya da.
Gemlik'te olmalıydı. 
Çünkü zeytinin 
esas merkezi 
buralarıdır.
Bu yapılana karşı 
çıkmalıyız" 
diye konuştu. 
Toplantıda ayrıca, 
geniş katılımla 
yapılan bu toplan
tılarda alınacak 
kararların ortak 
açıklamayla 
ilgili bakanlığa 
gönderilmesi 
kararlaştırıldı.

AKP’nin kraldan çok kral kesilen, Rah 
metli tombul Milletvekili Osman Yağmurde 
reli, sayısız dizileri televizyonlarda oynar 
ken, TRT ile iyi, para getirecek anlaşmalar 
yapınca Öküz Mehmet Paşa’nın hayatını 
konu alan dizi film çekecekti..

Niye Öküz Mehmet paşa...
Bu günlerde çok mu Öküzler görüyor 

ki, gişe yapar ümidiyle Öküzlere sarılıyor 
demiştim..

Bence, Zübük’ü çeksin.
Rahmetli Kemal Sunal’ın oynadığı bu 

filmin ikinci versiyonu da olsa, tam günün 
filmi olur..

Çünkü, Öküz Mehmet Paşa’nın lakabı 
öküz ama, kendi öküz değil... Babası öküz 
nalbantı olan bir sadrazam...

Dürüst olduğu için rakipleri 
küçümseme adına bu lakabı takmışlar..

400 yıl önce ölmüş gitmiş,
Halbuki, Zübük ölümsüz. Ben onları 

gazetelerde, televizyonda, siyaset sah
nesinde, hele seçimler yaklaşınca bolca 
görüyorum. Toplumun bu hasta adamları
na lanet olsun..

Şimdi bile birçok Zübük aramızda 
dolaşıyor.

Zaten bu tipler azalmaz,tarih boyunca 
aramızdadırlar.

Zübük kimdir diyenler, bu Kemal Sunal 
filmini seyretmeyenler, veya tiyatro sah
nelerinde göremeyenler için yazıyorum..

Bu Zübük lakaplı adamlar; Haysiyetsiz. 
Şerefsiz.

Dönek. Egoist. Ahlaksız. Dindar görü
nen...

Vatansever görünen... "Demokrasi" 
vaat eden...

Halkı kandırmak için, bayrağa, ekmeğe, 
Kuran’a el basmaktan çekinmeyen, her 
türlü katakulliyi yapıp, foyası ortaya çıkın
ca namaza duran, o partiden bu partiye 
geçen, paraya tapan, suratına tükürsen 
"yarabbi şükür" diyen...

Kalleş. Yağcı. Yüzsüz.
Sıkışınca, yalvaran...
Güçlenince, ezen...
Zalim. Vicdansız.
İşe memur olarak başlayıp, rüşvet alan, 

il başkanı olan, belediye başkanı olan, mil
letvekili olan, bakan olan, "din kardeşle 
rim, muhterem vatandaşlar, aziz hemşeri- 
lerim" laflarını dilinden düşürmeyen...

Çıkarcı.
İftiracı.
Çanak yalayıcı.
Namussuz biri bu Zübük hayatta..
Seyredenler biliyorlar, iğrenilecek, 

yüzüne tükürülecek adam müsvetteleri bu 
Zübükler..

Bence, muhakkak Zübük’ü çekebilseydi 
iyi olurdu.

Çekebilseydi siyaset sahnesinde böyle 
Zübük’leri gören genç nesil böyle adamla 
rın ıçokluğu karşısında bu adamların ata
ları da varmış derlerdi....

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Kurfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Zeytinde gen sorunu...
Gen, canlı organizmanın 

özelliklerinin belirlenme
sidir.

Türk Dil Kurumu Sözlüğün 
de ise gen: Üreme gözle 
rinde bulunduğu ileri sürü 
len ve soyaçekim olaylarını 
açıklamaya yarayan anıllık, 
olarak tanımlanıyor.
İstenen şey Gemlik zeytininin anıllık 

özelliklerinin bilimsel olarak saptan
ması.
Bu konuda Ticaret Borsası’nın başlat

tığı zeytinde coğrafi bölge belirleme 
çalışmaları kapsamında gen belirleme
si istemi de vardı.

Dün yapılan genişletilmiş bölgesel 
toplantıda konuşan Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı Mehmet Dillioğlu, 
Tarım Bakanlığının isteklerine olumsuz 
cevap verdiğini söyledi.
Dillioğlu’na göre, bu istek tamamen 

siyasi ve bölgesel kayırmacılığı içeri 
yor.

Bu konuda gen araştırmasına karşı 
olan kurum bölgenin en büyük 
stokçusu olan Marmarabirlik.

Marmarabirlik ambalajlarda bile 
menşe konusunda olumsuz tavrını 
sürdürüyor.

Gemlik zeytini kalitesinde zeytin

Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya 
ile köylerinde yetişiyor.

Oysa Marmarabirlik, Mürefte den de, 
Erdek’ten de zeytin alıyor.

Bu zeytinler Gemlik tipi zeytin değil.
Ama, Marmarabirlik ambalajı içinde 

satıldığında, Gemlik zeytini gibi işlem 
görüyor.

Tüketici Marmarabirlik zeytinini 
Gemlik zeytini ile özdeştiriyor.
Ambalajda coğrafi işaretler bunun

için önemli.
Gemlik, Mudanya, İznik ve 

Orhangazili üretici ve stokçuları 
bunun mücadelesini veriyor.

Benim ilçemin 72 Nolu Zeytin 
Kooperatifinin zeytini ambalaja 
girdiğinde tüketici ambalajda 
Gemlik’te üretildiğini oku

malıdır.
Çünkü bu zeytin dünyanın en iyi 

sofralık zeytinidir.
Kalitesi yetiştiği bölgedendir.
Gemlik’ten Gap bölgesine götürülen 

fidanlardan elde edilen zeytin aynı 
kalitede değildir.

Bu fark ortadayken, neden Gemlik 
zeytinin gen araştırmasına izin ve 
rilmez.

Bunun haklı bir gerekçesi olmalıdır. 
Gemlik’ten bir tane milletvekili var. 
Altan Karapaşaoğlu, ama maalesef 

Gemlik’in sorunlarına sahip çıkmıyor.
Zeytin üretimi yaygınlaştıkça Gemlik 

zeytininde de pazar sorunu yaşanıyor.
Zeytinimize sahip çıkmak zorundayız. 
Bu konuda Gemlikli üreticinin hak

lılığı ortada.
Tüccar için birşey demiyorum. Tüccar 

hangi mal tüketiliyorsa onu satar.
Sıkıntı üreticide.
Dillioğlu eleştirilerinde haklı.

i r ! BAYRAK KIRTASİYE
Halit BAYRAK

PLAN KOPYA & DİJİTAL RENKLİ BASKI

-OZALİT ÇEKİMİ
-AO PLAN KOPYA ÇEKİMİ 
- CAD PROGRAMLARINDAN ÇIKTI 
- PLOTTER ÇIKTI (En 1070 mm) 
-AO RENKLİ PLOTTER ÇIKTI 
- POSTER RASKI (iç mekan) 
- RENKLİ FOTOKOPİ (A4-A3) 
-FOTOĞRAF ÇOĞALTMA 
-T-SHIRT TRANSFER RASKI 
-SPİRAL CİLTLEME
- PVC SICAK KPLAMA (A4-A3) 
- ASETAT VE AYDINGERE RENKLİ RASKI 
- OKUL VE OFİS KIRTASİYE ÇEŞİTLERİ

Hamidiye Mah. Katlı Otopark altı Yeni Çarşı No: 16 
Tel 4 Fax: 512 18 57 GEMLİK

BİZDEN FİYAT ALMADAN
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CM HİZMETLERİ 
AYRICA TURASSİST İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ 

UYGÜNFİYATIAR YENİ UYGULAMAYA KONULAN
ÖĞRETMENLER, KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERBEST TARİFESİ 

DOKTORLAR VE OYUK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA
AYRICA ÖZEL İNDİRİMLER UYGUNFİYATVE

KREDİKARTINA10TAKSİTİMKANIİKREDİKAm4TAKSİTİMKANI

DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 
DEVIET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SIZ DEĞERLİ GEMLİK HALKINA DUYURULUR
Merkez: Orhangazi Od. Kaili Otopark karşısı GEMLİK Tel: 513 33 96
Şube: Gürle İş Merkezi No: 24 GEMLİK Tel: 514 35 86
Şube: Gürle İş Merkezi No: 37 GEMLİK Tel: 51416 90
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Bıırsaıla eğitimcilerin Balıkçılar palamutta tıolluk hekliyor
eğilimine başlandı

Bursa'da Mesleki 
Eğitim Öğretim 
Sisteminin Güçlendi 
rilmesi projesi 
(MEGEP) kapsamın
da endüstriyel okul 
larda görev yapan 
öğreticilerin eğitimi 
ne başlandı. 
Millî Eğitim Bakanlı 
ğı ile Türkiye gene 
ündeki sivil toplum 
kuruluşları arasında 
imzalanarak 2000 
yılında yürürlüğe 
giren ve 5 yıl sürey 
le devam eden Mes 
leki Eğitim Öğretim 
Sisteminin Güçlen 
dirilmesi projesi

I (MEGEP) ile Türkiye 
genelinde endüstri 
yel okullarda okutu
lan müfredat, iş 
piyasasının isteği 
doğrultusunda 
teknolojiye uyumlu 
hale getirildi. Bu 
kapsamda Bursa'da 
ki meslek ağırlıklı 
endüstriyel okullar
da görev yapan 
öğreticilerin eğitimi 
amacıyla Bosch 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. ile protokol 
imzalandı.
Bu müfredatı öğren
cilere aktaracak 
olan teknik öğret
menlerin mevcut

yeterliliklerini artıra 
rak teknolojiye 
uyumlu hale getir 
mede, bununla 
bağlantılı olarak 
yeni müfredatı 
öğrenciye aktarma
da birtakım sıkın
tılar yaşadıklarının 
tespit edildiği belir
tildi. Bu sıkıntıları 
en aza indirerek 
önlemek amacıyla 
mesleki-teknik 
okullarda eğitim 
veren öğretmenlerin 
bilgilerinin işletme 
ortamında güncel
lenmesi, konu ile 
ilgili teorik ve uygu
lamalı eğitimler 
verilmesinin büyük 
önem arz ettiği 
dile getirdildi. Bu 
hedefler doğrul
tusunda Bursa'daki 
sivil toplüm kuru
luşları ve işletmeler
le görüşmeler 
yapılarak onların 
destekleri alınarak 
2007 yılında 
Şube Müdürü 
Mehmet Ekiz 
yöneticiliğinde 
koordinatörlüğünü 
Sezai Kuruşçu'nun 
yaptığı 'Eğitimci 
lerin Eğitimi* projesi 
EĞİTEP hazırlandığı 
kaydedildi.

JEMAâVBOpM1
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Denizlerde avlanma 
yasağının kalkacağı 
1 Eylül’de 'Vira 
Bismillah' diyerek 
denize açılacak 
balıkçılar, istavrit ve 
palamutun bol 
olmasını ümit ediyor. 
Kıyak Kardeşler 
Balıkçılık Şirket 
Müdürü Davut Kıyak, 
"Bütün hazırlık
larımızı tamamladık.
1 Eylül sabahını 
sabırsızlıkla 
bekliyoruz." dedi. 
Karadeniz'de 31 
Ağustos'un son 
saatlerinde denize 
açılacak olan irili 
ufaklı 10 bine yakın 
balıkçı teknesi,

Alı$verl$ merkezinde soyulanlara miijde
İTLİ Makine Fakültesi 
öğretim görevlisi Ku 
bilay Yay ile mühen 
dis olan ikiz kardeşi 
Gökay Yay'ın, 7 
Mayıs 2003'de, alış 
veriş yapmak için 
gittikleri Büyükçek 
mece'deki bir 
alışveriş merkezi 
otoparkına bıraktık
ları otomobilden 
hırsızlık yapılmasının 
ardından, zararları 
nın karşılanması için 
alışveriş merkezi ile 
güvenlik şirketi aley
hine açtıkları davayı, 
İstanbul 5'inci 
Tüketici Mahkemesi 
karara bağlamıştı. 
Mahkemenin 
gerekçeli kararında, 
hazırlanan bilirkişi 
raporuna göre, başta 
dizüstü bilgisayar 
olmak üzere davacıla 
rın otomobilinden 
çalınan eşyalar ile 
arka kapı camı 
kırılan otomobildeki 
masrafların toplam

ağ ve deniz 
malzemelerinde 
son kontrollerini 
yapıyor. Kıyak 
Kardeşler Balıkçılık 
Şirket Müdürü 
Davut Kıyak, yapılan 
incelemelerde 
denizde istavrit ve 

değerinin 3 bin 385 
YTL'yi bulduğu belir
tilerek, çalınan diz 
üstü bilgisayara 
kaydedilen doktora 
tezinin de toplam 
masrafının 500 YTL 
olduğu kaydedildi. 
Davacıların araçlarını 
otoparka park edip 
yaklaşık bir saat 
alışveriş yaptıktan 
sonra geri döndük
lerinde bagajdan 
hırsızlık yapıldığını 
fark ettikleri belir
tilen kararda, 
Yay kardeşlerin 
eşyalarını bagaja 
koyup kolayca çalın
ma imkanı yaratma
yarak üzerine düşen 
görevi yaptıkları, an 
cak güvenlik şirketi 
ile alışveriş merkezi 
nin olayda sorumlu 
olduğu bildirildi.

Müşteriye huzurlu 
bir alışveriş ortamı 
Davalı alışveriş 
merkezinin, müşteri 

palamut balığının 
olduğunu, sezona 
istavrit ve palamut 
bolluğu ile girmeyi 
ümit ettiklerini söyle 
di. Karadeniz'de 
küresel ısınmanın 
fazla hissedileceğini 
düşünen Kıyak, 

ler dışında başka 
kişi lerin araç koy
ması mümkün 
olmayan, dava 
konusu otopar kın 
sahibi olduğu ve her 
iki davalının da 
gelen müşterinin mal 
ve can güvenliğini 
korumak zorunda 
olduğu belirtilen ka 
rar da, şöyle denildi: 
"Söz konusu oto 
park, gerek alışveriş 
merkezi, gerekse 
özel güvenliği sağla 
yan diğer şirketin 
elemanlarınca her an 
kontrol altında bu 
lundurulması ve bu 
hizmetlerin müşteri
lerin rahat ve huzur 
lu bir ortamda alışve 
riş yapmalarını sağla 
mak amacıyla yapıl
ması gerekmektedir. 
Bu itibarla müşteri
lerin güvenliği ile 
ilgili her türlü tedbiri 
alması gereken 
davalıların gerekli 
denetimleri yapma

"Bölgemizde 
son yıllarda balık 
hareketliliği çok 
değişti. Palamut 
balığında artış 
gözlenirken diğer 
balıklarda azalma 
var. Balıkçılığın 
ömrünü uzatmak 
için gündüz avlanma 
yasağı getirildi. 
Güzel bir uygulama 
olmuştu. Bu yıl da 
aynı uygulamanın 
devam edeceğini 
düşünüyorum. 
İnsanlarımızın 
sofrasından balık 
eksik etmemek için 
alınacak bütün 
önlemlere hazırız." 
diye konuştu.

yarak olayın mey
dana gelişinde hiz 
met kusuru olduğu 
nu kabul etmek 
gerekmektedir. Bu 
nedenle mahkemem
ize her iki davalının 
da olaydan dolayı 
kusurlu bulunduğu 
kanaati gelmiştir." 
Kararda, Yay kardeş
lerin, olaydaki zarar
larının 4 bin 415 YTL 
olduğunu öne şür 
dükleri ancak topla 
nan deliller ve bilirk
işi raporuna göre 
araçtan çalınan diz 
üstü bilgisayar, ara 
cm kapı anahtarı, 
kırılan cam, çalınan 
doktora tezinin belge 
ve kırtasiye masraf 
larının toplam değe 
rinin 3 bin 885 YTL 
olduğu belirtildi. 
Mahkeme, bu gerek 
çeyle, 3 bin 885 
YTL'nin yasal faiziyle 
davalılardan alınarak 
davacılara verilme
sine karar verdi.

Biiyiikanıt-Sağlar davasında kritik karar
Fikri Sağlar hakkın
da, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'ın, 
kendisine açtığı 
manevi tazminat 
davasının duruşma 
tarihinin öne alın
ması talebine ilişkin 
sarf ettiği sözler 
nedeniyle başlatılan 
soruşturmada, 
“kovuşturmaya yer 
olmadığına" karar 
verildi. Ancak

Büyükanıt'ın Sağlar 
hakkında açtığı 
tazminat davası 
sürüyor...
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Örgene 
rai Büyükanıt'ın suç 
duyurusu üzerine, 
Fikri Sağlar hakkın
da başlattığı soruş
turmayı tamamladı. 
Basın Suçları 
Soruşturma Bürosu 
Savcısı Nadi 
Türkaslan tarafından 

yürütülen soruştur
mada, Fikri Sağlar 
ile ilgili “kovuştur
maya yer olmadığı
na” karar verildi. 
Kararda, Büyüka 
nıt'ın avukatı nın, 
Ankara 1. Asliye Hu 
kuk Mahkemesinde 
açılan tazminat dava 
sının duruşma günü 
nün öne alınması ta 
lebine ilişkin söyle 
diği sözlerle Örgene 
rai Büyükanıt'a “ifti

rada bulunduğu ve 
adil yargılamayı etk
ilemeye teşebbüs 
ettiği” iddiasıyla 
Sağlar hakkında suç 
duyurusunda bulun
duğu anımsatıldı. 
Sağlar'ın, aleyhine 
açılan bu tazminat 
davasının duruşma 
gününün değiştiril 
mesi talebi üzerine, 
basına da yansıyan 
bir açıklama yaptığı 
kaydedilen kararda,

Fikri Sağlar'ın, bu 
açıklamasında, “Bü 
yükanıt'ın 30 Ağus 
tosta emekli olacağı 
düşüncesiyle görevi 
sona ermeden bu 
davanın başlamasını 
ve sonlanmasını 
istediği ve görevini 
kullanarak duruşma 
gününü erkene aldır
ma isteğinin, makam 
nüfuzuyla davanın 
gidişatına da müda
hale etme arzusunu 
hissettirdiği” iddi
asında bulunduğu 
anımsatıldı. Türk 
Ceza Kanunu nun 

(TCK) 267. madde 
sinde düzenlenen 
“iftira” suçu bağla 
mında, şikayet konu 
su sözlerin içeriğin 
de suç isnadı bulun
mayıp hukuka aykırı 
bir fiil isnadı nın söz 
konusu olabileceği 
ne işaret edilen 
kararda, yine böyle 
bir fiilin hukuka aykı 
rı bir isnat olabilme
si için isnadın ciddi 
olması veya yetkili 
makamın, isnadı 
ciddi bulup işlem 
yapması gerektiği 
kaydedildi.
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Meyve ihracatı artıyor
Bursa'da, aşırı sı 
cak havanın sebze 
meyve tüketimini 
artırdığı, bunun da 
ihracat rakamlarına 
olumlu yansıdığı 
bildirildi.
Bursa'da, yaş 
meyve sebze ihra* 
çatı kış ve bahar 
aylarında 5 milyon 
dolar civarında ger 
çekleşirken, aşırı 
sıcakların yaşandığı 
yaz aylarında ihra
cat rakamları 3-4 
katına çıkıyor. 2008 
yılının ocak ayında 
4 milyon 636 bin 
dolar, şubat ayında 
4 milyon 715 bin 
dolarlık ihracatı 
yapılan yaş meyve 
sebze, geçen sene 
nin ocak ayında 4 
milyon 715 bin 
dolar, şubat ayında 
ise 5 milyon 754 bin 
dolar olarak gerçek

leştirilmişti. İlkba
har aylarında da 
geçen yıla göre bir 
düşüş yaşanırken, 
2008 yılının mart 
ayında 5 milyon 165 
bin dolarlık, nisan 
ayında 5 milyon 
dolarlık ve mayıs 
ayında 4 milyon 176 
bin dolarlık ihracat 
yapıldı.
2008 yılı kış ve ba 
har aylarında ger 
çekleştirilen ihra
cat, miktar bakımın
dan da geçen yılın 
aynı dönemine göre 
düşüş yaşadı. 2007 
yılı ocak ayında 5 
ton, şubat ayında 4 
ton 717 bin kilo 
ihraç edilen yaş 
meyve sebze, 2008 
yılı ocak ayında 4 
ton 673 bin kilo, 
şubat ayında da 3 
ton 885 bin kilo 
ihraç edildi.

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
3+1,156 m2 Dublex 

3+1,153 m2 Daire 

2+1,100 m2 Daire

Tel: 0 532 - 513 20 12

KİRALIK DAİRE

MANASTIRDA 2+1 
ASANSÖRLÜ-KALORİFERLİ 

KİRALIK DAİRE

GSM; 0.535 691 92 60
ABONE OLDUNUZ MU?

■mMlimiilIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KREŞTE TEMİZLİK İŞLERİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

40 yaşini aşmamiş 
BAYAN ELEMANARANIVOR 

taasHaotalarlercilıeffi. 

Tel: 51719 67
GEMIİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı i.
HANCOCK
LANETLİ RUHLAR

Gemlik’te bulunan fabrikamızda 
çalıştırılmak üzere 

LİSE MEZUNU 
BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 

ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ve MADEN MÜHENDİSİ.

VASIFSIZ BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR.

VERONA MERMER SAN.
Tel: (0.224) 514 20 21

(Rezervasyon 
Tel r 513 33 21)

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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Cocultlara «emek
konusunda ısrarcı olmanın Güneş batarken anlara dikKat!
AlUAıVg8İ»n Bonn 

şehrin de ra T ü keti ci 
DanışmalMerkezi, 
ebeveynlerin yemek 
konusunda çocuk
ları için sık sık kul
landıkları bazı 
komutların birçok 
çoçuğun yemek 
ye(me alışkanlığını 
olumsuz etkilediğini 
bildirdi. ■ 
"Tabağını temizle" 
türünde bir emrin 
iyi niyetle söylen
mesine karşın, 
birçok çocuk için 
zararlı olabileceği 
belirtildi.
Tüketici Danışma 
Merkezi'ne göre, 
çocuların yemek 
yeme alışkanlık
larını esnek bir şek
ilde kontrol etmeyi 
öğrenmesi ve açlık 
ve tokluğu sağlıklı 
bir şekilde ayıra
bilmesi çok daha 
önemli, 
Bu nedenle 
ebeveynlerin, özel
likle yemeğin bol 
olduğu durumlarda, 
çocuklarına önce
likle, "yiyebileceğin 
kadar al" demeleri 
tasviye ediliyor. 
Açıklamada ayrıca, 
çocuğu sevmediği 
bir gıdayı tüketm
eye zorlamanın ters 

bir etkiye neden 
olabileceğine, 
bunun en.kötü 
durumda, çocuklar
da yeme bozukluk
larına yol açabile
ceği ifade ediliyor. 
Bunun için özellikle 
küçük çocukların 
yemek konusunda, 
kendi kendine karar 
vermesine izin ver
ilmesi tasviye 
ediliyor. . 
Gerekli olduğu 
takdirde, çocukların 
öğün atlamasına 
müsade edilebile
ceği veya normal 
olarak vücudunun 
ihtiyaç duyduğu 
besinleri tüket
memesine izin ver
ilebileceği 
kaydediliyor. Özel
likle öğün atla
manın; çocukların 
gerçekten aç olma
ması nedeniyle 
oldukça doğal 
olduğu ve bir prob
lem teşkil 
etmediğine dikkat 
çekiliyor.
Ayrıca çocukların 
iştahlarının; 
geçirdikleri güne, o 
gün içindeki fiziksel 
faliyetlerine ve 
mizaçlarına bağlı 
olabileceği belir
tiliyor.

Çünkü güneşin bat
tığı saatlerde arılar 
karınlarını doyurmak 
için yollara düşüyor. 
Eğer arıların çok 
acıkmış bir şekilde 
beslenmek için 
çevrede dolaştığı 
saatlerde yollarına 
çıktıysanız ve alerjik 
bir bünyeye sahips
eniz iki kat dikkat 
etmeniz gerekiyor. 
Arı sokmaları bazı 
kişileri öldürebiliyor. 
Bu kişilerin, arıların 
beslenme saati olan 
güneş batma saat
lerinde dikkatli 
olmaları gerekiyor. 
Son zamanlarda 
korkulan kene gibi 
gözükse de temas 
etme oranının 
fazlalığı nedeni ile 
arılar çok daha 
tehlikelidir. Dünyada 
sivrisinekler ve 
arılara bağlı ölüm 
oranları azımsan
mayacak kadar 
çoktur., 
International Hospi 
taljç Hastalıkları 
Ummanı Dr. İbrahim 
Bağçivan, yazın 
hastaların en çok şu 
şikayetlerle başvur
duklarını söylüyor: 
Sıvı kaybına bağlı 
tansiyon düşmeleri 
Astım

Kronik bronşit 
Romatizma! 
hastalıklar gibi kro
nik hastalıklardaki 
alevlenmeler
Kalp hastalarının 

tansiyonlarında 
oynamalar 
Besinlerin çabuk 
bozulmasına bağlı 
olarak ortaya çıkan 
ishal 
Bu hastalıkları 
tetikleyen sebepler 
nelerdir?

ASebepleri ikiye ayır
mak lazım.
Fizyolojiye bağlı 
olarak ortaya çıkan 
sebepler, bir de 
çevresel değişimler. 
İnsan vücuduyla 
ilgili bir çok semp
tom su kaybına 
bağlı olarak ortaya 
çıkar. Kronik 
yorgunluk, baş dön
mesi, susuzluk, ağız 
kuruluğu gibi. Yaz 
aylarında yoğun sıvı 
tüketmek bu£çıdan 
önemlidir. Havalar 
ısındıkça besinlerin 
bozulması artar. 
Yazın en çok 
karşılaşılan hastalık
lardan biri de besin 
zehirlenmeleri ve 
ishallerdir. Mevsim 
geçişlerinde roma- 
tizmal hastalıklar, 
mide ülserleri, on iki 

parmak bağırsağı 
ülserleri ve astım 
ataklarının görülme 
sıklığı artar.
Muhtemelen atmos
fer değişiminin bu 
hastalıkların artan 
sıklıkta 
görülmesinde etkisi 
var. Yaz sadece 
havanın ısınması 
değildir. Sonuçta 
dünyanın ekliptik bir 
düzlemi var.
Mevsimsel değişim
ler aynı zamanda 
dünyanın ekliptik 
düzlemdeki değişim
ler demektir. Bu 
değişimler insan 
vücuduna etki eden 
dış faktörlerin de 
değişmesi demektir. 
Bu nedenle hastalık
ların birçoğu 
mevsimsel 
geçişlerde artıyor. 
Güneş çarpması 
nasıl olur ve ilk 
müdahale olarak ne 
yapmak gerekir? 
Aşırı sıcak hava . . 
sonucunda insan 
vucudunun ısı 
ayarlama merkezinin 
işlevini yerine 
getirememesidir. 
Sıcak çarpması yaz 
aylarında önemsen
mesi gereken bir 
sağlık sorunudur. 
Sıcak çarpmasına 

maruz kalan kişiyi 
hemen gölge bir 
yere taşımak ve 
vücut ısısını hızlı bir 
şekilde düşürmek 
gerekir. Şuur proble
mi olan hastalara 
tıbbi yardım 
çağırarak bilinçsiz 
müdahaleden kaçın
mak gerekir.
Böcek sokmalarına 
karşı nasıl önlemler 
alınmalıdır?
Yaz aylarında 
sivrisinek sokmaları 
son günlerde kene 
ve en önemlilerin 
den biri de arı sok
malarıdır. Özellikle 
alerjik olduğunu 
bilen insanların çok 
dikkatli olmaları 
gerekir. Arı bazı kişi
leri öldürebiliyor. Bu 
kişilerin, arıların 
beslenme saati olan 
güneş batma saat
lerinde dikkatli 
olmaları gerekiyor. 
Son zamanlarda 
korkulan kene gibi 
gözükse de temas 
etme oranının 
fazlalığı nedeni ile 
anlar çok daha 
tehlikelidir. Dünyada 
sivrisinekler ve 
arılara bağlı ölüm 
oranları azımsan
mayacak kadar 
çoktur.

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 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 9$
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 51314 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. .51310 92
İlçe Tanm Müd. 513*10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcı lığı 51310 53
,C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)O

IC
Û

U
1Û

>

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz ® 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler. Likitgaz 513 80 00
Akçagaz £ 514 88 70
Totalgaz x 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 010 ıu Dö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 5134521-122 
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -1*11
Su Arıza Yâlnız 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

22 Ağustos 2008 Cuma 
DEMİRİZ ECZANESİ 

D.Subaşı Mh. Ş.Cemal Sok. 
No: 14 Tel: 5132974 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3142 

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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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik Gemlik olalı yüzü gülmedi..
Başlık ilginç ama doğru.. .
Yüzümüz mü güldü yerel yönetimlerden 

yana..
Sekiz yıldır kış uykusuna yatan belediye 

silkinerek ayağa kalktı..
Daha öncekilerin ne yapmadıklarını sırala

maya gerek yok..
Her şey göz önünde..
Evet; Gemlik Belediyesi ciddi bir atakta.
Bugünlerde Gemlik'te yerin altı üzerine 

getiriliyor..
Yollar kazılıyor..
Kaldırımlar sökülüyor..
Adeta Gemlik makyajlanıyor..
Doğal olarak;
Belediye yaptığı çalışmalar sırsasında 

verdiği rahatsızlık nedeniyle özür de dilese
Hummalı ve zamanı tartışılır olan bu 

çalışma kentte yaşayan insanların yaşamını 
zorlaştırıyor..

Eğer sonuçları güzel olacaksa katlanılır.
Umudumuz
Gemlik için çalıştığından kuşkumuz olma 

yan Belediye Başkanı Gemlik Halkına güzel 
bir çevre sunması..

Ancak..
Yaptıklarının yapacaklarına dair bir temi

nat olduğunu varsayarsak çokda umut 
veren bir durum yok..

Çünkü;
Gemlik'in yaklaşık son sekiz yıla dam 

| gasını vuran ve toplumun her kesiminin 
oylarını alabilen bir belediye başkanından 
daha fazlası nı beklemek en doğal hakkımız..

Üstüne üstlük bir de iktidar partisine 
mensupken..

Asıl sorun..
İletişim ve diyalog noksanlığı..
Toplumla paylaşmama..
Her şeyi ben bilirim düşüncesinde kilit 

lenme..
Yoksa..
Bizim başkan..
Bireysel çıkarlarıyla toplumsal çıkarları 

ayırdedebilen ve asla birbirine karıştırma 
yan,

Eş dost ahbap ilişkilerini ayrı tutan, 
Partiyle arası mesafeli olan bir yapıya 

sahip..
Ne var ki..
Bu özelliklerin yanı sıra..
Geleceğe dönük öngörüler..
Yurttaşın ve kentin geleceğini tasarlayan 

projeler..
Kentin tanıtımına dönük çalışmalar..
Bir de gerçekleşme ve uygulanma 

olasılığı yüksek somut projeler..
Elbetteki;
Gemlik'te yaşayanlar olarak temizliğin ya 

nı sıra mimari harikaları da yakından gör 
mek, ilginç tasarımlarla iç içe olmayı isteriz..

Ama..
Öncelikler vardır..
Sokaklar yağmur yağdığında bataklığa 

dönüşüyorsa..
Logarlar asıl işlevini yapması gerektiği 

gün işe yaramıyorsa.
Kentte yeşillik dikkat çekecek ölçüde 

değilse..
Doğru dürüst bir çevre görüntüsü yoksa..
Caddeler, sokaklar, mahalleler insana 

huzur veren bir yapıda değilse..
İnsanlar Gemlik-Bursa, Gemlik-Kumla- 

Narh güzergahlarında ulaşım çilesi çekiyor
larsa..

Ne yapayım ben ..
Teleferiği..
Ne yapayım ben..
Denizdeki ışıklı fıskiyeyi..

I Önce çevre ..
| Önce bilinçli insan...

Belediyeden iıplıı sünnet
Siyah Altın Zeytin Festivali programı kapsamında yapılacak 

olan sünnet şöleninde 33 çocuk erkekliğe adım atacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yarın yapılacak 
geleneksel Belediye 
Sünnet Şöleninde 
sünnet olacak 
çocuklara 
kıyafetlerini 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut,

kendi dağıttı. 
Siyah Altın 
Zeytin Festivali 
etkinliklerinde 
her yıl geleneksel 
olarak yapılan 
sünnet şöleninde, 
bu yıl 33 çocuk 
sünnet olacak.

Yarın Saat 10.30 da 
sünnet olacak 
çocuklar ile 
ailelerinin de 
katılacağı motor 
gezintisi yapıla
cağını bildiren 
Başkan Turgut, 
daha sonra

^llIK-IIİIIIUlKlÜllllAİllilElIveİ^IEIIİ
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

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

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

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

Gemlik KBrtfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

festivale katılan 
ekiplerle birlikte 
festival yürüyüşüne 
katılacaklarını' 
ve Dilek ile Grup 
Çay bahçelerinde 
sünnet şöleni 
gerçekleştirileceğini 
söyledi.

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

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Bakan Çelik açılışlar iç n geliyor
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, bugün 
ilçemize geliyor. 
Bakan Çelik, İşkur 
Şube Müdürlüğü 
nün ve Kentsel 
Yaşam Merkezi’nin 
açılışı ve Umur 
bey'de düzenlene 
cek olan 3. Cumhur 
başkanı Celal 
Bayar'ı anma 
programına 
katılacak.
İŞKUR'u Gemlik'e 
yeniden kazandır
manın mutluluğu 
içinde olduklarını 
ifade eden AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, bilindiği gibi 
İşkur Bürosu’nun 
geçmiş dönemde 
talebin azalması 
sonucunda kapan 
dığını belirterek, 
Serbest Bölgenin de 
Gemlik'te faaliyet 
göstermesiyle 
talebin arttığına 
dikkat çekerek, 
"IŞKUR'un ilçemize 
kazandırılması için 
Bakanımız Faruk 
Çelik’ten destek 
istediğimizde kurul

ması için gereken 
yapılacaktır, demişti 
ve İşkur kuruldu. 
Şimdi açılışını Baka 
mm izin da katılımıy
la gerçekleştirece 
ğiz. Bakanımız ilçe 
m ize yapılan yatırım
larda hep destek 
olmuştur. Sosyal 
Güvenlik Şube 
Müdürlüğü de ilçe 
mize kurulmasının 
kararı verilmiş ve 
yer arayışımız de 
vam etmektedir.
Katkılarından dolayı 
Bakanımıza Gemlik 
adına şükranlarımı 

sunuyorum" dedi. 
Bir haftadır 
vatandaşlardan 
gelen taleplerin 
kabul edilerek 
işlem yapıldığını 
kaydeden Başkan 
Şahin, işten 
ayrılanların ve işsiz
lik parası almak 
isteyenlerin kayıtları 
ile işveren bilgileri, 
iş arayanların 
taleplerinin artık 
Bursa'ya gidilmeden 
Gemlik'te 
yapılmaya 
başlandığını ve 
çalışmaların 

tüm talepleri 
karşılayabilecek 
şekilde 
hazırlandığını 
söyledi.
BAKAN ÇELİK'İN 
PROGRAMI 
Bugün ilçemizde 
bulunacak olan 
Bakan Çelik 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar'ın 
ölümünün 22. 
yıldönümünde 
Umurbey beldesin
deki anıt mezarı 
başında saat 
10.00'da düzen
lenecek törene 
katıldıktan sonra 
saat 11.00'de 
Gemlik Belediyesi 
tarafindan yaptırılan 
Kentsel Yaşam 
Merkezi’nin 
temel atma 
törenine ve 
saat 14.oo'te ise 
İŞKUR Şube 
Müdürlüğü’nün 
açılışını yapacak. 
Bakan Çelik, 
açılışları yaptıktan 
sonra Gemlik'ten 
ayrılacak.

AB'ye üyelik süre 
cinde Türkiye'nin 
yol haritasını göste 
ren ve üçüncüsü 
açıklanan Ulusal 
Program'a ilk 
kez "Sivil-Asker 
ilişkileri" girdi.
Program kapsamın
da iç güvenlikle 
ilgili düzenlemenin 
Meclis'ten geçmesi 
halinde Jandarma 
artık İçişleri 
Bakanlığı'na 
bağlı olacak.
Ankara, AB yolunda 
önemli adımlar 
atmaya hazırlanıyor. 
Bu çerçevede hazır
lanan Ulusal Progra 
mın ana hatları 
belirlendi. Ekim 
ayında Meclis'in 
açılmasıyla birlikte 
Ulusal Program'da 
yer alan 13 yasanın 
görü şülmesine 
başla nacak. 400 
sayfadan oluşan 
Ulusal Program'ın 
hayata geçmesi 
büyük ölçüde 
Anayasa değişik
liğine bağlı.

JANDARMANIN 
DURUMU 
Programda, iç gü 
venlik hizmetinin, 
sivil iradenin belir 
leyeceği politikalar 
doğrultusunda ve 
yine onun denetim 
ve gözetiminde, 
"hukukun üstün
lüğü" ve "insan 
hak ve hürriyetleri" 
çerçevesinde, kol
luk kuvvetlerinin 
profesyonel ve uz 
manlaşmış birimleri 
tarafından yerine 
getirileceği vurgu
lanıyor. Program 
daki, "Bu kapsam
da, iç güvenlik 
yönetiminin koordi
nasyonunu ve sivil 
idarenin iç güven
likle ilgili görev, yet 
ki ve sorumluluk
larını etkin olarak 
yerine getirmesini 
güçleştiren mevzuat 
hükümleri ve uygu
lamaları değişti 
rilecektir" ifadeleri 
önemli değişiklikleri 
de beraberinde 
getirecek.

IMİİMİMIÎIIIM

Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül’ün 
desteğiyle oluşturu
lan Çalışan Sokak 
Çocukları Futbol 
Takımı’na, Bursa 
Vali Yardımcısı 
Halis Arslan tarafın
dan eşorfman ve 
futbol ayakkabısı 
armağan edildi.
Dün saat 14.oo’de 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan törende 
konuşan Vali 
Yardımcısı Halis 
Arslan, ‘‘Gelecek 
çocuklarındır. 
Çocuklar, çocuk 
gibi yaşamalıdırlar. 
Kaymakamlığımızın 
desteklediği futbol 
takımını biz de 
destekliyoruz.

Bursa’da biz de 
sokak ligi kurduk. 
Burada sokakta 
çalışan 400 
çocuğumuzla 
futbol kursları 
veriyoruz ve il ligi 
kurarak, karşılaş
malar yapıyoruz. 
Bu maçlara Bursa 
spor, Kocaelispor 
gibi futbol kulüpleri 
takip ediyor. İleride 
sizlerin de içinden 
ünlü futbolcular 
çıkabilir. Bu fırsatı 
iyi değerlendirin. 
Ailelerinize sosyal 
yardımlaşma kurum- 
larından kömür, 
para, yiyecek ve 
iş gibi destekler 
sağlıyoruz. 
Amacımız sizlerin 
sağlıklı, eğitimli 

bireyler olmanızdır." 
şeklinde konuştu. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ise 
konuşmasında, 
çalışan sokak 
çocuklarına önem 
verdiklerini ve 
desteklediklerini 
belirterek, “Bu 
nedenle vakıftan 
kurulan futbol 
takımına destek 
verdik. İl vakfından 
da önemli destekler 
geldi” dedi. Daha 
sonra hayırsever 
vatandaşlardan 
sağlanan eşorfman 
ve futbol ayakkabısı 
teslim edildi. Vali 
Yardımcısı Arslan, 
çocuklara top 
desteği de sağlaya
cağı sözünü verdi.

Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Mete Cengiz, 
inşaat mühendisliği 
bölümünün bünye 
terinde mutlaka 
bulunması gerektiği
ni belirterek, 
"Önümüzdeki bir 
ay içerisinde inşaat 
bölümü için getiri 
len teklifleri değer
lendirmeye ala
cağız" dedi.
İnşaat Mühendisleri 
Odası (İMO) Bursa 
Şube Başkanı Ne 
cati Şahin'i maka 
mında kabul eden 
Rektör Cengiz, 
Şahin'in bu yöndeki 
taleplerini dinledi. 
İnşaat Mühendisliği 
bölümünün üniver
site için büyük bir 
eksiklik olduğunu 
vurgulayan Cengiz, 
Mimarlık Mühendis 
lik Fakültesi'nde 
inşaat mühendisliği 
bölümünün ivedi 
olarak açılması 
gerektiğine inandık
larını söyledi. İnşaat 
Mühendisliği Bölü 
mü için belli bir alt 
yapı çalışmalarını 
hızlandıracaklarını 
belirten Cengiz, yeni

sezon telaşında 
olduklarını ve 
önümüzdeki bir ay 
içerisinde inşaat 
bölümü için getiri 
len teklifleri değer
lendirmeye alacak
larını kaydetti. 
Bursa'da İnşaat 
Mühendisliği Bö 
lümü kurulması ha 
linde çalışacak aka 
demik personel bul
makta zorluk çek
meyeceklerini vur
gulayan Cengiz, bü 
tün yeniliklere açık 
olduğunu ve bölü 
mün bir an önce 
açılarak üniversit
eye kazandırıla
cağını sözlerine 
ekledi.
İMO Bursa Şubesi 
Başkanı Necati 
Şahin ise, fakülte, 
inşaat mühendisliği 
bölümü, kadro ve 

bina olduğu halde 
eğitim yapılma
masının yanlışlığına 
değinerek, "Her 
Mimarlık Mühendis 
lik Fakültesi'nin 
vazgeçilmez 4 ana 
dalından biri olması 
gereken inşaat 
Mühendisliği 
Bölümü, Bursa 
gibi büyük bir 
kentte bulunmaması 
herkes adına 
büyük kayıp. 2 bin 
500 üyeli İnşaat 
Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
olarak, herhangi 
bir konferans 
verdiğimizde 
kendi üniver 
sitemizden değil, 
Ankara ve 
İstanbul'dan 
hocalar çağırmak 
zorunda kalıyoruz." 
diye konuştu.
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MiılıılııiılıılıiBiMiiM 18 hin öğretmene atama
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı (MEB) İlköğretim 
Genel Müdürlüğü 
Proje Dairesi Şube 
Müdürü Faik 
Kazancı, hazırlanan 
programlar sayesin 
de, 2010 yılında, 
ilköğretim çağında 
okula gitmeyen ço 
cuk kalmayacağını 
söyledi.
Kazancı, Özel 
Başkent Okulları 
Toplantı Salonu'nda 
yapılan "Yetiştirici 
Sınıf Öğretim 
Programı" (YSÖP) 
tanıtım toplantısın
da, bu yıl ilköğretim 
çağındaki çocukların 
okula kazandırılması 
için yaklaşık 3 yıldır 
uygulamaya konulan 
"Haydi Kızlar Okula" 
kampanyasının 
ardından bu kez tüm 
çocukları kapsayan 
YSÖP'i uygulamaya 
koyacaklarını ifade 
etti.

| İlköğretim Genel 
| Müdürlüğü olarak, 
| eğitimde kaliteyi ve 
| eğitime erişmeyi 
. gelişen ve değişen 
I dünyada sağlamakla 
yükümlü olduklarını 

belirten Kazancı, 
"İlköğretim çağına 
gelmiş 6-14 yaş 
arasıdaki çocukların 
okula gitmesi yasa 
ile zorunlu hale 
getirilmiştir. Bu 
nedenle kurum 
olarak bu çocukların 
yüzde 100 okullaş
masını sağlamalıyız. 
Bir çocuğu bile 
dışarıda bırakmaya 
hakkımız yok. 
Çocukların okullaş
ması hem Türk 
yasası ile hem de 
uluslararası 
yasalarla güvence 
altına alınmıştır. 
Ancak Türkiye'de 
hala ilköğretim 
çağındaki çocukların 
okullaşmasında 
sıkıntılar bulunmak
tadır" dedi.
Kazancı, ilköğretim 
çağındaki çocukların 
okula kazandırılması 
için İlköğretim Genel 
Müdürlüğü olarak ilk 
kez "Haydi Kızlar 
Okula" kampa
nyasıyla birlikte 
kızların okula 
kazandırılmasına 
yönelik çalışma 
yapıldığını ve bu 

sayede çok sayıda 
kız çocuğunun yanı 
sıra erkek çocuk
larının da okula 
kazandırıldığını vur
guladı. Son olarak 
Mayıs ayından 
itibaren YSÖP çalış
malarına başladık
larını ve bu pro
gramın uygulan
masında Adana'nın 
pilot bölge seçildiği
ni ifade eden Kazan 
cı, şunları kaydetti: 
"Bu programla bir
likte ilköğretim 
çağına gelmiş, 
ancak herhangi 
bir nedenle okula 
gitmemiş erkek ya 
da kız çocuklar 
tespit edilerek 
nedenleri öğrenile
cek. Daha sonra 
bunlar ilköğretim 
çağında yaş olarak 
hangi sınıfa 
gelmişse o sınıfa 
kadar olan eğitim 
hızlandırılmış bir 
şekilde verildikten 
sonra bir okula 
kaydı yapılarak 
eğitime kazandırıla
cak. Bu programın 
çok başarılı olacağı
na inanıyorum."

Milli Eğitim 
Bakanlığı, kadrolu 
ve sözleşmeli 
öğretmenlik pozis 
yonlarına toplam 
18 bin 18 atama 
gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
sonbaharda 10 bin 
öğretmen ataması 
daha yapılacağını 
açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı, Başöğretmen 
Salonu'nda 
düzenlenen törenle, 
13 bin 667'si 
kadrolu, bin 912'si 
sözleş meli, diğerleri 
ise kurumlararası 
atama ve milli 
sporcuların 
sınavsız olarak 
Beden Eğitimi 
alanına atama 
biçimleriyle toplam 
18 bin 18 atama 
gerçekleştirildi. 
Öğretmen atamaları 
için toplam 
60 bin 375 
başvurunun 
yapıldığı bildirildi. 
Törende konuşan

KAYIP Geml'k Kaymakamlığından aldığım yeşil kartımı
■Wılı kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet TAŞMAN

Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, şu anda 
görevde olan her 
3 öğretmenden 
birinin AKP iktidarı 
döneminde atandığı
na dikkat çekerek, 
"2003-2008 yılları 
arasında toplam 
223 bin öğretmen 
ataması gerçek
leştirildi. 130 bin 
usta öğretici ve 
diğer personel ile 
birlikte, 5-6 yıllık 
süre içinde 
MEB'in oluşturduğu 
istihdam 360 bin 
civarındadır" 
diye konuştu.

"SONBAHAR'DA 
10 BİN ATAMA 
DAHA YAPILACAK” 
2008'in Şubat 
ayında yaklaşık 
7 bin öğretmen 
ataması yapıldığını 
hatırlatan Çelik, 
"Bugün 18 bin 93 
atama yapacağız. 
Sonbahar'da 
10 bin öğretmen ata
ması daha gerçek
leştireceğiz. Böyle 
likle, 2008 yılında 
toplam 35 binin 
üzerinde yeni öğret
men adayı arkadaşı 
mız öğretmen olarak 
aramıza katılmış ■>< 
olacak" dedi.

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 

ve EKONOMİK İMSAKİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

1 günde İmsakiye MI
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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Teröristler 
Van’da yayla 

bastı: 1 ölü
Polis «t astere hain M: 16 naralı

Van'da bir 
köyün yaylasını 
basan ve 3 kişi 
olduğu tespit 
edilen teröristler, 
tartıştığı köylüyü 
öldürerek kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay önceki 
akşam saat 21.00 
sıralarında Van'ın 
Gürpınar ilçesi 
Yalınca köyü 
yaylasında mey
dana geldi. 
Köy yaylasını 
basan ve 3 
kişi olduğu belir
tilen teröristler, 
Abbdulbari Üçer'in 
(40) çadırına girdi. 
Çadırda bir süre 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
_ _ _ _ _ Kayıkhane’de eşyalı talebeye Kiralık ev (Deniz kenarı)_ _ _ _ _  

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 £*

1

1

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.

Madde ÖZALP
I Tel : 513 24 74 Fax: 514 1 O 21 f

tartıştıkları köylüyü 
alan teröristler 
uzaklaşınca, 
silah sesleri geldi. 
Silah seslerinin 
ardından bölgeye 
giden diğer 
köylüler Abdulbari 
Üçer'in cansız 
bedeni ile 
karşılaştı.
Teröristler olay 
yerinden kaçarken, 
öldürülen köylü ile 
teröristler arasında 
önceden gelen 
kişisel bir mesele 
olduğu öğrenildi. 
Olay ile ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatıldığı 
belirtildi.

İzmir'in Yağhaneler 
Semti, Buca Kavşağı 
yakınlarında dün 
sabah teröristler, 
polis servis aracı ve 
bir askeri araç 
geçerken bir bina 
önüne park ettikleri 
bomba yüklü otomo
bili infilak ettirdi. 
Korkunç patlamada 
servis aracındaki 
7 polis ve askeri 
araçtaki 3 asker 
ile çevre deki 
6 sivil olmak üzere 
16 kişi yaralandı. 
Olay dün sabah saat 
07.45 sıralarında 
Yeşillik Caddesi'nde 
Elka Durağı yakının
da meydana geldi. 
İzmir Adnan 
Menderes Havalima 
nı'nda görevli Çevik 
Kuvvet polislerini 
taşıyan servis aracı 
ile arkasından giden 
askeri otomobilin 
geçtiği sırada, üç 
katlı binanın önünde 
park halindeki bir 
otomobilde patlama 
meydana geldi.

f

Polis servis aracı, 
askeri araç ve çevre
deki binaların hasar 
gördüğü patlamada 
ortalık kan gölüne 
döndü. Patlamanın 
şiddetiyle bombalı 
aracın önüne park 
edildiği üç katlı evin 
ön cephe duvarları 
yıkılırken, çevredeki 
ev ve işyerlerinin de 
camları kırıldı.

BİR YARALININ 
DURUMU AĞIR 
İzmir'in Konak 
ilçesinde meydana 
gelen patlamada 
yaralı sayısının 16 
kişi olduğu, yaralılar 
dan asker Hüseyin 
Arısoy'un durumu
nun ciddiyetini 
koruduğu bildirildi. 
İzmir Valiliği'nden 
alınan bilgiye göre, 
patlamada ağır 
yaralanan asker 
Hüseyin Arısoy'un 
Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastane 
si'nde ameliyata ahn 
dığı, hayati tehlike 
sinin halen devam 
ettiği bildirildi.
Aynı hastanede 
tedavi edilen Doğan 
Özden'in ise genel 
durumunun iyi 
olduğu belirtildi.
Bozyaka'daki 
İzmir Eğitim ve 
Araştırma Hastane 
si'nde tedaviye alı
nan Albay Ahmet 
Kılınç'ın hafif yaralı

Küçükçekmece'ıle iren faciası
Küçükçekmece'de 
banliyö treninin 
çarpması sonucu 
ölen 13 yaşındaki 
çocuğun ardından 
aynı şekilde bir 
çocuk daha trenin 
altında kalarak can 
verdi. Boyut ocuk 
daha trenin altında 
kalarak can verdi. 
Geçtiğimiz hafta 13 
yaşındaki Ebubekir 
Cankı’nın tren altın
da kalarak hayatını 
kaybetmesinin 
ardından önceki 
gün de 10 yaşındaki 
Emre Arabacı 
hareket halindeki 
trenden düşerek 
yaralanmıştı. Dün 
ise, saat 22.00 
sıralarında karşıdan 
karşıya geçmeye 
çalıştığı belirtilen 
12-13 yaşlarında 
olduğu tahmin

olduğu, polis 
memurları Hakan 
Baburhan'ın sol 
parmağında kesik 
olduğu, Abbas 
Kalender'in hafif 
yaralı olduğu, Sacit 
Kaskatı'nın sağ 
kaşında, Hüseyin 
Kirazdiken'in sol 
kulağında kesik 
bulunduğu kaydedil
di. Patlamanın ardın
dan aynı hastaneye 
getirilen tedaviye 
alınan Ayşe 
Yenidoğan, Özgül 
Yenidoğan, Ramiz 
Yenidoğan, Göksu 
Gezer, ve Mehmet 
Ali Yarar’ın tedavi
lerinin sürdüğü 
ifade edildi. Polis 
memurları Niyazi
Suna, Âli Ermiİ ve 
Kenan Selçuk'un 
Buca Tıp Merkezi'n 
de tedavilerine de 
vam edildiği, asker 
Murat Bekirgül'ün 
ise askeri hastaneye 
sevk edildiği, genel 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi. J 
Patlamada sırasında 
caddede ve evlerin 

edilen bir erkek 
çocuğu, Küçükçek 
meçe Tren İstasyo 
nu'na yaklaşan 
Halkah-Sirkeci ara 
sında sefer yapan 
banliyö treninin 
altında kalarak feci 
şekilde can verdi. 
Trenden inen vatan
daşların ilk müda
halesini yaptığı 
çocuk, tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılmadı.
Olay yerinde 

de bulunan Özgür 
Yenidoğan, Güler 
Gezer, Ayşe 
Yenidoğan, Ramiz 
Yenidoğan ve 
Mehmet Ali Yarar da 
yaralandı.

BOMBA UZAKTAN 
KUMANDAYLA 
İNFİLAK ETTİRİLMİŞ 
Eşrefpaşa Polis 
Karakolu'nun eski 
yerinin yakınındaki 
polis lojmanlarına 
da yaklaşık 50 metre 
uzaklıkta patlatılan 
bombanın bulun
duğu araç parça
landı. Yolu trafiğe 
kapatan polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı. İzmir Valisi 
Cahit Kıraç, ilk belir
lemelere göre bom
banın plastik pat
layıcı olduğunu ve 
uzak kumandayla 
infilak ettirildiğini, 
soruşturmanın sür 
dürüldüğü söyledi. 
Patlamanın etkisiyle 
çevredeki evlerin de 
hasar gördüğü, çok 
sayıda evin camının 
kırıldığı görüldü.

toplanan vatan
daşlar ise, son 
günelrde aynı yerde 
yaşanan ve ölümle 
sonuçlanan kazalar 
nedeniyle tepki 
gösterdi. Polis 
ve savcılık tarafın
dan yapılan 
inceleme çalışan
larının ardından 
çocuğun cesedi, 
otopsi yapılmak 
üzere ambulansla 
alınrak adli tıp 
morguna götürüldü

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kemal Demirel'tlen Bursaspor Taraftar Demesi ne anttı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, başarılı 
etkinlikler yapan 
ve Bursaspor cami
asında ses getiren 
Gemlik Bursasporlu 
Taraftarlar Derneği'ni 
İlçe Başkanı Cem 
Güler ve yönetim 
kurulu üyeleriyle 
ziyaret ederek, der 
nek yönetimini çalış
malarından dolayı 
kutladı.
Geçtiğimiz akşam 
Umurbey çok amaçlı 
salonda düzenlenen 
45. yıl balosuna katıl
mayı çok istediğini 
ancak sağlık sorun
ları nedeniyle geceye 
katılamadığını, bu 
ziyaret ile eksikliğini 
telafi etmek istediği
ni belirterek, gecenin 
kutlamalarını basın
dan takip ettiğini ve 
çok mutlu olduğunu 
söyledi.
Kendisinin iyi bir 
Bursalı ve Bursa

sporlu olduğunu 
belirten Demirel, 
Bursa'nın ilçeleriyle 
bir bütün olduğunu 
ve hep birlikte bu 
kentin en önemli 
markası olan Bursa 
spor'a sahip çıkmak 
gerektiğini, Gemlik'te 
de bu duygu ve dü 
şüncede olan geniş 
bir Bursaspor sevda 
lısı insanı görmekten 
büyük mutluluk duy
duğunu dile getirdi. 
Kemal Demirel, 
spora olan desteği 

nin devam edeceğini 
ifade ederek, Bursa 
stadının mevcut ye 
rinde etap etap yıkı 
larak, sponsor firma 
ların katkı ve 
desteğiyle yerinde 
yapılmasından yana 
olduğunu ancak bu 
konuda ne yazık ki 
Bursa'nın biraz geç 
kaldığını belirtti. 
Dernek ikinci Başka 
nı Halil Bilgin'in ge 
ceye hiçbir futbolcu
nun katılmamasına 
üzüldüklerini ve Bur 

saspor yönetimi'ne 
bu sitemlerini ilettik
lerini belirtmesine 
karşılık olarak Kemal 
Demirel, en kısa süre 
içinde Gemlik 
Bursaspor Taraftar 
lar Derneği'ni birkaç 
Bursaspor'lu futbol
cunun ziyaret etme 
sini sağlayacağının 
sözünü verdi.
Demirel, son olarak 
Gemliklilere yaptığı 
çağrıda; "Gemlik'te 
her şey var. Sanayi, 
deniz, zeytin, ne ya 

zık ki spor yok ol 
mak üzere. Sizlerden 
Bursaspor'a Gem 
lik'ten verebilece 
ğiniz en büyük 
katkıyı vermenizi 
istiyorum" dedi. 
Ziyarette dernek 
adına ikinci başkan 
Halil Bilgin, başkan 
yardımcısı Ferhat 
Orhan, dernek 
yöne ticisi Umut 
Karakaya, dernek 
eski baş kanı Doğan 
kapar ile Gemlik 
tayfa.com yöneticisi 

Bekir Bayırlı 
hazır bulundular. 
Kemal Demirel'e 
çiçek vererek 
ziyaretten 
mutluluk duyduk
larını belirten 
Bursaspor 
Taraftar Derneği 
ikinci başkanı Halil 
Bilgin'in yanı sıra 
başkan yardımcısı 
Ferhat Orhan'da 
Demirel'e Gemlik 
Tayfa yazılı 
Bursaspor forması 
hediye etti.

“Gemlik’te sporun canlanacağını düşünmek saflıhtır
Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel ve 
İlçe Başkanı Cem 
Güler ile ilçe yöneti
mi Gemlikspor Külü 
bü Başkanı Mehmet 
Göral'ı ziyaret ederek 
sorunları dinlediler. 
Gemlikspor Başkanı 
Mehmet Göral, ziya 
ret nedeniyle CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel ve 
İlçe Başkanı Cem 
Güler başkanlığında
ki ilçe yönetimine 
teşekkür ederken, 
Gemlikspor'un içinde 
bulunduğu zorluklar
dan söz etti.
Gazetelerde her gün, 
yanında belediye 
desteği olan çeşitli 
ilçe spor kulüplerinin 
faaliyetlerini okudu 
ğunu ve bu durum
dan Gemlik ve Gem 
likspor adına üzüntü 
duyduğunu belirten 
Göral, ne yazık ki 
Gemlik'te Gemlik 
spor'a sahip çık
mayan bir belediye 
yönetimi olduğunu 
belirterek, "Geçen 
yıl takımı 1. kümede 
şampiyon yaparken 
büyük zorluklar çek
tik. Şimdi ise süper 

amatör ligde maçla 
rın başlamasına iki 
hafta kalmasına rağ
men maddi sıkıntılar 
nedeniyle belirsizlik 
sürüyor. Onun 
ötesinde Gemlik 
spor'un bir kulüp 
binası dahi yok, bize 
Gemlik Belediyesi 
tarafından katlı oto 
park altında yer gös
terildi ancak, otopark 
pasajı akşam saat 
19.00 dan sonra 
kapanıyor. İdmanlara 
gidip gelmek ya da 
toplantı yapmak zor 
oluyor" dedi.
Belediye tarafından 
kendilerine verilmek 
istenen Çukurbah 
çe'deki halı sahanın 
ise çok küçük ve so 
yunma odasının 
olmaması nedeniyle 
kullanışsız olduğu 
nu, dolayısıyla bura 
nın çalışan bir tesis 
olmadığını ve Gemlik 
spor'a bir katkı sağla 
mayacağı, aksine 
gider yaratacağı dü 
şüncesiyle tesisi 
almadıklarını, buna 
karşılık katlı otopar 
kın Gemlikspor'a 
kazandırılması öneri
lerinin Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut tara

fından geri çevrildi 
ğini söyledi.
Göral, ayrıca ilçe fut
bol sahası yanındaki 
alanın Gemlik Beledi 
yesi'nce kamulaştırıl
ması halinde Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si'nin bu alana yüz 
me havuzu, düğün 
salonu ve halı saha 
dan oluşan bir spor 
kompleksi yapmayı 
planladığını ama bu 
plana da Belediye 
Başkanı Mehmet Tur 
gut'un karşı çıktığını 
belirtti. CHP İlçe 
Başkanı Cem Gü 
ler'de "Artık şu ger 
çek çok net olarak 
açığa çıkmıştır ki, 
bugünkü Gemlik 
Belediyesi'nin spora 
ve Gemlikspor'a ba 
kış açısının, Gem 

lik'te spora ve Gem 
likspor'a kazandıra
cağı bir şey yoktur. 
Bugünkü belediye 
yönetimini değiştir 
meden ve Gemlik'te 
sporu ve sporcuyu 
sözde edğil özde 
seven ve kentin tüm 
dinamiklerini ayağa 
kaldıracak bir baş 
kan ve belediye yö 
netimini göreve getir 
meden Gemlik'te 
sporun ve Gemlik 
spor'un canlanaca 
ğını düşünmek saflık 
tır. Ben aynı zaman
da Umurspor yöneti
cisi olarak, Gemlik 
spor'un süper ama 
tör ligde hiç olmazsa 
sahaya çıkabilmesi 
ve ligde tutunabilme
si için Gemlikspor'a 
oyuncu verilmesi 

dahil her konuda 
gereken yardımı yap
maya nazırım. Çünkü 
bir Gemlikli olarak 
Gemlikspor'un sahip 
siz kalması ve lige 
katılamaması beni 
rahatsız ediyor" 
dedi. Güler, ayrıca 
Bursa'nın en büyük 
potansiyele sahip 
ilçelerinin başında 
gelen Gemlik ve 
Onun kulübü olan 
Gemlikspor'un böyle 
zor durumları yaşa
ması değil, profes 
yönel ligde yer 
almasının şart oldu 
ğunu, diğer Gemlik 
kulüplerinin ise Gem 
likspor’a oyuncu 
yetiştiren pilot takım
lar konumunda 
olması gerektiğinin 
altını çizerek genç

leri uyuşturucu çete 
lerinin ya da şiddet 
tutkusunun tutsağı 
olarak değil, profes 
yönel ligde yer alan 
bir Gemlikspor'da 
oynamak için spor 
sahalarında yetişme 
leri gerektiğini belirt
ti. CHP Bursa Millet 
vekili Kemal Demi 
rel'de basında 
Gemlikspor’Kulü 
bü'nün evraklarının 
Kaymakam'a verildi 
ği yönünde okuduğu 
haberlerden büyük 
üzüntü duyduğunu 
ve CHP İlçe başkanı 
cem Güler'le 
konuyu değer
lendirerek aca ba 
Gemlikspor adına ne 
yapılabileceği 
konusunda düşün 
düklerini ancak en 
köklü çözümün 
bugünkü Gemlik 
Belediye Başkanı ve 
Yönetim kadrolarının 
değiştirilerek sporu 
ve sporcuyu seven 
bir belediye başkanı 
ve ekibini seçmekten 
geçtiğini, bu 
başkan ve ekibi de 
Gemliklilere 
sunacaklarından 
kimsenin 
kuşkusunun 
olmamasını istedi.
_______ ______

tayfa.com
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ÖZEL "İyi bir gelecek Aykent ile baslar"

AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

ÜZDE 86 BASARI
| ADI SOYADI 

MUSTAFA YILDIZ 
TAHA FURKAN ŞAHİN 
KEMAL YAĞIZ YÜCEL 

EMRE FIŞKIN 
KADİR YÜCE 
DENİZ ERGÜVEN 
HAKAN ÖZKARDEŞ 
MEHMET BERKER SEVİNÇ 
MEHMET CELAL ARKIŞ 
SAMET KEMAL ASIK 
FATİH FURKAN TEMİR 
MELİKE SUBAŞI 

SERKAN DEHMEN

KAZANDIĞI OKUL
YALOVA TERMAL FEN LİSESİ
ÖZEL NİLÜFER FEN LİSESİ % 60 BURSLU
BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ
BURSA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
YALOVA ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ
YALOVA ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ

6. SINIFLAR TÜRKİYE 
SBS BİRİNCİSİ SİNEM ARİS 

80 SORUDA 80 DOĞRU CEVAP 
5OO TAM PUAN

İSMAİL FURKAN İNCEÇAM 
487,179 SBS PUANIYLA 

ORHANGAZİ VE GEMLİK BİRİNCİSİ

Gemlik ■ Orhangazi yolu 2, Km, Umurbey Paşabahçeler Mevkii Tel: 513 50 84



o 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

İyi bırgelecek Aykentıle başlar
2008-2009 EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİMİZ

r » w Braöt m 2

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

I w 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, 12,3. SINIFLARA 
HAFTADA 6 SAAT 

4-5-6-T-8 SINIFLA* 
HARADA 8 SAAT İNGİLİZCE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESCj^
23 Ağustos 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Yaşlı adamın 
ramazanda dağıtacağı 

7 bin YTL’yi çaldılar 
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 
kimliği belirsiz dolandırıcı 'Ben hocanın 
oğluyum, çok ekmeğini yedik, annem de 
size gitti' diyerek yanına yaklaştığı yaşlı 
adamın Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri 
ne dağıtmak için sakladığı 7 bin YTL 
parayı alarak kaçtı. Haberi sayfa 8’de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, açılışlar ve Celal Bayar’ı anma törenlerine katılmak üzere ilçemize geldi

Gemlilı hareketli Mı gün yasallı
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ölümünün 22. yılında Umurbey’deki mezarı başında devlet töreni ile anıldı, Törene, Cumhurbaşkanlığını lemsi 
len Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik katıldı. De 
mokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenler, bu yıl geçmiş yıllara göre daha hareketli geçti. 9. Siyah Altın Zeytin Fes 
tivali şenlikleri kapsamında dün ilçemizde Bakan Faruk Çelik’in de katıldığı bir dizi açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Bakan Çelik, Be 
tediye tarafından yaptırılan Kentsel Yaşam Merkezi’nin temelini atarken, işkur Gemlik Şube Müdürlüğü’nün de açılışını yaptı. Haberi 2-3 ve 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Demokrasinin yıldızlan
Dün, Gemlik hareketli bir gün yaşadı.
9. Siyah Altın Zeytin Festivali Şenlikleri 

kapsamında bir dizi açılışlar ile merhum 3. 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın ölümünün 
22. yıldönümü törenleri vardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik ve Demokrat Parti Genel Başkanı 
Süleyman Soylu ilçemizdeydi.

Devamı sayfa 5’de

Gökhan Özen. Gemlikli 
hayranlarıyla buluşacak 
Siyah Altın Zeytin Festivali şenlikleri kap
samında, Gökhan Özen bu gece saat 
21.00’de İskele Meydanı’nda konser vere
cek. Festivalin bugünkü programı saat 
10.30 Motor gezisi, 12.oo Festival yürü 
yüşü, 13.30 toplu sünnet ye folklor ekibi 
gösterileri, 21.00 Gökhan Özen konseri ile 
sona erecek. Yarın ise İskele Meydanı’nda 
saat 19.00 foklör gösterileri, 21.oo’de 
Sibel Can konseri ile devam edecek.

Gemlik'e gelen yabancı folklor ekiplerinin 
İskele Meydanı’ndaki festival alanında 
yaptığı gösteriler beğeni ile izlendi. 6’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Cansız Hoca’dan insanlık dersleri
Mustafa Cansız Trabzon' da efsane gibi 

anlatılan, dini sorulara nükteyle, küfürle ancak 
akıl ve zekasıyla yanıt vermesiyle ünlenmiş bir 
Hoca.

Hocanın yanıtları toplumun dinsel dünyasına 
da ışık tutacak nitelikte.

Mustafa Cansız, 1895-1975 yılları arasında 
yaşamış.

Arapça, Farsça, Çağatayca. Rumca bili yor.
Öğrencisi Prof. Dr. Yaşar Nuri Oztürk e göre;

"Sadece ilim ve irfan birikimiyle değil, büyük 
zekası, hayranlık veren esprileri, halâ yarar
landığımız öngörüleri ve engin insan sevgisiyle 
müstesnaydı. İslam adına sergilenen saptırma, 
uydurma ve yanlışların altını çizer, bunları 
yaparken övülecek olanı cömertçe över, sövüle
cek olana müstahak olduğu şekilde söverdi. Bana 
Kursi elerdi ve hep şunu tembihlerdi: ’Kursi, 
oğlum: Layık olandan layık olduğunu, müstehak 
olandan da müstehak olduğunu esirgemek 
namus suzluk ve dinsizliktir. Bunu sakın unut
ma."

Bu sıradışı din aliminin yaşamı ölümünden yıl
lar soıjra, Kanramanmaraş Sütçü İmam Üniver
sitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Mehmet 
Günaydın tarafından kaleme alınmış..

I Şimdi okuyacağınız fıkralar da Günaydın'ın 
kitabından;

EDISON: CENNETE GİRECEK MI?
Cansız Hbca'nın bulunduğu bir yerde kimlerin 

cennete gireceği konusu tartışılıyormuş. 
Mollalardan bin Cansız Hoca'ya:

-Hocam, Edison bütün dünyayı aydınlatan 
buluşu gerçekleştirdi ama yine cehenneme gide
cek.

-Sen Edison'un cehenneme gideceğini nere
den biliyorsun?

-O bizim Peygamber'e inanmadı. Onun için 
cennete giremez.

Bunun üzerine Cansız Hoca, cevap yerir:
-bakara Suresinin 62. ayetinde şöyle der: 
Şüphesiz iman.edenlerle! Yahudiler, 

Hts ziyanlar ve Sabilerden kimler Allah'a ve 
ahıret gününe inanıp salih ameller işlerlerse 
ji'iarın ecirleri Allah katindadır.

Onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir de. 
Yanit bu ayette Allah insanlara Allah'a ve ahiret 
gününe inanıp hayırlı işler yapmaları şartını 
getiriyor.

Aynı ayet Maide Suresinin 69. ayetinde de 
tekrar edilmek tedir.

Sonra büyük alimlerin ekseriyetinin iman 
sahibi oldukları bilinen bir husustur.

. Ayrıca Edison'un son nefesinde nasıl gittiğini 
ne biliyorsun?'

Ancak adam ikna olmamış. İlla cehenneme 
gidecek, diye ısrar edince Cansız Hoca sinirlen
miş: I

-Allah, senin gibileri cennetine koyacağına bir 
Edison'u koysun daha sevaptır..

HOCA ÇIKTI, MANDALAR YESİN
Cansız Hoca, vali ve üst düzey bürokratlarla 

bir yemeğe katılır.
Hocaların çok yemek yemesiyle ilgili bir fıkra 

anlatılır:
Hoca ile manda bostana düşmüş. Görenler, 

'hangisini çıkaralım* demişler. Kimileri 'mandayı 
çıkarın, o çok yer' demiş, kimileri de 'yok, hoca 
daha fazla ver. onu çıkarın' demiş.

Fıkrayı dinleyen Cansız Hoca masadan kalk
mış, bir kenara oturup sigarasını yakmış, 

IVlasadakilerden biri Cansız Hoca'ya: 
- Hocam niçin kalktınız? Diye sorunca, 
Cansız Hoca, şu cevabı yapıştırmış: 
-Hoca çıktı mandalar yesin. 
OKUNAN DUA OLU RUHUNA GİDER MI 
İzmirli bir avukat dava için Trabzon'a gelmiş. 

Sohbet esnasında, okunan duaların ölünün ruhu
na gidip gitmeyeceği tartışılmış.

Avukat, okunan duaların ölülerin ruhuna git
meyeceğine inanıyormuş.

'Seni ancak Cansız Hoca ikna edebilir' 
demişler. Hocanın tavla oynadığı kahveye 
gidilmiş. Adam sorusunu yineleyince, aralarında 
şu diyalog geçmiş.

-Elbette gider.
-Peki nasıl gider?
-Senin anan, eşin, kızın var mı ?

- Var.
- Nerede oturuyorlar? 
-İzmir'de.

- Senin ananı, avradını, kızını... (Adam sinir
lenerek hocanın üzerine yürümüş.)

-Ne biçim konuşuyorsun sen?
-Niye sinirleniyorsun?
-Duaların buradan ahirete gittiğine inanmıyor

sun da, küfürlerin buradan İzmir'e gittiğine niye 
inanıyorsun ? 

