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Ortak sınav bugün yapılacak
İlköğretim okullarının 6., 7., 8. sınıfları ile orta öğrenim kurumlarının 9., 11., 12. sınıf öğrenci
lerinin katılacağı ortak sınavların ilki bugün saat 09.30’da Bursa merkez ve ilçelerinde yapıla
cak. Ortak sınav nedeniyle, il genelinde orta dereceli okullar bir gün tatil edildi. Haberi sayfa 3*de
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Bursa’ya 
dev katkı

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet 
Tunçak, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan 
kısa adı KÖYDEŞ olan Köyleri Des 
tekleme Projesi kapsamında Bur- 
sa'ya 22 milyon YTL kaynak sağ
landığını açıkladı. Sayfa 5’de

SiyiİSavürirHâ H^ftası’HiH kompozisyon yanşmasısonuçlandı.

ansu Av Bursa birincisi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Başarılı olmak
Gemlikli öğrencilerin il düzeyinde 

| aldıkları başarılar göğsümüzü kabartıyor.
Dün bir başarı haberi daha geldi.
Gemlik Lisesi öğrencisi Cansu Ay, 

, Sivil Savunma Haftası nedeniyle düzenle- 
nen kompozisyon yarışmasında İl birin
cisi seçilmiş.

Bursa’da yapılan törenle Cansu’ya 
ödülleri verildi.

Cansu ve Okul Müdürü İsmail Çokal,
ı başarılı öğrenciyi Kaymakamımız 

Mehmet Baygül ve İlçe Milli Eğitim
| Müdürü Mehmet Ercümen ile tanıştırdı.
ı> Başarı hangi dalda gelirse gelsin
C güzeldir.
| Gemlikli öğrencilerin resim, kom- 
F pozisyon, spor gibi dallardaki başarılarını 
t ilgi ve takdirle izliyoruz.
|| Bu başarının arkasında aile, okul ve 
’* öğretmenlerin olduğu da unutulma- 
B malıdır.
■ Yüzlerce öğrencinin katıldığı bir yarış- 
| mada en iyi olabilmek başarıdır.
|i Başarılar ise, maddi ve manevi olarak 

ödüllendirilir.
S Bu ödüller, o öğrencinin yaşamı 
Q boyunca kendisiyle birlikte yaşar.
II Unutulmaz..
I Cansu Ay’ın başarısı, Gemlik’in 
I eğitimdeki imajını da yükseltmiştir.
\ Aslında Gemlik’in eğitimdeki başarıları 

j Cansu ile sınırlı değildir.
Her zaman başka Cansuların da bulun- 

Iduğunu, bulunabileceğini düşünüyorum.
m Cansuların başarısının devamını diliyo 
rum.

Bursa il ve ilçelerinde 
Sivil Savunma Teşki 
latı’nın 47. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen kompozis 
yon yarışmasına katılan 
Gemlik Lisesi öğrencisi 
Cansu Ay, “Felaket 
Gelmeden” adlı yazısıyla 
il birincisi oldu. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet 
Ercümen’i ziyaret eden 
Cansu Ay, Bursa’da 
düzenlenen törende de 
ödülünü aldı. Sayfa 2’de

Kira gelirinde 
beyan başladı 
Maliye Bakanlığı verilerine göre, 
2005 yılında konut ya da işyeri kira 
geliri elde eden 574 bin 446 kişinin, 
bugünden itibaren beyanname 
vermeleri gerekiyor. Beyanname 
verme süresi, uzatılmadığı takdirde, 
15 Mart Çarşamba günü sona 
erecek. Haberi sayfa 9’da

Öğretmenler 
yıllık plan

Talim ve Terbiye Kurulu, "Ders
• Kitaplarında Aranacak Nitelikler 

Yönergesi"nde planladığı değişiklik
le, ilköğretim öğretmenlerinin her 
akşam "günlük plan", her yıl da

a ■ KM 51 W 51 51 İT 151K "Ünitelendirilmiş yıllık plan " yapma
yopoiliojCIVCirVİCll zorunluluğuna son verdi. Sayfa 7’de

Kay ma kam 
ederek, 

. çiçek verdi.

PKK’ya karşı 
ortak hareket
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross 
VVilson, Türkiye'nin terör örgütü PKK 
ile ilgili ABD'den beklentisine ilişkin 
olarak, "Son 5-6 aydır Türk hüküme 
tiyle birlikte bu sorunu tamamen 
çözecek bir önlemler paketi oluş
turmaya çalışıyoruz” dedi.

Haberi sayfa 8’de
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Müfit Ağabey’le tarihe yolculuk..
Önceki gün Uludağ Üniversitesi Tıp

Fakültesi Dekanı Müfit Parlak ziyaretimize 
geldi. '*

Müfit Ağabey geçmişten gelen 
birikimiyle Gemlik’in Türkiye’de parlayan 
yıldızı.

Çok nitelikli bilim adamlığının yanı sıra 
Gemlik aşığı.. Gemlik gönüllüsü..

30 yılı aşkın süredir tanırım Müfit
Ağabey’i..

Duruşunu hiç değiştirmedi..
Eğilip bükülmedi.
Bildiği doğruların arkasında hep durdu..
ı-ıem a e dim dik,.
Ne yalan söyleyeyim ve itiraf edeyim ki 

Müfit Ağabey benim lise dönemimden bu 
yana örnek aldığım büyüğüm.

Şimdi de yaşama dair, ülkeye dair, gele
ceğe dair düşüncelerimiz örtüşüyor.

Onunla zaman su gibi akıp gidiyor..
Ve yaşama dair saptamalarım daha da 

somutlaşıyor.
Ayrıca bilgileniyorum da..
Müfit Ağabey’le Türkiye’nin ve Gemlik’in 

durumuna bir projeksiyon yaptık.
Tarihin derinliklerine daldık.
Ülkenin geleceğine baktık.
Vardığımız sonuç çok da umut verici 

değil.
Gerekçeleri de var.
Aydınlarda öteden beri gelen hastalık 

aymazlık.. Yurttaşlar da saptadığımız sorun 
ise vurdum duymazlık.

Aymazlarla vurdum duymazlar bir araya 
gelince sorunlar da sürekli büyüyor..

İçinden çıkılmaz hale geliyor.
Tarihe bakıyoruz.
Yine aynı hastalık.
İşbirlikçiler..
Kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarının 

önüne alanlar..
Vatan hainleri.. Her zaman var.
Siz de çok iyi biliyorsunuz ama ben bir 

kez daha anımsatayım.
Çandarlı Halil Paşa Vakası..
Işbirlikçiliğin tam da karşılığı.
Yıl 1453 tarihte yanılabilirim.
Fatih Sultan Mehmet OsmanlI Padişahı.
İstanbul’a dayanmış.
Aldı alacak.
O da ne ..
Karşısında bir engel.
Sadrazam Çandarlı Halil Paşa dikiliyor.
Padişahı kararından döndürmeye 

çalışıyor.
Türlü oyunlar, entrikalar saririeye* 

konuyor.
Padişah dinlemiyor.
Çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan fetih 

gerçekleşiyor.
Sadrazam Halil Paşa neden engel olu 

yor.
Neden belli..
Geleceği ve durumu tehlikeye girecek.
Ayrıca onun inanılmaz servetini 

sağlayan BizanslIlara diyet borcu da var.
Neyse ki başaramıyor.
Ama onun torunları ya da düşüncesinin 

uzantıları büyüyor,gelişiyor.
Bugün işbirlikçiler olarak karşımıza 

çıkıyor.
Evet değerli okurlar.. İşimiz çok ama çok 

zor.
Bir an önce üzerimizde ki ölü toprağını 

atmamız gerek.
Çünkü bağımsızlığımızı ilelebet koru

mak için önemli..

Sivil Savunma Haftası’nın Kompozisyon yarışması sonuçlandı, i

Cansu Ay 
Bursa birincisi

Bursa il ve ilçelerinde Sivil Savunma Haftası 
nedeniyle düzenlenen kompozisyon yarışmasın
da İl birinciliğini Gemlik Lisesi öğrencisi Cansu 
Ay, "Felaket Gelmeden" adlı yazısıyla kazandı.

Sivil Savunma 
Teşkilatı’nın 
47. kuruluş 
yıldönümü 
nedeniyle, 
Bursa Valiliği 
İl Savunma 
Müdürlüğü ve 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
düzenlediği liseler 
arası kompozisyon 
yarışmasının 
il birinciliğini 
Gemlikli 
Cansu Ay kazandı. 
28 Şubat Sivil 
Savunma Günü

nedeniyle 
Bursa'da 
düzenlenen 
törende yarışmaya 
Gemlik'i temsileri 
katılan ve il birincisi 
seçilen Gemlik 
Lisesi 11 L Sınıfı 
öğrencisi 
Cansu Ay 
ödülünü aldı.
"Felaket Gelmeden" 
adlı yazısıyla 
kompozisyon 
yarışmasında 
Sivil Savunma 
Haftası birinci 
olan Cansu Ay,

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

dün okulunda 
öğretmenleri ve 
arkadaşları tarafın
dan da kutlanırken, 
Gemlik Lisesi 
Müdürü İsmail 
Çokal ile birlikte 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile İlçe 
Kaymakamımız 
Mehmet Baygül'ü 
makamlarında 
ziyaret ettiler.
Kaymakam 
Baygül'e bir buket 
çiçek götüren 
başarılı öğrenci,

Kaymakam 
Baygül tarafından 
kutlanırken, 
Baygül, Ay’a 
başarılarının 
devam etmesini 
diledi.
Kaymakam 
Baygül, 
Cansu Ay'a dolma 
kalem ve kitap 
armağan etti. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Baygül de 
başarılı öğrenciyi -i 
kutlarken J
armağan verdi. ।

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAMI
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 1IB GEMÜk 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95 .
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II genelinde yapılacak sınav nedeniyle okullar bir gün tatil
YazıYORVM

Ortak sınav
bugün yapılacak
İlköğretim okullarının orta bölümleri ile liselerde öğrenim 

gören öğrencilerin ortak sınavı bugün yapılıyor...
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
düzenlediği 
ortak sınavlardan 
birincisi bugün 
Bursa merkez ve 
ilçelerinde yapılıyor. 
2005-2006 eğitim 
ve öğretim yılında 
üç kez yapılması 
planlanan ve 
birincisi bugün 
yapılacak olan 
ortak sınav için 
orta dereceli

ilköğretim okullarının 
6., 7., 8. sınıfları ile 
orta öğrenim 
kurumlarının
9., 11., 12. sınıf 
öğrencileri 
katılacaklar. 
İlçe Bölge Sınav 
Yürütme Kurulu 
tarafından organize 
edilecek olan 
ortak sınavda 
okulların 
öğretmenleri 
kendi okullarında

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, 
bugün yapılacak olan sınava öğrencilerin 
huzur içinde gireceklerini söyledi.

okullar bir 
gün tatil edildi. 
Birincisi 1 Mart 
2006, İkincisi 
29 Mart 2006, 
üçüncüsü ise 
26 Nisan 2006 
tarihlerinde yapılacak 
olan ortak sınavlar

sınav yönetmeyecek. 
Merkezi sisteme 
göre yapılacak 
olan sınavlar 
öğrencilerin 
ÖSS'ye 
hazırlanmasına 
yardımcı olacak. 
İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Ercumen, 
sınavlar için gerekli 
organizasyonun 
yapıldığını, öğrenci

lerin huzur içinde 
ortak sınava katılarak 
deneyimlerini 
pekiştireceklerini 
söyledi.
Bugün saat 
09.30 da 
başlayacak olan 
sınavlarda, 
ÖSS sınavlarında 
uygulanan 
zaman ve soru 
sayısı aynen 
uygulanacak.
Yapılan açıklamada, 
sınavlarda 
alınan notun 
başarı ortalamasına 
dahil edilmeyeceği 
bildirildi.

Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşma Vakfı’ndan 

80 öğrenci burs alıyor
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
Gemlik Şubesi 
80 öğrenciye burs 
veriyor.
Vakıf Şube Başkanı 
Kaymakam Mehmet

Baygül, Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakıflarının 
genelde öğrenci 
bursu vermediklerini, 
çünkü Başbakanlığın

öğrencilere 
burs verdiğini 
hatırlatarak, "Biz 
Vakfın Gemlik Şubesi 
olarak 80 muhtaç 
öğrencimize burs 
veriyoruz.

Ayrıca, annesi ve 
babası olmayan 
50 çocuğumuza da, 
ayda 100 YTL. 
destek yardımı 
yapıyoruz." dedi.

|‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

1 Diş Hekimi Özcan VURAL 
I ‘ I ozcanvural1933@hotmail.com
|\ ' J| www.ozca'nvural.sayfasi.com

Siyaset dışı yazalım....
Biz köşe yazarlarından siyasi yazılar yaz

mamızı, esip gürlememizi, ülkenin iyiliği için 
fetvalar vermemizi isterler.

Siyasete dokunmazsanız, yumuşak 
geçişler yaparsanız “Ne o korktun mu?” diye 
serzenişte bulunurlar, hatta korktun derler.

Ben kim ne derse desin arada tıptan, 
ekonomiden, edebiyattan, hatta ara sıra nos
taljiye kaçıp eski Gemlik’ten kesitler yazıyo
rum..

Geçtiğimiz bayramı ve daha sonrasını 
düşündüğümde, bazı televizyon ekranına 
düşen resimlerde ön planda danalar kaçıyor 
insanlar kovalıyordu..

Bu günlerde ise kuşlar peşimizde biz 
insanlar kaçıyoruz..

İnsanda can derdinde, kaçan dana da can 
derdinde...

Zaten yaşam denen şey kaçmakla kovala
mak arasında geçiyor sayın okurlar...

Hayatta kaçmakla kovalamaktır...
Kaçan kadını yakalayan (kovalayan) 

erkeğin ürünü değil midir insan ?...
İnsan ilk önce bir evliliği kovalamağa 

uğraşır, sonra da kaçmak için çare arar.
Bütün hayat boyunca derslerde iyi notlar 

yakalanmaya çalışılır..
Ama sıkıyı görünce de derslerden kaç

makta ihmal edilmez..
Kışlaya gidersiniz orada size dL4manı 

yakalama eğitimi aldırırlar, ama aralarında 
askerden kaçma eğiliminde olanlar vardır.

Bütün bunlardan mühim olanı iyi bir iş 
yakalamaktır....

Bu aylaklıktan kaçmak için gereklidir 
belki bundan sonra ki aşamada kaçarken bol 
kazancı yakalamaktır..

Yaş ilerledikçe kafanın tepesinde kaçan 
saçlarla, göbeğinin yakaladığı yağlara -fazla 
kilolarla, kaçmakla kovalamanın ortasında 
kalmıştır.

Aklı başında ise ömrün kaçan kısmına 
bakıp ondan ders alıp ah vah etmeden geri 
kalan kısmını iyi yakalamanın hesabını iyi 
yapmak ister..

Ama şunu söyleyeyim ki yapamaz. 
Bu hesabı tutturan pek az kişi görülmüştür.

Geriye her zaman yetişkinliği yakalamak 
için onca yıl koştuktan sonra, elden kaçan 
yıllar için dizlere vurmak, ah etmek kalır...

Bayramlar olur parası çok olanlar kentler
den kaçarları..

Niye diye sorarsınız huzurumu -sağlığımı 
yakalamak için der..

Siz siz olun, akıllı olun mutluluğu yakala
maya çalışın...

Etrafınızda çok gördüğünüz kötülük 
yapanlardan, ailesine iyi bakmayanlardan, 
onun bunun kuyusunu kazanlardan, devletin, 
kulun, yetimin hakkını yiyenlerden, insanlara 
kötü ve pahalı mal satanlardan, dini kullanıp 
kesesini dolduranlardan, yalan söyleyip 
halkın oyunu alanlardan, dış görünüşüyle iyi 
Müslüman görünüp her türlü kötülükleri 
yapanlardan kaçın. Kaçın, kaçın....

Bunları söyleyip sevgi ve barış 
yakalayayım derken, benimde keyfim kaçı 
yor..

Kuşlardan kaçan insanlar bu kaçmalarını 
unutup danaları kovalamayı hayatları boyun
ca sürdüreceklerdir. Yanlışlıklarının farkına 
varmadan...

Kuşlardan kaçıyorlar hayatı yakalamak 
için...

Danayı yakalamakta onlarca cenneti kaçır
mamak için olsa gerek.

Kim eğri kim doğru ben bilmiyorum, siz. 
söyleyin......

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
nvural.sayfasi.com
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Çeşmeliler Kaymakam 
Baygül’ü unutmadı

İlçemize Çeşme 
Kaymakamlığından 
atanan Mehmet 
Baygül'ün görev 
süresi iki yılı doldu
rurken, Çeşmeliler 
eski Kaymakamlarını 
unutmuyorlar.
İzmir'in Çeşme 
İlçesinde görev yap
tığı sürede kendisini 
ilçe halkına sevdiren 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Gemlik'e 
atanmasının ardın
dan yıllar geçse de 
Çeşmelilerce 

hatırlanıyor.
Dün, Kaymakam 
Baygül’ü Çeşmeli 
16-17 dönem İzmir 
Milletvekillerinden 
Göksel Kalaycıoğlu 
ile Dr. Mustafa 
Ceylan makamında 
ziyaret etti.
Kalaycıoğlu, Baygül 
ile Çeşme’de 
güzel hizmetlerin 
gerçekleştirildiğini 
belirterek, 
"Çeşmeliler sizi 
unutmuyorlar." dedi. 
Kaymakam

Baygül'de konukları
na her gittiği yerde 
güzel işler yapmak 
istediğini, Çeşme 
den sonra Gemlik'te 
de bunu gerçek-' 
leştirmek arzusunda 
olduğunu söyledi. 
Kaymakam 
Baygül, işi Bursa ve 
İstanbul'da olan 
Çeşmelilerin 
Gemlik'ten geçerken 
kendini ziyaret 
etmelerinden mutlu
luk duyduğunu 
söyledi.

Kız Meslek Lisesi’nde 
Sivil Savunma tatbikatı
Okul yöneticileri, 
öğretmenler ve 
öğrenciler yangın 
söndürme konusun
da itfaiyecilerle 
birlikte tatbikat 
yaptılar.
Sivil Savunma 
Haftası nedeniyle 
İlçe Sivil Savunma 
Müdürl.üğü’nce 
düzenlenen 
konferanslar ve 
tatbikatların 
sonuncusu 
Gemlik Anadolu 
Teknik Kız 
Meslek Lisesi ve 
Kız Meslek Lisesi 
Okulu’nda yapıldı. 
İlçe Sivil savunma 
Müdürü Mustafa 
Emirkaya, okul 
salonunda öğren
cilere yaptığı 
konuşmada, sivil 
savunmanın öne 
mine değinerek, 
sivil savunmanın

felaket başımıza 
gelmeden iyi 
bilinmesi 
gerektiğini söyledik 
Felaketlerin 
ne zaman 
geleceğinin 
belli olmayacağını 
söyleyen Mustafa 
Emirkaya, öğrenci
lerin bu konuda iyi 
eğitilmeleri gerek
tiğini, sivil savun
manın yaşamın her 
alanında insanların 

yardımcı olacağını 
söyledi.
TATBİKAT YAPILDI 
Daha sonra Gemlik 
İtfaiye Amiri 
Abdullah Sal ve 
itfaiye erleri öğrenci 
ler ile öğretmenlere 
tüp ve bir yangının 
söndürülmesini 
tatbikatlı olarak 
uygulattılar.
Kız Meslek Lisesi 
Sivil Savunma Kolu 
da tatbikata katıldı.
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ICLEI Dünya kongresi başladı
Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi (ICLEI) 

Dünya Kongresi, aralarında Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hikmet Şahin’in de yer aldığı 5 
kıtadan 200 kentin belediye başkanının katılımıyla 

Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde başladı.

Bursa’ya dev katkı
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tunçak, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 
oluşturulan kısa adı KÖYDEŞ olan Köyleri 
Destekleme Projesi kapsamında Bursa'ya 

22 milyon YTL kaynak sağlandığını açıkladı.

■Kıdlİ

ICLEI Başkanı ve 
Johannesburg 
Belediye Başkanı 
Amos Masondo, 
açılış konuşmasında, 
Uluslararası Yerel 
Çevre Girişimleri 
Konseyi’nin 
15 yıllık geçmişini 
barkovizyonla 
anlatırken, alınan 
kararların kararlı bir 
şekilde uygulan
masının dünyayı 
daha büyük sıkın
tılardan kurtardığını 
belirtti. Milenyum 
kalkınma hedeflerinin 
gözden geçirildiği 
Dünya Kongresi’nTn 
dünkü oturumların- 

"" da, sürdürülebilir 
K toplumlar ve şehirler 
, için küresel ortak 

; değerlerin korun
masını amaçlayan 
kampanyalar ele 
alındı. Birleşmiş
Milletler Çevre 
Programı’pın da 
anlatıldığı dünkü 
oturumlarda, IUCN 
(Dünya Koruma 
Birliği Başkanı) 
Muhammed Vali' 
Moosa, dünyadaki 
sorunların yerel 
yönetimler tarafından 
çözümlenmesinin, 
yaşanabilecek sıkın
tıları daha kısa 
sürede gidereceğini 
bildirdi.
Başkan Hikmet 
Şahin; “Bursa’yı 
hak ettiği standa 
kavuşturacağız” 
ICLEI Dünya 
Kongresi’nde 
Türkiye’yi temsil 
eden Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet

ı Şahin, organizasyon
ca ilgili yaptığı 
açıklamada,

‘Gemlik Körfez’ 
internette

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

bilgi paylaşımının 
önemine dikkat 
çekerek, “Bu 
organizasyonda 
200 kentin belediye 
başkanının deneyim
lerden istifade 
edeceğiz. Bu 
deneyimlerimizi de 
yaşanabilir, ulus
lararası alanda 
itibarlı ve marka 
kent Bursa için 
kullanacağız” dedi. 
Avrupa ile entegras 
yona hazırlanan ve 
büyük hedeflere 
yürüyen Türkiye’de, 
artık Bursa’nın da 
hak ettiği standart
lara kavuşması için 
çalıştıklarını ifade 
eden Başkan Şahin, 
“Bursa’yı geçmişteki 
tarihsel mirasının 
yanı sıra bu kentte 
yaşamış insanların 
sevgisinin, emeğinin 

ve aşkının bize 
ulaşmış bir emaneti 
olarak görüyoruz. 
Bu emaneti koruyup, 
uluslararası deneyim 
ve çağın teknolo
jisiyle geliştirip gele
cek kuşaklara 
taşıyoruz. Bunun için 
mekan ve zemin 
tanımıyoruz. Vaat 
ettiğimiz yaşanabilir 
bir Bursa için yapıl
ması gereken ne 
varsa, yapacağız” 
dedi. Şahin’le 
birlikte oturumlara, 
Büyükşehir Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Muammer Subaşı, 
Büyükşehir 
Belediyesi Meclis 
Üyesi Servet 
Büyükpoyraz ve 
Yerel Gündem 21 
Genel Sekreteri 
Tahsin Bulutta 
katıldı.