Seyfettin ŞEKERSÖZ

3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar, ölü 
münün 22. yıl 
dönümünde 
doğduğu köy olan 
Umurbey'de anıt 
mezarı başında 
düzenlenen devlet 
töreniyle anıldı. 
Törene, Cumhur 
başkanı Abdullah 
Gül'ü temsilen 
Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreter 
Yardımcısı 
Nadir Alparslan. 
Başbakanlığı tem- 
silen Çalışma ve

। Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
Bursa Vali Vekili 
Celalettin Yüksel, 
Garnizon ve Jandar 
ma Bölge Komutanı 
Tuğgeneral Osman 
Baykurt, eski 
bakanlardan Turan 
Tayan, Celal 
Bayar'ın kızı Nilüfer 
Gürsoy, torunu Akile 
Gürsoy, Demokrat 
Parti (DP) Genel 
Başkanı Süleyman 
Soylu, AKP Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıkla, CHP 
Bursa Milletvekili 
Abdullah Özer, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile çok sayıda siyasi 
parti temsilcisi ve 
vatandaş katıldı.
Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık, Bursa 
Valiliği, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Celal 
Bayar'ın ailesi 
adına anıt mezara 
çelenklerin konul
masıyla başlayan 
tören, saygı duruşu
nun ardından 
Celal Bayar'ın kızı 
Nilüfer Gürsoy'a 
taziyelerin bildirilme 
siyle devam etti. 
Geçtiğimiz yıllarda 
katılımın az olması
na karşılık dünkü 
anma törenine

sivasiler büyük 
ilgi gösterirken, 
AKP ile DP'liler ade 
ta gövde gösterisin 
de bulunmaları 
dikkat çekti. Burada 
yapılan törenin 
ardından protokol, 
Celal Bayar müzesi
ni gezdi, daha sonra 
da Celal Bayar Vakfı 
Kütüphanesinde 
Celal Bayar'ın hayatı 
nı anlatan bir belge
sel gösterimi izlendi. 
Törenin ardından 
basına açıklamalar
da bulunan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
Celal Bayar'ın 
Cumhuriyetin 
kökleşmesi, var 
olması, yükselmesi 
konusunda özellikle 
ekonomik sahalarda 
attığı adımların 
unutulmadığını 
söyledi.
DP Genel Başkanı 
Süleyman Soylu ise 
yaptığı açıklamada, 
Bayar'a milletin gös
terdiği ilginin tekdire 
şayan olduğunu 
söyledi.
Soylu, "Demokrasi 
nin yıldızları olarak 
Atatürk, Menderes 
ve Özal gösterilir 
ken, Bayar'a yer 
verilmiyor" şeklinde
ki bir soru üzerine 
de şu açıklamayı 
yaptı: "Bayar ile 
Menderes'i ayrıştır
mak münafıklıktır. 
Rahmetli Özal, Men

deres, Demirel'in, 
Türkiye'nin büyüme
sine, kalkınmasına, 
demokratikleşme
sine, bugün Türki 
ye'deki sıkıntılar göz 
önüne alındığında, 
ortaya koydukları 
katkıların anlamı 
daha iyi anlaşılmak
tadır. Belki tarihi 
değerlendirme 
içinde bazılarına 
bu hayal gibi 
gelebilir ama böyle 
bir değerlendirme 
yapmayı uygun 
bulmuyorum. Özel
likle, Bayar ve Men 
deres'in oturduğu 
post belli. Bu post

Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy 
taziyeleri kabul etti

samimi, demokratik 
bir posttur. Bu post 
ilerici, kalkınmacı, I 
gelişmeci bir posttur 1 
ve onların hayat 
tarzlarında, ötekisi 
olmayan bir Türkiye i 
olmuştur her zaman. 1 
Yani ayrıştırmamış 
lardır. Ben kendi
lerinin de ayrıştırıl 
dıklarından memnun I 
olduklarına ihtimal 
vermiyorum. Öteki 
dünyada olsalar 
dahi, üzüldüklerine 
inanıyorum" 
Törenlerin ardından 
Umurbey Çarşı ca 
miinde Celal Bayar 
için mevlit okutuldu. ]l
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Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan Kentsel Yaşam Merkezi’nin temeline 
ilk harcı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik attı

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
tarafından proje
lendirilerek yaptırıla
cak olan Dere bo 
yundaki kentsel 
Yaşam Merkezi’nin 
temeline ilk harç 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ile kala
balık davetlilerin ka 
tıldığı törenle atıldı. 
Törene, Bakan Faruk 
Çelik'in yanı sıra Vali 
Yardımcısı Celalettin 
Yüksel, AKP Bursa 
Milletvekilleri Altan 
Karapaşaoğlu, Sedat 
Kızılcıktı, M. Emin 
Tutan, Mehmet 
Tunçak, Hayrettin 
Çakmak, Canan 
Candemir Çelik, 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, AKP İl Baş 
kanı Sedat Yalçın, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, bele 
diye meclis üyeleri, 
il genel meclis 
üyeleri, AKP il ve 
ilçe teşkilatları ile 
vatandaşlar katıldı. 
HİZMETLERE 
YENİLERİ
EKLENİYOR 
Festivale katılan 
yabancı folklor ekip
lerinin de katıldığı 
törenin açış konuş
masını yapan Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut, Gem 
lik'in güzel hizmet 
lere koşan bir ilçe 
olduğunu belirterek 
"Yıllardır yaptığımız 
çalışmalara yenileri
ni ekliyoruz" dedi. 
Tesisin şimdiye ka 
dar Gemlik'e yapılan 
en büyük tesis oldu 
ğunu belirten Baş 
kan Turgut, "Burası 
34 bin metrekare 
alan üzerinde ve 5 
milyon YTL ödene 
rek aldığımız bir 
arazidir. Burasını 
devletten almadık, 
şahıslara ödeyerek 
aldık. Bu tesis bölge 
ye prestij getirecek 
ve ziyaret edilmek 
istenen bir mekan 
olacaktır. Her yerle 

yarışacak bir nikah 
salonu ve 650 kişilik 
düğün salonu yapı 
yoruz. İçinde yarı 
ol i m pik havuz, spor 
alanları, gençlik mer 
kezi, küçük çocuklar 
için star park, müzik 
li gösteri havuzları, 
restoran gibi ihtiyaç 
yerleri de yer alacak. 
Gemlik'e farklı bir 
mekan yaratacağız" 
şeklinde konuştu. 
Turgut, ayrıca Kent 
sel Yaşam Merke 
zi'nin yanı sıra ilçe 
de yapılmakta olan 
ve yapılacak 
projeler hakkında 
bilgiler de verdi.
GEMLİK EN 
GÜZELİNE LAYIK 
AKP Bursa Milletve 
kili Altan Karapaşa 
oğlu'da yaptığı 
konuşmada, Gem 
lik'in açılamaması 
nın tek nedenini 
çevresinin zeytinlik
ler ve hazine arazi
leriyle kaplanmış 
olduğuna dikkat 
çekerek, "Gemlik 
genişlemek için bü 
yük sıkıntı çekiyor, 
önümüzdeki yıl il 
çeyle birleşecek 
olan beldelerle bir
likte önemli planla
maların yapılacağını 
umut ediyorum. 
Gemlik en güzeline 
layık, zamanında 
yapılan çarpık yapı 
taşmanın cezasını 
şimdi çekiyoruz. 
Gemlik'te arazi var 
ancak kullanılana 
yor. İnşallah kısa 
vadede bu araziler 
için yeni yasalar 
çıkar ve Gemlik'te 
rahatlar" dedi.
BELEDİYE 
BAŞKANINI 
KUTLUYORUM 
Gemliklilerin ideal

lehmet Turgut

Vicdanca

lerinden bir tanesi 
nin gerçekleşmekte 
olduğunu belirten 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, "Bu gün 
gerçeğe dönüşen 
bu çalışmaları 
gerçekleştiren 
Belediye Başkanı ile 
ekibini kutluyorum. 
Gemlikli soluk 
alacak bir tesise 
kavuşacak" dedi. 
Anayasa Mahkeme 
si’nin verdiği karar
dan sonra kolları 
sıvayalım derken 
Kafkaslarda savaşın 
ortaya çıktığını 
hatırlatan Bakan 
Çelik, "Hazırlıklı olan 
hükümetimizin aldığı 
kararlı insiyatifi va 
tandaşlarımız gurur 
la izledi. Bizim hükü 
metimizi küçük düşü 
ren yayınlara rağ
men Başbakanımız 
ortaya koyduğu per
formansı herkes 
gördü ve 'işte bizim 
başbakanımız böyle 
olur' dediler"

diye konuştu. 
BAKAN ÇELİK, 
İŞE EL KOYDU 
Gemlik'te açılması 
düşünülen ve halen 
yer bulunamayan 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu için "Çok 
kısa süre içinde yer 
bulunmalı" diyen 
Bakan Çelik, 
"Buradan Vali’ye, 
Kaymakam ve 
Belediye Başka m’na 
sesleniyorum. Yer 
bulunacak ve bir 
hafta içinde SGK 
bürosunu Gemlik'te 
açacağız" 
diye konuştu. 
Konuşmaların 
ardından Bakan 
Çelik, Vali Yardım 
cısı Celalettin 
Yüksel, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Altan 
Karapaşaoğlu ve 
konuklar, temele 
harç veren butona 
birlikte basarak 
Kentsel Yaşam 
Merkezi'ne ilk harcı 
boşalttılar.

Ben babamın solcuğunu sevdim...
'O solcu babanı anlat' diyordu bir dost...
Babamı sayfalara sığdırabilir miyim?
Siyasi tercihinden çok 'hümanist', doğaya olan ' 

tutkusu çekmiştir beni...
royrâzın âdâmı.
Deniz köyünde doğmuş.
Ömrünü kitaplarla geçiren adam.
Annem der ki, 'öldüğünde bir ansiklopedi gire

cek toprağa"...
Zira yazmadı yaşamını, birikimlerini aktarmadı.
O konuşmayı seçti, açtı beyin ansiklopedisini 

herkese.
Sağcıda demedi, solcu da herkese anla'ttı haya 

tı. Köyün filozofuydu. ■■
Kimilerine göre hatip, kimilerine göre komünist. 
Komünizmden öcü gibi korkulduğu yıllarda, 

'senin gibi komüniste can kurban' diyen sağcı, aşırı 
milliyetçiler de az değildi hani.

(Gündoğdu) Filidar Köyü'nde öğretmenlik yap
tığında, DYP'li olan köylülerin darbecilerden, 
işkencecilerden korudukları öğretmenleriydi. 
Kitaplarını köylüler sakladı. Sığamayınca evlere ■ 
çoğu kitabını yak tığı o günkü ağlamasını hiç unut
muyorum.

Baba köyü Kurşunlu'da, Behice Boran döne- . 
minde TİP'e oy verecek kadar köyün imamını 
aydınlattı önce.

'Aman hocam kimse duymasın, TİP'e oy verdiği
mi' sözleri Sonuç olarak köyün de o dönem 
sandıktan 7 TİP oyu çıkma sıyla kara listeye alındı 
köy! CHP'nin sürekli kazandığı köydü, o dönem
lerde. Şimdi AKP'nin sandığı dolu...

CHP'nin milliyetçi kabuğu ile oy kullanan 
fanatikleri servilerde yatarken, birkaç kişiye kaldı, 
oy kullanmak.

Parasız yatılı okulu kazandığında (Edirne öğret
men okulu) Turancıydı. Yatılı öğretmen okulunda 

I gecesini gündüzünü paylaştığı arkadaşı yıllar 
sonra ziyarete geldiğinde, Türkiye'nin tanınmış 
ülkücülerindendi. Alpaslan Türkeş'in ambleminin 
olduğu çay bardaklarını hediye getir diğinae 
buruşturmuştuk ağzımızı burnumuzu!.. Babam 
mimikleriyle bize cevabını verdi... Annem çayları o 
bardaklara koydu. Deniz'in fotoğraflarının yer aldığı 
odamıza göz ucuyla bakıvermişti, babamın arkadaşı 
amcamız. Onlar yatılı okujı|rç, yoksul öğrenciliğin
den bugünlere taşımışlardı dostluklarını.

Hakkâri'de askerliğini yaptığında denizden uzak 
köylerin mavi yerine beyazında buz tutan yoksul
lukta 'turancıîik' bitmişti...

O deniz çocuğuydu, burada ise bilinen tek şey 8 
ay kalkmayan beyaz zulümdü!...

Hiç denizi görmeyen çocuklara Deniz'i anlatmak 
zor olsa gerek ...

Donma tehlikesi geçirdiği bir ânda, köylüler kur
tarmıştı... .

Hakkari'nin köylerinde yaşamını didikliyordu, 
renkli giysili çocuklarla...

Açlığı orada yaşadı. Çok istediği makarnayı 
babası ona yolladığında o köyündeydi. Dört ayda 
bir posta ulaşıyordu, gelirse o da.

Aylarca buğdayı lapa yaparak beslendiği, alt 
katında hayvanların barındığı o tek odasını hiç 
unutmadı. Kandil ışığıydı köyün1.- "

Kürtçeyi çözmeye çalıştı önceki, çö'eükları 
okuma yazmayı öğretecekti.

O çocukların 'dil' sancısını hep anlatır... 
Hiç bilmedikleri Türkçe'yle karşılaşmışlardı. 
Cemil Meriç'in deyişiyle, 'sosyal sınıflara ayrıl

mamış bir ülkede sağcı solcu ne derjjlek?" 
jjjk görevi Tunceli Çemişkezek de çalıştığı yıllar

da 'sol' düşünceye sarılıyor vazgeçmemek üzere..; 
Türk ve Dünya klasikleriyle tanıştığı yıllar.

Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Fakir 
Baykurt.... kitaplarını okutuyor öğrencilerine.

Tabulara hep karşı..
Yobazlık konusunda uyarır hala...
En büyük tehlikenin de sol yobazlardan geldiği

ni savunur.
Yönü belli olandan değil de, belli olmayanlardan 

'korkun' diye vasiyeti de var.
Annesine namaz kılıyorsun,"Kâben Anıtkabir 

olmalı' diyen adam. Köy lojmanımıza kimler geldi 
geçti, o ihtilallerde Bir gece yaşlı gözleri zor gören 
bir konuğu ağırlıyoruz. Babam öyle keyifli ki, dur
madan sorular soruyor. 12 Mart'tan sonra, 1972'de 
Ordu'da gizli örgüt kurma iddiasıyla yargılanıp, 
beraat eden General Cemal Madanoğlu olduğunu 
öğreniyorum. Yılmaz (Akkılıç)amcamla birlikte 
gelmişlerdi. . Gözleri görmüyordu .Babam çok etki 
lenmişti gözlerinin görmemesinden. Ben babamın 
solculuğunu sevdim.  , ........
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Skor fienılilı Suhe Miirtiirliiğii acildi
Seyfettin SEKERSÖ7

Türkiye İş Kurumu 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik'in de katilı 
mıyla dün açıldı. 
Bakan Çelik ile 
Vali Yardımcısı 
Celalettin Yüksel 
ve AKP Bursa 
Milletvekillerinin de 
bulunduğa açılış 
törenine çok sayıda 
davetli katıldı. 
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
Marmarabirlik 
depolarının 
karşısında yeni 
düzenlenen yerde 
düzenlenen törenrİP 
konuşan Işkur II 
Müdürü Kasım 
Tilki, 1954 yılından 
200 yılına kadar 
İş ve İşçi Bulma 
Şefliği, 2004 yılına 
kadar da Türkiye 
İş Kurumu Gemlik 
Büro Şefliği olarak 
hizmet verirken, 
Türkiye İş Kurumu 
Kanununda 
belirtilen koşulları 
taşımadığından 
2004 yılında 
Karacabey ve 
M. Kemalpaşa 
büroları ile birlikte 
faaliyetine son 
verildiğini söyledi 
Gemlik Serbest 
Bölge’de faaliyete 
geçen firmaların 
istihdam sayılarını 
artırması sonucunda 
kuruluş kanununda 
belirlenen şube 
kurulumu için 
gereklilik arz 
eden ilçe genelinde 
asgari 10.000 
sigortalı çalışan 
sayısının aşıldığını 
ve 2007 yılında 
Gemlik'te Şube 
Müdürlüğü açılması 
ili ilgili tüm 
işlemlerin ikmal 
edilerek 2008

| yılının Mart ayında 
Bakanlık tarafından 
uygun görüldüğünü 
bildiren Kasım 
Tilki, "Gemlik 
ilçesinde çalışan 
sigortalı sayısı 
19.732. Orhanga 
zi'de 12.082 ve 
İznik’te de bu rakam 
1.684'dür.” dedi.

i ÜCİLÇEYE
I HİZMET verecek 

Uç İlçede toplam 
| 33 bin 499 

çalışan sigortalı

bulunuyor. 
Öte yandan 
Gemlik, Orhangazi 
ve İznik ilçelerinde 
50 ve daha fazla 
işçi çalıştıran işyeri 
sayısı ise 62 olup, 
1 ile 49 arası işçi 
çalıştıran işyeri 
sayısı 1.684 ve 
toplam 3.219 faal 
işyeri bulunuyor. 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü'nün 
faaliyete geçmesiyle 
Gemlik, Orhangazi 
ve İznik ilçelerindeki 
iş arayanlar ve 
işverenler, Türkiye 
İş Kurumu ile 
ilgili her türlü 
hizmetleri Bursa 
İl Müdürlüğü'ne 
gitmeden ve gelişen 
teknolojiyi yakından 
takip ederek ve 
teknolojinin tüm 
imkanlarını kulla
narak, İşkur; e-istih- 
dam projesiyle inter
net ortamında üye 
olan, iş arayan ve 
işverenlerin kurum 
hizmetlerinden 7 
gün 24 saat süreyle 
kesintisiz yararlan

ma imkanı sağlan 
dığı açıklandı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, açılış 
töreninde yaptığı 
konuşmada, 
önümüzdeki gün
lerde SGK ile ilgili 
çalışmaları Gem 
lik’te başlatacak
larını bir kez daha 
yineleyerek, 
IŞKUR'un mesleki 
kurslara ağırlık 
vereceğini söyledi. 
Bakan Çelik, 
"Vatandaşımızı 'ne 
iş olursa yaparım' 
demesinden çok 'şu 
İŞİ iyi yaparım' 
demesini sağlaya

cağız. Bunun içinde 
mesleki kurslara 
ağırlık verilecek. Her 
işsiz ve genç vatan
daşlarımız mutlaka 
İşkur'a kayıt yap
tırsınlar, her işsize 
iş bulacağız ama 
onları meslek sahibi 
yaparak bunu ger 
çekleş tireceğiz " 
dedi.
İŞKUR Gemlik Şube 
Müdürlüğü'nün 
açılış kurdelesini 
Bakan Faruk Çelik 
ve Vali Yardımcısı 
Celalettin Yüksel 
birlikte keserek 
bilgisayarın başına 
oturarak çalışanlar
dan bilgi aldılar.

Belediye Baskaııı 
Tıırgııfııııalılasıveiatetli

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
ablası Reyhan Miras 
yedi, (75) yakalandı 
ğı amansız hastalık
tan kurtulamayarak 
vefat etti. 
Uzun bir süredir 
tedavi gören 
Beyhan Mirasvedi. 

' ortcekı gece tedavi 
gördüğü Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde 
yaşama gözlerini 
yumdu. Mirasyedi, 
dün, Solaksubaşı 
Camii’n de 

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK KAYNAKÇI 

USTASI ARANIYOR

Tel: 514 00 60 __ _ __ _ f_  . 2b Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı
kaybettim. Hükümsüzdür. 4 

bc: SİNAN AKDOĞAN

cumadan sonra kılı
nan cenaze namazı 
ardından ilçe me 
zarhğında toprağa 
verildi. Cenazeye ‘I 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
yanısıra, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Rakam Faruk Çelik. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile çok sayı
da AKP’li belediye 
başkanları ve mil- ,| 
letvekiileri, siyasi 4 
parti başkanları 
ile yöneticiler de 
katıldı.
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Demokrasinin yıldızları....
İlk tören Umurbey’de Celal 

Bayar Anıt Mezar’ı önünde 
yapıldı.

Törene Barış ile gittik.
Uımırbey kavşağında DP 

bayraklarıyla donatılmış araç 
larda partililer, Genel Başkan 
lan Süleyman Soylu’yu karşıla
maya gelmişler.

Yolda bizi sollayan 06 plakalı Audi özel 
araç, rampada durdu.

DP Genel Başkanı Soylu partililerinin sevgi 
gösterileriyle karşılandı.

Tokalaşma töreninden sonra Bayar’ı anma 
törenine yetişti konvoy.

Törene Hükümet, Bakan düzeyinde 
katıldığı için, güvenlik açısından sıkı önlem
ler alınmıştı.

Her köşebaşı asker ve jandarma ile tutul
muş.

Umurbey dün yine tarihi günlerinden birini 
yaşıyordu.

Geçtiğimiz yıllarda neredeyse unutulan 
Celal Bayar'ı anmaya bu yıl AKP ve DP’ 
lilerin ilgisi büyüktü.

Nedeni açık.
Bakan Çelik, açılış programlarına katılmak 

için geldiği Gemlik’te, Bayar’ı Anma töre
nine de hükümeti temsilen katılıyordu.

Demokrat Partililerin günahını almayalım. 
Onlar Bayar’ı anmak için hiç görevlerini 
aksatmadı.

Törenlere riasız katıldılar yıllarca..
Törende Cumhurbaşkanı temsilcisi ve 

devlet erkanı tam kadro vardı.
Tören bitiminde Bayar’ın yaşamını anlatan

toplantı her zamanki gibi Kütüphane Salo 
nu’nda yapıldı.

Ama buraya gereken ilgi yine gösterilmedi.
Bakan Çelik ve siyasiler önce Bayar Müze 

sini gezdi. Bakan’a müzedeki eşyalar hak 
kında Umurbey Belediye Başkanı Fatih M eh 
met Güler bilgiler verdi.

Bakan ve çevresi daha sonra Umurbey 
Meydam’ndaki çardak altında oturup sohbet 
etti.

DP Genel Başkanı Soylu ise müze çıkışın
da gazetecilerin ve televizyoncuların ablu 
kası altına girdi.

Meydan’dan eski mesai arkadaşım Yüksel 
Baysal, Süleyman Soylu’ya ‘‘Hükümete

yakın bazı dernekler Atatürk, 
Menderes ve Özal’ı demok rasinin 
yıldızları gibi gösteriyorlar. Bayar’a 
yer vermiyorlar. Bunu nasıl yorum
luyorsunuz" diye sordu.

Genç siyasetçiyi dikkatli dinledim.
Birlikte sözlerine kulak verelim: 

"Bayar ile Menderes'i ayrıştırmak 
münafıklıktır.

Rahmetli Özal, Menderes, Demirel'in, Tür 
kiye'nin büyümesine, kalkınmasına, demok 
ratikleşmesine, bugün Türkiye'deki sıkıntılar 
göz önüne alındığında, ortaya koydukları 
katkıların anlamı daha iyi anlaşılmaktadır. 
Belki tarihi değerlendirme içinde bazılarına 
bu hayal gibi gelebilir. Ama böyle bir değer
lendirme yapmayı uygun bulmuyorum.

Özellikle, Bayar ve Menderes 'in oturduğu 
post belli. Bu post samimi, demokratik bir 
posttur. Bu post ilerici, kalkınmacı, gelişme- 
ci bir posttur ve onların hayat tarzlarında, 
ötekisi olmayan bir Türkiye olmuştur her 
zaman.

Yani, ayrıştırmamişlardır.
Ben kendilerinin de ayrıştırıldıklanndan 

memnun olduklarına ihtimal vermiyorum. 
Öteki dünyada olsalar dahi, üzüldüklerine 
inanıyorum."

Aslında soruda bir eksik vardı. Demokrasi 
nin yıldızları arasına konan bir daha vardı o 
da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dı.

Seçim reklamlarında bu tabloyu unutma 
dik.

Sonuçta, Bayar’ın Umurbey’deki Anıt 
Mezarının önü, sağ siyasetin kavga merkezi 
haline geldi. Bir de gösteri merkezi.

S! BAYRAK KIRTASİYE
Halit BAYRAK

PLAN KOPYA & DİJİTAL RENKLİ BASKI

-OZALİT ÇEKİMİ
- AO PLAN KOPYA ÇEKİMİ
- CAD PROGRAMLARINDAN ÇIKTI
- PLOTTER ÇIKTI (En 1070 mm]
- AO RENKLİ PLOTTER ÇIKTI
- POSTERBASKI (İç mekan)
- RENKLİ FOTOKOPİ (A4-A31
- FOTOĞRAF ÇOĞALTMA
- T-SHIRT TRANSFER BASKI
- SPİRAL CİLTLEME
- PVC SICAK KPLAMA (A4-A31
- ASETAT VE AYDINGERE RENKLİ RASKI
- OKUL VE OFİS KIRTASİYE ÇEŞİTLERİ

Hamidiye Malı. Katlı Otopark altı Yeni Çarşı No: 16
Tel 4 Fax: 512 18 57 GEMLİK

BİZDEN FİYAT ALMADAN
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN!

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE 

GELİŞEN SERVİS ASIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ 
AYRICA TURASSİST İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ

UYGUNFİYATlflR YENİ UYGULAMAYA KONULAN
ÖĞRETMENLER, UMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERREST TARİFESİ 

DOKTORLAR IIEOYAK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA
AYRICA ÖZEL İNDİRİMLER UYGUN FİYAT VE

IHİUBNYIKİIİII1I DBİUHNIUMR

DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 
DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SIZ DEGERU GEMLİK HALKINA DUYURULUR
Merkez: Orhangazi Od. Katlı Otopark karşısı GEMLİK Tel: 513 33 96
Şube: Gürle iş Merkezi NO: 24 GEMLİK Tel: 514 35 86
Şube: Gürle İş Merkezi NO: 37 GEMLİK Tel: 51416 90
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Yabancı folklor ekipleri göz doldurdu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Siyah Altın Zeytin 
Festivali etkinlikle 
rine katılmak için 
Gemlik'e gelen 
yabancı folklor 
ekiplerinin İskele

Meydam’ndaki festi
val alanında yaptık
ları gösteriler vatan
daşları eğlendirdi. 
Dağılan eski Yugos 
lavya'dan ayrılarak 
bağımsız kalan

Karadağ Monteneg 
ro, Makedonya, 
Kosova ve Köstence 
Türk Boyları 
folklor ekiplerinin 
yaptığı gösteriler 
ilgiyle izlendi.

İlk olarak sahneye 
çıkan Montenegro 
folklorcuları değişik 
oyun stilleriyle 
dikkat çekerken, 
Romanya'nın Kös 
tence ili Türk Boyları

Filiz ve Mehtap halk 
dansları ekibi büyük 
alkış topladı.
Kardeş şehir Navo 
darı kafilesinin de 
izlediği folklor 
gösterilerinde

Makedonya ve 
Kosova ekipleri 
de yaptıkları 
gösterilerle geceye 
renk katarak 
izleyenlere keyifli 
bir akşam yaşattılar.

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI [ MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

Balıkpazarı Mahallesi 200 m2 4+13 adet bahçe dublex 
102 m2 2+1 normal daireler, 180 m2 3+13 adet çatı dublex 
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

Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
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. Durakla, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, kaloriferli 
3+1 150m2 normal daire
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 
ve EKONOMİK İMSAKİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA... 
4

1 GÜNDE İMSAKİYE BASILIR

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasmsaat.com.tr
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Hatta sonunda 
Bursa’Ha sıcaklık

38 derecene 
kadar çıkacak

Özbekistan sallandı

Bursa Meteoroloji 
Bölge Müdürlüğü, 
hafta sonu hava 
sıcaklıklarının 
38 dereceye kadar 
çıkacağını bildirdi. 
Yetkililer, nemle 
birlikte hissedilir 
sıcaklığın 45 
dereceyi bulabile
ceğine dikkat 
çekiyor. Uzmanlar 
özellikle öğle 
saatlerinde 
mecbur kalmadıkça 
dışarı çıkılmaması 
uyarısında 
bulunuyor.
Bursa Meteoroloji 
Bölge Müdürlü 
ğü'nden edinilen 
bilgiye göre,

Yanan ormanlar 
kiraya verilmiyor
Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, madencilik 
faaliyetleri gibi 
ormancılık dışı 
kullanımlara tahsis 
edilen ya da 
kiraya verilen 
yanan orman 
alanı bulunmadığını 
bildirdi.
Eroğlu, CHP 
Muğla Milletvekili 
Fevzi Topuz'un 
yanan orman 
alanlarına ilişkin 
soru önergesine 
cevap verdi.
Orman Genel 
Müdürlüğü 
tarafından 
Anayasa'nın 
'Yanan ormanların 
yerine yeni orman 

bugün en düşük 
hava sıcaklığının 
21 derece, en 
yüksek sıcaklığın 
ise 38 dereceyi 
bulması bekleniyor. 
Meteoroloji 
Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri, pazar 
günü sıcaklığın 
37 dereceye ulaşa
bileceğini bildirdi 
Öte yandan uzman- I 
lar, vatandaşların 
öğle saatlerinde 
mecbur kalmadıkça 
dışarıya çıkmamala 
rını tavsiye ederek, 
yaşlı ve çocukların 
sıcaktan olumsuz 
etkilenebileceğine 
dikkat çekiyor.

yetiştirilir* hükmü 
gereğince, yanan 
orman sahalarında 
en kısa zamanda 
ağaçlandırma 
çalışmaları 
başlatıldığını 
belirten Eroğlu, 
bu çalışmaların da 
yangının olduğu 
yılda; mümkün 
olmazsa, takip 
eden yılda tamam
landığını bildirdi. 
Eroğlu, "Yanan 
orman alanlarından, 
madencilik 
faaliyetleri gibi 
ormancılık dışı 
kullanımlara 
tahsis edilen ya da 
kiraya verilen 
orman alanı bulun
mamaktadır" dedi.

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

Özbekistan'ın baş 
kenti Taşkent'te 6 
büyüklüğünde dep 
rem meydana geldiği 
bildirildi. Sarsıntı 
nedeniyle büyük 
panik yaşandığı 
ifade ediliyor.. 
Özbekistan Sismo

Unaknan’dan emehlilere zam sinyali
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
emeklilerin 
enflasyona 
ezdirilmeyeceğini 
söyledi.
Unakıtan, CHP 
Çanakkale 
Milletvekili
Ahmet Küçük'ün, 
"emekli maaşlarına 
2008 yılı başında 
yapılan zammın 
enflasyon 
karşısında 
eridiğini, emekli 
maaşlarında 
iyileştirme 
düşünülüp

askeri harcamalara yargı denetimi
Türkiye, iç siyasi 
çekişmelerin göl
gesinden sıyrılarak 
yeniden Avrupa 
Birliği’ne uyum 
hedefine yöneliyor. 
Bunun ilk ciddi 
adımı Dışişleri 
Bakanlığı ve AB 
Genel Sekreterliği 
tarafından hazırlanan 
3. Ulusal Program 
Taslağı’nın tamam
lanmasıyla atıldı. 
Türkiye’nin AB’ye 
taahhütlerini içeren 
program, önemli 
düzenlemeler 
öngörüyor. Buna 
göre Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin tüm 
harcamaların dene
time tabi tutulması 
için Sayıştay 
Kanunu’nda değişik
lik yapılacak. Askerî 
mahkemelerin görev 
tanımları yeniden 
yapılırken, iç güven
lik hizmetlerinin 
tamamen sivilleştir
ilmesi hedefleniyor. 
Ulusal Program, 
yargı reformu ko 
nusunda da iddialı, 
öncelikle Hakimler 
Savcılar Yüksek 
Kurulu (HSYK) 
objektiflik, tarafsı
zlık, şeffaflık ve 
hesap verebilirlik 
temelinde yeniden 

loji Merkezi tarafında 
yapılan açıklamada, 
Taşkent'te dün yerel 
saatle 13:26'da 
meydana gelen 
depremin büyük
lüğünün ilk belir
lemelere göre 6 
olduğu bildirildi.

düşünülmediğine" 
ilişkin soru

' önergesine verdiği 
yanıtta, aylık 
ve ücretlere 
yapılan zamlar 
ile enflasyon 
verilerinin değer
lendirilmesinden 
de açıkça 
görüleceği gibi, 
Hükümet'in kamu 
çalışanlarına ve 
emeklilere 2002 yılın
dan itibaren daha 
önceki dönemlerle 
kıyaslanamayacak 
oranlarda zam 
yaptığını belirtti.

Unakıtan, 
‘‘Bundan önceki 
yıllarda olduğu 
gibi 2008 ve 
müteakip yıllarda

da emeklilerimiz 
enflas yona 
ezdirilmeyecektir 
ifadesini 
kullandı.

yapılandırılacak. 
Kurul kararlarına 
karşı etkili bir itiraz 
mekanizması oluştu
rulacak. Köşk seçim
leri, 27 Nisan bildirisi 
ve AK Parti hakkın- 
daki kapatma 
davasının yol açtığı 
gerginlikler, AB ile 
ilişkilere de zarar 
verdi. Kapatma 
davasının olumlu 
sonuçlanmasının 
ardından ülkenin 
rotası yeniden 
Avrupa’ya döndü. 
AB yetkilileri, 
yaşanan süreçte 
asker-sivil ilişkileri 
ve yargı reformuna 
öncelik vermesini 
talep etmişlerdi. 
Hükümetin hazır
ladığı 3. AB Ulusal 
Programı taslağında 
bu beklentiler de 
dikkate alındı.
Taslakta, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin tüm 

Taşkent'te hissedilen 
şiddetli sarsıntı 
nedeniyle insanlar 
binalardan dışarı 
kaçtı, telefon hatları 
da kısa süreliğine 
kesildi. Depremin 
merkez üssünün ve 
kesin şiddetinin bil

harcamalarının 
Sayıştay denetimine 
tabi tutulması için 
Sayıştay 
Kanunu’nda değişik
lik yapılacağı sözü 
verildi. Sayıştay 
Kanunu, 2006 yılın
dan beri Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi’nde bek
letiliyordu. Yine 
askerî mahkemelerin 
görev tanımları ve 
bakacağı davalar 
gözden geçirilecek. 
İç güvenlik hizmet
leri ise tamamen 
sivilleştirilecek. Bu 
çerçevede idarenin 
iç güvenlikle ilgili 
görev, yetki ve 
sorumluluklarını 
etkin olarak yerine 
getirmesini güçleş 
tiren mevzuat hü 
kümleri ve uygula
maları ortadan kal 
dırılacak. Ulusal 
Program, yargı refor

inmediği belirtildi. 
Depremin şiddetinin 
büyüklüğüne göre 
merkez üssünün 
Taşkent olduğu ifade 
ediliyor. Kesin bilgi
lerin 1 sat içinde 
açıklanacağı 
vurgulandı.

mu konusunda da 
oldukça iddialı ga 
rantiier veriyor. Buna 
göre Hakimler Sav 
cılar Yüksek Kurulu 
(HSYK) objektiflik, 
tarafsızlık, şeffaflık 
ve hesap verebilirlik 
temelinde geniş 
tabanlı temsil esası^ 
na göre yeniden 
yapılandırılacak. 
Kurul kararlarına 
karşı etkili bir itiraz 
mekanizması oluştu
rulacak. Adli yargıda 
istinaf mahkemeleri 
faaliyete geçirilecek. 
İdari yargıda ise isti
naf mahkemeleri 
kurulacak. Hukuk 
Usulü Muhakemeleri 
Kanunu’nda yapıla
cak değişiklikle 
bilirkişilik müess- 
esesi de gözden 
geçirilecek. Hukuki 
uyuşmazlıklarda 
arabuluculuk ve 
uyuşmazlıklarına 
alternatif için 'Hukuk 
Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk 
Kanunu’ Tasarısı 
çıkarılacak. Savcı ve 
savunmanın silah 
ların eşitliği ilkesine 
uygun olarak aynı 
seviyede bulunması 
hukuk sisteminin 
parçası haline 
getirilecek.
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Öğretmeni vahşice 
öldürdüler

Gaziantep'te 1 haf
tadır haber alına
mayan öğretmen 
çuval içerisinde 
boğazı kesilmiş 
olarak tarlada ölü 
bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, bir ilköğretim 
okulu 4. sınıf öğret
meni olan Mustafa 
T. (31) 1 hafta önce 
yakınlarının ara
ması üzerine mesaj 
çekerek 'müsait 
değilim daha sonra 
görüşelim' dediği 
ileri sürüldü. Daha 
sonra kendisinden 
haber alınamazken 
Burç Beldesi İnce
su Köyü yakınların
da bir çobanın 
yayılan koku üzer
ine ceset fark 
etmesiyle olay jan
darma ekiplerine 
bildirildi.
Bölgeye gelen jan
darma ekipleri üzeri 
çalılarla kapatılan 
bir çuval bulunca 
incelemelerine 

BAY MUSTAFA ÖZALPEMLAHANI

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.

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

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi İ
MORTGRGC BROKCRİ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
_ _ _ _ _ Kayıkhane’de eşyalı talebeye Kiralık ev (Deniz kenarı)_ _ _ _ _ _
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı g
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

başladı. Çuval 
içinde çıkan ceset 
üzerinde yapılan ilk 
incelemelerde şah
sın kemiklerinin 
kırıldığı ve 
boğazının yanı sıra 
kollarının ve vücud
unun çeşitli yer
lerinde bıçak yada 
satırlarla meydana 
geldiği tahmin 
edilen kesikler 
tespit edildi.
Dehşete düşüren 
olayı aydınlatmaya 
çalışan jandarma 
ekipleri, kısa 
sürede tanınmaz 
hale gelen cesedin 
ilköğretim okulu 4. 
sınıf öğretmeni 
Mustafa T.'ye ait 
olduğunu belirledi. 
Bunun üzerine 
yakınlarına haber 
verilirken ceset 
üzerinde yapılan 
otopside şahsın 
yaklaşık 1 hafta 
önce öldürülmüş 
olabileceği ihtimali 
üzerinde duruluyor

Yaşlı adamın ramazanda 
dağıtacağı 1 hin YTL'yi çaldılar
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, kimliği 
belirsiz dolandırıcı 
'Ben hocanın 
oğluyum, çok 
ekmeğini yedik, 
annem de size gitti' 
diyerek yanına 
yaklaştığı yaşlı 
adamın Ramazan 
ayında ihtiyaç 
sahiplerine dağıt
mak için sakladığı 
7 bin YTL parayı 
alarak kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, Pınarbaşı 
Mezarlığı'nda

Olü balık polisi alarma geçirdi
İstanbul Güngören, 
Mersin ve son 
olarak İzmir'de 
18 kişinin yara
landığı bombalama 
eylemlerinin 

S

bekleyen Haşan 
Albayrak (86) isimli 
yaşlı adamın yanına 
gelen kimliği belirsiz 
bir kişi; "Amca ben 
hocanın oğluyum, 
beni tanıdın mı?
Sizin çok ekmeğinizi 
yedik. Annem 
şu an size gitti, 
helalleşmeye geldik" 
dedi. Bunun üzerine 
şahısla birlikte Dağ 
Sokak'taki eve gelen 
yaşlı adam, evde 
kimsenin olmadığını 
görünce şüpheli 
şahıs; Annem 
demek ki bir yere 

ardından Bursa'da, 
dün sabah saat
lerinde '155 Polis 
İmdat Hattı'na 
yapılan toprağa 
gömülen şüpheli 
paket im ı« polisi 
alarmu .p .
Şehrin en işlek 
caddesi olan 
Altıparmak 
Caddesi'nde, 
toprağa gömülen 
cismin çevresinde 
güvenlik önlemi 
alan polis, bomba 
imha uzmanı 
ekiplerini beklerken, 
olay yerine gelen 
bir kadın; ölen 
akvaryum balığını 
toprağa gömdükleri
ni söyleyince 
gerçek anlaşıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 08.00 
sıralarında '155 
Polis imdat Hattı'nı 
arayan vatandaşlar 
merkez Osmangazi 
ilçesi Altıparmak 
Caddesi Gençler 
Sokak'ta bir 
kişinin elindeki 
metal kaşıkla 
toprağa bir poşet 
gömdüğünü, 
durumun şüphe 
teşkil ettiğini 
söyleyince Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri alarma 
geçti. .
Polis, İzmir'de 
polis ve asker 
servislerinin 
geçtiği yolda pat
latılan bombada 18 
kişinin yaralandığını 
gözönüne alarak, 
hemen belirtilen 
yerde güvenlik önle
mi aldı. 

takıldı, birazdan 
gelir" dedi. Şüpheli 
şahıs, yaşlı adama 
parasının olup 
olmadığını sordu. 
Yaşlı adam içeriden 
getirdiği 7 bin 
TL'den 15 YTL 
çıkararak şüpheli 
şahsa gösterdi. 
Bunun üzerine 
’50'lik, 100'lük yok 
mu' diyen şahıs, 
tuvalete gitmek 
istedi. Yatak odasına 
da giden şahıs, ' 
parayı alarak 
cebine koydu. 
Durumu fark eden

Bomba imha ekip
lerini bekleyen 
polisler, şüpheli 
paketin gömüldüğü 
yerdeki büfedeki 
kapalı kutuları da 
aradı. Polis, 
Altıparmak 
Caddesi'nden 
geçen vatandaşları 
da tedbir amaçlı 
uzaklaştırdı. 
Evinin önündeki 
hareketliliği 
izleyen bir kadın 
olay yerine 
gelerek, konu 
hakkında bilgi 
almak istedi.
Polis, toprağa 
gömülen şüpheli 
bir paket olduğunu 
söyleyince isminin 
Güneş I. olduğu 
öğrenilen kadın, 
ölen akvaryum 
balığını eşiyle 
birlikte sabah 
saatlerinde tatlı 
kaşığıyla toprağa 

yaşlı adam şahsa 
engel olmak 
isterken şüphelinin 
müdahalesiyle yere 
düştü. Dolandırıcı 
ise kaptığı paralarla 
kaçtı.
Yaşlı adam, 
polise başvurarak 
Ramazan ayında 
garibanlara 
dağıtmak için 
sakladığı 7 bin 
YTL'sinin dolandırıcı 
tarafından 
çalındığını söyledi. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

gömdüklerini 
belirtince polis 
rahat bir nefes 
aldı. 'Peta' cinsi 
akvaryum balığının 
öldüğünü anlatan 
Güneş I.; "Ben de 
evimin penceresin
den aşağıdaki 
hareketliliği 
izliyordum.
Sonra 'ne var?' 
diyerek aşağıya 
indim. Akvaryum 
balığımız ölmüştü, 
eşim sabah saat
lerinde eline tatlı 
kaşığını alarak 
toprağa gömdü. 
Meğer polis onun 
için gelmiş" dedi. 
Poşeti açan polis, 
peçeteye sarılmış 
ölü akvaryum 
balığını buldu.
Balık çöte 
atılırken, toprağı 
kazmada kullanılan 
tatlı kaşığı da 
çöpe atıldı.
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iııısMiiim 
hm Mimi!

Merkez Bankası'nın 
1 Ocak 2009'da 
çıkartacağı TL 
banknotlarıyla 
ilgili hazırlıklar 
bitiıyor. Yunus 
Emre'li 200'lük 
banknotlar da 
TL'lere eklenecek. 
Paradan altı, 
sıfır silinirken^ 
100 YTL'lik bön* 
knotların piyasaya 
sürülmesinin .. 
ardından şimdi de 
YTL'den TL'ye 
geçişte 200 TL'lik 
banknot geliyor. 
Merkez Bankası'nın, 
1 Ocak 2009'da 
tedavüle çıkacak

KİRALIK DAİRE

MANASTIRDA 2+1
ASANSÖRLÜ-KALORİFERLİ

KİRALIK DAİRE

GSM: 0.535 691 92 60
HM ABONE OLDUNUZ MU?
■MMIIPM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TL banknotlarıyla 
ilgili hazırlıkları son 
aşamaya geldi. 
Yılbaşından 
itibaren YTL'den 
TL'ye dönülecek 
ve 200 TL'lik ban
knot piyasaya 
çıkacak.
Ekim'de tanıtımı 
yapılacak TL 
banknotlar, 
yüksek güvenlik 
özellikleri 
taşıyacak.
Paralarda, 
Yunus Emre, 
Nene Hatun 
gibi isimlerin 
resimleri yer 
alacak.

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
KREŞTE TEMİZLİK İŞİERİMDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 

40 YAŞINI AŞMAMIŞ 
BMIMMim 

Manastıra oturanlar tercih edilir.

Tel: 51719 67
GEMİİK SİNEMA GÜNIÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı
HANCOCK
LANETLİ RUHLAR

Gemlik’te bulunan fabrikamızda 
çalıştırılmak üzere 

LİSE MEZUNU 
BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 

ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ve MADEN MÜHENDİSİ, 

VASIFSIZ BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR.

VERONA MERMER SAN.
Tel: (0.224) 514 20 21

(Rezervasyon 
M1513 53 21)

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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Sinan Özen, Ciirsuluları coşıurUu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bu yıl 2.'si gerçek
leştirilen 'Yeşil Beyaz 
Bursa Konserleri'nin 
üçüncü konuğu 
Sinan Özen, Gürsulu 
hayranlarının gön
lünü fethetti.
Büyükşehir Belediye 
si tarafından küresel 
ısınmaya dikkat çek
mek ve toplumu du 
yarlılığa davet etmek 
amacıyla düzenlenen 
konserler kapsamın
da Gürsu'da Celal 
Bey Parkı yanındaki 
meydanda sahneye 

f çıkan Sinan Özen, en 
beğenilen şarkılarını 
sevenleriyle birlikte 
söyledi.
Fantezi müziğin başa 
rıh ismi Sinan Özen, 
konserinde hem 
coştu hem de hayran 
(arını coşturdu. 
Ücretsiz olarak ger 
çekleştirilen konseri 
yoğun ilgiyle izleyen 
Gürsulular, ünlü 
şarkıcının hareketli

şarkılarına 
danslarıyla eşlik 
etti. Sanat yaşamın
da 20 yılı geride 
bıraktığını söyleyen 
Sinan Özen, 
hayranlarının 
sevgi gösterilerinin 
çok mutlu ettiğini ve 
çalışmalarına ilham 
verdiğini ifade etti. 
Bursa’ya ilk kez 
geldiğini dile getiren 
ünlü sanatçı, yak
laşık 7 bin kişinin 
izlediği konserde, 
sevenleriyle bol bol

sohbet etti ve 
fotoğraf çektirdi. 
Başkan Şahin’e 
özel şarkı 
Sahne performan 
sıyla hayranlarının 
alkış yağmuruna tut
tuğu ünlü sanatçı, 
kendi sini keyifle 
izleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şa hin ve eşi 
Neriman Şahin için 
de bir şarkı söyledi. 
Baş kan Şahin, 
konserin sonunda 
Özen'e çini vazo

armağan etti. Özcü de renkli konserde
Gürsu Belediye görüntüle rin sanatçıya çiçek
Başkanı Orhan yaşandığı vererek teşekkür etti.

II II o ıı

olgunsuz SATILIK DÜKKAN
Dkul öncesi ve 
Iköğretim çağındaki 
gocuklara hitap eden 
kırtasiye ve tekstil 
ürünlerini, satış 
incesi sağlık test- 
erinden geçiren 
Metro Toptancı 
Market, bu ürünlerin 
yüzde 17'sinin 
"uygunsuz" 
olduğunu belirledi. 
Metro Genel Müdürü 
Hakan Ergin, konuya 
ilişkin düzenlenen 
basın toplantısında, 
“Kullanılan ürün
lerde en büyük 
sorun kimyasal mad
delerdir” dedi.
Metro'nun pazar payı 
hakkında bilgi veren 
Hakan Ergin, 
“Türkiye'de kırtasiye 
pazar değerinin 1.1 
milyar olduğunu 
düşünüyoruz. Bunun 
yüzde 35'i okulla 
ilgili satışlardan, 
yüzde 65'i ise 
ofislerle ilgili 
satışlardan elde 
ediliyor. Metro'nun 
kırtasiyede Pazar 
payı yüzde 2 iken, 
zincirler arası 
piyasadaki Pazar 
payı yüzde 6” diye 
konuştu.
Okul öncesi ve 
ilköğretim çağındaki

çocukların kullandığı 
ürünler hakkında, 
risk analizi yaptık
larını kaydeden 
Ergin, konuşmasına 
şöyle devam etti: 
"Özellikle kalem, 
matara, silgi, boya, 
beslenme kabı, 
çorap, iç çamaşırı ve 
oyun hamuru gibi 
çocukların çok fazla 
kullandığı ürünleri 
inceledik ve 290 ayrı 
üründe test yaptık. 
Ürünlerin içinde 
fitalatlar, azo, 
kanserojen, allerjen 
boya maddeleri, 
ağır metaller, 
formaldehit ve 
ph gibi zararlı içerik
lerin var olup 
olmadığına dikkat 
ettik."

-“GIDA DIŞI 
ÜRÜNLERDE 
YETERİ KADAR 
SAĞLIK TESTLERİ 
YAPILMIYOR” 
Tüketicilerin daha 
çok gıda ürünlerinde 
sağlık standartlarına 
dikkat ettiğini, gıda 
dışı ürünlere çok 
önem vermediklerini 
belirten Hakan 
Ergin, “Gıda dışı 
ürünler de kimyasal 
maddelerden çok 
etkileniyor ve bunlar 
tüketici sağlığını 
ciddi şekilde tehdit 
ediyor" dedi. Gıda 
ürünlerinde kaliteli 
testler yapılırken, 
gıda dışı ürünlere 
yeteri kadar test 
yapılmadığına ve bir 
ilke imza attıklarına 

dikkat çeken Ergin, 
“Kimseyi karala
maya niyetimiz yok. 
Başka firmalar da bu 
tarz testler yapsın, 
memnun oluruz. 
Standartların art
masını, gelecek 
nesillerin sağlıklı 
olmasını istiyoruz”. 
Dedi. Zararlı 
kimyasal içerik bulu
nan ürünlerin 
oranının düşündük
lerinin üstünde çık
tığını ifade eden 
Ergin, bu zararlı 
ürünlerin sadece 
Uzakdoğu'dan 
gelmediğine, 
Avrupa'dan da 
geldiğini sözlerine 
ekledi.
-“ÇOCUKLARI 
KORUMA ALTINA 
ALMAYI 
HEDEFLİYORUZ” 
Teste tabii tuttukları 
ürünlerin zaten belli 
standartların 
üstünde olduğunu, 
buna rağmen fazla 
oranda tehlikeli 
ürüne rastladıklarını 
vurgulayan Ergin, 
sokaklarda satılan 
kayıt dışı ürünler de 
düşünülürse bu 
oranın daha çok 
artacağını ifade 
etti.

DEMİRSUBfiŞI MflHALlESİ 
1N0IÜ CADDE GİRİŞİNDE 

60 M2 SATILIK DÜKKAN 
Tel: 0 532 367 86 41
KfiŞ€D€ B€KL€M€K VOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

İİSAATTE 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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üzüm her derdedeva
Sarıgöl İlçe Tarım 
Mİüdürü Mehmet 
Toy, içersinde bol 
vitamin ve mineral 
barındıran üzümün 
bir çok hastalığın 
şifa kaynağı 
olduğunu söyledi. 
Sarıgöl Ovası'nın, 
dünyaca ünlü 
çekirdeksiz sofralık 
Sultaniye üzüm
lerinin şifa kaynağı 
olduğunu belirten 
Sarıgöl İlçe Tarım 
Müdürü Mehmet 
Toy, "Herkes günlük 
olarak 5-6 tane 
üzüm tüketse, 
enerji ihtiyacını 
karşılar."dedi. 
Üzümün insan 
sağlığına olan fay
dalarını anlatan 
Mehmet Toy, 
"Kullandığımız 

' ilaçların çoğunluğu, 
bitkilerden ve 
meyvelerden elde 
edilmektedir.
Sarıgöl Ovası'nda 
72 bin dekarlık alan 
üzerinde yetiştirilen 
sofralık Sultaniye 
üzümlerinin 
içersinde bulunan 
şeker, sodyum, 
demir, potasyum, 
kalsiyum gjty mad
delerin yanı sıra Â, 
B1, B2 ve C vita- 
minleri sayesinde 
üzüm adeta şifa

kaynağı duru
mundadır. Yaş 
üzüm rejim yapan
lar için iksirdir. Aynı 
zamanda dişlerin 
temizliğinde de 
önemli rol oyna
maktadır. Üzüm 
vücudun kan yapıcı 
özelliğini harekete 
geçirir. Âdeta enerji 
deposudur.”diye 
konuştu.
Üzümün sindirim 
sistemine de faydalı 
olduğunu kaydeden 
Mehmet Toy sözleri
ni şöyle sürdürdü: 
"Üzümlerin günlük 
olarak yenilmesi 
halinde sindirim 
sistemi düzenli 
olarak çalışır. Ayni 
zamanda çocukların 
zekâlarının 
gelişmesinde önem
li bir faktör olan 
üzüm kalp krizi 
riskini azaltmak
tadır. Üzüm 
karaciğer hastalık
ları ve kansızlığa 
iyi gelmektedir.
Üzümüm^aynı 

fczarttMTO yüksek 
tansiyonuma den- 
gelijjyttuğu tıbben 

r bilinmektedir.
Doğum kontrol 
haplarının yan etki
lerini de ortadan 
kaldıran tek ürün 
üzümdür."

Milli MIİİM İli» Milli İM
Uzmanlar, özellikle 

anaokulu, yuva ya 
da okula başlayan 
çocukların topluma 
açılırken bazı 
bulaşıcı hastalıklara 
da maruz kaldığını 
belirtiyor.
VKV Amerikan 
Hastanesi Pediatri 
Bölümü'nde görevli 
Dr. Sinan Mahir 
Kayıran, özellikle 
anaokulu, yuva ya 
da okula başlayan 
çocukların topluma 
açılırken ister iste
mez bulaşıcı 
hastalıklarla 
karşılaşma risk
lerinin arttığını ifade 
ederek, çocuklarda 
en sık görülen 
bulaşıcı hastalıkların 
başında viral üst 
solunum yolları 
hastalıklarının 
geldiğini söyledi. 
Dr. Kayıran, bunlar 
arasında öksürük, 
burun akıntısı, 
hapşırık, kulak ve 
boğaz ağrısı üst sol
unum yolu enfeksiy
onu bulguları 
olduğunu belirterek, 
"Bu tablonun 
çoğunda etken viral 
ajanlardır. Üst sol
unum yolu enfeksiy
onları öksürük- 

hapşırık esnasında 
havaya yayılır, 
çevredeki insanlaı 
nefes alırken bu 
enfeksiyon ajanlarını 
da vücutlarına alır. 
Bazen vücudumuz 
bu mikroorganiz
maların hastalık 
yapmasına izin ver
mez, bazen de 
hastalık oluşur. Grip 
aşısı korunmada 
faydalı olabilir.
Sigara içen ortamda 
yaşayan çocuklar 
üst solunum yolu 
enfeksiyonlarına 
daha sık yakalanır, 
anne sütü ile besle
nen çocuklarda ise 
üst solunum yolu 
enfeksiyonları daha 
azdır. Evde, kreşte, 
okulda ortak el-yüz 
havlusu kullanılma
malı, toplu yaşanan 
bu ortamlar sık 
havalandırmalıdır. 
Bazı bakteri enfek
siyonlarında da yük
sek ateşle birlikte 
benzer semptomlar 
görülebilir. Halk 
arasında beta 
mikrobu olarak bili
nen streptokok 
enfeksiyonları, 
böbreklerde ve 
kalpte iltihabi reak
siyonlar gibi tehlike

li komplikasyonlara 
neden olabilir. 
Çocukların özellikle 
ateşin eşlik ettiği üst 
solunum yolu enfek
siyonlarında doktor 
tarafından muayene
si gerekir. Viral 
enfeksiyonlarda isti
rahat, sıvı gıda 
aliminin arttırılması 
ve semptomları 
azaltıcı ilaçlarla 
takip planlanır, bak
teriye! enfeksiyon 
düşünüldüğünde 
antibiyotik tedavisi 
gerekir. Balgamlı 
öksürük, göğüste 
hırıltı, hızlı nefes 
alma, yüksek ateş, 
alt solunum yolların
da enfeksiyonu 
düşündürür. Bu 
durumda çocuğun 
en kısa zamanda 
doktor tarafından 
muayene edilmesi 
ve uygun tedavinin 
başlanması gerekir" 
diye konuştu.
"GASTROENTERİT 
KABUSUNUZ 
OLMASIN" 
Bulantı-kusma ve 
sık sulu dışkıla- 
manın gastroenterit 
tablosu bulguları 
olduğunu belirten 
Dr. Kayıran, "Çocuk
larda en sık gas- 

toenterit etkeni viral 
mikroorganizmalar 
özellikle de 
rotavirüsdür. Son 2 
yıldır rota virüs aşısı 
ülkemizde de mev
cut olup, yenidoğan 
döneminden sonra 
yapılabilmektedir. 
Gastroenterit tablo
sunda altın kural 
çocuğu bol sıvı gıda 
ile besleyerek, su 
suzluk gelişmesini 
önlemektir. Çocuk 
özellikle kanlı, 
mukuslu pis kokulu 
gaita yapıyorsa dok
tor tarafından 
muayene ve gaita 
analizi gerekir" dedi. 
Dr. Sinan Mahir 
Kayıran, bir grup 
hastalığın ateş gibi | 
nonspesifik bulgular 
dışında ciltte tipik 
döküntüler ile 1 |i 
seyrettiğini söyley
erek, "Bu hastalık- I 
ların nedeni virüs ve । 
bakteri enfeksiyon
larıdır ve toplumla 
temasın başladığı 
yaşlarda gorulur. 
Bazı döküntülü 
hastalıklara 
karşı geliştirilen 
ve koruyuculuğu 
oldukça yüksek 
olan aşılar vardır.” 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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
Anrtur 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 513 10 00
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

TAKSİLER

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

23 Ağustos 2008 Cumartesi 
SERİM ECZANESİ

24 Ağustos 2008 Pazar 
DEMİRİZ ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 ŞAYİ : 3143 
FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ÖZEL "İyi bir gelecek Aykent ile baslar"

AYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
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UZDE 86 BASARI
KAZANDIĞI OKULADI SOYADI 

MUSTAFA YILDIZ 
TAHA FURKAN ŞAHİN 
KEMAL YAĞIZ YÜCEL 
EMRE FIŞKIN 
KADİR YÜCE 
DENİZ ERGÜVEN 
HAKAN ÖZKARDEŞ 
MEHMET BERKER SEVİNÇ 
MEHMET CELAL ARKIŞ 
SAMET KEMAL AŞIK 
FATİH FURKAN TEMİR 
MELİKE SUBAŞI 
SERKAN DEHMEN

YALOVA TERMAL FEN LİSESİ
ÖZEL NİLÜFER FEN LİSESİ % 60 BURSLU
BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ
BURSA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
YALOVA ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ 
YALOVA ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ 
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ

6. SINIFLAR TÜRKİYE 
SBS BİRİNCİSİ SİNEM ARİS 

80 SORUDA 80 DOĞRU CEVAP 

500 TAM PUAN
7. SINIFLAR

İSMAİL FURKAN İNCEÇAM 

487,179 SBS PUANIYLA 
ORHANGAZİ VE GEMLİK BİRİNCİSİ

Gemlik - Orhangazi yolu 2, Km, Umurbey Paşabahçeler Mevkii Tel: 513 50 84



A 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

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

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

İncir yüzünden 
üaba-kız öldü
Bursa'da, iki kızı ile birlikte top 
ladığı incirleri tüccara yetiştir 
mek için sürat yapan babanın 
kullandığı otomobil, incir taciri 
nin son model, otomobiliyle 
çarpıştı. Haberi sayfa 8’de

9. Siyah Altın Zeytin Festivali folklor gösterileri, konserler ve açılışlarla sona eriyor 

HM İli lilMlIlI ■
21 Ağustos 2008 günü başlayan 9. Siyah Altın Zeytin Festivali etkinlikleri bu akşam sona ere
cek. Festival programı kapsamında, yabancı folklor ekiplerinin gösterileri, Kentsel Yaşam 
Merkezi’nin temel atma töreni, toplu sünnet şöleni ve festival yürüyüşü yapılırken, Gökhan 
Özen ve Sibel Can Gemlikli hayranlarıyla buluştu. Festival, bugün saat 21.oo'de iskele 
Meydanı’nda yabancı folklor ekiplerinin veda gösterileriyle son bulacak. Haberi 3 ve 4’de

Güne »akış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmall.com

Festival izlenimleri
9. Siyah Altın Gemlik Zeytin Festivali 

sona erdi.
Dün akşam ünlü solist Sibel Can, Festiva 

le damgasını vurdu.
21 Ağustos akşamı folklor gösterileriyle 

başlayan Festival beş gün sürdü.
Uzun bir festival programı bu..
Her gün folklor gösterisi ve üç büyük 

konser... Devamı sayfa 5’de

"Maliye Bakanlığı 
icraları acilen 

durdurmalı"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Odası 
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, 30 Temmuz'da öden- 
'mesi gereken geçici vergisini ödemeyen es 
nafın icraya verildiğini ifade ederek, Maliye 
Bakanlığı'nın icraları acilen durdurması ge 
rektiğini vurguladı. Haberi sayfa 7’de

Yaşar ye 
Gökhan Özen 
Gemliklileri 

coşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
bu yıl 2.'si gerçekleştirilen "Yeşil Beyaz 
Bursa Konserlerinin Gemlik ayağının ko 
nuğu Yaşar, cuma akşamı İskele Mey 

I danı’nda Gemlikli hayranlarına unutulmaz 
' bir akşam yaşattı. Siyah Altın Zeytin 
! Festivali halk konserlerine katılan Gökhan

Özen, cumartesi akşamı Festival alanını 
dolduran Gemliklileri coşturarak, gönül- 

I lerini fethetti. Haberi sayfa 12’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Ekonomik kriz...
Kapitalizmin "irsi hastalığı" ekonomik kriz, 

kapitalist üretim sürecinin kaçınılmaz bir evresi.
Dünya yine ciddi ve kısa vadede içinden çıkıl

ması olanaksız bir ekonomik krizin içindedir.
Bu krizler durduk yerde olmuyor doğal olarak..
Sayısız nedenleri var..
Akla ilk gelen masum nedenler;
Kaynak daralması..
Yönetim zaafiyeti..
Plansız ve denetimsiz nüfus artışı..
Asıl nedenler ise çok daha derin ve art niyet 

taşıyor;
Uluslararası şirketler krizi bilinçli olarak ulus

lara ve bireylere sırası geldikçe dayattıkları bir 
model biçimine dönüştürdüler..

İşi içinden çıkılmaz hale dönüştürdüklerinde 
"kriz" e başvuruyorlar.

Ülkemizde ve dünyada meydana gelen geliş 
meler, değişimler ve bunları belirleyen olaylar ve 
olgular, hemen her durumda bireylerin uzun dö 
nemli yaşantılarını belirliyor ve değiştiren 
sonuçlar veriyor..

IMF, Dünya Bankası gibi emperyalist finans 
kuruluşları, bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri ; . 
sürekli artan borç içinde tutarak ulusların eko 
nomik yazgılarına bilinçli olarak müdahale ediyor
lar..

Bu durum da , onların istedikleri zamanda, 
istedikleri malların ithalatının yapılmasını 
sağlayan zemini oluşturuyor.

Önce veriyorlar, sonra da bağımlı hale getiri 
yorlar..

Derken ihracatın ithalatı karşılama makası 
giderek ithalat yönünde açılıyor..

Üretim düşüyor..
Çarpık ve verimsiz olan bu gelişme ulusları 

IMF ve Dıınya Bankası'nın girdabında boğuyor.
Ekonomik gerçek, bundan sonra alınacak her 

dış borcun faizlerinin giderek artacağıdır.
Bunun somut ifadesi ise, artan dış borçlar ve 

sürekli yükselen dış borç ödemeleri.
İşte ıMF'nin garanti altına aldığı dış borç 

ödemeleri böylesine bir süreklilik içindedir.
Bütün bunların IMF'nin "istikrar tedbirlerinin 

tüm yükünün halka ödettirilmesinden başka bir 
anlamı olmadığı açıktır

Emperyalist ekonomilerin içine girdikleri aşıp 
üretim bunranı, kaçınılmaz olarak yeni ve büyük 
talep yaratılmasını gerektiriyor.

Bunun yolu, gerı-bıraktırılmış ülkelerin itha
latını artırmaktan geçiyor.

Ve her ithalat artışı yeni borçlanma olduğun
dan, aynı zamanda para-sermayenin faiz gelir
lerinde artış anlamına geliyor.

Bitmeyen dış borçların ana para ve faiz 
ödemelerinin sürekliliğinin sağlanmasının tek 
yolu, çalışabilir herkesin, verilebilir en düşük 
ücretten ve yapılabilir her işte çalıştırılmaları.

Bunu yaparken, olabildiğince az tüketmeleri 
de zorunludur.

Emperyalistlerin amaçlarına ulaşmasının en 
güvenilir yolu, fiyatlar ile ücretler arasındaki 
makası açmaktan geçiyor.

Yani olabilecek en düşük ücretle çalışan kitle 
ler ödenebilecek en yüksek fiyattan mal almak 
zorundadırlar.

Dışarıdan dayatılan ve içerideki işbirlikçilerle 
elele verilerek uygulanan ekonomik modelin 
sonunda ülke içi sanayi üretimi ile birlikte tarım
sal üretimin alabildiğine gerilemesi kaçınılmaz 
oluyor..

Üretimdeki bu gerilemenin doğal sonucu ise 
insanların yaşamlarını sürdürebilmek için çalışa
cak iş bulamamaları olarak ortaya çıkıyor.

Bütün sorun, ülkenin ve insanların bugün 
karşı karşıya olduğu bu ”yazgı”dan kurtulup kur
tulamayacağıdır.

Daha açık bir anlatımla bu yazgıyı tersine 
döndürme inancı ve isteğidir.

Her zaman olduğu gibi, ne denli “soyut”, ne 
denli “gerçek dışı”, ne denli “hayal” olarak nite
lenirse nitelensin, sorun, ciddi bir yapısal 
değişiklik sorunudur.

Türkiye'nin gerçek yazgısını değiştirecek olan 
atılım da budur.

Aslında; Türkiye her krizi aşacak bir altyapıya 
ve ilkeler bütününe sahip.. Atatürk'ün uyguladığı 
ekonomik modeli tüm sıayasal otoriteler benim- 
sese ve değişmez olarak belirlese sorun tümden 
çözülecek.. Çok uzağa gitmeye gerek yok..

Şimdi üniversite olan yerde yıllarca ülkenin 
ekonomisine katkılar sağlayan ve kentin sosyal 
yapısına yeni ufuklar açan Sunğipek Fabrikası'nın 
üretim yaptığı yılları anımsayalım yeter..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
tarafından 
her yıl düzenlen
mekte olan
Siyah 
Altın Zeytin 
Festivali etkinlikleri 
içinde ürünlerini 
tanıtan 
Marmarabirlik, 
kordon boyuna 
zeytin tanıtım 
standı açtı.
Özel hazırlanan 
küçük tip ve 
büyük tip 
zeytinleri vatan
daşlara ikram 
eden Marmarabirlik 
Genel Müdürü 
İsmail Muzaffer 
Eren, Birlik 
Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim 
Aksoy Gemlik 
Kooperatifi 
Başkanı Hüseyin 
Peker, küçük 
paketler içinde

zeytin tanıtım 
poşetleri dağıttılar. 
Hazırlanan 
stantta, 
Marmarabirlik'in 
kendi ürünleri 
olan salamura

siyah zeytin, az 
tuzlu siyah zeytin, 
zeytin ezmesi, 
zeytinyağı 
çeşitleri vatan
daşlara tanıtıldı. 
Festival etkinlik

lerinde ilk kez 
stant açan 
Marmarabirlik'in 
bu girişimi özellikle 
festival için ilçeye 
gelen yabancıların 
büyük ilgisini çekti.

baytaş' www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI | MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 

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

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

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

150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

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


HABER Sayfa 325 Ağustos 2008 Pazartesi

9. Siyah Altın Zeytin Festivali folklor gösterileri, 
konserler ve açılışlarla sona eriyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Siyah Altın Zeytin 
Festivali etkinlikleri 
kapsamında düzen
lenen Festival 
yürüyüşü istiklal 
Caddesi'ni bayram 
yerine çevirdi. 
Sahil Devlet 
Hastanesi önünden 
Mehmet Takımı 
eşliğinde başlayan 
yürüyüşe, 
Osmangazi Görsel 
Folklor ekibinin yani 
sıra Gemlik'te bulu
nan yabancı ekip
lerinde katılmaları 
renkli görüntülere 
sahne oldu.
Yürüyüşe Belediye 
tarafından sünnet 
ettirilen çocuklar 
ve aileleriyle birlikte 
katılan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, evlerden 
atılan konfeti 
yağmuru 
altında yürüdü. 
Yaklaşık 30 dakika 
süren festival 
yürüyüşüne, yabancı 
folklor ekiplerinin 
yanı sıra AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
ile belediye meclis 
üyeleri, kardeş 
şehir Navodarı 
Belediye Başkan 
yardımcısı Kelaru 
Florin ve meclis 
üyeleri ile vatan
daşlar katıldı.
Yürüyüşe katılan 
folklor ekiplerinin 
İstiklal Caddesi 
boyunca süren 
festival yürüyüşün 
de sergiledikleri 
birbirinden güzel 
oyunlara yol 
kenarında ve apart
manların balkon 
ve pencerelerinden 
şenliği izleyen 
vatandaşlar 
tarafından konfeti 
yağmuruna tutularak 
alkışlandılar.
Coşkulu ve renkli 
görüntülerin 
yaşandığı Festival 
Yürüyüşü iskele 
Meydam’nda 
son buldu.
Festival yürüyü 
şünden sonra 
Gemlik Belediye 
si’nin geleneksel 
hale getirdiği 
toplu sünnet 
şöleni yapıldı. 35

çocuk belediye 
tarafından sünnet

ettirildikten sonra, misafirlere pilav ve
mevlit okundu, ayran ikram edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Dişliler çoook !....
Sistematik soygun var, ey vatandaş 

larım..
Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban 

Dişli’nin
Silivri’de taşı toprağı altına çeviren imar 

değişikliği sihirbazlığı ardından milletçe 
sistematik bir soyguna tabi tutulduğumuz 
gerçeğini gözlerimizin önüne serildi...

Dürüst insanların yaptığı açıklamalarda, 
Dört yılda, sadece İstanbul’da Dişli’nin 

yaptığına benzer 4 bin imar tadilâtı geçmiş 
belediye meclisinden.

İktidar partisi ölü evine benziyor.
Ne ses ne nefes.
Dut yemiş bülbül gibi susuyorlar.
Ben size bir şey söyleyeyim..
Rezaletin ortaya çıkması, imar planı 

değişikliklerinden üreyen bu zenginlik kay- 
î n,iğinin kurumasına sebep olabilir mi? 
| Hayır, hayır bin kere hayır.
I Bu iş o kadar tatlı ki ,altın yumurtlayan 
ı tavuk misali.

Bir koy, bin kazan.. (Tabidir ki haksız 
kazanç)

Herkes .merak ve korku içinde.
Dişli’nin istifasının isteneceğini umanlar 

hayal kuruyorlar.
Dokunamazlar...
Adam normal saydıkları işi yapıyor
Milleti, yetimi, gariban-fakir halkımı 

soyuyor..
Bana kalırsa Başbakan en fazla surat 

asacak, yardımcısına kızmış gibi sesini 
yükselterek, millete poz yapacak

“Şaban efendi kardeşim, bir daha imar 
işlerine burnunu sokma” uyarısı yapacak
tır.

Sonra TV’lere çıkıp “Temiz Eller” operas 
yonu başlattıklarının ve yetim haklarına 
uzanan elleri keseceklerinin müjdesini geri 
le gerile, gözümüzün içine bakarak yalan 
söylüyecektir belki!

Bu lâflara karnımız doydu.
Yeter artık...
Dinci medyanın utanma duygusunu 

yitirmemiş bazı kalemleri bile Başbakan’ın 
suskunluğunu, ayıplıyor yadırgadıklarını 
belli etmeye çalışıyorlar.

Şaban Dişli’yi partiden atsanız 
.dokunulmazlığını kaldırsanız Türk adliye- 
sine teslim etseniz olmuyor mu?

Hayır çünkü Dişli, çarktan bağımsız bir 
dişli değildir.

Uğradığı bir “iş kazası”dır ve böyle 
birinin cezalandırılması, onun kızgınlıkla 
bütün sistemi ifşa etmesi, açıklama yap- 

! ması tehlikesini beraberinde getirebilir.
Ayrıca da böyle bir yasaları işletmeye, 

soyguncuları yakalayacak iktidarı mecbur 
edecek güçte kamuoyu yaratma şansını 
Türkiye kaybetmiştir.

Türkiye uykuda.
AKP iktidarında iyi uykular..
AKP iktidarı, devlet gücünü öylesine 

acımasız kullanıyor ki, tepki göstermek 
ihtiyacı hissedenler, namuslu insanlar ya 
korkarak susuyor ya da yok ediliyor.

Örnek mi...
Devlet Denetim Elemanları Derneği 

Genel Başkanı Atılay Ergüven “Son 
dönemlerde devletin her kademesinde yol
suzlukların arttığım” söylemişti.

Bunu söylediği gün Sağlık Bakanlığı’n 
da başmüfettişti.