İl Genel Meclisi 
tarafından hazırlanan 
2006 yılı bütçesi 
rekor bir rakam olan 
160 milyon YTL'ye 
bağlanırken, 
Bursa'ya kaynak 
sağlama çalışmaları 
da meyve vermeye 
devam ediyor. 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Tunçak'ın 
girişimleriyle 
Özel İdare bütçesin
den Vilayetler 
Birliği kesilen 
payın 
düşürülmesinin 
ardından, 
şimdide KÖYDEŞ 
Projesi'nden tam

Soıı pişmanlık fayda elmıli
Üniversite öğren
cisinin bıçak 
zoruyla 1 YTL 
parasıyla cep 
telefonunu gasp 
ettikleri öne sürülen 
iki kişi polis tarafın
dan yakalandı. 
İlk kez suça 
karıştıkları belirtilen 
şüphelilerin olay, 
nedeniyle büyük 
pişmanlık yaşadıkları 
bildirildi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
Fatih Mahallesi Fırın 
Sokak’ta Uludağ 
Üniversitesi 
Elektronik 
Mühendisliği 1.sınıf 
öğrencisi Murat 
Kurtçu'nun (19) 
bıçak tehdidiyle 
1 YTL parasıyla 
cep telefonunu 
gasp ettikleri öne 
sürülen E.T. (19) ve 
M.C. (16) isimli 
şüpheliler yakalandı. 
Olayın ardından 
Murat Kurtçu'nun 
verdiği eşkal

22 milyon YTL 
kaynak Bursa'ya 
alındı.
Tunçak, İl Özel İdare 
Bütçesi'nde hazır
lanan yol ve su 
projelerinin kay
makamlıklara 
kaydırılarak 
bunların bakanlığa 
gönderildiğini 
anlatırken, 
"117 projeyi bakan
lığa gönderdik. 
Köylerin elinde 
projeleri yoktu. 
Biz de 
hazırladığımız 
projeleri onlara 
verdik. Yapılan 
başvurular sonucun

bilgileri 
doğrultusunda 
çok yönlü 
araştırma başlatan 
polis ekipleri, 
olayın meydana 
geldiği bölgede 
şüpheli kişileri 
takibe aldı.
Yapılan çalışmaların 
ardından eşkal 
bilgilerine uyan E.T. 
ve M.C. isimli 
kişiler, Küçükbalıkh 
Mahallesi'nde 
gözaltına alındı. 
Daha önceden hiç 
bir suça karışmadık
ları ve ilk kez 
böyle bir olay 
gerçekleştirdikleri 
belirlenen 
şüphelilerin 
suçlamaları kabul 
ettikleri bildirildi. 
Bu kişilerin 
olaydan bir 
hafta önce 
Gençosman'daki 
ayakkabıcılar 
çarşısında 
çalıştıkları ve 
oradan ayrıldıktan 
sonra parasız 

da 22 milyon YTL 
kaynak sağladık. 
Şimdi bütçemizde 
22 milyon YTL 
kaynak açığa 
çıktı. Bununla 
Bursa'ya daha fazla 
hizmet etme imkanı 
bulacağız" dedi. 
Tunçak, sağlanan 
kaynağın 
Vali Canpolat, 
milletvekilleri ve 
siyasilerin desteği 
ile artacağına 
inandıklarını da 
dile getirirken, 
Bursa için 
kaynak arayışlarının 
da~ devam 
edeceğini kaydetti.

kalmaları sonucunda 
böyle bir olaya 
kalkıştıklarını 
söyledikleri 
öğrerfildi. Ayrıca 
çok pişman olduk
larını söyledikleri 
belirtilen 
şüphelilerin, 
gasp ettikleri cep 
telefonunu da 
Santral Garaj'da 
23 YTL karşılığında 
sattıkları, 
parayı da 
harcadıkları 
belirtildi. 
Bu arada, 
şüphelilerden 
M.C.'nin yaşının 
küçük olması 
nedeniyle 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne 
teslim edildiği 
bildirildi. Polis 
tarafından 
ifadeleri alınan 
şüpheliler, bıçak 
zoruyla gasp 
suçundan * 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Esentepe Kavşağı inşaatına başlanıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kent içi 
ulaşımına nefes aldır
mak amacıyla Bursa- 
Mudanya Yolu 
üzerinde Esentepe 
Kavşağı’na yapacağı 
bat-çık inşaatı 
öncesinde gerçek
leştirilecek aplikasyon 
(sondaj ve altyapı 
aktarımları) çalışmaları 
sebebiyle bölgede tra 
fik akışı, yarından iti 
baren alternatif güzer
gahlardan sağlanacak. 
Bursa Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi’nin (UKOME), 
Esentepe Kavşağı 
inşaatı sırasında, 
bölgedeki trafik 
akışının sorunsuz bir 
şekilde yapılabilmesi 
amacıyla hazırladığı 
trafik aktarım planının 
uygulanmasına 2 Mart 
Perşembe günü 
başlanıyor.
Buna göre, Bursa kent 
merkezi yönünden 
gelerek Mudanya 
istikametine gidecek 
araçlar, Sanayi 
Caddesi-İhsaniye 
Caddesi-Osmangazi 
Caddesi-Huzur Cadde

si- Çimen Sokak- 
Kavaklı Cadde-Sanayi 
Caddesi veya Fuat 
Kuşçuoğlu Caddesi- 
Dumlupınar Caddesi- 
Nilüferköy Yolu’nu 
kullanarak Mudanya 
Yolu’na geçebilecekler. 
İzmir yönünden 
gelerek, Mudanya 
istikametine gidecek 
araçlar, İzmir Yolu 
Caddesi - Çalı Köprülü 
Kavşağı - Ata Bulvarı - 
75. Yıl Bulvarı - 4. 
Sokak - Yeşil Cadde - 
Bankalar Caddesi - 
Emek Kavşağı ve 
Sanayi Caddesi’nden 
Mudanya Yolu’na 
geçiş yapabilecekler. 
Hürriyet yönünden 
gelerek, Mudanya 

istikametine gidecek 
araçlar, Hürriyet 
Caddesi - Okul 
Caddesi - Sümbül 
Sokak - Vatan Caddesi 
- Nazlı Sokak-Huzur 
Caddesi - Kavaklı 
Caddesi ve Sanayi 
Caddesi güzergahını 
kullanacaklar.
Mudanya yönünden 
gelerek, İzmir Yolu’na 
geçiş yapacak araçlar 
da Sanayi Caddesi- 
Bankalar Caddesi- 
Yeşil Cadde-4. Sokak- 
75. Yıl Bulvarı-Ata 
Bulvarı-Çalı Köprülü 
Kavşağı-İzmir Yolu 
Caddesi veya Sanayi 
Caddesi-Bankalar 
Caddesi-Yeşil Cadde- 
Beyaz Cadde-Sarı

Cadde-Fatih Sokak- 
Turan Sokak-Pazar 
Sokak-Nilüfer Hatun 
Caddesi-Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı- 
Beşevler Köprülü 
Kavşağı’ndan İzmir 
Yolu istikametine 
geçiş yapabilecekler. 
Mudanya yönünden 
gelerek, Bursa kent 
merkezi istikametine 
gidecek araçlar, 
Sanayi Caddesi- 
Bankalar Caddesi- 
Yeşil Cadde-Beyaz 
Cadde-Sarı Cadde- 
Fatih Sokak-Turan 
Sokak-Pazar Sokak- 
Nilüfer Hatun Caddesi- 
Fatih sultan Mehmet 
Bulvarı-Beşevler 
Köprülü Kavşağı-İzmir 
Yolu Caddesi veya 
Sanayi Caddesi- 
Bankalar Caddesi- 
Yeşil Cadde-Beyaz 
Cadde-Sarı Cadde- 
Fatih Sokak-Turan 
Sokak-Pazar Sokak- 
Nilüfer Hatun Caddesi- 
Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı-Tuna Caddesi- 
Demirci Caddesi- 
Karaman Caddesi- 
Sanayi Caddesi güzer
gahını kullanabilecek.

Demirtaş Köprüsü yıkılıyor

BursaRay’ı kentin 
doğu yakasına götüre
cek olan B etabının 
inşaatı kapsamında 
12 yıllık Demirtaş 
Köprüsü, bugün 
yıkılacak.
Haşim İşCan 
Caddesi’nden 
Gökdere’ye kadar yer
altından gidecek olan 
BursaRay’ın tünel 
inşaatının Demirtaş 
Köprüsü’nün orta 
ayaklarına denk 
gelmesinden dolayı, 
12 yıllık köprü bugün 
yıkılarak yeniden 
yapılacak.
1 Mart Çarşamba 
günü başlayacak 
çalışmadan dolayı 
köprü trafiğe 
kapatılacak.

Köprü, güçlendirilmiş 
ve yenilenmiş olarak 
1,5 ay içinde 
trafiğe açılacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
İl Jandarma 
Komutanlığı, 
İl Emniyet Müdürlüğü, 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası, Şoförler 
Odası, Bursa Esnaf 
Odaları Birliği ve 
Zabıta temsilcilerinden 
oluşan Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi (UKOME) 
köprünün yıkılmasıyla 
trafik akışının 
sağlanacağı 
alternatif güzergahlar 
belirledi.

Bir can Görür
Cağ Kebabı & Çorba Çeşitleri & Etli Yemekler 

Sebzeli Yemekler & Izgara Çeşitleri 
Salatalar & Tatlılar

Farklı bir ortamda kaliteli servis ile hizmetinizdeyiz
EV ve 

İŞYERLERİNE 
SERVİSİMİZ

VARDIR
BİR TELEFON 

KADAR YAKINIZ

Gazhane Caddesi 1 Nolu Aralık Topçular Apt. No : 44/ A (Adliye Binası karşısı)
Tel : (0.224) 514 20 20 GEMLİK
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Öğretmenler yıllık plan yapamayacak KPDS’ye başvurular bugün sona eriyor
Talim ve Terbiye 
Kurulu (TTK), öğret
menlerin günlük ve 
yıllık plan yapma 
zorunluluğunu 
kaldırdı.
TTK, "Ders 
Kitaplarında 
Aranacak Nitelikler 
Yönergesi"nde plan
ladığı değişiklikle, 
ilköğretim öğretmen
lerinin her akşam 
"günlük plan", ,, 
her yıl da "Ünite- 
lendirilmiş yıllık 
plan" yapma zorun
luluğuna son verdi. 
Ancak, eğitim 
çevreleriyle 
sendikalar, atılan bu 
adımı olumlu bul
makla birlikte, alınan 
kararı "eksik bir 
adım" olarak nite
lendirdi. Türkiye'de 
ders programlarının, 
eğitim süresinin her 
yerde aynı olmasının 
yanlış olduğuna 
dikkat çeken eğitim 
çevreleri, yöresel- 
lokal programlama, 
planlama ve zaman
lama olmamasıyla 
birlikte, İstanbul'un 
en gözde okulunda 
uygulanan ders 
programının, aynı 
zamanda yurdun en 
ücra köşesindeki bir 
okulda da işlenmek 
zorunluluğu 
olduğunu kaydedi

Öğretmen alımına Danıştay engeli
Danıştay, 

Milli Eğitim
Bakanhğı'nın 

sözleşmeli 
öğretmenlik 

alımına ilişkin 
genelgesinin 
yürütmesini 
durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, 
Danıştay 12. Dairesi, 
Türk Eğitim-Sen'in, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
1 Eylül 2005 tarihli 
2005-2006 öğretim 
yılı için "Kısmi 
Zamanlı Geçici 
öğretici" genel
gesinin iptali ve 
yürürlüğünün durdu
rulması istemiyle 
açtığı davada, ilk

yor. Bu 2 okulun 
öğrencisinin de aynı 
ders konularından 
sınav yapılmak 
suretiyle birbirleriyle 
yarıştı rılmalarının 
yanlışlığına da 
vurgu yapılıyor. 
Öğretmenler, eğitim 
hakkı ve fırsatının 
her çocuğa eşit oran 
ve kalitede sunula- 
madığı gibi öğret
menler de dahil tüm 
eğitim bileşenlerinin 
eğitim imkan ve 
materyallerine ulaş
ma ve kullanma 
imkanından aynı 
oranda yararlanama
makta olduğunun 
gözardı edilip eksik
liğine dikkat çekiyor. 
Öte yandan, "günlük 
ve yıllık" planla
manın kaldırılmasına 
ilişkin olarak, 
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkan Gürkan Avcı, 
alınan kararın 
yerinde bir karar 

aşamayı 
karara bağladı.
12. Daire, söz 
konusu genelgenin 
yürütmesini 
durdurdu; Kararın 
gerekçesinde, 
öğretmenlik 
mesleğine nasıl 
başlanacağının 
yasalarda bulun
duğuna ye öğretmen
liğin bir kariyer 
mesleği olduğuna 

olduğunu açıkladı. 
Avcı, 250 bin ilk 
öğretim öğretmeni 
ilgilendiren karara 
ilişkin görüşlerini 
şöyle açıklıyor: 
"Plan yapmadığı için 
birçok öğretmenimiz 
soruşturma geçirdi, 
sürgün edildi, ceza 
aldı. Eğitimde pek 
işlevi kalmayan gün
lük ve yıllık plan 
hazırlama zorunlu
luğunun kaldırılması, 
zaten gerekli bir 
hal almıştı. İlköğre
timdeki 250 binden 
fazla öğretmeni 
ilgilendiren değişik
likle öğretmenlerin 
artık günlük ve yıllık 
pıanıarı internet 
siteleri ve dergiler
den edinmek zorun
da kalmayacak 
olması, olumlu bir 
gelişmedir. Şimdi 
öğretmenler plana 
değil, öğrencisine 
daha çok zaman 
ayırabilecek." dedi.

işaret edildi. Öğret
menliğin, Devlet 
Memurları Yasası'na 
göre asli ve sürekli ,, 
görevlerden olduğu 
belirtilen gerekçede, 
özellik gerektiren 
kurslar için öğretici 
sıfatıyla öğretmen
lerin görevlen
dirilebileceği, ancak 
genelgenin'bu kap
samın dışına çıktığı 
ifade edildi. <

Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı'nın (KPDS), 
20 Şubat'ta başlayan 
başvuru süresi 
bugün sona eriyor. 
KPDS'ye, yabancı dil 
tazminatından yarar
lanmak isteyen 
657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 
(aylıklarını bu 
kanunun ek geçici 
maddelerine göre 
alanlar dahil), 926 
sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel 
Kanunu, 2802 sayilı 
Hakim ve Savcılar 
Kanunu, 2914 sayılı 
Yükseköğretim 
Personel Kanunu ve 
3466 sayılı Uzman > 
Jandarma Kanunu'na 
göre çalışmakta olan
lar, kadrolar karşılık 
gösterilmek suretiyle 
sözleşmeli olarak 
çalışan personel ile 
399 sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamenin 3/c 
maddesine tabi 
sözleşmeli personel 
başvurabilecek.
Diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
çalışan personel de 
bu sınava katılabile
cek. Kamu kurum ve 
kuruluşlarında müter- 
cim-tercüman ya da 
bilgi işlem çözüm
leyicisi ve program
cısı olarak görev 
yapanlar ile bu 
görevler için başvu
ruda bulunacaklar, 
kamu kurum ve kuru
luşlarınca yurtdışı 
teşkilatında sürekli 
göreve atanacak 
memurlar ile diğer 
görevlilerin de bu 
sınava girmesi

'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

gerekiyor.
Araştırma görevlisi 
seçme ve atama 
işlemlerinde yabancı 
dil yeterlik sınavı ye 
rine KPDS sonuçları 
da kullanılabileceğin
den, lisans program
larının son sınıfında 
veya son sınıftan bir 
önceki sınıfta okuyan 
öğrenciler de bu 
sınava girebilecek. 
Herhangi bir kurum
da çalışmamakla bir
likte yabancı dil bil
gisi seviyesini tespit 
ettirmek isteyen 
fakülte veya yük
sekokul mezunları ile 
üniversitelerce 
kendilerinden KPDS 
puanı istenen öğren
ciler de bu sınava 
katılabilecek.
Sınava başvurmak 
isteyenler, valiliklerin 
il ve ilçelerde kur
dukları bürolar veya 
üniversite rektörlük
lerinden, KKTC'de 
ikamet edenler ise 
Lefkoşa'daki ÖSYM 
temsilciliğinden, 
önce "Başvurma 
Koşullarına İlişkin 
Bazı Açıklamalar" > 
başlıklı metni alacak. 
Şınav ücreti olan 45 
YTL'yi (45 milyon TL) 
Ziraat Bankası'nın 
ilgili hesaplarına 
yatıracak adaylar, 
banka dekontunu 
göstererek, yine aynı 
bürolardan başvurma 
belğesi ve kılavuz 
alabilecek.
Adaylar, başvurma 
belgelerini kılavuzda 
belirtilen kurallara 
göre doldurduktan 
sonra, son 6 ay 
içinde çekilmiş, başı 
açık bir fotoğraflarını 
yapıştıracak. Bu bel

geyi, halen bir 
kurumda çalışan
ların, kurumun en 
üst amir veya onun 
görevlendirdiği yet 
kililere, LES'e girmek 
isteyenlerle kendi
lerinden KPDS puanı 
istenen üniversite 
öğrencilerinin de 
kendi üniversitele 
rine onaylatmaları 
gerekiyor.
Yurtdışındaki üniver
sitelerden mezun 
olan adaylar ise 
başvuru sırasında 
aslını göstermek 
suretiyle diploma 
denklik belgelerinin 
fotokopilerini veya 
bu belgelerin onaylı 
bir suretini başvurma 
belgelerine ekleye
cek. Adaylar, onaylat
tıkları başvuru bel
gelerini ve sınav 
ücretini ödediklerine 
ilişkin banka dekont
larını, bugün mesai 
saati bitimine kadar 
valiliklerin il ve ilçe 
lerde kurdukları 
bürolarla üniversite 
rektörlüklerine, 
KKTC'de ikamet 
edenler ise 
Lefkoşa'daki ÖSYM 
temsilciliğine teslim 
edebilecek. Başı açık 
fotoğraf yapıştırma 
yan ya da fotoğraf 
yerini boş bırakan 
adayların başvuru 
belgeleri teslim alın
mayacak. Postayla 
gönderilen başvuru
lar kabul edilmeye
cek. KPDS, 7 Mayıs 
ta Ankara ve Lefko 
şa'da, başvuran aday 
sayısı fazla olduğu 
takdirde ise bu yer
lerin yanı sıra diğer 
büyük şehirlerde 
yapılacak.

emlikkorfezgazetesi.com
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PKK’ya karşı ortak hareket
ABD'nin Ankara 
Büyükelçisi Ross 
VVilson, Türkiye'nin 
terör örgütü PKK ile 
ilgili ABD'den beklen
tisine ilişkin olarak, 
"Son 5-6 aydır Türk 
hükümetiyle birlikte 
bu sorunu tamamen 
çözecek bir önlemler 
paketi oluşturmaya 
çalışıyoruz" dedi.
VVilson, katıldığı 
bir programda, 
Türkiye'nin terör 
örgütü PKK ile ilgili 
ABD'den beklentisine 
ilişkin soru 
üzerine, şunları 
söyledi:"Türkiye'de 
PKK vahşetinin kur
banı olmuş binlerce 
insan var. Bu, son 
derece iğrenç bir 
durum ve buna bir 
son verilmesi gereki 
yor. Son 5-6 aydır 
Türk hükümetiyle bir
likte bu sorunu tama
men çözecek bir 
önlemler paketi oluş
turmaya çalışıyoruz. 
Birtakım askeri önlem
lerle PKK'nın başına 
vurmak belki de tat- 

| min edici bazı geçici 
faydalar sağlayabilir 
ve birkaç aylığına 
onları geride tutabilir. 
Ancak bir süre sonra 
sorun, tekrar ortaya 
çıkacaktır. Biz bu 
soruna daha geniş 
kapsamlı bir yaklaşım 
gerektiği 
düşüncesindeyiz. Bu 
kapsamlı yaklaşımın 
bir parçası güçlü, bir
leşik ve bağımsız,

BAY TOAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
Her Çeşit Emlak

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Vijla, Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kördon’da Asansörlü, Kaloriferli. Lüks Eşyalı SATILIK 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçihdeJYeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad^ 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. £

. Önünde 115 m2 Bahçeli Ş

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

kendi sınırlarını ve 
kendi sınarları içinde
ki terörist ve isyancı 
faaliyetleri kontrol 
edebilen bir Irak'ın 
başarısında 
yatmaktadır." 
Bu tür faaliyetleri kont 
rol etme konusunda 
Irak'ta ciddi sorunların 
olduğuna dikkati 
çeken VVilson, "Irak 
ordusunun ve güven
lik güçlerinin bu tür 
terörist ve isyancı 
şiddeti durdurmak 
amacıyla ülke çapında 
gerekenleri yapması 
için üzün süreli ve 
sürdürülebilir bir 
çabaya ihtiyaç var. 
PKK'nın Avrupa'daki 
varlığına son 
vermek ve örgüte 
Avrupa'daki PKK 
çevrelerinden gelen 
para yardımını 
kesmek için Türkiye 
ile önlemler oluştur
maya çalışıyoruz." 
diye konuştu.
ABD'nin İran'ın nük
leer programına ilişkin 
süreçte Türkiye ile 
istişarelere devam 
edeceğini söyleyen 
VVilson, İran'ın nükleer 
programı hakkında 
diplomatik çabaların 
sonuç vermemesi 

durumunda, ABD'nin 
İran'a saldırı düzen
leyip düzenlemeye
ceğine ilişkin bir soru 
üzerine, ABD Başkanı 
George Bush ve 
Dışişleri Bakanı 
Condoleezza Rice'ın 
çok açık olarak İran 
konusunda hiçbir 
seçeneğin gündem 
dışında olmadığı 
yönünde yaptıkları 
açıklamaları hatırlattı. 
VVilson, Amerikan 
askerlerinin Türkiye 
üzerinden İran'a 
girmesine dair bir 
teklifte bulunup 
bulunmadıklarına 
yönelik soruyu, 
"Böyle bir teklifte 
bulunmadık;
böyle bir niyetimiz 
olduğunu da 
sanmıyorum" 
şeklinde yanıtladı. 
Büyükelçi VVilson, 
Hamas'ın Ankara 
ziyaretine ilişkin 
olarak da, ziyaretten 
Hamas yetkilileri 
Türkiye'ye gelmeden 
bir gün önce haberdar 
olduklarını belirtti.
VVilson, ABD'nin 
Türkiye'nin Irak'a 
yönelik çabalarına 
destek verdiklerini 
söyledi.