Şimdi PolatlI’da “ayniyat saymam”... 
yaptılar..

Buna siz vatanını sevenler ne diyor
sunuz?

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Belediye 35 çocuğu sünnet ettirin
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
si'nin geleneksel 
olarak her yıl 
düzenlediği sünnet 
şöleninde, 35 çocuk 
sünnet oldu.
İskele Meydam'nda 
bulunan Dilek ve 
Grup Çay bahçele 
rinde düzenlenen 
9. sünnet şöleninde 
35 çocuk erkekliğe 
adım attılar.
Cumartesi günü 
motorla yapılan 
deniz gezisinin 
ardından 
başlayan festival 
yürüyüşünde 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yanında yürüyen 
sünnet çocukları 
ve aileleri mutluluk
larını yol boyunda 
onları alkışlayan 
vatandaşlarla 
paylaştılar.
Çay bahçelerinde 
toplanan misafirlerin 
de katılımıyla

başlayan sünnet 
şöleninde, kuran 
okundu ve dualar 
eşliğinde Sevgi 
Sünnet Sarayı 
ekibi tarafından 
35 çocuk 
sünnet edildi;
Şölende konuşan

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
dokuz yıl önce 
başlattıkları bu 
güzel faaliyetin eşi 
emsali olmadığını 
belirterek, "Bu 
çocuklarımız eşi 
emsali olmayan

bu şöleni hayat
larının en güzel 
günleri olarak 
anacaklardır. Biz 
bu şöleni adeta 
uluslararası hale 
dönüştürdük, 
her kes sünnet 
yapar ama bizim

gibi festival 
yürüyüşüyle 
yapamaz. Herkes 
bunu bilsin, 
Gemlik her şeyin 
en güzeline layıktır. 
Benimle başlayan 
bu güzel şölen 
inşallah benden 

sonra da 
güzelliklerle 
devam etsin" 
şeklinde konuştu. 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, daha 
sonra sünnet 
çocuklarını ve 
ailelerini tek tek 
ziyaret ederek, 
geçmiş olsun 
dileklerini iletti 
ve çocuklara 
çeşitli hediyeler 
verdi.

ŞAHİN’DEN 
SÜNNET 
ÇOCUKLARINA 
KOL SAATİ 
Öte yandan, 
Festival 
kapsamında yapılan i 
kortej yürüyüşüne 
katılan AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ve teşkilat 
mensupları, 
belediye tarafından 
sünnet ettirilen 
35 çocuğa saat 
hediye ettiler.
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Toplu aürüsmeierin 3. turu hunün ELEMAN ARAMIYOR
Hükümet ile memur 
sendikaları arasın
daki toplu görüşme 
lerin 3. turu bugün 
yapılacak.
Başbakanlık Merkez 
Bina'daki toplantı, 
saat 10.30’da 
başlayacak. Devlet 
Bakanı Murat Başes 
gioğlu'nun başkanlık 
edeceği toplantıya, 
Kamu İşveren Kuru 
lu üyeleri, Türkiye 
Kamu-Sen Genel 
Başkanı Bircan 
Akyıldız, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ah 
met Gündoğdu, 
yetkili sendikaların 
genel başkanları, 
sendikaların uzman- 

I lan ve bürokratlar 
katılacak.

Taraflar kararlaştın 
lan gündem doğrul
tusunda, "mali ve 
sosyal haklar", "geç 
miş yıllara ilişkin 
mutabakat altına alı
nan konuların değer
lendirilmesi, çalışma 
şartlarının iyileştir
ilmesi, her statüdeki 
personelin sorunları 
ve özelleştirme uy 
gulamasından kay
naklanan problem
ler" ile "sendikal ve 
demokratik haklar" 
konularında oluştu
rulan komisyonların 
raporlarını değer
lendirecek.
Türkiye Kamu-Sen, 
en düşük memur 
maaşının açlık 
sınırının üzerine 

çekilmesini istiyor. 
Konfederasyon bu ’ 
amaçla gelecek yıl 
altışar aylık iki dö 
nem halinde taban 
ayığına yansıyacak 
şekilde tüm memur 
lara brüt 100'er, net 
75'er YTL olmak 
üzere toplam net 150 
YTL zam yapılması 
nı, maaş katsayıları 
ile yan ödeme kat
sayısının da iki dö 
nem halinde yüzde 
5'er artırılmasını 
talep ediyor.
Konfederasyon ayrı
ca, sendika üyesi 
memurlara 50 YTL 
"toplu görüşme 
ikramiyesi" verilme 
sini istiyor.
Memur-Sen ise

bekar, en düşük de 
recedeki memur 
maaşının 1301 
YTL'ye, evli, iki ço 
cuklu ve eşi çalışma 
yan memurun maa 
şının 1461 YTL'ye 
yükseltilmesini talep 
ediyor. Her iki kon
federasyon da eş, 
çocuk, Kira yardımı, 
ek gösterge gibi 
konularda da deği 
şen miktarlarda 
iyileştirmeye gidilme 
sini istiyor. Türkiye 
Kamu-Sen üyeleri, 
konfederasyon 
yönetim kurulu 
kararı doğrultusun
da, 3. tur görüşme ' 
lerin ardından eylem 
programını hayata 
geçirecek.

EN AZ LİSE MEZUNU, 
UVORL-EKCEIl 

PROGRAMLARINA HAKİM, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

EHLİYETİ OLAN, 
SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN, 
ERKEK SATIŞ PAZARLAMA 

ELAMANI ALINACAKTIR
(1 adet fotoğraf ile şahsen başvurulması gerekmektedir.) 

TURFAN SAN. LTD. ŞTİ.
TEL: 514 28 06

■
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Festival izlenimleri....
Giderek yaklaşan yerel 

seçimler nedeniyle Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
görevinin ikinci döneminin 
sonuna yaklaştıkça, hizmet 
atağını arttırıyor.

5+5 yıl süren bu dönemin 
sonu yaklaştıkça belediyeden 
projeler ard arda geliyor.

Ramazan öncesine alınan festival ise bu 
hizmetlerin tanıtımı açısından da bir fırsattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in katılımı ile Başkanın Mega Proje 
/erinden Dereboyu’ndaki Kentsel Yaşam 
Merkezi’nin temeli atıldı.

Sırada Manastır’a doğru dolgusu yapılan 
alanın kara bölümünün düzenlemesi var.

Deniz içine fıskiyelerin konması var.
Yerleşke içinde yapılan Tıp Fakültesi polik

liniği ve öğrenci yurdunun temelinin atıl
ması gelecek.
Asıl büyük proje ise Denizcilik 

Fakültesi’nin yapımı...
Sonra Çarşı Meydam’ndaki alışveriş 

merkezinin açılışı, bazı yolların trafiğe kapa 
tılarak yayalara tahsis edilmesi, Kent 
Müzesi’nin temelinin atılması, Manastır’a 
Balık Lokantası yapımı gibi birçok proje 
sırada bekliyor.

Zeytin Festivali’nde zeytin yok diye eleşe- 
tirmiştim.

Gerçek de öyle oldu.
Birkaç zeytin tanımının yapıldığı standa ve 

vatandaşlara dağıtılan küçük zeytin paket
lerinden başka bu festivalde zeytin yoktu.

Zeytin sahneye çıkan sanatçılara armağan

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

edildi.
Belki en büyük tanıtım bu sırada yapıldı.
Festival etkinlikleri arasında bulunan sün

net cemiyeti ve motor gezisini çıkarırsanız 
geriye işin eğlence bölümü kalıyor.

Folklor gösterileri bir kültür hizmetidir.
Yurt içinden ve dışarıdan gelen ulusların 

yöresel oyunlarının tanıtımıdır.
Bu yıl Kardeş şehir Navodari den Romen 

ekibi gelmedi.
Yerine Köstence’de yaşayan Dobruca 

Türklerinin folklor ekipleri ilk kez geldiler.
Giyimleriyle, şarkılarıyla bizden oldukları

her halleriyle belliydi.
Folklor gösterilerine gösterilen ilgi 

her zamanki gibi büyük olmadı.
Gökhan Özen konseri ile 

Büyükşehir Belediyesi’nin Yaşar 
konserleri her zamanki gibi coşkulu 
oldu.

Gemlikliler televizyonlarda izledik
leri genç popçuları ilçede izleme fır

satını buldular.
Tabi Sibel Can finali en görkemlisi.
Sibel Can her kesime hitap eden bir 

sanatçı.
İki yıl önce Küçük Kumla Yaz Şenliklerine 

gelmişti.
Gemlik’e ilk kez geldi ve gönülleri fethetti. 

Festivallere böylece konserler damgasını 
vurdu.

Cumartesi günü yapılan festival yürüyü 
şünde halk yoktu.

Birkaç Belediye Meclis üyesi, AKP İlçe 
örgütü ile sınırlı bir kalabalık ile geleneksel 
yürüyüş yapıldı.

Başkan Mehmet Turgut, konserlerden 
topladığı ilgi ile sonuçtan memnun.

Halk eğlence istiyor düşüncesiyle yapılan 
festivaller konserlerle bu amaca cevap veri 
yor.

Gerisi önemli değil.
Zeytin festivalin adında yine simge olarak 

kaldı.
Halk sonuçtan memnun.
Sibel’i, Yaşar’ı ve Gökhan Özen’i izledi.
Bu hava ile bir yıl durumu idare ederler.
Seneye 10. Siyah Altın Zeytin Festivali’nde 

buluşmak üzere diyorum.

eAYRAKKRTASlYB K
Halit BAYRAK

PLAN KOPYA & DİJİTAL RENKLİ BASKI
- OZALİT ÇEKİMİ 
- AO PLAN KOPYA ÇEKİMİ 
- CAD PROGRAMLARINDAN ÇIKTI 
-PLOTTER ÇIKTI (En 1070 mm] 
-AO RENKLİ PLOTTER ÇIKTI 
-POSTER DASKI (İç mekan) 
-RENKLİ FOTOKOPİ (A4-A3) 
-FOTOĞRAF ÇOĞALTMA 
-T-SHIRT TRANSFER DASKI 
-SPİRAL CİLTLEME
- PVC SICAK KPLAMA (A4-A3)
- ASETAT VE AYDINGERE RENKLİ DASKI 
- OKUL VE OFİS KIRTASİYE ÇEŞİTLERİ

Hamidiye Mah. Katlı Otopark altı Yeni Çarşı No: 16 
Tel A Fax: 512 18 57 GEMLİK

BİZDEN FİYAT ALMADAN 
ABACINIZI SİGOBTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE 

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ 
AYRICA TURA5SİST İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ 

UYGUNFİYflTLflR YENİ UYGULAMAYA KONULAN
ÖĞRETMENLER, KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERBEST TARİFESİ 

DOKTORLARVEOYAKMENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA
AYRICAÖZELİNDİRİMLER UYGUN FİYAT VE

ııalmuıoıiKlTliuılııtDlıııiTiıuiTmnRiıuı
DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER RRANŞLAR VE 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SIZ DEĞERLİ GEMLİK HALKINA DUYURULUR
Merkez:OrhangaziCıi. Halli Otopark karşısı GEMLİK Tel:513 33 96
Şube: Gürle İş Merkezi No: 24 GENLİK Tel: 514 35 86
Şube: Gürle iş Merkezi NO: 37 GEMLİK Tel: 51416 90

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik'te yaşayan 
Farozlular'ın asker 
uğurlama gecesine 
katılan AKP İlçe 
Başkanı Enyer Şahin 
ve Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Osman Durdu aske 
re gidecek olan genç 
lere Kur'an-ı Kerim 
ve Türk Bayrağı 
hediye ettiler. 
Gemlik'te yaşayan 
Faroz Köyleri askere 
gidecek olan köylü
leri için asker 
gecesi düzenledi. 
Çınar İlköğretim 
Okulu’nda düzenle
nen asker uğurlama 
gecesine AKP İlçe 
Başkanı Enver Şa 
hin, AKP Yürütme 
Kurulu Üyeleri, İl 
Genel Meclisi ve be 
lediye meclis üyele 
ri, MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, Gemlik 
Ülkü Ocakları Başka 
nı Osman Durdu, 
aileleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Şehitlerimize 1 daki 
kalık saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile 
başlayan gecede, 
askere gidecek aday 
lar adına açıklama 
yapan Erkan 
Elikesik, arkadaşla 
rıyla birlikte askere

gittikleri için gururlu 
ve mutlu olduklarını 
söyledi. Bu gecede 
bizleri yalnız bırak
mayan Enver Şahin 
ile protokol üyeleri 
ne, ailelerine ve 
vatandaşlara teşek 
kür eden Elikesik, 
"Sîzler yataklarınız
da rahat uyuyunuz. 
Bizler vatanımızı 
beklemeye 
gidiyoruz” dedi.
Vatanı beklemeye 
giden askerlere 
teşekkür eden Gem 
lik Ülkü Ocakları Baş 
kanı Osman Dudu, 
her Türk gencin as 
kertik görevini yerine 
getirdiği gibi şimdi 
de bu asker adayla 
rın görevlerini yap
maya gittiğini belirte 
rek, askere gidecek 
olanlara hayırlı tes 
kereler diledi.

MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ise yaptığı konuşma
da askere gidecek 
olanların bir araya 
gelerek düzenledik
leri bu anlamlı gece 
de bulunmaktan 
dolayı mutlu 
olduğunu söyledi. 
Askere gidecek 
olan gençlerimizin 
gecesinde teşkilat 
olarak bulunmaktan 
dolayı mutlu olduk
larını kaydeden AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, "Güle oynaya 
gönderdiğimiz genç
lerin şahsında bu 
Kutsal görevlerinde 
tüm askerlerimizin 
sağ salim vatan 
savunmasında 
yerlerini almalarını 
ve sevdiklerine 
sağ salim kavuş
malarını diliyoruz.

Bu işin kutsallığını 
bu gençler çok 
iyi biliyorlar ve 
görevlerini hakkıyla 
yerine getirecek
lerdir. Va tan size 
minnettar" dedi. 
Konuşmaların ardın
dan askere gidecek 
olan gençlere 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Osman Durdu, 
Kur'an-ı Kerim ve 
Türk bayrağı 
hediye ettiler. 
Bayrakları öperek 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in 
elinden alan gençler 
de bayrağı öperek 
teslim aldılar ve 
hakkıyla bu bayrak
ları ve Kur'an-ı 
Kerimi taşıyacak
larını ifade ettiler. 
Tören Yöresel 
sanatçı Yusuf 
Tepe ve piyanist 
Bayram'ın şarkıları, 
tür küleri ve oyun 
hava larıyla devam 
etti. Askere gidecek 
gençler oyun hava 
larıyla gönüllerince 
eğlendiler ve 
oynadılar. Gençlerin 
eğlencesine daha 
sonra vatandaşlar 
da katıldı.

SGK: Yeniden 
yapılandırmada 
son gün 8 Eylül'!

Sosyal Sigortalar 
Kurumu, sigortalı 
ve işverenlerin 
sosyal güvenlik 
borçlarının 
yeniden yapılandır
masında 
20 günlük ikinci 
başvuru sürecinin 
8 Eylül'de sona ere
ceğini bildirdi. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'ndan 
yapılan açıklamada, 
28 Temmuz'da 
sona eren yeniden 
yapılandırma 
sürecinde bazı 
borçluların 
işlemlerini 
yetiştiremediği 
belirtilerek, 
19 Ağustos'tan 
itibaren 
borçların yeniden 
yapılandırma

| başvuru süresinin 
। 20 gün daha uza

tıldığı hatırlatıldı. 
Son başvurunun 
8 Eylül olduğuna 
vurgulanan 
açıklamada, 
ödemelerin 

peşin yapılması 
durumunda 
gecikme zammı 
ve gecikme 
faizinin yüzde 
80'nin, 12 aya 
kadar taksit 
seçeneğinde ise 
gecikme zammı 
ve gecikme faizinin 
yüzde 50'sinin 
silineceği 
kaydedildi.
Peşin ödemelerin | 
ve ilk taksitlerin 
ödeme süresinin 
yapılandırma 
müracaatını 
izleyen ayın 
sonuna kadar 
olduğu belirtilirken, 
“28 Temmuz'da 
sona eren yeniden 
yapılandırma 
kapsamında 
ihya edilen 
borçlarla birlikte 
26 milyar YTL 
civarında olan 
SGK'nın alacağının 
20.7 milyar 
YTL'si yeniden 
yapılandırıldı” 
denildi.

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 

ve EKONOMİK İMSAKİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
i ® SSSSBS

< i 4... ....L—î S--? .■ w?„•, te W]
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Körfez Ofset
1 GÜNDE İMSAKİYE BASILIR 1

35 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ.

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Nı
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 
3:3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 5133595
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"Maliye Bakanlığı icraları 'Ceı'lekonıısnıaniîicezası%392arnı
acilen durdurmalı"

Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Odası 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, 30 
Temmuz'da öden
mesi gereken 
geçici vergisini 
ödemeyen esnafın 
icraya verildiğini 
ifade ederek, 
Maliye Bakanlığı'nın 
icraları acilen 
durdurması 
gerektiğini 
vurguladı.
TESK Başkanı 
Palandöken 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'nin 
akaryakıttaki 
yüzde 59.7'lik 
vergi ve harç 
oranları ile rekor 
kırdığını belirterek, 
“Türkiye 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
litre fiyatı vergilerle 
birlikte 1.91 euroyu 
bularak, 27 
AB ülkesini 
geride bıraktı.
Yüksek vergiler 
hem rekabeti 
tahribat ediyor 
hem de kaçak 
akaryakıtı teşvik 
ediyor” dedi.

-“KAMYONCULAR 
İÇİN İYİLEŞTİRME 
YAPILMALI”- 
Kamyoncu esnafın 
zor günler geçirdiği
ni anlatan Palandö 
ken, Türkiye'deki 
yaklaşık 750 bin 
kamyoncunun üçte 
ikisinin takoza çek
ildiğini ifade etti. 
Çalışan üçte birlik 
kısmının çoğunun 
ise yanmış yağ kul
landığını kaydetti. 
Hükümetin acilen 
kamyoncu esnafı 
için iyileştirme 
yapması gerektiğini 
ifade eden 
Palandöken, 
çiftçilere, hava 
ve deniz yoluna 
yapılan iyileştirme 
lerden mutlaka 
nakliyecilerinde 
yararlanması 
gerektiğini 
vurguladı.
-“YENİ BİR KAOS 
OLUŞTURULMA- 
MALI”- 
Öte yandan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
esnafın durumunun 
iyileştirilmesi 
için çalışmaların 
hızlandırılmasını 

isterken, Maliye 
Bakanlığı'nın ise 
Başbakanın 
talimatlarına 
aykırı hareket 
ederek esnaf ve 
sanatkarları icraya 
verdiğini belirten 
Palandöken, 
şöyle devam etti: 
“30 Temmuz'da 
ödenmesi gereken 
geçici vergisini 
ödemeyen esnaf 
şu anda icraya 
verilmiş durumda. 
Daha üzerinden 
20 gün geçmeden 
deli dumrul misali 
icraya verilen 
esnaf ne yapacağını 
şaşırmış vaziyette. 
Kimse borcunu 
inkar etmiyor. 
Ancak, Türkiye'deki 
ekonomik şartlar 
ve yaşanan son 
siyasi gelişmeler 
ortada. Daha bu 
şartlar iyileşmeden 
insanları icraya 
verip veni bir kaos 
oluşturmanın bir 
anlamı yok.
Maliye Bakanlığı'nın 
direktifleri ile 
bu icraların 
durdurulmasını 
istiyoruz.”

Trafik cezası alan
ların sayısı 2008'in 
ilk 7 ayında, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 392'lc e 
varan oranlarda 
arttı.
EmniyetGenel 
Müdürlüğü Trafik 
Hizmetleri Başkan 
hğı'ndan alınan 
bilgiye göre, trafik 
kurallarını ihlal ettiği 
için bu yılın ilk 7 
ayında toplam 
4 milyon 920 bin 
911 sürücü ve 
yayaya ceza

Bunaltıcı sıcaklar sürecek
Ağustos'un kavuru
cu sıcağı bunaltıyor. 
Hafta sonunu da 
bunaltıcı sıcaklarla 
geçiren Türkiye son 
7 yılın en sıcak Ağus 
tos ayını yaşıyor. 
En son 2001 yılında 
bu şekilde aşırı 
sıcaklar yaşanmıştı. 
Aradan geçen 7 yılın 
diuınuan, kavurucu 
Ağustos geri döndü. 
Sıcaklık, mevsim nor 
mallerinin 3 ila 5 
derece üstünde 
seyrediyor. Son 
durumu değer

kesildi.Bu kapsam
da, araç kullanırken 
cep telefonuyla * 
konuştuğu için 
ceza alan sürücü 
sayısı 24 bin 

lendiren Hava Tah 
min Uzmanı Yusuf 
Ziya Yavuz, "İstan
bul'da önümüzdeki 
günlerde 31-32 dere 
ce sıcaklık bekliyo 
ruz. Bu da uzun yıl
lar ortalamasında 3- 
4 derece üzerinde sı 
caklıklar olduğunu 
gösteriyor. Aynı şe 
kıide ÂnKarada da 
Ağustos ayının uzun 
yıllar ortalaması 30 
derece. Pazartesi 
günü Ankara'da 36 
derece sıcaklık bek
liyoruz" dedi.

609'dan 121 bin 
190'a, alkollü 
araç kullananların 
sayısı 58 bin 
894'ten 80 bin 663'e 
yükseldi.

Sıcak hava hafta için 
de de etkisini sürdü 
recek. İç Anadolu, 
Ege, Marmara ve 
Akdeniz Bölgelerin 
de sıcaklıklar 32 de 
recenin üzerinde 
olacak. Bugün 
Doğu Karadeniz 
ile Akdeniz'in 
doğusunda kısa 
sureli sağanak 
yağış bekleniyor. 
Bu yağış etkili 
olmayacak, ancak 
her iki bölgede de 
havanın serinlemesi
ni sağlayacak.

Özdilek İnsan Kaynakları

Gemlik Alışveriş Merkezlerimizde 
Görevlendirilmek Üzere;
• Satış Elemanı / Reyon Elemanı / Kasiyer

- En az Lise mezunu,
- Dinamik, güler yüzlü, diksiyonu düzgün,
- Takım çalışmasına yatkın,
- 27 yaşını aşmamış,
- Bay / Bayan.

• Garson / Komi

- Tercihen Lise mezunu, 
- 30 yaşını aşmamış, 
- Bay.

• Güvenlik Görevlisi

- Lise mezunu,
- 5188 Sayılı Kanun kapsamında Silahlı Güvenlik Sertifikası sahibi,
- Tercihen güvenlik konusunda deneyimli,
- 30 yaşını aşmamış,
- Askerlik hizmetini tamamlamış, bay.

Müracaatların 1 adet fotoğraf ile şahsen aşağıdaki adrese yapılması rica olunur.
Başvurular gizli tutulacaktır.

Özdilek A.Ş.
Gemlik AVM
Yalova Yolu 1.km / GEMLİK ÖztffİVelc

Özdlleh'ten 
ramazanda Karagöz 

Hacivat gösterisi

। Gemlik Özdilek Alışveriş Merkezi’nden ya 
! pılan açıklamada, 1 Eylül 2008 günü baş 
layacak olan ramazanda her gün çocuklar

1 için Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gös- 
] terisi yapılacağını bildirildi.
Özdilek Müşteri Danışmanı Funda Kutlu 
tarafından yapılan açıklamada, ramazan ayı 

l boyunca her Cuma ve Cumartesi günleri 
' saat 21.oo’de çocuklar için Karagöz ve 
Hacivat gösterisi yapılacağını söyledi. 

। Kutlu, tüm çocukları gösteriyi izlemeye 
davet etti.
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Bursa da silahlı
saldırı: 2 yaralı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir işyerine gelen 
otomobilli 2 kişi, 
silahla 2 kişiyi 
vurarak kaçtı. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başla 
tırken, yaralılardan 
birisinin sağlık 
durumunun 
ciddiyetini 
kuruduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ulus 
Mahallesi Özdilek 
Caddesi üzerinde 
Fuat A.'ya (20) ait 
işyerine otomobille 
gelen Cahit K. (29) 
ve Esat S. (26) 
işyerindeki Sevda 
E.'e (19) hakaret 
etmeye başladı. 
Çıkan tartışmaya 
Fuat A. müdahele 
etmek istedi. Bu 
sırada Cahit K. 
isimli zanlı, arkada 
şı Esat S.'den alıdğı 
tabancayla iki el 
ateş etti. Fuat A.

yaralanırken, zan
lılar kaçmaya 
başladı.
Erkan Y. (19) isimli 
kişi de zanlıları 
kovalamak isterken 
zanlıların açtığı 
ateş sonrası yara
landı. Yaralılar has
taneye kaldırıldı. 
Olay yerinden 
kaçan zanlıların 
yakalanması için 
polis soruşturma 
başlattı. Hastaneye 
kaldırılan yaralılar
dan Fuat A.'nın 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu öğre
nilirken, diğer yaralı 
Erkan Y.'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirtildi. 
Olay sonrası polise 
başvuran Hakkı Ş., 
olay sırasında 
evinin camına kur 
şun isabet ettiğini 
söyleyerek zanlılar
dan şikayetçi 
olduğunu kaydetti

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

İncir yüzünden baba-kız öldü
Bursa'da, iki kızı 
ile birlikte topladığı 
incirleri tüccara 
yetiştirmek için 
sürat yapan 
babanın kullandığı 
otomobil, incir 
tacirinin son 
model otomobiliyle 
çarpıştı.
Küçük kızıyla 
birlikte ölen 
babanın diğer 
kızı ise hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Avdancık 
köyünde ikamet 
eden Hüseyin 
Serim (40), dün saat 
11.00 sıralarında 
kızları Hilal (14) ve 
Merve (5) ile birlikte 
tarlaya incir topla
maya gitti. Baba 
Hüseyin Serim, 
topladıkları 
ihracattık incirleri

köyde öğleye 
kadar alım yapan 
tüccara yetiştirmek 
için sürat yaptı.
Avdancık ile 
Seçköy arasındaki 
Değirmendere 
mevkiinde şerit 
ihlali yaptığı belir
tilen Serim'in 
kullandığı 16 FP 
904 plakalı otomobil,

Selçukgazi'deki 
soğuk hava 
deposuna giden 
incir tüccarı 
Şenol Yavuz'un 
kullandığı 07 AK 
664 plakalı lüks 
otomobille çarpıştı. 
Kafa kafaya 
çarpışan iki otomo
bilde bulunan 
baba ile iki kızı

ağır yaralanırken, 
diğer otomobilin 
sürücüsü Yavuz'u 
hava yastığı 
kurtardı. Köy 
sakinleri tarafından 
hemen Demirtaş 
Polikliniği'ne 
kaldırılan baba 
Hüseyin ve 5 
yaşındaki kızı 
Merve Serim 
hayatını kaybetti. 
Özel bir hastaneye 
kaldırılan Şenol 
Yavuz ile Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 
14 yaşındaki 
Hilal Serim'in 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Jandarma kaza 
mahallinde 
inceleme yaparken, 
savcılık olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Bodrum’da otelde patlama: 2 yaralı
MUĞLA'nın Bodrum 
İlçesi'nde, 3 yıldızlı] 
otelinbuhar kazınm
an meydana gelen

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGC BROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
_ _ _ _ _ Kayıkhane’de eşyalı talebeye Kiralık ev (Deniz kenarı)_ _ _ _ _ _ _ j| 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçi nde) Yen i Devlet Hastanesi Altı g- 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa M

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

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.

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

patlamada 1'i ağır 2 
işçi yaralandı. 300 
yerli ve yabancı 
turistin bulunduğu 
otelde patlama son
rası panik görüldü. 
Patlamanın işçilerin 
ütü yaptığı sırada, 
ütü makinesine bu 
har sağlayan kazan
da meydana geldiği 
belirtildi.
Bodrum'un Gümbet 
Semti'nde bulunan 3 
yıldızlı Royal Marin 
Re şort Otel'in çama 
şırhanesinde, dün 
saat 10.00 sıraların
da 23 yaşındaki Ko 
ray Bodur ile 18 ya 
şındaki İsmail Soluk 
ütü yapmaya başla 
dı. Bu sırada, ütüye 
buhar sağlayan ka 
zanda patlama mey
dana geldi. Patlama

anında kazana yakın 
olan Koray Bodur'un 
sağ el baş parmağı 
koparken, yüzü ve 
vücudunun birçok 
yerindeyanıklar 
oluştu, İsmail Soluk 
da yaralandı.
Ambulansla Bodrum 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Bodur'un 
sağlık durumunun 
ağır olduğu ve İz 
mir'e sevk edileceği, 
Soluk'un tedavisinin 
devam ettiği belirtil
di. Patlama otelde 
bulunan yerli ve ya 
bancı turistler ara 
sında panik yaşan
masına neden 
olurken, çamaşırha 
nede büyük oranda 
maddi zarar meyda 
na geldiği belirtildi. 
Yaralanan işçilerin

arkadaşları hastan
eye koşarken, çama 
şırhanede bulunan 
ve kapıdan çıktığı an 
patlamanın meydana 
geldiğini belirten 
işçi 21 yaşındaki 
Haşan Aşık, "Çarşaf 
lan alıp kapıdan 
çıktıktan hemen 
sonra çok şiddetli 
patlama oldu.
Koray ve İsmail'i 
yerde yaralı halde 
gördüm. Patlama 
ütüye buhar sağla 
yan kazanda 
meydana geldi, 
kapı ve pencereler i 
kırıldı" dedi.
Polis soruş 
turma başlatırken 
otel yöneticileri ko 
nuyla ilgiyi açıklama 
yapmayacaklarını 
söyledi.

Teröristler 2 kişiyi kaçırdı
Genelkurmay 
Başkanlığının 
internet sitesinde 
yer alan terörle 
mücadeleye 
ilişkin duyuruya 
göre, Bingöl'ün 
Genç ilçesinde, 
2 vatandaş, 
önceki gün saat 
15.30 sıralarında

terör örgütü 
mensuplarınca 
kaçırıldı.
Öte yandan, 
güvenlik güçlerince, 
Diyarbakır'ın
Lice ilçesi 
dağlık arazi 
kesiminde yapılan 
arama faaliyeti 
sırasında,

terör örgütü 
mensuplarına 
ait patlayıcı 
yapımında 
kullanılan 50 
kilogram amonyum 
nitrat ile 667 
kilogram kubar 
esrar ele geçirildi. 
Bulanan maddeler 
imha edildi.

T MA ▲ “SUYUNU BOŞA —i—HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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mân 3+1,156 m2 Dublex 
3+1,153 m2 Daire 
2+1,100 m2 Daire

Tel: 0532-513 20 12

ELEMAN ARANIYOR
FABRİKANIZDA 

ÇALIŞACAKKAYNAKÇI 
USTASI ARANIYOR

Tel: 5140060

lOemlIkKSrfezl

SATILIK DÜKKAN ÇİZİYORUM
DEMİRSURAŞIMAHALLESİ 

1N0LUCADDEGİRİŞİNDE 

60M2SflTlllXDİjmN

Tel:05323678641

HALİT USLU 
İNSllT'lai

SATILIK DIİİEIER 1

Banş Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR
KREŞTE TEMİZLİK İŞLERİNOE 

ÇALIŞMAK ÖZERE 

40YAŞINIAŞMAM1Ş 

BAYAN ELEMİN ARANIYOR 

Manastır’daoturanlartercilıedilir.
Tel: 51719 67

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
tİANÇOCK 
LANETLİ RUHLAR

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te bulunan fabrikamızda 

çalıştırılmak üzere 
LİSE MEZUNU 

BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 
ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ve MADEN MÜHENDİSİ, 

VASIFSIZ BAY VE DAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR.

VERONA MERMER SAN.
Tel: (0.224) 514 20 21

(Rezervasyon 
Tel :'513 35 21)

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00



25 Ağustos 2008 Pazartesi Gemlik KörfezO
Sayfa 10

CİMTflStan Yelken KulüDüne destek
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçemizde faaliyet 
gösteren ÇİMTAŞ 
Fabrikası Gemlik 
Yelken Kulübü’ne 
bir adet optimist 
yarış teknesi 
hediye etti. 
Teknenin teslimi 
düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi. 
Atatürk Kordonu 
Kayıkhane mevki
inde bulunan 
Gemlik Yelken 
Kulübü tesislerinde 
gerçekleştirilen 
törene; ÇİMTAŞ 
Fabrikası İnsan 
Kaynakları 
Müdürü Fatih 
Şenli'nin yanı sıra, 
Yelken Bursa İl 
Temsilcisi İsmail 
Topkaç, Gemlik 
Yelken Kulübü 
İkinci Başkanı 
Mümtaz Unel, 
Kulüp Genel 
Sekreteri Zafer 
Işık ve Yelken 
Kulübü sporcuları

katıldılar.
Törende konuşan 
Yelken Bursa II 
Temsilcisi İsmail 
Topkaç, Gemlik 
Yelken Kulübü'nü 
başarılı çalışmaların
dan ötürü tebrik 
ederken, Gemlik'te 
faaliyet gösteren 
sanayi kuruluşlarını 
spora ve sporcuya 
verdikleri destekler
den dolayı kutladı. 
Topkaç, Bursa ve 
Gemlik'in ismini 
Türkiye ve uluslar 

arası platformlarda 
yelken sporu adına 
en üst seviyelere 
çıkarmak için 
gayret sarf ettiklerinn 
hatırlatırken duyarlı 
sanayi kuruluşlarının 
desteği ile bu 
amaca daha da 
yakın olduklarına 
işaret etti.
ÇİMTAŞ fabrikası 
İnsan kaynakları 
Müdürü Fatih 
Şenli ise törende 
yaptığı konuşmada; 
fabrika olarak

verdikleri destekten 
son derece memnun 
olduklarını ifade 
ederek; "ÇİMTAŞ 
olarak spora ve 
sporcuya olan 

desteğimiz bundan 
sonra da devam ede
cektir. Şimdi arzu
muz Gemlikli yelken 
sporcularının 
başarılarına yenileri

ni de ekleyerek 
bizim ve tüm Gemlik 
halkının övünç 
kaynağı olmaya 
devam etmeleridir" 
şeklinde konuştu.

II w

Öğrenci masrafları cep yakıyor OMtM
Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, bir öğren 
cinin okul mas
raflarının 387 YTL ile 
2 bin 213 YTL 
arasında değiştiğini 
bildirdi.
İsmail Koncuk, 
Eğitim-Sen'in bir 
öğrencinin okula 
başlama maliyetiyle 
ilgili yaptığı araştır
mayı, Ulus'ta bir 
mağazada düzen
lediği basın toplan
tısıyla açıkladı. 
Koncuk, ana sınıfına 
başlayan bir öğrenci 
için 38, ilköğretim 
birinci sınıfa başlay
acak bir öğrenci için 
37, genel liseye 
başlayacak bir 
öğrenci için 40 ve 
meslek lisesine 
başlayacak bir 
öğrenci için de 
36 ayrı kalemde 
masraf yapılması 
gerektiğini kaydetti. 
Ana sınıfına 
başlayan bir 
öğrencinin okula ilk 
adımının maliyetinin 
387 YTL 78 YKr ile 
bin 224 YTL 85 YKr 
arasında değiştiğini 
belirten Koncuk, 
çocuklarını ilköğre
time yeni kayıt yap

tıracak ailelerin de 
en az 489 YTL 58 
YKr, en fazla bin 807 
YTL 61 YKr harcama 
yapacaklarını söyle
di. Orta öğretim 
çağına gelmiş bir 
öğrencinin genel 
lisede ise mas
raflarının 613 YTL 78 
YKr ile 2 bin 223 YTL 
14 Ykr arasında 
olduğunu kaydeden 
Koncuk, meslek 
liselerinde ise 621 
YTL 28 YKr ile 2 bin 
213 YTL 88 YKr 
arasında değiştiğini 
bildirdi.
-"İki öğrencinin 
masrafı 4 bin 
YTL'ye çıkıyor"- 
Koncuk, bir velinin 
biri ana sınıfı, diğeri 
ilköğretim olmak 
üzere iki çocuğunu 
okula göndere 

bilmek için 
877 YTL 36 YKr 
ile 3 bin 32 YTL 
46 YKr arasında 
masraf yapması 
gerektiğini, biri 
ilköğretim diğeri 
genel lisede olmak 
üzere iki çocuğunu 
okula göndere 
bilmek için de 
bin 103 YTL 
36 YKr ile 4 bin 
30 YTL 75 YKr 
arasında harcama 
yapacağını söyledi. 
İsmail Koncuk, 
ailenin bir çocuğunu 
genel lisede, 
diğerini meslek 
lisesinde okutması 
halinde yapacağı 
masrafın bin 235 
YTL 6 YKr ile 4 
bin 437 YTL 2 YKr 
arasında değişeceği
ni söyledi.

OKS 2. yerleştirme 
kayıtları sonucunda 
boş kalan konten 
janlar için 
"tercihte yük'sejme" 
başvurulan 
bugün son gün. 
Adaylar, okullara 
göre boş kalan 
kontenjanları, Milli t 
Eğitim Bakanlığının 
www.meb.gov.tr 
internet adresinden 
görebilecekler. 
"Tercihte yükselme" 
için OKS-TM veya 
OKS-MF puan tür
lerinden herhangi 
birinden 160 ve üzeri 
puan alan ve süresi 
içinde tercihte bulu
nan adaylardan 
1.yerleştirmeye 
başvurduğu halde 
2. yerleştirmeye 
başvurmayan tüm 
adaylar ile 2. yer
leştirme işlemi sonu
cuna göre bir okula 
kayıt yaptıran veya 
yerleşemeyen aday
lar talepte bulun
abilecek. 2. yer
leştirmeye başvuru 
yapmayan adaylar 
da tercihinde 
yükselmek için 
başvurabilecekler. 
2. yerleştirme sonu
cuna göre kayıt 
hakkı kazanıp kay

dını yaptırmayan 
adaylar ile 
kaydını geri alan 
adaylar, tercihte 
yükselme için 
başvuramayacak. 
1. veya 2. yer
leştirme sonucuna 
göre bir okula kesin 
kayıt yaptıran aday, 
tercihinde yükselme 
işlemine talepte 
bulunmasına bakıl
maksızın 2. yer
leştirme sonucuna 
göre bir okula kesin 
kayıt yaptıran aday
dan daha yüksek 
puana sahip olsa 
bile bu adayın 
kayıt yaptırdığı 
okulun altındaki 
tercihine düşmesine 

sebep olmayacak.
1. ve 2. yerleştirme
den sonra kayıt 
hakkı kazanarak 
kesin kayıt yaptıran 
aday, tercihinde 
yükselme işlemine 
başvurması 
halinde üst tercih
lerinden birine 
yerleşemese bile 
yerini koruyacak. 
Tercihte yükselme 
başvurularının 
sonuçları
1 Eylülde açık
lanacak. 2-4 
Eylülde de tercihte 
yükselme sonucun
da yerleşmeye 
hak kazanan 
adayların kayıtları 
yapılacak.

http://www.meb.gov.tr
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Stres mideye vuruyor Zindelik «eren vitaminlere dikkat!
mıh 

Jçıp, 
rüTîlerin 

-yanın- 
sıkıntı 

ıtemlere 
Bsıjj. 
iliyor. 
Sağlık , 
.Mustafa 

___ jalsifiir
İminiih nasıl 

çalıştığının mide- ,• 
den anlaşılabile
ceğini, duygusal ve 
ruhsal dürümun 
mide suyunun sal- 
gılanışını etkilediği 
için fark edilmese 
de miden in bu ; 
durumdan zarar 
görebildiğine dikkat 
çekti.
Beslenme tarzıyla 
mideyi korumanın 
çok önemli 
olduğunu belirten 
Kasapoğlu, bunda 
dikkat edilmesi 
gereken noktanın, 
tüm öğünlerde 
doğal besinleri 
tüketmeye çalışmak 

| olduğunu vurgu
ladı. Çalışma tem- 
posunun<da mideyi 
etkilediğini ifade 
eden Kasapoğlu, 
"Hiç durmadan 
stresli bir ortamda 
çalışıyorsanız ve 
sürekli mide 
ağrısından 

şikâyetçimseniz, 
bunun sebebini çok 
da araştırmanıza 
gerek yok. Çünkü 
sıkıntı miâânin baş 
düşmanı. Bu yüz
den işe gidip 
gelirken yürüyüş 
yapmaya ve temiz 
hava almaya özen 
gösterin. Aslında 
mide problemleri 
çağımızda en çok 
rastlanan sağlık 
sorunlarının başın- 
da geliyor. Mide 
ağrılarınız artık size 
büyük sıkıntı verm
eye başladıysa, 
yemek yenilen orta
ma da özen göster
ilmesi gerekiyor. 
Öncelikle yemek 
yerken sıkıntılar 
masaya getir
ilmemeli. Ayrıca 
yorgunluktan dolayı 
aç olunduğu 
hissediliyorsa, 
yemekten önce 
küçük bir dinleme 
molası verilebilir. 
Bunun yanı sıra 
yemekleri çok sıcak 
ve iyi çiğnemeden 
mideye göndermek, 
sorunların artması
na sebep oluyor. 
Ayrıca sıcak bir 
yemeğin üzerine 
dondurma yemek 
de oldukça sağlık
sız" dedi.

Kavaklı, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
özellikle hamilelerin, 
sigara kullananların, 
yaşlıların ve veje
taryenlerin vitamine 
ihtiyaç duyduklarını 
dile getirdiklerini 
belirtti.
Vitaminlerin, birçok 
fizyolojik olayda 
anahtar rol üstlenen 
moleküller olduğuna 
işaret eden Kavaklı, 
insan Vücûdu 
tarafından sente- 
zlenemedikleri için 
besinlerden sağlan
ması gerektiğini 
ifade etti. Kavaklı, 
sağlıklı bireylerde 
gıdalara ek olarak 
vitamin almaya 
gerek olmadığını, 
ancak vitamin ihtiy
acını artıracak 
durumlar veya 
eksikliğinin sap
tandığı olgularda, 
vitamin verilmesi

Benler kanser habercisi mi?
Bekerecioğlu yaptığı 
açıklamada, inşan 
vücudunda "ben" 
denilen çoğu 
Zaman koyu renkli 
lezyonlar bulun
abildiğini, benlerin 
sayısında yaşla bir
likte artış yaşan

gerektiğini, sürekli 
vitamin alınmasının 
ise doğru olmadığını 
kaydetti.
Bilinçsizce tüketilen 
A vitamininin 
karaciğer bozuk
luğuna, fazla C vita
mininin böbrek taşı
na ve mide rahatsı
zlıklarına, D vita
mininin intoksikasy- 
ona sebep ola
bildiğini vurgulayan 
Kavaklı, şu bilgileri 
verdi: "Büyüme ve 
gelişme çağında, 
hamilelikte, ileri 

abildiğim ve bir 
insanın yaşamı 
boyunca yaklaşık 
100 adet beni 
bulunmasının nor
mal olduğunu belirt
ti.
Benlerin insan 
vücudu için gerekli 

yaşlarda, kronik 
hastalığı olanlarda, 
alkolizmde eksikliği 
saptanan vitaminler 
kullanılmalıdır.
Gerekli olan vitamin 
miktarı, genellikle 
tavsiye edilen gün
lük miktar RDA 
olarak tanımlanmak
tadır. Bu değerler 
ürünlerin etiket bil
gilerinde yer almak
tadır. Ama yine de 
ihtiyaç duyulan mik
tar kişiden kişiye 
farklılık göstere
bilmektedir. Örneğin 

olduğuna ve vücutta 
artık hücreleri temi
zleyerek çöp kutusu 
görevi gördüğüne 
işaret eden Mehmet 
Bekerecioğlu, bazı 
benlerin ise ayrı 
tutulması gerektiğini 
ifade etti.

belirli hastalıklarda 
kişiye daha yüksek 
oranda vitamin 
tavsiye edilir. Ayrıca 
ilaçlar, vitaminlerin 
aktivitelerini 
engelleyebilmekte
dir. Belirli grupların 
özel vitaminlere 
daha fazla ihtiyacı 
vardır. Örneğin 
çocuklar D vitamini, 
hamile bayanlar 
folik asit, yaşlılar D 
vitamini, sigara 
içenler C vitamini, 
çok alkol tüketenler 
B1 vitamini veya 
vejetaryenler B12 
vitamini gibi. Daha 
zinde hissetmek ve 
hastalıklardan 
korunmak için alı
nan vitaminler dok
tora danışılmadan 
kullanılmamalı. 
Gerekmediği halde 
vitamin kullanmak 
vücuda yarar yerine 
zarar getirir.

Bekerecioğlu, "Her 
ben kötü değildir, 
kötüye dönmez 
(kanserleşmez). 
Benlerde karakter ve 
huy değişikliği 
varsa, takip edilmeli 
ve gerekirse çıkarıl
malıdır" dedi.
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Yaşar, Gemlikli hayranlarını coşturtlu

Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Sanatçı Yaşar'a 
çiçek ve çini vazo 
armağan etti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 2.'si 
gerçekleştirilen 
"Yeşil Beyaz Bursa 
Konserleri”nin 
Gemlik ayağının 
konuğu Yaşar, 
İskele Meydam’m 
dolduran hayran
larını coşturdu. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan küresel 
ısınmaya dikkat 
çekmek ve toplumu 
duyarlılığa davet 
etmek amacıyla 
düzenlenen konser
ler kapsamında 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
sahneye çıkan 
Yaşar, beğenilen

şarkılarına hayran
ları dans ederek 
eşlik ettiler.
Yaklaşık 1.5 saat 
süren konserinde 
Yaşar, hayranlarına

son albümünden 
eserlef okuyarak 
onların mutlu 
olmalarını sağladı. 
Konserin sonunda 
ise Büyükşehir

Gökhan Üzen, Gemlike hayran Kaldı

Gemlik Belediyesi 
tarafından dokuzun- 
cusu düzenlenen 
Siyah Altın Zeytin 
Festivali halk 
konserlerine katılan 
Gökhan Özen, Gem 
likli hayranlarının 
gönlünü fethetti. 
Festival alanında

Gökhan Özen, 
coştu, coşturdu

kalabalık sevenleri 
nin önünde sahneye 
çıkan fantezi müzi 
ğin başarılı ismi 
Gökhan Özen, 
konserinde hem 
coştu hem de hay 
ranlarını coşturdu. 
Konser öncesinde 
kopuşan Belediye 

Başkanı Mehmet 
Turgut, 9 yıl önce 
başlattıkları güzel 
akşamların devam 
ettiğini belirterek 
"Bu güzel akşamlar 
bizi coşkuya uçura
cak. Sizler daha da 
güzelliklere layıksı 
nız. Sizleri seviyo
rum, sizler için 
her şeyim feda 
olsun" diyerek 
büyük alkış aldı. 
Gençler tarafından 
her geçen gün daha 
da çok sevilen Gök 
han Özen, hayran
larının sevgi gösteri
lerinin kendisini 
çok mutlu ettiğini 
belirterek, "Ben 
neden şimdiye kadar 
Gemlik'e gelemedim. 
Burada beni seven
lerin bu kadar çok 
olduğunu bilseydim 
muhakkak gelirdim" 
dedi. Sahne perfor
mansıyla hayran
larının alkış yağmu
runa tuttuğu ünlü 
sanatçı, kendisini 
keyifle izleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a

teşekkür etti. 
Başkan Turgut, 
konserin arasında 
Gökhan Özen'e 
festivale katılması 
nedeniyle teşekkür 
plaketi verirken 
Gemlik zeytinini de 
tattırarak hediye etti. 
Başkan Turgut, Gök 
han Özen'e Gemlikli 
ler adına çiçek verdi. 
Renkli görüntülerin 
yaşandığı Gökhan 
Özen konseri havai 
fişek gösterileriyle 
son buldu.
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Af...
Af aslında tek yanlı bir eylem..
Bir suç vardır..
Art niyet olmaksızın gerçekleşmiştir..
Tüyü bitmedik yetimin ya da devletin 

malına zarar vermemiştir..
Ya da aile içinde gerçekleşen bir olay 

vardır..
Bu durumda;
Mağdur suçun düzeyine göre maktülü 

bağışlar..
Başka bir suç vardır..
Art niyet vardır.
Akçelidir..
Devleti zarara uğratmıştır..
Bireysel ya da örgütsel düzeyde çıkar 

sağlanmıştır..
Bu durumda ;
Mağdur affetse de devlet affetmez..
Bir de...
Bu tanımları da kapsamına alan bir 

başka suç daha vardır..
Olayın mağduru da..
Maktülü de ...
Aynı örgüte mensup insanlardan oluş

maktadır..
Suç devletin verdiği hazine yardımını 

"iç" etmektir..
Ve bir gün..
Maktül..
Aynı zamanda kendisinin de içinde 

olduğu örgütün ele başısını ,yine ken
disinin de sanıkları arasında yer aldığı 
suçtan devlet adına affetmek gibi bir 
durumla karşı karşıya gelmektedir..

Bu dürümda;
Maktül maktülü affetmektedir..
Dolayısıyla devlet de affetmektedir..
Karışık bir durum gibi..
Ama aynıyle vaki..
Başka türlü de anlatma olanağı yok..
Neyse durumu bu biçimde anlattıktan 

sonra gelelim yargı sonuçlarına..
Aslında;
Olayın çok daha derinlikleri de var da..
Onları siz biliyorsunuz zaten..
Dava sürerken gelişenler..
Örgütün dağılışı..
Örgütte ki insanların karşı karşıya 

gelişi..
Karşılıklı suçlamalar..
Atışmalar..
Hani şu kayıp trilyon davası var ya...
Ondan bahsediyorum..
Ancak..
Teokratik rejimle idare edilen üçüncü 

dünya ülkelerinde yaşanacak bir olaya; 
laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti 
olan ülkemde tanık oluyoruz..

Bu durum;
İnsanlıkla, vicdanla izah edilebilir mi?
İçim acıyor;.
Sizin acımıyor mu?
Umutlarım ölüyor..
Sizin ölmüyor mu?
Ha bu arada..
Af gerçekleşti ..
Trilyonları iç ettiği öne sürülen ve suçu 

sabit görülen kişi bağışlandı ...
Dün atıp tutan ,türlü çeşit suçlamalarla 

eski "daş"larına salvolarda bulunan "mak
tul" de 180 derece döndü..

"Kardeşlerim..
Canlarım..
Ciğerlerim" demeye başladı
İlke..
Dürüstlük.
İnanç..
Vicdan..
Sahi onlar da neydi ?

GNMMIlkltf
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, yaptığı 
yazılı açıklamada; 
Zeytin Festivali adı 
altında düzenlenen 
etkinliklerin amacına 
ulaşmadığını öne 
sürerek, yapılanların 
Mehmet Turgut'un 
seçime dönük pro 
paganda malzemesi 
olmaktan öteye 
geçemediğini 
öne sürdü.
Güler, yaptığı 
açıklamada; 
Gemlik Belediye 
si'riin 22-24 Ağustos 
tarihleri arasında 
"Siyah Altın Zeytin 
Festivali" düzen
lediğini hatırlatarak, 
"Festival programı
na ve uygulamalara 
baktığımızda 
zeytinle ilgili 
badece bu festivalin 
adında olduğu, 
ancak sanatçılara

zeytin ikramı dışında 
zeytinle ilgili hiçbir 
tanıtıcı etkinlik yapıl
madığını gördük.
Bu sözde "Siyah 
Altın Zeytin Festiva 
li" için diyeceğimiz 
bir çift söz var. 
Birincisi; 6 yıldır 
işbaşında olan 
AKP hükümeti 
döneminde Gemlik 
zeytini, "altın" olmak 
tan çıktı ya da çıkarıl 
dı ve değersizleş 
tirildi. İkincisi;
madem önce

değersizleştirdiğiniz 
Gemlik zeytinini bir 
festival yoluyla tanıt 
mak istiyorsunuz 
neden bu festivalde 
zeytinle ilgili hiçbir 
etkinlik yok? Biz 
isterdik ve beklerdik 
ki; bu festival kap
samında en kaliteli 
zeytin, en bakımlı 
zeytinlik, zeytinden 
üretilen en lezzetli 
gıda, güzellik yarış
ması, zeytin konulu 
şiir, resim ya da 
kompozisyon yarış

baytas www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

SATILIK DAİRELER 
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı,

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

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

maları gibi yarış
malar yapılsın. 
Ayrıca ilçemizdeki 
zeytin üreticileri 
ve tüccarlarının 
açacağı mini stant- 
larda zeytin ve 
zeytinyağı sunumu 
ve tanıtımı yapılsın. 
Yerel ve yaygın 
medya kanalları 
kullanılarak bir 
hafta boyunca 
festival Türkiyç 
gündemine taşınsın. 
İşte o zaman bu 
festival ismine layık 
bir hale dönmüş 
olurdu. "Siyah Altın 
Zeytin Festivali" adı 
altında yapılan 
konserler, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
seçimlere dönük 
propaganda 
malzemesi olmaktan 
öteye geçememiş ve 
Gemlik Zeytinine 
hiçbir fayda sağla- j 
mamıştır" dedi.

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 

Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ahmet Dural 
Meydanı’nda müş
terilerine hizmet 
veren Yapı Kredi 
Bankası dünden 
itibaren Belediye 
Meclis Salonunda 
hizmet vermeye 
başladı.
Bankanın bulun

duğu sıra işyer
lerinin belediye 
tarafından kamu
laştırılması sonucu 
yıkılacak olması 
nedeniyle belediye 
ile yapılan anlaşma 
gereği meclis 
salonunda geçici 
olarak hizmet 
verecek.
Banka hizmetleri 

ile ATM 
makinelerinin de 
onarılan meclis 
salonuna taşınan 
Yapı Kredi Bankası, 
yeni çarşı alanında 
başlatılan iş 
merkezlerinin 
bitirilmesinden 
sonra kendi 
yerine taşınacağı 
öğrenildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
iş Bankası Gemlik 
Şube Müdürlüğü’ne 
atanan Selçuk 
Halisküçük 
görevine başladı. 
Şeref Şahin'in 
emekliye ayrılması 
ile boşalan İş 
Bankası Gemlik 
Şube Müdürlüğüne 
atanan Halisküçük, 
14 yıldan bu yana 
İş Bankası camia 
şında görev yapıyor. 
İzmit İş Bankası 
Şubesi’nde banka 
cılık mesleğine 
başlayan evli ve 
iki çocuk babası 
Selçuk Halisküçük, 
sırasıyla Adapazarı 
şubesinde ikinci 
müdürlük, Karasu 
ve Gölcük 
Şube müdürlük
lerinden sonra 
Gemlik'e atandı. 
Halisküçük, İş 
Bankası'nın 84. ncü 

kuruluş yıldönümü 
olan 26 Ağustos 
gününde tüm 
yurtta kutlandığı 
gibi Gemlik'te de 
kutlama yapılaca 
ğını ve Atatürk 
anıtına çelenk 
sunacaklarını 
belirterek, Ticari 
Krediler Bölge 
Müdürü Gürcan 
Hasçelik, Ticari 
Satış Direktörü 
Can Bilginer ile

Bireysel Satış 
direktörü Semra 
Devletkuşu'nun da 
katılımıyla İş 
Bankası'nın 
kurucuları arasında 
bulunan ve ilk 
genel müdürü 
olan merhum 
Celal Bayar'ın 
Umurbey’deki anıt 
mezarını ziyaret 4 
ederek çiçek 
sunacaklarını 
söyledi.

Mı Millili ICİIİSIIIIIIIIİIİIMI ELENAN ARANIYOR
Hükümet ile 
kamu çalışanları 
konfederasyonları 
arasında yürütülen 
toplu görüşmelerin 
üçüncü turu 
uzlaşma umudu 
ile başlamasına 
"açlık sının" nok
tasında tıkandı. 
Başbakanlık 
Merkez Bina'da 
Devlet Bakanı 
Murat Başesgioğlu 
başkanlığında 
devam ediyor. 
Edinilen bilgilere 
göre toplantının şu 
ana kadar olan 
bölümünde 
Maliye Bakanlığı 
2009 yılı için 
kamu çalışanlarına 
52 milyar 440 
milyon YTL 
ödenek ayrıldığını 
bu ödeneğin de 
ancak 5 milyar 
750 milyon 
YTL'sinin 
zam olarak

ödenebileceğini 
bildirdi. Maliye 
Bakanlığı'nın 
bütçede bu rakamı 
ayırmasına karşın 
Kamu-SenSn zam 
talebi mâliyeye 
14 milyar 288 
milyon YTL'lik 
bir yük getirirken 
Memur-Sen'in 
talebi ise 23 milyar 
136 milyonluk bir 
yük getiriyor.

AÇLIK SINIRI MI 
ÖLÜM SINIRI Ml?- 
Toplu görüşmelerin 
bugünkü oturumun
da açlık sınırı 
tartışması da 
yaşandı. 4 kişilik 
bir ailenin açlık 
sınırı Kamu-Sen'e 
göre 1012 YTL, 
Memur-Sen'e göre 
ise 820 YTL olması
na karşın TÜİK 
açlık sınırını 255 TL

olarak hesapladığını 
açıkladı. TÜİK geçen 
yıl bu rakamı 
222 YTL olarak 
açıklamıştı. Açlık 
sınırı rakamları 
arasına bir 
uçurum ortaya 
çıkınca Kamu-Sen 
Başkanı Bircan 
Akyıldız TÜİK'in 
rakamının açlık 
değil ölüm sınırı 
olduğunu söyledi. 
Devlet Bakanı 
Murat Başesgioğlu 
aradaki farkın 
nedenini sorarak 
bunun nedenlerini 
sordu. TÜİK yetk
ililerinin bu konuda, 
"Sendikalar açlık 
sınırını yüksek 
tutma yarışı 
içindeler" sözlerine 
sendikacılar tepki 
gösterdi. Sendikala 
rın beklentilerine 
karşın hükümetin bir 
zam oranı teklif 
etmesi beklenmiyor.

EN AZ LİSE MEZUNU, 
VVORL-EKCELL 

PROGRAMLARINA HAKİM, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

EHLİYETİ OLAN, 
SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN, 
ERKEK SATIŞ PAZARLAMA 

ELAMANI ALINACAKTIR
(1 adet fotoğraf ile şahsen başvurulması gerekmektedir,)

TURFAN SAN. LTD. ŞTİ.
TEL: 514 28 06

O— Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım tastikname- 

m' kaybettim. Hükümsüzdür.
MURAT KESKİN

T m M. “SUYUNU BOŞA
— life HARCAMA”

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

KİRALIK DAİRE

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

MANASTIRDA 2+1 
ASANSÖRLÜ - KALORİFERLİ 

KİRALIK DAİRE
GSM: 0.535 691 92 60

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ifcilll Mlilliilll I Sili M îtllil İlil
Batman'ın Sason 
ilçesinde çıkan 
çatışmada şehit 
olan Jandarma 
komando er Fatih 
Tekdoğan'ın 
Tarsus'taki ailesinin 
evine ateş düştü. 
Er Fatih Tekdoğan'ın 
şehit olmadan 
4 saat önce 
ailesiyle telefonda 
görüştüğü ortaya 
çıktı. 
Mersin'in Tarsus 
ilçesine bağlı 
Huzurkent beldesi, 
Adnan Menderes 
Mahallesi, Celalsun 
Sokak'taki 36 
numaralı evde 
yaşayan şehit 
Jandarma 
komando er 
Fatih Tekdoğan'ın 
babası Abbas 
Tekdoğan(44) 
oğluyla şehit 
olmadan 4 saat 
önce görüştüğünü 
söyledi. Tekdoğan, 
"Gece oğlum ile

I KAYIP Gemlik Nufüs Müdürlüğünden aldığım kimliğimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. KADİR GANDAR

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

telefonda görüştüm. 
Canının sıkıldığını 
söyledi. Çok karam
sar konuşuyordu. 
Benle görüştükten 
sonra annesi 
ile görüştü.
Gece saat üçte 
jandarmalar gelip, 
oğlumun şehit 
olduğunu söylediler. 
Teröristleri Allah 
havale ediyorum" » - 
dedi.
Şehit erin annesi 
Ayşe Tekdoğan 

ile halası Salime 
Tekdoğan, sinir 
krizleri geçirirken, 
komşuları 
tarafından güçlükle 
sakinleştirildiler. 
Fatih Tekdoğan'ın 
askere gitmeden 
üç ay önce evlendiği 
ve eşinin hamile 
olduğu öğrenildi. 
Elazığ'da annesinin 
yanında olan 
şehidin eşi 
Sibel Tekdoğan’ın 
haberi aldıktan 
sonra şoka girdiği 

ve sakinleştirici 
terle ayakta 
durduğu öğrenildi. 
Şehidin halası 
Salime Tekdoğan, 
teröristlere Kürtçe 
olarak, "Allah 
belanızı verecek" 
derken ağıtlar 
yakıp gözyaşı döktü. 
Öte yandan, şehit 
Jandarma er 
Fatih Tekdoğan 
için Batman'da 
askeri tören 
düzenleneceği 
bildirildi.

Kısa şorta 
hapis cezası!
ABD’nin Kentucky 
Eyaleti’nde, 
mahkeme önüne 
ısrarla aşırı derece 
kısa bir şort giyerek 
çıkan bir kadına 
üç gün hapis 
cezası verildi. 
Lancaster’de 
yaşanan olayda, 
Kirstie Arnold (28), 
yargıç tarafından 
daha önce uyarıl 
mış olmasına rağ

Korsanlar 
gemi Kaçırdı
Nijerya açıklarında 
Nijerya deniz 
hizmetlerine 
bağlı bir şirkete 
ait geminin 
silahlı kişilerce 
saldırıya uğradıktan 
sonra kaçırıldığı 
bildirildi
Yerel yetkililer, 
önceki oün ööleden 
sonra kaçırılan 
"West Af rican
Offshore Ltd (WA0) 
şirketine ait gemide 

men, mahkemeye 
üçüncü kez çok 
kısa bir şort ile gitti. 
Yargıç Janet Booth, 
"İki defa uyarıldın, 
50 dolar para cezası 
aldın. Yine mahke
meye böyle gelerek 
meydan okuyor
sun" dedi. Özür 
dilemesine rağmen 
yargıç Arnold’u üç 
gün hapis cezasına 
mahkûm etti.

8 kişinin bulun
duğunu ve 
Agbami petrol 
yatakları bölgesin
den Onne'ye 
gitmekteyken 
kaçırıldığını belirtti. 
Afrika'nın ikinci 
büyük petrol 
ülkesi olan 
Niierva'da sabotai 
ve adam kaçırma 
gibi olayların 
rapor edilmediği 
gün geçmiyor.

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 

ve EKONOMİK İMSAKİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GÜNDE İMSAKİYE BASILIR
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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Muğla'daki orman yangını lelafceıe döniisiiyoT
Özlüce köyü Eskialan Mahallesi Tembeller Mevkii'nde çıkan yangında 10 işçiden haber alınamadı

Muğla'ya bağlı 
Özlüce köyü Eski 
alan Mahallesi 
Tembeller Mevkii'n 
de çıkan yangın 
felakete dönüştü. 
Söndürme çalış
maları sırasında 5 
orman mühendisi 
ve 1O'a yakın orman 
işçisi alevlerin 
ortasında kaldı.

Alevler arasında 
kalan mühendisler 
kurtulurken, 
10 işçiden hala 
haber alınamıyor. 
Farklı bir noktadan 
yangını söndürmeye 
çalışan 8 arazözden 
2'si yandı. 6 
arazözün de 
telsiz anonslarının 
kesildiği bildirildi.

Muğla merkez 
Özlüce köyü 
ormanlık alanında 
3 gündür devam 
eden yangının az 
ilerisinde bulunan 
Eskialan Mahallesi 
Tembeller 
Mevkii'nde çıkan 
yeni bir yangın, 
rüzgarın da etkisi 
ile çevrede etkili 

olmaya devam 
ediyor. Ekipler yeni 
çıkan yangını sön 
dürmek için çalış
malarına devam 
ederken Yılanlı 
İşletme Müdürü Ferit 
Okur idaresindeki 8 
arazözden oluşan 
grup da yangına 
farklı noktadan 
müdahale için 

görevlendirildi. 
Karşı istikametten 
söndürme çalış
malarına katılan 
ekipte görev 
alan arazözler ve 
söndürme işçileri 
bir anda alevlerin 
arasında kaldı. 
İşçilerin bir çoğu 
arazözleri terk 
ederek canlarını 

kurtarırken iki 
arazözün yandığı, 
diğer 6 arozözden 
haber alınamadığı 
bildirildi. Bu arada 
söndürme çalışması
na katılan bazı işçi 
lerden haber alına
madığı ve işçilere 
ulaşılması için çalış
maların devam ettiği 
bildirildi.

I

i

1

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |
MORTGfiGC BROKER'I 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ g

SSS

i

Bursada kaza: 3 ölü 13 yaralı

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m: SATILIK DAİRE 
Kayıkhane’de eşyalı talebeye Kiralık ev (Deniz kenarı) 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bah(fl,çinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
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.

&

Madde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 2lf

Bursa'nın Mustafake 
malpaşa ilçesinde, 
İstanbul'dan Didim'e 
tatil için giden yol
cuları taşıyan bir 
minibüs ile TIR'ın 
çarpışması sonucu 
anne ile 3 yaşındaki 
kızı öldü. Kazada, 
3'ü ağır 13 kişi de 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, İsmail Abak 
yönetimindeki 
34 US 2165 
plakalı minibüs ile

Aytekin Kara yöneti
mindeki 34 TE 1761 
plakalı LPG yüklü 
tır, dün sabah saat
lerinde Taşköprü 
köyü yakınlarında 
çarpıştı. Kazada, 
İstanbul'dan Didim'e 
tatil için giden yol
culardan Canan 
Eres (33) ile kızı 
Azra Eres (3) olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Yaralılar, 
Aytekin Kara, İsmail 
Abak, Sevim Betül,

Ayşe Betül, Fazlı 
Uludağ, Talha 
Serhat Uludağ, 
Kübra Eres, Sera 
Eres, Cerem Eres, 
Veysel Eres, Ayşe 
Karabacak, Affan 
Karaca bak ve Şule 
İnik çevre illerdeki 
hastaneler kaldırıldı. 
Yaralılardan, Talha 
Serhat Uludağ, 
Sera Eres ve Ayşe 
Betül'ün durumunun 
ağır olduğu 
öğrenildi.

Yeni dolandırıcılık yöntemi: 
Cep telelonuna cevapsız çağrı
Cep telefonuna 
gelen cevapsız 
çağrıdaki numarayı 
geri arayan Adem 
Demirbağ, 160 kon- 
töründen oldu. Bu 
numaradan çağrı 
gelirse şakın ara
mayın! Önceki gün 
cep telefonunda 
+88213213340 
numaralı telefondan 
bir cevapsız çağrı 
gören Karamanlı 
Adem Demirbağ, 
Hollanda’daki 
eşinden çağrı 
gelmiş olabileceğini 
düşünerek 
numarayı geri 
aradı.

Uzun süre çalan 
telefonu açan 
olmadı.
Adem Demirbağ, 
aramayı yaptıktan 
sonra kontörlerinin 
birden sıfırlandığım 
gördü. Telefonuna 
kontör yükleyen 
Demirbağ, ertesi 
gün aynı numaradan 
bir daha çağrı alınca 
tekrar numarayı 
aradı. Telefon 
yine çaldı ancak 
açan olmadı.
Demirbağ telefo
nunu kontrol 
ettiğinde bu sefer 
de 60 kontörünün 
düştüğünü gördü.

YENİ DOLANDIRICI
LIK YÖNTEMİ 
Yeni bir dolandın 
cılık olduğunu düşü
nen Adem Demirbağ 
Emniyet’e şikayette 
bulundu. Emniyet 
yetkililerinden aldığı 
mız bilgiye göre bu 
tür yöntemlerle 
dolandırıcılık 
yapıl dığını 
bu numarayla ilgili 
de şikayetlerin 
olduğu bildirildi. 
Yetkililer emin 
olunmayan telefon 
numaralarının 
kesinlikle aranma
ması gerektiğini 
aktardılar.
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Zafer Kupası Yelken Yarışları yapılacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

30 Ağustos 
Zafer Bayramı 
nedeniyle Optimist 
dalında yelken 
yarışları düzen
lendiği açıklandı.
Yelken Bursa İl 
Temsilcisi İsmail 
Topkaç, yarışma 
hakkında yaptığı 
açıklamada;
2008 İl Faaliyet 
Programında 
yer alan
29 Ağustos 
2008 tarihinde 
Zafer Kupası 
yelken

yarışlarının 
Gemlik'te 
Optimist dalında 
yapılacağını 
bildirdi.
Optimist sınıfında 
4 yarış yapılıp 
4 yarış sonucuna 
göre sıralamanın 
yapılacağını 
bildiren Topkaç, 
yarışmada 
derece alan 
yelkencilere 
kupalarının 
30 Ağustos 
merasiminde 
verileceğini 
kaydetti.

Ligin ilk haftasında 9 
maçtan 6'sında 
takımlar birbirlerine 
üstünlük sağlarken, 
3 maç beraberlikle 
tamamlandı.
Ligde oynanan 
maçlarda toplam 
23 kez gol 
sevinci yaşandı. 
Turkcell Süper 
Lig'de 2008-2009 
Futbol Sezonu 
hafta sonu oynanan 
karşılaşmalarla 
tamamlandı.
Oynanan 9 maçtan 
6 karşılaşmada 
takımlar birbirlerine 
üstünlük sağlarken 
3 karşılaşma 
beraberlikle 
sonuçlandı.
Ligin ilk haftasındaki 
4 maçı ev sahibi 
ekipler kazanırken,

2 maçta konuk ekip
lerin üstünlükleri ile 
tamamlandı. Toplam 
alınan 3 beraberlik 
maçının 2'sinden gol 
sesi çıkmazken, 
berabere 
sonuçlanan bir maç 
1-1'lik eşitlikle 
tamamlandı.
Ligin ilk haftasında 
toplam 23 kez top 

ağlarla buluşurken, 
2.5 gol ortalamasıyla 
gollü bir hafta 
geride kaldı.
İlk haftanın en 
farklı galibiyet 
haberi, ligin açılış 
maçında 
Galatasaray'ın 
Denizlispor'u 4-1 
yendiği karşılaş
madan geldi.

Besilıias'ta Nobre Sûlııı
Antalyaspor maçın
da sakatlanan 
Beşiktaş'ın golcü 
futbolcusu Mert 
Nobre, Bosna 
Hersek'in Siroki 
Brijeg takımıyla 
28 Ağustos 
Perşembe günü 
oynanacak UEFA 
Kupası 2. ön 
eleme turu rövanş 
maçında forma 
giyemeyecek. 
Antalyaspor 
karşılaşmasında 
sağ ayağına darbe 
alan Mert Nobre'nin 
MR'ı çekildi. 
Mert Nobre'nin 
sağ ayağında dar 
beye bağlı yumuşak 
doku zedelenmesi

tespit edildiğini 
belirten kulüp 
doktorları, golcü 
oyuncunun Siroki 
Brijeg maçında 
takımdaki yerini 
alamayacağını 
açıkladılar.
Nobre'nin hafta

içindeki tedavisine 
göre ligin ikinci 
haftasında 
yapılacak olan 
Konyaspor 
karşılaşmasında 
forma giyip giye
meyeceğine karar 
verileceği bildirildi.

Partizan Maçına İspanyonTakem
Fenerbahçe'nin 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi 3. ön eleme 
turunun rövanşında 
27 Ağustos Çarşam
ba günü Kadıköy'de 
Sırbistan'ın 
Partizan takımıyla 
yapacağı maçı 
Ispanyol hakem 
Manuel Mejuto 
Gonzalez yönetecek. 
UEFA'dan yapılan 
açıklamada, 
Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu Stadı'nda 
saat 21.00'da başla 
yacak karşılaşmayı 
Gonzalez'in yönete
ceği bildirildi.

Maçta, Gonzalez'in 
yardımcılıklarını 
ise Juan Carlos 
Yuste Jimenez ile 
Javier Hugo Novoa

Robles yapacak. 
Karşılaşmanın 
4. hakemi ise 
Fernando Teixeira 
Vitienes olacak

Yanal: Katkıları Devam Edecek
Teknik direktör Er 
sun Yanal ise Gök 
han Ünal ve Selçuk 
İnan'ın gol atmasının 
önemli olduğunu 
kaydederek, "Onla 
rın oyuna, gollere 
katkısı devam ede
cek. Onlardan çok 
daha iyi performans 
bekliyoruz. Türk fut
boluna, Trabzon 
spor'a katkıları 
büyük olacak. Takım 
olarak daha yolun 
başındayız. İlerleyen 
günlerde takımın 
performansını her 
geçen gün daha iyi 
yapmak hepimizin 
görevi" diye konuş

tu. Yanal, Ankara 
spor maçında az 
pozisyon vermeleri 
nin iyi tarafları oldu 
ğunu belirterek, 
"Ama tempolu oyna
yarak zaman zaman 
kanat organizasyon
larını daha iyi yap
mak zorundayız.

Oyundan çok mem
nun değiliz. Ama 
böyle oynadığımız 
maçlarda da kazan
mak zorundayız. 
İlerleyen dönem
lerde daha iyi 
oynamanın gayreti 
içinde olacağız" 
dedi.
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BİREY’LE HAZIRLANDILAR
A M I b U Y ADI 
ELİF ŞEN 
DİLARA DAĞ 
OĞUZ HAN ÇETİNARSLAN 
DUYGU ÇAL 
CEREN OKUMUŞ 
DİLARA BEKÇE 
HÜSAMETTİN DİNÇELİ 
GÜLŞAH ERİM 
CANSU KAPAR 
ONUR ERDEM 
GÜNCE GÜL IŞIK 
BAHADIR BULUK 
EMEL ÖZKILIÇ 
DİLARA DEMİRCİOĞLU 
NİHAN TEKEŞ 
GÖZDE MUTLUER 
SEMİH SOYDAN 
AHMET NUHOĞLU 
FETHİYE HARE 
BERKER SALMAN 
HANDENUR UZUNOĞLU 
EZGİ AYDIN 
MİNE DURAK 
MURAT YENGİN 
SEREM AK 
BERK İLKEM TEKİN 
MÜGE ÜNGÖR 
CİHAT İLMAZ 
MELEK ASLAN 
ALİ GÜROL 
ENDER USLUER 
BAHRİ ATAR 
MURAT CAN 
TUĞÇE AR İKAN 
GİZEM ÖZER 
SİNEM ASLAN SI
BAYRAM KAYA
HIDIR CAN AR S LAN TAŞ 
FATİH ŞÜKRÜ NAMOĞLU 
EMİNE GÜLDEN BEŞLER 
MAHMUT ŞEN 
SENA KABAİL 
TUĞÇE GÜROL 
AYÇA GÜNEY 
HANIM CAN 
EDA ERDOĞANLAR 
ELİF ATALIK 
EBRU BİNGÖLBALİ 
FMRE TOSUN 
GÜLRU ABBASİGİL 
NAZLI ELİF GAYRETLİ 
GÖKHAN EFENDİOĞLU

ÜNİVERSİTESİ 
HACETTEPE ÜNV.

ANKARA ÜNV.
EGE ÜNV. 

PAMUKKALE ÜNV.
İ.T.Ü. 
İ.T.Ü. 
İ.T.Ü.

MARMARA ÜNV.
İ.T.Ü.

KOCAELİ ÜNV.
İ.T.Ü.

YILDIZ TEKNİK ÜNV. 
DOKUZ EYLÜL ÜNV.
YILDIZ TEKNİK ÜNV.

ULUDAĞ ÜNV.
MARMARA ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 
SAKARYA ÜNV. 
ATATÜRK ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV.

EGE ÜNV.
YILDIZ TEKNİK ÜNV.

ULUDAĞ ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV. 
SAKARYA ÜNV. 

OSMANGAZİ ÜNV.
ULUDAĞ ÜNV. 
NİĞDE ÜNV. 

DUMLUPINAR ÜNV.
K.T.Ü.

OSMANGAZİ UNV.
OSMANGAZİ ÜNV.

BALIKESİR ÜNV. 
İSTANBUL BİLGİ ÜNV.

KOCAELİ ÜNV.
ILEYMAN DEMİREL ÜNV. 

ZONGULDAK UNV.
KOCAELİ ÜNV. 

BALIKESİR UNV. 
DUMLUPINAR ÜNV.

UŞAK UNV. 
KOCAELİ ÜNV.
1 9 MAYIS ÜNV. 
İSTANBUL ÜNV. 
BAI IKESİR UNV.

GAZİ ÜNV.
ANKARA ÜNV. 

CELAL BAYAR ÜNV.
SAKARYA UNV.

DOKUZ EYLÜL UNV 
OSMANGAZİ ÜNV.

YEDİTEPE UNV.

BÖLÜMÜ 
TIP 
TIP 
TIP 
TIP 

MİMARLIK 
TELEKOMÜNASYON. MÜH. 

MAKİNE MÜH. 
ECZACILIK 

İÇ MİMARLIK 
BİLGİSAYAR MÜH. 

METALÜRJİ. MALZEME MÜH.
İNŞAAT MÜH.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 
METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 

MAKİNE MÜH.
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 

ELEKTRONİK MÜH. 
ENDÜSTRİ MÜH.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 
MAKİNE MÜH. 

GIDA MÜH.
METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 

GIDA MÜH.
GAZETECİLİK 

ENDÜSTRİ MÜH. 
MAKİNE MÜH. 
TEKSTİL MÜH. 

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MUH. 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. 

MAKİNE MUH. 
METALÜRJİ. MALZEME MUH 
METALÜRJİ. MALZEME MUH.

İNŞAAT MÜH. 
TARİH (BURSLU) 

METALÜRJİ. MALZEME MÜH.
COĞRAFYA 

İNŞAAT MÜH. 
METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 

İNŞAAT MUH.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 

MAKİNE MUH.
GAZETECİLİK 
GIDA MÜH. 

PEYZAJ MİMARLIĞI 
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 

SANAT TARİHİ 
VETERİNERLİK 

MATEMATİK 
METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 

İSTATİSTİK 
İSTATİSTİK 
MİMARLIK

ADI SOYADI 
OZAN BAYRAK 
GİZEM EZGİ CANDAR 
MERVE ESMERAY BİLİM 
SEMİH ALTINTAŞ 
TUĞÇE DURKAYA 
EDA ÇAĞLA ZENGÜL 
SEZİN SAP 
GÖKNUR AŞÇI 
FATMA SU VURAL 
GÜLİZ GÜRBÜZ 
BURCU KÖMÜR 
SEDA YILDIZ

ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİ.

MARMARA ÜNİ. 
ANKARA ÜNİ.

MARMARA ÜNİ. 
KOCAELİ ÜNİ. 

ANADOLU ÜNİ. 
MARMARA ÜNİ. 

İSTANBUL TİCARET ÜNİ.
ANADOLU ÜNİ. 

AFYON KOCATEPE ÜNİ.

MUSTAFA ERİM KADIKÖY
EZGİ AK
KORAY KARBAY 
BURAK KOÇUM 
TUĞBA YAKULİ 
KERİM ÖZKAN 
NESLİHAN TUNA 
EVREN ÖNCEL POLAT 
AYKUT UYKAN 
IŞIK ŞEN
MERVE GÜNASLAN 
CEVAT BARBAROS 
EMİNE TOPUZ 
HİLAL ÇİÇEK 
ERTAN DUMAN 
NEBAHAT TUFAN 
BERNA GÜVENÇ 
SERCAN KARAPINAR 
HÜSEYİN ŞAHİN 
TUĞÇE METE 
SİNEM KORKMAZ 
ECE DUR
PINAR SUBAŞI 
İBRAHİM ÇAY 
DUYGU KORKMAZ 
GÜLÇİN ÇETİNKAYA 
MELTEM AYDIN 
TOLGA PEHLİVAN 
HATİCE UYAR 
İLHAMI ÇAKIR 
ABDULLAH SAYAR 
NURCAN ATAMAY 
CANER KÜÇÜK

ANADOLU ÜNİ.
ANADOLU ÜNİ. 
İSTANBUL ÜNİ. 
BEYKENT ÜNİ.

MARMARA ÜNİ.
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ. 

İSTANBUL ÜNİ. 
KOCAELİ ÜNİ. 

MARMARA ÜNİ. 
OSMANGAZİ ÜNİ. 
MARMARA ÜNİ. 
BALIKESİR ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.
MARMARA 
MARMARA 
MARMARA 
ANADOLU

ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ.

ULUDAĞ ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ.

MARMARA 
MARMARA 
ANADOLU 
MARMARA 
ANADOLU

ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ.

ÇANAKKALE 1 8 MART ÜNİ. 
OSMANGAZİ ÜNİ. 

ULUDAĞ ÜNİ. 
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 

DOKUZ EYLÜL ÜNİ.

SAFFET BURAK BAYRAM

ULUDAĞ 
SAKARYA 
ULUDAĞ 
ANKARA

ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ.

ANADOLU UNL

Sayfa 12

E RAY DOĞRU 
UFUK TÜKENMEZ 
TAYGUN KÜÇÜK 
PINAR CÖMERT 
ÖZGE ACAR 
İLKER ÖZDEMIR 
MÜCAHİT ARTAR 
SERHAT KARATEPE 
İBRAHİM SÜRÜCÜ 
DINÇER ÖZTURK 
MUSTAFA GÜR 
EMRE TOPAKTAŞ 
EREN DENİZ 
AYFER ARSLAN 
AYKUT ARICI 
AHMET ÜNLÜ 
BURCU ÇAYEĞİL 
SEÇİL ÇİÇEK 
ECEM İZMİR 
FURKAN ÖZTÜRK 
KIVANÇ ER 
ELİF TUNA 
MUSTAFA YILMAZ 
ASLI GÜL GÜNAYDIN 
GİZEM GÜR 
ONUR KARAHAN 
EMİR DENİZ 
EMRE OĞUR 
NESLİHAN ABLAK 
GÖKHAN KARADENİZ 
TUĞÇE UTGİN 
İBRAHİM BAYRAKTAR 
ÖZGE TAYLAN 
ÇAĞRI YAMAN 
FATMA BÖCEK 
BURAK EKİM 
FATİH DEMİR 
AYŞENUR OKUMUŞ 
SALİH UYSAL 
SAADET KAR ATAŞ 
MURAT ALPÇETİN

AFYON KOCAI’EPL 
İSTANBUL AYDIN 

GAZI UNV 
AFYON KOCAltPl

t JNV
1 INV.

ı /NV
BALIK E SIR UNV 

ERCİYİ S UNV 
OSMANGAZİ UNV.

OSMANGAZİ LJNV. 
EGE UNV. 

SAKARYA UNV 
YAKIN DOĞU UNV. 

EGE UNV. 
PAMUKKALE LJNV. 

EGE UNV. 
SELÇUK UNV. 

SAKARYA UNV. 
ATATÜRK UNV. 
DOĞUŞ UNV. 

ULUDAĞ UNV. 
ABANT İZZET B. UNV. 

ADNAN MENDERES UNV.
VAN 1OO.YIL UNV 

AKSARAY UNV 
ÇANAKKALE 18 MART UNV. 

MUSTAFA KEMAL LJNV. 
KOCAELİ UNV. 

İSTANBUL AREL UNV. 
ULUDAĞ UNV.

YEDİTEPE UNV. 
BEYKEN T UNV. 

İSTANBUL AREL UNV. 
İSTANBUL TIC.UNV.

BALIKESİR UNV. 
DUMLUPINAR UNV. 
CELAL BAYAR UNV. 

ÇANAKKALE 18 MART UNV

MUHAMMET ALI NARIN 
GÖKHAN AĞIRMAN 
NURİ MERT NOCA 
AYKUT BAŞAR 
CİHAN GEZER 
BERRİN DUMAN 
NUR GÖL 
SERKAN ATEŞ 
ORÇUN BAŞARAN 
YASEMİN DOĞRU 
MELEK BAYRAKTAR 
MERVE ÇELİK <
ZEYNEP ÇÖMEZ 
HATİCE EFENDİOĞLU 
MERVE GÖKBOĞA 
GİZEM ALP 
ŞAHİN ÇERİ 
MUSTAFA BAYRAKDAR 
GÜLDEN YILDIZ 
SEMİH DALGIÇ 
KADİR DÜMRÜL 
TUĞÇE TEZSEVER 
KURBAN ALİ ÖZTÜRK 
HARUN AKSU 
LÜTFÜ CAN ÇALICI

KOCAELİ UNV 
AFYON KOCATEPE UNV. 

KOCAELİ UNV. 
BALIKESİR UNV. 

DUMLUPINAR UNV. 
ULUDAĞ UNV. 
AKSARAY ÜNV. 

GAZİ UNV. 
CUMHURİYET ÜNV. 
DUMLUPINAR UNV.

KIRIKKALE ÜNV. 
PAMUKKALE UNV. 

AFYON KOCATEPE UNV.

JE< )l H Zl I OIOGROMETRI MUH. 
BİLGİSAYAR MUH.

İSTATİSTİK
MALZEME BİLİMİ VE MUH. 

ÇEVRE MÜH.
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 

İSTATİSTİK 
İSTATİSTİK

JEOLOJİ MUH. 
ZİRAAT MUH. 

MFTAI URJİ MALZFMF MÜH. 
RADYO SİNEMA TELEVİZYON 

ZİRAAT MUH.
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 

ZİRAAT MUH. 
SANAT TARİHİ 

KİMYA 
ÇEVRE MÜH.

MİMARLIK 
ZİRÂAT MUH. 

BİYOLOJİ 
KİMYA 
KİMYA 

HEMŞİRELİK 
SANAT TARİHİ 

BİYOLOJİ 
GAZETECİLİK 

ENDÜSTRİ MUH. 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 

OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ÖĞRT. 
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
BANKACILIK VE FİNANS 

PAZARLAMA 
İŞLETME 

MUHASEBE
. HALKLA İLİŞKİLER REKLAMCILIK 

SİGORTACILIK
YEREL YÖNETİMLER 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEK. 
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME 

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 

PAZARLAMA 
ELEKTRONİK HABERLEŞME 

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

BİLECK UNV. 
ÇANAKKALE 18 MART UNV. 

ANADOLU UNV 
ULUDAĞ ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV.
CİAZI UNV 

ANADOLU ÜNV. 
PAMUKKALE ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 

İSTANBUL AYDIN ÜNV. 
BALIKESİR ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV.

ORGANİK TARIM 
RADYO VE TELEVİZYON

YAYINCILIĞI 
MUHASEBE 
DIŞ TİCARET 

TEKSTİL 
İŞLETME 
İKTİSAT

ÇOCUK GELİŞİMİ 
TEKSTİL

PAZARLAMA 
MAKİNE 
TEKSTİL

PAZARLAMA 
İŞLETME 

KAMU YÖNETİMİ 
RADYO TELEVİZYON PROG.

OTOMOTİV 
ENDİSTURİYEL KALIPÇILIK 

OTOMOTİV

MEHMET TORUN 
BAHAR SAYKAL 
PELİN ÖRNEK
B.YAHYA MACAROĞLU 
ÇİĞDEM SALIM 
GAMZE ARSLAN 
MUHAMMET YILMAZ 
BAKİ DOĞAN 
UĞUR DİNÇ 
EDA ER 
ESAT ERCİYES 
ABDULLAH SAYAL 
GÜLAY DALGIÇ 
SERDAR BALCI
BURCU 
TU MAY 
HAKAN

ÇAKMAK 
DEMİRCİ 
CENİK

UMUT AVDAN
VESİYE BALCI

UFUK UNL 
ULUDAĞ ÜNİ. 

BOLU UNİ. 
İSTANBUL ÜNİ. 
TRAKYA ÜNİ. 

CELAL BAYAR ÜNİ 
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ. 

ADNAN MENDERES UNİ 
MUĞLA ÜNİ 
BİLECİK ÜNİ. 

SAKARYA ÜNİ. 
TRAKYA ÜNİ. 

ZONGULDAK ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 

BALIKESİR ÜNİ.
GAZİ ÜNİ.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
ÇANAKKALE 1 8 MART ÜNİ.

EMRAH VOLKAN ÜLKER 
DUYGU GÖNÜLTAŞ 
EMİNE AYDIN 
NURİ GÖRAL
MELEK KARADENİZ
DİDEM ÇALIK
ORAY PİLAVCI 
HALİS EFENDİOĞLU 
ÇAĞLA DENİZ DURMAZ
M AZ HAR KARAGÖZ 
ŞEYDA AKSU 
ÇAĞDAŞ ÇELİK 
DİLARA YILMAZ 
İBRAHİM ÖZTÜRK 
GÖKÇE HİLAL AŞIK 
MEHMET ERYILMAZ 
HÜSEYİN SATI 
SEHER KOŞUCU 
ÖMER FARUK SAKA 
PELİN TEMEL 
RIZA AVDAN 
BERKER YABATU 
VOLKAN ÇELİK 
ZEYİT KILIÇOĞLU 
SEÇİL SEÇİLMİŞ 
CEYSU GÜNEŞ 
ÖZGE GÖZTAŞ 
SALİH ARSLAN 
DENİZ GÜVENÇ 
AYŞEGÜL ACAR 
EYÜP ŞENER 
BÜŞRA ŞAHİN 
GAMZE KANSER 
BEKİR TEMEL 
ANIL ÖZKAN 
ŞEHZA ÖZGE 
ABDÜLKERİM SAYAL 
YALÇIN GENÇ 
CANSU TAYLAN 
PELİN EMİROĞLU 
AYSEL YASEMİN 
GİZEM TUTKU UZUN

ULUDAĞ ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ.
SAKARYA ÜNİ. 

GAZİANTEP ÜNİ. 
ZONGULDAK ÜNİ. 

AFYON KOCATEPE ÜNİ.
YEDİTEPE ÜNİ. 

DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 
YAKIN DOĞU ÜNİ. 
BAHÇEŞEHİR ÜNİ.

AKDENİZ ÜNİ. 
MALTEPE ÜNİ. 

ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 

BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 

DUMLUPINAR ÜNİ.
MUĞLA ÜNİ 

DUMLUPINAR ÜNİ.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ. 
AKDENİZ ÜNİ. 
KARABÜK ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 

MUSTAFA KEMAL ÜNİ. 
AFYON KOCATEPE ÜNİ.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
BALIKESİR ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ. 
SAKARYA ÜNİ. 

PAMUKKALE ÜNİ.
ARTVİN ÜNİ. 
MUĞLA ÜNİ 

BALIKESİR ÜNİ. 
SAKARYA ÜNİ.

ÇANAKKALE 1 8 MART ÜNİ. 
M. AKİF ERSOY ÜNİ.

BÖLÜMÜ 
İŞLETME 
İKTİSAT 
HUKUK

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 
HUKUK
P.D.R.

İŞLETME
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

ULUSLAR ARASI İLİŞ. (BURSLU)
İKTİSAT (İNGİLİZCE)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 
İŞLETME 
İLETİŞİM

EKONOMETRİ 
İŞLETME (BURSLU)

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

İŞLETME 
GAZETECİLİK 

İKTİSAT
ULUSLAR ARASI İLİŞ.

MALİYE
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

KAMU YÖNETİMİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

İŞLETME 
İŞLETME
İŞLETME

KAMU YÖNETİMİ 
İŞLETME

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
İKTİSAT
ÇEKO 

İKTİSAT
ÇEKO 

İKTİSAT
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 

MALİYE
EKONOMETRİ

RADYO S İNAMA VE TELEVİZYON 
İKTİSAT 
MAKİNE 
MALİYE 
İKTİSAT

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 
İŞLETME

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
HUKUK 
İKTİSAT 
İŞLETME

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 
KAMU 

MALİYE
ÇEKO 
İKTİSAT 
İKTİSAT 

KAMU YÖNETİMİ
MALİYE 
İŞLETME 
MALİYE 
İKTİSAT 
İKTİSAT 
MAKİNE 
İŞLETME 
İKTİSAT 
MAKİNE 
İKTİSAT
ÇEKO 

İŞLETME 
İKTİSAT 
İŞLETME 
İKTİSAT

ULUSLAR ARASI TİC. VE İŞL. 
P.D.R.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 
PİSİKOLOJİ

ENDİSTÜRİYEL OTOMASYON 
PİSİKOLOJİ

KAMU YÖNETİMİ 
KAMU YÖNETİMİ 
KAMU YÖNETİMİ 

ULUSLARARASI LOJİSTİK
SOSYAL BİLGİLER 
KAMU YÖNETİMİ 

MUHASEBE 
RESTERASYON

İTHALAT -İHRACAT 
MAKİNE

ENDİSTÜRİ ELEKTRONİK 
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA

SİGORTACILIK 
MUHASEBE

KAMU YÖNETİMİ 
İNŞAAT

DIŞ TİCARET 
DIŞ TİCARET 

TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ 
TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ

DIŞ TİCARET

MÜCAHİT MUSTAFA YİĞİTAFYON KOCATEPE ÜNİ.
ANAR OZAYDIN 
CANSU İRHAN 
ELİF KIZIL 
KEREM ARSLAN 
DİDEM KURUCAN 
BEGÜM MELTEM ÇELİK 
GÜLDEN GÜNDÜ 
NEVZAT ALTAY

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 
PAMUKKALE ÜNİ. 

BALIKESİR ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 
PAMUKKALE ÜNİ. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 
NAMIK KEMAL ÜNİ.

TURİZM VE SEYEHAT İŞLETMECİLİĞİ 
DIŞ TİCARET 
MUHASEBE

TURİZM VE SEYEHAT İŞLETMECİLİĞİ 
PAZARLAMA
DIŞ TİCARET 
PAZARLAMA

İŞLETME 
PAZARLAMA 
MUHASEBE 

PAZARLAMA 
MUHASEBE 
MUHASEBE

İŞLETME 
PAZARLAMA 
MUHASEBE 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

ÖSS BİREY: İstiklal Caddesi No:36 - GEMLİK TEL: 0.224 514 1515
OKS BİREY: Eşref Dinçer Mh. Pazar Cd. Ahmet Semiz İş Mer. GEMLİK ■ TEL: 0.224 514 68 00



O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 
v* IZT*/ DeneYımİ1 kadromuz ve çağdaş eğitim anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz. 
\GEwAy Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2008-2009 dönemi kayıtları başladı

Ücretlerimize, eğitim-öğretim 
yemek, servis ve KDV dahildir

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

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel = 5135084 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

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

4-5-67-8 SINIFLA* 
HAFTADA 8 SAAT İNGlBZCE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Muğla'daki orman 
vanamı felakete 

dönüşüyor
Muğla'ya bağlı Özlüce köyü Eski alan 
Mahallesi Tembeller Mevkii'nde çıkan 
yangın felakete dönüştü. Söndürme 
çalışmaları sırasında 5 orman mühen
disi ve 10'a yakın orman işçisi alev
lerin ortasında kaldı. Haberi syf8’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Sibel Çan’ı Zeytin Güzeli seçerek, taç taktı

MIlMlIh Hll
9. Siyah Altın Zeytin Fes 
tivali’nin 4. günü akşamı 
İskele Meydanı’ndakon 
ser veren Sibel Can, fes
tival alanını hınça hınç 
doldurdu. Belediye Baş
kanı Mehmet Turgut, ka
labalığı görünce coştu. 
Güzel sanatçıyı Zeytin 
Güzeli ilan ederek, başı
na taç taktı, Gemlik zey
tini tattırdı, Çan’a zeytin, 
zeytin yağı, sabun ve zey 
tin ezmesinden oluşan 
armağanlar ve plaket 
verdi. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ûiine Bakış

Karadeniz’de salvo
Karadeniz ısınıyor.
Gürcistan askerlerinin Güney Osetya’yı 

işgaliyle başlayan Kafkasya’daki siyasi 
gerginlik giderek artıyor.

Kafkaslardaki küçük devletlerin Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsız 
tıklarını ilanıyla, batının zengin ülkeleri ve 
ABD, buradaki zengin yer altı kaynaklarına 
göz dikti. Devamı sayfa 5’de

Esnafa ramazan uyarısı
Bursa Esnaf Odaları 
Birliği (BESOB) 
Başkanı Arif Tak, 
Ramazan ayına gün
ler kala yaptığı 
açıklamada, gıda 
fiyatlarında artış 
yaşanmayacağını 
belirterek, denetim
lerin sürdürüleceği
ni kaydetti.
Yazılı bir açıklama 
yapan Tak, fiyatların 
Ramazan ayında 
arttığına dair

spekülasyon yapıl 
dığını savunarak, 
"Kamuoyunda 
böyle bir izlenim 
oluşmuş. Bu izlen
imin sebebi nedir 
bilemiyorum. Ama 
esnaf ve sanatkar
larımız Ramazan 
ayı için özel bir 
fiyat uygulaması 
yapmıyor ve yap
maz. Ramazan ayı 
boyunca esnaf ve 
sanatkarımıza

yönelik denetimle 
rimiz devam edecek. 
Fiyatla ilgili aldat
macalara müsaade 
etmeyeceğiz. Tüm 
vatandaşlarımız bu 
konuda rahat ola
bilir. Ancak top
tancılar tarafından 
yapılan zamlardan 
dolayı esnaf ve 
sanatkarı suçlamak 
yersiz olur. Bu 
dengenin iyi 
belirlenmesi

gerekiyor" 
diye konuştu. 
Ramazan ayında 
fiyatların değişmesi 
için bir sebep 
olmadığını vurgu
layan Tak, Ramazan 
ayında tüketimde 
çok büyük farklılık
lar olmamasına 
karşın kıtlıkmış 
gibi alışveriş 
yapıldığının 
düşünüldüğünü 
sözlerine ekledi.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Sibel Çan’ı Zeytin Güzeli seçerek, taç taktı

M Çan'a Meydan dar geldi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

9. Siyah Altın Zeytin 
Festivali etkinlikleri 
kapsamında, ilçe 
mize gelen Türk 
müziğinin sevilen 
ve güçlü isim
lerinden Sibel 
Çan'ın İskele 
Meydam’nda 
verdiği konserde 
izdiham yaşandı. 
Sibel Çan'ı yakından 
görebilmek .isteyen 
hayranları, İskele 
Meydam’nda adım 
atacak yer bırak
madılar. Şimdiye 
kadar düzenlenen 
konserde bu kadar 
kalabalık toplan
mazken, Sibel Çan'ın 
konserini ise bin
lerce seveni izleme 
fırsatı buldu.
Sahnedeki perfor
mansıyla gençlere 
dudak uçuklatan 
sanatçı, birbirinden 
güzel şarkılarıyla 
da Gemlikli 
hayranlarını 
coşturdu.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
gecede yaptığı 
konuşmada, Türk 
müziğinin en iyi 
seslerinden Sibel 
Çan'ı Gemliklilerle 
buluşturmaktan 
mutlu olduğunu 
söyledi.
ŞOK SÜRPRİZ 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile AKP İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın da beğeniyle 
izledikleri konserin 
arasında sanatçıya 
çiçek vererek, ken
disini Gemlik'te 
dinlemekten keyif 
aldıklarım söylediler. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise, 
ünlü sanatçı Sibel 
Çan'ı şok edecek 
bir sürpriz yaparak 
duygulu anlar 
yaşattı. Sanatçıya, 
önce teşekkür 
plaketi takdim eden 
Başkan Turgut, 
Zeytin Festivali 
nedeniyle Sibel 
Çan’ı zeytin güzeli 
ilan ederek 
başına taç taktı.
Sanatçıya 
Gemlik zeytini 
ikram ederek 
tattırmayı da 
ihmal etmeyen 
Başkan Turgut, 
sanatçının vefat 
eden Annesinin 
fotoğrafı olan 
çini tabağı hediye 
etmesi ise Sibel

Çan'ı hem mutlu 
etti hem de 
duygulu anlar

yaşattı.
Sibel Can yaklaşık 
bir buçuk saat

sahnede kalarak 
izleyenlerine 
keyifli anlar yatattı. 
Sibel Can konseri 
havai fişek 
gösterileriyle 
son buludu.

BAŞKAN 
TURGUT’TAN 
SÜNNET

ALTIN
Ote yandan, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
düzenlenen 
festival etkinlikleri 
kapsamında 
35 çocuk sünnet 
ettirildi. Pazar 
akşamı Sibel 
Can konserin den 
önce Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut sünnet 
olan çocukları 
sahneye çağırarak, 
birer altın hediye 
etti. Çocuklara 
altınları Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve eşi 
Nuriye Turgut 
tarafından 
takıldı.

Başkan Turgut, Sibel Çan’ı Zeytin Güzeli seçerek,;, 
taç taktı, teşekkür plaketi Ve çiçek verdi, annesinin! 

fotoğrafının bulunduğu çini tabak hediye ettil

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Verin ben de yatarım!....
27 kez hacı olmasına rağmen 1 trilyon 

lirayı araklamaktan, mahkûm olan Prof. 
Necmettin Erbakan Cumhurbaşkanı Gül 
affetti.

Yapılan hırsızlığı unutan, milletin -yeti 
min paraları ne oldu niye sormayan dinci 
basın yazılarında Erbakan sanki hapiste, 
koğuşlarda - sıkıntı içinde yatıyor.

Onları okursanız yazık adam 85 yaşında 
diyorsunuz..

Altınoluk’ta çiftlik ebadındaki denize 
nazır havuzlu villasında oturan adama, 
suçsuz insan muamelesi yapmayın Allah 
aşkına...

Ver o trilyonu bana, değil bir sene iki 
sene hapishane ranzalarında yatayım..

Hocanın kendi verdiği resmi mal beyanı 
m aşağıda tek tek yazıyorum.

Ben yazarken yoruldum, eminim ki 
sizlerde okurken yorulacaksınız.

- Fatihte 147 m. daire, Fatihte 65 m. 
daire.

- Ankara da 135 m. daire, - Ankara da 
160 m. daire

- Ankara Üniversitesi Sitesinde bir 
hisse.

- İzmit’te 135 m. ve 2120m. arsa
- Ankara Çayyolun da 651 m. arsa.- 

750 m. arsa.
- Altınolukla 1180 m. - 4180 m.- 8440 m. 

arsa
- Altınoluk ‘ta 215 m. ve 250 m. İki ev.
- Altınolukla 60 m. ev.
- Balgat la 828 m. arsa.
- Ankara Balgat’ta 906 m. yazlık ev.
- Balgat’ta 812 m. arsa.
- 148 kilo altın, 421 bin dolar, 611 bin- 

mark ve 532.00 İsviçre Frangı
- Kendine ait 200 E Mersedes otomobil.
- Eşine ait 300S Mersedes otomobil 
-Kızına ait Opel Vectra otomobil.
^Sinop’ta arsalar..
İşte siyasette gelişen bir profesör’ün 

kendi beyanı..
Bir evi zor alabilen dürüst profesörlere 

selam..
Ey beş vakit namazı kaçırmadığını, 

başındaki takkesi ile gösteren, elini 
öptürmek için sıraya girilen, 30 - 40 kişilik 
aile efradı ile hacca giden, lüks otellerde 
düğünler yapıp, eğlenen, ağzından din 
-kuran- peygamberimiz düşmeyen koca 
profesör Erbakan bu paralar gökten mi 
yağdı?

Ben, 53 senedir hekimlik yaptım, alın 
terimle, dürüstçe çalışarak bir evim -bir 
arabam var...

Millet -yetim parası - devlet parası 
yemeden zengin olanların ancak çalarak , 
kılıfını da hazırlayarak zengin olabilecek
lerini biliyorum.

Bu cahil halkı kandırıyor, geminizi yüz 
dürüyor, yatlarla geziyor, geceliği 50.000 
lira olan otellerde kalıyorsunuz, bizleri 
uyutuyorsunuz ama yarın Allah huzurunda 
hesap vereceksiniz unutmayın.

KRŞEDE B6K16AMK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Karadeniz’de salvo
Ruslar bunu fırsat bilerek Gür 

cistan’a girdi.
Rus savaş uçakları Gürcistan’ı 

bombaladı.
Rusya’nın bölgedeki nüfusunu 

hissettirmesi, ben buradayım 
demesi batılı ülkeleri harekete 
geçirdi.

Kafkaslarda petrol, doğalgaz 
gibi zengin yeraltı kaynaklarına sahip küçük 
ülkeler var.

Bu ülkeler 1917 devriminden sonra 
Sovyetlerin çatısı altında, Rusların egemen
liğinde toplandı. Batının kapitalist rejimleri 
ne karşı oluşan Marksit bir düzenin gelişme
si, kapitalist blok’u ürküttü.

Soğuk savaş dönemi dediğimiz bir döne
min sonunda batı kapitalizmi sovyet bloğu 
nu çökertti.

Balkanlardaki Sovyet egemenliğindeki tüm 
devletler bağımsızlıklarını ilan ettiler.

Sovyetlerden boşalan boşluğu doldurmak 
için batı ve ABD bu kez bu ülkeleri nüfusu 
altına almaya başladı.

Uzun bir süre kendini toparlayamayan 
Rusya, Putin ile yeniden güç haline gelince, 
Kafkaslarda ‘‘biz de varız" demeye başladı.

Gürcülerin batıya güvenerek Güney Obez 
ya’ya girmeleri bundandır.

NATO ve AB, Gürsistan’ın Obezya’ya müda 
halesi üzerine Gürcistan’a giren Rusya’ya 
sert bir nota verdi.

Kafkaslarda başlayan savaş, Gürcülerin üç 
gün sonra ateşkes istemi ile durdu.

Şimdi Rusya bu bölgeden çekilmek iste 
miyor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Buna karşılık ABD Karadenize savaş 
gemisi gönderiyor.

Güya NATO tatbikatları nedeniyle!
Amerikan Savaş Gemisi “McFaul’’ ve önce

ki gün "Dallas” Çanakkale ve İstanbul 
Boğazlarından Türk Hükümetinin rızasıyla 
ve kolaylıkla Karadenize geçti.

Bu geçiş bana birinci Dünya Savaşı öncesi 
Alman Savaş Gemileri “Goebes” He 
“Bresbau”nm Karadeniz’e açılmasının ardın
dan Sivastopol’ü bombalamasını anımsattı.

Bunun üzerine İngiltere, Fransa ve İtalya 
Osmanh Devleti’ne savaş ilan etti. OsmanlI 
hükümeti de daha sonra adı bu iki savaş

gemisini satın aldıklarını açıkladı ve 
adlarının da “Yavuz" ile "Midilli" 
koydu.

Tabii bu olay OsmanlI’yı dışında 
olduğu bir savaşın içine soktu.

Almanya’nın savaşta yenilmesi üze 
rine, Osmanh Devleti de yenilmiş 
sayıldı.

Ardından Sevr Anlaşmasını imzala
mak zorunda kaldık.

Bu ise 600 yıllık koca Osmanh İmparator- 
luğu’nun yıkılmasını, yerine Türkiye 
Cumhuriyeti’nin doğmasına neden oldu.

Karadeniz’de sular ısınıyor.
Boğazlardan Mortrö’ye göre Savaş Gemi 

lerinin geçmesi yasak.
Ama, Türkiye Cumhuriyeti’nin AKP hükü 

meti bunu dikkate almadı.
Savaş gemilerinin insani yardım malzeme

si taşıdığı söyleniyor.
Aman ne kadar inandırıcı değil mi?
Türkiye, Kafkasya siyasetinde çok dikkatli 

olmak zorundadır.
Kafkaslarda batılı kapitalistlerin çıkarları 

ile Rusların nüfuslarını korumaları için 
verdikleri savaşta, Türkiye’nin yerini iyi 
belirlemek gerekir.

Türkiye Irak’ta olduğu gibi ABD’nin taşa 
ronluğuna soyunmamak.

Ama görülen zaten o.
Batıklar Kafkasların yer altı ve yer üstü kay 

naklarını egemenlikleri altına aldı.
Bize ise onların taşımacılığı düşüyor.
Yani taşaronluğu.
Karadeniz’de bir kıvılcım, Türkiye’yi de 

yakar.

Halit BAYRAK

PLAN KOPYA & DİJİTAL RENKLİ BASKI

-OZALİT ÇEKİMİ
-AO PLAN KOPYA ÇEKİMİ 
- CAD PROGRAMLARINDAN ÇIKTI 
- PLOTTER ÇIKTI (En 1070 mm) 
-AO RENKLİ PLOTTER ÇIKTI 
- POSTER RASKI (İç mekan) 
-RENKLİ FOTOKOPİ (A4-A3) 
- FOTOĞRAF ÇOĞALTMA 
-T-SHIRT TRANSFER RASKI 
-SPİRAL CİLTLEME
- PVC SICAK KPLAMA (A4-A3) 
- ASETAT VE AYDINGERE RENKLİ RASKI 
- OKUL VE OFİS KIRTASİYE ÇEŞİTLERİ

Hamidiye Mah. Katlı Otopark altı Yeni Çarşı No: 16 
Tel A Fax: 512 18 57 GEMLİK

BİZDEN FİYAT ALMADAN 
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ

01.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE

GELİŞEN SERVİSYEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ
AYRICA TURAS5İ5T İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ

UYGUNFİYATLAR YENİ UYGULAMAYA KONULAN
ÖĞRETMENLER. KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERBEST TARİFESİ 

DOKTORLAR VE UYAK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA
AYRICAÖZEl İNDİRİMLER UYGUNFİYATVE

ukiM
DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
Siz DEGERU GEMLİK HALKINA DUYURULUR

Her koz: Orhangazi Od. Kaili Otopark karşısı GENLİK Tol: 513 33 96
Şube: Gürle İş Merkezi NO: 24 GEMLİK Tel: 514 35 66
Şube: Gürle İş Merkezi No: 31 GEMLİK Tel: 51416 90

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Vahaocı lolklör ekmlerinılen Başkan Tnrouta veda zinareti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
kendisini ziyaret 
eden yabancı konuk
ların temsilcilerine 
"Belediye başkan- 
larınıza iletin, bize 
yazı göndersinler, 
sizlerle kardeş 
olmaktan mutluluk 
duyarız" diyerek 
kardeşlik için ilk 
adımı attı.
Beş günden bu yana 
Gemlik'te bulunan 
ve gezdikleri yerleri 
çok beğendiklerini 
söyleyen ekip temsil
cilerinin ziyaretinden 
çok mutlu olduğunu 
söyleyen Başkan 
Turgut, insanların 
morallerini yükselt
mek için böyle 
güzel etkinlikleri 
düzenlemekte olduk
larını ve Türk ekip
lerinin de katılma 
larından mutlu 
olduklarını belirtti.

Köstence Demokrat 
Türk Birliği Mehtap 
Grubu, Kosova Çeş 
me Derneği, Make 
donya, Azerbaycan 
ve Karadağ ekip
lerinin temsilcilerine 
onlarla yeterince 

ilgilenemediği 
için üzüldüğünü 
bildiren Başkan 
Turgut, gelecek 
yıl düzenlenecek 
etkinliklerin iki 
aşamada, festival 
ve folklor gösterileri 

olarak ayrı tarihlerde 
düşüneceklerini 
söyledi.
Yabancı ekiplere 
"Vaktimi sizinle bir
likte geçirmeyi çok 
isterdim, ancak 
olmadı. Ülkelerinize 

ve dostlarınıza bizim 
selamımızı iletin. 
Oralardaki beledi
yelerle kardeş olma
yı isteriz. Ülkeler ve 
halklar arasındaki 
kardeşlik ilişkilerine 
çok değer veriyo

rum" diyen 
Başkan Turgut'a, 
Gemlik'te çok 
güzel günler 
geçirdiklerini ve 
bir çok arkadaş 
edindiklerini 
söyleyen ekip ele
manları "Bizler 
Gemlik'ten mutlu 
ayrılıyoruz, inşallah 
sizlerle yeniden 
buluşuruz" dediler. 
Ülkelerinden 
getirdikleri çeşitli 
hediyeleri Başkan 
Mehmet Turgut'a 
takdim eden 
ekip elemanları 
Gemlik'le kardeş 
şehir olmak için 
girişimlerde 
bulunma sözü 
verdiler. Misafir 
ekiplere gelecek yıl 
yeniden görüşme 
mesajı veren Başkan 
Turgut, onlara 
Gemlik zeytini 
ile tanıtıcı kep ve 
tişört hediye etti.

Özdilek İnsan Kaynakları ELEMAN ARANIYOR
Gemlik Alışveriş Merkezlerimizde 
Görevlendirilmek Üzere;
• Satış Elemanı / Reyon Elemanı / Kasiyer

- En az Lise mezunu,

- Dinamik, güler^yüzlü, .diksiyonu düzgün,
- Takım çalışmasına yatkın,
- 27 yaşını aşmamış,
- Bay / Bayan.

• Garson / Komi
- Tercihen Lise mezunu, 
- 30 yaşını aşmamış, 
- Bay.

• Güvenlik Görevlisi
- Lise mezunu,
- 5188 Sayılı Kanun kapsamında Silahlı Güvenlik Sertifikası sahibi,
- Tercihen güvenlik konusunda deneyimli,
- 30 yaşını aşmamış,
- Askerlik hizmetini tamamlamış, bay.

Müracaatların 1 adet fotoğraf ile şahsen aşağıdaki adrese yapılması rica olunur.
Başvurular gizli tutulacaktır.

Özdilek A.Ş.
Gemlik AVM
Yalova Yolu 1.km / GEMLİK

Fide üretimi yapan A&B fidanlığın
da çalışmak üzere, çeşitli görevler için 
elemanlar alınacaktır.

1-ZİRAAT MÜHENDİSİ
Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay/bayan elemanlar.
2- ZİRAAT TEKNİKERİ
Gübreleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bil
gisayar kullanmayı bilen veya çabuk 
öğrenebilecek bay/bayan elemanlar.

3- ÜRETİM ELEMANI
Repikaj, ilaçlama ve budama konu

larında çalışmak üzere erkek eleman
lar, üretim, saksılama ve çelikleme 
işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

A&R TARIMSAL ÜR.LTD.ŞTİ.
Gemiç Köyü altı Orhangazi/ BURSA

0.533 350 95 41
telefonu arıyarak randevu 

alabilirsiniz.
NOT: İşletmemize servis 
Gemlik’ten kalkmaktadır. 

www.abfidan.com

http://www.abfidan.com
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SATILIK DÜKKAN
OEMİRSUBAŞIMAHALLESİ 
1N0LUCADDEGİRİŞİNDE 
60M2SATIUKDÜKKAN 

Tel: Ö 532 36?Ö6 41

ÎS||
HA1İT USLU 

İNSAATtan 
İlilin HİBELER

3+1,156 m2 Dublex 
3+1,153 m2 Daire 
2+1,100 m2 Daire

Tel: 0 532 - 513 20 12

ELEMAN ARANIYOR
FABRİKANIZDA 

ÇALIŞACAK KAYNAKÇI 

USTASI ARANIYOR

Tel: 514 00 60

Gemlik Körfez

ÇİZİYORUM
Barış Güler'in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR
KREŞTETEMİİLİKİŞIEIIİNDE 

ÇA1IŞMAKÜZERE 
40YASINIASMAMIŞ 

BHIEHIM 
Manastırda oturanlar tercih edilir. 

Tel s 51719 67
GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
HANCOCK 
LANETLİ RUHLAR

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te bulunan fabrikamızda 

çalıştırılmak üzere 
LİSEMEZUNU 

BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 
ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ve MAOENMÜHENOİSİ, 

VASIFSIZ BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ABANIYOR.

VERONA MERMER SAN.
Tel: (0.224) 514 20 21 

(Rezervasyon 
Tel : 5135321)

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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Yeni doğan 
Bebeklerle fazla 

temastan kaçının
Buzukaua aniamanımiH nokiası

Yeditepe Üniversite- 
, si Hastanesi Çocuk

Sağlığı ve Hastalık 
lan Uzmanı Doç. Dr.

> Filiz Bakar, yenido 
ğan bebeklere çok 
fazla dokunmanın 
Ve öpmenin enfek
siyon riski taşıdı 
gını vurguluyor. 
Yenidoğan bebekler 
hastalıklara karşı 
savunmasız olduk
ları için korunmaları 
büyük önem taşıy
or. Yeditepe Üniver
sitesi Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Filiz Bakar, 
bebeğin sağlığı 
açısından aşırı 
koruma telaşına 
girmeden bazı 
konulara dikkat 
etmenin yeterli 
olduğunu belirtiyor. 
Dr. Bakar, yenido 
ğan bebeklerin cilt 
enfeksiyonları 
açısından risk 
altında olduğunu 
vurguluyor: 
“Bebekler doğduk
larında vernix 
kazeoza denen cilt
lerinde koruyucu 
bir tabaka ile doğar
lar. Bu koruyucu 

tabaka bebekleri 
hem ısı kaybından 
hem de enfeksiyon
lardan korur, ayrıca 
cildini nemlendirir. 
Bu nedenle bebek
leri hemen yıka
mayız, doğumdan 
3-4 gün sonra yı 
kanmasını istiyo 
ruz.” 
Hastaneden eve 
götürüldükten 
sonra bebekle çok 
fazla temasa 
geçilmemesini 
söyleyen Dr. Bakar, 
“Yenidoğan bebek 
her türlü enfek 
siyona açıktır. 
Bu nedenle bebeğe 
çok dokunulmasını, 
öpülmesini iste 
miyoruz.
Enfeksiyonlu bir 
kişiden bebeğe 
enfeksiyon bulaş
ması kaçınılmazdır. 
Anne baba dışında
ki kişilerin bebeği 
biraz uzaktan 
sevmelerini isti 
yoruz. Bebekle fazla 
temas edilmemesini 
istiyoruz. Ayrıca 
bebeğin bulunduğu 
evde başka odada 
bile sigara içilme 
meli” diyor.

Ciddi sağlık sorun
larına hatta zehirlen
melere yol açabile
cek bozulmuş 
gıdaların, dış 
görünüşleri ve tat
ları, tazelik ya da 
bozulmuşlukları 
hakkında ipucu 
veriyor.
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa 
Tayar, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, bozul
muş ya da mikrop 
bulaşan gıdaların 
zehirlenmelere, 
hatta ciddi sağlık 
sorunlarına yol aça
bileceğini söyledi. 
Tarımsal Kalkınma 
Vakfı ve Konya 
Büyükşehir 
Belediyesince 
yürütülen 57 bin 630 
avro bütçeli AB 
destekli Gıda 
Tüketicisini Koruma 
ve Bilinçlendirme 
Projesine bilimsel 
destek verdiklerini 
hatırlatan Prof. Dr. 
Tayar, gıdalarda 
bozulma şekilleri 
bilinirse güvenli 
gıda tüketiminin 
sağlanabileceğini

ifade etti.
Bazı gıdalardaki 
bozulmanın dış 
görünüşü ve tadıyla 
anlaşılabileceğini 
kaydeden Tayar, 
şunları söyledi: 
"Bozulmuş balık 
kötü koku, küflü tat, 
koku ve renk 
değişikliği ile tespit 
edilebilir. Turşu gibi 
fermente gıdalardaki 
acı tat, renkte karar
malar ve kötü koku, 
çiğ sütteki ahır 
kokusu, balık, 
r abun, acı, ekşi, 
yanık ve malt tatları, 
mavi-sarı, kırmızı 
renk oluşumu, 
sünme ve köpürme 
bozulma olduğunu 
gösterir. Bozulmuş 
ekmekte sünme ve 
küflenme, etlerde 

dış yüzeyinde 
yapışkanlık, 
renginde bozul
malar, ekşime ve 
kokuşma görülür. 
Kabuklu deniz hay
vanlarında bozulma 
kötü koku ve 
ekşime, konserve 
gıdalarda kapakların 
şişmesi, ekşi ve acı 
tatlar, asidik ve 
kötü kokular, 
renkte kararmalarla 
anlaşılabilir." 
Meyvelerdeki 
bozulmanın 
çeşitli renkte 
çürümelerden 
rahatlıkla tespit 
edilebileceğini ifade 
eden Tayar, peynirde 
acı tat, gaz oluşumu 
nedeniyle delikli 
yapı, çeşitli renk 
oluşumlarının

ürünün bozulmuş 
olduğunu göster
diğini bildirdi.
Reçel ve marmelat
taki ekşime ve 
köpürme, sucukta 
yapışkan tabaka 
oluşumu, kokuşma, 
ekşime ve yeşil renk 
oluşumunun bozul
mayı işaret edeceği
ni belirten Tayar, 
"Taze sebzedeki 
yapışkanlık, 
çürümeler ve 
ekşime, tereyağında- 
ki acılaşma, 
ekşime, çeşitli tat 
bozuklukları, kötü 
koku, siyahlaşma, 
mavi-siyah lekeler, 
pembe-kırmızı, 
mavi ve yeşil renkler 
bozulma olduğunu. 
gösterir" dedi. 
Prof. Dr. Tayar, 
yoğurtta görülen 
ekşime ve 
köpürmenin 
bozulmayı göstere
ceğini vurgulayarak, 
yumurtadaki 
bozulmanın akının 
yeşilimsi olması, 
sarısında siyah 
çürüklük, kırmızımsı, 
pembe renkli 
çürümeler, küflü 
ve kötü kokuyla 
anlaşılabileceğini 
bildirdi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ0 m
:

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 QQ
Sahil Dev. Hast. cw 3 93 29
Mer.Sağ.Ocağı ’
Tomokay Tomografi öld TU bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -1İ1
Su Arıza Yalnyz185

E 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
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ONUR ECZANESİ 

İstiklal Caddesi 
Tel :513 7394 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3145 

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)



O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
İki

2002 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 
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,12,3. SINIFLARA 
HAFTADA 6 SAAT 

4-5>6-7-8 SINIFLI* 
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

27 Ağustos 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Kız arkadaşını 
kaininden 
bıçaklayıp 

öldürdü
Bursa'da, tartıştığı kız arkadaşı 
nın kalbinden bıçaklayarak öl 
dürdüğü iddia edilen bir kişi 
gözaltına alındı. Sayfa 8’de

Ülke genelindeki 680 şubesi ile ihtiyaç sahipleri belirlenerek, ramazanda gıda yardımı yapılacakMan
Türk Kızılay’ı ramazan ayında 
ülke genelinde toplam 50 bin 
aileye gıda yardımı yapacak. 
Ramazânda yardım seferber
liği başlatan kuruluş, 680 
şubesi ile ihtiyaç sahiplerini 
belirleyecek. Ayrıca, Kızılay’a 
ait aşevlerinde iftar ve sahur 
yemekleri de dağıtılacak. 
Yardım yapmak isteyenlerin 
Kızılay şubelerine başvur
maları istendi. Sayfa 3’de

Oıhangaıi'ıle iratlbr
deırilJH âlii 2 yaralı

Orhangazi’de, 14 yaşındaki bir çocuğun 
kullandığı traktörün sulama kanalına 
devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yara
landı. Yaralılar, Gemlik Devlet ve Bursa 
Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Syf 8’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Festivalin ardından
9. Siyah Altın Zeytin Festivali önceki 

gece folklor gösterileriyle sona erdi.
Festivalden akılda kalan ise üç konser 

oldu.
Tabii en çok ilgiyi de Sibel Can topladı.
Bu festivalde de Gemlik zeytininin 

tanıtılma gibi bir amacı olmadığı ortaya 
çıktı.

Öyleyse gelecek yıl bu festivalin adın- 
dan zeytini çıkarmak gerekir. Devamı 5’de

W8|llllWllWllWlllİIİ|lllll'
Siyah Altın Zeytin 
Festivali etkinlikleri 
önceki gece İskele 
Meydanı’nda yabancı 
folklor ekiplerinin 
gösterileri ile sona 
erdi. Gemlik'e gelen 
konuk Navodarı heye 
ti, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
veda ziyaretinde 
bulundu. Sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


27 Ağustos 2008 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

F 
Z 
L 
t 
2» 
b
S 
P 
i 

IV 
G 
U 
a 
F 
S( 
s; 
ys 
G

-3

Köşe dönücüler....
Kapitalist düzen ahlakı erozyona uğratıyor..
Elbetteki insanın kişisel yapısının da etki,si var..
Ancak..
İnsanların gözleri önünde cereyan eden uygula

malar bastırılmış duyguları denetimsiz hale getiri 
yor..

Önceki akşam bir dost meclisinde gece geç va 
kitlere dek süran sohbetin ana temasını "üçkağıt" 
öyküleri oluşturdu..

Akıllara durgunluk veren yöntemlerle 
dolandırılan insanların sınırı yok..

Sigorta öyküleri..
Bankamatik hikayeleri..
Çekle yapılmak istenen dolandırıcılık girişimleri..
Yaşlı insanların başlarına gelenler..
Kimi insanlar çalışmak yerine dolandırmayı ter

cih ediyor..
Kimi insanlar da sistemsel boşluklardan yarar

lanmak için kafa yoruyorlar..
Oysa;
İnsan aklını dürüstçe kullansa ve hakederek 

kazanç elde etmeye çabalasa sorun kökten çözüle
cek..

Ne var ki;
Aşırı tüketim çılgınlığı,
Televizyonlardan pompalanan lüks yaşamlar, 
Elektronik sektöründe atılan dev adımlar insan

ların tüm güdülerini harekete geçiriyor..
Gelir belli..
Olan gelirle saldırıları göğüslemeye olanak yok..
O halde..
Haksız kazanç yöntemlerine başvurulacak.
Soruna başlangıç noktası..
Kapkaç..
Dolandırıcılık..
Nitelikli ve örgütlü gasp girişimleri..
Banka noftumlamaları..
Devletin olanaklarıyla devleti soyma girişimleri'.
Tümü de aynı kapıya çıkıyor..
Mantık aynı...
Yöntemler farklı..

i Dünyada da durum farklı değil..
Çünkü;
Erozyon dışarıda başlıyor...
Dalga dalga dünyaya yayılıyor..
Anadolu'nun en ücra köşesindeki köye kadar..
Köylülerin yaptıkları bazı kurnazlıkları duyunca 

insanın aklına "hani köylü milletin efendisiydi" diye 
sormak geliyor..

Bir sigorta öyküsü ..
Çok ilginç..
Anadolu'nun bir köyünde karpuz üretiliyor..

Ancak bölgede dolu sık yağdığı için karpuzlar zarar 
görüyor..

Sonunda tarladaki ürünü sigorta ettirmek akıl
larına geliyor köylülerin..

Arıyorlar bir sigorta şirketini, durumu anlatıyor
lar.. Sigorta şirketi de yerinde btu|uyor talebi ve 
poliçeyi üretip satıyor..

Gel zaman git zaman derken bir gün doludan 
zarar gördüğünü iddia eden bir vatandaş telefon 
ediyor..

Bizim buraya çok dolu yağdı..
Ürünümüz hasar gördü.. Gerekeni yapın..
Sigorta şirketi hemen eksperi gönderiyor hasarı 

tesbit ediyor ve zararı ödüyor..
Aradan kısa bir süre geçmeden sigorta şirketine 

bir telefon..
-Sizi dolandırdılar..

- Nasıl..
- Bizim köye yakın zamanda dolu yağmadığı 

halde size yağdı dediler ve tazminatı aldılar..
- Nasıl olur biz tapu kayıtlarına baktık ve gereği

ni yaptık.. Mümkün değil..
Beyefendi biz eksper gelmeden önce 

tabelanın yönünü değiştirdik.. Siz sigorta yaptıran A 
köyüne gideceğiniz yerde B köyüne geldiniz..

Ancak biz paylaşma sırasında anlaşamayınca 
sizi bilgilendirmeyi uygun bulduk..

Sigortacılar tapu kayıtlarına göz atıyorlar ...
Pafta aynı, numara aynı, ancak gözden kaçan bir 

taksim işareti var..
Onu görüp durumu kanıtlayıp verdikleri parayı 

geri alıyorlar..
Güzel ülkemin uyanık insanları..
Bu yöntemlerle bir arpa boyu yol almak 

olanaksız..
Alın teri dökerek kazanılanların tadı her zaman 

başkadır....

Seyfettin ŞEKERSOZ

Yaz sezonunda 
başlayan düğün 
konvoylarının 
en ilgi çekici 
yanları hiç 
kuşkusuz ki 
damattan para 
almaya çalışan 
çocuklar oluyor. 
Caddede 
akan trafiğe 
aldırış etmeden 
kendilerini 
düğün arabasının 
önüne atan 
çocuklar 
damattan içinde 
para olduğunu 
umdukları 
zarflardan 
almaya çalışırken 
hayatlarını da 
tehlikeye attıklarını 
hiç düşünmüyorlar. 
Arkalarından 
gelmekte olan 
başka bir aracın 
çarpma olasılığını

hiçe sayan 
çocuklar, para 
zarfı alabilmek 
için araçların 
tekerlekleri arasında

. ■3 SB'IMIIIIIIinilllHII 
baytaş www.baytasinsaat.tom.tr

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

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

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

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

kalmayı bile 
göze alıyorlar.
Alışılan bir 
görüntü olmasına 
rağmen damadın

içinde para 
olmayan zarfları 
dağıtması ise 
çocuklara acı 
sürpriz yaşatıyor.

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

http://www.baytasinsaat.tom.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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l^ lüzılafHaii 50 bin aileye yarmm
Ülke genelindeki 680 şubesi ile ihtiyaç sahipleri belirlenerek, ramazanda gıda yardımı yapılacak

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Türk Kızılayı, 
ramazan boyunca 
ihtiyaç sahibi 
50 bin aileye gıda 
yardımı dağıtacak. 
Türk Kızılayı’nın 
yazılı açıklamasına 
göre, ramazanda 
yardım seferberliği 
başlatan kuruluş, 
ülke genelindeki 
680 şubesi ile 
ihtiyaç sahiplerini 
belirleyecek ve 
vatandaşların 
bağışlarıyla gıda 
yardımı yapacak. 
Yardım yapmak 
isteyenler, ayrıca 
Türk Kızılayının 
"www.kizilay.org.tr" 
internet adresi 
üzerinden
40 YTL karşılığında, 
4 kişilik bir ailenin 
1 aylık ihtiyaçlarının 
karşılanması için

Polisin vurduğu hırsız, hastanede öldü
Bursa'da, 'dur' 
ihtarına uymadığı 
için polis tarafından 
bacağından vurulan 
hırsız kaldırıldığı 
hastanede 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi

Saklandığı kutu sonu oldu
İzmir’in Bornova İlçe 
si'nde oyun oynadı 
ğı arkadaşlarından 
saklanmak için 
kaldırımın kenarın
daki karton kutuya 
giren 7 yaşındaki 
Bekir Berke Dülgar'a 
hızla gelen bir 
otomobil çarptı. 
Hastaneye kaldırılan 
Dülgar yolda yaşamı 
m yitirirken, kaçan 
plakası ve sürücüsü 
belirsiz otomobilin 
bulunması için çalış
malar sürüyor. 
Kaza, önceki gün 
saat 20.00 sıraların
da Çamdibi semtin
deki 5150 sokak 8 
numara önünde mey 
dana geldi. Kasap 
olan babası 38 yaşın 
daki Recep Dülgar'ın 
iş çıkışı eve dönme 
sini beklemek için

hazırlanan ramazan 
kolilerinden bağışta 
bulunabilecek.
KIPA ile ortaklaşa 
yürütülen yardım 
kampanyasına 
katılarak, en 
düşüğü 10 YTL 
olan yardım 
kolilerini bağışlamak 
isteyen vatandaşlar

Özlüce Mahallesi 
Turan Dursun 
Caddesi'ndeki bir 
apartmanın ikinci 
katında oturan 
Cengiz Koç'a (24) 
ait eve hırsız girdiği 
ihbarını alan polis 
olay yerine gitti. 
Polisin gelmesiyle

sokağa çıkan Yıldı 
rım Beyazıt İlköğre
tim Okulu birinci sı 
nıfına bu yıl kaydı 
yaptırılan Bekir Ber 
ke Dülgar, arkadaş 
larıyla oyuna daldı. 
İddiaya göre, minik 
Bekir arkadaşların
dan saklanmak için 
sokakta, kaldırımın 
kenarındaki karton 
kutunun içine girdi. 
Bu sırada sokaktan 
hızla geçen, sürücü 

ise mağazalarda 
kurulan Kızılay 
stantlarına gıda 
paketlerini teslim 
edebilecekler. 
Ramazan boyunca 
Kızılaya ait 
aşevlerinde iftar 
ve sahur yemekleri 
de dağıtılacak. 
Yardım yapılacak 

kaçmaya başlayan 
2 kişiye 'dur'
ihtarında bulunan 
güvenlik güçleri, 
zanlıların kaçmaya 
devam etmesi 
üzerine havaya
3 el ateş etti. 
Buna rağmen 
kaçan zanlılardan 

sü ve kimliği henüz 
belirlenemeyen bir 
otomobil, içinde 
Dülgar'ın bulunduğu 
karton kutuya çarptı. 
Çocuğun üzerinden 
geçen kimliği belir
siz sürücü durmayıp 
olay yerinden uzak
laştı. Gürültü üzeri 
ne sokağa fırlayan 
yakınları, minik 
Bekir'i kanlar içinde 
yerde yattığını gö 
rüp, evlerinin yakı 
nındaki Özel Ege 
men Tıp Merkezi'ne 
götürdü. Tıp merkezi 
görevlilerinin tam te 
şekkülü bir hastane 
ye gitmelerini söyle 
meleri üzerine ambu 
lans çağırıldı. Aile 
daha sonra ambu
lansı beklemeden 
kendi imkanlarıyla 
çocuğu Ege Üniver- 

vatandaşlar, 
Kızılay şubeleri 
başkanları ile il 
ve ilçelerde 
kaymakamlıklar, 
muhtarlıklar, 
müftülükler ve 
milli eğitim müdür
lükleri yetkililerinin 
bulunduğu 
komisyon tarafından 
belirlenecek.
Ayrıca ramazanda 
zekat alacak 
kişiler de Kızılay 
şube yetkilileri 
aracılığıyla 
belirlenecek.
Türk Kızılayı, 
zekatlardan 
yararlanabilecek 
ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara da 
hangi bankadan 
yardımları 
alabileceklerini 
önceden bildirecek.

Gökhan E.(24), 
polis memuru 
R.K. tarafından 
bacağından 
vurularak 
durduruldu.
Gökhan E, yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı.

sitesi Hastanesi'ne 
götürdü. Yapılan 
kontrolde talihsiz 
çocuğun yolda kalbi 
nin durduğu anlaşıl 
dı, müdahalelere 
rağmen yaşama 
döndürülemedi.
Yaşadıkları olaya 
isyan eden Dülgar'ın 
yakınları, özel tıp 
merkezindeki sağlık 
görevlilerinin çocu 
ğu tedavi etmeyi 
kabul etmediğini, 
ambulanslarını da 
vermeyip, 112 acil 
servisi aramalarını 
söylediklerini öne 
sürdü. Ambulansın 
geciktiğini de belir 
ten aile bireyleri, bu 
yüzden kendi imkan
larıyla Ege Üniver
sitesi Hastanesi'ne 
gitmek zorunda 
kaldıklarını söyledi.

Ense tıraşı!...
İÇ politikada yapabilirsiniz, atıp tutabilir 

yapamayacağınız işleri yapacağım dersi 
niz, ama dış politikada hayalciliğe ve şova 
yer yoktur.

Uluslararası ilişkilerde karşılıklı çıkarlar 
söz konusudur.

Dış politikasını hayalcilik ve şov üzerine 
kuran liderler her an hüsrana uğrayabilir
ler.

Tayyip Erdoğan Bey'de bu hayalcilik 
biraz aşırı gibi görünüyor.

Bodrum'da tatil yaparken birdenbire
Kafkaslar'da patlayan yangını söndür 

meye karar verdi.
Kalktı uçağına atladı, yalakalarıyla 

beraber önce Rusya'ya gitti, arkasından da 
Gürcistan'a.

Hem Rusya Başbakanı Putin'e hem de 
Gürcü Saakaşvili'ye "Kafkasya İstikrar 
Paktı" önerdi.

Okuyunca sizde gülünç bir çıkış bula
caksınız..

Öyle bir hava yarattı ki, hem Rusya hem 
de Gürcistan kendisine böyle bir girişimde 
bulunduğu için medyun kaldı.

Türk medyası da bu havaya kendisini 
fazlasıyla kaptırdı.

Batı basını ise Kafkasya seferini 
önemsemedi.

Fransa - Almanya _ Amerika araya 
girdi.

Rusya aldırmadı da bize mi aldıracak..
Enini, boyunu, gücünü bilmek lazım.

* lazım ki arkamıza bakıp gen dönmeyelim. I 
ı Ayıp oluyor..

Ertesi gün Tayyip Bey Rusya’dan ayrıl 
diktan sonra Rus Dışişleri Bakanı yaptığı 
açıklama ise tam anlamıyla hüsran oldu:

Sanırım o saatlerde Tayyip Bey ya 
Gürcistan'a uçuyordu.

Yine aynı saatlerde bir başka hüsran 
daha yaşanıyordu.

Rusya Devlet Başkanı Medvedev Güney 
Osetya ve Abhazya yetkilileriyle toplantı 
yapıyordu.

Toplantıdan sonra gazetecilere "Osetler 
ve Abhazlar kendileri için ne karar verir
lerse Rusya hem bunun takipçisi, hem de 
tüm dünyaya karşı garantörü olacaktır" 
diyordu.

Dış politikada çözümsüz bir sürü soru
nunuz varken öyle zamanlı zamansız ara 
buluculuğa soyunursanız sizi kimse cid
diye almaz.

Nitekim Kafkasya girişimi de öyle oldu.
Moskova ve Tiflis ziyaretleri sonuç 

getirmedi.
Dış politikada hesapsız kitapsız atılan 

adımlar bu tip fiyaskoların yaşanmasına 
neden olabilir.

Tayyip Erdoğan Bey'in Kafkasya fatih- 
liği daha başlamadan bitti.

Ben diyorum ki Türkiye bu arada har
candı.

Boyundan büyük isteklerin olursa, yürü, 
yürü de ense tıraşını görelim derler.

KAŞfM B4K16MCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA O SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Seyfettin ŞEKERSOZ şenliğe dönüştüren 
festival etkinlikleri

Gemlik Belediyesi 
tarafından dokuzun- 
cusu düzenlenen 
Siyah Altın Zeytin 
Festivali folklor 
gösterileriyle 
son buldu. 
Üç gün boyunca 
İskele Meydam’nı

kapsamında son 
eğlence festivale 
katılan yabancı 
ekiplerin 
gösterileri oldu. 
Folklor gösterileri 
öncesinde 
Kaymakam 
Mehmet Baygül

ile Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
festival etkinliklerine 
katılan ekiplere 
teşekkür plaketi 
verdiler.
Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
Ekibinin yanı sıra 
3 gün boyunca 
gösteri yapan

Kosova Çeşme 
Derneği, 
Romanya Köstence 
Türk Birliği 
Mehtap ekibi, 
Makedonya 
Üsküp Folklor 
Derneği, Karadağ 
Montenegro ekibi ile 
Azarbeycan Folklor 
Ekibi'nin 

yaklaşık 2 saat 
süren gösterileri 
festival alanına 
gelen vatandaşlara 
güzel bir akşam 
yaşattılar.
Gelecek yıl yeniden 
Gemlik'te buluşmak 
üzere ayrılan 
Türk asıllı folklor 
ekipleri kendilerine 

gösterilen ilgi 
ve yakın dostluğu 
ise unutamayacak
larını ifade 
ederek, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a kendilerini 
davet edip 
konuk etmesi 
nedeniyle de 
teşekkür ettiler.

Kardeş Navodan’den Başkan Turgut’a veda ziyareti
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Siyah Altın Zeytin 
Festivali etkinlik 
lerine katılmak 
üzere davetli olarak 
Gemlik'e gelen 
konuk Navodarı 
heyeti, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a veda 
ziyaretinde bulundu. 
Navodarı Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kelaru Florin 
başkanlığındaki 
kardeş Navodarı 
heyetinde merhum 
başkan Dobre 
lon'un eşi Elena 
ve kızı da bulundu. 
Özellikle Sibel 
Çan'ın Gemlik’teki 
konserini izlemekten 
çok mutlu olduk
larını belirten 
Navodarı heyeti 
unutamayacakları 
bir akşam yaşadık
larını söylediler. 
Devam eden güzel 
kardeşlik ilişkilerinin

Sil

daha da geliştirilme 
sini arzu ettiklerini 
söyleyen Kelaru 
Florin, her yıl 
geldikleri Gemlik'te 
sürekli yenilikleri 
gözlediklerini ve

Navodan'nın da 
Gemlik gibi sürekli 
yenilikler kazanması 
için çalışacaklarını 
söyledi.
Navodarı Belediye 
Başkanı Matey

Nikolae'nın Gemlik'e 
gelemediği için çok 
üzgün olduğunu 
ancak her gün ara
yarak bilgi aldığını 
ve selam ilettiğini 
söyleyen Başkan

Yardımcısı Florin, 
"Başkanımız 
Gemlik'i çok seviyor, 
gelemediği için de 
çok üzgün. Bizler 
Gemlik'ten çok 
mutlu ayrılıyoruz, 

inşallah gelecek j 
yıl yine görüşürüz" 
şeklinde konuştu. 
Başkan Matea 
Nikolae'nın 
özel sorunları 
nedeniyle gelememiş 
olmasının kayıp j 
olmayacağını 
söyleyen Başkan | 
Turgut, "İnşallah 1 
temelini attığımız 1 
tesisin açılışına 
kendisini davet ■ 
ederim" şeklinde S 
konuştu.
Ziyaretin sonunda 1 
Başkan Mehmet ■ 
Turgut’un yanına / 
gelen AKP Bursa ) 
Milletvekili Altan 9 
Karapaşaoğlu'nun J 
da katıldığı 
sohbette kardeşlik 
bağlarının güçlü 9 
olmasının korun- '9 
masına ve daha da | 
güçlendirilmesi 9 
yönünde ticari ve 
kültürel adımların j 
atılması gerektiği fi 
vurgulandı.
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Festivalin ardından
Siyah Altın Zeytin Festival 

programının ilk gecesi folklor 
gösterileri vardı.

Bunun önemli bir bölümünü 
izledim.

500 kişiyi geçmeyen ilgisiz 
bir topluluk vardı.

Festivalde folklöre ilgi eski
den beri olmuyor.
Aslında festival kültürümüz daha 

gelişmedi.
Televizyonlardan edinilen televole kültür 

ile hep ünlü sahne sanatçılarının konser
leri ile kültürümüzü geliştirdik.

Böyle olunca hep tanınmış bir ses 
sanatçısının festivallere katılmasını bekler 
olduk.

Bu kolaycılıktı, bizi yönetenlerde bu yolu 
seçtiler

Her yıl tanınmış bir ünlü sanatçı gelir 
oldu festivallerimize..

Festivallerin en büyük eksikliği kültür 
yönünün bulunmaması..

Türkiye’nin birçok ilçesinde yapılan festi
vallerde popüler ses sanatçıları yanında 
kültürel bir yanının bulunması önem taşı 
yor.

Siz, halka bunu vermezseniz, halk da siz
den bir talepte bulunmaz.

Festivalin amacı eğlence ise eğlence fes
tivalleri düzenlenmeli.

Bu folklor olabilir, halk müziği olabilir, 
Türk sanat müziği olabilir veya pop ola-

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

bilir..
Zeytin Festivali diye zeytinin tanıtımı 

önemi vurgulanacağını bu unutuluyor, 
eğlence daha önem kazanıyor.

5 bin 10 kişinin izleyeceği bir konser 
açık alanda yapılmamalı.

Bu konserlere gelenler önce güven 
içinde olmalı.

Sonra huzur içinde rahatlıkla sanatçıları 
izleyebilmelidir.

Bunun için de yer önemlidir.
Her yıl yazdığım gibi yine yazıyorum.
Gemlik'e 5 değil 10 bin kişiyi içine ala

bilecek bir anfitiyatr yapılmalıdır.
Başkanın kamulaştırdığı Kalafat Yerinde

böyle bir projesi olduğunu biliyo
rum.

Yer konusunda bir diyeceğim 
yok. Ama sanatsal etkinlikler için 
böyle yere ihtiyaç var.

Unutmayın Anadolu tarihinde 
M.Ö 150 yılında 40 bin kişilik anfi- 
tiyatrlar yapılmıştır.

Aspendos, Bergama ve Efes’i görenler 
eski insanların kültüre verdiği değeri 
duyumsayarak yürükleri titrer.

Bizler neden bunu gerçekleştirmeyelim.
Böyle bir yerimizin olmamasından Sibel 

Can konserinde protokol bölümünde 
yabancı konuklara ayrılan yerlerin kendini 
bilmezlerce dolmasından yaşanan organi
zasyon bozukluğunu yine yaşadık.

Başkan Turgut ayakta bekleyen Romen 
Kareleş şehir Belediye heyetini dakikalar
ca yaptığı uyarılarla yerleştirebildi.

Bir festivali geride bırakırken, Başkan 
Mehmet Turgut’un tek başına koca bir fes
tivali sırtlayıp götürdüğünü gördük.

Başkan herşeyi kendi üstlenmişti. 
Paylaşım yoktu, dayanışma yoktu.. 
Bu da birçok aksaklıklara neden oldu. 
Bunları görmek gerekir, festivalden önce 

organize bir komite oluşturmak gerekir.
Görev ve sorumluluğu olan kentlilerinde 

bu işin altına elini koyması gerekir.
Başkan basından tam not aldı.
Sibel Çan’a yaptığı büyük jestlerle maga

zin basınında manşetlerden konu oldu.