Filistin’in yarısı « 
İsrail’i tanımaktan yana

Filistinlilerin yarısının, 
Filistin seçimlerinden 
zaferle çıkan İslam! 
direniş örgütü 
Hamas'ın,İsrail'i tanı
masını istediği bildiril
di. Dr. Nebil Kukalı 
önderliğindeki Filistin 
Kamuoyu Merkezi'nce 
yapılan anketin 
sonuçlarına göre, 
ankete cevap veren
lerin yüzde 5Ö,8'i 
Hamas'ın İsrail'i 
tanımasından yana 
görüş belirtti. 
Filistinlilerin yüzde 
80'inden fazlası İsrail 
ile sağlanan ateşkesin 
devamını, yüzde 69,8'i 
de İsrail ile barış 
görüşmelerinin 
yeniden başlatılmasını 
istedi. Filistinlilerin 
yüzde 51,5'i de ikti
darın eski partisi El

Putin’den çağrı
Rus lideri Vladimir Putin, gelişmiş 
ülkeleri bütün dünya için "enerji 

güvenliği sistemi" kurmaya çağırdı.
Amerikan VVali Street 
Journal gazetesinde 
makalesi yayımlanan 
Putin, "enerji alanın
daki bencilliğin, 
ülkelerin birbirlerine 
bağımlı hale geldiği 
modern dünyayı 
hiçbir yere 
götürmeyeceğini" 
belirtti. Sadece bir 
avuç kalkınmış 
ülkenin önceliklerine 
cevap vermesi 
halinde enerji 
dağıtımının, 
dünyanın kalkınması
na ilişkin hedeflere 
hizmet etmeyeceğini 
belirten Putin, zengin 
ülkelerden, "gelecek 
nesillere çatışma ve

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Fetih'in Hamas'ın 
önderliğindeki koa 
lisyona katılmasına 
destek verdi.
Hükümeti kurmakla 
görevlendirilen İsmail 
Haniye’ye destek ise 
yüzde 41,5 olarak 
belirlendi.
Bu görev için adı 
geçen diğer isim 
lerden Hamas'ın 
Şam'daki Politbüro 
şefi Halid Meşal'e ve 
rilen destek yüzde 7,4, 

kısır rekabetten 
kaçınma imkanı vere
cek dünya enerji 
güvenliği sistemi 
miras bırakmalarını" 
istedi. Rus lideri, 
uluslararası camianın 
faaliyetlerinin koor
dine edilmesinin şart

Gazze'deki Hamas 
liderlerinden Mahmud 
Zanar'a 12,1'de kaldı. 
Hapisteki El Fetih 
liderlerinden Mervan 
Barguti de yüzde 
6,5 oy aldı.
Kamuoyu yoklaması, 
18 yaş ve üzerindeki, i 
çeşitli kesimlerden 
1003 kişi arasında 
16-20 Şubat tarihleri 
arasında Doğu Kudüs, 
Batı Şeria ve Gazze 
Şeridi'nde yapıldı.

olduğunu da 
belirterek, dünyanın 
8 sanayi ülkesinden 
(G-8) özellikle enerji 
kaynaklarının 
yenilenmesi için 
yeni teknolojiler '1 
geliştirmelerini 
talep etti.

Yalova'da Termal Barajı'nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, KaskoDask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü |
Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 5141021
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Memur maaşlarına ek zam yolda
a Memur, polis, hakim, 

savcı, öğretmen ve din 
görevlilerinin maaşına 
ek zam geliyor. 
2006'da ek zam yapıl
masını öngören tasarı 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda.
Tasarının önümüzdeki 
hafta Genel Kurul’da 
yasalaştırılması 
planlanıyor. Kanun 
tasarısına göre, 
yaklaşık
1 milyon 350 bin 
memura 2006 yılında 
80 YTL ek ödeme 
yapılacak. Tasarıya 
göre, toplu görüşme 
lerde, maaş dışında ek 
ödeme almayan yak
laşık 1 milyon 350 bin 
memura yılın ilk yarısı 
itibarıyla aylık 40 YTL, 
ikinci yarıda ise 80 
YTL ödeme yapılması
na dönük bir iyileştir 
me yapılacak. Sendika 
üyesi olan personele 
ayrıca sendika aidat

Kira gelirinde beyan başladı
Geçen yıl konut ya da 
işyeri kira geliri elde 
edenlerin bugünden 
itibaren bayanname 
vermeleri gerekiyor. 
Muhasebeciler, 
beyanları ücretsiz 
dolduracak.
MALİYE Bakanlığı 
verilerine göre, 2005 
yılında konut ya da 
işyeri kira geliri elde 
eden 574 K!n 446 
kişinin, 
itibaren Deyanname 
vermeleri gerekiyor. 
Beyanname verme 
süresi, uzatılmadığı 
takdirde, 15 Mart 
Çarşamba günü 
sona erecek.
Yıllık gelir vergisi 
beyannamesi ile 
bildirilen kira geliri 
üzerinden hesap 
lanacak gelir ver- , 
gisinin de iki taksit 
halinde Mart ve 
Terhmuz ayı içinde 

ı, ödenmesi gerekiyor.
KİMLER BEYAN
NAME VERECEK ? 
2005 yılı içinde, 

* tahsil ettikleri;
- Konut kira geliri, 
2 bin YTL’yi aşanlar, 
beyanname verecek
ler. Kira gelirinin, 
2 bin YTL’si gelir 
vergisinden müstesna 
olacak. Ancak ticari, 

larından kaynakla 
nan kayıplarını telafi 
amacıyla aylık 
5 YTL ilave ödeme 
yapılacak. 
Tasarı ile özel 
hizmet tazminatı 
ile buna paralel 
olarak değişik adlar
la düzenlenmiş 
bulunan tazminat 
oranlarında 
bazı iyileştirmeler 
yapılıyor. Tasarıda, 
öğretmenlerin 
ek ders ücretlerinin 
de 3.5 YTL’den
5.5 YTL’ye çıkarılması 
öngörülüyor. Buna 
göre, ayda 60 saat 
ek ders verecek bir 
öğretmen ortalama 
330 YTL’lik ek 
ders ücreti alacak. 
Ek ders ücretlerine 
yapılacak zam 
1 Nisan 2006 
tarihinden itibaren 
geçerli olacak. 
Tasarıda, polis, 

zirai ve mesleki 
kazancını yıllık beyan
name ile bildirenler, 
bu istisnadan yarar
lanamıyorlar İşyeri 
kira geliri, 15 bin 
YTL’yi aştığında 
beyan edilecek. İşyeri 
kira ödemelerinden, 
yüzde 22 stopaj (vergi 
kesintisi) yapıldığı ve 
bu kesinti de hesa
planan gelir vergisin
den mahsup edildiği 
için, 60 bin YTL’ye 
kadar olan işyeri 
kira gelirleri için, 
ödenecek gelir 
vergisi çıkmıyor.
Hem konut, hem işyeri 
kira geliri olması : 
Maliye Bakanlığı’nın 
görüşüne göre, konut 
kira gelirinin 2 bin 
YTL’yi aşan kısmı ile 
işyeri kirasının 
toplamı 15 bin YTL’yi 
aşıyorsa, hem konut 
hem de işyeri kirası 
beyan edilecek. 
Aşmıyorsa, yalnızca 
konut kira geliri beyan 
edilecek. Ancak, GVK 
Md. 86/1-c’de "vergiye 
tabi gelir toplamı" 
deyimi kullanıldığı 
için, yüzde 25 götürü 
gideri düştükten 
sonra kalan kısmın 
15 bin YTL’lik sınırı 
aşıp aşmadığına bak

din görevlisi ve hakim- 
savcıların maaşlarında 
da artış yapılacak. 
Buna göre mesai 
saatleri dışında, genel 
tatil günlerinde veya 
hafta sonu tatillerinde 
nöbet tutan adlî yargı 
hâkim, Cumhuriyet 
başsavcısı, 
Cumhuriyet 
başsavcıvekili 
ve Cumhuriyet 
savcılarına ve 
adlî yargıda bunlarla 

mak gerektiği 
düşüncesindeyiz. 
DİĞER GELİRLER 
Kira geliri nedeniyle, 
yıllık gelir vergisi 
beyannamesi veren
lerin, ayrıca emekli 
aylıklarım da beyan 
etmeleri gerekmiyor. 
Kira gelirinin yanı sıra, 
ücret geliri de olan
ların, b|r işverenden 
elde ettikleri ücret 
gelirini, tutarı ne 
olursa olsun beyanı 
gerekmiyor. Ancak, 
birden fazla işveren
den ücret geliri elde 
edilmesi durumunda, 
asıl işverenin dışında
ki ücret gelirleri
15 bin YTL’yi aşıyorsa, 
ayrıca ücret gelirleri 
de beyan edilecek. 
Beyana tabi geliri 
olanlar yani ticari 
ya da mesleki 
kazancı olanlar, 
kâr payı ve temettü 
geliri olanlar, kira 

birlikte nöbet tutan 
adlî personele öden
mekte olan nöbet 
ücreti gösterge 
rakamlarında artışa 
gidildi. Tasarı ile 
‘Din Hizmetleri 
Tazminatı’ ve 
‘Emniyet Hizmetleri 
Tazminatında’ da artış 
öngörülüyor.
Adli Tıp kamu 
personeline de döner 
sermaye ödemeleri 
artırılıyor.

gelirlerini bu gelirleri 
ile
birleştirmek 
suretiyle beyan 
edecekler.
Karı ve kocanın 
ayrı ayrı kira geliri 
varsa ya da kira 
alınan gayrinienkule 
ortak iseler, 
konut kira geliri ile 
ilgili 2.000 YTL’lik 
istisnadan ayrı ayrı 
yararlanacak ve 
ayrı beyanname 
verecekler. 
AVANTAJLI 
DURUMLAR 
Kira gelirinden, varsa 
"istisna", ardından 
yüzde 25 "götürü 
gider" düşüldükten 
sonra, kalan kısım 
üzerinden vergi 
hesaplanıyor.
Ancak, aşağıdaki 
durumlarda, 
"gerçek gider" 
yöntemini seçmekte 
yarar var.

Elektronik beyan 
kapsamı genişletildi

Maliye Bakanlığı, 
vergi beyannameleri
ni elektronik ortamda 
verme zorunluluğu 
bulunan mükelleflerin 
kapsamını genişletti. 
Maliye Bakanlığı'nca 
hazırlanan Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğ 
Taslağı'na göre, 
31 Aralık 2005 
itibariyle aktif toplamı 
İ00 bin YTL ya da 
2005 dönemine ait 
ciroları toplamı 
200 bin YTL'yi 
aşan ticari, zirai ve 
mesleki faaliyet
lerinden dolayı 
gerçek usulde 
vergilendirilen 
gelir vergisi mükellef 
leri ile kurumlar 
vergisi mükellefleri, 
yıllık gelir vergisi 
beyannamelerini 
elektronik ortamda

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşruhat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

İŞYERİMİZE ELEMAN ALINACAKTIR.
1- İşyerimizin temizlik işlerini yapacak bayan 
eleman alınacaktır (tıbbi sekreter olarak 
yetiştirilmek üzere).
Aranan özellikler: Lise mezunu, bilgisayar 
kullanmayı bilen ve hızlı klavye kullanan, 
20-30 yaşları arasında.
2-İşyerimizde Radyoloji Teknisyeni olarak 
çalışacak bay eleman alınacaktır.
Aranan özellikler: Askerliğini yapmış, 
İlgili Lise veya Yüksekokulların Radyoloji 
Teknisyenliği bölümü, veya ilgili lise veya 
yüksekokulların Acil Tıp Teknisyenliği, 
Sağlık memurluğu bölümü mezunu olması 
gerekmektedir.

TOMOKAY Özel Sağlık Hiz. LTD. ŞTİ 
Adres: Dr. Ziya Kaya mah. Dutluk sok.

No: 3 - 16600 Gemlik / BURSA 
Tel: 0224 513 65 29 -30
Faks: 0224 513 65 18 tomokay@gmail.com

verecek.
Bu gruba giren 
mükellefler, geçici 
vergi beyannameleri
ni de yine elektronik 
ortamda gönderecek. 
Sözkonusu zorunlu
luk, 2005 yılına 
ilişkin olup, 15 Mart 
2006 tarihine kadar 
verilecek olan Yıllık 
Gelir Vergisi 
Beyannamelerini, 
yine 2005 hesap 
dönemine ilişkin 
olup, 17 Nisan 2006 
tarihine kadar verile
cek Kurumlar Vergisi 
Beyannamelerini ve 
2006 yılının birinci 
geçici vergi dönem
ine ilişkin olup, 
10 Mayıs 2006 tari
hine kadar verilecek 
olan Geçici Vergi 
Beyannamelerini 
kapsayacak.

mailto:tomokay@gmail.com
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Kariyeri tehlikeye atan 10 hata
Uzmanlar, yetenekli, 
hırslı ve teknik dene 
yime sahip olmanın 
kariyer için yeterli 
olmadığını belirterek, 
iş başvurusunda işe 
uygun imaj sergile
menin önemine 
dikkati çekiyor. 
www.isguc.org 
sitesinde, 
"Profesyonel olmak 
için sadece işi bilmek, 
tecrübe sahibi, hırslı 
ve kabiliyetli olmak 
yeterli değil. İşe 
uygun bir imaj sergile
mek çok önemli. Kaba 
hareketler, heyecan 
belirtisi, randevuya 
gecikmek, gereksiz 
yere savunmaya 
geçmek, unutkanlık ve 
olgun olmayan tavırlar 
iş hayatim olumsuz 
etkiliyor" denildi. 
İşte kariyeri tehlikeye 
atan 10 hata ve 
tavsiyeler:
- Heyecan belirtileri: 
Saçınızla ya da 
üzerinizdeki takılarla 
oynamak, ayaklarınızı 
otururken sallamak, 
ayaktayken yere vur
mak gibi hareketler 
size heyecanını kont 
rol edemeyen bir kişi 
görünümü verir. 
Otururken ayak
larınızın tabanını yere 
bitişik koyun ve 
ellerinizi kucağınızda 
ve rahat bir konumda 
tutun. Saçınız göz
lerinize düşerse, 
zarif bir hareketle 
kulağınızın arkasına 
atın ve saçınızla 
kesinlikle oynamayın. 
- Kaba hareketler: 
Sık sık argo kullan
mak, uygunsuz 
fıkralar anlatmak, iş 
arkadaşlarınıza komik 

olduğunuzu 
düşündürebilir; ama 
size itici bir izlenim de 
verebilir. Patronunuz 
ise firmayı temsil 
edecek ciddiyete ve 
olgunluğa sahip 
olmadığınızı 
düşünecektir.
- Gecikmeler: İşe ve 
toplantılara sürekli 
geç kalmak saygısızlık 
olarak görülür ve 
patronunuzun, iş 
arkadaşlarınızın 
öfkelerini üzerinize 
çeker. Bu davranışınız 
"Kendimden başka hiç 
kimseyi ve hiçbir şeyi 
umursamıyorum" 
havası meydana 
getirir. Bir yere 
zamanında ulaşmanız 
için gerekli olan 
zamanı hesaplarken 
gerçekçi olun.
Kendinize 20 dakikalık 
bir avans verin. 
Beklerken sıkılıyor
sanız, yanınızda 
yapacak işler bulun
durun. Bazı durumlar
da, beklemek beklet
mekten daha iyidir. 
- Gereksiz yere savun
maya geçmek: 
Eleştiriler karşısında 
mazeretler uydurmak 
ya da ters cevaplar 
vermek, sinirli ve ters 
bir insan olduğunuz 
izlenimini uyandırır. 
Bu tür bir davranış, 
patronunuzla aranızda 
bir uçurum yaşatır, 
çünkü kavgacı bir 
tavır sergilediğinizde, 
patronunuz sizinle 
konuşmaktan 
rahatsızlık duyabilir. 
Gülümseme her 
kapıyı açar.
- İşleri ağırdan almak: 
İşlerinizi bitirebilecek 
olmanıza rağmen ağır

dan almanız, yetenek
siz biri o.lduğunuz 
izlenimini meydana 
getirir. Unutmayın, 
bir işi hızlı yapmak 
kadar doğru yapmak 
da önemli.
- Unutkanlık: İsimleri, 
telefon numaralarını 
ve iş teslim tarihlerini 
unutmanız;
bunları fazla 
önemsemediğinizi ya 
da aşırı derecede 
unutkan bir kişi 
olduğunuzu 
düşündürecektir.
Unutkanlığınız, patro
nunuz üzerinde 
düzensiz, ilgisiz ve 
yeteneksiz oır kışı 
olduğunuz izlenimini 
bırakır.
- Yemek yerken tele
fonda konuşmak: 
İşinizin yoğunluğun
dan dolayı yemek 
yiyemediyseniz ve 
çalışırken bir şeyler 
atıştırmak zorunda 
kaklıysanız bile asla 
telefon konuş
malarınız sırasında 
atıştırmayın ya da 
ağzınızda bir şey 
varken telefonu 
almayın. Bu durum 
size çok laubali bir 
görünüm verecektir. 
- Öncelikleri belirleye- 
meme: Bitirilmesi

gereken bir işe asıl
mak yerine dikkatinizi 
başka şeylere 
vererek işleri 
yarım bırakmanız, 
öncelikleri 
göremediğiniz anlamı
na gelir. Yaptığınız 
işlerin hem şayısı hem 
kalitesi düşecektir. İş 
hayatında yükselmeyi 
önemsiyorsanız, yer
ine getirmeniz 
gereken görevler için 
zamanında, yeterli 
çaba ve emeği göster
meye dikkat edin. 
- Yazım hataları: İş 
hayatında yazım hata
ları, önemsiz gibi 
görünse de aksine 
önemlidir. Notlarda, iş 
mektuplarında ve 
özgeçmişlerde yap
tığınız yazım hataları; 
özensiz ve dikkatsiz 
bir kişi olarak görün
menize neden oiur, 
detaylara verdiğiniz 
önem konusunda da 
kuşku uyandırır.
- Olgun olmayan tavır
lar: Sempati kazan
mak için takındığınız 
'genç' tavırlar arada 
sırada hoşa gidebilir; 
ancak antipati kazan
manıza da neden ola
bilir. Yaşınızdan genç 
davranmak güvenilir
liğinizi yok edebilir.

ŞİİR KÖŞESİ BA“

Terör belası
Dağdan indi şehire 
Bitmeyen terör çatışması 
İkna olmaz, uslanmaz 
Kolay değil yatışması

Vatan haini caniler 
Masum insana kıyması 
Hayra alamet değil 
Terörün böyle olması

Hainlere zevk mi veriyor 
İnsanların vurulması
Köşe bucak kaşıp
Şaşkın şaşkın bakışması

Keklik gibi avlanıyor 
Bu ülkenin vatandaşı 
Dinmedi dinmeyecek 
İnsanların gözyaşı

Bebekler beden 
diliyle konuşuyor
Bebeklerin konuşmayı 
öğrenene kadar belirt
mek istediklerini vücut 
dilini kullanarak 
mimikleriyle anlatmaya 
çalışıyorlar. Peki o 
minik bedenler ne 
yaparken, neyi anlat
mak istiyorlar? 
Bebeğiniz ağzını sım
sıkı kapatıp, başını 
çeviriyorsa, gözlerini 
kısıp, ellerini bir
leştirip, çığlık atarak 
gülüyorsa ya da 
yüzünü kızartıp sonra 
yaygarayı basıyorsa, 
bu size bir şeyleri 
anlatmak istediği 

anlamına geliyor. 
Bebeklerin konuşmayı 
öğrenene kadar derdi
ni vücut dilini kulla
narak, mimikleriyle 
anlatmaya çalıştıklarını 
belirten uzmanlar 
şu görüşlere 
yer veriliyor: 
"İlk deneyimini 
yaşayan anne ve 
babalar için bebeğin 
ne anlatmak istediğini 
anlamak biraz zordur. 
Zamanla bebeğin 
hareketlerini çözebilir 
hareket ve mimik
lerinden ne demek 
istediğini anlaya

bilirsiniz. Böylece hem 
bebeğinizin kendine 
karşı duyduğu güveni 
gelişir hem de aranız
daki bağ güçlenir. 
Ancak bebeğin vücut 
dilini anlamak pek 
kolay bir iş değil. 
Bebeğiniz ağlıyorsa 
'Acaba karnı mı aç*, 
'Bir yeri mi ağrıyor?' 
gibi sorular sizi 
panikletebilir.
Ama dikkatli ve sezgi
leri güçlü anneler 
bebeklerini kısa 
sürede anlar ve ne 
demek istediklerini 
çözebilir. Onu yakın

dan takip edip, 
hareketlerini çözdünüz 
mü bu iş tamam 
demektir. Zaten bütün 
bebekler ortak bir dil 
kullanır. Sevinme, 
şaşırma, ürkme gibi 
tepkileri tüm bebek
lerde aynıdır. Eller ve 
kollar açılır, dudak 
bükülür, sevinç çığlık
ları atılır. Olumlu 
olanların yanı sıra 
olumsuz mesajları da 
anlamak kolaydır. 
Ekşimiş bir yüz, gergin 
bir ifade mutsuzluğu 
gösterir. İlgiden 
sıkılmış bir bebek 
eliyle yüzünü örter, 
kulağını eller. Böyle bir 
durumda onunla oyna
mayı durdurun. Size 
kollarını uzatırsa 
oyuna devam edin, 

ancak kucağınızdan 
kurtulmaya çalışırsa 
bu onun artık yorul
duğunu, oynamak 
istemediğini gösterir. 
Bebeğinizle birlikte 
vakit geçirirken onun 
verdiği ipuçlarıyla 
hareket ederseniz, 
hem size karşı güveni 
gelişir hem de kendini 
sevgi ve güven dolu 
bir ortamda hisseder. 
Onun size gönderdiği 
tüm sinyallere duyarlı 
olduğunuz zaman 
yaşam ikiniz için de 
daha kolay.olacaktır." 
İşte bebeğinizi tanı
mak için bazı ipuçları: 
- Bebekler mutlu 
olduklarında göz 
bebekleri büyür, alnı 
kırışır, ağzını ve göz
lerini iyice açar.