B BAYRAK KIRTASİYE
Halit BAYRAK

PLAN KOPYA & DİJİTAL RENKLİ BASİLİ

-OZALİT ÇEKİMİ
- AO PLAN KOPYA ÇEKİMİ
- CAD PROGRAMLARINDAN ÇIKTI
- PLOTTER ÇIKTI (En 1070 mm)
- AO RENKLİ PLOTTER ÇIKTI
- POSTER RASKI (İç mekan)
- RENKLİ FOTOKOPİ (A4-A3) 
-FOTOĞRAF ÇOĞALTMA 
-T-SHIRT TRANSFER RASKI 
-SPİRAL CİLTLEME
- PVC SICAK KPLAMA (A4-A3)
- ASETAT VE AYDINGERE RENKLİ RASKI 
- OKDL VE OFİS KIRTASİYE ÇEŞİTLERİ

Hamleliye Mah. Katlı Otopark altı Yeni Çarşı No: 16
Tel 4 Fax: 512 18 57 GEMLİK

BİZDEN FİYAT ALMADAN
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ

01.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KA5K0 SİGORTALARINDA 
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE 

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ 
AYRICA TURASSİ5T İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ

UYGUNFİYATLflR YENİ UYGULAMAYA KONÜLM
ÖĞRETMENLER, KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERBEST TARİFESİ 

DOKTORLAR VE OYUK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA
AYRICA ÖZEL İNDİRİMLER UYGUNFİYATVE

mlııiMiiMlıtaı naimıuslılııiM
DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SIZDEĞERLİ GEMLİKHALKINADUYURULUR
Merkez:OrfıangaziCıl.Katlı Otopark karşısı GEMLİK Tel:5133396 
Şube: Gürle İş Merkezi No: 24 GEMLİK Tel: 514 35 86 
Şube: Gürle İş Merkezi NO: 37 GEMLİK Tel: 5141690

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BakanlıKlafda yeni atamalar
Devlet Bakanlığı ve 
Başbakan Yardımcı 
lığı, Dışişleri, Tarım 
ve Köyişleri, Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik, Çevre ve 
Orman Bakanlıkla 
rina yapılan ata
malara ilişkin karar
lar Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanan atama 
kararlarına göre, 
Vakıflar Genel Müdür 
Yardımcısı Ruşen 
Balta, başka bir 
göreve atanmak 
üzere görevinden 
alındı. Devlet Plan 
lama Teşkilatı Müste 
şarlığı Planlama

II II ıı v ıı

BllUm'U tÜMMİİMIII İHIM
Endonezya'nın Cava 
adasının batısında 
ilk ölçümlere göre 
6.6 şiddetinde 
deprem meydana 
geldiği bildirildi 
Endonezya'da 
meteoroloji ajansın
dan yapılan açıkla
mada, depremin 
başkent Cakarta'nın 
250 kilometre

Uzmanlıklarına 
Planlama Uzman 
Yardımcıları Ali İşler 
ve Muzaffer Açıkgöz 
atandı.
Dışişleri Bakanlı 
ğı'nda, Dış Politika 
Danışma Kurulu 

kuzeydoğusunda 
bulunan Sunda 
Boğazı'nda yerin 
yaklaşık 20 kilome
tre altında meydana 
geldiği belirtildi. 
ABD Jeolojik 
İnceleme kurumu ise 
depremin büyüklüğü 
nü Richter ölçeğine 
göre 5.6 şiddetinde 
açıkladı.

Üyeliğine, Büyükelçi 
Kurtuluş Taşkent 
getirildi.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nda, Çay 
İşletmeleri Genel 
Müdür Yardımcısı ve 
Yönetim Kurulu

Üyesi Osman Keser 
başka bir görev 
atanmak üzere 
görevinden 
alınırken, yerine 
Süleyman Pınarbaş 
atandı.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'nda, 
Müsteşar Yardımcılı 
ğı'na Sıddık Topa 
loğlu, Bakanlık 
Müşavirliğine Zeke 
riye Akman getirildi. 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nda ise 
Bitlis İl ve Çevre 
Orman Müdürlü 
ğü'ne, Konya İl 
Çevre ve Orman 
Müdürü Nuri 
Kunt getirildi.

11 terörist
öldürüldü

Bitlis'in Mutki 
ilçesi kırsalında 
güvenlik kuvvetleri 
ile bir grup PKK'lı 
terörist arasında 
çıkan çatışmada, 
ilk belirlemelere 
göre 2 geçici 
köy korucusu 
şehit oldu, 11 
terörist ise silahları 
ile birlikte ölü 
olarak ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre bir grup 
PKK'lı terörist, 
İkizler Yaylası'nı 
bastı. Baskında 

| teröristler ile 
I geçici köy korucu

ları arasında çıkan 
çatışmada, ilk 
belirlemelere göre 
köy korucularından 
Şükrü Alpdemir 
ile Muhbettin İnan 

şehit olurken, 3 
korucu ise yara
landı. Çatışmada 
11 teröristin , ' 
silahları ile birlikte 
etkisiz hale ' 
getirildiği belirtildi. 
Bitlis Vali 
Yardımcısı Harun 
Başıbüyük, dün 
yaptığı açıklamada, 
"Bugün öğle saat
lerinde bölgede 
sıcak çatışma 
başladı. Şu anda 
güvenlik kuvvetler
imiz bölgede ve 
çatışmalar devam 
ediyor. Ölü velya 
yaran sayısı 
hakkında henüz 
net bir bilgi yok. 
Bu bilgiler çatışma 
bittikten sonra 
tespit edilecektir" 
dedi.

RAMAZAN AYININ BAŞLAMASINA 5 GÜN KALDI 
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ 

ve EKONOMİK İMSAKİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GÜNDE İMSAKİYE BASILIR

35 YILLIK TECRÜBEMİZ Körfez Ofset 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ. MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

e-mail: yeldabykz@gmail.com

I
I

GEMLİK GENÇLİĞİ ve 
İŞSİZLİK

Gemlik günden güne büyüme yolunda 
emin adımlarla ilerliyor.

Bunu siyasal, sosyal ve ekonomik 
olarak belli başlıklarda toplayabiliriz.

Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde 
genç nüfusun oranı oldukça fazla.

Bunun eğitim ve mesleki dağılımına 
bakarsak; hiç de azımsanmayacak oranda 
potansiyel, işe atılım bekleyen kişilerin var 
olduğunu görürüz.

Serbest Bölge faaliyete girdiğinden 
beri, şirket ve fabrikaların iş gücü açığını 
kapatmak için Gemlik nüfusundan yarar
landığı bir gerçek. Ancak, yine de işsizlik 
kanayan bir yara olmaktan öteye gideme
di. Elbette, bunda Türkiye'nin genel 
anlamda işsizlik payının yansıması duru- 
pıunu yadsımamak gerekir.

Çevremizde birçok yeni kuşaktan 
bireyler var. Birçoğu en az lise 
mezunu.Üniversite mezunu da göz ardı 
edilmeyecek kadar fazla. Ama ülkenin 
içinde bulunduğu ortam o kadar acı ki; 
torpilsiz çark dönmüyor bile.

Vasıflı, vasıfsız kimin dayısı vara işe bir 
şekilde sokuluyor. Kimi zamanda ârâya 
paranı bile girdiği gelen haberler arasında. 
Gerçekten yazık oluyor. Bu resmen yılgın
lıktan başka bir şey değil.

Ekmek artık aslanın ağzında değil, res
men midesinde. Okullar o kadar mezun 
veriyor, ama sonuç yok. İlçemizde bu kap
sam genişletilmeli. Her geçen gün zaten 
göç alır durumdayız. Mevcut nüfus zorluk 
çekerken, bir de yeni eklemelerle çok daha 
büyük riskler taşımaya başladı bu durum.

Gençlerin yapabileceği hiçbir etkinliği 
yok. Zaten sosyal tesis açısından yetersiz 
olan ilçemizde yapılabilecek aktivite ya 
kahveye, kafelere, ya da internet kafelere 
gitmek oluyor. Sonuçta sadece kişilik 
körelmelerinin ötesine geçilemiyor.

İdari yönetim ve çevrede faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşlar mutlaka 
işbirliğine girip gerekli yönlendirmeler 
yapılmalıdır.

Genç beyinlere istihdam sağlanmazsa 
sonuçlarına da yozlaşmış toplum olarak 
katlanmaya devam edeceğiz.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

HÜSEYİN ÖZDEMİR

AKTUR 2 isimli balıkçı 
teknesinin avlanma ruhsat 

teskeresi kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. AVNİ ERDENİZ

2= Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım tastikname- 

mi kaybettim. Hükümsüzdür.
İLHAN ATAK

lılilıi|itWıfcıW!iıı>wM
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
tarihi Aynalı 
Çarşıda incele 
melerde bulunarak 
onarım için 
gerekenin 
yapılacağını belirtti. 
Eski Aynalı 
Çarşı Derneği 
Başkanı Mehdi 
Kamruz'un 
daveti üzerine 
Aynalı Çarşıda 
Kültür ve Turizm 
İl Müdürü Ahmet 

Gedik ile birlikte 
incelemede 
bulunan Vali 
Şahabettin Harput, 
Başkan Kamruz 
ve çarşı esnafıyla 
görüştü. Başkan 
Kamruz, çarşı

girişindeki yol 
ve merdivenlerin 
çok kötü olduğunu 
belirterek, vatan
daşların yolun 
olumsuz olduğun
dan dolayı düşme 
tehlikesi getirdik
lerini söyledi. ’ 
Çarşı içi ve çevre

düzenlemesi için 
maddi yardıma 
ihtiyaç duyduklarım 
aktaran Mehdi 
Kamruz, turizm 
açısından da büyük 
önemi bulunan 
çarşının elden 
geçirilmesi gerek
tiğini söyledi.

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ LİSE MEZUNU, 

WORL-EXCELL 
PROGRAMLARINA HAKİM, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
EHLİYETİ OLAN, 

SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN, 
ERKEK SATIŞ PAZARLAMA 

ELAMANI ALINACAKTIR
(1 adet fotoğraf ile şahsen başvurulması gerekmektedir.)

TURFAN SAN. LTD. ŞTİ.
TEL: 514 28 06

S
Gemlik Endüstri Meslek 

Lisesi’nden aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

ERKAN TEKİN

Gemlik İmam Hatip Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
BEKİR DOĞU

Kız Meslek Lisesi’nden aldığım 
S? tastiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdün DİLEK KARAMAN

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden 
>*— aldığım diplomamı kaybettim.^5 Hükümsüzdür. DİLEK ÇAKIR

Konuyla hemen 
ilgilenen Vali 
Şahabettin 
Harput ise, 
"Bizi biz yapan 
değerlerin yaşatıl
ması konusunda 
bizlere çok 
önemli görevin 
düştüğünü 
biliyoruz. Aynalı 
Çarşı esnafının da 
bu konuda üstüne 
düşeni yaptığını 
biliyoruz ve 
kendilerinden 
bekliyoruz. 
Kültürümüzü çok 
güzel yansıtan 
bu güzel ortamın 
yaşatılmasriçin 
gereken yapılacak." 
şeklinde konuştu.

ELEMAN ARANIYOR
Fide üretimi yapan A&B fidanlığın- 

I da çalışmak üzere, çeşitli görevler için 

। elemanlar alınacaktır.
1-ZİRAAT MÜHENDİSİ
Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay/bayan elemanlar.
2- ZİRAAT TEKNİKERİ
Gübreleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bil
gisayar kullanmayı bilen veya çabuk 
öğrenebilecek bay/bayan elemanlar.

3- ÜRETİM ELEMANI
Repikaj, ilaçlama ve budama konu

larında çalışmak üzere erkek eleman
lar, üretim, saksılama ve çelikleme 
işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

A&B TARIMSAL ÜR. LTD. ŞTİ.
Gemiç Köyü altı Orhangazi/ BURSA

0.533 350 95 41
telefonu arıyarak randevu 

alabilirsiniz.
NOT: İşletmemize servis 
Gemlik’ten kalkmaktadır. 

www.abfidan.com

KİRALIK DAİRE

MANASTIRDA 2+1 
ASANSÖRLÜ - KALORİFERLİ 

KİRALIK DAİRE
GSM: 0.535 691 9260

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.abfidan.com
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Kız arkadaşını 
kalbinden 
bıçaklayıp 

öldürdü
Bursa'da, 
tartıştığı kız 
arkadaşının 
kalbinden 
bıçaklayarak 
öldürdüğü iddia 
edilen bir kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay, 152 
Evler Mahallesi 
Prof. Tezok 
Caddesi Yüksek 
İhtisas Devlet 
Hastanesi 
bahçesinde gece 
geç saatlerde 
gerçekleşti. 
Hastane 
bahçesinde kız 
arkadaşıyla 
tartışan Bedrettin 
D.(43), tartışmanın 

büyümesi üzerine 
Günay Kökçe 
(35) isimli kız 
arkadaşını 
kalbinden 
bıçakladı. Ağır 
yaralanan 
Günay Kökçe, 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nde 
ameliyata alındı 
ancak tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Olayın ardından 
kaçan Bedrettin 
D., suç aleti 
bıçakla birlikte 
polis tarafından 
kısa sürede 
yakalandı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde, 14 yaşın
daki bir çocuğun 
kullandığı traktörün 
sulama kanalına 
devrilmesi sonucu 
1 kişi öldü, 2 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye

İskele den düşüp yaralandı
Bursa'da boya 
yapmak için 
kurduğu iskeleden 
düşen bir kişi 
ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 

Gemlik K"rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

göre, 14 yaşındaki 
yeğenleri M.K'nin 
kullandığı traktörle 
zeytin bahçesine 
giden Haşan 
Hüseyin Kaya (64) 
ile eşi Rahmiye 
Kaya (58), Çakırlı 
beldesinden yola

Osmangazi ilçesi 
Bağlarbaşı 
Mahallesi Mürsel 
Sokak üzerindeki 
evinin 3 katında 
merdiven 
boşluğunu 

çıktı. Yolda, 
bir koope 
ratifte çalışan 
Erol Yılmaz'ı da alan 
traktör, yol kenarın
daki sulama 
kanalına devrildi. 
Kazada, Rahmiye 
Kaya olay yerinde 

boyamak isteyen 
Rafet K.(48), iskele 
kurmaya başladı.
İskeleye çaktığı 
tahtanın kırılması 
üzerine 3. kattan 
2 katın merdiven 

hayatını kaybed
erken, M.K ve Erol 
Yılmaz yaralandı. 
Yaralılar, Gemlik 
Devlet ve Bursa 
Devlet Hastanelerine 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

lerine düşen 
Rafet K. ağır 
yaralandı.
Hastaneye kaldırılan 
Rafet K'mn 
hayati tehlikesinin 
olmadığı bildirildi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN | Fişinle sevgiliyim” 
gevince canmnan omu

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri İ- - - -  H
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi i

%

1

1

MORTGRGC GROKGR'I I
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE g

Kayıkhane’de eşyalı talebeye Kiralık ev (Deniz kenarı) g 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçi nde) Yen i Devlet Hastanesi Altı g 
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
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 B

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.

Madde ÖZALP |
| Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 211

BURSA’da hamal 
43 yaşındaki kişi, 
yasak ilişki yaşadık
larından şüphelenen 
eşi ile cep telefo
nunda tartışan 
sevgilisini yüzleş 
tirince sonu 
cinayetle 
sonuçlandı.
Çılgına dönen Dinç, 
Kökçe'yi bıçakla
yarak öldürdü.
Olay, önceki gece 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nin 
bahçesinde mey
dana geldi. İddiya 
göre akşam saat
lerinde evdeyken 
cep telefonunu 
odada bırakan 
Bedrettin Dinç, 
tuvalete girdi. 
Bu sırada çalan 
cep telefonunu 
eşi Güzel Dinç 
yanıtladı, karşısına 
çıkan kadınla 
tartıştı. Çocukları 
olmayan Güzel 
Dinç, telefonu 
kapattıktan sonra 
tuvaletten çıkan 
eşi Bedrettin 
Dinç'e “Sen beni 
aldatıyorsun” 
diye bağırmaya 
başladı. Bunu 
kabul etmeyen 
Bedrettin Dinç 
eline geçirdiği 
cep telefonuyla eşi 

Güzel Dinç'in 
başına vurup 
evden ayrıldı. 
Kanlar içinde kalan 
Güzel Dinç, yakın
larını arayarak 
kendisini hasteneye 
götürmelerini istedi. 
Güzel Dinç, 
yakındaki Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 
götürülürken, 
olayın büyüyeceğin
den endişe eden 
Bedrettin Dinç, evli 
sevgilisini telefonla 
arayarak, “Yuvam 
yıkılacak, eşimin 
başına telefonla 
vurdum yaralandı, 
hastanede.
Hastaneye gel, 
arkadaş olduğu
muzu, sevgili 
olmadığımızı 
söyle” dedi. Bunun 
üzerine 14 yaşındaki 
oğluyla gelen 
Günay Kökçe, 
hastane bahçesinde 
karşılaştığı yaralı 
Güzel Dinç'e 
“Ben eşinle 
sevgiliyim” dedi. 
Çılgına dönen 
Bedrettin Dinç, 
yanında taşıdığı 
ekmek bıçağını 
çıkarıp Günay 
Kökçe'ye sapladı. 
Ağır yaralanan 
Kökçe, aynı 
hastanenin 

acil servisinde 
tüm çabalara karşın 
kurtarılamadı.
Kaçan Bedrettin 
Dinç, sabaha 
karşı saat 05.00 
sıralarında polis 
tarafından 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Dinç polise 
verdiği ifadesinde, 
şunları söyledi: 
“Akşam tuvalete 
girince sevgilim 
beni aradı. Eşim 
telefona baktı. 
Şüphelenen 
eşimle tartıştık. 
Sinirlenip kafasına 
telefonla vurdum. 
Hastaneye gitti. 
Bu sırada sevgilim 
Günay’ı arayıp, 
hastaneye gelerek 
‘arkadaş’ olduğu
muzu söylemesini 
istedim. Günay 
söylediğimin 
aksine eşime 
‘Biz sevgiliyiz’ 
diyince elimi kana 
buladım.”
Olayla ilgili soruş
turmayı sürdüren 
polin, Bedrettin 
Dinç'in yasal 
işlemlerin ardından 
‘adam öldürmek’ 
suçundan 
adliyeye sevk 
edileceğini 
söyledi.
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1 milyon 700 hin çocuk.
1 Eylül de okula haşlıyor

İlköğretim 1. sınıf 
ile okul öncesi 
öğretime kayıt yap
tıran yaklaşık 
1 milyon 700 bin 
çocuk, 1 Eylülde 
okula başlayacak. 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğımn "İlköğretim 
1. sınıflar ile ana 
sınıflarına başlaya
cak öğrencilerin okul 
korkularını 
yenmelerini ve okula 
uyumlarını sağla
mak" amacıyla 2006- 
2007 eğitim-öğretim 
yılında başlattığı 
proje kapsamında, 
okullar bu öğrenciler 
için erken açılacak. 
Öğrenciler, 1-5 Eylül 
2008 arasında 
"uyum programına" 
alınacak.
Öğrenciler bu çerçe 
vede öğretmenleri 
nin gözetiminde 
çeşitli etkinliklere 
katılacak, okullarını, 
arkadaşlarını, öğret
menlerini tanıyacak. 
Öğrencilere "okula 
güvenle gidip gel

üniversitelere kayıt 1-8 Eylülde
Üniversitelere 
kayıtlar 1-8 Eylül 
tarihleri arasında 
yapılacak.
Adayların, kazandık
ları programlar 
için bildirilen 
günde kayıt yaptır
maları gerekiyor. 
Kayıt hakkı kazanan 
adayların, gerekli 
belgeleri tamamla
yarak kayıt 
süresi içinde

2008 STS başvuruları başladı
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından, 
yurt dışında lisans 
düzeyinde eğitimleri
ni tamamlayarak 
diploma denklik 
belgesi almak üzere 
Yükseköğretim 
Kuruluna başvuran 
ve Seviye Tespit 
Sınavı'na (STS)'ye 
girmesine karar ve 
rilen adaylar için 
başvurular başladı. 
ÖSYM Başkanlığın 
dan yapılan açıkla
mada, "Yurtdışı 
Yükseköğretim 
Diplomaları Denklik 
Yönetmeliği" uyarın
ca STS'nin, Yüksek

me" eğitimi de ve 
rilecek. Bu süreçte 
veliler de "çocuk
larıyla okula gidip 
gelmelerinin 
alışkanlık haline 
gelmemesi için" 
zaman zaman sınıf 
ortamına alınacak, 
rehberlik ve 
psikolojik danışma 
servislerince 
bilgilendirilecek. 
İlköğretim 1. sınıfa 
yaklaşık 1 milyon, 
okul öncesi öğretime 
de 700 bin civarında 
kayıt yapıldı.

yerleştirildikleri 
üniversiteye 
başvurmaları 
isteniyor.
Biİdirilen süre içinde 
başvuru yapmayan 
veya işlemlerini 
tamamlamayan 
adaylar kayıt hakkını 
kaybedecek. Kayıt 
için adaylar bizzat 
başvuracak.
Postayla kayıt 
yapılmayacak.

öğretim Kurulu 
(YÖK) ve ÖSYM 
tarafından yapılacağı 
hatırlatıldı. Açıklama 
ya göre STS'ye, yurt 
dışında lisans düze 
yinde eğitimlerini 
tamamlayarak diplo
ma denklik belgesi 
almak üzere Yüksek 
öğretim Kuruluna 
başvuran ve STS'ye 
girmesine karar ve 
rilen adaylar 
başvurabilecek. 
2008-STS'de YÖK 
tarafından sınav 
yapılacak alanlar; 
"Beden Eğitimi ve 
Spor, Bilgisayar 
Enformasyon 
Sistemleri, Bilgisa 

2009 yılı çalışma 
takviminde resmi 
tatillerin hafta içine 
denk gelmesi nede 
niyle okullar bu yıl 
geçen yıllardan bir 
hafta önce açılacak. 
2008-2009 eğitim- 
öğretim yılı 8 Eylül 
2008 Pazartesi günü 
başlayacak. İlköğre
tim okullarındaki 10 
milyon 870 bin ve 
liselerdeki 3 milyon 
245 bin olmak üzere 
toplam 14 milyon 
115 bin öğrenci ile 
600 bine yakın

yar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi, 
Biyoloji, Biyotekno 
loji, Diş Hekimliği, 
Eczacılık, Endüstri 
yel Elektronik, Felse 
fe, Fizik, Hukuk, İç 
Mimarlık, İletişim, 
İktisat, Kamu Yöneti 
mi, Kimya, Kimya 
Öğretmenliği, Mate 
matik, Matematik- 
Bilgisayar, Moda ve 
Tekstil Tasarımı, 
Muhasebe, Polimer 
Bilim ve Teknolojisi, 
Tarih, Turizm İşlet
meciliği ve Otelcilik, 
Türkçe/Türk Dili ve 
Edebiyatı, Veteriner 
lik, Ziraat Mühendis 
liği ve diğer" olarak 

öğretmen ders başı 
yapacak.
İlköğretim ve ortaöğ 
retim öğrencilerine 
ders ve çalışma kita
pları, öğretmenlere 
de kılavuz kitaplar 
ücretsiz dağıtılacak. 
MEB, bu yıl için 
ders, çalışma ve 
kılavuz kitaplardan 
toplam 165 milyon 
adet bastırdı.
Ders kitapları, okul 
ların açıldığı gün 
sıraların üzerinde 
hazır bulundurula
cak. Her öğrenci 
için ayrı ayrı hazır
lanan poşetlerde 
tüm ders kitapları 
yer alacak.
Eğitim-öğretim 
yılının ilk yarısı 
23 Ocak 2009 Cuma 
günü sona erecek 
ve öğrenciler 26 
Ocak-6 Şubat 2009 
tarihleri arasında 
tatil yapacaklar. 
İkinci yarıyıl 9 
Şubatta başlayacak 
ve 12 Haziranda 
sona erecek.

belirlendi. 
Başvurular, 
STS'nin birinci 
aşama sınavı için 
(Eczacılık 1. ve 2. 
Aşama sınavları 
dahil) 25-29 
Ağustos 2008 
tarihleri arasında, 
ikinci aşama sınavı 
için 27-31 Ekim 
2008 tarihleri 
arasında yapılabile
cek. STS'ye 
girecek adaylar, 
2008-STS Kılavuzu 
ile Sınav Başvuru 
Formu'na 
ÖSYM'nin http:// 
www.osym.gov.tr 
internet adresinden 
ulaşabilecekler.

Şahin den Ağrı Bir 
Derneği ne ziyaret

AKP İlçe Teşkilatı 
ilçe Başkanı Enver 
Şahin başkanlığın
da yaz programı 
kapsamında ziyaret
lerini sürdürüyor. 
Son olarak Ağrı Bir 
derneğini ziyaret 
eden AKP ilçe 
yönetim kurulu, 
belediye meclis 
üyeleri ve gençlik 
kollarından oluşan 
teşkilat mensupları 
Dernek Başkanı£; 
Cemil Dursun ve 
dernek üyeleri tara 
fından karşılandı. 
Ağrı Bir derneği 
Başkanı Dursun, 
"B izler Gemlik'te 
yaşayan Ağrılılar 
değil, Gemlikli 
Ağrılılarız. Gemlik'te 
yaşayan herkes 
Gemliklidir. Hepimiz 
kardeşiz. Birlik ve 
beraberlik içinde 
yaşamaya hep 
devam edeceğiz. 
Derneği kurmamız
daki amaç 
kültürümüzü yaşa
mak ve yaşatmaktır. 
Çocuklarımıza 
örflerini ve gelenek
lerini unutturma- 
maktır. Kişileri doğ
dukları yere göre 
değil, yaşadıkları 
hayata ve yere göre 
değerlendirilmeli" 
dedi.
Ağrı Bir Derneğinin 
açılışından sonra 
dernek üyelerini 
ziyaret etmenin 
mutluğu içinde 

KRŞfDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

olduklarını.ifade 
eden AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, ilçemizde 
yaşayan 
doğulusunun da 
batıhsının da 
Karadenizlisinin de 
Gemlikli olduğu nu, 
Gemliklilik ve 
kentlilik bilincinin 
geliştirilmesi için 
herkesin üzerine 
düşen görevi yap
ması gerektiğine 
dikkat çekerek 
kendisinin de 
Karadeniz den 3 
yaşında Gemlik'e 
geldiğini ve 46 
yıldır Gemlik'te 
yaşadığını kaydetti. 
Keşkeleri az olan 
ve yaşanabilir bir 
Gemlik için çalıştık
larını ifade eden 
Başkan Şahin, 
sokaktaki bir 
boyacının da, 
işçinin de 
esnafında 
görüşlerini aldık
larını ve bu 
görüşler doğrul
tusunda meclisten 
karar aldıklarını 
ve alınan kararların 
da zamanla 
uygulandığını 
belirterek teşkilat 
olarak siz dernek
lerin, odaların 
ve sivil toplum 
kuruluşlarının 
görüşlerine 
büyük önem 
verdiklerini 
söyledi.

http://www.osym.gov.tr
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Parkinson 
tedavisinde umut 

veren gelişme

Gemlik Körfez

Kolesterol hakkında yanlış bilinenler

Mevcut yöntemlerle 
ilerleyişi durdurula
mayan parkinson 
hastalığının tedavi 
sinde umut verici 
bir gelişme kaydedil 
di. 14 ülkede bin 
den fazla hasta 
üzerinde yapılan bir 
araştırmada, "Rasa 
jilin" etkin maddeli 
ilacın, hastalığın 
ilerleyişini gecik
tirdiği ortaya çıktı. 
Madrid'te yapılan 
12. Avrupa Nörolo 
jik Topluluklar 
Federasyonu 
Kongresi'nde 
(EFNS) 14 ülkede 
bin 176 parkinsonlu 
hasta üzerinde 72 
hafta süreyle 
"Rasajilin" etkin 
maddeli ilaçla 
yapılan araştır
manın sonuçları 
açıklandı.
ABD'deki Mount 
Sınai Tıp Fakültesi 
Nöroloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. VVarren Olanovv, 
düzenlenen basın 
toplantısında araştır 
manın, halen semp- 
tomatik tedavide 
kullanılan ilacın, 
erken aşamada 

başlanması halinde, 
hastalığın ilerleyişi
ni durdurup durdur
madığının tespiti 
amacıyla yapıldığını 
söyledi. Olanovv, 
"Rasajilin" etken 
maddeli ilacın, 
bugüne kadar 
hastalığın ilerleyişi
ni yavaşlattığı kanıt
lanan ilk ve tek ilaç 
olduğunu da bildir
di. Araştırmaya katı 
lanlardan Fransa'da 
ki Toulouse Üniver
sitesi Klinik Farma 
koloji Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Olivier 
Rascol da çalış
manın, tedavi ye, 
parkinsonun hasta
lar üzerinde olum
suz etkiler yarat
madan başlanma
ması yönündeki 
hakim görüşü zor
layan bir araştırma 
olduğunu, bu 
nedenle söz konusu 
itaca hastalığın 
tanısı konar kon
maz başlanması 
durumunda, 
tedavide olumlu 
sonuçlar elde 
edilebileceğini 
bildirdi.

‘Hastaların değil ta 
boratuar sonuçları 
nın tedavi edilmesi' 
modern tıbbın son 
senelerdeki en bü 
yük icatlarından biri; 
belki de birincisi. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, yazdı. 
Bunun en tipik ve 
güncel örneklerinin 
başında da ‘koles
terol yüksekliği' 
geliyor. Kolesterol 
yüksekliği tek başı
na bir hastalık değil; 
gelecekte kalp krizi 
ve inme ihtimallerini 
artıran pek çok risk 
faktöründen birisi. 
Ama insanların 
beyni öylesine yıkan 
mış ki... belli bir 
yaşın üzerinde olup 
da ‘Bir hastalığınız 
var mı?' diye sor
duğunuz kişilerden 
en çok alacağınız 
cevap ‘Evet, bende 
kolesterol var. Koles 
terol düşürücü ilaç 
kullanıyorum' olu 
yor. İşin acı tarafı 
da, doktorların da bu 
beyin yıkama işin- 

ı den nasiplerim aımış 
olmaları. Maalesef 
tüm dünyada dok
torların pek çoğu da 
her kolesterolü yük
sek kişinin ilaç kul
lanması gerektiğini 
sanıyor.
Oysa, sadece ‘daha 

önce kalp hastalığı 
geçirmiş veya ileride 
geçirme riski yüksek 
otan insanların yarar 
görebileceği' bu il iç 
lar, kolesterol yük
sekliği dışında hiçbir 
risk faktörü taşı
mayan milyonlarca 
insana adeta daya 
tılıyor. Bu ilaçların 
yıllık satış rakamları 
25 milyar dolar 
üzerinde ve her 
geçen sene de artı 
yor.İlaç firmaları kâr
larını nasıl katlaya
caklarının hesabını 
yapadursun, gıda 
endüstrisi de bu 
‘tokat atılacak 
enseyi' gördü. Onlar 
da kolesterol emili- 
mini azalttığı iddia 
edilen bir takım süt 
ürünlerini çarşaf 
çarşaf reklâmlarla 
piyasaya sürüyorlar. 
Haklılar da, çünkü 
‘kolesterol fobi' sini 
sadece İlaç 
endüstrisi paraya 
tahvil edebilir diye 
bir kural yok.
Her neyse, biz ‘stat- 
inci' lerle ‘stanolcü’ 
leri baş başa bırakıp 
kolesterolle ilgili 
gerçeklere şöyle 
bir göz atalım. 
Kolesterol öldürücü 
bir zehir değil, yaşa
mamız için elzem 
otan bir maddedir; 
hücreyi dış etkenle 
re karşı koruyan hüc 
re duvarının temel 
yapıtaşıdır. Kortizol 

ile testosteron, östro 
jen... gibi üreme hor 
monları, D vitamini, 
safra asitleri... hep 
kolesterolden 
üretilir. Kolesterol 
hayvansal besin
lerde bulunur, ama 
vücudumuzdaki 
kolesterolün çok azı 
gıda kaynaklıdır, 
büyük kısmı karaci 
gerimizde imâl edilir. 
Üstelik az kolesterol 
aldığımızda vücutta
ki üretim artar, çok 
aldığımızda ise aza
lır. İşte bundan 
dolayı da ‘diyetteki 
kolesterolü ne kadar 
azaltırsak azaltalım, 
kandaki kolesterol 
bundan çok az 
etkilenir.' 
Tehlikeli otan şey 
bizatihi kolesterolün 
kendisi değil, kanda 
kolesterolün yük
selmesine yol aşa
bilen stres, hareket
sizlik, obezite, 
hipertansiyon... 
gibi faktörlerdir. 
Kalp krizi ve inmele 
re yol açan aterosk 
leroz, yani damar 
sertliği ile kandaki 
kolesterol düzeyi 
arasında doğrudan 
bırTiışkı yoKtur. 
Kan kolesterol 
düzeyi normal hatta 
düşük otan kişilerde 
de yüksek olanlar 
kadar ağır aterosk 
leroz gelişebilir. 
Koroner kalp 
hastalığı olanların 

yarısından fazlasın
da da kolesterol 
düzeyi normaldir. 
Aterosklerozun 
gerçek nedeni yük
sek kolesterol değil, 
düşük yoğunluklu 
bir tür kronik iltihap
tır. Kanlarında LDL- 
kolesterol yüksek 
olanlarda kalp krizi 
riskinin arttığı, HDL- 
kolesterol yüksek 
olanlarda ise bu 
riskin azaldığını gös 
teren bazı araştır
malar vardır. Başka 
bir deyişle, HDL/LDL 
oranın düşük olması 
koroner kalp hasta 
lıkları için bir risk 
faktörü olarak 
kabul edilir. 
Üstelik de sanılanın 
aksine, kolesterolü 
yüksek olanların 
daha uzun yaşadık
ları da birçok 
araştırma ile kanıt
lanmıştır. Yüksek 
kolesterolü olanlar 
tüberküloz, zatürree, 
AİDS... gibi enfek
siyonlara daha az ■ 
yakalanırlar ve bu 
hastalıklardan ölüm ı 
daha az görülür. 
Kronik kalp yetersi- , 
zliğine bağlı ölüm 
riski düşük koles- » 
terollü hastalarda 
daha yüksektir. 
Genel olarak 70 
yaşın üzerinde 
ölüm riski yüksek 
kolesterollü 
kişilerde daha 
düşüktür.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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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
JEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

I

1 
1
1 
1

i

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

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

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
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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dgv. Hast. 99 90
Mer.Sağ.Ocağı ™
Tomokay Tomografi bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

1
1
1

■

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİgCZANE
27 Ağustos 2008 Çarşamba 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
D.Subaşı Mh, Çeşme Sk, No: 22 

Tel: 513 29 73 GEMLİK

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYİJ 3146

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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üniversitesi ÜNİVERSİTESİ 
BOĞAZİÇİ ÜNİ.ELİF ŞEN 

DİLARA DAĞ 
OĞUZHAN ÇETİNARSLAN 
DUYGU ÇAL 
CEREN OKUMUŞ 
DİLARA BEKÇE 
HÜSAMETTİN DİNÇELİ 
GÜLŞAH ERİM 
CANSU KAPAR 
ONUR ERDEM 
GÜNCE GÜL IŞIK 
BAHADIR BULUK 
EMEL ÖZKILIÇ 
DİLARA DEMİRCİOĞLU 
NİHAN TEKEŞ 
GÖZDE MUTLUER 
SEMİH SOYDAN 
AHMET NUHOĞLU 
FETHİYE HARE 
BERKER SALMAN 
HANDENUR UZUNOĞLU

HACETTEPE UNV.
ANKARA ÜNV.

EGE ÜNV.
PAMUKKALE ÜNV.

İ.T.Ü.
MARMARA ÜNV.

KOCAELİ UNV.
I.T.U.

YILDIZ TEKNİK 
DOKUZ EYLÜL 
YILDIZ TEKNİK

UNV.
ÜNV.
ÜNV.

ULUDAĞ ÜNV.
MARMARA ÜNV.
ULUDAĞ 
SAKARYA 
ATATÜRK 
KOCAELİ

UNV.
ÜNV. 
ÜNV. 
ÜNV.

J

I

EZGİ AYDIN 
MİNE DURAK 
MURAT YENGİN 
SEREM AK 
BERK İLKEM TEKİN 
MÜGE ÜNGÖR 
CİHAT İLMAZ 
MELEK ASLAN 
ALİ GÜROL 
ENDER USLUER 
BAHRİ ATAR 
MURAT CAN 
TUĞÇE ARIKAN 
GİZEM ÖZER 
SİNEM ASLAN 
BAYRAM KAYA 
HIDIR CAN ARSLANTAŞ

EGE UNV.
YILDIZ TEKNİK ÜNV.

ULUDAĞ ÜNV.
KOCAELİ ÜNV.
SAKARYA ÜNV.

OSMANGAZİ ÜNV.
ULUDAĞ ÜNV.
NİĞDE ÜNV.

DUMLUPINAR ÜNV.
K.T.Ü.

OSMANGAZİ ÜNV.
OSMANGAZİ ÜNV.

BALIKESİR ÜNV.
İSTANBUL BİLGİ UNV.

KOCAELİ UNV.

BÖLÜMÜ 
TIP 
TIP 
TIP 
TIP 

MİMARLIK 
TELEKOMÜNASYON. MÜH. 

MAKİNE MÜH.
ECZACILIK 

İÇ MİMARLIK 
BİLGİSAYAR MÜH. 

METALÜRJİ. MALZEME MÜH.
İNŞAAT MÜH.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 
METALÜRJİ. MALZEME MÜH.

MAKİNE MÜH.
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 

ELEKTRONİK MÜH.
ENDÜSTRİ MÜH. 

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 
MAKİNE MÜH.

GIDA MÜH.
METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 

GIDA MÜH.
GAZETECİLİK 

ENDÜSTRİ MÜH. 
MAKİNE MUH. 
TEKSTİL MÜH. 

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜH. 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT.

OZAN BAYRAK 
GİZEM EZGİ CANDAR 
MERVE ESMERAY BİLİM 
SEMİH ALTINTAŞ 
TUĞÇE DURKAYA 
EDA ÇAĞLA ZENGÜL 
SEZİN SAP 
GÖKNUR AŞÇI 
FATMA SU VURAL 
GÜLİZ GÜRBÜZ 
BURCU KÖMÜR 
SEDA YILDIZ

MARMARA ÜNİ. 
ANKARA ÜNİ.

MARMARA ÜNİ. 
KOCAELİ ÜNİ.

ANADOLU ÜNİ. 
MARMARA ÜNİ. 

İSTANBUL TİCARET ÜNİ.
ANADOLU ÜNİ. 

AFYON KOCATEPE ÜNİ.

MUSTAFA ERİM KADIKÖY
EZGİ AK 
KORAY KAR BAY 
BURAK KOÇUM 
TUĞBA YAKULİ 
KERİM ÖZKAN 
NESLİHAN TUNA 
EVREN ÖNCEL POLAT 
AYKUT UYKAN 
IŞIK ŞEN

ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
İSTANBUL ÜNİ. 
BEYKENT ÜNİ.

MARMARA ÜNİ.

SÜLEYMAN DEMİREL UNV

FATİH ŞÜKRÜ NAMOĞLU 
EMİNE GÜLDEN BEŞLER 
MAHMUT ŞEN 
SENA KABAİL 
TUĞÇE GÜROL 
AYÇA GÜNEY 
HANIM CAN 
EDA ERDOĞANLAR 
ELİF ATALIK 
EBRU BİNGÖLBALİ 
EMRE TOSUN 
GULRU ABBASİGİL 
NAZLI ELİF GAYRETLİ

I

ZONGULDAK UNV. 
KOCAELİ UNV.

BALIKESİR ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV.

UŞAK ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV. 
19 MAYIS ÜNV. 
İSTANBUL ÜNV. 
BALIKESİR ÜNV.

GAZİ ÜNV. 
ANKARA ÜNV. 

CE1V\L BAYAR UNV 
SAKARYA ÜNV. 

DOKUZ EYLÜI ÜNV 
OSMANGAZİ UNV. 

YFDİTFPF UNV

MAKİNE MUH. 
METALÜRJİ. MALZEME 
METALÜRJİ. MALZEME 

İNŞAAT MÜH.
TARİH (BURSLU) 

METALÜRJİ. MALZEME 
COĞRAFYA 

İNŞAAT MUH.
ME7ALURJİ MALZEME 

İNŞAAT MUH.

MUH.
MÜH.

MUH.

MUH.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 
MAKİNE MUH. 
GAZETECİLİK 
GIDA MÜH.

PEYZAJ MİMARLIĞI 
FFN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

METAL

SANAT TARİHİ
VETERİNERLİK

MATEMATİK
URJI. MALZEME MUH. 

İSTATİSTİK

MİMARI ll<

M ER VE 
CEVAT 
EMİNE

GUNASLAN 
BARBAROS 
TOPUZ

HİLAL ÇİÇEK 
ERTAN DUMAN 
NEBAHAT TUFAN 
BERNA GÜVENÇ 
S ERCAN KARAPINAR 
HÜSEYİN ŞAHİN 
TUĞÇE METE 
SİNEM KORKMAZ 
ECE DUR
PINAR SUBAŞI 
İBRAHİM ÇAY 
DUYGU KORKMAZ 
GÜLÇİN ÇETİNKAYA 
MELTEM AYDIN

HATİCE 
İLHAMI

PEHLİVAN 
UYAR 
ÇAKIR

BOLÜMÜ 
İŞLETME 
İKTİSAT 
HUKUK

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

ÇANAKKALE 1 8 MART ÜNİ. 
İSTANBUL ÜNİ. 
KOCAELİ ÜNİ. 

MARMARA ÜNİ. 
OSMANGAZİ ÜNİ. 
MARMARA ÜNİ. 
BALIKESİR ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.
MARMARA 
MARMARA 
MARMARA 
ANADOLU

ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ.

ULUDAĞ ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ.

MARMARA 
MARMARA 
ANADOLU 
MARMARA 
ANADOLU

UNI. 
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ.

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ.

ABDULLAH SAYAR 
NURCAN ATAM AY 
CANER KÜÇÜK 
SAFFET BURAK BAYRAM 
MEHMET TORUN 
BAHAR SAYKAL 
PELİN ÖRNEK
B.YAHYA MACAROĞLU 
ÇİĞDEM SALIM 
GAMZI ARSLAN
MUHAMMET YILMAZ
BAKİ DOĞAN

OSMANGAZİ ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ.

İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. 

ULUDAĞ ÜNİ. 
SAKARYA ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ. 
ANKARA ÜNİ.

ANADOLU ÜNİ. 
K.T.Ü.

UFUK ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ. 

BOLU UNİ.
İSTANBUL ÜNİ. 
TRAKYA UNI. 

CELAL BAYAR UNI
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ.

HUKUK 
P.D.R.

İŞLETME
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

ULUSLAR ARASI İLİŞ. (BURSLU)
İKTİSAT (İNGİLİZCE) 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME 
İLETİŞİM 

EKONOMETRİ
İŞLETME (BURSLU)

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

İŞLETME 
GAZETECİLİK

İKTİSAT 
ULUSLAR ARASI İLİŞ.

MALİYE
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

KAMU YÖNETİMİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

İŞLETME 
İŞLETME 
İŞLETME

KAMU YÖNETİMİ 
İŞLETME

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
İKTİSAT
ÇEKO 

İKTİSAT
ÇEKO 

İKTİSAT
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 

MALİYE
EKONOMETRİ

RADYO SİNAMA VE TELEVİZYON 
İKTİSAT 
MAKİNE 
MALİYE 
İKTİSAT

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 
İŞLETME 

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
HUKUK 
İKTİSAT 
İŞLETME

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 
KAMU 

MALİYE 
CEKO

ERAY DOĞRU 
UFUK TÜKENMEZ 
TAYGUN KÜÇÜK 
PINAR CÖMERT 
ÖZGE ACAR 
İLKER ÖZDEMİR 
MÜCAHİT ARTAR 
SERHAT KARATEPE 
İBRAHİM SÜRÜCÜ 
DİNÇER ÖZTURK 
MUSTAFA GÜR 
EMRE TOPAKTAŞ 
EREN DENİZ 
AYFER ARSLAN 
AYKUT ARICI 
AHMET ÜNLÜ 
BURCU ÇAYEĞİL 
SEÇİL ÇİÇEK 
ECEM İZMİR 
FURKAN ÖZTÜRK 
KIVANÇ ER 
ELİF TUNA 
MUSTAFA YILMAZ 
ASLI GÜL GÜNAYDIN 
GİZEM GÜR 
ONUR KARAHAN 
EMİR DENİZ 
EMRE OĞUR 
NESLİHAN ABLAK 
GÖKHAN KARADENİZ 
TUĞÇE UTGİN 
İBRAHİM BAYRAKTAR 
ÖZGE TAYLAN 
ÇAĞRI YAMAN 
FATMA BÖCEK 
BURAK EKİM 
FATİH DEMİR 
AYŞENUR OKUMUŞ 
SALİH UYSAL 
SAADET KAR ATAŞ 
MURAT ALPÇETİN

AFYON KOCAT LPL 
İSTANBUL AYDIN 

GAZI UNV.
AFYON KOCATEPE

UNV 
UNV

UNV.
BALIKESİR UNV. 

ERCİYES ÜNV. 
OSMANGAZİ ÜNV. 

MUĞLA UNV.
OSMANGAZİ UNV. 

EGE UNV 
SAKARYA ÜNV.

YAKIN DOĞU ÜNV. 
EGE ÜNV.

PAMUKKALE ÜNV.
EGE ÜNV.

SELÇUK ÜNV. 
SAKARYA ÜNV. 
ATATÜRK ÜNV.

DOĞUŞ UNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 

ABANT İZZET B. ÜNV.
ADNAN MENDERES UNV 

VAN 1OO.YILUNV 
AKSARAY UNV. 

ÇANAKKALE 18 MART UNV. 
MUSTAFA KEMAL UNV. 

KOCAELİ ÜNV.
İSTANBUL AREL UNV.

ULUDAĞ ÜNV.
GAZİ ÜNV.

YEDİTEPE ÜNV.
BEYKENT ÜNV. 

İSTANBUL AREL ÜNV. 
İSTANBUL TİC.ÜNV. 

BALIKESİR ÜNV.
DUMLUPINAR UNV. 
CELAL BAYAR ÜNV. 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV.

MUHAMMET ALI NARIN 
GÖKHAN AĞIRMAN 
NURİ MERT NOCA 
AYKUT BAŞAR 
CİHAN GEZER 
BERRİN DUMAN 
NUR GÖL 
SERKAN ATEŞ 
ORÇUN BAŞARAN 
YASEMİN DOĞRU 
MELEK BAYRAKTAR 
MERVE ÇELİK <
ZEYNEP ÇÖMEZ 
HATİCE EFENDİOĞLU 
MERVE GÖKBOĞA 
GİZEM ALP 
ŞAHİN ÇERİ 
MUSTAFA BAYRAK DAR 
GÜLDEN YILDIZ 
SEMİH DALGIÇ 
KADİR DÜMRÜL 
TUĞÇE TEZSEVER 
KURBAN ALİ ÖZTÜRK 
HARUN AKSU 
LÜTFÜ CAN ÇALICI

KOCAELİ UNV. 
AFYON KOCATEPE ÜNV.

KOCAELİ ÜNV. 
BALIKESİR ÜNV. 

DUMLUPINAR UNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 
AKSARAY ÜNV. 

GAZİ ÜNV. 
CUMHURİYET ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV.

KIRIKKALE ÜNV. 
PAMUKKALE ÜNV. 

AFYON KOCATEPE ÜNV. 
BİLECK ÜNV.

JLODt /I I OİOGROML I Rl MUH
BİLGİSAYAR MUI I 

İSTATİSTİK 
MALZEME BİLİMİ VE MUH. 

ÇEVRE MUH.
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 

İSTATİSTİK 
İSTATİSTİK 

JEOLOJİ MUH. 
ZİRAAT MÜH.

METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 
RADYO SİNEMA TELEVİZYON 

ZİRAAT MÜH.
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 

ZİRAAT MUH. 
SANAT TARİHİ 

KİMYA 
ÇEVRE MÜH.

MİMARLIK 
ZİRAAT MÜH. 

BİYOLOJİ 
KİMYA 
KİMYA 

HEMŞİRELİK 
SANAT TARİHİ 

BİYOLOJİ 
GAZETECİLİK 

ENDÜSTRİ MÜH. 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 

OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ÖĞRT. 
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
BANKACILIK VE FİNANS 

PAZARLAMA 
İŞLETME 

MUHASEBE
. HALKLA İLİŞKİLER REKLAMCILIK 

SİGORTACILIK
YEREL YÖNETİMLER 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEK. 
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME 

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 

PAZARLAMA 
ELEKTRONİK HABERLEŞME 

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

ÇANAKKALE 1 8 MART UNV. 
ANADOLU ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 
ULÜDAĞ ÜNV. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. 
GAZİ UNV.

ANADOLU UNV. 
PAMUKKALE ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 

İSTANBUL AYDIN ÜNV. 
BALIKESİR ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV.

ORGANİK TARIM 
RADYO VE TELEVİZYON

YAYINCILIĞI 
MUHASEBE 
DIŞ TİCARET 

TEKSTİL 
İŞLETME 
İKTİSAT 

ÇOCUK GELİŞİMİ
TEKSTİL 

PAZARLAMA 
MAKİNE 
TEKSTİL 

PAZARLAMA 
İŞLETME 

KAMU YÖNETİMİ 
RADYO TELEVİZYON PROG. 

OTOMOTİV 
ENDİSTÜRİYEL KALIPÇILIK 

OTOMOTİV

U( .UR DİNÇ 
EDA ER 
ESAT ERCIYES 
ABDULLAH SAYAL 
GÜLAY DALGIÇ 
SERDAR BALCI
BURCU 
TÜMAY 
HAKAN

ÇAKMAK 
DEMİRCİ 
CENİK

UMUT AVDAN
VESİYE BALCI

ADNAN MENDERES UNI 
MUĞLA ÜNİ 
BİLECİK ÜNİ.

SAKARYA ÜNİ.
TRAKYA ÜNİ. 

ZONGULDAK ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 

BALIKESİR ÜNİ.
GAZİ ÜNİ. 

DUMLUPINAR ÜNİ. 
ÇANAKKALE 1 8 MART ÜNİ.

EMRAH VOLKAN ÜLKER 
DUYGU GÖNÜLTAŞ 
EMİNE AYDIN 
NURİ GÖRAL 
MELEK KARADENİZ 
DİDEM ÇALIK 
ORAY PİL AVCI 
HALİS EFENDİOĞLU 
CAĞLA DENİZ DURMAZ
MAZHAR KARAGÖZ 
ŞEYDA AKSU 
ÇAĞDAŞ ÇELİK 
DİLARA YILMAZ 
İBRAHİM ÖZTURK 
GÖKÇE HİLAL AŞIK 
MEHMET ERYILMAZ 
HÜSEYİN SATI 
SEHER KOŞUCU 
ÖMER FARUK SAKA 
PELİN TEMEL 
RIZA AVDAN 
BERKER YABATU 
VOLKAN ÇELİK 
ZEYİT KILIÇOĞLU 
SEÇİL SEÇİLMİŞ 
CEYSU GÜNEŞ 
ÖZGE GÖZTAŞ 
SALİH ARSLAN 
DENİZ GÜVENÇ 
AYŞEGÜL ACAR 
EYÜP ŞENER 
BÜŞRA ŞAHİN 
GAMZE KAN BE R 
BEKİR TEMEL 
ANIL ÖZKAN 
ŞEHZA ÖZGE
ABDÜLKERİM SAYAL 
YALÇIN GENÇ 
CANSU TAYLAN 
PELİN EMİROĞLU 
AYSEL YASEMİN 
GİZEM TUTKU UZUN

ULUDAĞ ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ.
SAKARYA ÜNİ. 

GAZİANTEP ÜNİ. 
ZONGULDAK ÜNİ. 

AFYON KOCATEPE ÜNİ.
YEDİTEPE ÜNİ.

DOĞU AKDENİZ ÜNİ.
YAKIN DOĞU ÜNİ. 
BAHÇEŞEHİR ÜNİ.

AKDENİZ ÜNİ. 
MALTEPE ÜNİ.

ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ.

BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
MUĞLA ÜNİ 

DUMLUPINAR ÜNİ.
K.T.Ü.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ. 
AKDENİZ ÜNİ. 
KARABÜK ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 

MUSTAFA KEMAL ÜNİ. 
AFYON KOCATEPE ÜNİ.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
BALIKESİR ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ. 
SAKARYA ÜNİ. 

PAMUKKALE ÜNİ.
ARTVİN ÜNİ.
MUĞLA ÜNİ 

BALIKESİR ÜNİ. 
SAKARYA ÜNİ.

İKTİSAT 
İKTİSAT 

KAMU YÖNETİMİ
MALİYE 
İŞLETME 
MALİYE 
İKTİSAT 
İKTİSAT 
MAKİNE 
İŞLETME 
İKTİSAT 
MAKİNE 
İKTİSAT
ÇEKO

İŞLETME 
İKTİSAT 
İŞLETME 
İKTİSAT

ULUSLAR ARASI TİC. VE İŞL.
P.D.R.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 
PİSİKOLOJİ

ENDİSTÜRİYEL OTOMASYON 
PİSİKOLOJİ

KAMU YÖNETİMİ 
KAMU YÖNETİMİ 
KAMU YÖNETİMİ 

ULUSLARARASI LOJİSTİK
SOSYAL BİLGİLER 
KAMU YÖNETİMİ 

MUHASEBE 
RESTERASYON 

İTHALAT -İHRACAT
MAKİNE

ENDİSTÜRİ ELEKTRONİK 
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA

SİGORTACILIK 
MUHASEBE 

KAMU YÖNETİMİ
İNŞAAT

DIŞ TİCARET 
DIŞ TİCARET 

TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ 
TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ

DIŞ TİCARET

ÇANAKKALE 1 8 MART ÜNİ. 
M. AKİF ERSOY ÜNİ.

MÜCAHİT MUSTAFA YİĞİTKFYON KOCATEPE ÜNİ.
ANAR ÖZAYDIN 
CANSU İRHAN 
ELİF KIZIL 
KEREM ARSLAN 
DİDEM KURUCAN 
BEGÜM MELTEM ÇELİK 
GÜLDEN GÜNDÜ 
NEVZAT ALTAY

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 
PAMUKKALE ÜNİ. 

BALIKESİR ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 
PAMUKKALE ÜNİ. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 
NAMIK KEMAL ÜNİ.

TURİZM VE SEYEHAT İŞLETMECİLİĞİ 
DIŞ TİCARET 
MUHASEBE

TURİZM VE SEYEHAT İŞLETMECİLİĞİ 
PAZARLAMA
DIŞ TİCARET 
PAZARLAMA

İŞLETME 
PAZARLAMA 
MUHASEBE 
PAZARLAMA 
MUHASEBE 
MUHASEBE 

İŞLETME 
PAZARLAMA 
MUHASEBE 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

1
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O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
VÇ ,(MP 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-T-8 SINIFLARA
HAFTADA 8 SAAT İNGİLİZCE

Ölüm, direksiyon 
başında yakaladı
Bursa'da bir kişi, araç kullanır 
ken kırmızı ışıkta durduğu sırada 
geçirdiği kalp krizi sonucu ha 
yatını kaybetti. Haberi şayia j

Umurbey Belediye Başkanı Gemlik Belediye Başkanlığı ile ilgili düşüncelerini bugün açıklayacak

IlHlIlllMnUin
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, bugün 
saat 20.oo’de Gurup 
Aile Çay Bahçesi'nde 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı’na adaylığı 
konusunda ilk kez 
yapılacak toplantıda 
görüşlerini açıklaya
cak. Haberi syf3’de

Fatih Mehmet GÜLE

28 Ağustos Perşembe 
Saat:20:00'de 
Gurup Aile Gazinosu 
İskele Meydanı Gemlik

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış
Fatih Mehmet Güler

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Meh 
met Güler, bugün Gemlik Belediye Baş 
kanlığı için ilk yoklamasını yapacak.

Umurbey, Küçük Kumla ve Kurşunlu 
Belediyeleri, AKP hükümetinin çıkardı 
ğı yasa ile kapandı.
Anayasa Mahkemesi çıkan yasayı 

bozmazsa, Umurbey’de belediyecilik 
sona erecek. Devamı sayfa 5’de

Alık Su Ön ftrıtma ve 
Derin Deşarj Tesisi

bugün acılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin tarafından temeli atılan "Atık Su 
Ön Arıtma ve Derin Deşarj" tesisinin 
bugün saat 11.30 da düzenlenecek 
törenle açılışı yapılacak. Haberi 2’de

Gemlilısııortla teknllı tadro nes etti
Gemlikspor'da yaşanan yönetim 
kaosunun ardından takımı çalış 
tiran teknik kadroda ilgisizlikten 
görevi bırakma kararı aldı. Külü 
bün futbol kadrosunu yetiştiren 
Haydar Yiğit ile Sönmez Delior 
man, uzun yıllar karşılık bekleme
den yürüttükleri görevlerinden 
çekileceklerini söylediler. 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:guler@hotmail.com
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fikdenizde
4.0 büyüklüğünde 

deprem

MUĞLA'nın Datça 
İlçesi ile 
Yunanistan'ın 
Rodos Adası açık
larında meydana 
gelen 4.0 büyük
lüğündeki deprem 
Datça kıyılarında 
hissedildi.
Kısa süreli paniğe 
neden olan deprem 
hasara yol açmadı. 
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü edinilen 
bilgiye göre, dün 
saat 06.11'de 
Datça'nın 40 mil 
güneyinde, 
Yunanistan'ın 
Rodos Adası'nın ise 
12 mil kuzeyinde 
4.0 büyüklüğünde 
deprem meydana 

geldi. Deprem, 
Datça kıyılarında ve 
yakın sahil kesim
lerinde hissedildi. 
Yazıköy, Mesudiye 
ve Yakaköy'deki 
köylüler ve 
pansiyonlarda 
kalan turistler 
endişeli anlar 
yaşadı. Evlerinden 
çıkan köylüler 
ve otellerdeki 
turistler yaklaşık 
20 dakika dışarıda 
bekledikten 
sonra tekrar içeri 
girdi. Depremin 
Rodos'un güney 
kesimi ile Chalki 
ve Simi adalarında 
da hissedildiği 
belirtildi.
Depremde can 
ve mal kaybı 
olmadığı belirtildi.

Atık Su Ön Arıtma ve Derin
Deşarj Tesisi hugün acılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
2007 yılı Ocak 
ayında Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin 
tarafından temeli 
atılan "Atık Su Ön 
Arıtma ve Derin 
Deşarj" tesisinin 
bugün saat 11.30 
da düzenlenecek 
törenle açılışı 
yapılacak.
Sina İnşaat firması 
tarafından 3.5 
milyon YTL bedelle 
yapımına başlanılan 
tesiste denize 
uzanan 300 metre 
uzunluğunda 
kara bağlantısı 
ile deniz içinde 
40 metre derinlikte 
1700 metrelik 
deniz boru bağlan
tısı bulunuyor. 
"Bursa 'yı bir uçtan 
bir uca aydınlık 
geleceğine taşı 
yoruz" parolasıyla 
temeli atılan 
tesisle denizi 
kurtarmak için 
ilk adım atılmıştı. 
Temel atma 
töreninde "Yıllardın 
kirliliği bir kabus 
haline gelen 
sahillerimizin pırıl 
pırıl olması için 
yürüttüğümüz 
projelerden biri" 
diyen Büyükşehir

Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'le 
birlikte BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinkaya 
ile AKP Bursa 
Milletvekillerinden 
bazılarının da 
açılışa gelmeleri 
bekleniyor.
Nisan ayından 
bu yana yapımcı 
firma Sina İnşaat 
elemanları tarafın
dan deneme 
çalışmaları 
yürütülen atık su 
ve derin deşarj 
tesislerinde çevre 
düzenlemeleri de 
tamamlandı.

Balık at sezonu haşlıyor
Balık avı sezonu 
1 Eylül'de başlıyor. 
Ramazan ile 
birlikte başlayacak 
sezon için, 
tüm hazırlıklar 
tamamlandı. 
Bu yıl, ağ 
ölçümünden 
tutun da, 
günlük kasa 
üzerinden 
av kotası 
uygulanmasına 
kadar bir 
dizi sıkı takip 
de balıkçıları 
bekliyor.
Kota uygulanırsa 
balık fiyatları el 
yakacak. Bir 
de Ramazan

rehaveti korkusu 
var ama umut 
eksik değil.
Doğu Karadeniz 
Balıkçılar Koop. 
Başkanı Ahmet

Mutlu, "Bizim 
bölge balığı 
seviyor. Yalnız 
diğer bölgeler 
Ankara, İstanbul 
büyükşehirlerde

pek balığı 
Ramazan'da 
tüketimine böyle 
fazla rağbetin 
olmadığını 
biliyoruz" diye 
konuştu. 
Geçen sezon 
palamutta 
umduğunu 
bulamayan 
Karadenizli 
balıkçılar, bu 
sezon palamut ve 
istavritle sezona 
açacak.
Hazırlıklarını 
tamamlayan 
balıkçılar, şimdi 
sezonun açılmasını 
sabırsızlıkla 
bekliyor.

K AŞ€D€ YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Umurbey Belediye Başkanı Gemlik Belediye Başkanlığı ile ilgili düşüncelerini bugün açıklayacak

Failli Nelmıeı GiilefUen ilk adım
YazıYORUM

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, bugün I 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı’nâ 
adaylığı konusunda 
ilk kez yapılacak 
toplantıda görüşleri
ni açıklayacak. 
Anavatan Partisi’ri 
den 1999 yılı yerel 
seçimlerinde Umur 
bey Belediye Başka 
m seçilen Fatih 
Mehmet Güler, 
2004 yerel seçim
lerinde yine 
ANAP’tan aday oldu 
ve ikinci kez Bele
diye Başkanlığı 
görevine seçildi. 
Görevi sırasında 
Umurbey’de yaptığı 
çalışmalarla Umur 
beylilerin sevgisini 
kazanan Fatih Meh 
met Güler, önümüz 
deki yerel seçim
lerde Umurbey’den 
aday olmayacağını 
açıklamış, ardından 
da küçük Beİediyeîe 
rin kapatılması 
kararı alınmıştı. 
Bir süre önce Ana 
vatan Partisi’nden 
istifa eden Gülerin 
CHP’den Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
na aday gösterile
ceği söylentileri 
yayıldı. Güler, bu 
söylentileri

Gelişi güzel piknik yapan ve ateş 
yakanlara en ağır yaptırımlar uygulanacak
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, orman 
yangınları ile müca 
dele kapsamında 
başta anız yakılması 
olmak üzere gelişi 
güzel piknik yapan 
ve ateş yakanlar 
hakkında en ağır bir 
şekilde yaptırım uy 
gulanacağını belirtti. 
Vali Şahabettin Har 
put, Bursa Orman 
Bölge Müdürü Ali 
Girgin, ile Çalı Mak 
sempınar Yangın 
Gözetleme Kulesi ve 
İlk Müdahale Ekip 
Binasında inceleme 
yaparak basın açık
lamasında bulundu. 
Şahabettin Harput, 
yaptığı incelemeler 
sonrasında yaptığı 
basın açıklamasında

Umurbey Belediye Başkanı
Fatih Mehmet GÜLEF^

28 Ağustos Perşembe 
Saat:20:00'de 
Gurup Aile Gazinosu 
İskele Meydanı Gemlik

yalanlamadı. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı’na 
adaylığı konusunda 
nabiz yoklamaya 
başladı.
22 Ağustos günü 
3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın 22. 
ölüm yıldönümünün 
kutlanmasından 
sonra CHP’ye üye 
olması beklenen 
Fatih Mehmet 
Güleri destekleyen
ler internette grup 
oluşturdular.
Grubun oluşturduğu 
topluluk bugün 
saat 20;oo de İskele 
Meydanı’ndaki Grup 
Aile Çay Bahçesinde 
toplanacaklar.

orman yangınları ile 
mücadele kapsamın
da ciddi yaptırımlar 
uygulayacaklarını 
belirtti. Ormanların 
en çok yangın riskiy 
le karşı karşıya kal 
masının en önemli 
sebeplerinden biri 
nin anız yakılması 
olduğuna dikkat 
çekten Vali Şaha 
bettin Harput, 
"Vatandaşımızın 
hala terk edemediği 
ve bırakamadığ en 
önemli konu anız 
yangınları. Bundan 
dolayıda orman 
yangınları çıkmamk- 
ta. Aldığımız anız 
yangını yasaklanma 
kararı sonrasında 
yine anızlar yanmak
ta. Ben istiyorum ki 

Fatih Mehmet Güler 
burada Gemlik 
Belediye Başkanlı 
ğı’na adaylığı 
konusunda 
düşüncelerini açık
layacağını söyledi^,. 
CHP’ye üye olması 
beklendiği halde üye 
olmadan Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
için adaylığı ile 
ilgili düşünceleri 
açıklaması siyasi 
çevreler de 
farklı yorumlara 
neden oldu.
Fatih Mehmet Güler 
ise bunu şöyle 
açıkladı: 
“İnternette oluşan 
grup, benim Gemlik 
Belediye Başkanlığı 

vatandaşlarımız bu 
yasaklamalardan 
korkarak değilde, 
bu alışkanlığın başta 
orman yangınları 
olmak üzere bütün 
canlılara zarar verdi 
ğinin bilenerek dik 
kat edilmesidir. Bun 
dan sonra jandarma 
ya da talimat verdim 
hangi tarlada anız 
yangını görülürse o 
vatandaş mesul tutu 
lacak ve hesabı soru 
lacak." dedi.
Vali Harput, ayrıca 
ormanlar yanında 1 
Temmuz ile Ekim 
sonuna kadar belli 
sınırlar içinde piknik 
yapmanın yasaklan 
dığını hatırlattı.
Vali Harput, jandar
ma bölge müdürlü 

ma aday olmamı 
isteyen çeşitli 
siyasi görüşlerdeki 
kişilerdir. Ben 
bu toplantıya 
katılarak hem 
onları dinleyeceğim, 
hem de Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
adaylığım için bir 
süredir yapılan 
konuşmalara 
cevap vereceğim. 
Ayrıca bu konudaki 
düşüncelerimi de 
açıklayacağım. 
Adaylık konusun
daki düşüncem 
netleştiğinde 
tabiki bir siyasi 
partiye girip 
mücadelemi burada 
sürdüreceğim. ”

ğü ve ilgili birimlerle 
yapılacak toplantı ile 
alınacak kararları ka 
muoyu ile paylaşa
caklarını söyledi. 
Vatandaşlardan 
ormanlara sahip 
çıkmalarını isteyen 
Vali Şahabettin 
Harput, bu konuda 
duyarlılık istedi. 
Bursa Orman 
Bölge Müdürü Ali 
Girgin, ise hayvan
ların otlatılması 
sınarsında yakılan 
ateşlerin tam olarak 
söndürül memesi 
sonrasında orman 
yangınları çıktığını 
belirterek, bu konu
da da bir toplantı 
yapılarak bu 
konuda tedbir alı
nacağını söyledi.

.. Diş Hekimi
Özcan VURAL

VüİSHIi ozcanvural1933@hotmail.com 
HMKiI ,, v mMSmMI www.milliyet/blog/özcan vural

Kim hesap verecek!...
BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan halka şu 

sözü vermişti:
Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklarla 

mücadele etmek boynumuzun borcudur."
Oysa bugün gelinen nokta tam bir 

fiyasko, rezalet..
AKP iktidarında yoksulluk aldı başını 

gitti.
Halk işsiz ve aşsız, zamlar üst üste 

geliyor..
Ama, Parti tepeden tırnağa yolsuzluğa 

bulandı.
Yasaklar kalkmadı, yaygınlaştı.
Ben 75 yıllık yaşamım boyunca yolsuz 

luk olaylarına hiçbir zaman akıl erdireme 
dim.

Yolsuzluklar, rüşvet olayları bir türlü 
içinden çıkamadığım karmaşık olaylar gibi 
gözüktü bana.

Utanmadan, vicdanları hiç sızlamadan 
bu paraları çocuklarına nasıl yedirebiliyor
lar dı?

İnsanların bu kadar haris, bu kadar 
tıynetsiz olabileceklerini bir türlü kabullen
emedim.

Şaban Dişli olayı da bunlardan biri.
Karıştığı yolsuzlukları okudukça şaşkın

lığım artıyor.
Eğer o bu işlere bulaştıysa AKP gırtlağı

na kadar çamura batmış demektir.
Köylülerden ucuza kapatılan arsanın 

imar durumu belediyede halledilip büyük 
bir şirkete astronomik fiyatla satılıyor.

Aradaki fark paylaşılıyor.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban 

Dişli de avanta operasyonunun mimarlığını 
yapıyor.

Arsanın alındığı fiyatla satıldığı fiyat 
arasındaki fark, normal değer artışından 
kaynaklanan bir kazanç değil.

Düpedüz rüşvet, dolandırıcılık, siyasi 
güç kullanılarak sağlanan gayri meşru bir 
kazanç.

Şaban Dişli'nin istifa etmesi ve yargıda 
hesap vermesi gerekir.

Ama Şaban Dişli Bey bunu yapmaya
cak.

Partisinden kimse de ona "Bunu yap" 
demeyecek.

"Yolsuzluklara damardan gireceğiz" 
diyen Başbakan suspus.

Görmüyor, bilmiyor, duymuyor.
Ama millet gördü...
Zaten Şaban Dişli'ye hesap soracak 

durumda da değil.
Çünkü dokunulmazlık nedeniyle ona da 

hesap sorulamıyor.
Kendisiyle ilgili onlarca yolsuzluk 

dosyası işleme konulamıyor, hakkındaki 
iddiaların üstü örtülüyor.

Bu konuda o kadar çaresiz ki.
Bu durumda hangi hakla Şaban Dişli'ye 

hesap soracak, "İstifa et, hesap ver" diye
cek? Ya o da sen de hesap ver derse ..

Kara deliklerle dolu bir partinin genel 
başkanı.

Böyle kaldığı sürece bunu yapması, par
tisini temizlemesi olanaksızdır.

AKP yolsuzluklara damardan girip temi
zleme sözü vermişti.

İktidara gelince yolsuzluk bataklığına 
boğazına kadar battı.

İşte bu parti bugün Türkiye'yi yönetiyor.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemllkspor’da teknik kadro pes etil
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlikspor'da 
yaşanan yönetim 
kaosunun ardından 
takımı çalıştıran 
teknik kadroda 
ilgisizlikten görevi 
bırakma kararı aldı. 
Kulübün futbol 
kadrosunu yetiştiren 
Haydar Yiğit ile 
Sönmez Deliorman, 
uzun yıllar karşılık 
beklemeden 
yürüttükleri 
görevlerinden 
çekileceklerini 
söylediler.
Bursa merkez 
ve ilçelerinin her 
geçen gün spor 
tesisleriyle donatıl
makta olduğunu 
ifade eden Haydar 
Yiğit, son 3 
yıldan bu yana 
ise devlet tarafından 
sporda seferberlik 
ilan edilmesine 
rağmen Gemlik'te 
ne yazık ki sporcu 
yetiştirmek için 
hiçbir alt yapının 
yapılmamasının 
üzücü ve gelecek 
için korkutucu 
olduğunu söyledi. 
Yenişehir ilçesinde 
son yıllarda 
başlatılan tesisleş 
meyi örmek göste 
ren Haydar Yiğit, 
"Yenişehir ilçelerde 
tesisleşmede en 
son sıradaydı ama 
son iki dönemdir

AKP'li belediye 
tarafından başarılı 
olmaya başladılar 
ve her mahalleye 
bir spor kompleksi 
projeleri devam 
ediyor" dedi.