- Sıkıldığı zaman 
ıkınıp, sıkınır, yüzü 
gerilip asılabilir. 
Böyle durumda rahat 
bırakılmak istiyordur. 
- Suratı ekşi ve eliyle 
sizi itiyorsa bu 
"Kabak püresini 
yemek istemiyorum* 
anlamına gelir.
- Canlı, gülümsüyor ve 
neşeli ise bu "Oyun 
oynamak istiyorum* 
demek olur.
- "Ooo" gibi bir 
çığlığın anlamı 
oyuncağını çok 
beğendiğini gösterir. 
- Gözlerinden yaş 
gelmeden sürekli 
ağlıyorsa bulunduğu 
ortamdan sıkılmış 
demektir. Onun 
dikkatini başka bir 
şeye çekebilirsiniz.

http://www.isguc.org
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Sağlık Bakanlıjı'nılaıı sigara ve alkol uyarısı Yalancı bahara
Sağlık Bakanlığı, 
sigara ve alkol kul
lanımının, insan 
vücudunun savunma 
sistemini çökerterek 
sayısız hastalık ve 
ölümlere zemin 
hazırladığını bildirdi. 
Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş 
Dairesi Başkanlığı, 1-7 
Mart Yeşilay Haftası 
dolayısıyla yaptığı 
açıklamada, vatan
daşları sigara ve alkol 
kullanımının zararları 
konusunda uyardı. 
Açıklamada, sigaranın 
içerdiği 4 binden fazla 
zehirli kimyasal mad
denin, insan sağlığı 
üzerine yaptığı 
"öldürücü etkiler" 
nedeniyle, en önemli 
halk sağlığı sorun
larının başında 
yer aldığı belirtildi. 
Açıklamada, sigaranın 
Türkiye'de her yıl, 
yaklaşık 200 bin 
kişinin hayatını kay
betmesine neden 
olduğu vurgulandı. 
Sigara ve alkolün 
güçlü bağımlılık 
yapma özelliğine 
sahip olduğu ifade 
edilen açıklamada, 
sigara içmeyi bir kez 
deneyen her dört kişi
den üçünün "sigara 
tiryakisi" olma riski 
taşıdığı kaydedildi. 
Açıklamada, sigara ve 
alkolün özellikle genç

kuşak için 'ciddi bir 
tehdit' oluşturduğuna 
dikkat çekilerek, 
Uluslararası 
Kanser Örgütü'nün 
kanserle savaşta 
"sigaranın yok edilme
si, alkol kullanımının 
ise kısıtlanması" 
gereğini esas aldığı 
bildirildi.
Sigaranın, akciğer, 
ağız boşluğu, yemek 
borusu, boyun, 
pankreas, mesane, 
böbrek, mide ve kan 
kanserine yol açtığı, 
belirtilen açıklamada 
şunlar kaydedildi: 
"Sigara, peptik ülser, 
kronik bronşit, felç, 
astım, reflü, erken 
menopoz, diş eti ilti
habı, kemik erimesi ve 
katarakt hastalıklarına 
da zemin hazırlıyor. 
Hamilelerde erken 
doğum ve düşük 
doğum ağırlığı risk

lerini beraberinde 
getiriyor. Sigara 
dumanının içerdiği 
katran akciğerlere 
zarar verirken, karbon 
monoksit kan 
dolaşımına girerek 
pıhtılaşmaya yol açı 
yor, atardamarların 
iç duvarlarına zarar 
veriyor ve kalp krizle 
rine neden oluyor.". 
Sigara içen annelerin 
sütlerinde bulunan 
"dioxin" maddesinin 
öldürücü etkiye sahip 
bir zehir olduğu ifade 
edilen açıklamada, 
sigara dumanının 
içerdiği amonyak, 
arsenik hidrojen 
siyanür, förmaldehid 
ve metan gibi 
zehirli maddelerin de 
ölümlere zemin 
hazırladığı kaydedildi. 
Açıklamada, günde 5 
tane sigara içen bir 
kişinin, Çernobil 

kazasının 100 km 
çevresinde bulunan 
biri kadar radyasyon 
aldığına dikkat çekildi. 
Alkol kullanımının ise 
kanser, yüksek tansi 
yon, siroz, ülser, gas
trit ve kalp hastalık
larının oluşumunda 
"temel risk faktörü" 
olduğu belirtilen açık
lamada, "Beslenme 
bozuklukları, kronik 
ishaller, karaciğer 
iltihabı ve mide 
kanamalarına yol 
açan al kol kullanımı, 
hamile bayanlar 
için çok 
büyük riskleri berabe 
rinde getiriyor. 
Hamileliği süresince 
alkol tüketen bayanlar, 
sakat ve erken 
doğum ile 
bebeklerinde zeka 
geriliği riskleriyle kar 
şı karşıya kalıyor" 
denildi.

dikkat edin

Uzmanlar, kış mevsi
mi geride kalırken 
ani hava değişik
liğine aldanılmaması 
gerektiğini, aksi 
halde gribal enfek
siyonların salgın 
haline gelebileceği 
uyarısında bulundu. 
Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Şennur Dabak, 

i ani ısı değişiklikle.
rine dikkat çekerek, 
"Özellikle bugün
lerde yediklerimize 
ve giydiklerimize 
dikkat etmeliyiz.
Kışlık giyeceklerimizi 
kaldırmamah, böl 
miktarda sulu yemek 
tüketmeli ve C vita
mini alarak vücudu

muzun direncini 
arttırmahyız" dedi. 
Halkın, "Mart'ın kapı
dan baktırıp kazma 
kürek yaktırdığı"nı 
çok iyi bildiğini ve 
ilkbaharın ilk ayı 
Mart'ın "yalancı 
bahar" olduğunu 
ifade eden Dabak, 
"Gribal enfeksiyon
ların bir çoğu bu 
ayda insanları etkiler. 
Bu hastalığa 
yakalanmamak için 
de korunmak gerekir. 
Gün içinde hem 
güneşi hem bulutu 
hem de yağmuru 
görebildiğimiz gün
leri sağlıklı geçirmek 
istiyorsak, güneşin 
gülen yüzüne aldan- 
mamalı, tedbiri elden 
bırakmamalıyız" 
diye konuştu.
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Harry Potter en 
çok izlenen film

"Harry Potter" 
serisinin dördüncü 
filmi "Harry Potter ve 
Ateş Kadehi-Harry 
Potter And The 
Goblet Of Fire", ulus
lararası hasılatta 600 
milyon dolar barajını 
geçerek "tüm zaman
ların en çok izlenen 
beşinci filmi" 
unvanını elde etti. 
Sinema dünyasının 
önde gelen dergisi 
Varlety'nin internet 
sitesinde yer alan 
habere göre, ABD 
dışındaki tüm ülkeler 
baz alınarak hazır
lanan uluslararası 
hasılat raporları, 
"Harry Potter" 
yapımcılarının 
yüzünü güldürdü. 
Filmin elde ettiği 
hasılatta 5 ülke aslan 
payını aldı. Film, 
Japonya'da 91 mil 
yon, İngiltere'de 84 
milyon, Almanya'da 
62 milyon, Fransa'da 
55 milyon ve 
Avustralya'da 26

milyon dolar 
hasılat yaptı. 
Filmin 
uluslararası 
dağıtımcısı 
Veronika 
Kwan- 
Rublnek, 
yapımın 
başarısının 
kendilerini 
çok gurur
landığını 
belirterek, 
"Uluslararası 
düzeyde bir 
takım gibi 
çalıştık. 
Tüm ülkel
erdeki ofis
lerimiz filmin
başarısını en üst 
düzeye çıkarmak için 
çalıştı ve ben de tüm 
çalışanlarımızı bu 
inanılmaz başarı için 
kutluyorum" dedi. 
Uluslararası hasılat 
sıralamasında 
"tüm zamanların en 
çok izlenen filmi" 
unvanını, 1.2 milyar 
dolarlık hasılatla

halen "Jitanic". 
elinde bulunduruyor. 
"Harry Potter ve Ateş 
Kadehi", 2005 yılında 
en çok Uluslararası 
hasılat elde eden film 
unvanını da taşıyor. 
Bu filmi 380 milyon 
dolarlık hasılatı ile 
"Narnia Günlükleri: 
Aslan, Cadı ve 
Dolap" adlı yapım 
takip ediyor.
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Liman-ls’ter isten atılmalara kınama
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ÖSYM’ye başvuru 
süresi uzatılmayacak 
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarım 
ağan, ÖSS ve meslek yüksek okulları
na sınavsız geçişe başvurularla ilgili 
şu anda herhangi bir sorun yaşan
madığı için başvuru süresinin uzatıl
mayacağını bildirdi. Yarımağan, 
ÖSS'ye başvuru süresinin 10 Mart'ta 
bitmesine karşın bankaya sınav 
ücreti yatırma ve başvuru için rande
vu alma süresinin 8 Mart'ta sona 
ereceğini söyledi. Haberi sayfa 7’de

6 bin 933 öğrenci sınav heyecanını yaşadı

İç savaş
ABD ve İngiliz askerlerinin Irak’ı 

işgalinin gerekçesi kimyasal silah yapımı 
idi.

Devrik Irak lideri Saddam Hüseyin gad
dar bir diktatördü ve ülkesini baskı altın
da yönetiyordu.

ABD ve İngilizler, Irak’a demokrasi ve 
özgürlük vaadleriyle girdiler.

Güçlü sanılan Saddam ordusu 
Amerikan ve İngiliz güçleri karşısında 
adeta ülkelerini savaşmadan teslim etti 
ler.