GEMLİK BAŞARISIZ 
2008 yılı itibariyle 
Bursa merkez 
Osmangazi ilçesine 
18 adet futbol 
sahasının yap
tırıldığına işaret 
eden Yiğit, 
"Bunların büyük 
bir kısmı küçük ebat
larda sem sahaları 
bir kısmı ise halı 
saha niteliğinde.
Yıldırım belediyesi 
11 adet futbol 
sahasını kullanılır 
hale getirerek 
hizmete sundu. 5 
adedi suni zeminli 
2 adedi ise çim 
saha yapılarak 
Beden Terbiyesi'nin 
emrine verildi. 
Şu an amatör 
küme maçları bu 
sahalarda oynanıyor. 
Orhangazi'de ise bir 
futbol sahası dana 

yapıldı. Kurşunlu 
belediyesi bile 
çöplüğün üst 
kanısında bir saha 
yaparak tesisleş 
meye gittiler. Biz 
Gemlik olarak her 
halde başka bir 
dünyada yaşıyoruz. 
Biz 10 yıldır 
Belediye başkanın-

Sönmez Deliorman - Haydar Yiğit

dan bir saha 
istedik, her defasın
da kovulduk.
Oysa Gemlik'in 18 
bin öğrencisi ve 30 
bin adet 18 yaş altı 
gençlik nüfusu var. 
Gemlik'te her 
mahallede bir stat 
olması gerekir. 
Gençlerimiz fazla 
enerjilerini buralarda 
tüketmeli ve internet 
onanımdan uzaK- 
laştırılmahlar. İnter
net kafelerden çıkan 
gençler kendilerini 
adeta birer halk 
kahramanı sanıyor
lar. Maalesef gençli 
ğe yatırım yapmayan 
tek belediye Gemlik 
Belediyesidir. Oysa 
gençliğe yapılan 
yatırım Türkiye'nin 

geleceğine yapılacak 
yatırımdır" 
şeklinde konuştu. 
35 yıldan bu yana 
Gemlik gençliğine 
canı gönülden 
hizmet vermekte 
olduklarını belirten 
Haydar Yiğit, 
"Bizler bu çalış
malarımızdan haz 
duyduk, bir çok 
gencimiz spordan 
ekmek yedi ve ye 
meye devam ediyor
lar. Şimdi ise çalış
ma yaptığımız 
sahipli toprak alanda 
sürücülere araç 
kullanma dersi verili 
yor ve bizim idmanı 
miza bile engel olu 
yorlar. Araçların ara 
sında idman yapan 
çocuklarımızın ha 

yatları da bir bakıma 
tehlikeye giriyor.
Gençlerimizin idman 
yaptıkları bu yerin 
görüntüsü içler acısı 
durumda. İkinci bir 
idman sahası olma 
yan geçlerimiz bura 
dan yetişecekler. 
Bize diğer ilçeler 
gibi neden imkan 
sağlanmıyor, bu 
imkan sağlandığında 
Gemlik'i tepeye 
çıkartırız. İyi sporcu
larımız Bursa ve Or 
han gazi'ye kaçıyor
lar. Bundan da kim 
se alınmıyor" 
diyerek Gemlik'teki 
spora ilgisizliğin 
sürekli artmakta 
olduğunu 
söyledi.
BURGAZ ÖRNEK 
ALINMALI 
Gemlik Belediye 
Başkanının 
televizyon kanalları
na çıkıp "Bu yıl 
Gemlikspor'un 11 
milyarlık malzemesi
ni aldım. Maçlara 
otobüs veriyorum. 
Daha ne yapayım" 
dediğini hatırlatan 
Haydar Yiğit*, Burgaz 
ilçesini örnek gös
terdi. Burgaz 
Belediyesi'nin 
Burgazspor'a maddi 
desteğinin 2008 yılı 
olarak 850 bin YTL. 
Önümüzdeki sezon 
için 1 milyon YTL 
olacağını hatırlatan 
Yiğit, "Onlarda oto

büs ihtiyaçlarını 
belediyeden sağlı 
yorlar. Orhangazi | 
2.5 milyon YTL. 
İnegöl 5 milyon YTL. 
M. Kemalpaşa 1.5 J 
milyon YTL. Karaca , 
bey Belediyesinin 
ise 800 bin YTL ■ 
oldu. Gemlik Beledi 
yesi’nin yaptığı yar 
dım bunların yanın
da devede kulak 
misalidir. Bununla 
kimse övünmesin" 
dedi.
Tüm sporculara 
hazırlanan broşürler
den dağıtılmakta 
olduğunu ve ailele 
rine de gönderile
ceğini bildiren Yiğit, 
"Bu broşürleri Gem 
lik'te spor yapan 
tüm gençlerimizin 
ailelerine göndermek 
amacındayız. Burada 
spordan ve yapıl
ması gerekenlerden 
beklentilerimizi 
yazdık ve mevcut 
durumla bu işin aşıla 
mayacağını açıkladır. 
Spor işi bir gönül 
işidir, Belediye baş 
kanımızın da bu işte 
gonlu olmadığı gö 
rülüyor. Seçim 
öncesi bunları 
herkese anlatacağız. 
Gemlikliler 
adeta uyuyor. 
Gemlikspor'un bu 
sezon maçlara 
çıkması mucizelere 
kaldı” ikazında 
bulundu.

Kazılan yerler tehlike yaratıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dere boyunda baş 
latılan kazı çalışma 
larında kanallar 
hemen kapatılmayın
ca çevrede iş yapan 
vatandaşlar şikayet 
çi olmaya başladı. 
Kazılan kanalların 
içinde bulunan fos
septik borularının 
parçalanması 
nedeniyle de çev 
reye koku salması 
ayrı bir şikayet 
konusu oluyor.
Kanalların kabloların 
hemen döşenerek 
kapatılmasını 
isteyen vatandaşlar, 
rüzgarın esmesiyle 
de evlerinde tozdan 
oturamaz duruma 
geldiklerini belirte 
rek isyan ediyorlar. 
Kalanların yanına 
biriken toprakların

üstünde oynayan 
çocukların gözlerden 
uzakta düşerek 
suyun zarar görme 
lerinin de mümkün 
olabileceğini 
hatırlatan çevre 

sakinleri, "Akşam 
karanlığında toprak
ların üstünde 
oynayan küçük bir 
çocuk içine düşerse 
kim görecek, yaşa 
yacağı hayati tehlike 

görmemezlikten 
gelinmesin" 
diyerek önlem 
alınıp işin 
öncelikli olarak 
bitirilmesi gerektiği' 
ni söylediler.
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Umurbey’in iki dönemdir 
Belediye Başkanlığını yapan 
Fatih Mehmet Güler, konusun
da birkaç kez yazı yazdığımı 
anımsıyorum.

Fatih, ileriyi gören bir baş 
kan.

Genç, dinamik, bilgisayar 
kullanabilen, atılımcı, takım çalışmasını 
seven, karizmatik, insani ilişkileri iyi, fazla 
siyasi olmayan, yapıcı bir kişi...
İki dönem yaptığı belde belediyeciliğin

den Kurşunlu ve Küçük Kumla’ya göre iyi 
notlar aldı.

Malını satmasını da iyi bilen bir yönetici 
oldu.

Medya ile kurduğu diyaloğlar onu birçok 
kez gündeme taşıdı.
Köşe yazarlarının vazgeçilmez malzeme 

adamı yaptı.
Bursa basınına verdiği önemi, yerel bası

na vermedi.
Görev süresi biterken hep yukarıya 

oynadı.
Bu onun tanınmasını kolaylaştırdı.
Siyasete, düşünce dünyasını yansıtan 

parti ANAP olduğu için ANAP’lı olmadı.
ANAP’la Umurbey de Belediye Başkanı 

olabileceğini bildiği için ANAP’lı oldu.
O günlerin rüzgarı Turgut Özal’dı.
Nasıl bugünlerin rüzgarı Recep Tayyip 

Erdoğan’sa...
AKP Türk siyasetinde dönemini tamam-

Fatih Mehmet Güler

Güne Bakış! 
" Kadri GÜLER 
kadri_gular@hotmall.com n

ladı.
Bence siyaset çöp tenekesine atılmış 

durumunda.
Kolay kolay dirilmesini beklemek hayal 

olur.
Bundan önce DYP ile başarılamayan bir

leşme gibi bir birleşme sonrası tamamen 
adı unutulur.

Bunun takvimi ise belli.
2009 Martı’nda yapılacak yerel seçimler. 
Fatih Mehmet Güler, bunu gördüğü için 

ANAP’tan istifa etti. Bir de belde 
belediyeleri AKP’ce kapanınca, önünde 
yeniden Umurbey de belediye başkanlığı
na aday olma gibi bir şansı da yok.

O, belediyeciliği sevdi.
İyi belediyecilik yaptığına da 

inandı.
İyi şeyler de yaptı...
Bilgi birimini sürdürmek hakkıdır.
Çünkü genç bir başkan..
Önünde siyasette ulaşabileceği 

daha farklı kulvarlarda olabilir.
Bütün bunlar biraz da şansa bağlı.. 
Umurbey de edindiği bilgi, birikimi 

Gemlik’te kullanmak istiyor.
Onun için kolları sıvadı ve Mart 

2009’undaki yerel seçimlerde kendine bir 
yer edinme çabasına girdi.

Teklifler de geldi.
Gemlik Umurbey değil.
İktidar partisinden aday olamayacağına 

göre, Gemlik’te iktdara en yakın parti 
CHP’dir.

CHP’den gelen teklifi değerlendirmek 
zorunda..

Onun için Gemlikli seçmenle iletişim 
içine girdi.

İnternette oluşturulan Fatih Mehmet 
Güler’i destekleme sitesi, önemli rol 
üstlendi.
Bir süre önce yapılan bir internet anketi 

de işine yaradı.
Burada kendine Gemliklilerden bir ışık 

gördü.
Bugün partisini açıklamamakla birlikte 

Gemlik’ten aday olmak için ilk adımını ata
cak. Kısacası bende varım diyecek.

BSC BAYRAK KIRTASİYE W
Halît BAYRAK

PLAN KOPYA & DİJİTAL RENKLİ BASKI
-OZALİT ÇEKİMİ
- AO PLAN KOPYA ÇEKİMİ
- CAD PROGRAMLARINDAN ÇIKTI 
- PLOTTER ÇIKTI (En 1070 mm] 
-AO RENKLİ PLOTTER ÇIKTI 
- POSTER RASKI (İç mekan) 
- RENKLİ FOTOKOPİ (A4-A3) 
-FOTOĞRAF ÇOĞALTMA 
- T-SHIRT TRANSFER RASKI 
-SPİRAL CİLTLEME
- PVC SICAK KPLAMA (A4-A3)
- ASETAT VE AYDINGERE RENKLİ RASKI 
- OKUL VE OFİS KIRTASİYE ÇEŞİTLERİ

Homidiye Mah. Katlı Otopark altı Yeni Çarşı No: 16 
Tel 4 Fax : 512 18 57 GEMLİK

BİZDEN FİYAT ALMADAN 
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE 

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ 
AYRICA TURASSİST İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ 

UYGUN FİYATLAR YENİ UYGULAMAYA KONULAN
ÖĞRETMENLER, KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERREST TARİFESİ 

UOKTORLAR VE UYAK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA
AYRICA ÖZEL İNDİRİMLER UYGUN FİYAT VE

DEDİlHIlMIlIBİTİlIMlİDBİmUlIlBİTİNIMI

BASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 
DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SİZ DEĞERLİ GEMLİK HALKINA DUYURULUR
Merkez: Orhangazi Od. Kaili Oiopark karşısı GEMLİK îel: 513 33 96
Şube: Gürle İş Merkezi No: 24 GEMLİK Tel: 514 35 86
Şube: Gürle İş Merkezi No: 31 GEMLİK Tel51416 90

mailto:kadri_gular@hotmall.com


28 Ağustos 2008 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 6

Türkiye The geri donuyor
Merkez Bankası 
Başkanı Durmuş 
Yılmaz, 1 Ocak 2009 
tarihinden itibaren 
paradan "yeni" 
ibaresinin kaldırıla
cağını ve yeniden 
"Türk Lirası"na 
geçileceğini bildir- 
di.Yılmaz, "Yeni 
Türk Lirası'ndan 
Türk Lirası'na 
Geçiş Tanıtım 
Kampanyasıyla 
ilgili Bankanın 
İdare Merkezi'nde 
basın toplantısı 
düzenledi.
Yeni paranın daha 
güvenli ve farklı

Konuttaki durgunluk tüketiciye yaradı
İnşaat sektöründe 
2007 yılının başın
dan itibaren devam 
eden durgunluğun 
tüketici lehine 
geliştiği ve fir
maların uzun vadeli, 
faiz oranları yüzde 
1'lere kadar düşen 
kredi İmkanı sun
duğu bildirildi. 
Anadolu Yapım 
Müteahhitleri Fede 
rasyonu Genel Baş 
kanı İsmail Babacan, 
yaptığı açıklamada,

özelliklere sahip ola
cağını vurgulayan 
Yılmaz, YTL'den 
TL'ye dönüşüm 
sürecinin 1 yıl ola

cağını ve 2009 yılı 
boyunca TL ve YTL 
banknotlarının 
birlikte kullanıla
cağını bildirdi.

inşaat sektöründeki 
durgunluğun 
2007’nin başından 
bu yana devam 
ettiğini söyledi. 
Müteahhitlerin yeni 
konut üretimine 
yönelik isteksi
zliğinin sürdüğünü 
söyleyen Babacan, 
firmaların daha 
dikkatli davrandıkları 
belirterek, "ABD'deki 
mortgage krizi ile 
başlayan küresel 
dalgalanmalardan

Türk ekonomisi de 
etkilendi.
Söz konusu etkiden 
özellikle gayri
menkul piyasası 
da nasibini aldı. 
2006'da büyümede 
zirveye ulaşan 
sektör, 2007 
başlarındaki sert 
düşüşle küçülmeye 
doğru gitti. Ülkemiz 
ekonomisinin en 
önemli atardamar
larından biri olan 
inşaat sektöründe

Yılmaz, bu süre 
boyunca para 
değişiminin de tüm 
banka şubelerinden 
yapılabileceğini 
kaydetti.
Durmuş Yılmaz, 
yeni banknotların 
tanıtımı için düzenle
nen kampanyanın 
sloganının "Türk 
lirası Geliyor, 
Paramız Yenileniyor" 
olarak belirlendiğini 
kaydederek, 
tanıtımın bu 
sloganla tüm 
radyo, TV'lerde ve 
internette yapıla
cağını söyledi.

başlayan durgunluk, 
demir fiyatlarındaki 
aşırı artışla ivme 
kazandı. Sektördeki 
küçülme halen 
devam ediyor. 
Özellikle kamu 
kurumlarına ya da 
özel sektörde 
anahtar teslimi iş 
yapan müteahhit 
firmalarımız zor 
durumda. Yeni konut 
üretimi için isteksi
zler ve daha dikkatli 
davranıyorlar" dedi

"1 Ekim’den sonra 
emekli olmayın"

Türk-İş, emekliliğini 
hak eden işçilerin, 
1 Ekim’den sonra 
emekli olmaları 
halinde aylıkları 
düşeceği endişe
siyle emekli olma
maları için teşki
latını uyardı.
Türk-İş, Sosyal 
Güvenlik Kurumuna 
(SGK) bir yazı 
yazarak, işçilerin, 
5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun emekli 
aylığı bağlama 
oranına ilişkin 
hükmünün 
yürürlüğe gireceği 
1 Ekimden sonrası 
için "yaşa dıkları 
endişeye" ilişkin 
bilgi istedi.
Kurumun, Türk-İş'e 
gönderdiği yanıta 
göre, 5510 sayılı 
Kanun’un yürürlük 
tarihinden önce 
sigortalı olarak 
çalışmaya 
başlayıp kanunun 
yürürlük tarihinden 
sonra tahsis 
talebinde bulunan 
veya ölen sigor
talıların hak 
sahiplerinin, 
kanunun yürürlük 

tarihinden önceki 
sürelere ait aylıkları 
mülga kanun 
hükümlerine, 
kanunun yürürlük 
tarihinden sonraki 
sürelere ait aylıkları 
ise yeni kanunun 
hükümlerine göre 
hesaplanacak; 
aylıklar, 
bu şekilde 
hesaplanan kısmi 
aylıkların toplamın
dan oluşacak 
SGK'nın yanıtında, 
"Bu şekilde 
kanunun yürürlük 
tarihinden 
önceki sigortalı 
hizmetleri, 
prime esas 
kazançların 
güncellenmesi ve 
aylık bağlama 
oranının uygulan
ması yönünden 
önceki kanun 
hükümlerine göre 
hesaplanacak olup, 
aylık hesaplama 
yöntemi açısından 
müktesep haklar 
korunduğu gibi 
mevcut sisteme 
göre daha az aylık 
bağlanması gibi 
bir durum da 
söz konusu olma 
yacaktır" denildi. ,
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RAMAZAN AYININ BAŞLAMASINA 4 GÜN KALDI 
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 
ve EKONOMİK İMSAKİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
1 GÜNDE İMSAKİYE BASILIR

35 YILLIK TECRÜBEMİZ Körfez Ofset 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ. 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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lîı tonı Hh liııMi
Çatışma sürerken 
Mehmetçik yetişti. 
16 PKK’lı öldürüldü. 
Diğerleri kaçtı. 1 
korucu yaralandı. 
Mardin’de de bir 
bağ evinde bomba 
imal etmeye çalışan 
2 terörist çatışmada 
ölü ele geçirildi.
BİTLİS’in Mutki ilçe- 
si’nde 16, Mardin’in 
Derik İlçesi’nde ise 
2 terörist öldürüldü. 
Bitlis’teki çatışmada 
5 korucu da şehit 
oldu. Mutki İlçesi’ne 
bağlı İkizler Köyü 
kırsalında yuvala 
nan 20 kadar terö 
rist, köye baskın 
düzenledi. Köyde 
nöbet tutan korucu
ların silahlarıyla 
teröristlere karşılık 
vermesi üzerine 
çatışma çıktı. PKK’lı 
teröristlerin açtığı 
ilk ateş sonucu köy 
korucuları Şükrü 
Alpdemir (54), 
Muhbettin İnan (39), 
Barış Timuçin (28) 
ve Cem Akçil (19) 
olay yerinde şehit 
oldu. Kemal 
Timuçin (46) de

ELEMAN ARANIYOR Kaddafi'ye 
tutuklama

kararı
Fide üretimi yapan A&B fidanlığın

da çalışmak üzere, çeşitli görevler için 
elemanlar alınacaktır.

1-ZİRAAT MÜHENDİSİ
Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay/bayan elemanlar.
2- ZİRAAT TEKNİKERİ
Gübreleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bil
gisayar kullanmayı bilen veya çabuk 
öğrenebilecek bay/bayan elemanlar.

3- ÜRETİM ELEMANI
Repikaj, ilaçlama ve budama konu

larında çalışmak üzere erkek eleman
lar, üretim, saksılama ve çelikleme 
işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

A&B TARIMSAL ÜR.LTD.ŞTİ.
Gemiç Köyü altı Orhangazi/ BURSA

0.533 350 95 41
telefonu arıyarak randevu 

alabilirsiniz.
NOT: İşletmemize servis 
Gemlik’ten kalkmaktadır. 

www.abfidan.com

kaldırıldığı Muş 
Devlet Hastanesi’n 
de şehit düştü, 
yaralanan Mehmet 
Kaylı (44) da tedavi 
altına alındı. 
Askerlerin 
yetişmesiyle kaçan 
teröristlerle devam 
eden çatışmalarda 
16’sı öldürüldü. 
Çatışma gün boyu 
devam ederken, bir 
terörist de güvenlik 
güçlerine teslim 
oldu.
Mardin’in Derik 
İlçesi’nin GAP 
Bahçeleri mevkisin- 
deki zeytinlik alan
da bulunan bağ 
evinin bahçesindeki 
teröristler güvenlik 
güçlerine ateş açtı. 
Çıkan çatışmada 

terör örgütü üyeleri 
Latif Ciğer kod adlı 
M.D. ve Kawa Kalan 
kod adlı M.M.T 
öldürüldü. Çatışma
da, örgüt mensup 
larına yardım, 
yataklık ve milislik 
yaptıkları ileri 
sürülen R.R. ve 
A.R. sağ olarak 
yakalandı.
Olay yerinde 
yapılan aramada, 
1 adet Rus yapımı 
savunma tipi el 
bombası, 3 adet 
7.65 milimetre 
çapında tabanca, 
35 kilogram 
bomba yapımında 
kullanılan amonyum 
nitrat, 110 gram 
A-4 plastik patlayıcı 
ele geçirildi.

LibyalI lider Muam 
mer Kaddafi hakkın
da Lübnanlı Şii lider 
İmam Musa Sadr'ın 
kaçırılmasında rol 
oynadığı gerekçesiy 
le tutuklama kararı 
çıkarıldığı açıklandı. 
Lübnanlı Şiiler, Lib 
ya'nın, Musa Sadr'ı 
1978'de Libya'ya 
yaptığı ziyaret sıra 
sında kaçırıp öldür 
düğünü ileri sürer 
ken, Lübnan genel 
savcısı 2004'te yap
tığı açıklamada yeni 
kanıtları gözden ge 
çirdikten sonra da 
vayı tekrar açabile
ceğini söylemişti.

Anayasa Mahkeme 
si Başkanvekili 
Osman Paksüt'ün 
eşi Ferda Paksüt, 
Ergenekon soruştur
ması çerçeve sinde 
ifade vermek üzere 
savcılığa çağrıldı. 
Ferda Paksüt, 
“Benim örgütle işim 
olmaz. Hedefte eşim 
Osman Paksüt var” 
dedi. Ferda Paksüt, 
“Kuzey Irak'ta bom
balandık. Bu kadar 
tedirgin olmadım. 
Tutuklanma ihtimali
ni bile düşünüyo
rum” dedi.
Ergenekon soruştur
masını yürüten 
Savcı Zekeriya 
Öz'ün çağrısını 
değerlendiren Ferda 
Paksüt, asıl hedefin 
eşi Anayasa Mahke 
mesi Başkanvekili 
Osman Paksüt'ü 
istifaya zorlamak 
olduğunu savundu. 
Ferda Paksüt, “Ben 
ne örgüt tanırım, ne 
de örgüt üyelerini... 
Benimle uğraşma 
kırındaki asıl amaç 
beyetendıdir. Bey 
fendinin kontenjanı 
altın değerindedir. 
Cumhurbaşkanı, 
Danıştay ve Yargı 
tay üyeliklerinden 
3 kişi arasından se 
çim yapar, ancak 
bürokrat kadrosuna 
istediği ismi direkt 
atayabilir. Beyefendi 
istifa ettiği takdirde, 
Cumhurbaşkanı 
istediği adamı se 
çer. Benim üzerim
den baskı yapılmak 
isteniyor” dedi.

PAKSÜT'ÜN EŞİNE 
ERGENEKON 
SORGUSU 
Başkanvekili Os 
man Paksüt'ün eşi, 
eski AKP Milletveki 
li Turhan Çömez'le 
yaptığı görüşmenin 
örgüt görüşmesi 
gibi yansıtılmasının 
da amaçlı 
olduğunu iddia etti. 
Paksüt, şöyle 
konuştu: “Herhangi 
bir örgüt evini ziya

ret etmedim, her
hangi bir örgüte üye 
olmadım. Hurşit 
Tolon'u binbaşılı 
ğından tanırım.
Hilmi Özkök ve .İlker 
Başbuğ ile 3 sene 
Brüksel'de birlikte 
olduk. Abdullatif 
Şener'in karısı ile 
tanışırım, beni 
onunla tanıştıran da 
Haşim Kıhç'ın kari 
sidir. Abdullah 
Gül'ün karışı da sık 
sık konuştuğum in 
sanlardan. Dava açıl 
diktan sonra Cemil 
Çiçek'le de yemek 
yedim. Abdulkadir 
Aksu ile de konuş
tum. İkisi de çok 
sevdiğim insanlar 
dır. Davaya ilişkin 
konuştuk. ‘Dava 
açıldı artık ne ola
cak, şimdi ne yap
sak?' dediler. Her 
‘merhaba' dediğiniz 
de örgüt mü kuru 
yorsunuz?"

TUTUKLANMIŞ 
OLSAYDIM DA 
OSMAN PAKSÜT
GİDER AKP 
DAVASINDA OY 
KULLANIRDI” 
Adının, Ergenekon 
soruşturmasına 
dahil edilmeye çalı 
şıldığını ve bunun 
ilk olarak Hurşit 
Tolon ve ADD Genel 
Başkanı emekli Or 
general Şener Eruy 
gur'un gözaltına 
alındığı gün gün
deme getirildiğini 
hatırlatan Ferda 
Paksüt, “Paşaların 
tutuklandığı gün, 

benim de tutuklan 
dığımı söylediler. Bir 
haber geldi, 
’Ergenekon'un başı 
Paksüt' diye. Os 
man beyi benim tu 
tuklanmam etkile
mez. Ben bu duru
mun onu etkileye
ceğini zannetmiyo
rum. Hapse giren 
eşi otomatikman 
boşayabilirsiniz. 
Ben loğusa halde 
devleti temşilen 
gereken davetlere 
katıldım. Kapatma 
davası öncesinde 
tutuklanmış olsayr 
dım bile Osman 
bey gider oyunu 
kullanırdı. Ben de 
zaten onu yanımda 
değil, görevinin 
başında görmek 
isterdim. Hepimiz, 
Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin fertleriyiz 
ve bu bayrağın 
altında yaşıyoruz. ”

“MALIMIZI 
ELİMİZDEN 
ALACAKLAR” 
AKP hakkında 
açılan kapatma 
davası sonrası 
ilginç şeyler 
yaşadıklarını da 
aktaran Ferda 
Paksüt, "Bir 
hafta önce uzun 
yıllardır elimizde 
olan bir malımıza 
izale-i şuyu 
davası açılmış. 
Ankara'daki bir 
gayrimenkulu 
müz. Malımızı 
bile elimizden 
almaya kalkıyorlar' 
dedi.

W Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybet
tim. Hükümsüzdür. ELİF SALKI

KİRALIK DAİRE

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MANASTIRDA 2+1 
ASANSÖRLÜ - KALORİFERLİ 

KİRALIK DAİRE
GSM: 0.535 691 92 60

http://www.abfidan.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da iki 
ayrı trafik 

kazası: 
2 kişi öldü

Denizde aile faciası

Bursa merkez ve 
İnegöl ilçesinde 
meydana gelen 
iki ayrı trafik 
kazasında 
2 kişi öldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Özlüce 
Mahallesi 
Ertuğrulkent 
kavşağında yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Şükran 
Tecimer'e (45), 
Haşan Y.'nin 
kullandığı 
16 HY 226 plakalı 
otomobil çarptı. 
Kazada ağır 
yaralanan 
Tecimer, Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi

Hastanesi'nde 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
İnegel'de 
meydana gelen 
kazada ise, 
Haşan Karakuş 
(26) yönetimindeki 
16 PH 183 
plakalı 
motosiklet ile 
Gazi M'nin (43) 
kullandığı 
34 T 7865 plakalı 
tır çarpıştı. 
Kazada Haşan 
Karakuş olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Her iki kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Sakarya'nın 
Kocaali ilçesinde 
denizde dalgalara 
kapılan oğlunu 
kurtarmak 
isteyen baba 
boğularak hayatını 
kaybederken, 
oğlu vatandaşlar 
tarafından 
kurtarıldı.
Babası ve 
kardeşini kurtarmak 
isteyen genç ise 
denizde kayboldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Almanya'dan 
tatil için ailesiyle 
birlikte Kocaali 
ilçesine gelen 
Gökhan Okumuş 
(21J, Alandere 
Mahallesi 
Gebzeliler Sitesi 
mevkisinde denize 
girdi. Dalgalara 
kapılarak denizde 
batıp çıkan oğlunu 
kurtarmak isteyen 
baba Metin 
Okumuş (52) ile 
oğlu Volkan 
Okumuş da bir 
süre sonra dalgalara

kapıldı.
Durumu fark eden 
vatandaşların 
yardımı sonucu

Gökhan Okumuş 
kurtarılırken, 
baba Metin 
Okumuş boğularak

hayatını kaybetti, 
Volkan Okumuş 
ise denizde 
kayboldu.
Denizden çıkarılan 
baba Metin 
Okumuş'un cesedi 
Kocaali Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
kurtarılan 
Gökhan Okumuş 
Kocaali Devlet 
Hastanesi'ndeki 
müdahalenin 
ardından 
Karasu Devlet 
Hastanesi'ne 
sevk edildi. 
Kaybolan 
Volkan 
Okumuş'un 
bulunması 
için Sahil 
Güvenlik 
Komutanlığı'ndan 
gelen arama 
kurtarma ekibi 
çalışma başlattı. 
Acı haberi alan 
Okumuş ailesinin 
yakınları hastanede 
gözyaşlarına 
boğuldu.

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN MıWsimlwlııılaM

FSı

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi i
NIORTGRGG BROKGR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
Kayıkhane’de eşyalı talebeye Kiralık ev (Deniz kenarı)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altıp 
Bodrum Tuzla’da Bahçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa fe 

Bodrum Yalıkavak’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa g 
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik p 

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 g
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.

İ
Madde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

Bursa’da bir kişi, 
araç kullanırken kır- 
mızı ışıkta durduğu 
sırada geçirdiği kalp 
krizi sonucu hay
atını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde 54 yaşın
daki emekli Yılmaz 
Ozar, Gökdere bul
varında giderken 
aniden fenalaştı. 
Kırmızı ışıkta duran 
ve direksiyon 
başında fenalık 
geçiren Yılmaz 
Ozar, sağlık ekip
lerinin ilk belirleme
sine göre geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre; Kemal Bengü 
caddesinden gelip 
Yıldırım istikametine 
gitmekte olan 
Yılmaz Ozar, dur
duğu kırmızı ışıkta 
aniden fenalaştı. 
Gonca çiçekçiliğe 
ait olan 16 HV 058 
plakalı otoımobili 
kullanan Yılmaz 
Ozar, kırmızı ışıkta 
tam durduğu sırada 
gçirdiği kalp krizi 
sonrası hayatını 
kaybetti.
Aracını durdurup 
direksiyon koltuğu
na yığılan Yılmaz 
Ozar, bütün araçlar

gitmesine rağmen 
öylece beklemesi, 
yanında oturan 
arkadaşı Bekir 
Canik'i şüphelendir
di. Gonca çiçekçide 
usta olarak çalışan 
Bekir Canik, yeşil 
ışığın yandığını ve 
yürümesini 
söylemesine rağmen 
ses çıkmayan 
Yılmaz Ozar'ın 
fenalaştığını anladı. 
Araçtan inerek 112 
acil servis ekiplerini 
çağıran Canik, aynı 
zamanda Yılmaz 
Ozar'ın akrabalarına 
da haber verdi. Olay 
yerine gelen 112 
sağlık ekipleri 
Yılmaz Ozar'ın 
geçirdiği kalp krizi 
sonrasında hayatını 
kaybettiğini tespit 
etti. Daha sonra 
olay yerine gelen 
savcı tarafından 
araştırma 
başlatılırken, Yılmaz

Ozar'ın kesin ölüm 
sebebinin yapılacak 
otopsiden sonra 
anlaşılacağı 
belirtildi.
Güvenlik güçleri, 
Yılmaz Ozar'ın 
araç kullanırken kır
mızı ışıkta durduk
tan sonra fenalaş
masının olası bir 
faciayı da önlediğini 
belirterek, "Eğer 
trafikte hareket 
halinde böyle bir 
kriz geçirseydi 
büyük bir kaza ola
bilirdi. Tam kırmızı 
ışıkta durduğunda 
kriz geçirmiş olması 
büyük bir faciayı da 
önlemiş oldu" 
şeklinde konuştu.

SSK emeklisi 
olduğu belirtilen 
Yılmaz Ozar'ın boş 
zamanlarında G 
onca çiçekçilikte 
çiçek sparişlerini 
adreslere götürdüğü 
belitildi.
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SATILIK DÜKKAN

lan

adi

DİKİMSİ MAHALLESİ 
1N0LUCADDEGİRİŞİNDE 

ooraiMm 

Tel: O 532 367 86 41

HALI T USLU 
İNSAAT'tan 

SATILIK DIİİELEII

3+1,156 m2 Dublex 
3+1,153 m2 Daire 
2+1,100 m2 Daire

Tel: 0532-513 20 12

ELEMAN ARANIYOR

■kini 
tlUSKUUNKI 
KUSIUIUM

Tel: 514 00 60

Leij.'.ıımnöiTm

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ LİSE MEZUNU, 

VVORL-EKCELL 
PROGRAMLARINA HAKİM, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
EHLİYETİ OLAN, 

SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN, 
ERKEK SATIŞ PAZARLAMA 

ELAMANI ALINACAKTIR
(1 adet fotoğraf ile şahsen başvurulması gerekmektedir.) 

TURFAN SAN. LTD. ŞTİ.
TEL: 514 28 06

GEMİİK SİNEMA GÜNIÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
HANCOCK 
LANETLİ RUHLAR

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te bulunan fabrikamızda 

çalıştırılmak üzere 
LİSE MEZUNU 

BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 
ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ve MADEN MÜHENDİSİ, 

VASIFSIZ BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR.

VERONA MERMER SAN.
Tel: (0.224) 514 20 21 '

(Rezervasyon 
Tdî5l33321)

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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Gemliksnor Yaz Snor Okulu sona erdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlikspor 
bünyesinde açılan 

| ve 18 Haziran 
I 2008 günü 
başlayan yaz spor 
okulları sona erdi. 
Gemlikspor'un

yıllardır devam 
ettirdiği ve alt 
yapısını oluşturduğu 
yaz spor okullarında 
bu yıl çeşitli- 
branşlarda
yaklaşık 500 
sporcu genç eğitildi. 
Futbol, Basketbol,

Voleybol ve Masa 
Tenisi branşlarında 
faaliyet gösteren 
saz spor okullarına 
devam eden genç
lerin ilgisizlik 
nedeniyle gelecek 
yaz spor yapamaya
cak duruma

gelmeleri aileleri 
üzüyor.
Haydar Yiğit, 
Sönmez Deliorman 
Ömer Erdem ve 
Onur Bıyık'ın 
eğitmenliğini 
yaptığı yaz spor 
okulları bu yıl

Gençlik Spor 
İlçe Müdürlüğü 
destekli Gemlikspor 
adına açılarak 
çeşitli yaşlarda 
gençlere futbol 
eğitimi verildi. 
İki etap halinde 
devam eden

Gemlikspor
Yaz Spor Okullarının 
ilki 18 Haziran- 
20 Temmuz
arasında ikinci 
etabı ise 30 Temmuz 
ile 27 Ağustos 
tarihleri arasında 
yapıldı.

Bursasporlu futbolculardan galibiyet sözü
Turkcell Süper Lig'in 
iddialı ekiplerinden 
Bursasporlu futbol
cular Volkan Şen ve 
Leandro Gomes, 
hafta sonu seyircisiz 
oynayacakları 
Gençlerbirliği maçını 
kazanıp, Bursaspor 
seyircisine armağan 
etmek istediklerini 
söylediler.
Özlüce Tesisleri'nde 
basın toplantısı 
düzenleyen 
Bursasporlu oyuncu
lar, Pazar günü saat 
21:00'de konuk ede
cekleri Gençlerbirliği 
maçında galibiyet 
sözü verdi.
Bursaspor'un 
Brezilya'dan transferi 

defans oyuncusu 
Leandro Gomes'in, 
geçen hafta deplas
manda Hacettepe'yi 
yenmelerinin büyük 
bir başarı olduğunu 
belirterek, "Bizim 
için deplasmanda 
galip gelmek çok 
önemli. Çok iyi bir 
maç oldu. İyi 
oynadık, maçın 
hiç bir dakikasında 
oyunu bırakmadık" 
dedi.
Takımın henüz hazır 
olmadığını kaydeden 
Leandro, şöyle 
devam etti: "Daha 
iyi şeyler yapabile
cek duruma gelecek 
takımımız. Ben kendi 
adıma, daha çok

çalışıp takımıma 
daha fazla katkı 
yapacağıma söz 
veriyorum. Yaklaşık 
50 gündür beraber 
antreman yapıyoruz. 
Bazen yıllar geçiyor 
takıma adapte 

olabilmek için. Daha 
tam olarak adapte 
oldum diyemem. 
Ama çalışıyoruz, 
daha iyi olacağıma 
inanıyorum." 
Tecrübeli oyuncu, 
Gençlerbirliği 

maçının seyircisiz 
oynanması nede 
niyle üzgün olduk
larını belirterek, 
"Bursaspor seyircisi 
bizim için çok 
önemli. Bizim için 
artı bir oyuncu gibi 
oluyorlar. Ama bizim 
bunu düşünmeyip, 
maça konsantre 
olmamız gerekiyor. 
Eğer maça konsantre 
olabilir ve bir gal- 
ibeyet daha ala
bilirsek çok daha 
iyi günlerin bizi 
beklediğini düşü 
nüyorum" diye 
konuştu. 
Bursaspor'un genç 
orta saha oyuncusu 
Volkan Şen ise, maça 

galibiyet parolası ile 
çıkacaklarını 
belirterek şunları 
söyledi:
"Maça en iyi şekilde 
hazırlanıyoruz. 
Hafta sonu çok 
önemli bir maça 
çıkıyoruz. Galip 
gelip yolumuza 
devam etmek isti 
yoruz. Bu hafatada 
galip gelerek 
önümüzdeki haftaki 
maçlara daha iyi 
çıkmak istiyoruz." 
Şen, ilk maçta iste* 
nilen performansı 
gösteremediğini 
ancak ilerleyen haf
talarda daha çok 
çalışıp iyi olacağını 
ifade etti.

KRŞ€D€ BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

ramazanda 
beslenme uyarısı

Baoaı üncesi mutlalıa muayene ilmi
■ ' 4 Sağlık Bakanlığı 

j Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Seraceddin 
Çom, dengeli

İl beslenmenin 
ramazan ayında da 
sürdürülebilmesi 
için günün oruç 
tutulmayan 
bölümünde en az 3 
öğünün tamamlan
ması ve sahurun 
atlanmaması gerek
tiğini söyledi.

Ij Çom, toplumsal 
hayatta önemli bir 
yer teşkil eden 
ramazan ayında dini 
bir vecibenin yerine 
getirilmesi için oruç 
tutulduğunu, 
bununla birlikte 
günlük yaşamda 
önemli değişiklikler 
olduğunu dile 
getirdi. Oruç tutan
ların ramazan ayın- 

i da günlük beslen
me şekillerini ve 
öğün sayısını

’ değiştirdiklerini 
anlatan Çom, bu 
dönemde 3 ana 
öğünün 2 öğüne 
indirildiğini, özellik

le hamur işi, tatlı, 
kırmızı et, ekmek, 
pilav ve makarna 
tüketiminin 
arttığını belirtti. 
Çom, "Oysa oruç 
tutarken, sağlıklı 
ve çeşitli besin 
seçenekleriyle 
yeterli ve dengeli 
beslenmenin 
sağlanması 
esas olmalıdır" 
dedi.Seracettin 
Çom, şunları 
kaydetti: 
"Sahurda sadece 
su içerek niyetlen
menin veya 
gece yatmadan 
önce yemek 
yemenin zararlı 
olduğu unutulma
malıdır. Çünkü bu 
beslenme tarzı yak
laşık 12 saat olan 
açlığı, ortalama 
18 saate çıkarır. 
Bu da açlık kan 
şekerinin daha 
erken saatlerde 
düşmesine ve buna 
bağlı olarak günün 
daha verimsiz 
geçmesine 
neden olur."

Halk Sağlığı ve İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. M. Emin Dinççağ, 
ramazan öncesi kro
nik hastaların mutla
ka doktora giderek 
muayene olması 
gerektiğini belirtti. 
Dr. M. Emin Dinççağ, 
Ramazan öncesi 
oruç tutacak olan 
yüksek tansiyon, 
koroner kalp hasta
ları ve şeker hasta
larının sağlıkları 
açısından mutlaka 
doktor kontrolünden 
geçirilmesi gerek
tiğini söyledi. Bu 
hastaların oruç 
tutup tutmayacakları 
konusunda hekimin 
görüşünün alınması 
gerektiğini anlatan 
Dr. M. Emin Dinççağ, 
şöyle konuştu: 
"Özellikle insülin

kullanan şeker 
hastalarının oruç 
tutması sağlık 
açısından sakıncalı. 
Yine ilaç kullanması 
zorunlu olan kalp 
hastalarının da 
tedaviyi aksatmaları 
ciddi komplikasyon
lara yol açar. Özel
likle şeker hasta

larının bütün gün aç 
kalıp birden oruç 
açmaları şeker kon
trolünü bozacağın
dan hasta sağlığı 
açısından tehlike 
oluşturur. İnsülin 
kullanan hastaların 
oruç tutması ani 
şeker düşüklüğü 
oluşturabileceğin

den ölüme kadar 
gidebilen rahatsızlık
lar ortaya çıkar. 
Az az, sık sık yemek 
yemek zorunda olan 
şeker hastalarının, 
ilaca rağmen şeker 
kontrolü başarılı 
olmayan diya
betlilerin, şeker 
hastalığı yanında 
koroner kalp 
hastalığı ve yüksek 
tansiyonu olan 
hastaların diyetlerini 
bozmamaları, 
ilaç tedavisini 
aksatmamaları 
sağlıkları açısından 
gereklidir. Bu tür 
hastaların oruç tut
maları sağlıkları 
açısından sakın
calıdır. Bu tür hasta
lar mutlaka doktor 
kontrolünden 
geçirilmeli."

Karpuzu buzdolabına koymayın
Soğuğa maruz kalan 
karpuz özelliklerini 
yitiriyor. Soğuğun 
verdiği lezzeti tat
mak isterseniz, 
servisten hemen 
önce soğutun. Ve 
kesmeden önce 
karpuzu mutlaka 
yıkayın. Oda sıcak
lığında muhafaza 
edilen kesilmemiş

karpuzlar, buz
dolabında saklanan 
ya da dalından yeni 
koparılmış karpuz 
lardan daha fazla 
hücre koruyucu 
antioksidanlar (özel
likle likopen ve beta 
karoten) içerirler. 
SOĞUK ZARARLI 
Karpuz dalından 
koparıldıktan sonra

da olgunlaşmaya 
ve antioksidanlarını 
geliştirmeye 
devam eder.
Ancak soğuk, bu 
gelişme sürecini 
kısaltır. Bu yüzden 
kesmedikçe, 
karpuzlarınızı buz
dolabının dışında 
saklamaya özen 
gösterin. Ancak

meyveyi kestikten 
sonra, bozulmaması 
için mutlaka buz
dolabında munaîaza 
edin. Soğuğun 
verdiği lezzeti 
tatmak isterseniz, 
servisten hemen 
önce soğutun.
Ve kesmeden 
evvel karpuzu 
mutlaka yıkayın.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

-2^ İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94IMII v 1 VAPUR - FERİBOT

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

I

I

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

I
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

H
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 5^7 34 00 
®ah" D®* HasL 513 23 29
Mer.Sag.Ocagı KR
Tomokay Tomografi
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

Su Arıza Yalnyz 185

R
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
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BOL U M.U UNLVERÎJJ_E_ŞJ 
BOĞAZİÇİ ÜNİ.

U NIV E R S I TE ş I 
HACETTEPE ÜNV. 

ANKARA ÜNV.
EGE ÜNV. 

PAMUKKALE ÜNV.

İ

ELİF ŞEN 
DİLARA DAĞ 
OĞUZHAN ÇETİNARSLAN 
DUYGU ÇAL 
CEREN OKUMUŞ 
DİLARA BEKÇE 
HÜSAMETTİN DİNÇELİ 
GÜLŞAH ERİM 
CANSU KAPAR 
ONUR ERDEM 
GÜNCE GÜL IŞIK 
BAHADIR BULUK 
EMEL ÖZKILIÇ 
DİLARA DEMİRCİOĞLU 
NİHAN TEKEŞ 
GÖZDE MUTLUER 
SEMİH SOYDAN 
AHMET NUHOĞLU 
FETHİYE HARE 
BERKER SALMAN 
HANDENUR UZUNOĞLU

MARMARA UNV.

KOCAELİ ÜNV
İ.T.U.

YILDIZ TEKNİK 
DOKUZ EYLÜL 
YILDIZ TEKNİK

UNV.
ÜNV.
UNV.

ULUDAĞ ÜNV. 
MARMARA UNV.
ULUDAĞ 
SAKARYA 
ATATÜRK 
KOCAELİ

ÜNV. 
ÜNV. 
ÜNV. 
ÜNV.
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EZGİ AYDIN 
MİNE DURAK 
MURAT YENGİN 
SEREM AK
BERK İLKEM TEKİN 
MÜGE ÜNGÖR 
CİHAT İLMAZ 
MELEK ASLAN 
ALİ GÜROL 
ENDER USLUER 
BAHRİ ATAR 
MURAT CAN 
TUĞÇE ARIKAN 
GİZEM ÖZER 
SİNEM ASLAN 
BAYRAM KAYA

EGE UNV.
YILDIZ TEKNİK ÜNV 

ULUDAĞ ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV. 
SAKARYA ÜNV.

OSMANGAZİ UNV. 
ULUDAĞ ÜNV.
NİĞDE ÜNV.

DUMLUPINAR UNV

TIP 
TIP 
TIP 
TIP 

MİMARLIK 
TELEKOMÜNASYON. MÜH. 

MAKİNE MÜH. 
ECZACILIK 

İÇ MİMARLIK 
BİLGİSAYAR MÜH. 

METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 
İNŞAAT MÜH.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 
METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 

MAKİNE MÜH.
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 

ELEKTRONİK MÜH. 
ENDÜSTRİ MUH. 

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 
MAKİNE MÜH. 

GIDA MUH.
METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 

GIDA MÜH. 
GAZETECİLİK 

ENDÜSTRİ MÜH. 
MAKİNE MÜH. 
TEKSTİL MUH.

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MUH. 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT.

SOYADI
OZAN BAYRAK
GİZEM EZGİ CANDAR
MERVE ESMERAY BİLİM
SEMİH ALTINTAŞ
TUĞCE DURKAYA

SEZİN SAP 
GÖKNUR AŞÇI 
FATMA SU VURAL 
GÜLİZ GÜRBÜZ 
BURCU KÖMÜR 
SEDA YILDIZ

MARMARA ÜNI.
ANKARA ÜNİ.

MARMARA ÜNİ. 
KOCAELİ ÜNİ.

ANADOLU ÜNİ.
MARMARA ÜNİ. 

İSTANBUL TİCARET ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 

AFYON KOCATEPE ÜNİ.

MUSTAFA ERİM KADIKÖY

KORAY KAR BAY 
BURAK KOÇUM 
TUĞBA YAKULİ 
KERİM ÖZKAN 
NESLİHAN TUNA 
EVREN ÖNCEL POLAT 
AYKUT UYKAN 
IŞIK ŞEN
MERVE GÜNASLAN 
CEVAT BARBAROS 
EMİNE TOPUZ

ANADOLU 
ANADOLU 
İSTANBUL

ÜNI. 
ÜNİ. 
ÜNİ.

OSMANGAZI UNV. 
OSMANGAZİ UNV. 

BALIKESİR ÜNV. 
İSTANBUL BİLGİ UNV. 

KOCAELİ ÜNV. 
SÜLEYMAN DEMİREL UNV. 

ZONGULDAK UNV.
HIDIR CAN AR S LAN TAŞ 
FATİH ŞÜKRÜ NAMOĞLU 
EMİNE GÜLDEN BEŞLER 
MAHMUT ŞEN
SENA KABAİL
TUĞÇE GÜROL
AYÇA GÜNEY
HANIM CAN
EDA ERDOĞANLAR 
ELİF ATALIK

BALIKESİR UNV. 
DUMLUPINAR UNV. 

UŞAK UNV.

MAKİNE MUH 
METALÜRJİ. MALZEME 
METALÜRJİ. MALZEME 

İNŞAAT MÜH.
TARİH (BURSLU) 

METALÜRJİ MALZEME 
COĞRAFYA

İNŞAAT MUH 
METALÜRJİ. MALZEME 

İNŞAAT MUH.

MUH.
MUH.

MUH.

MUH.

KOCAELİ 
1 9 MAYIS 
İSTANBUL 
BALIKESİR

UNV.
ÜNV.
UNV

BÖLÜMÜ 
İŞLETME 
İKTİSAT 
HUKUK 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 
HUKUK 
P.D.R.

İŞLETME 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

ULUSLAR ARASI İLİŞ. (BURSLU) 
İKTİSAT (İNGİLİZCE) 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

BEYKENT ÜNİ. 
MARMARA ÜNİ. 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ. 
İSTANBUL ÜNİ. 
KOCAELİ ÜNİ. 

MARMARA ÜNİ. 
OSMANGAZİ ÜNİ. 
MARMARA ÜNİ. 
BALIKESİR ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.

EBRU BİNGÖLBALI 
EMRE TOSUN 
GÜLRU ABBASİGİL 
NAZLI ELİF GAYRETLİ 
GÖKHAN EFENDİOĞLL 
E RAY DOĞRU 
UFUK TÜKENMEZ 
TAYGUN KÜÇÜK 
PINAR CÖMERT 
ÖZGE ACAR 
İLKER ÖZDEMİR 
MÜCAHİT ARTAR 
SERHAT KARATEPE 
İBRAHİM SÜRÜCÜ 
DİNÇER ÖZTURK 
MUSTAFA GÜR 
EMRE TOPAKTAŞ 
EREN DENİZ 
AYFER ARSLAN 
AYKUT ARICI 
AHMET ÜNLÜ 
BURCU ÇAYEĞİL 
SEÇİL ÇİÇEK 
ECEM İZMİR 
FURKAN ÖZTÜRK 
KIVANÇ ER 
ELİF TUNA 
MUSTAFA YILMAZ 
ASLI GÜL GÜNAYDIN 
GİZEM GÜR 
ONUR KARAHAN 
EMİR DENİZ 
EMRE OĞUR 
NESLİHAN ABLAK 
GÖKHAN KARADENİZ 
TUĞÇE UTGİN 
İBRAHİM BAYRAKTAR 
ÖZGE TAYLAN 
ÇAĞRI YAMAN 
FATMA BÖCEK 
BURAK EKİM 
FATİH DEMİR 
AYŞENUR OKUMUŞ 
SALİH UYSAL 
SAADET KAR ATAŞ 
MURAT ALPÇETİN

GAZI UNV.
ANKARA ÜNV. 

CELAL BAYAR UNV.
SAKARYA UNV 

DOKUZ EYLÜL UNV 
OSMANGAZI UNV.

ISTANBUI AYDIN UNV.

BALIKESİR UNV. 
ERCIYES UNV. 

OSMANGAZI UNV.

OSMANGAZI UNV. 
EGE UNV. 

SAKARYA UNV. 
YAKIN DOĞU ÜNV. 

EGE ÜNV.
PAMUKKALE ÜNV.

EGE UNV.
SELÇUK ÜNV. 

SAKARYA UNV. 
ATATÜRK UNV.

DOĞUŞ UNV. 
ULUDAĞ UNV. 

ABANT İZZET B. UNV. 
ADNAN MENDERES UNV. 

VAN 1OO.YILUNV. 
AKSARAY ÜNV. 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. 
MUSTAFA KEMAL UNV. 

KOCAELİ ÜNV. 
İSTANBUL AREL ÜNV. 

ULUDAĞ UNV 
GAZİ UNV.

YEDİTEPE UNV.
BEYKENT UNV. 

İSTANBUL AREL UNV. 
İSTANBUL TİC.UNV. 

BALIKESİR ÜNV. 
DUMLUPINAR UNV. 
CELAL BAYAR UNV. 

ÇANAKKALE 18 MART UNV.

MUHAMMET ALİ NARİN 
GÖKHAN AĞIRMAN 
NURİ MERT NOCA 
AYKUT BAŞAR 
CİHAN GEZER 
BERRİN DUMAN 
NUR GÖL 
SERKAN ATEŞ 
ORÇUN BAŞARAN 
YASEMİN DOĞRU 
MELEK BAYRAKTAR 
MERVE ÇELİK <
ZEYNEP ÇÖMEZ 
HATİCE EFENDİOĞLU 
MERVE GÖKBOĞA 
GİZEM ALP 
ŞAHİN ÇERİ 
MUSTAFA BAYRAK DAR 
GÜLDEN YILDIZ 
SEMİH DALGIÇ 
KADİR DÜMRÜL 
TUĞÇE TEZSEVER 
KURBAN ALİ ÖZTÜRK 
HARUN AKSU 
LÜTFÜ CAN ÇALICI

KOCAELİ ÜNV. 
AFYON KOCATEPE ÜNV. 

KOCAELİ ÜNV. 
BALIKESİR ÜNV. 

DUMLUPINAR ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 
AKSARAY ÜNV. 

GAZİ ÜNV. 
CUMHURİYET ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV.

KIRIKKALE ÜNV. 
PAMUKKALE ÜNV. 

AFYON KOCATEPE ÜNV. 
BİLECK ÜNV.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 
MAKİNE MUH. 
GAZETECİLİK 
GIDA MÜH. 

PEYZAJ MİMARLIĞI 
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 

SANAT TARİHİ 
VETERİNERLİK 

MATEMATİK 
METALÜRJİ. MALZEMF MUH 

ISTA! ISTIK

MİMARLIK
JLODLZl IOIOGROMI I İd MIHI 

BİLGİSAYAR MUI I 
İS T ALIŞTIK

MALZEME BİLİMİ VE MUH 
ÇEVRE MUH

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 
İSTATİSTİK 
İSTATİSTİK

JEOLOJİ MUH. 
ZİRAAT MUH. 

METALÜRJİ. MALZFME MÜH. 
RADYO SİNEMA TELEVİZYON 

ZİRAAT MUH.
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 

ZİRAAT MUH. 
SANAT TARİHİ 

KİMYA 
ÇEVRE MÜH.

MİMARLIK 
ZİRAAT MÜH. 

BİYOLOJİ 
KİMYA 
KİMYA 

HEMŞİRELİK 
SANAT TARİHİ 

BİYOLOJİ 
GAZETECİLİK 

ENDÜSTRİ MUH. 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 

OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ÖĞRT. 
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
BANKACILIK VE FINANS 

PAZARLAMA 
İŞLETME 

MUHASEBE
. HALKLA İLİŞKİLER REKLAMCILIK 

SİGORTACILIK
YEREL YÖNETİMLER 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEK. 
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME 

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 

PAZARLAMA 
ELEKTRONİK HABERLEŞME 

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

ÇANAKKALE 1 8 MART ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 

SÜLEYMAN DEMİREL UNV. 
GAZİ UNV.

ANADOLU ÜNV. 
PAMUKKALE ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 

İSTANBUL AYDIN ÜNV. 
BALIKESİR ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV.

ORGANİK TARIM 
RADYO VE TELEVİZYON

YAYINCILIĞI 
MUHASEBE 
DIŞ TİCARET 

TEKSTİL 
İŞLETME 
İKTİSAT 

ÇOCUK GELİŞİMİ 
TEKSTİL

PAZARLAMA 
MAKİNE 
TEKSTİL

PAZARLAMA 
İŞLETME 

KAMU YÖNETİMİ 
RADYO TELEVİZYON PROG.

OTOMOTİV 
ENDİSTÜRİYEL KALIPÇILIK

OTOMOTİV

ERTAN DUMAN 
NEBAHAT TUFAN 
BERNA GÜVENÇ 
SERCAN KARAPINAR 
HÜSEYİN ŞAHİN 
TUĞÇE METE 
SİNEM KORKMAZ 
ECE DUR 
PINAR SUBAŞI 
İBRAHİM ÇAY 
DUYGU KORKMAZ 
GÜLÇ İN ÇETİN KAYA 
MELTEM AYDIN 
TOLGA PEHLİVAN 
HATİCE UYAR 
İLHAMI ÇAKIR 
ABDULLAH SAYAR 
NURCAN ATAM AY 
CANER KÜÇÜK

MARMARA 
MARMARA 
MARMARA 
ANADOLU

ÜNI. 
ÜNİ.
ÜNİ. 
ÜNİ.

ULUDAĞ ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ.

MARMARA 
MARMARA 
ANADOLU 
MARMARA 
ANADOLU

UNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNI.

ÇANAKKALE 18 MART ÜNI.

SAFFET BURAK BAYRAM 
MEHMET TORUN 
BAHAR SAYKAL 
PELİN ÖRNEK
B. YAHYA MACAROĞLU 
ÇIĞDF M SALIM 
GAM7I ARSIAN

OSMANGAZİ ÜNI. 
ULUDAĞ ÜNİ. 

İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 
DOKUZ EYLÜL ÜNİ.

ULUDAĞ ÜNİ. 
SAKARYA ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ. 
ANKARA ÜNİ. 

ANADOLU ÜNI.

MUI IAMME I YILMAZ
BAKI D* >ĞAN
UĞUR l )INC

AB D UI i AH SAYAL

SERDAR BALCI
BURCU ÇAKMAK 
TÜMAY DEMİRCİ 
HAKAN CENİK 
UMUT AVDAN

EMRAH VOLKAN ÜLKER 
DUYGU GÖNULTAŞ 
EMİNE AYDIN 
NURİ GÖRAL
MELEK KARADENİZ
DİDEM ÇALIK 
ORAY PİLAVCI 
HALİS EFENDİOĞLU 
ÇAĞLA DENİZ DURMAZ
M AZ HAR KARAGÖZ 
ŞEYDA AKSU 
ÇAĞDAŞ ÇELİK 
DİLARA YILMAZ 
İBRAHİM ÖZTÜRK 
GÖKÇE HİLAL AŞIK 
MEHMET ERYILMAZ 
HÜSEYİN SATI 
SEHER KOŞUCU 
ÖMER FARUK SAKA 
PELİN TEMEL 
RIZA avdAn 
BERKER YABATU 
VOLKAN ÇELİK 
ZEYİT KILIÇOĞLU 
SEÇİL SEÇİLMİŞ 
CEYSU GÜNEŞ 
ÖZGE GÖZTAŞ 
SALİH ARSLAN 
DENİZ GÜVENÇ 
AYŞEGÜL ACAR 
EYÜP ŞENER 
BÜŞRA ŞAHİN 
GAMZE ICANBER 
BEKİR TEMEL 
ANIL ÖZKAN 
ŞEHZA ÖZGE
ABDÜLKERİM SAYAL 
YALÇIN GENÇ 
CANSU TAYLAN 
PELİN EMİROĞLU 
AYSEL YASEMİN 
GİZEM TUTKU UZUN

UFUK UNI. 
ULUDAĞ ÜNİ. 

BOLU UNİ. 
İSTANBUL ÜNİ. 
TRAKYA UNİ. 

CELAL BAYAR ÜNİ
ÇANAKKALE 18 MART UNİ. 

ADNAN MENDERES ÜNİ
MUĞLA UNİ 
BİLECİK ÜNI. 

SAKARYA UNİ. 
TRAKYA ÜNİ. 

ZONGULDAK ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 

BALIKESİR ÜNİ.
GAZİ ÜNİ. 

DUMLUPINAR ÜNİ. 
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ.

İŞLETME
İLETİŞİM 

EKONOMETRİ
İŞLETME (BURSLU) 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

İŞLETME 
GAZETECİLİK

İKTİSAT 
ULUSLAR ARASI İLİŞ.

MALİYE 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

KAMU YÖNETİMİ 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME 

KAMU YÖNETİMİ
İŞLETME

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
İKTİSAT
ÇEKO 

İKTİSAT
ÇEKO 

İKTİSAT
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 

MALİYE
EKONOMETRİ

RADYO SİNAMA VE TELEVİZYON 
İKTİSAT 
MAKİNE 
MALİYE 
İKTİSAT

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 
İŞLETME

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
HUKUK 
İKTİSAT 
İŞLETME 

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
KAMU 

MALİYE 
ÇEKO 

İKTİSAT

ULUDAĞ ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
SAKARYA ÜNİ. 

GAZİANTEP ÜNİ. 
ZONGULDAK ÜNİ. 

AFYON KOCATEPE ÜNİ. 
YEDİTEPE ÜNİ. 

DOĞU AKDENİZ ÜNİ. 
YAKIN DOĞU ÜNİ. 
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 

AKDENİZ ÜNİ. 
MALTEPE ÜNİ. 

ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 

BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 

DUMLUPINAR ÜNİ.
MUĞLA ÜNİ 

DUMLUPINAR ÜNİ. 
K.T.Ü.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ. 
AKDENİZ ÜNİ. 
KARABÜK ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 

MUSTAFA KEMAL ÜNİ. 
AFYON KOCATEPE ÜNİ.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
BALIKESİR ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ. 
SAKARYA ÜNİ.

PAMUKKALE ÜNİ. 
ARTVİN ÜNİ. 
MUĞLA ÜNİ 

BALIKESİR ÜNİ. 
SAKARYA ÜNİ.

ÇANAKKALE 1 8 MART ÜNİ. 
M. AKİF ERSOY ÜNİ.

MÜCAHİT MUSTAFA YİĞİVKFYON KOCATEPE ÜNİ.
ANAR ÖZ AY DİN 
CANSU İRHAN

KEREM ARSLAN 
DİDEM KURUCAN 
BEGÜM MELTEM ÇELİK 
GÜLDEN GÜNDÜ 
NEVZAT ALTAY

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 
PAMUKKALE ÜNİ. 

BALIKESİR ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 
PAMUKKALE ÜNİ. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 
NAMIK KEMAL ÜNİ.

ÖSS BİREY: İstiklal Caddesi No:36 • GEMLİK TEL: 0.224514 1515

İKTİSAT 
KAMU YÖNETİMİ

MALİYE 
İŞLETME 
MALİYE 
İKTİSAT 
İKTİSAT 
MAKİNE 
İŞLETME 
İKTİSAT 
MAKİNE 
İKTİSAT
ÇEKO

İŞLETME 
İKTİSAT 
İŞLETME 
İKTİSAT

ULUSLAR ARASI TİC. VE İŞL.
P.D.R.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 
PİSİKOLOJİ

ENDİSTÜRİYEL OTOMASYON 
PİSİKOLOJİ

KAMU YÖNETİMİ 
. KAMU YÖNETİMİ

KAMU YÖNETİMİ 
ULUSLARARASI LOJİSTİK

SOSYAL BİLGİLER 
KAMU YÖNETİMİ 

MUHASEBE 
RESTERASYON 

İTHALAT -İHRACAT
MAKİNE 

ENDİSTÜRİ ELEKTRONİK
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA 

SİGORTACILIK 
MUHASEBE

KAMU YÖNETİMİ 
İNŞAAT

DIŞ TİCARET 
DIŞ TİCARET 

TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ 
TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ

DIŞ TİCARET
TURİZM VE SEYEHAT İŞLETMECİLİĞİ 

DIŞ TİCARET 
MUHASEBE

TURİZM VE SEYEHAT İŞLETMECİLİĞİ 
PAZARLAMA
DIŞ TİCARET 
PAZARLAMA 

İŞLETME 
PAZARLAMA 
MUHASEBE 

PAZARLAMA 
MUHASEBE 
MUHASEBE 

İŞLETME 
PAZARLAMA 
MUHASEBE

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

OKS BİREY: Eşref Dinçer Mh. Pazar Cd. Ahmet Semiz İş Mer. GEMLİK • TEL: 0.224 514 68 00
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Hak hukuk sorunu
Hedeflenen toplumsal kalkınma bir türlü 

gerçekleşemiyor..
Sosyal, siyasal, ekonomik bir çok 

neden var..
Ama tüm nedenlerden de önemlisi kadı

na verilmeyen değer..
Türkiye'nin son 60 yılına damgasını 

vuran sağ siyasal irade kadının kimliğini 
öne çıkaracak girişimlerde bulunmadı..

Ne yapmadığını sayılar net olarak 
ortaya koyuyor..

Onun için önce istatistiki verilere göz 
atalım..

Türkiye'de nüfusun yüzde ellisinden 
çoğu kadın..

Çalışan nüfusun 16 milyonu erkek 6 
milyonu kadın..

Türkiye'de kadınların okuryazarlık oranı 
yüzde 72.

Kırsal kesimde erkeklerin yüzde 10.1 'i, 
kadınların yüzde 30.4'ü okuryazar değil.

Doğu ve Güneydoğu'da her on kadın
dan beşi okuma yazma bilmiyor.

Okuryazar olmayanların oranı kentsel 
erkek nüfusta yüzde 4,5, kadın nüfusta ise 
yüzde 18.7.

Okul çağında bulunan 7-13 yaş arası 
her 100 erkek çocuktan 21’i, her 100 kız 
çocuktan 32'si okula kayıtlı değil.

İlköğretimde kız-erkek çocuk oranları 
eşitlenemedi.

Erkekler için yüzde 99.4'e ulaşan 
ilköğretim okullaşma oranı kız çocuklarda 
yüzde 89.8.

Teknik eğitime devam eden kız öğrenci
lerin yüzde 21.33'ü din eğitimi alıyor.

Türkiye'deki yükseköğrenim öğrenci
lerinin yüzde 40.4'ünü kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de kadınların yükseköğrenim
den yararlanma olanağı yüzde 15.2..

İstatistiklere konu olan tüm değerleri 
gözden geçirsek tümünde de kadınları 
geride olduğunu gözlemek olanaklı..

İstatistiki verilere bakıldığında durumun 
kadın ve ulusal gelişim açısından hiç de iç 
açıcı olmadığını görüyoruz..

Bu durumda ne yazık ki;
Türkiye'de kadın; erkek egemen 

toplumun katı kuralları arasında sıkışıp 
kalıyor..

Dolayısıyla;
Hukuk..
Siyaset..
Çalışma Yaşamı..
Sosyal yapı..
Ekonomi..
Tümünden de kadın hakettiği payı 

alamıyor..
Ve;
Kadın gayret etmediği,kendisini sınırlı 

olanaklara karşın geliştiremediği sürece..
Direnç duygusunu öne çıkarmadıkça..
Sadece, erkeklerin verdikleriyle idare 

edecekler..
Erkekler denize girip serinlerken 

başörtülü elbiseli kadınlar kıyıda serdikleri 
halının üzerine oturup isilik çıkaracaklar..

Sıkı sıkı sarındıkları siyah giysinin 
içinde güneşten ve oksijenden yoksun bir 
yaşam sürecekler..

Sokakta kalacaklar.. Dayak yiyecekler..
Ezilecekler.. Kakılacaklar..
Oysa kadın; Girdiği ortama nezaket ve 

zerafet sağlar..
Kabalığı, geriliği, çirkinliği ortadan 

kaldırır..
Onun için yapılması gereken;
Kadının toplumsal yapıdaki yerini 

sağlam, kişilikli ve nitelikli temeller üzerin 
de yükseltmek..

Ne var ki; Kadına hak verilmez alınır....

Sayfa 2

Zihinsel engelli çocuklar 
nara kazanmayı öğrendiler
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği'ne 
ait olan Ata 
Mahallesi’ndeki 
Özel Türe Özel 
Eğitim Merkezi'nde 
Rehabilitasyon 
merkezi öğrencileri 
günlük yaşamlarına 
uyum sağlamaları 
mn yanı sıra 
giderlerini karşılaya
cak para kazan
masını öğrendiler. 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri'nin 
ürettiği çeşitli 
projelerle kendile 
rine meslek edin
meyi öğrenen 
zihinsel engelli 
çocuklar, şimdi de 
Gemlik'te bulunan 
bir gıda firmasından 
alınan yaş sebzeleri

I işleyerek hem iş 
öğreniyorlar, hem 
de para kazanarak 
üretken olma 
yolunda ilerliyorlar. 
Yaptıkları işle hem

kendilerine hem de 
ülke ekonomisine 
katkı sağlayan 
engelli gençler, 
önümüzdeki ay 
içinde İşkur işbirliği 
ile yapılacak olan 
cam işçiliği proje
sine başlayacaklar.

Engelli gençlerin 
dernek bünyesinde 
aldıkları eğitim 
dışında üretken 
bireyler olabilmeleri 
için çalışmaların 
devam ettiğini 
bildiren Dernek 
Başkanı Tamer

Sivri, özürlülere 
yardım değil, 
destek verilmesinin 
çok önemli 
olduğunu, 
bu çocukların 
özgüvenlerini 
kazandıklarını 
söyledi.

Alkol satmayana ihalesiz isletme
AKP’li Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Merinos 
Kültürparkı’ndaki 
lokantaları ihaleye 
bile çıkarmadan 
içki servisi yap
mayan işletmelere 
verdi. Bursa 
Kebapçısı’nın 
sahiplerinden 
İbrahim Avşar, 
“İçki bize ters. 
Büyükşehir’de 
böyle istiyor” dedi. 
Atatürk’ün isteğiyle 
yaptırılan Merinos 
Fabrikası, 1938’de 
açıldı. Yıllarca 
Türk tekstilinin loko
motifi olan işletme, 
zarar ettiği gerekçe
siyle kapatılarak 
Büyükşehir Belediye 
sine devredildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi de 200 
bin metrekarelik 
alanda Merinos 
Kültürparkı ile 
Atatürk Kongre ve

fUkolısStmayana ihalesiz işletme 
ı I 1111 7İçki bize ters!

II

Büyükşehir de 

böyle istiyor'

Kültür Merkezi 
inşa etti.
Yaklaşık 150 
milyon YTL’ye 
mal olan merkezdeki 
lokantalar ise 
tartışma yarattı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, ihaleleri 
kendine yakın firma 
lara verebilmek için 
Merinos Kültürpar 
kı’nın işletmesini 
kendi şirketi olan 
Bursa Fuarcılık 
AŞ’ye (BURFAŞ) 
devretti. BURFAŞ da 
davet yöntemiyle 
içki servisi yapma
malarıyla bilinen iki

firmaya Kültürpark 
tâki lokantaları kira 
ladı. Lokantaların 
cuma namazı saatin 
de servis yapmayan 
Hayat Lokantası ve 
içki servisi yapma 
yan Bursa Kebap 
çısı’na verilmesi 
tepki çekti.
Eski CHP Osman 
gazi İlçe Başkanı 
Ahmet Memişo 
ğulları AKP’nin hem 
Atatürk’ün mirası 
olan Merinos’u 
yok ettiğini hem de 
yerine yapılan 
komplekste içki 
yasağı getirdiğini

belirtti.
Kamuoyunu bu 
duruma tepki gös 
termeye çağıran 
Memişoğlu, “Demeç 
lerinde projenin 
Bursa turizmine çağ 
atlatacağını söylü 
yorlardı. İçki yasa 
ğıyla mı turizm çağ 
atlayacak? 
TÜRSAB ve parkın 
yapımına katkıda 
bulunan Bur sa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) bu 
yanlışın üzerine git
meli. Yıllar sonra 
Merinos’un üzerine 
şeriatın gölgesi düş 
tü. Burası uluslara 
rası kongre ve 
kültür merkezi 
olarak da 
kullanılacak.
Yaban cılar 
geldiğinde içki 
içmek isterlerse 
yok mu denecek” 
diyerek kaygılarını 
dile getirdi.
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4 milyon 200 bin YTL'ye mal olan Gemlik Derin Deşarj ve Ön Arıtma Tesisleri dün düzenlenen törende hizmete girdi

Gemlik Körfezi »e kıyıları daha teiniz olacak
BU SKİ Gemlik İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin, Gemlik'in gelişen ve büyüyen bir Bursa'nın bir parçası olduğunu belirterek, “Bizim ana hedefimiz olan 'Marka 
Kent Bursa' projesi kapsamında yatırımlarımız Bursa'nın çehresini değiştirdi. Gemlik'i de bu çerçevede değer
lendiriyoruz. Gemlik, altyapıdan sosyal belediyeciliğe kadar her alandaki faaliyetlerimizden yararlanıyor" dedi. Bele 
diye Başkanı Mehmet Turgut ise, bu proje ile Gemlik Körfezi ve kıyılarının daha temiz olacağına inandığını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Büyükşehir 
Belediye,si tarafın
dan yaptırılan ve 
4 milyon 200 bin 
YTL'ye mal olan 
Gemlik Derin 
Deşarj ve Ön Arıtma 
Tesisleri düzenlenen 
törenle faaliyete 
geçirildi.
BUSKİ Gemlik 
İşletme Müdürlü 
ğü'nde düzenlenen 
törene, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
yanı sıra AKP Bursa 
Milletvekilleri Sedat 
Kızılcıkh, Ali Kul, 
Mehmet Emin Tutan, 
Büyükşehir Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Tunçak, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
yönetim kurulları 
ve davetli 
misafirler katıldı.
2007 Yılı Ocak ayın
da Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
temelini attığı ön 
arıtma ve derin deniz 
deşarj tesisleri 
pompa istasyonun
dan itibaren karada 
330 metre ve denizin 
40 metre altında 
1650 metre olmak 
üzere toplam 
1970 metre uzun

luğunda buiunuyor.

SÖZE HACET YOK 
Düzenlenen törenin 
açış konuşmasını 
yapan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, bu projeyle 
Gemlik Körfezi ve 
kıyılarının daha 
temiz olacağına 
inandığını belirterek 
"Bu tesis ön arıtma 
olarak yapıldı, inşal
lah ikinci tesis olan 
esas arıtma tesisi de 
projelendirilecek ve 
devreye girdiğinde 
amacına ulaşacaktır. 
Gemlik güzel proje 
terle her gün yenile 
niyor. Söze hacet 
yok, her nokta bunu 
zaten gösteriyor. 
Bizim yaptığımız 
40 milyon YTL'lik 
hizmetin yanında 
Büyükşehir'in de 
yaptığı hizmetlerle 
Gemlik'in çehresini 
her geçen gün daha 
da güzelleşecek" 
şeklinde konuştu.

GEMLİK BURSA'NIN 
BİR PARÇASI 
Gemlik'in gelişen 
ve büyüyen bir 
Bursa'nın bir parçası 
olduğunu vurgula
yarak konuşmasına 
başlayan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Gem 
lik'in Büyükşehir 
sınırlarına katıldığı 
andan itibaren 
diğer ilçelerle birlikte 
çağdaş hizmetle 
tanıştığını belirterek, 
"Biz inanıyoruz ki, 
Bursa'nın ilçelerinin 
de gelişme gösterme 
si Bursa 'nın başarısı 
olarak yansımakta 
dır. Bu yüzden doğu 
batı, güney kuzey 
ayrımı yapmadan 
tüm ilçelerimizle bir
likte Bursa'yı kalkın 
dırmaya çalışıyoruz. 
Dört yılı aşan bir 
zamanda Bursa'ya 
kazandırılan yatırım
lar sayesinde, çağ
daş ve modern kent

İer seviyesine üiaş 
tık. Bizim ana hede
fimiz olan 'Marka 
Kent Bursa' projesi 
kapsamında yatırım
larımız Bursa'nın 
çehresini değiştirdi. 
Gemlik'i de bu çerçe 
vede değerlendin 
yoruz. Gemlik, altya 
pıdan sosyal beledi 
yeciliğe kadar 
her alandaki 
faaliyetlerimizden 
yararlanıyor" dedi.

GEMLİK'E 
YAPILANLAR 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin, Gemlik'e yapılan 
yatırımların başında 
içme suyu isale hat
larının bulunduğuna 
dikkat çekerek köy, 
belde ve ilçe merke 
zinde yapılan hizmet 
lerden örnekler 
verdi. Gemlik'in top 
lu ulaşım entegras 
yonuna dahil edil 
diğine de değinen 
Şahin, "Gemlik'in 

üiâşimıhâ konfor 
getiren 14 yeni oto
büs hizmete girdi. 
Gemlik'te yaptığımız 
Terminalde tamam
lanma aşamasında. 
Terminal yalnız şehir 
İer arası otobüsler 
değil, belde ve köyle 
re de hizmet edecek
tir. Gemlik'in nüfusu
nun 2030'1u yıllarda 
180 bin olması 
öngörülüyor. Biz 
bu bilimsel değer
lendir melerden 
hareketle 2005 
yılında Gemlik ve 
Mudanya'yı ilgi 
lendiren ön arıtma 
ve derin deşarj çalış
malarını başlattık. 
Mudanya'daki çalış
malar daha önce 
tamamlandı. Bugün 
de Gemlik'teki atık 
su ön arıtma tesisi 
ve derin deniz 
deşarjı'nın açılışını 
gerçekleştiriyoruz. 
Biz bu proje ile 
sahillerimizi kirlilik 
kabusundan kurtar

mayı amaçladık. 
Bütün bunlar ken
timizin çevresinin 
düzenli ve çağdaş 
bir şekilde inşa 
edildiğinin işaretidir. 
Sizler bu hizmetlere 
layıksınız. Fırtınalar 
insanın denizi sev 
meşine engel değil 
dir. Bizim çalışmala 
rımıza yön veren, 
sizin bize olan inan 
ciniz ve desteği niz 
dir" dedi.
Şahin, ayrıca, AB' 
den 8Ö milyon Eu 
ro'luk bir proje olan 
Gemlik Körfezi’ni 
kirlilikten kurtaracak 
MEMPİS projesi 
içinde yer alan 
proje için maddi 
desteğin çıktığını da 
sözlerine ekledi. 
Milletvekilleri adına 
konuşan M. Emin 
Tutan'da yaptığı 
konuşmada, Gemlik 
lilere sorulduğunda 
böyle bir yatırımla 
yapılan tesisten 
belki de haberlerinin 
bile bulunmayacağı
na dikkat çekerek, 
"Halkımız sadece 
gördüklerini inanır, 
bunun için bizde bu 
hizmetleri yaparak 
gösteriyoruz" dedi. 
Konuşmaların 
ardından tesisi 
çalıştıran butonun 
başına gelen 
Milletvekili Ali Kul, 
davetliler adına 
tesisi çalıştıran 
butona basarak 
hizmete soktu.
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Kadına 4 erken emeklilik fırsatı IIİİHMMIIMn
Ekim'de yürürlüğe 
girecek olan sosyal 
güvenlik reform 
kanunu, SSK'h (yeni 
kanunda 4/a'lı) 
kadınlara iki doğuma 
kadar ikişer yıl 
borçlanma imkanı 
veriyor. Borçlanma 
için üç tane şart var; 
Borçlanmaya başvu
ran kadın, başvuru 
tarihinde SSK'h 
çalışıyor olacak, 
Çocuğu sağ doğmuş 
ve yaşamış olacak, 
Doğumdan sonraki 
iki yıl süresince 
SSK'h olarak bir 
işyerinde çalışma 
mış olacak. Bu şart
ları yerine getiren 
kadınlar, iki çocuk 
için 4 yıla kadar 
borçlanma yapabile
cek ve 4 yıl daha 
erken emekli olabile
cek. Buraya kadar 
açıkladığım husus
lar, işin herkes tara 
fından bilinen kısmı. 
İşin formül kısmı ise 
bundan sonra 
başlıyor.

I Edinilen bilgiye göre 
kadın memur, esnaf, 
çiftçi ve ev hanımı 
da borçlanabilir!

Kanun maddesine ilk 
bakışta, bu doğum 
borçlanmasından 
sadece işçi 
statüsünde çalışan 
SSK'hlar yararlana 
çakmış gibi görünü 
yor. Zira aynı hak 
yasada memurlara, 
Bağ-Kur'lulara ve 
isteğe bağlı sigor
talılara verilmemiş. 
Oysa kanunu biraz 
daha dikkatli incele 
diğimizde aynı borç 
lanma imkanından 
memurların, isteğe 
bağlı veya zorunlu 
Bağ-Kur'luların (ta 
rım Bağ-Kur dahil) 
ve isteğe bağlı SSK' 
lıların (tarım SSK 
dahil) da yararlana 
bileceğini görüyo 
ruz. Ancak bir şartla; 
aşağıda açıklayacağı 
mız formülü uygu
larsanız! Diyelim ki 
bir kamu kurumunda 
memur olarak çalışı 
yorsunuz. Memuriye 
te başlamadan önce 
iki çocuk dünyaya 
getirdiniz. 1 Ekim' 
den sonra, emekli 
liginize 4 yıl kala isti
fa edin, bir işyerinde 
SSK'h olarak bir gün 

de olsa çalışın ve 
aynı gün SGK'ya 
doğum borçlanması 
için başvurun. 
Borçlanma bedelini 
ödeyin ve 4 yıl erken 
olarak hemen emekli 
olun. Memuriyetten 
önce bir çocuk dün 
yaya getirdiyseniz 
aynı formülü emek 
(iliğinize iki yıl kala 
uygulayın. Diyelim ki 
Bağ-Kur'a isteğe 
bağlı veya esnaf ya 
da çiftçi olarak prim 
ödeyen bir bayan
sınız. Bağ-Kur sigor
talısı olmadan önce 
ya da boşta geçen 
zamanlarda iki tane 
çocuğunuz oldu.
1 Ekim'den sonra 
emekliliğinize 4 yıl 
kala SSK'h (4/a'h) 
olarak bir işyerinde 
işe başlayın ve aynı 
gün SGK'ya doğum 
borçlanması için 
müracaat edin. Böy 
lece 4 yıl daha erken 
emekli olup hemen 
emekli aylığı almaya 
başlayın. Aynı yönte
mi yaştan emekli 
olmak isteyen (kısmi 
emeklilik) bayanlar 
da kullanabilir.

Diyelim ki SSK'ya 
isteğe bağlı prim 
ödüyorsunuz. 1 
Ekim'den sonra, nor
mal emekliliğe ya da 
yaştan emekliliğe 4 
yıl kala bir işyerinde 
çalışmaya başlayın 
ve dilerseniz başladı 
ğınız gün SGK'ya 
başvurun ve doğum 
borçlanması yapın. 
Böylece 4 yıl erken 
emekli olarak hemen 
ayhk almaya 
başlayın.
ERKEN 
EMEKLİLİKLE 
18.000 YTL 
KARA GEÇİN!
1 Ekim - 31 Aralık 
2008 tarihleri 
arasında 4 yıl 
(48 ay) için doğum 
borçlanması 
yaparsanız ödeye
ceğiniz tutar (638,70 
x 0,32 x 48) 9.810 
YTL. SSK'dan bağla 
nacak en düşük ay 
hk ise yaklaşık 580 
YTL. Yani gelecek 
dört yılda alacağınız 
toplam ayhk bugün 
için 27.840 YTL. I 
Hemen emekli olan 
bayanın kazancı ise 
18.030 YTL.

dalı M laı telsi
Merakla beklenen 
rakam sonunda 
resmen açıklandı. 
Hükümet, sendika 
lara, 2009 yılı için 
memur maaşlarına 
toplam yüzde 
7,6 zam yapmayı 
önerdi.
Sendikalar, oranı 
yeterli bulmadı. 
Taraflar tekrar 
biraraya gelecek. 
Hükümetle memur 
sendikaları arasın
da yürütülen toplu 
görüşmelerin dün 
yapılan 4'üncü tu 
runda hükümet zam 
planını da açıkladı. 
Devlet Bakanı Murat 
Başesgioğlu, 
toplantıda, hüküme 
tin 2009 Ocak ayın
da yüzde 3 buçuk 
ve Temmuz ayında 
da yüzde 4 olmak 
üzere kümülatif 
yüzde 7 virgül 6 
zam yapmayı plan
ladığını söyledi. 
Murat Başesgioğlu, 
bunların üzerine

enflasyon farkının \
da konulacağını ,
anlattı.
Sendikalar, t
hükümetin teklifi w
yeterli bulmadı.
Kamu-Sen Genel 
Başkanı Bircan 
Akyıldız, hükü 
metin, enflasyon 
hedefleri doğrul
tusunda bir rakamı 
açıkladığını ancak 
enflasyon hedefle 
rinin son yıllarda 
sürekli olarak sap
tığını kaydetti. 
"Uzlaşmacı tavrı 
mızı devam ettire
ceğiz" diyen Akyıl 
diz, hükümetten 
açıklanan rakamda 
esneme yapmasını 
beklediklerini söyle
di. Memur-Sen 
Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu 
ise Pazartesi'den I 
bugüne hükümetin 
teklifini sadece 
51 milyon YTL 
artırdığını 
söyledi.

RAMAZAN AYININ BAŞLAMASINA 3 GÜN KALDI 
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 

ve EKONOMİK İMSAKİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GÜNDE İMSAKİYE BASILIR

35 YILLIK TECRÜBEMİZ Körfez Ofset 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ. 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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3 terörist 
daha 

öldürüldü

Türk gemisi karaya oturdu

Bitlis'in Mutki 
ilçesi kırsalında 
15 teröristin 
öldürülmesinin 
ardından başlayan 
çatışmalar devam 
ediyor. Dün 
3 teröristin ölü, 
1 teröristin de 
sağ yakalandığı 
yaylada bir grup 
terörist daha 
kıstırıldı.
Silah seslerinin 
İkizköy belde
sinden rahatlıkla 
duyulduğu 
çatışmalarda 
2 köy korucusu 
hafif yaralandı. 
Bölgede başlayan 
çatışmaya 300 

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

köy korucusu 
ve çevre köylerden 
gelen gönüllüler 
ile çok sayıda 
asker de katılıyor. 
Helikopterler 
de, çatışmaya 
karadan katılan 
birliklere havadan 
takviye sağlıyor. 
İkizköy'de 
yayla baskını 
şeklinde başlayan 
çatışmalarda 
bugüne kadar 
18 terörist ölü, 
1 terörist de 
sağ ele geçirildi. 
Çatışmalarda 
5 korucu şehit 
olurken 2 korucu 
hafif yaralandı.

Türk bandıralı 
"Som" adlı gemi, 
Çanakkale 
Boğazı'nda 
karaya oturdu. 
Ukrayna'dan 
İtalya'ya 2 bin 
982 ton mısır 
götüren 83,6 
metre uzunluğunda 
2 bin 287 gros 
tonluk yük 
gemisi, henüz 
belirlenemeyen 
nedenle 
rotasından çıktı.

3 çocuğun homlıa oyunmıolisi alarma geçirdi
Malatya'da yaşları 
12 olan 3 çocuk, 
kent merkezinin en 
yoğun noktalarından 
biri olan Yeni Cami' 
nin arkasındaki 
banka bomba süsü 
verdikleri paketi 
bırakıp üzerine de 
"bomba" yazarak 
Malatya Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerini 

Havuzlar 
mevkisinde 
karaya oturan 
geminin 
kaptanının yardım 
talebinde bulun
madığı bildirildi. 
Yetkililer, bölgede 
güvenlik amacıyla 
Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürlüğüne 
ait "Kurtarma-2" 
adlı römorkör ile 
hızlı tahlisiye 
botunun bulun
duğunu belirttiler.

alarma geçirdi. 
Malatya Emniyeti'ne 
yapılan bir ihbarda, 
Yeni Cami'nin 
arkasındaki Soykan 
Parkı'nda üzerinde 
"bomba" yazılı bir 
paketin olduğu 
bildirilince çok 
sayıda polis ekibi 
olay yerine yön
lendirildi. Bazı

ekipler, olay yerini 
güvenlik çemberine 
almaya çalışırken, 
sivil ekipler de olay 
yeri çevresinde 
inceleme yaptı.
Ekipler çalışma yap
tığı esnada yaşları 
12 olan ve dershan
eye gittikleri öğre
nilen 3 çocuk, polis
lerin yanına gelerek 

paketi kendilerinin 
bıraktığını ve 
üzerindeki yazıyı 
da kendilerinin 
yazdığını söyledi. 
Bunun üzerine tüm 
ekipler rahat 
bir nefes aldı. 
Polislerden özür 
dileyen çocuklar 
Çocuk Şubesi'ne 
götürüldü.

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

I Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi İ
MORTGAGC BROKER’İ

| TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
| ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ | 
|j Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
S a eşyalı talebeye Kiralık ev (Deniz kenarı)_ _ _ _ _ ||

dİ Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
ıhçeli, özel koyu plajı olan krediye uygun villa 
’ta özel havuzlu, bahçeli, krediye ulgun villa İt 
Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik_ _ _ _ |

lik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 ||

nhuriyet Okulu Y anı 3-4 katlar 155m2 daireler ğ

■■

> Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. g 
İT KREDİLERİNE 
CILIK YAPILIR. |

Trafik, Kasko Dask, 
jrta İşlemleri, KONUT SİGORTALARI 

oğalgaz Poliçesi Yapılır. g

ER SİGO RTA |
lacide ÖZALP
24 74 Fax: 514 10 21İ

Doğuma giderken geçirdiği 
kazada bebeğini kaybetti

' İzmir'in Bayındır 
ilçesinden doğum 
için İzmir'e giden 
çift;;yolda geçirdik
leri kaza sonupunda 
bebeklerini kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, doğum, için 
İzmir'e doğru yola 
çıkan Mehmet ve 
Mükerrem Dikli 
çifti hastane yolun
da kaza geçirdi. 
Mehmet Dıklı'nın 
kullandığı 35 E 6299 
plakalı araç yoldan 
çıkarak Bilgin D. 
yönetimindeki 
35 YD 690 plakalı 
motosiklet ile yol 
kenarında bulunan 
ve Aydoğan U.'ya 
ait 35 FV 412 plakalı 
minibüs ve Ertan

B.'ye ait olan 
35 PH 394 plakalı 
kamyonete 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle 
camdan fırlayan 
hamile Mükerrem 
Dikli karnının 
üstüne düşerek 
doğuma saatler 
kala kız bebeğipi 
kaybetti.
Ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırılan 
genç kadının 
bebeğinin karnında 
can verdiği ve 
doktorların talihsiz 
kadının bebeğini ’ 
sezaryenle 
aldıkları öğrenildi. 
Kazanın ardından 
İzmir Eğitim 
ve Araştırma

Hastanesi 
doğum servisinde 
tedavi altına 
alınan Mükerrem 
Dıklı'nın bebeğine 
"Sude" ismini 
vermeyi düşün 
düğü öğrenildi. 
Operasyonun 
ardından kendine 
gelen Mükerrem 
Dıklı'ye acı haber 
yakınları tarafından 
doktor kontrolünde 
verilirken, 
şoka giren genç 
kadın güçlükle 
sakinleştirilebildi. 
Mehmet Dıklı'nın 
ise hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı ve 
kolunda kırıklar 
olduğu öğrenildi.

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

İGemlik Körfezi ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gençlik Kampı nda buruk veda

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nın beşinci 
döneminin final gece 
sinde kampçı genç 
ler, mutluluk ve hüz 
nü bir arada yaşadı. 
Ürünlü’deki Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nın son döne
mine katılan 400 
genç, 5. dönemi 
eğlenceli gösterilerle 
noktaladı.
Büyükşehir Belediye 
si’nin misafiri olarak 
Bosna Hersek’in 
başkenti Saray 
Bosna’dan (Saraje 

vo) Bursa’ya gelen 
ve 10 gün boyunca 
kampta neşeli 
anların tadını çıkaran 
konuk kampçılar da 
coşkulu finale 
renk kattı.

Mirkelam’lı 
final gecesi 
BURFAŞ Genel 
Müdürü İbrahim Er, 
törende yaptığı ko 
nuşmada, gençlerin 
geleceğine yatırım 
yapan kampta son 
dönemi de kusursuz 
tamamlamanın mut
luluk verici olduğunu 
söyledi. Kent Gönül 
lüleri Gençlik Kam 

pı’nın il ve ülke sınır
larını aştığını belirten 
Er, “Kampımızın son 
döneminde bizimle 
10 günü paylaşan 
Bosna Hersekli 
gençler, bize sevinç 
ve dostluk getirdiler” 
dedi. Tüm öğrenci
leri ve velileri, bugün 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nda gerçek 
(eştirilecek olan 
‘Büyük Final Gece 
si’ne davet eden Er, 
“Herkesi, final gece 
mize bekliyoruz, 
tgıtım yılı öncesinde 
son eğlenceyi de 
hep birlikte yaşaya
cağız. Coşkulu gece 

de ünlü yıldız Mirke 
lam da konser vere
cek” diye konuştu.

Başkan Şahin’e 
teşekkür
Geçen yıl 25 kampçı 
gencin Saray Bosna 
gezisiyle ödüllendiril 
diğini ifade eden Er, 
“Bu yıl da kampımız
dan 30 öğrenciyi 
yurtdışına götürece 
ğiz. Bu güzel kampı 
eksiksiz ve hatasız 
hayata geçirmemize 
ve Bursa'nın adını 
yurtdışına duyur
mamıza sebep olan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 

Hikmet Şahin’e çok 
teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 
Görkemli gecede dö 
nem kütüğüne plaket 
çakan ve kamp ateşi
ni son kez yakan 
gençler, modern 
dans, halk oyunları 
ve animasyon gös
terileri ile de konuk
lara eğlenceli anlar 
yaşattı. CD, plastik 
tabak, ilaç kutusu 
gibi ürünlerden 
yapılan kıyafetlerin 
sergilendiği bir 
defileyi de beğeniye 
sunan gençler, 
izleyenleri çevre 
konusunda duyarlı 

olmaya davet etti. 
Törende kampın 
şiir ve kompozisyon 
yarışmalarında 
dereceye giren 
öğrencilerine, 
‘Kardeşim kazansın’ 
turnuvala rında 
başarılı olan kam
pçılara ve 
kampın ‘en centil
men’ üyelerine 
ödülleri verildi. 
Gecenin finalinde 
hep birlikte dostluk 
şarkıları söyleyen 
gençler, kampa 
katılmış olmanın 
mutluluğunu ve 
ayrılığın hüznünü 
bir arada yaşadı.

65 bin öğretmen açığı var
Türkiye'de ilk ve 
ortaöğretim 
okullarında eğitim 
olanaklarının ince
lendiği araştırmada, 
Türkiye ortala
masının altında 
eğitim olanaklarına 
sahip ilköğretim 
okullarında yaklaşık 
65 bin, ortöğretim 
okullarında ise 
15 bin 559 öğretmen 
açığı bulunduğu 
belirlendi. 
Resmi ve özel 
kurumların öğretmen 
başına düşen öğren
ci sayısı bakımından 

farklılık gösterdiği 
ifade edilen araştır
mada, özel eğitim 
öğretim kurumların- 
da öğretmen başına 
düşen ortalama 
öğrenci sayısının 
8.98, resmi eğitim 
öğretim kurumların- 
da ise 22.28 olduğu 
belirtildi. Resmi 
ilköğretim ve 
ortaöğretim okulları 
içinde Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde 
öğretmen başına 
düşen öğrenci 
sayısının 34.98 
olduğu, bunu

29.70 ile Orta 
Anadolu Bölgesi’nin 
izlediği vurgulandı. 
Araştırmada, Türkiye 
ortalamasının altında 
eğitim olanaklarına 
sahip olan ilköğretim 
okullarının öğretmen 
ihtiyacının yaklaşık 
65 bin, derslik 
ihtiyacının 124 
bin, bilgisayar ihti 
yacının 78 bin, 
bilgisayar laboratu- 
varı ihtiyacının 5 bin 
708, fen laboratuvarı 
ihtiyacının 4 bin 
518, yabancı dil 
laboratuvarı ihti 

yacının 6 bin 
249, kütüphane 
ihtiyacının 4 bin 
96 olduğu ortaya 
çıktı.Türkiye ortala
ması nın üstünde 
eğitim olanağına 
sahip ilçelerde ise 
öğretmen fazlasının 
30 bin 583, derslik 
fazlasının 21 bin, 
bilgisayar fazlasının 
40 bin, bilgisayar 
aboratuvarı 
fazlasının 4 bin 309, 
fen laboratuvarı 
fazlasının 3 bin 67, 
yabancı dil laboratu- 
varı fazlasının

132, kütüphane 
fazlasının ise 
2 bin 590 olduğu 
kaydedildi.
Eğitim olanakları 
yönünden hiç 
gelişmemiş grupta 
yer alan 62 ilçenin 
ilçe milli eğitim 
müdürlükleri ile 
yapılan görüşmelere 
de yer verilen 
araştırmada, 
ilçelerde yeterli 
öğretmen olmadığı, 
okulların bakım 
ve onanma ihtiyacı 
olduğu ya da 
güvenlik nedeniyle 

eğitim faaliyetleri 
yürütemeyen 
okulların bulunduğu, 
öğrencilerin ise 
taşımalı eğitim yolu 
ile çevre okullara 
yönlendirildikleri 
tespit edildi.
Öğretmen ata
malarında rotasyon 
sisteminin getirilme
si önerilen araştırma
da, stajyerlik süreleri 
nin 5 yıla çıkarılması 
ya da ilçelere kadro 
lu öğretmen tayin 
edilmesi diğer 
çözüm yolları olarak 
önerildi.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA
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ELİF ŞEN 
DİLARA DAĞ 
OĞUZHAN ÇETİNARSI AN 
DUYGU ÇAL 
CEREN OKUMUŞ 
DİLARA BEKÇE 
HÜSAMETTİN DİNÇELİ 
GÜLŞAH ERİM 
CANSU KAPAR 
ONUR ERDEM 
GÜNCE GÜL IŞIK 
BAHADIR BULUK 
EMEL ÖZKILIÇ 
DİLARA DEMİRCİOĞLU 
NİHAN TEKEŞ 
GÖZDE MUTLUER 
SEMİH SOYDAN 
AHMET NUHOĞLU 
FETHİYE HARE 
BERKER SALMAN 
HANDENUR UZUNOĞLU

ÜNİVERSİTE S I 
HACETTEPE ÜNV. 

ANKARA ÜNV 
EGE ÜNV. 

PAMUKKALE ÜNV.

I.T.U.
İ.T.Ü.

MARMARA ÜNV.
İ.T.Ü.

KOCAELİ ÜNV.
I.T.U.

YILDIZ TEKNİK 
DOKUZ EYLÜL 
YILDIZ TEKNİK

UNV.
ÜNV.
ÜNV.

ULUDAĞ ÜNV. 
MARMARA ÜNV.
ULUDAĞ 
SAKARYA 
ATATÜRK 
KOCAELİ

ÜNV. 
ÜNV. 
ÜNV. 
ÜNV.

Bur 
Beli 
düz 
Gör 
Kan 
dön 
sine 
ler, 
nü I 
Ürü 
Gör 
Kari 
mir, 
gen 
eğh 
nok 
Bü^ 
si’n 
Bos 
baş 
Bos

EZGİ AYDIN 
MİNE DURAK 
MURAT YENGİN 
SEREM AK 
BERK İLKEM TEKİN 
MÜGE ÜNGÖR 
CİHAT İLMAZ 
MELEK ASLAN 
ALİ GÜROL 
ENDER USLUER 
BAHRİ ATAR 
MURAT CAN 
TUĞÇE ARIKAN 
GİZEM ÖZER 
SİNEM ASLAN 
BAYRAM KAYA

EGE ÜNV.
YILDIZ TEKNİK ÜNV.

ULUDAĞ 
KOCAELİ 
SAKARYA

UNV.
ÜNV.
ÜNV.

OSMANGAZI UNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 
NİĞDE ÜNV.

DUMLUPINAR UNV 
K.T.U.

OSMANGAZİ UNV.
OSMANGAZİ UNV. 

BALIKESİR UNV. 
İSTANBUL BİLGİ LJNV. 

KOCAELİ ÜNV 
SÜLEYMAN DEMİREL UNV.

BÖLÜMÜ
TIP 
TIP 
TIP 
TIP 

MİMARLIK 
TELEKOMÜNASYON. MÜH. 

MAKİNE MÜH. 
ECZACILIK 

İÇ MİMARLIK 
BİLGİSAYAR MÜH.

METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 
İNŞAAT MÜH.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 
METALÜRJİ. MALZEME MÜH.

MAKİNE MÜH.
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 

ELEKTRONİK MÜH.
ENDÜSTRİ MÜH. 

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 
MAKİNE MÜH. 

GIDA MÜH. 
METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 

GIDA MUH.
GAZETECİLİK 

ENDÜSTRİ MÜH. 
MAKİNE MÜH. 
TEKSTİL MUH. 

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜH. 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT.

A D I SOY A DJ 
OZAN BAYRAK 
GİZEM EZGİ CANDAR 
MERVE ESMERAY BİLİM 
SEMİH ALTINTAŞ 
TUĞÇE DURKAYA 
EDA ÇAĞLA ZENGÜL 
SEZİN SAP 
GÖKNUR AŞÇI 
FATMA SU VURAL 
GÜLİZ GÜRBÜZ 
BURCU KÖMÜR 
SEDA YILDIZ

BOĞAZİÇİ ÜNİ.

MARMARA UNI. 
ANKARA ÜNİ.

MARMARA ÜNİ. 
KOCAELİ ÜNİ.

ANADOLU ÜNİ. 
MARMARA ÜNİ. 

İSTANBUL TİCARET ÜNİ.
ANADOLU ÜNİ. 

AFYON KOCATEPE ÜNİ.

MUSTAFA ERİM KADIKÖY
EZGİ AK 
KORAY KAR BAY 
BURAK KOÇUM 
TUĞBA YAKULİ 
KERİM ÖZKAN 
NESLİHAN TUNA 
EVREN ÖNCEL POLAT 
AYKUT UYKAN 
IŞIK ŞEN

ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
İSTANBUL ÜNİ. 
BEYKENT ÜNİ.

MARMARA ÜNİ.

MERVE 
CEVAT 
EMİNE

G UN AS LAN
BARBAROS
TOPUZ

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ. 
İSTANBUL ÜNİ. 
KOCAELİ ÜNİ. 

MARMARA ÜNİ. 
OSMANGAZİ ÜNİ. 
MARMARA ÜNİ. 
BALIKESİR ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.

HIDIR CAN AR S LAN TAŞ 
FATİH ŞÜKRÜ NAMOĞLU 
EMİNE GÜLDEN BEŞLER 
MAHMUT ŞEN
SENA KABAİL
TUĞÇE GÜROL 
AYÇA GÜNEY 
HANIM CAN

ZONGULDAK UNV. 
KOC AELI UNV. 

BALIKESİR UNV. 
DUMLUPINAR UNV. 

UŞAK UNV. 
KOCAELİ ÜNV.

MAKİNE MUH. 
METALÜRJİ. MALZEME 
METALÜRJİ. MALZEME

İNŞAAT MÜH.
TARİH (BURSLU) 

METALÜRJİ MALZEME 
COĞRAFYA

İNŞAAT MUH.
METALÜRJİ MALZEME 

İNŞAAT MUH.

MUH.
MUH.

MUH

MUH

HİLAL ÇİÇEK 
ERTAN DUMAN 
NFBAHAT TUFAN 
BERNA GÜVENÇ 
SERCAN KARAPINAR 
HÜSEYİN ŞAHIN 
TUĞÇE METE 
SİNEM KORKMAZ 
ECE DUR 
PINAR SUBAŞI 
İBRAHİM ÇAY 
DUYGU KORKMAZ 
GULÇIN ÇETINKAYA 
MELTEM AYDIN

MARMARA 
MARMARA 
MARMARA 
ANADOLU

UNI.
ÜNİ.
ÜNİ.
ÜNİ.

BÖLÜMÜ 
İŞLETME 
İKTİSAT 
HUKUK 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 
HUKUK 
P.D.R.

İŞLETME 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

ULUSLAR ARASI İLİŞ. (BURSLU) 
İKTİSAT (İNGİLİZCE) 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 
İŞLETME 
İLETİŞİM 

EKONOMETRİ 
İŞLETME (BURSLU) 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 

İŞLETME 
GAZETECİLİK 

İKTİSAT 
ULUSLAR ARASI İLİŞ.

MALİYE 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

KAMU YÖNETİMİ 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

İŞLETME 
İŞLETME 
İŞLETME 

KAMU YÖNETİMİ 
İŞLETME

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
ULUDAĞ ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ.

MARMARA ÜNİ. İKTİSAT
MARMARA ÜNİ. ÇEKO
ANADOLU ÜNİ. İKTİSAT
MARMARA ÜNİ. ÇEKO
ANADOLU ÜNİ. İKTİSAT

1 9 MAYIS 
İSTANBUL 
BALIKESİR

UNV 
UNV. 
UNV

EDA ER DOĞANLAR 
ELİF ATALIK 
EBRU BİNGÖLBALI 
EMRE TOSUN 
GÜLRU ABBASİGİL 
NAZLI ELİF GAYRETLİ 
GÖKHAN EFENDİOĞI t 
E RAY DOĞRU 
UFUK TÜKENMEZ 
TAYGUN KÜÇÜK 
PINAR CÖMERT 
ÖZGE ACAR 
İLKER ÖZDEMİR 
MÜCAHİT ARTAR 
SERHAT KARATEPE 
İBRAHİM SÜRÜCÜ 
DİNÇER ÖZTÜRK 
MUSTAFA GÜR 
EMRE TOPAKTAŞ 
EREN DENİZ 
AYFER ARSLAN 
AYKUT ARICI 
AHMET ÜNLÜ 
BURCU ÇAYEĞİL 
SEÇİL ÇİÇEK 
ECEM İZMİR 
FURKAN ÖZTÜRK 
KIVANÇ ER 
ELİF TUNA 
MUSTAFA YILMAZ 
ASLI GÜL GÜNAYDIN 
GİZEM GÜR 
ONUR KARAHAN 
EMİR DENİZ 
EMRE OĞUR 
NESLİHAN ABLAK 
GÖKHAN KARADENİZ 
TUĞÇE UTGÎN 
İBRAHİM BAYRAKTAR 
ÖZGE TAYLAN 
ÇAĞRI YAMAN 
FATMA BÖCEK 
BURAK EKİM 
FATİH DEMİR 
AYŞENUR OKUMUŞ 
SALİH UYSAL 
SAADET KAR AT AŞ 
MURAT ALPÇETİN

I

GAZI UNV. 
ANKARA UNV. 

CELAL BAYAR UNV. 
SAKARYA UNV. 

DOKUZ EYLÜL UNV 
OSMANGAZI UNV 

YE I )ITFPF I JNV.
AF YON KOCA I L Pl 
ISTANBUI AYDIN

AFYON KOCATEPE

UNV 
UNV.

UNV.
BALIKESİR UNV. 

ERCIYES UNV. 
OSMANGAZI UNV. 

MUĞLA UNV. 
OSMAN GAZİ ÜNV.

SAKARYA UNV 
YAKIN DOĞU UNV. 

EGE ÜNV. 
PAMUKKALE ÜNV. 

EGE ÜNV. 
SELÇUK UNV.

SAKARYA UNV 
ATATÜRK ÜNV. 

DOĞUŞ UNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 

ABANT İZZET B. UNV. 
ADNAN MENDERES UNV. 

VAN 1OO.YIL UNV.
AKSARAY UNV 

ÇANAKKALE 1 8 MART ÜNV 
MUSTAFA KEMAL UNV. 

KOCAELİ UNV. 
İSTANBUL AREL UNV 

ULUDAĞ UNV

YEDİTEPE UNV. 
BEYKENT UNV. 

İSTANBUL AREL UNV. 
İSTANBUL TİC.UNV. 

BALIKESİR UNV. 
DUMLUPINAR UNV. 
CELAL BAYAR UNV 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV 
KOCAELİ UNV. 

AFYON KOCATEPE UNV.

MUHAMMET ALI NARIN 
GÖKHAN AĞIRMAN 
NURİ MERT NOCA 
AYKUT BAŞAR 
CİHAN GEZER 
BERRİN DUMAN 
NUR GÖL 
SERKAN ATEŞ 
ORÇUN BAŞARAN 
YASEMİN DOĞRU 
MELEK BAYRAKTAR 
MERVE ÇELİK <
ZEYNEP ÇÖMEZ 
HATİCE EFENDİOĞLU 
MERVE GÖKBOĞA 
GİZEM ALP 
ŞAHİN ÇERİ 
MUSTAFA BAYRAKDAR 
GÜLDEN YILDIZ 
SEMİH DALGIÇ 
KADİR DÜMRÜL 
TUĞÇE TEZSEVER 
KURBAN ALİ ÖZTÜRK 
HARUN AKSU 
LÜTFÜ CAN ÇALICI

KOCAELİ UNV. 
BALIKESİR UNV. 

DUMLUPINAR UNV. 
ULUDAĞ UNV. 
AKSARAY ÜNV.

GAZİ UNV. 
CUMHURİYET ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV. 

KIRIKKALE ÜNV. 
PAMUKKALE UNV. 

AFYON KOCATEPE UNV. 
BİLECK UNV.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 
MAKİNE MUH.
GAZETECİLİK 
GIDA MUH. 

PEYZAJ MİMARLIĞI 
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 

SANAT TARİHİ 
VETERİNERLİK 

MATEMATİK 
METALÜRJİ. MALZEME MUH.

İSTATİSTİK

MİMARI IK 
JLODL/ı lOfOGROMLIRI Mini. 

BİLGİSAYAR MÜH 
İSTATİSTİK 

MALZEME Bil İMİ VE MÜH. 
ÇEVRE MUH.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 
İSTATİSTİK 
İSTATİSTİK 

JEOLOJİ MUH. 
ZİRAAT MUH.

METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 
RADYO SİNEMA TELEVİZYON 

ZİRAAT MUH.
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 

ZİRAAT MUH.
SANAT TARİHİ 

KİMYA 
ÇEVRE MUH. 

MİMARLIK 
ZİRAAT MUH 

BİYOLOJİ 
KİMYA 
KİMYA 

HEMŞİRELİK 
SANAT TARİHİ 

BİYOLOJİ 
GAZETECİLİK 

ENDÜSTRİ MUH. 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 

OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ÖĞRT. 
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
BANKACILIK VE FİNANS 

PAZARLAMA
İŞLETME 

MUHASEBE 
. HALKLA İLİŞKİLER REKLAMCILIK 

SİGORTACILIK 
YEREL YÖNETİMLER 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEK.
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME 

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 

PAZARLAMA 
ELEKTRONİK HABERLEŞME 

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

ÇANAKKALE 18 MART UNV. 
ANADOLU ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNV. 
GAZİ ÜNV. 

ANADOLU ÜNV. 
PAMUKKALE ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
ANADOLU ÜNV.

İSTANBUL AYDIN ÜNV. 
BALIKESİR ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV.

ORGANİK TARIM 
RADYO VE TELEVİZYON

YAYINCILIĞI 
MUHASEBE 
DIŞ TİCARET 

TEKSTİL 
İŞLETME 
İKTİSAT

ÇOCUK GELİŞİMİ 
TEKSTİL

PAZARLAMA 
MAKİNE 
TEKSTİL

PAZARLAMA 
İŞLETME 

KAMU YÖNETİMİ 
RADYO TELEVİZYON PROG.

OTOMOTİV 
ENDİSTÜRİYEL KALIPÇILIK 

OTOMOTİV

HATİCE 
İLHAMİ 
ABDULL

UYAR 
ÇAKIR
Âh sÂyar

NURCAN ATAM AY
CANER KÜÇÜK
SAFFET 
MEHME 
BAHAR

ÇANAKKALE 1 8 MART UNI. 
OSMANGAZİ ÜNİ.

ULUDAĞ ÜNİ.
İSTANBUL AYDIN ÜNİ: 

DOKUZ EYLÜL ÜNİ.

BURAK BAYRAM 
T TORUN 
SAYKAL

PEL İN ÖRNEK
B YAHYA MACAROĞL 
ÇİĞDEM SALIM 
GAMZE ARSLAN 
MUHAMMET YILMAZ 
BAKİ D< )ĞAN

LDA ER

ABDUL17\H SAYAL 
GÜLAY DALGIÇ 
SERDAR BALCI 
BURCU ÇAKMAK 
TÜMAY DEMİRCİ 
HAKAN CENİK 
UMUT AVDAN 
VESİYE BALCI

U

ULUDAĞ 
SAKARYA 
ULUDAĞ 
ANKARA

UNI.
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ.

ANADOLU UNI.
K.T.Ü.

UFUK ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ.

BOLU UNİ.
İSTANBUL ÜNİ. 
TRAKYA ÜNİ. 

CELAL BAYAR UNİ
ÇANAKKALE 18 MART UNI. 

ADNAN MENDERES ÜNİ 
MUĞLA ÜNİ 
BİLECİK ÜNİ. 

SAKARYA ÜNİ. 
TRAKYA ÜNİ.

ZONGULDAK ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 

BALIKESİR ÜNİ. 
GAZİ ÜNİ.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ.

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
MALİYE 

EKONOMETRİ 
RADYO SİNAMA VE TELEVİZYON 

İKTİSAT 
MAKİNE 
MALİYE 
İKTİSAT

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 
İŞLETME

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
HUKUK 
İKTİSAT 
İŞLETME

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 
KAMU 

MALİYE
ÇEKO 

İKTİSAT

EMRAH VOLKAN ÜLKER 
DUYGU GÖNÜLTAŞ 
EMİNE AYDIN 
NURİ GÖRAL
MELEK KARADENİZ 
DİDEM ÇALIK
ORAY PİLAVCI 
HALİS EFENDİOĞLU 
CAĞLA DENİZ DURMAZ
MAZHAR KARAGÖZ 
ŞEYDA AKSU 
ÇAĞDAŞ ÇELİK 
DİLARA YILMAZ 
İBRAHİM ÖZTÜRK 
GÖKÇE HİLAL AŞIK 
MEHMET ERYILMAZ 
HÜSEYİN SATI 
SEHER KOŞUCU 
ÖMER FARUK SAKA 
PELİN TEMEL 
RIZA AVDAN 
BERKER YABATU 
VOLKAN ÇELİK 
ZEYİT KILIÇOĞLU 
SEÇİL SEÇİLMİŞ 
CEYSU GÜNEŞ 
ÖZGE GÖZTAŞ 
SALİH ARSLAN 
DENİZ GÜVENÇ 
AYŞEGÜL ACAR 
EYÜP ŞENER 
BÜŞRA ŞAHİN 
GAMZE KAN BER 
BEKİR TEMEL 
ANIL ÖZKAN 
ŞEHZA ÖZGE 
ABDÜLKERİM SAYAL 
YALÇIN GENÇ 
CANSU TAYLAN 
PELİN EMİROĞLU 
AYSEL YASEMİN 
GİZEM TUTKU UZUN

ULUDAĞ ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ.
SAKARYA ÜNİ. 

GAZİANTEP ÜNİ. 
ZONGULDAK ÜNİ. 

AFYON KOCATEPE ÜNİ.
YEDİTEPE ÜNİ. 

DOĞU AKDENİZ UNİ. 
YAKIN DOĞU UNİ. 
BAHÇEŞEHİR UNI.

AKDENİZ ÜNİ. 
MALTEPE ÜNİ.

ANADOLU 
ANADOLU 
ANADOLU

UNI.
ÜNİ. 
UNİ.

BAHÇEŞEHIR UNI. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 

DUMLUPINAR ÜNİ. 
MUĞLA ÜNİ 

DUMLUPINAR ÜNİ.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ. 
AKDENİZ ÜNİ. 
KARABÜK ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 

MUSTAFA KEMAL ÜNİ. 
AFYON KOCATEPE ÜNİ.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
BALIKESİR ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ. 
SAKARYA ÜNİ. 

PAMUKKALE ÜNİ. 
ARTVİN ÜNİ.
MUĞLA ÜNİ 

BALIKESİR ÜNİ. 
SAKARYA ÜNİ. 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ. 
M. AKİF ERSOY ÜNİ.

İKTİSAT 
KAMU YÖNETİMİ

MALİYE 
İŞLETME 
MALİYE 
İKTİSAT 
İKTİSAT 
MAKİNE 
İŞLETME 
İKTİSAT 
MAKİNE 
İKTİSAT
ÇEKO 

İŞLETME 
İKTİSAT 
İŞLETME 
İKTİSAT

ULUSLAR ARASI TİC. VE İŞL.
P.D.R.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 
PİSİKOLOJİ

ENDİSTÜRİYEL OTOMASYON 
PİSİKOLOJİ

KAMU YÖNETİMİ
• KAMU YÖNETİMİ 

KAMU YÖNETİMİ
ULUSLARARASI LOJİSTİK 

SOSYAL BİLGİLER 
KAMU YÖNETİMİ 

MUHASEBE 
RESTERASYON 

İTHALAT -İHRACAT
MAKİNE

ENDİSTÜRİ ELEKTRONİK 
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA

SİGORTACILIK 
MUHASEBE 

KAMU YÖNETİMİ
İNŞAAT 

DIŞ TİCARET 
DIŞ TİCARET

TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ 
TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ

DIŞ TİCARET

MÜCAHİT MUSTAFA YİĞİVKFYON KOCATEPE ÜNİ.
ANAR ÖZAYDIN 
CANSU İRHAN 
ELİF KIZIL 
KEREM ARSLAN 
DİDEM KURUCAN 
BEGÜM MELTEM ÇELİK 
GÜLDEN GÜNDÜ 
NEVZAT ALTAY

SÜLEYMAN DEMİREL UNI. 
PAMUKKALE ÜNİ. 

BALIKESİR ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 
PAMUKKALE ÜNİ. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 
NAMIK KEMAL ÜNİ.

TURİZM VE SEYEHAT İŞLETMECİLİĞİ 
DIŞ TİCARET 
MUHASEBE

TURİZM VE SEYEHAT İŞLETMECİLİĞİ 
PAZARLAMA 
DIŞ TİCARET 
PAZARLAMA

İŞLETME 
PAZARLAMA 
MUHASEBE 

PAZARLAMA 
MUHASEBE 
MUHASEBE 

İŞLETME 
PAZARLAMA 
MUHASEBE 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

ÖSS BİREY: İstiklal Caddesi No:36 - GEMLİK TEL: 0.224 514 1515
OKS BİREY: Eşref Dinçer Mh. Pazar Cd. Ahmet Semiz İş Mer. GEMLİK • TEL: 0.224 514 68 00



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 = 5135084 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr
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Sattıkları 
fabrikaya haciz 

çıkarttılar
Bursa'da, sattıkları fabrikayı 
kendilerine aitmiş gibi gösterip 
haciz yoluyla mal aldıkları iddia 
edilen 2 fabrikatör kardeş ile bir 
yediemin gözaltına alındı. 3’de

4 milyon 200 bin YTL'ye mal olan Gemlik Derin Deşarj ve Ön Arıtma Tesisleri dün düzenlenen törende hizmete girdi

BUSKİ Gemlik 
İşletme Müdürlü 
ğü’nde düzenle
nen törende konu 
şan Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Gemlik'in 
gelişen ve büyü 
yen bir Bursa'nın 
bir parçası oldu 
ğunu belirterek, 
"Bizim ana hede
fimiz olan 'Marka 
Kent Bursa' pro
jesi kapsamında 
yatırımlarımız 
Bursa’nın

çehresini değiş 
tirdi. Gemlik'i de 
bu çerçevede de 
ğerlendiriyoruz.
dedi. Belediye 
Başkanı Mehmet

Tur gut ise, bu 
proje ile Gemlik 
Körfezi ve kıyıları 
nın daha temiz 
olacağına inandı 
ğını söyledi. 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Karadeniz ısınjyor
NATO’ya bağlı dört savaş gemisinin 

Türk Boğazlarından geçerek Karadenize 
açılması üzerine Rus donanması da Kara 
denize indi.

Gürcistan’ın Güney Osetya saldırması 
nın ardından Kafkaslarda başlayan sıcak 
savaş durmadı.

Rusya, önceki gün Gürcistan egem- 
liğinde bulunan Abhazya ve Güney Oset 
ya’nın bağımsızlığını tanıdı. Devamı 5’de

tekeri Hara da nöbet değişimi
İlçemizde bulunan Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlı
ğı’nda görev değişimi yapıldı. 
Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim 
Merkez Komutanı Topçu Kurmay 
Albay Ömer Cüneyt Akyol yerine 
atanan Topçu Kurmay Albay 
Faruk Gönül, önceki gün 
düzenlenen törenle görevi

devraldı. Törene, İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim Merkezindeki 
subaylar ile üst düzey bir 
generalin katıldığı öğrenildi. 
Basının çağırılmadığı törende, 
Topçu Kurmay Albay Faruk 
Gönül görevine başladı.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.genilikkorfezgazctesi.coni
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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Sattıkları fabrikayı kendilerine ait gibi gösteren 2 fabrikatör gözaltına alındı 

Sattıkları fabrikaya 
haciz çıkarttılar

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Bursa'da, sattıkları 
fabrikayı kendile 
rine aitmiş gibi 
gösterip h£ciz 
yoluylamal 
aldıkları iddia 
edilen 2 fabrikatör 
kardeş ile bir 
yedierriin 
gözaltına alındı. 
Bursa Emndiyet 
Müdürlü.ğü'nden 
alınan bilgiye \ 
göre, 2 yıl öncd,:.

Çelik kasada ne var ne yok gotumiiler
Bursa'da, bir 
işyerine giren 
kimliği belirsiz 
kişi ya da kişiler, 
içerisinde nakit 
para ve çeşitli 
bankalara ait 
büyük miktarlarda

Yurt genelinde mey
dana gelen trafik 
kazalarında 17 kişi 
öldü, 90 kişi yara
landı. Gün içinde 
meydana gelen 
trafik kazalarından 
bazıları ise şöyle: 
Adana'da, İ.K. yöne
timindeki 01 GD 392 
plakalı otomobil, 
merkez Yüreğir ilçe
si Anadolu Mahalle 
si 853 Sokakta 
oyna yan Zehra 
Kızıl'a (2) çarptı. 
Kızıl, olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Ankara'nın Kızılca 
hamam ilçesinde 
Mustafa Kemal 
Bulut yönetimindeki 
50 LA 214 plakalı 
kamyon E-5 karayo 
lunun ilçe girişinde 
sürücüsünün kimliği 
belirlenemeyen 38 
NL 534 plakalı kam 
yonetle çarpıştı. 
Kazada, kimliği tes 
pit edilemeyen kam 
yönet sürücüsü ağır, 
kamyonda bulunan 
Mustafa Kemal Bu 
lut (53), Mustafa Re 
cep Bulut (22), Ah 
met Çolak (12) ise 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı. Yaralılar

Kenan C ile 
İsmail G'ye tekstil 
fabrikalarını satan 
K.F.(40) ile Z.F.(29) 
kardeşler, Osman C. 
ismili kişiye 350 
bin YTL borçlu 
gözükerek borcun 
tahsili için kendi
lerinin olduğunu 
iddia ettikleri 
sattıkları fabrikaya 
haciz çıkarttı.
İcra Müdürlüğü 

çekleri çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi Çalı 
Yolu üzeri Ahıska 
Caddesi'nde bulu
nan bir işyerine 
giren kişi ya da

Kızılcahamam 
Devlet Hastanesi'n 
deki ilk müdahalenin 
ardından Ankara'ya 
sevk edildi.
Kastamonu’nun Han 
önü ilçesinde tuğla 
yüklü Selim Ekim 
yönetimindeki 37 DL 
206 plakalı traktör, 
Gözsökü Mahallesi 
yakınlarında uçuru
ma yuvarlandı. Kaza 
da, sürücü Ekim ile 
traktörde bulunan 
Ali Karagöz ağır ya 
ralandı. Yaralılar Kas 
tamonu Dr. Münif 
İslam Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'dan
Siverek istikametine 
giden ve sürücüsü 
nün kimliği henüz 
öğrenilemeyen 21 
FS 391 plakalı tır, 
yolun 75. kilome
tresinde karşı yön
den gelen Gıyasettin 
S. yönetimindeki 34 
fı 42 plakalı kamyon 
ve Yusuf T'nin kul
landığı 21 FR 908 
plakalı tarım işçi
lerinin bulunduğu 
minibüsle çarpıştı. 
Kazada, aralarında 
çocuk ve kadınların 
da olduğu minibüs 

ekipleriyle hacze 
giden Osman C., 
fabrikadan aldığı 350 
bin YTL'lik kumaşı 
yeddiemin Abdullah 
S.'ye teslim etti. 
Abdullah S?nin 
iplikleri satmaya 
çalıştığı bilgisini 
alan güvenlik 
güçleri, fabrikalarını 
satıp icra tezgahını 
kuran iki kardeş 
ile yediefnin 

kişiler, çelik kasanın 
anahtar kısmını 
kırarak, içindeki 
15 bin YTL nakit, 
çeşitli bankalara 
ait, bin 308 YTL, 
850 YTL, 800 dolar, 
35 bin YTL'lik 

yolcularından Mem 
duh Ebret hayatını 
kaybetti, 19 
kişi yaralandı. 
Eskişehir'de Abdil 
Meşe idaresindeki 
26 PV 958 plakalı 
kamyonet, 71 Evler 
Mahallesi'nde geri 
manevra yaptığı 
sırada Eda Yılmaz'a 
(3) çarptı. Küçük 
çocuk, olay yerinde 
yaşamını yitirdi,’ 1 
sürücü gözaltına 
alındı.
Balıkesir'in 
Bandırma ilçesinde 
Güngör Kıran'ın (63) 
kullandığı 34 MBG 
12 plakalı otomobil, 
Bandırma-Çanakkale 
kara yolunun 8. kilo
metresinde, Zennun 
Kula (32) yönetimin
deki 10 ACU 36 pla 
kalı tırla çarpıştı. 
Kazada, sürücüler 
Kula ve Kıran ile 
otomobilde bulunan 
Mustafa Saçmacı 
(45), olay yerinde 
hayatını kaybetti.
İzmir'den Çanakkale 
yönüne giden Yıldız 
Gezen Özkaraca'nın 
(38) kullandığı 6956 
SC 93 yabancı 
plakalı otomobil,

Abdullah S'yi 
gözaltına aldı. 
Konu hakkında 
Osman C.'nin 
de ifadesine 
başvuran polis, 
2 kardeş ve 
yedimemin'i 

Adliyeye sevk 
ederken; icra yoluyla 
alınan kumaşların 
bir kısmını da 
işyeri sahiplerine 
teslim etti.

çekler, ruhsatlı 
tabanca ve 
tabancaya ait fişek
ler ile 20 bin YTL'lik 
parça senetleri 
alarak kaçtı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Çanakkale-İzmir 
kara yolunun 23. 
kilometresinde ban
kete çarparak devril
di. Özkaraca'nın kız 
lan Ela (3) ve Melina 
(11), kaza yerinde 
hayatını kaybetti. 
Ağır yaralanan sürü 
cü ile otomobildeki 
Emine Demir (50) ve 
Mustafa Güdenler 
(19), Çanakkale Dev 
let Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek 
ilçesinde Çeltik kö 
yünden Siverek ilçe
sine giden Mustafa 
Erkan İzol yöneti
mindeki 06 S 9706 
plakalı otomobil, 
Karakoyun köyü 
yakınlarında şaram
pole yuvarlandı. 
Sürücü Mustafa 
Erkan İzol ile Vahit 
Topal kaza yerinde 
öldü, otomobildeki 
Şeyhmus Aytura, 
Mehmet Ali İzol ve 
Ferman İzol ise 
yaralandı. Siverek 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar, 
burada yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından Diyarba 
kır'a sevk edildi.

Yapılanlara canım sıkılıyor!...
İRAN Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, 

gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Bizim 
ziyaretimiz iş ziyareti.

Türk yetkililer bu mevsimde
İstanbul'da oldukları için İstanbul tayin 

edildi
Bu ziyaretin esas amacı görüşmeler ve 

tahlildir, dedi.
Bu yanıt, neden Anıtkabir'i ziyaret 

etmediği sorusuna verilmişti.
Dışişleri Bakanı Ali Babacan da daha 

önce bu konudaki soruları "yersiz" bul
muştu.

"Böylesine önemli bir ziyaretin, böyle 
ufak tefek detayları, formatı, şurada ola
cakmış, burada olacakmış, bu tartışmaları 

son derece yersiz görüyorum" demişti. 
Aslında Babacan da Ahmedinejad da 

biliyor ki devletlerarası ilişkilerde sem
boller önemlidir.

Diplomasi sadece konuşularak yapıl
maz, semboller, her ülkenin değişmeyen
leri üzerinden de yapılır.

Karşılama ve uğurlamada uygulanan 
protokol kuralları, ziyaret sırasında progra
ma alınan ya da alınmayan yerler sözsüz 
niyet ifadeleridir.

Eğer bunlar "tali nitelikteki ayrıntılar" 
ise neden bu tür ziyaretlerden önce iki 

I tarafın diplomatları günlerce program 
üzerine tartışıyorlar.

Öte yandan Anıtkabir'in, Türkiye Cum 
huriyeti tarihinde özel bir yeri, manevi 
olarak saygın bir yeri var..

İran Cumhurbaşkanı; yerine yakışmayan 
Ahmedinejad ve Dış işleri Bakanı Ali 
Babacan;

Şunu herkesin iyi bilmesi gerekir ki, 
Orası ziyaret edilecek herhangi bir "tur

istik mekân" değil.
Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuru

cusu Büyük Atatürk orada yatıyor ve 
oraya yapılacak ziyaret, aynı zamanda bu 
ülkenin tarihine ve tercihlerine saygının bir 
ifadesidir.

Yılın bu mevsiminde Türk yetkililerin 
İstanbul'da çalışmayı tercih ettikleri ise 
uydurulmuş bir gerekçe.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün böyle 
bir "yazlık çalışma yeri tercihi" olsaydı bu 
daha önceden açıklanırdı.

Nitekim geçmişte böyle olurdu. Cumhur 
başkanları, "yaz dönemi çalışmaları için 
İstanbul'a geldiklerinde" bu Çankaya köş 
kü'nden yapılan bir açıklama ile kamuoyu
na duyurulurdu.

Sayın okurlarım; biliyorsunuz
Kaldı ki Abdullah Gül, Suudi Kralı'nın 

oteline bile gitti, çok hediyeler aldığı söyle 
niyor ama halen açıklanmadı.

Ulusal gazeteler yazıyor açıkla diyor, 
her nedense açıklanmıyor..

Çokta söylüyemiyor lar mı acaba ?
Ahmedinejad geliyor diye Ankara'ya da 

giderdi, buna hiç kuşkum yok!
Koca Türkiye işte bu durumda sayın 

okurlarım..
Gerisini ben yazarken üzülüyor ve 

utanıyorum..

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com ;

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Karadeniz ısınıyor.
Rusya Genelkurmay Başkan 

Yardımcısı General Nogovit 
sin, "Karadeniz, savaş gemisi 
kaynıyor. Montrö’ye göre aza 
mi süre olan 21 gün dolmasını 
bekliyoruz.

Eğer NATO gemileri Karade H 
niz’den çıkmazsa, sorumlu 
Türkiye olur." diyor.
Nogovitsin, Karadeniz’deki NATO gemi

lerindeki füzelerin Kafkaslar dışında 
Baltık’taki St. Peterburg şehrini bile vura
bileceğini belirterek, durumun ciddiyetini 
ve vehametini işaret ediyor.
Avrupa ülkeleri ve Amerika, Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni dağıttık
tan sonra, Yugoslavya’yı da dağıttı.

Orada kendi egemenliklerinde küçük 
küçük devletler oluşturdular.

Bosna bunlara örnektir.
Şimdi Rusya kendi egemenlik böl

gesinde, batıkların ve ABD’nin egemen
liğine girmek isteyen Gürcistan’ın sınır
larında olan iki küçük devletin bağımsız 
lığını tanıyarak, buna adeta misilleme 
yaptı.

Bu bölgenin petrol ve doğalgaz açısın
dan önemli bir bölge olması batıların da 
Rusların da iştahını kabartıyor.

Amerika nerede Gürcistan nerede..
ABD Gürcistan’da sahip çıkmaya kalkı 

yor.
Onun korumasını üstleniyor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

NATO ülkeleri de Gürcistan’ı NATO’ya 
üye yapmak istiyor.
AB bizi kapıda süründürürken, sanki 

Gürcistan Türkiye’den daha modern ve 
demokratik bir ülkeymiş gibi, bu ülkeyi 
AB’ye almaya kalkıyor.

Ruslar tarih boyunca boğazlardan geçip 
sıcak sulara açılma hayallerini kurdular.

Bunun için OsmanlI’yı tehdit ettiler.
Stalin aynı hayalleri sürdürdü.
1936’de imzalanan Montrö antlaşması 

bunun için imzalandı.
Karadeniz’de kıyısı bulunmayan devlet

lerin savaş gemilerinin Karadeniz’e girme
si kurallara bağlandı.

Boğazlar Türkiye’nin egemen
liğine bırakıldı.

Rus Genelkurmay Başkan 
Yardımcısı Nogovitsin’in uyarısı 
bundan.

Siz savaş gemisiyle bir ülkeye 
insani yardım malzemesi 
götürülmesini duydunuz mu?

Bunlar hep işin kılıfı.
NATO’ya bağlı Polonya, Amerikan ve 

Ispanya Savaş gemileri 21 gün süre 
dolduğu halde Karadeniz’i terk etmezse 
ne olacak.

Bilin ki Rusya Türkiye’ye nota çekecek.
Boğazlarınıza sahip çıkın diyecek.
Ortalık geriliyor.
Büyük emperyalistlerin paylaşım kavgası 

içini biz de çekiliyoruz.
Irak’ta olduğu gibi.
Amerika Irak’ı işgal için Türkiye’yi kul

lanmak istedi ama AKP iktidarı tezkerede 
çatladı.

Müttefiklerine geçiş izni verilmedi.
Karadeniz’deki gelişmelere bakınca, 

Türkiye NATO savaş gemilerinin Karade 
niz’e çıkmasına izin vererek bu kez gerekli 
izni sağladı. Bu da Türkiye Rusya arasın
da gerginliğe neden oldu.

ABD Rusya’ya saldırırsa veya sıcak bir 
savaş çıkarsa Türkiye kendini bu savaşın 
içinde bulacak.

Bizim hiç bir çıkarımız olmayan bir 
savaşın içinde olacağız.

Halit BAYRAK

PLAN KOPYA & DİJİTAL RENKLİ BASKI
-OZALİT ÇEKİMİ
-AO PLAN KOPYA ÇEKİMİ 
- CAD PROGRAMLARINDAN ÇIKTI 
- PLOTTER ÇIKTI (EH 1070 HIRI] 
-AO RENKLİ PLOTTER ÇIKTI 
-POSTER BASKI (İç mekan) 
-RENKLİ FOTOKOPİ (A4-A3) 
- FOTOĞRAF ÇOĞALTMA 
-T-SHIRT TRANSFER DASKI 
-SPİRAL CİLTLEME
- PVC SICAK KPLAMA (A4-A3)
- ASETAT VE AYDINGERE RENKLİ BASKI 
- OKOL VE OFİS KIRTASİYE ÇEŞİTLERİ

Hatnidiye Müh. Katlı Otopark altı Yeni Çarşı No: 16 
Tel & Fax: 512 18 57 GEMLİK

BİZDEN FİYAT ALMADAN
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA 
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE

GELİŞEN SERVİS AĞIMIZ, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ 
AYRICA TURASSİST İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ 

UYGUNFİYATIAR YENİ UYGULAMAYA KONULAN
ÖĞRETMENLER, KAMU ÇALIŞANI ARI TRAFİK SİGORTASI SERREST TARİFESİ 

DOKTORLAR VE OYAK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA
AYRICAÜZELİNDİRİMLER UYGUNFİYATVE

DErimusiKlılımıliBlııınu4WlNiı«ıı
DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
Siz DEĞERLİ GEMLİK HALKINA DUYURULUR
Merkez: Orhangazi Od. Katlı Otopark karşısı GENLİK Tel: 513 33 96
Şube: Gürle İş Merkezi No: 24 GENLİK Tel: 514 35 86
Şuhe: Gürle İŞ Merkezi No: 31 GENLİK Tel: 51416 90

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Borsa İl Özel İdaresi 
sahillerdeki kacak yapılaşmayı 

inceleme altına aldı

BursalI memurlathalay eşliğinde 
Ankara'ya yürüyüşe geçti

Bursa il özel i 
daresi, Mudanya 
ilçesinin sahil 
kesimlerindeki 
kaçak yapılaşmayı 
kontrol altına 
alabilmek amacıyla 
bölgede inceleme 
başlattı.
İl Genel Meclis 
Başkanı Nurettin 
Avcı'nın önder
liğinde Esence, 
Söğütpınar, 
Mesudiye, 
Eğerce ve 
Yahçiftlik köylerine 
inceleme gezisi 
gerçekleştirildi. 
Konuyla ilgili 
olarak bir açıklama 
yapan Nurettin 
Avcı, ne tür 
bir yerde çalışma 
yapıldığını 
gözlemlemek, 
yanlış yapmamak 
ve herkesin 
kafasındakileri

şekillendirmek 
adına ziyareti 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Avcı, 
hedeflerinin yasa 
ve yönetmeliklere 
uygun, bittiğinde 
de herkesin 
sahip çıkacağı 
bir planlama 
gerçekleştirmek 
olduğunu 
vurguladı.
İnceleme gezisine, 
Mudanya

Kaymakamı 
Adem Öztürk, 
İlçe Başkanı 
Kadir Kahraman, 
İl Özel İdaresi 
İmar İskan Daire 
Başkanı Yusuf 
Şeremet, Meyve 
Üreticiler Birliği 
Başkanı Fazlı 
Ay doğan ve 
Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
Yusuf Karaca 
katıldı.

BursalI memurlar, 
hükümet ile kamu 
çalışanları arasında 
yürütülen 7. dönem 
toplu görüşmelerine 
katılmak için mani 
ve halaylar 
eşliğinde Ankara'ya 
yürüyüşe geçti. 
Hükümet ile 
kamu çalışanları 
arasında yürütülen 
7. dönem toplu 
görüşmelerinden 
daha iyi netice 
alabilmek için 'Ya 
anlaşma, ya eylem' 
sloganıyla illerden 
başlatılan Ankara'ya 
yürüyüş eylemine 
katılmak için 
Türkiye Kamu-Sen 
Bursa İl Temsilciliği 
Öncülüğünde 
memurlar mani ve 
davul zurna eşliğin 
de çekilen 
halaylar eşliğinde 
Ankara'ya 
yürüyüşe geçti.

| Osmangazi Metro 
İstasyonu önünde 
toplanan Türkiye 
Kamu-Sen üyesi 

memurlar, burada 
halaylar çekip 
maniler okudu. 
Ardından yapılan 
basın açıklaması ile 
görüşmelerden 
güzel bir netice ile 
çıkmaları için Anka 
ra'da sonuna kadar 
mücadeleye devam 
edileceği belirtildi. 
Türkiye Kamu-Sen 
Bursa İl Temsilcisi 
Y. Selçuk Türkoğlu, 
7. dönem toplu 
görüşmelerinin 15 
Ağustos'ta başla 
dığını hatırlatarak, 
kamu çalışanlarının 
mali, sosyal ve 
özlük haklarında 
yapılacak düzen
lemelerin belir
leneceği bu sürecin 
yalnızca kendileri 
değil, aileleri ile 
birlikte 12 milyon 
vatandaşı doğrudan 
ilgilendirdiğini 
söyledi.
Ankara'da haklarını 
almak için mücade
leyi sürdüreceklerini 
belirten Y., Selçuk

Türkoğlu, hükümet
ten de bu konuda 
duyarlı olmalarını 
istedi.
Toplu görüşmelere 
katılmak için Bur 
sa'dan yürüyüşe 
geçeceklerini belir 
ten Y., Selçuk 
Türkoğlu, Balıkesir 
ve Eskişehir’den 
sonra Ankara'ya 
giderek burada 
toplu görüşme 
çadırında haklarını 
sonuna kadar 
arayacaklarını 
sözlerine ekledi. 
Basın açıklamasının 
ardından Bursa'da 
yaklaşmakta olan 
Ramazan ayı nede 
niyle Türkiye 
Kamu-Sen Bursa 
şubelerince 
memurlar arasında 
düzenlenen ve 
'Memurun Ramazan 
(Sahur) Manileri' 
isimli mani yarış
masında dere 
ceye giren ffiahı 
lerde memurlar 
tarafından okundu.

ELEMAN ARAMIYOR ABD silahlarına İncirlik'te el konuldu
Fide üretimi yapan A&B fidanlığın

da çalışmak üzere, çeşitli görevler için 
elemanlar alınacaktır.

1-ZİRAAT MÜHENDİSİ
Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay/bayan elemanlar.
2-ZİRAAT TEKNİKERİ
Gübreleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bil
gisayar kullanmayı bilen veya çabuk 
öğrenebilecek bay/bayan elemanlar.

3- ÜRETİM ELEMANI
Repikaj, ilaçlama ve budama konu

larında çalışmak üzere erkek eleman
lar, üretim, saksılama ve çelikleme 
işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

A&B TARIMSAL IİR. LTD.ŞTİ.
Gemiç Köyü altı Orhangazi/ BURSA

0.533 350 95 41
telefonu arıyarak randevu 

alabilirsiniz.
NOT: İşletmemize servis 
Gemlik’ten kalkmaktadır. 

www.abfidan.com

Adana'da bulunan 
İncirlik Hava 
Üssü'ndeki ABD 
birliklerine ait 
silahlara, tamir 
edilmek üzere 
gönderildikleri 
ABD'den yurda 
geri getirilirken, 
evrak eksikliği 
nedeniyle Adana 
Havalimam'nda 
el konuldu. 
İncirlik Hava 
Üssü'nde konuşlu 
ABD Hava 
Kuvvetleri 39. 
Wing Komutanlığına 
ait, aralarında 
uzun namlulu 
silahların da 
bulunduğu çeşitli 
silahlar, bakım 
sürelerinin dolması 
nedeniyle tamir 
ve onarım için 
ABD'ye gönderildi. 
Genelkurmay 
Başkanlığı ve 
Dışişleri Bakanlığına 
bilgi verilerek yurt 
dışına çıkarılan 
silahlar, ABD 
Hava Kuvvetlerinde 
bakım ve onarım 
yapıldıktan sonra

Türkiye'ye geri 
gönderildi.
Türk Hava Yollan'na 
ait tarifeli uçakla 
İstanbul aktarmalı 
olarak Adana 
Havalimam'na 
gelen 12 ABD 
askerinin silahları 
gümrükten geçirme 
taleplerine gümrük 
müdürlüğü ve 
havalimanı polis 
ekipleri izin 
vermedi. Silahlara, 
yurda girmesi için 
gereken izin bel
gelerinde eksiklik 
bulunduğunun 

tespit edilmesi 
üzerine el konuldu. 
Adana Valisi İlhan 
Atış, yaptığı açıkla
mada, İncirlik 
Hava Üssü'nde 
kullanılan, buradan 
tamir için yurt 
dışına çıkarılan 
silahların yurda 
geri getirilmesi 
sırasında sorun 
yaşandığını 
belirtti.
Sorunun evrak 
eksikliğinden 
kaynaklandığını 
ifade eden Vali 
Atış, “Türkiye'ye 

silahla girebilmeleri 
için gerekli 
belgelere sahip 
olmaları gerekir. 
Ancak evrakta 
noksanlık olmuş. 
Bu konu, havali
manında ABD 
askerlerine 
bildirilmiş, onlar 
kendi komutanları
na, polis ve 
gümrük 
görevlilerimiz 
ise yetkililere 
konuyu aktarmış. 
Evraktaki eksik 
liğin giderilmesi 
için bekliyoruz. 
Bu süreçte, 
muhtelif silahlar 
Adana Gümrük 
Müdürlüğü’nde 
bekletiliyor” dedi. 
Atış, havalimanında 
silahlara el 
konulması 
sırasında Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkilileri ile 
ABD askerleri 
arasında gerginlik 
yaşandığı iddi
alarının gerçeği 
yansıtmadığını 
bildirdi.

http://www.abfidan.com
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HALİT DSLU 
İNŞAAT’t» 

SATILIK DAİRELER

ÇİZİYORUM

3+1,156 m2 Dublex 
3+1,153 m2 Daire 
2+1,100 m2 Daire

Tel: 0 532-513 2012

KİHÂLIK DAİRE

MANASTIRDA 2+1 
ASANSÖRLÜ - KALORİFERLİ 

KİRALIK DAİRE 
i; GSM: 0.535 691 92 60

SATILIK DÜKKAN
! DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

1N01U CADDE GİRİŞİNDE 
60 M2SATILIK DÜKKAN

Tel: 0 532 367 86 41
ELEMAN ARANIYOR

. FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK KAYNAKÇI 

USTASI ARANIYOR 
Tel: 514 00 60

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ LİSE MEZUNU, 

VVORL-EKCELL 
PROGRAMLARINA HAKİM, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
EHLİYETİ OLAN, 

SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN, 
ERKEK SATIŞ PAZARLAMA 

ELAMANI ALINACAKTIR
(1 adet fotoğraf ile şahsen başvurulması gerekmektedir.)

TURFAN SAN. LTD. ŞTİ.
TEL: 514 28 06

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
HANCOCK 
LANETLİ RUHLAR

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te bulonan fabrikamızda 

çalıştırılmak üzere 
LİSE MEZUNU 

BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 
ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ve MAOEN MÜHENDİSİ, 

VASIFSIZ RAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR.

VERONA MERMER SAN. 
Tel: (0.224) 514 20 2C 

(Rezervasyon 
Tel:51J33 21)

14.00 - 16.00 - 19.00
14.00 -16.00
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Beneklerde aşırı 
ağlamana dikkat Oruç tutulması riskli beş hastalık

Ailelerin sürekli 
ağlayan bebek
lerinin aç Olduğunu 
düşünerek erken 
dönemde ek gıdalar 
verme hatasına 
düştüğünü 
söyleyen Anadolu 
Sağlık Merkezi 
Ataşehir tip 
Merkezi Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Sevim Gülbaş, 
aileleri bu hataya 
düşmemeleri 
konusunda uyardı. 
Dr. Sevim Gülbaş, 
"Kolik ağlaması 
15 gün - 3 ay 
arasındaki sağlıklı 
bebeklerde, özellik
le öğleden sonra 
akşam saatlerinde 
ani başlayan ve 
saatlerce süren 
ağlamalardır. Bu 
ağlamalar 6-9 aylığa 
kadar sürebilir. 
Kolik bebeklerin 
ağlarken yüzleri 
kızarır, karınları 
şiş ve gergin olur. 
Bebek ağlarken 
bacaklarını 
karnına doğru 
çeker. Ayakları 
da soğuktur.
Bu durum bebek
lerin yüzde 1Ö- 
40'ında görülür. 
Sebepleri tam 
olarak açıklana

mamıştır. Ancak 
beslenme tekniğin
deki hataların, 
hava yutmanın, 
alerjik nedenlerin 
ve psikolojik 
faktörlerin rolü 
olabileceği ileri 
sürülmektedir ve 
bu durumun 
bebeğe herhangi 
bir zararı bulunma
maktadır. Kolik 
bebeğin dik ve 
yüzü omuza gele
cek şekilde tutu
larak, sırtına 
hafif masajla 
gaz çıkartmasına 
yardım edilebilir. 
Kucakta taşımanın, 
aşırı uyarıdan 
kaçınmanın, 
karnına sıcak 
havlu uygulamanın, 
müzik dinletmenin 
ağlama süresini 
kısalttığı 
bildirilmektedir.
Bebeğin fizik 
muayenesi 
yapılarak organik 
birnedenin 
olmadığından 
emin olunmalıdır. 
Ateş, kusma, 
kanlı dışkılama 
gibi durumlarda 
hemen bir uzmana 
götürülmesi 
gerekir" diye 
konuştu.

Uzmanlar, Ramazan 
ayında oruç tutmaya 
niyetlenen kalp, böb 
rek, şeker, karaciğer 
ve rahatsızlıkları 
devam eden mide 
hastalarının tedavi
lerini aksatacak 
olmaları nedeniyle 
oruç tutmalarının 
sakıncalı olduğunu 
söyledi. İzmir Tepe 
cik Eğitim ve Araştır 
ma Hastanesi 
Dahiliye ve Gastroen 
teroloji Uzmanı Dr. 
Coşkun Yıldız, oruç 
tutmaya niyetlenen 
fakat rahatsızlıkları 
devam eden hasta
ların Ramazan ayı 
gelmeden mutlaka 
bir hekim kontrolün
den geçmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Ramazan'ın bu sene 
aşırı sıcaklara rast
ladığını hatırlatan 
Uzman Dr. Coşkun 
Yıldız, bu durumun 
mide hastalarını da 
ha olumsuz etkileye
ceğini belirterek, 
"Mide problemleriyle 
sık karşılaşabilirler. 
Mide kanaması, 
ülserlerinin artması 

| gibi istenmeyen 
durumlarla karşılaş
mamaları için Rama 
zan başlamadan 
kontrol olmalarında 
fayda var. Bunun 
dışında genel olarak 
bol sıvı tüketilmesi 
gerekiyor. Özellikle 

iftardan sahura ka 
dar geçen süre içe 
risinde. İftarda yağlı 
yemekleri fazla m*1 - 
tarda yememelerini 
öneriyoruz.
Oruçlarını açtıktan 
sonra, bir müddet 
dinlenip, yemeğe 
yavaş yavaş devam 
etmelerini öneriyo 
ruz. Yemekleri daha 
çok sıvı nitelikle 
gıdalardan tercih 
etmelerini, kızart
malardan, yağlardan 
uzak durmalarını 
istiyoruz" dedi. 
Ülser kanaması 
geçirmiş olan hasta
ların eğer şikayetleri 
devam ediyorsa 
kontrolden geçmele 
ri gerektiğini belirten 
Yıldız, ülseri tama
men iyileşmeyen 
hastalara ise oruç 
tutmalarını tavsiye 
etmediklerini söyle
di. Bu dönemde ağrı 
kesici kullanımının 
sık olduğu bilgisini 
veren Yıldız, hasta
lardan ağrı kesici 
kullanmamalarını 
istedi.
"AŞIRI SICAKLARA 
DİKKAT"
Oruç tutacak yaşlı 
hastaları da aşırı 
sıcakların yaşandığı 
bu günlerde dikkatli 
olmaları konusunda 
uyaran Yıldız, "Çok 
yaşlı hastalarımızın 
genel durumları iyi 

olsa bile yandaş 
hastalıkları ve hava 
ların çok sıcak olma 
sı nedeniyle kalp 
krizi riskiyle karşı 
taşmamaları için 
onlara da oruç tut
malarını çok tavsiye 
etmiyoruz" dedi. 
"KARACİĞER 
HASTALARI 
TUZDAN UZAK 
DURMALI", 
Karaciğer hasta
larının sıvı ve tuz 
atımına dikkat 
etmeleri gerektiğini 
söyleyen Yıldız, 
şunları söyledi: 
"Karaciğer hastaları 
bizim için çok önem 
arz ediyor bu dönem 
içerisinde. Bu hasta
larımızın da sıvı alı 
mına ve tuz tüke
timine dikkat etme 
leri gerekiyor. Çok 
aşırı tuz alırlarsa 
ödem çok oluyor. Bu 
nedenle gün içerisin 
de rahatsızlıkları 
daha da artabilir. Tuz 
ahmını kısıtlamala 
rında büyük fayda 
görüyorum.". 
"ÖĞÜNLERİ 
ZAMANA YAYIN" 
Oruç tutan hasta
ların yemeği sahura 
kadar yaymaları 
gerektiğini ifade 
eden Yıldız, 
"Yatmadan önce 
de ağır yemek 
yememelerini öne 
riyoruz.

Yedikten sonra 
en az 1-2 saat din
lenmelerini, daha 
sonra yatmalarını 
tavsiye ediyoruz. 
Özellikle kalp ve 
şeker hastalarının 
bu dönemde diyet
lerine daha fazla 
dikkat etmeleri 
gerekiyor. Tuzsuz 
yemek yemeleri 
gerekiyor" diye 
konuştu.
"SİNDİRİMİ ZOR 
GIDALARDAN 
UZAK DURUN" 
Ramazan'da 
sindirimi zor gıdalar
dan mutlaka uzak 
durulması gerek
tiğine dikkat çeken 
Uzman Dr. Yıldız, 
çorba, meyve türü 
gıdalara yönelmek 
gerektiğini kaydetti. 
Özellikle yağlı, 
hamur işi gıdalar
dan, kızartma 
çeşitlerinden 
kaçınılması 
gerektiğini ifade 
eden Yıldız, 
"Türk mutfağı 
çok zengin, 
yemeklerimiz, 
tatlılarımız çok 
güzel ama bunları 
bıznastâıarımıza 
çok tavsiye 
etmiyoruz ya 
da nefislerini 
köreltecek şekilde 
alıp idare etmelerini 
öneriyoruz" 
şeklinde konuştu.

i 
<

IVI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5-14 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

I

i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

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

METRO) 513 12 12
, Aydıni 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

H
B

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
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 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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İNCİ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No:5 

Tel: 5130164 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3148 
FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 86. yıldönümü bugün tüm yurtta törenlerle kutlanacak

Büyük zaferi kutluyoruz
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 86. yıldönümü bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde coşkulu törenler ile kutlanacak. İlçemizdeki törenler saat Od.oo’da Atatürk Anıtı’na çelenk 
konmasıyla başlayacak. Garnizon Komutanlığı saat 09.30 ile 10.30 arasında tebrikleri kabul edecek. İskele 
Meydam’ndaki törenlere saat H.oo’de başlanacak. Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı, 

f askeri birliklerin, okulların, resmi ve özel kuruluşlar ile halkın bayramını kutlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal 
' Marşı’nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Törenler, Zafer 
* Günü Yelken Kupası ödül törenin ardndan köpekli timlerin gösterileri ve geçit töreni ile sona erecek.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
30 Ağustos 2008 Cumartesi ttwtt.ge111likkurfe4gazelesi.com 25 Ykr.

Ramazan 
pazartesi günü 

başlıyor
İslam aleminde 11 ayın sultanı 
olarak adlandırılan Ramazan ayı 
yarın akşam sahura kalkılarak, 
pazartesi gününden itibaren başlı 
yor. Müslümanlar, bir ay boyunca 
oruç tutarak, ibadet edecekler.

İnternette oluşturulan dayanışma grubunun düzenlediği toplantıda konuşan Umurbey Belediye Başkanı kararını açıkladı:

lıiMıılııiıılıiıııiiı’
Umurbey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, önceki akşam İskele 
Meydam’ndaki Gurup Aile Çay Bah 
çesi’nde yapılan toplantıda, Gem 
lik’ten Belediye Başkanlığı için aday 
olacağını açıkladı. Güler, yaptırdığı 
ankette başkan adaylığı için isimleri 
geçen 9 aday arasında yüzde 31.3 ile 
en çok oyu aldığını belirterek, “Bu 
sonuça göre ben de kayıtsız kala
mazdım.” dedi. Güler, Ramazan Bay 
ramı’nda hangi partiden aday olaca 
ğını açıklayacak. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri__guler@hotmail.com

Büyük kurtuluş
Bugün, yurdumuzu işgal eden Yunan 

askerlerinin bozguna uğratılarak, yurt 
topraklarından kovulduğu büyük Zafe 
rin 86. yıldönümü.
Birinci Dünya Savaşı sonrası imzala 

nan Sevr Antlaşması ile OsmanlI İmpa 
ratorluğu sınırları yeniden belirlendi.

Devamı sayfa 5’de

Demokrat Parti İlçe Başkanı Meh met 
Hamaloğlu, yönetim kurulu ile birlikte 
yaptığı basın açıklamasında, Belediye 
hizmetlerini eleştirerek, geçtiğimiz hafta 
yapılan Siyah Altın Zeytin Festivali ile 
Belediye Başkanlığı’nın son günlerde 
başlattığı seçim yatırımları ile ilgili 
görüşlerini açıkladı. Haberi sayfa 4’de

ttwtt.ge111likkurfe4gazelesi.com
mailto:kadri__guler@hotmail.com
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Sistem., performans., 
organizasyon... rekor..

Spor;
Evrensel kültürün bir parçası, dünyada 

dili, ırkı, dini farklı insanları birleştiren 
önemli bir araç.

Dünya barışına katkı sağlıyor..
Fiziksel yararları var.
İnsanların ruhsal sağlığını olumlu etki 

liyor.
Spor; kollektif bir uğraşı olduğu için 

insanlar arası ilişkilerin gelişmesine ve 
toplumsal katılımın artmasına zemin oluş
turuyor..

Bir de özgürlük bilincinin yerleşmesine 
olanak sağlıyor.

Sporun gelişen genç insanlar için de 
sayısız yararları var;

Liderlik, hoş görü, arkadaşlık, iyiyi, 
doğruyu ve güzeli takdir etme gibi alışkan- I 
lıklar kazandırıyor..

İş gücünü arttırıyor..
Bireyi topluma hazırlıyor.
Bedensel ve ruhsal eğitim aracı.
Özgüven duygusunu geliştiriyor.
İş, görev ve meslek sorumluluğu 

kazandırıyor.
Yeni gün ve faaliyete istekli başlamayı 

sağlıyor, toplumların eğitim ve kültür 
düzeyini arttırıyor.

Sporun kişiler arasında iş birliğini ve 
dayanışmayı da arttırdığı da bir başka 
yararlı etken..

Ancak spor bazılarına göre boş, 
bazılarına göre ise üretken olmayan nefret 
le bakılan ve gereksiz bir uğraşı..

Bizim belediye başkanını hangi yere 
koyacağız spor konusunda..

Sayısız yararı olan spora, bizim başkan 
hangi gözlükle bakıyor..

Yaklaşık 5 yıldır yazı yazıyorum..
2 dönemdir de Gemlik aynı siyasal irade 

tarafından yönetiliyor
Ben hiç başkanın Gemliksporla ilgili 

olumlu bir adım attığına tanık olmadım..
Pardon..
Bugüne dek 11 000 YTL'lik bir katkısı 

var..
Onuda böbürlene böbürlene söylüyor..
Ama biz diğer ilçe belediyelerinin spora 

yaptığı katkıları duyunca gözümüz faltaşı 
gibi açılıyor..

Trilyona varan destekleri duydukça 
hayret ediyoruz ama kıskançlık da duyu 
yoruz..

Bursa'daki belediyelerin çalışmalarına 
bakıyoruz..

İzmir'de, Eskişehir'de belediye başkan- 
larının spor ve gençlikle ilgili çalışmalarını 
okuyoruz duyuyoruz..

Yeni spor alanları açıyorlar..
Spor kulüplerine gerek fiziksel olarak 

gerekse ekonomik olarak destek oluyor
lar..

Ama Gemlik'te..
Gençlerin spor yapabilecekleri alan 

sayısı kaç ..
Birinci kordonda spor alanları var..
Gemlik Stadı'nın yanında antrenman 

sahası var..
Başka...
Benim aklıma gelmiyor..
Eskiden mahalle aralarında top oynaya

cağımız yerler vardı..
Şimdi o alanlar da çarpık çurpuk evlerle 

doldu..
Gemlik'in..
Ciddi.. Tutarlı.. Anlayışlı..
Düşünceleri genç..
Yerel yöneticilere gereksinimi var..
Yoksa..
Top ortada kalıyor..

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçenin çeşitli yer
lerinde başlayan 
asfalt, yol ve 
tretuvar çalış
malarını gezen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
meclis üyeleri de 
destek verdi.
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Hürriyet 
Caddesi ile bu cad 
deye bağlı tüm 
sokaklar ile Celal 
Bayar Anadolu lisesi 
önünde başlayan 
çalışmaları meclis 
üyeleriyle birlikte 
gezen başkan 
Turgut, bordür 
ve parke döşeme 
yapan Altınbaş 
firmasının yetkili 
lerinden bilgi aldı. 
İlçe içinde 36 bin 
metrekare yani 36 
kilometre uzun
luğunda tretuvar 
çalışması yapılmak
ta olduğunu 
söyleyen başkan 
Turgut, asfalt çalış
malarıyla birlikte 
yaklaşık bir milyon 
YTL'lik yatırım 
olduğunu bildirdi.

' BELEDİYE 
I HİZMET 

BİNALARI BİTİYOR 
Belediye meclis 
üyeleriyle birlikte

odun depolarının 
karşısında yapılmak
ta olan Belediye 
Hizmet Binaları 
inşaatını gezen

başkan Turgut, 
ramazan bayramı 
sonrasında buranın 
da açılışını yapacak
larını söyledi.

Çevre düzenlemesî 
yapılan belediye 
hizmet binalarında 
tüm teknik birimler 
yer alacak.

1
ı I ! 
I
i
I iI

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGRGC BROKERİ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
__________Kayıkhane’de eşyalı talebeye Kiralık ev (Deniz kenarı)_________  

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

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

i 
I I ı ı s

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

K.Kurrıla 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.
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İnternette oluşturulan dayanışma grubunun düzenlediği toplantıda konuşan Umurbey Belediye Başkanı kararını açıkladı:

"M Mm iıMıjım İM YkiYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2009 yılında yapıla
cak olan Belediye 
seçimlerine hazır
lanan Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Gurup Çay 
Bahçesi’nde halka 
açık yaptığı tanıtım 
toplantısında, Gem 
lik Belediye Başkan 
lığı görevine talip 
olduğunu açıkladı. 
Bine yakın kişinin 
izlediği Güler'i tanı
tan toplantıda, inter
nette Fatih Mehmet 
Güler’i Gemlik 
Belediye Başkanı 
olarak görmek 
isteyen grubunun 
sözcüsü, "Belediye 
Başkan adayımız" 
diye anons yapması 
dikkat çekti. 
İnternette oluşturu
lan bir gurubun 
üyelerinin organize 
ettiği ve Umurbey 
ile Gemlik CHP İlçe 
teşkilatı destekli 
tanıtım toplantısın
da, Umurbey 
belediye başkanlığı 
için aday olduğu 
1998 yılından bu 
yana beldede yaptığı 
çalışmalardan 
örnekler veren Güler, 
alkışlar arasında 
yaptığı konuşmasın
da, "Sizler arkamız
da olduğunuz sürece 
başaramayacağımız 
hiçbir iş olamaz. Biz 
Umurbey'de farklı 
partilere mensup 
insanların kavgasını 
yok ettik ve farklılık 
yarattık." dedi.

BİLBOART'LARA 
YAZMADIK 
Farklarının önce 
insan diyerek çıkmış 
olmalarından kaynak 
landığını öne süren 
Güler, "Biz Umur 
bey'de yaşayan in 
sanları sevdik. Biz 
Bilboart'lara 'Umur 
bey’i çok seviyoruz' 
diyerek yanına 
resmimizi koymadık. 
Biz işimizi gönüllü 
olarak yaptık, far 
kımızda buradan 
kaynaklanıyor.
Sizlerin karşısına 
çıkmadan önce 
herkese teşekkür 
ediyorum. Ekibime 
şükranlarımı sunu 
yorum. Onlar olma 
saydı ben olmazdım" 
diyerek birlikte 
çalıştığı ekibin

ne kadar farklı 
olduğunu gösterdi. 
Yaptıkları tek şeyin 
işlerini iyi yapmak 
olduğunu da belirten 
Güler, adaylığı için 
"Herkes konuştu, 
ben konuşamadım. 
Umurbey'deki 
işlerimi Ağustos 
ayı sonuna göre 
bitirmek üzere 
hazırladım. Ay 
sonunda sizlerin 
arasındayım. 
Gemlik'in değişik 
rnanaiieierinde 
1050 denek üzerinde 
anket yaptık. Başkan 
adaylığı için isimleri 
geçen 9 aday üze 
rinde en çok oy 
yüzde 31.3 ile Fatih 
Güler çıktı. En yakın 
oy alan adaya ise 
yüzde 9 çıktı.
Bu sonuca göre 
bende kayıtsız 
kalamazdım, 
içinizi rahat tutun" 
dedi.

ilik Belediye Başkanlığına adaylığını koyacağını açıkl 
Fatih Mehmet Güler konuşmasında sık sık alkışlandı.

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

^SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal C od de sİ Bora SoKaK No : 3/B GEMLİK

GEMLİK 
BELEDİYESİNE 
TALİBİM
Açık ve net olarak 
Gemlik Belediye 
başkanlığı görevine 
talip olduğunu açık
layan Fatih Mehmet 
Güler, bunun hangi 
partiden olacağını 
Eylül ayı içinde muh 
temelen de ramazan 
bayramında ismi ge 
çen partiye geçerek 
netlik kazanacağını 
söyledi.Güler, açıkla
masında “/Ve oıürsa 
olsun, ben sîzlerle 
birlikte Gemlik 
Belediye yönetimine 
talibim. Hep birlikte, 
halkımızın desteğiyle 
talibim. Hangi parti 
ye geçmem deniliyor 
sa, vatanın bölün
mez bütün olduğunu 
kabul etmeyen, bay 
rağımıza saygı gös 
termeyen ve bu dü 
şünceleri mahkeme 
ce tasdiklenmiş bir 

Kİ

partinin adayı ola
mam. Laiklik karşıtı 
odakların merkezi 
olmaktan hüküm 
giymiş bir partinin 
de adayı olamam. 
Yine demokrasinin 
çarklarını hiçe saya 
rak yalnızca ben güç 
lüyüm, ben yaparım 
diyerek belde bele 
diyelerinin kapatılma 
sı kararını alan bir 
partinin adayı da 
olamam" dedi.

ÇÖPLÜK ÜZERİNDE 
SİNEK OLAMAYIZ 
Gemlik'in geleceği 
ne, kendilerinin gele
ceğine, çocuklarının 
ve torunlarının gele
ceğine karar verme 
nin halkın elinde ol 
duğunu vurgulayan 
Güler, "Türkiye cum 
huriyetinin demok 
ratik, laik bir hukuk 
devleti oluduğuna 
inanan, vatanımız 
içinde yaşayan bü 
tün vatandaşlarımı 
zın milli ve manevi 
değerlerine saygı 
duyan, toplumun 
çıkarını kendi çıkarı 
nın üzerinde tutan 
her düşünce bizim 
siyasi sınırlarımız 
içindedir. Bu sınırlan 
içindeki hiç kimse ile 
sorunumuz olamaz. 
Çöplüklerin üzerinde 
ki sinek olmamalıyız. 
Biz bal arısı olmalı 
yız. Biz üretken ve 
insanlığa hizmet 
eden bir arı olmalı 

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraI1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

yız" şeklinde 
konuştu.
Güler, konuşmasının 
sonunda ise 
aydınlık insanlarla, 
bütün engelleri 
aşarak ışığa 
kavuşacakları 
mesajını verdi.
Toplantıdan 
çıkanlara Türk 
bayrağı ve 
tanıtım broşürleri 
dağıtıldı.

Utanç duydum!...
Sizlere öyle bir şey yazacağım ki, damar 

larında Türk kanı taşıyan herkesin içi 
sızlayacak, olaya isyan edecek..

Ankara Keçiören’de belediye zabıtası 
içki satan bir büfeye gece yarısı baskın 
yapıyor.

Zabıtası’nın iddiasına göre içki satan bu 
büfenin o saatte kapalı olması gerekiyor..

Tartışma çıkıyor, belediyeciler ellerinde
ki sopalarla büfeciyi dövüp, hastanelik 
ediyorlar...

Bu büfenin Başbakanın konutuna yakın 
olduğu, bundan dolayı zabıta celalleniyor..

Olayın görüntüleri tüm televizyonlarda 
yayınlandı..

Gazetelerde hem haber hem de yorum
lar yayınlandı..

Bütün bunlara rağmen hiçbir savcı 
harekete geçmiyor.

Ne belediye hakkında ne dayakçı zabıta 
hakkında tek bir işlem bile yapılmıyor. 
Olay kapatılıyor..

Aradan 15 gün geçtikten sonra Ameri 
ka'nın Ankara Büyükelçiliği olaya el koyu 
yor.

Yetkililerden bilgi istiyor ve Amerikan 
yönetiminin bu konuda girişimde bulu
nacağını bildiriyor.

Ve Amerika devreye girdikten sonra 
savcılarımız uyanıyor, acele bir soruştur
ma başlatılıyor.

Niye Amerikan elçiliği derseniz, oradan 
alışveriş yapıyorlarmış deniyor..

Şimdi bu ülkeyi sevdiğini söyleyen, 
damarlarında Türk kanı akan herkese, 
insanlara sormak istiyorum

Hiç mi içiniz sızlamıyor?
Bizler bu kadar mı hafife alınıyoruz
Kafamıza çuval sarılalı daha yeni yıl 

geçti..
Zaman zaman yaşadığımız olaylar sonu

cu “Acaba Türkiye Türkiye’den değil de 
başka yerden mi, Amerika’dan mı yönetili 

ı yor” diye içimizden geçirmiyor muyuz?
Ama bu duygunun uyanmasıyla birlikte 

silkinip “Ben Türk oğlu Türküm, Olmaz 
öyle şey” diyorum.

Böyle bir düşüncenin zihnimize bulaş
masından ötürü kendimden bile utanıyo
rum..

Ben bu yaşımda bunları kabullenemiyo
rum...

Ancak olayın saklanacak bir tarafı yok
tur.

Bir dayak olayına 15 gün hiçbir şey yap
mayacaksınız sonra devreye Amerika gire
cek ve soruşturma başlatacaksınız.

Türkiye Cumhuriyeti savcıları herkesin 
gözü önünde yaşanan çok çirkin bir olayı 
soruşturmak için Amerika’dan talimat bek
ler hale mi geldi yoksa?

Hayır, hayır ben yanlış düşünüyorum, 
olmaz böyle şey.

Bu yazıyı yazmaktan bile utanç duyuyo
rum.

mailto:ozcanvuraI1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Prof. Dr. Hecdet Hacıoğlu 

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
oluşturulan 
"Gemlik Gönülüleri 
Derneği" Gemlik 
için tanıtım toplan
tılarına başladı. 
Metin Beytüzün'ün 
başkanlığını 
üstlendiği Gemlik

Derneği, Mert Çay 
Bahçesinde 
düzenledikleri 
"Yeni Gelişmeler 
ışığında turizm ve 
Gemlik" konulu 
konferans 
gerçekleştirdi. 
Balıkesir 
Üniversitesi eski 
Rektörlerinden 
Prof. Dr. Hecdet 
Hacıoğlu'nun 
konuşmacı olarak 
katıldığı konferansın 
açış konuşmasını 
yapan Dernek 
Başkanı Metin 
Beytüzün, Gemlik'in 
farklı ve güzel bir 
kent olduğunun 
bilincinde olduk
larını ve bu ilçeye 
gelen birinin 
yeniden gelmek 
için can atacağı 
hizmetlerin yapıl
ması gerektiğini 
belirterek, 
tanıtım anonsu 
yaptırmayan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
çattı. Beytüzün,

Metin Beytüzün 
"Hedefimiz hiç 
kimse değil. 
Gemlik'i layık 
olduğu yere 
getirmek istiyoruz. 
Tanıtıcı pankart 
astık, indirdiler. 
Anons istedik yap
tırmadılar. Bunu 
değerli halkımıza 
havale ediyorum.

gider ama 
Gemlik kalıcıdır. 
Yapamıyorsan 
gidersin" 
diye konuştu. 
Konferansa 
katılan Büyükşehir 
Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri 
Yalın'da yaptığı 
konuşmada, 
turizmin bir 
şehrin gelişmesinde 
en büyük etken 
olduğunu belirterek 
"Gemlik için bu 
yönde yapılan 
tanıtıcı konferansın 
hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi. 
GEMLİK ÇOK 
ÖNEMLİ YER 
Gemlik'in 
kendisinde çok 
önemli bir yer 
tuttuğunun altını 
çizen konuşmacı 
Prof. Dr. Hacıoğlu, 
sevdalarının 
Türkiye için 
olduğunu söyledi. 
Dünyadaki ve 
ülkemizdeki turizm

Sabri Yalın 
yatırımları hakkında 
bilgiler veren 
Hacıoğlu, "Turist 
temiz bir çevre, 
temiz bir deniz ve 
güvenirlilik arar. 
Bugün dünyada 
900 milyon insan 
seyahat edip 750 
milyon dolar 
harcıyor. Her 
turizm Keııerı pay 
kaparken ülkemiz 
ne yazık ki geç 
kalıyor. Ama 
üzülmeyelim 
çünkü bizim çok 
güzel yerlerimiz 
var, buraları talan 
etmeden turizme 
açmalıyız" dedi. 
Turizmde öncelikli 
olarak insana 
yapılacak yatırımın 
önemli olduğuna 
değinen Hacıoğlu, 
"Gemlik ve 
Bursa'yı turizme 
hizmet veren 
şehirler arasına 
sokmalıyız. Bugün 
ülkemizde 1.5 
insan bu sektörde 
çalışıyor, bir o 
kadarda dolaylı 
çalışanla birlikte 
3 milyon insan 
turizmden ekmek 
yiyor" dedi. 
Hacıoğlu, açıkla
malarında ayrıca 
turizmin çevre 
sorunlarının da 
çözümlenmesinde 
büyük rol oynadığı 
nı belirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
DP İlçe Başkanı Meh 
met Hamaloğlu, yap
tığı basın açıklama 
sında, Belediye hiz 
metlerini eleştirdi. 
DP İlçe yönetiminin 
yeni binasında yöne
tim kurulu ile birlikte 
basınla kahvaltı ya 
pan Mehmet Hamal 
oğlu, toplantının bir 
amacının da geçtiği 
miz hafta yapılan 
Siyah Altın Zeytin 
Festivali ile Belediye 
Başkanlığının son 
günlerde başlattığı 
seçim yatırımları ile 
ilgili görüşlerini ka 
muoyu ile paylaşmak 
olduğunu söyledi. 
Adında sadece Zey 
tin kelimesi geçen 
ancak Gemlik için 
hayatı önem taşıyan 
zeytin ve zeytinyağı 
ili ilgili tek bir soru
nun tartışılmadığı, 
masaya yatırılmadığı 
adı festival olan bir 
konserler dizisini 
geride bıraktıklarını, 
ancak belediye baş 
kanının her zaman 
başarı ile yaptığı tri 
bünlere oynama işini 
yine sahneleyerek 
vur patlasın çal oyna 
sın politikasını de 
vam ettirmekte oldu 
ğunu öne süren 
Hamaloğlu, açıkla
masında "Tamamen 
magazinsel bir görün 
tü ile göz boyamaya 
dönük bir tavır sergi 
lenerek Gemlik halkı 
her zaman olduğu 
gibi kandırılmaya 
devam edilmiştir. Bu 
kadar masraf karşılı 
ğında akıllarda sade 
ce sayın belediye 
başkanının sanatçılar 
gibi afişlerde yer aldı 
ğı görüntüler kalmış 
tır. Asıl sorulması 
gereken sadece Sibel 
Çan'a verilen 115.000 
YTL+KDV ücretin 
hangi sponsor şirket 
tarafından ödendiği

vatandaşlarımızın bu 1
sıkıntılarının bitmesi 1
için seçim zamanını 
beklemelerimi gereki 
yordu. Belediye 
bütçesi içinde küçük 1 
bir miktar tutan bu 
ihalenin yıllar önce I 
çoktan yapılması 
gerekirdi. Sayın baş 
kan çıkmış olduğu 
televizyon progra 
mında Gemlik bele 
diyesinin kırk milyon 
YTL parası olduğunu 
söyleyerek bununla 
övünmektedir. Bu 
durum övünülecek 
bir durum değildir. 1 
Gemlik halkının daha 
rahat yaşayabilmesi 
için harcanması gere 
ken paralar harcan- I 
mamış, sorunlar halı 
nın altına süpürü 
lerek iş yapılmadan 
yan gelip yatilmıştir. 
Belediye başkanlığı 
nın yan gelip yatma 
yeri olduğu düşünül 
müştür. Yapılan ve 
sayılan eserler katlı 
otopark, kültür 
merkezi ve yarım 
çarşı inşaatı ile 2,5 
adette kalmaktadır 
Kısaca 9,5 yılda 2,5 
kalıcı eser yapılmış 
tır. Gemlik belediye 
sinin fıskiye gibi, 
sosyal yaşam merke 
zi gibi gösterişe da 
yalı yatırımlar yerine 
şehrimizin acil 
çözüm bekleyen 
sorunlarına el 
atmasını beklemek 
faydasızdır.
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
olarak seviyeli muha 
lefetimizi bugünden 
sonra daha etkili ı 
olarak sürdürmeye 
devam edeceğimizi 
herkesin bilmesini 
istiyoruz. Bundan 
sonra Gemlik'te artık 
git gel Navodarı 
altı saat mantığının 
prim yapmayacağını 
her fırsatta kamu 
oyu ile paylaşacağız" 
dedi.

nin bilinmesidir.
Hangi firma bu kadar 
yüksek bir ödemeyi 
ne karşılığında yap
mıştır. Bu şirketin 
Gemlik Bele diyesi ile 
her hangi bir iş ilişk
isi, ruhsat alma, imar 
durumu gibi bir bağ 
lantısı var mıdır. Bu 
konuda yetkililerden 
bir açıklama bekle
mekteyiz. Örneğin BP 
petrolleri girişinde 
yapılan üst geçidin 
ruhsat işlemi tamam
lanmış mıdır?
Gemlik Körfezine üç 
adet fıskiye yapıla
cağını öğrendik. De 
niz ortasına 18 adet 
fora kazık çakılarak 
yapılacak bu işin 
maliyetinin oldukça 
yüksek olaca ğını 
tahmin etmekteyiz. 
Belediye başkanı ile 
mimar arkadaşlarının 
sorunlarını görüşmek 
üzere belediye binası 
na giden Mimarlar 
Odası temsilcisinin 
ahbap çavuş, dayı 
yeğen ilişkisi içersin 
de bu projeye ve baş 
kanın yapmış olduğu 
tüm projelere mimar
lar odası olarak des 
teklediğini açıkladı. 
Akademik bir kuruluş 
olan Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği, 
Gemliğin acilen çö 
züm bekleyen çarpık 
yapılaşma, İstiklal 
Caddesinde günün 
her saatinde tıkanan 
trafik, cadde ve 
sokakları otoparka 
dönmüş bir Gemlik 
varken sorunlar dağ 
gibi dururken tama
men gösterişe dayalı 
bu yatırım hakkında 
bu şekilde görüş 
belirtilmesidir. Fıski 
ye uğruna harcana 
cak olan parayla 
Gemlik için acil çö 
züm bekleyen sorun
lardan bir tanesi bir 
an önce çözülebilirdi. 
Dokuz yıldır yapılma 
yan yollar yapılıyor,

RAMAZAN AYININ BAŞLAMASINA 2 GÜN KALDI 
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 
ve EKONOMİK İMSAKİYELERİ RRŞJL UlotjL
EN UYGUN FİYATLARLA ... matbaacilik - yayincilik - reklamcilik

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

KAYIP
Gemlik İmam 

Hatip Lisesinden 
aldığım 

tastiknamemi 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
HÜLYA DAL
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Büyük Kurtuluş...
Türk yurt galip devletler 

tarafından işgal edildi.
Asırlardır bağımsız yaşamış 

olan bir ulus, ilk kez tutsak 
edilmişti.
İstanbul hükümeti ve salta 

natın başında bulunanlar 
biçare ve zavallı bir durumda 
işgalcilerin isteği dışına 
çıkamıyorlardı.

O günlerde vatanı düşmandan kurtar
mak ve bağımsızlığımıza kavuşmak için 
Mustafa Kemal ve bir avuç vatansever 
Anadolu’ya giderek bağımsızlık savaşını 
başlattı.

Samsun’da yanan kurtuluş meşalesi, 
Sivas, Erzurum kongreleri ve 23 Nisan 
1920 de TBMM kurulmasıyla tutsak olan 
yurdu aydınlatmaya başladı.

Emperyalistlerin payandası Yunan 
askerlerinin işgali altındaki Anadolu’da 
başlatılan bağımsızlık savaşı İnönü de, 
Sakarya da, Dumlupınar da ve Afyon da 
Türk’ün yengileriyle taçlandı.
Mustafa Kemal’in başkomutanlığındaki 

silahlı küvetlerimiz, 30 Ağustos 1922 
gecesi Afyon ovasında bozguna uğrattığı 
Yunan askerini önüne katarak İzmir’de 
denize döktü.

30 Ağustos Zaferi bir dönemin sona 
ermesi, yeni bir dönemin başlangıcıdır.

30 Ağustos Zaferi, Türklerin bağımsız 
lığını kazandığı gündür.

30 Ağustos Türk Ordusunun zaferi,

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmall.com

emperyalizmin, mazlum Türk ulusu 
karşısında aldığı ağır bir yenilgidir.

Onun için birçok ulusa örnek olmuştur.
Bu gün bu topraklarda yaşıyorsak, bize 

bağımsızlığımız canıyla kanıyla kazan

DEMOKRAT PARTİ İLÇE BflŞKftNUĞI
30 Ağustos 

Zafer Bayramının 
86. yıldönümü 

* tüm ulusumuza 
kutlu olsun,

YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI
Mehmet HAMALOCLU

dıran Mustafa Kemal ve 
arkadaşları ile, yurdun bağımsı
zlığı için canlarını veren şehitlere 
karşı minnetimiz sonsuzdur.

Bu topraklarda özgürce yaşıyor
sak, o çılgın Türkler yüzündendir.

Bugün, Mustafa Kemal’i ve 
onun kurduğu Laik Cumhuriyeti 
ve değerlerini unutturmak 
isteyenlerin giderek çoğaldığını 

görüyoruz.
Kemalizmi hafife alan dönme solculara 

tanık oluyoruz.
O’nun fotoğraflarını duvarlardan indir 

mek isteyen güya dostlarımıza tanık olu 
yoruz.

Çağdaş bir Türkiye fotoğrafı yerine, 
Arap aleminin değerlerine önem veren 
bir tablo ile karşılaşıyoruz.

Modernizmin yerini, sıkmabaşlılık, 
tarikat egemenliği, mutahasıplık aldı.

Kadınıyla dans etmeyen erkekler, 
erkeklerin elini sıkmayan kadınların hük
mettiği bir Arap tipi insan yaratır olduk.

Ne yazık ki; bu düşünce sahipleri bizi 
yönetir oldular.

Mustafa Kemal Anıtkabirinden kalkıp, 
Türkiye’deki manzarayı umumiyeye bir 
baksa şaşırır kalır.

Ben size bunları mı öğütledim, bunları 
mı yapın dedim diye bir daha ölür.

30 Ağustos Zaferi’ni kazanananların 
bize bıraktığı çağdaş, demokratik, laik 
Türkiye giderek değişiyor.

BİZDEN FİYAT ALMADAN
ARACINIZI SİGORTA YAPTIRMAYIN! 

GENEL SİGORTA 
SERHAN GÜMÜŞ ACENTELİĞİ 

01.08.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KASKO SİGORTALARINDA
ÖZELLİKLE BİNEK ARAÇ VE KAMYONETLERDE

GELİŞEN SERVİS«, YEDEK ARAÇ ve RENT E CAR HİZMETLERİ 
AYRICA TURAS5İ5T İLE ANLAŞMALI YOL YARDIM HİZMETLERİ 

UYGUN FİYATLAR YENİ UYGULAMAYA KONULAN
ÖĞRETMENLER, KAMU ÇALIŞANLARI TRAFİK SİGORTASI SERREST TARİFESİ 

DOKTORLAR VE OYAK MENSUPLARINA İLE TRAFİK SİGORTALARINDA 
AYRICA ÖZEL İNDİRİMLER UYGONFİYATVE

WİIIIIIIH*WtolllnSIIIM1lllll1IKllllllMI
DASK, KONUT, İŞYERİ, YANGIN, DİĞER BRANŞLAR VE 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI İLE HİZMETİNİZDEYİZ
SIZ DEĞERLİ GEMLİK HALKIN A DUYURULUR
Merkez: Orhangazi Od. Kaili Otopark karşısı GEMLİK Tol: 513 33 96
Şube: Gürle iş Merkezi NO: 24 GENLİK Tel: 514 35 86
Şube: Gürle İS Merkezi NO: 37 GEMLİK Tel: 51416 90

■

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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“Bu zaferi kazanan ben değilim. Bunu, asıl, tel örgüleri hiçe sayarak 
atlayan, savaş meydanında can veren, yaralanan, kendini 

esirgemeden düşmanın üzerine atılarak Akdeniz yolunu Türk 
süngülerine açan kahraman askerler kazanmıştır. 
Fakat hepsinin ortak bir adı vardır: Türk askeri...?’

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 
86. yıldönümü kutlu olsun...

Faruk GÜZEL J 
GÜZEL Nakliyat Ltd. Şii.



|l“—

Türk tariki zaferlerle doludur.
' 30 fâustos 1922’de sonuçlanan zaferler 

Türk Ulusunun yeniden dirilişidir.
Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları ile 

Kahraman Türk ûrdusu’na şükranlarımızı sunar 
! Tüm Ulusumuzun

ZAFER BAYRAMININ
86. Yıl dönümünü kutlarız.

GemforT



30 Ağustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir etmek isteyen 
emperyalist güçlere karşı; kadınıyla çocuğuyla, 

ordusuyla topyekûn verdiği bir savaşın ve ulusal benliğini 
kurtardığı ve Zafer Destanı ’nın yazıldığı gündür. 
Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve 
silafı arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na 

şükran ve minnetlerimizi sunarız.
ULUSUMUZUN ZAFER BAYRAMI 

KUTLU ULSUN 
|O4 CHP İLÇE BAŞKANLIĞI

...I YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI
|CHP| Cem GİİIER
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HALİT USLU
İHSflaıtan 

SATILIK DAİBtLtR
3+1,156 m2 Dublex
3+1,153 m2 Daire
2+1,100 m2 Daire

Tel: 0 532 - 513 2012

KİRALIK DAİRE

MANASTIRDA 2+1 
ASANSÖRLÜ-KALORİFERLİ 

KİRALIK DAİRE 

GSM: 0.535 691 9260
SATILIK DÜKKAN

DEMİRSUBAŞIMAHALLESİ 
:1N0LU CADDE GİRİŞİNDE 

60M2SATIUKDÜKKAN
Tel :0532367 86 41
ELEMAN ARANIYOR

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK KAYNAKÇI 

. USTASI ARANIYOR 
Tel: 514 00 60

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ LİSE MEZUNU, 

MfORL-EKCELL 
PROGRAMLARINA HAKİM, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
EHLİYETİ OLAN, 

SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN, 
ERKEK SATIŞ PAZARLAMA 

ELAMANI ALINACAKTIR
(1 adet fotoğraf ile şahsen başvurulması gerekmektedir.)

TURFAN SAN. LTD. ŞTİ.
TEL: 514 28 06

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

İNDİANE JONES

Filmin Adı
DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK 12.00- 14.00- 16.00

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te bulunan fabrikamızda 

çalıştırılmak üzere 
LİSE MEZUNU 

BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 
ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLMAYAN 
ELEMAN ve MADEN MÜHENDİSİ, 

VASIFSIZ RAY VE RAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR.

VERONA MERMER SAN.
Tel: (0.224) 514 20 21

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

12.00-14.00





Hain düşmanın, haksızca ve alçakça işgaline | 
diyen ve kanımızın son damlasını akıtmadan 

yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya 
ispatlayan bu büyük zaferi bize yaşatan 

UrÛlu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman 
Türk Ordusu ’na saygı ve şükranlarımızı sunarız.

ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
66 NOUI

S.S. GEMLİK MOTORLU 
^TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ 

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN
Yaşar TUTAR
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ÜNİVERSİTESİ BOLUMU

MUSTAFA ERİM KADIKÖY

MERVE

EMİNE

MUH
SÜLEYMAN DEMIREL UN\?

MUH

U

MÜCAHİT MUSTAFA YİĞİVKFYON KOCATEPE ÜNİ.

Gemlik Körfez
OIMLİK'İN İLK O0NL0K tlVABl aAZITBBİ

ULUDAĞ ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ.

ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
İSTANBUL ÜNİ. 
BEYKENT ÜNİ.

MARMARA ÜNİ.

UNI.
ÜNİ.
ÜNİ. 
ÜNİ.

ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ.

UNI.
ÜNİ. 
ÜNİ. 
ÜNİ.

ULUDAĞ 
SAKARYA 
ATATÜRK 
KOCAELİ

MARMARA 
MARMARA 
MARMARA 
ANADOLU

MARMARA 
MARMARA 
ANADOLU 
MARMARA 
ANADOLU

ULUDAĞ 
SAKARYA 
ULUDAĞ 
ANKARA

UNV.
ÜNV. 
ÜNV. 
ÜNV.

KOCAELİ 
1 9 MAYIS 
İSTANBUL 
BALIKESİR

UNV. 
UNV. 
UNV 
UNV

UNV.
UNV. 
ÜNV.

TOLGA 
HATİCE 
İLHAMI

MUH.
MUH.

PEHLİVAN 
UYAR 
ÇAKIR

GUNASLAN
BARBAROS 
TOPUZ

ULUDAĞ ÜNV. 
MARMARA ÜNV.

ÜNİVERSİTESİ 
BOĞAZİÇİ ÜNİ.

I.T.U.
YILDIZ TEKNİK 
DOKUZ EYLÜL 
YILDIZ TEKNİK

\FYON KOCAIEPL UNV. 
ISTANBUI AYDIN UNV.

HACETTEPE ÜNV. 
ANKARA ÜNV.

EGE ÜNV.
PAMUKKALE ÜNV

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ. 
M. AKİF ERSOY ÜNİ.

I.T.U. 
MARMARA ÜNV.

İ.T.Ü. 
KOCAELİ ÜNV.

ZONGULDAK UNV. 
KOCAELİ ÜNV. 

BALIKESİR UNV. 
DUMLUPINAR UNV. 

UŞAK ÜNV.

ÇANAKKALE 18 MART UNI. 
OSMANGAZİ ÜNİ. 

ULUDAĞ ÜNİ. 
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. 

DOKUZ EYLÜL ÜNİ.

Sayfa 12

ELİF ŞEN 
DİLARA DAĞ 
OĞUZHAN ÇETİNARSLAN 
DUYGU ÇAL 
CEREN OKUMUŞ 
DİLARA BEKÇE 
HÜSAMETTİN DİNÇELİ 
GÜLŞAH ERİM 
CANSU KAPAR 
ONUR ERDEM 
GÜNCE GÜL IŞIK 
BAHADIR BULUK 
EMEL ÖZKILIÇ 
DİLARA DEMİRCİOĞLU 
NİHAN TEKEŞ 
GÖZDE MUTLUER 
SEMİH SOYDAN 
AHMET NUHOĞLU 
FETHİYE HARE 
BERKER SALMAN 
HANDENUR UZUNOĞLU
EZGİ AYDIN 
MİNE DURAK 
MURAT YENGİN 
SEREM AK
BERK İLKEM TEKİN 
MÜGE ÜNGÖR 
CİHAT İLMAZ 
MELEK ASLAN 
ALİ GÜROL 
ENDER USLUER 
BAHRİ ATAR 
MURAT CAN 
TUĞÇE ARIKAN 
GİZEM ÖZER 
SİNEM ASLAN 
BAYRAM KAYA

EGE UNV.
YILDIZ TEKNİK ÜNV. 

ULUDAĞ ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV. 
SAKARYA ÜNV.

OSMANGAZI UNV. 
ULUDAĞ UNV.
NİĞDE ÜNV 

DUMLUPINAR UNV 
K.T.U.

OSMANGAZİ UNV 
OSMANGAZİ UNV.

BALIKESİR UNV 
İSTANBUL BİLGİ UNV 

KOCAELİ ÜNV.

TIP 
TIP 
TIP 
TIP 

MİMARLIK 
TELEKOMÜNASYON. MÜH. 

MAKİNE MÜH.
ECZACILIK 

İÇ MİMARLIK 
BİLGİSAYAR MÜH. 

METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 
İNŞAAT MÜH.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 
METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 

MAKİNE MÜH.
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 

ELEKTRONİK MÜH. 
ENDÜSTRİ MÜH.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 
MAKİNE MÜH. 

GIDA MÜH.
METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 

GIDA MUH. 
GAZETECİLİK 

ENDÜSTRİ MÜH. 
MAKİNE MÜH. 
TEKSTİL MUH.

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MUH. 
SOSYAL BİLGİLER OĞRT.

A DI ŞOYADJ 
OZAN BAYRAK 
GİZEM EZGİ CANDAR 
MERVE ESMERAY BİLİM 
SEMİH ALTINTAŞ 
TUĞÇE DURKAYA 
EDA ÇAĞLA ZENGÜL 
SEZİN SAP 
GÖKNUR AŞÇI 
FATMA SU VURAL 
GÜLİZ GÜRBÜZ 
BURCU KÖMÜR 
SEDA YILDIZ

MARMARA ÜNİ. 
ANKARA ÜNİ. 

MARMARA ÜNİ. 
KOCAELİ ÜNİ. 

ANADOLU ÜNİ. 
MARMARA ÜNİ. 

İSTANBUL TİCARET ÜNİ.
ANADOLU ÜNİ. 

AFYON KOCATEPE ÜNİ.

BÖLÜMÜ 
İŞLETME 
İKTİSAT 
HUKUK 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 
HUKUK 
P.D.R.

İŞLETME 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

ULUSLAR ARASI İLİŞ. (BURSLU) 
İKTİSAT (İNGİLİZCE) 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

HIDIR CAN ARSLANTAŞ 
FATİH ŞÜKRÜ NAMOĞLU 
EMİNE GÜLDEN BEŞLER 
MAHMUT ŞEN 
SENA KABAİL
TUĞÇE GÜROL 
AYÇA GÜNEY 
HANIM CAN
EDA ERDOĞANLAR 
ELİF ATALIK 
EBRU BİNGÖLBALİ 
EMRE TOSUN 
GÜLRU ABBASİGİL 
NAZLI ELİF GAYRETLİ 
GÖKHAN FFENDİOĞL 
ERAY DOĞRU 
UFUK TÜKENMEZ 
TAYGUN KÜÇÜK 
PINAR CÖMERT 
ÖZGE ACAR 
İLKER ÖZDEMİR 
MÜCAHİT ARTAR 
SERHAT KARATEPE 
İBRAHİM SÜRÜCÜ 
DİNÇER ÖZTÜRK 
MUSTAFA GÜR 
EMRE TOPAKTAŞ 
EREN DENİZ 
AYFER ARSLAN 
AYKUT ARICI 
AHMET ÜNLÜ 
BURCU ÇAYEĞİL
SEÇİL ÇİÇEK 
ECEM İZMİR 
FURKAN ÖZTÜRK 
KIVANÇ ER 
ELİF TUNA 
MUSTAFA YILMAZ 
ASLI GÜL GÜNAYDIN 
GİZEM GÜR 
ONUR KARAHAN 
EMİR DENİZ 
EMRE OĞUR 
NESLİHAN ABLAK 
GÖKHAN KARADENİZ 
TUĞÇE UTGİN 
İBRAHİM BAYRAKTAR 
ÖZGE TAYLAN 
ÇAĞRI YAMAN 
FATMA BÖCEK 
BURAK EKİM 
FATİH DEMİR 
AYŞENUR OKUMUŞ 
SALİH UYSAL 
SAADET KAR ATAŞ 
MURAT ALPÇETİN

GAZI UNV. 
ANKARA UNV. 

CELAL BAYAR UNV. 
SAKARYA UNV 

DOKUZ EYLÜL UNV 
OSMANGAZI UNV

AFYON KOCATEPE UNV 
BALIKESİR UNV. 

ERCIYES UNV. 
OSMANGAZI UNV. 

MUĞLA UNV. 
OSMANGAZI UNV. 

EGE UNV. 
SAKARYA UNV.

YAKIN DOĞU UNV. 
EGE UNV.

PAMUKKALE ÜNV. 
EGE UNV.

SELÇUK ÜNV. 
SAKARYA UNV. 
ATATÜRK UNV.

DOĞUŞ UNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 

ABANT İZZET B. UNV. 
ADNAN MENDERES ÜNV. 

VAN 1 OO.YIL ÜNV. 
AKSARAY ÜNV.

ÇANAKKALE 1 8 MART ÜNV. 
MUSTAFA KEMAL UNV. 

KOCAELİ ÜNV. 
İSTANBUL AREL UNV. 

ULUDAĞ ÜNV. 
GAZİ ÜNV.

YEDİTEPE UNV. 
BEYKENT ÜNV. 

İSTANBUL AREL ÜNV. 
İSTANBUL TİC.ÜNV. 

BALIKESİR UNV.
DUMLUPINAR ÜNV. 
CELAL BAYAR UNV. 

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV.

MUHAMMET ALI NARIN 
GÖKHAN AĞIRMAN 
NURİ MERT NOCA 
AYKUT BAŞAR 
CİHAN GEZER 
BERRİN DUMAN 
NUR GÖL 
SERKAN ATEŞ 
ORÇUN BAŞARAN 
YASEMİN DOĞRU 
MELEK BAYRAKTAR 
MERVE ÇELİK •
ZEYNEP ÇÖMEZ 
HATİCE EFENDİOĞLU 
MERVE GÖKBOĞA 
GİZEM ALP 
ŞAHİN ÇERİ 
MUSTAFA BAVRAKDAR 
GÜLDEN YILDIZ 
SEMİH DALGIÇ 
KADİR DÜMRÜL 
TUĞÇE TEZSEVER 
KURBAN ALİ ÖZTÜRK 
HARUN AKSU 
LÜTFÜ CAN ÇALICI

KOCAELİ ÜNV. 
AFYON KOCATEPE ÜNV.

KOCAELİ ÜNV. 
BALIKESİR ÜNV. 

DUMLUPINAR ÜNV.
ULUDAĞ ÜNV. 
AKSARAY ÜNV. 

GAZİ ÜNV. 
CUMHURİYET ÜNV. 
DUMLUPINAR ÜNV.

KIRIKKALE ÜNV. 
PAMUK KALE ÜNV. 

AFYON KOCATEPE ÜNV. 
BİLECK ÜNV.

EZGİ AK 
KORAY KAR BAY 
BURAK KOÇUM 
TUĞBA YAKULİ 
KERİM ÖZKAN 
NESLİHAN TUNA 
EVREN ÖNCEL POLAT 
AYKUT UYKAN 
IŞIK ŞEN

ÇANAKKALE 1 8 MART ÜNİ. 
İSTANBUL ÜNİ. 
KOCAELİ ÜNİ. 

MARMARA ÜNİ. 
OSMANGAZİ ÜNİ. 
MARMARA ÜNİ. 
BALIKESİR ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.

MAKİNE MUH. 
METALÜRJİ. MALZEME 
METALÜRJİ. MALZEME 

İNŞAAT MÜH.
TARİH (BURSLU) 

METALÜRJİ. MALZEME 
COĞRAFYA

İNŞAAT MUH. 
METALÜRJİ. MALZEME

İNŞAAT MUH.

HİLAL ÇİÇEK 
ERTAN DUMAN 
NEBAHAT TUFAN 
BERNA GÜVENÇ 
SERCAN KARAPINAR 
HÜSEYİN ŞAHİN 
TUĞÇE METE 
SİNEM KORKMAZ 
ECE DUR 
PINAR SUBAŞI 
İBRAHİM ÇAY 
DUYGU KORKMAZ 
GULÇIN ÇETINKAYA 
MELTEM AYDIN

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 
MAKİNE MUH.
GAZETECİLİK 
GIDA MÜH. 

PEYZAJ MİMARLIĞI 
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 

SANAT TARİHİ 
VETERİNERLİK 

MATEMATİK 
METALÜRJİ. MALZEME MÜH 

İSTATİSTİK 
ISIATISTIK 
MİMARI IK 

JLODLZl I OIOGROML1 Rl MUH. 
BİLGİSAYAR MUH.

İSTATİSTİK 
MALZEME BİLİMİ VE MUH. 

ÇEVRE MUH.
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 

İSTATİSTİK 
İSTATİSTİK

JEOLOJİ MUH. 
ZİRAAT MÜH. 

METALÜRJİ. MALZEME MÜH. 
RADYO SİNEMA TELEVİZYON 

ZİRAAT MUH.
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 

ZİRAAT MÜH.
SANAT TARİHİ 

KİMYA
ÇEVRE MÜH. 

MİMARLIK
ZİRAAT MUH. 

BİYOLOJİ 
KİMYA 
KİMYA 

HEMŞİRELİK 
SANAT TARİHİ 

BİYOLOJİ 
GAZETECİLİK 

ENDÜSTRİ MÜH. 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 

OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT OĞRT. 
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
BANKACILIK VE FINANS 

PAZARLAMA 
İŞLETME 

MUHASEBE
. HALKLA İLİŞKİLER REKLAMCILIK 

SİGORTACILIK
YEREL YÖNETİMLER 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEK. 
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME 

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 

PAZARIAMA 
ELEKTRONİK HABERLEŞME 

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

ÇANAKKALE 1 8 MART ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 
ULUDAĞ ÜNV. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. 
GAZİ ÜNV.

ANADOLU ÜNV. 
PAMUKKALE ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 
ANADOLU ÜNV. 

İSTANBUL AYDIN ÜNV. 
BALIKESİR ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV. 
KOCAELİ ÜNV.

ORGANİK TARIM 
RADYO VE TELEVİZYON

YAYINCILIĞI 
MUHASEBE 
DIŞ TİCARET 

TEKSTİL 
İŞLETME 
İKTİSAT 

ÇOCUK GELİŞİMİ
TEKSTİL

PAZARLAMA 
MAKİNE 
TEKSTİL

PAZARLAMA 
İŞLETME

KAMU YÖNETİMİ 
RADYO TELEVİZYON PROG.

OTOMOTİV 
ENDİSTÜRİYEL KALIPÇILIK

OTOMOTİV

ABDULLAH SAYAR 
NURCAN ATAM AY 
CANER KÜÇÜK 
SAFFET BURAK BAYRAM 
MEHMET LORUN 
BAHAR SAYKAL 
PELİN ÖRNEK
B YAHYA MACAROĞLU 
ÇİĞDEM SAI İM 
GAMZE ARSIAN
MUI İAMMET YILMAZ 
BAKİ D< )ĞAN 
UĞUR DİNÇ 
EDA ER 
ESAT ERCİYES 
ABDULLAH SAYAL 
GÜLAY DALGIÇ 
SERDAR BALCI 
BURCU ÇAKMAK 
TUMAY DEMİRCİ 
HAKAN CENİK 
UMUT AVDAN 
VESİYE BALCI

ANADOLU UNI.
K.T.Ü.

UFUK ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ.

BOLU UNİ. 
İSTANBUL ÜNİ. 
TRAKYA ÜNİ. 

CELAL BAYAR UNİ

EMRAH VOLKAN ÜLKER
DUYGU GÖNÜLTAŞ
EMİNE AYDIN
NURİ GÖRAL
MELEK KARADENİZ
DİDEM ÇALIK
ORAY PİLAVCI
HALİS EFENDİOĞLU
ÇAĞLA DENİZ DURMAZ

ÇANAKKALE 18 MART UNI. 
ADNAN MENDERES ÜNİ 

MUĞLA ÛNİ 
BİLECİK ÜNİ. 

SAKARYA ÜNİ. 
TRAKYA ÜNİ. 

ZONGULDAK ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 

BALIKESİR ÜNİ. 
GAZİ ÜNİ.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ.

İŞLETME 
İLETİŞİM 

EKONOMETRİ 
İŞLETME (BURSLU) 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

İŞLETME 
GAZETECİLİK 

İKTİSAT 
ULUSLAR ARASI İLİŞ.

MALİYE 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

KAMU YÖNETİMİ 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

İŞLETME 
İŞLETME 
İŞLETME 

KAMU YÖNETİMİ
İŞLETME 

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
İKTİSAT
ÇEKO 

İKTİSAT
ÇEKO 

İKTİSAT 
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 

MALİYE 
EKONOMETRİ 

RADYO SİNAMA VE TELEVİZYON 
İKTİSAT 
MAKİNE 
MALİYE 
İKTİSAT 

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
İŞLETME

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 
HUKUK 
İKTİSAT 
İŞLETME 

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 
KAMU 

MALİYE 
ÇEKO 

İKTİSAT

i;

MAZHAR KARAGÖZ 
ŞEYDA AKSU 
ÇAĞDAŞ ÇELİK 
DİLARA YILMAZ 
İBRAHİM ÖZTÜRK 
GÖKÇE HİLAL AŞIK 
MEHMET ER YILMAZ 
HÜSEYİN SATI 
SEHER KOŞUCU 
ÖMER FARUK SAKA 
PELİN TEMEL 
RIZA AVDAN 
BERKER YABATU 
VOLKAN ÇELİK 
ZEYİT KILIÇOĞLU 
SEÇİL SEÇİLMİŞ 
CEYSU GÜNEŞ 
ÖZGE GÖZTAŞ 
SALİH ARSLAN 
DENİZ GÜVENÇ 
AYŞEGÜL ACAR 
EYÜP ŞENER 
BÜŞRA ŞAHİN 
GAMZE KANSER 
BEKİR TEMEL 
ANIL ÖZKAN 
ŞEHZA ÖZGE 
ABDÜLKERİM SAYAL 
YALÇIN GENÇ 
CAN SU TAYLAN 
PELİN EMİROĞLU 
AYSEL YASEMİN 
GİZEM TUTKU UZUN

ANAR ÖZAYDIN 
CANSU İRHAN 
ELİF KIZIL 
KEREM ARSLAN 
DİDEM KURUCAN 
BEGÜM MELTEM ÇELİK 
GÜLDEN GÜNDÜ 
NEVZAT ALTAY

ULUDAĞ ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ.
SAKARYA ÜNİ. 

GAZİANTEP ÜNİ. 
ZONGULDAK ÜNİ. 

AFYON KOCATEPE ÜNİ.
YEDİTEPE ÜNİ.

DOĞU AKDENİZ ÜNİ.
YAKIN DOĞU ÜNİ. 
BAHÇEŞEHİR ÜNİ.

AKDENİZ ÜNİ. 
MALTEPE ÜNİ.

ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ.

BAHÇEŞEHİR ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
MUĞLA ÜNİ 

DUMLUPINAR ÜNİ.
K.T.Ü.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ. 
AKDENİZ ÜNİ. 
KARABÜK ÜNİ. 
ANADOLU ÜNİ. 

MUSTAFA KEMAL ÜNİ. 
AFYON KOCATEPE ÜNİ.

DUMLUPINAR ÜNİ. 
BALIKESİR ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ. 
ULUDAĞ ÜNİ.* 
SAKARYA ÜNİ. 

PAMUKKALE ÜNİ.
ARTVİN ÜNİ.
MUĞLA ÜNİ 

BALIKESİR ÜNİ. 
SAKARYA ÜNİ.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 
PAMUKKALE ÜNİ. 

BALIKESİR ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 
DUMLUPINAR ÜNİ. 
PAMUKKALE ÜNİ.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. 
NAMIK KEMAL ÜNİ.

ÖSS BİREY: İstiklal Caddesi No:36 ■ GEMLİK

İKTİSAT 
KAMU YÖNETİMİ

MALİYE 
İŞLETME 
MALİYE 
İKTİSAT 
İKTİSAT 
MAKİNE 
İŞLETME 
İKTİSAT 
MAKİNE 
İKTİSAT
ÇEKO 

İŞLETME 
İKTİSAT 
İŞLETME 
İKTİSAT

ULUSLAR ARASI TİC. VE İŞL.
P.D.R.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 
PİSİKOLOJİ

ENDİSTÜRİYEL OTOMASYON 
PİSİKOLOJİ

KAMU YÖNETİMİ 
r KAMU YÖNETİMİ

KAMU YÖNETİMİ’ 
ULUSLARARASI LOJİSTİK

SOSYAL BİLGİLER 
KAMU YÖNETİMİ 

MUHASEBE 
RESTERASYON 

İTHALAT -İHRACAT
MAKİNE

ENDİSTÜRİ ELEKTRONİK 
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA

SİGORTACILIK 
MUHASEBE 

KAMU YÖNETİMİ
İNŞAAT 

DIŞ TİCARET 
DIŞ TİCARET

TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ 
TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ

DIŞ TİCARET
TURİZM VE SEYEHAT İŞLETMECİLİĞİ 

DIŞ TİCARET 
MUHASEBE

TURİZM VE SEYEHAT İŞLETMECİLİĞİ 
PAZARLAMA 
DIŞ TİCARET 
PAZARLAMA

İŞLETME 
PAZARLAMA 
MUHASEBE 

PAZARLAMA 
MUHASEBE 
MUHASEBE

İŞLETME 
PAZARLAMA 
MUHASEBE

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

TEL: 0.224 514 15 15
OKS BİREY: Eşref Dinçer Mh. Pazar Cd. Ahmet Semiz İş Mer. GEMLİK ■ TEL: 0.224 514 68 00
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yellıentilerinıiz Tekimağ Dansına hazırlanııor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Yelken 
Federasyonu'nun 
2008 yılı Faaliyet 
Programı'nda yer 
alan Bölge Kupası 
yelken yarışları 
28 - 31 Ağustos 
2008 tarihleri 
arasında Samsun, 
Amasra 7 Bartın, 
Tekirdağ, Karşıyaka / 
İzmir ve Isken derun 
/ Hatay olmak üzere 
toplam 5 bölgede ve 
Optimist ile Laser 
Radial ve Laser 4.7 
sınıflarına açık

olarak yapılacaktır. 
Laser yarışları, 
aynı zamanda 
"Laser Türkiye 
Şampiyonası" için 
SEÇME YARIŞI 
niteliğinde olacaktır 
Bölge kupası 2 
yarışları için 
Gemlik Yelken 
Kulübü Tekirdağ'da 
3 gün boyunca 
mücadele 
verecek. Bu yılda 
geçen yıllarda 
olduğu gibi 
Gemlik'in adını 
Türkiye çapında 
duyurmaya devam

eden sporcularımız tanıtım neferimiz
neredeyse birer olarak gittikleri

her yerde Gemlik 
ismini yelken 
dalında üst 
sıralara çıkartmanın 
mücadelesini 
veriyorlar.
Hazırlıklarını 
tamamlayan Gemlik 
Yelken Kulübü 
Yarışlara Kafile 
Şorumîusu olarak 
Yelken Federasyonu 
Delegesi Mustafa 
Tezcan başkanlığın
da 11 sporcuyla 
katılıyor.
BORUSAN 
Sponsoluğunda 
yarışa katılacak

sporcular dört gün 
sürecek yarışlara 
Sporcular Optimist 
katogorisinde: 
Murat Samsun, 
Batuhan Cesur, 
Tuğba Öksüz, 
Cengiz Baydar, 
Enes Topkaç, Enver 
Başıdinç, , 
Yâİçîn Âkgüzel, 
Fulden Bostancı, 
Sporcular Laser 
katogorisinde: 
Ahmet Rasim 
Kahraman, 
Haşan Sal, Uğur 
Güner’in katılacağı 
açıklandı.

ELEMAN ARANIYOR
Fide üretimi yapan A&B fidanlığın

da çalışmak üzere, çeşitli görevler için 
elemanlar alınacaktır.

1-ZİRAAT MÜHENDİSİ
Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay/bayan elemanlar.
2- ZİRAAT TEKNİKERİ
Gübreleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bil
gisayar kullanmayı bilen veya çabuk 
öğrenebilecek bay/bayan elemanlar.

3- ÜRETİM ELEMANI
Repikaj, ilaçlama ve budama konu

larında çalışmak üzere erkek eleman
lar, üretim, saksılama ve çelikleme 
işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

A& R TARIMSAL ÜR.LTU.ŞTİ.
Gemiç Köyü altı Orhangazi/ BURSA

0.533 350 95 41
telefonu arıyarak randevu 

alabilirsiniz.
NOT: İşletmemize servis 
Gemlik’ten kalkmaktadır. 

www.abfidan.com

K AŞ€D€ B€KL€M€K TOK
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

K Yeşil kartımı kaybettim.
KAYIP Hükümsüzdür.

11 MEHMET YILDIRIM

NÖBETÇİ ECZANE
30 Ağustos 2008 Cumartesi 

ALAGÖZ ECZANESİ 
31 Ağustos 2008 Pazar 
GEMİÇ ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3149 
FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 
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30 Ağustos 2008 Cumar^si^^


	E:\2004\8. Ağustos 2008\1 Ağustos 2008\1 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\1 Ağustos 2008\1 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\1 Ağustos 2008\1 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\1 Ağustos 2008\1 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\1 Ağustos 2008\1 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\1 Ağustos 2008\1 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\1 Ağustos 2008\1 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\1 Ağustos 2008\1 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\1 Ağustos 2008\1 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\1 Ağustos 2008\1 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\1 Ağustos 2008\1 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\1 Ağustos 2008\1 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\2 Ağustos 2008\2 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\2 Ağustos 2008\2 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\2 Ağustos 2008\2 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\2 Ağustos 2008\2 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\2 Ağustos 2008\2 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\2 Ağustos 2008\2 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\2 Ağustos 2008\2 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\2 Ağustos 2008\2 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\2 Ağustos 2008\2 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\2 Ağustos 2008\2 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\2 Ağustos 2008\2 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\2 Ağustos 2008\2 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\4 Ağustos 2008\4 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\4 Ağustos 2008\4 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\4 Ağustos 2008\4 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\4 Ağustos 2008\4 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\4 Ağustos 2008\4 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\4 Ağustos 2008\4 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\4 Ağustos 2008\4 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\4 Ağustos 2008\4 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\4 Ağustos 2008\4 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\4 Ağustos 2008\4 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\4 Ağustos 2008\4 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\4 Ağustos 2008\4 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\5 Ağustos 2008\5 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\5 Ağustos 2008\5 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\5 Ağustos 2008\5 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\5 Ağustos 2008\5 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\5 Ağustos 2008\5 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\5 Ağustos 2008\5 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\5 Ağustos 2008\5 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\5 Ağustos 2008\5 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\5 Ağustos 2008\5 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\5 Ağustos 2008\5 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\5 Ağustos 2008\5 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\5 Ağustos 2008\5 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\6 Ağustos 2008\6 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\6 Ağustos 2008\6 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\6 Ağustos 2008\6 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\6 Ağustos 2008\6 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\6 Ağustos 2008\6 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\6 Ağustos 2008\6 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\6 Ağustos 2008\6 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\6 Ağustos 2008\6 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\6 Ağustos 2008\6 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\6 Ağustos 2008\6 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\6 Ağustos 2008\6 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\6 Ağustos 2008\6 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\7 Ağustos 2008\7 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\7 Ağustos 2008\7 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\7 Ağustos 2008\7 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\7 Ağustos 2008\7 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\7 Ağustos 2008\7 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\7 Ağustos 2008\7 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\7 Ağustos 2008\7 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\7 Ağustos 2008\7 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\7 Ağustos 2008\7 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\7 Ağustos 2008\7 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\7 Ağustos 2008\7 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\7 Ağustos 2008\7 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\8 Ağustos 2008\8 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\8 Ağustos 2008\8 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\8 Ağustos 2008\8 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\8 Ağustos 2008\8 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\8 Ağustos 2008\8 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\8 Ağustos 2008\8 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\8 Ağustos 2008\8 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\8 Ağustos 2008\8 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\8 Ağustos 2008\8 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\8 Ağustos 2008\8 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\8 Ağustos 2008\8 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\8 Ağustos 2008\8 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\9 Ağustos 2008\9 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\9 Ağustos 2008\9 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\9 Ağustos 2008\9 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\9 Ağustos 2008\9 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\9 Ağustos 2008\9 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\9 Ağustos 2008\9 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\9 Ağustos 2008\9 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\9 Ağustos 2008\9 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\9 Ağustos 2008\9 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\9 Ağustos 2008\9 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\9 Ağustos 2008\9 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\9 Ağustos 2008\9 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\11 Ağustos 2008\11 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\11 Ağustos 2008\11 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\11 Ağustos 2008\11 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\11 Ağustos 2008\11 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\11 Ağustos 2008\11 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\11 Ağustos 2008\11 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\11 Ağustos 2008\11 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\11 Ağustos 2008\11 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\11 Ağustos 2008\11 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\11 Ağustos 2008\11 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\11 Ağustos 2008\11 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\11 Ağustos 2008\11 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\12 Ağustos 2008\12 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\12 Ağustos 2008\12 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\12 Ağustos 2008\12 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\12 Ağustos 2008\12 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\12 Ağustos 2008\12 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\12 Ağustos 2008\12 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\12 Ağustos 2008\12 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\12 Ağustos 2008\12 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\12 Ağustos 2008\12 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\12 Ağustos 2008\12 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\12 Ağustos 2008\12 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\12 Ağustos 2008\12 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\13 Ağustos 2008\13 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\13 Ağustos 2008\13 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\13 Ağustos 2008\13 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\13 Ağustos 2008\13 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\13 Ağustos 2008\13 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\13 Ağustos 2008\13 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\13 Ağustos 2008\13 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\13 Ağustos 2008\13 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\13 Ağustos 2008\13 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\13 Ağustos 2008\13 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\13 Ağustos 2008\13 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\13 Ağustos 2008\13 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\14 Ağustos 2008\14 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\14 Ağustos 2008\14 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\14 Ağustos 2008\14 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\14 Ağustos 2008\14 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\14 Ağustos 2008\14 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\14 Ağustos 2008\14 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\14 Ağustos 2008\14 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\14 Ağustos 2008\14 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\14 Ağustos 2008\14 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\14 Ağustos 2008\14 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\14 Ağustos 2008\14 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\14 Ağustos 2008\14 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\15 Ağustos 2008\15 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\15 Ağustos 2008\15 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\15 Ağustos 2008\15 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\15 Ağustos 2008\15 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\15 Ağustos 2008\15 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\15 Ağustos 2008\15 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\15 Ağustos 2008\15 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\15 Ağustos 2008\15 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\15 Ağustos 2008\15 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\15 Ağustos 2008\15 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\15 Ağustos 2008\15 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\15 Ağustos 2008\15 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\16 Ağustos 2008\16 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\16 Ağustos 2008\16 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\16 Ağustos 2008\16 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\16 Ağustos 2008\16 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\16 Ağustos 2008\16 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\16 Ağustos 2008\16 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\16 Ağustos 2008\16 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\16 Ağustos 2008\16 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\16 Ağustos 2008\16 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\16 Ağustos 2008\16 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\16 Ağustos 2008\16 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\16 Ağustos 2008\16 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\18 Ağustos 2008\18 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\18 Ağustos 2008\18 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\18 Ağustos 2008\18 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\18 Ağustos 2008\18 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\18 Ağustos 2008\18 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\18 Ağustos 2008\18 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\18 Ağustos 2008\18 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\18 Ağustos 2008\18 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\18 Ağustos 2008\18 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\18 Ağustos 2008\18 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\18 Ağustos 2008\18 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\18 Ağustos 2008\18 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\19 Ağustos 2008\19 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\19 Ağustos 2008\19 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\19 Ağustos 2008\19 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\19 Ağustos 2008\19 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\19 Ağustos 2008\19 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\19 Ağustos 2008\19 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\19 Ağustos 2008\19 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\19 Ağustos 2008\19 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\19 Ağustos 2008\19 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\19 Ağustos 2008\19 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\19 Ağustos 2008\19 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\19 Ağustos 2008\19 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\20 Ağustos 2008\20 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\20 Ağustos 2008\20 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\20 Ağustos 2008\20 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\20 Ağustos 2008\20 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\20 Ağustos 2008\20 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\20 Ağustos 2008\20 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\20 Ağustos 2008\20 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\20 Ağustos 2008\20 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\20 Ağustos 2008\20 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\20 Ağustos 2008\20 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\20 Ağustos 2008\20 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\20 Ağustos 2008\20 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\21 Ağustos 2008\21 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\21 Ağustos 2008\21 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\21 Ağustos 2008\21 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\21 Ağustos 2008\21 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\21 Ağustos 2008\21 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\21 Ağustos 2008\21 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\21 Ağustos 2008\21 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\21 Ağustos 2008\21 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\21 Ağustos 2008\21 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\21 Ağustos 2008\21 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\21 Ağustos 2008\21 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\21 Ağustos 2008\21 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\22 Ağustos 2008\22 Ağustos (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\22 Ağustos 2008\22 Ağustos (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\22 Ağustos 2008\22 Ağustos (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\22 Ağustos 2008\22 Ağustos (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\22 Ağustos 2008\22 Ağustos (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\22 Ağustos 2008\22 Ağustos (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\22 Ağustos 2008\22 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\22 Ağustos 2008\22 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\22 Ağustos 2008\22 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\22 Ağustos 2008\22 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\22 Ağustos 2008\22 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\22 Ağustos 2008\22 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\23 Ağustos 2008\23 Ağustos 2008 (1).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\23 Ağustos 2008\23 Ağustos 2008 (2).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\23 Ağustos 2008\23 Ağustos 2008 (3).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\23 Ağustos 2008\23 Ağustos 2008 (4).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\23 Ağustos 2008\23 Ağustos 2008 (5).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\23 Ağustos 2008\23 Ağustos 2008 (6).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\23 Ağustos 2008\23 Ağustos 2008 (7).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\23 Ağustos 2008\23 Ağustos 2008 (8).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\23 Ağustos 2008\23 Ağustos 2008 (9).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\23 Ağustos 2008\23 Ağustos 2008 (10).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\23 Ağustos 2008\23 Ağustos 2008 (11).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\23 Ağustos 2008\23 Ağustos 2008 (12).JPG
	E:\2004\8. Ağustos 2008\25 Ağustos 2008\25 Ağustos 2008 (1).JPG
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