Savaş sırasında yakılan ve yıkılan Irak, 
yeniden onarılmaya çalışılıyor.

Ama işgalin yarattığı yâra kapanmıyor. 
Irak halkı, ABD ve İngilizlere direniyor. 
Irak, dört yıldır kan, gözyaşı ve barut 

kokularıyla, bombalarla öldürülen onbin- 
lerce insanıyla tam bir kan gölü.

Irak’a demokrasi getireceğini 
söyleyenler bunun kolay olmayacağını 
gördüler.

Geçtiğimiz aylarda yapılan gösterme
lik seçimler ülkedeki iç savaşı durdura
madı.

Irak’ta akan kardeş kanı hızla büyüyor.
Ortadoğu’yu işgale kararlı olan 

Amerika, Irak’da zorlanıyor.
t Irak’a barış yerine iç savaş yerleşti.

Kürtler, Araplar, Şiiler, Azeri Türkleri, 
sünniler hepsi birbirine girdi.

Irak’ta Amerikan ve İngiliz askerinden 
çok sivil Iraklı ölüyor.

İç savaş giderek sunni, şiir mehzep 
savaşına dönüştü.

Amerika ve Ingiltere bu işten zor çıka
cak.

Bursa il merkezi ve ilçele 
rinde gerçekleştirilen 
ortak sınava, Gemlik 
genelinde katılma oranı 
nın yüzde 96 olduğu ve 
sınav sonuçlarının 15 
gün sonra okul müdür
lüklerine bildirileceği 
açıklandı. Dün İlçemizde
ki 18 ilköğretim okulunda 
gerçekleştirilen ortak 
sınavda, 2 bin 670 lise 
öğrencisinden 2 bin 
5717, 4 bin 525 ilköğre
tim okulu öğrencisinden 
4 bin 362’si sınav heye
canını yaşadı. Syf 3’de

Belediye Meclisi
6 Mart’ta toplanacak

Gemlik Belediye Meclisi 6 Mart 2006 
günü aylık olağan genel kurul 
toplantısını yapacak.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
başkanlığında toplanacak olan Belediye 
Meclisi’nin gündeminde tek madde 
bulunuyor. Belediye Meclisi 6 Mart 2006 
Pazartesi günü imarla ilgili konulan 
görüşerek karara bağlayacak.

Kapalı Çarşıdaki 
işyerleri tek tek 

kapanıyor

Katlı otopark altındaki işyerlerine taşınan 
Çarşı esnafı, yüksek kiralar ve işsizlik 
nedeniyle dükkanlarını kapatıyor.
10 işyeri kapanırken, 5 işyerine de 
kiralık levhası asıldı. Haberi sayfa 5’de

http://wwW.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Yeni yönetim çalışmalara hızlı başladı.

ADD’den 
etkinliklere

katkı 
çağrısı

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi yönetim 
kurulu, seçimlerden 
sonra yaptığı 
ilk açıklamada 
Atatürk ilkelerini, 
devrimlerini 
benimseyen, ulus 
bütünlüğünü, 
bağımsızlığını 
kendi çıkarlarının 
önünde tutan 
herkesi yapacakları 
çalışmalara katkı 
vermeye çağırdı. 
Dernek yönetimin
den yapılan 
açıklamada 
3 Mart Cuma günü 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
gençlere yönelik 
Müzik konseri 
yapılacağı

| belirtilerek, 
tüm Gemlik 
gençliği konsere 
davet edildi. 
Derneğin 
önümüzdeki gün
lerde yapacağı çalış
malara da değinilen 
açıklamada
5. sınıf Matematik, 
6. sınıf Fen bilgisi ve 
satranç kurslarında 
açılacağı belirtilirken 
ekonomik durumları 
iyi olmayan 
Atatürk'ü seven 
ve yaptıklarını 
benimseyen 
ailelerin kurslara 
başvurması istendi. 
Açıklamada 8 Mart 

Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle 
dernek lokalinde 
toplantı yapılacağı, 
23 Nisan Çocuk 
Bayramı etkinlikleri 
kapsamında 
öğrenciler arasında 
resim, şiir ve 
kompozisyon 
yarışması düzen
leneceği belirtildi. 
Açıklamada, 
"Yönetim kurulumuz 
iletişim teknolo
jisinin son derece 
geliştiği günümüzde 
bireyler olarak 
bir araya gelip 
ortak sorunlarımız, 
ortak sevinçlerimiz 
üzerinde konuşmak, 
birbirimizi, 
düş öncelerimizi 
paylaşarak çoğal
mak gereğini 
hissediyoruz.
Bu amaçla her ayın 
ilk cuma günü 
söyleşi toplantıları 
düzenlemeye karar 
verdik." denildi., 
ADD'nin açıkla
masının sonunda, 
"Derneğin 
yapacağı tüm 
çalışmalarda 
toplum yaşamının, 
devlet yönetiminin 
temelini oluşturan 
Atatürk ilke ve 
devrimlerinin 
korunmasını, 
yaygınlaştırılması 
amaçlanmaktadır." 
denildi.

Liman-lş’ten işten 
atılmalara kınama
Liman-İş Gemlik Temsilciliği’nde dün düzenlenen basın toplantısında, 
Borusan Lojistik’te çalışan 15 sendikalı işçinin daha işten çıkarıldığı 
belirtildi. Yapılan açıklamada, 324 işçiden 226’sının sendikalı olduğu, 
sistematik bir şekilde sendikalı işçilerin işten çıkarıldığı bildirildi.

Liman-İş Gemlik 
Temsilciliğinden 
yapılan açıklamada, 
15 işçinin işten 
çıkarılması kınandı. 
Liman-İş Sendikası 
Gemlik Temsilcisi 
Ertaç Öktem, 
temsilcilikte dün 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Borusan Lojistik 
işyerinde 1 Mart 
2006 tarihinde 
işyerinde çalışan 
15 sendikalı işçinin 
daha işten 
çıkarıldığına 
dikkat çekilerek,

"Borusan Lojistik 
Gemlik halkına 
şirin görülmek için 
Yelken Kulübü’ne 
destek veriyor, 
okullara yardım 
yapıyor, üst geçit 
yapıyor, iş maki- 
naları Gemlik 
Belediyesi’ne 
yardımcı oluyor. 
Gemlik halkı da 
böyle bir şirkette 
çocuklarımız 
kardeşlerimiz 
çalışıyor diye 
mutlu oluyor.
Ama bir de 
madalyonun 

öbür yüzü var. 
Onun da bilinmesi 
gerekir" denildi. 
İşyerinde 
324 çalışanın 
bulunduğunu 
belirten Öktem, 
bunun 226’sının 
sendikalı olduğunu, 
bu nedenle 
sistematik bir 
şekilde sendikalı 
işçilerin işten 
çıkarıldığını 
belirterek, 
son olarak da 15 
işçinin dün işten 
atıldığını söyledi. 
Liman-İş

Temsilcisi 
Ertaç Öktem, 
açıklamasının 
sonunda, 
"Anayasal hakkımız 
olan sendikal 
mücadelemizi 
arkadaşlarımızı 
işten atarak 
kırabileceğinizi 
düşünüyorsanız 
yanılıyorsunuz. 
Bize yapılan bu tür 
davranışlar bizi 
onurlu ve insanca 1 
yaşamak adına 
davamızdan 
vazgeçiremeye- 
cektir." dedi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü ahm-satım, eleman ilanlarınız 

ve reklamlarınız için bizi arayın

II

KORFEZREKUN
istiklal Caddesi Bora Sokak No; 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel:(0.224)513 96 83Fax:513 35 95
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6 bin 933 öğrenci sınav heyecanını yaşadı

Ortak sınav Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM

Kemal Abi!...

buyuk ilgi gordu
Bursa il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen ortak sınava, 

Gemlik genelinde katılma oranı yüzde 96 olduğu ve sınav sonuç 
larının 15 gün sonra okul müdürlüklerine bildirileceği açıklandı

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
düzenlediği 
ortak sınavlardan 
birincisi dün yapıldı. 
Gemlik merkezinde 
gerçekleştirilen 
sınava 6 bin 933 
öğrenci katıldı. 
2005-2006 öğretim 
yılında üç kez 
yapılması planlanan 
ve birincisi dün 
gerçekleştirilen 
sınava sabah saat 
09.30 da başladı. 
İlçe merkezinde 
18 ilköğretim 
okulunda yapılan 
sınava, ilköğretim 
okullarının 6., 7. 
ve 9. sınıflarıyla, 
orta öğrenim 
kuramlarının 
9,11,12. Sınıf 
öğrencileri katıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
aldığımız bilgilere 
göre, ortak sınavlara 
katılacak 2 bin 
670 lise öğrencisinin 
2 bin 571 'inin, 
ilköğretim 
okullarından 
sınavlara katılacak 
4 bin 525 öğrencinin 
4 bin 362'sinin 
sınavlara katıldığı 
açıklandı.
İlçe merkezinde 
sınava girecek 
öğrenci sayısının 
7 bin 195 olduğunu 
söyleyen ilgililer, 
6 bin 933

' öğrencinin 
sınava girdiğini, 
katılım oranın

ise yüzde 96 
olduğu bildirildi. 
SONUÇLAR 
AÇIKLANACAK 
İkincisi 29 Mart 
2006, üçüncüsü 
ise 26 Nisan 
2006 tarihlerinde 
yapılacak olan 
ortak sınavların,

ilkinin sonuçlarının 
15 gün içinde 
okul müdürlüklerine 
bildirileceği 
açıklandı.
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan'ın 
başkanlığında 
oluşturulan Sınav

Yürütme Kurulu, 
sınav sonuçlarını 
değerlendirdi.
Dün yapılan 
sınavların sağlıklı 
bir şekilde 
gerçekleştiği, 
sınavlarda herhangi 
bir sorunun yaşan
madığını öğrenildi.

AK partililer derler ki partiye sonradan 
katıldı, bir tane bile parti afişi asmadan, kong 
relerde konuşmadan, kısaca parti için çalış
madan yani “bedavadan” önce milletvekili, 
sonrada bakan oldu. Bu güç veya şans nere
den, niye geldi bilinmiyor...

Aslında biliniyor da söylemeye kimse 
cesaret edemiyor.

Bu haydan gelen kısmet, ailen- çocukların 
yüzünden huya gitti..

Maliye bakanlığı makamı sınavını kaybet
tin..

Çocukların dört bin ton mısır ithalatında 
belki de senin haberin olmadan bir gecede 
yapılan iniş çıkışlar, daha sonra Bandırma’da 
yapılan fabrika numaraları, eşinizin araba 
sevdası, benzin paraları, kızınızın Bilgisayar 
tezgahları, oğlunuzun İsrail seyahatleri, 
uçaklar, daha bilmem neler neler...

“Benim zerre kadar suçum yok, muhal
iflerin uydurması” diyerek Başbakanın 
koltuğuna doğru bakma..

Bütün bunları ve daha da ağırlarını senin 
arkadaşın, Başbakanın eski özel kalemini 
■yapmış, kurucu üyelerden Balıkesir 
Milletvekili Balıkesir Devlet hastanesinin 
doğruluğuyla ün kazanmış, Doktor Turan 
Tüysüz söylüyor.

Söylemiyor, adeta bağırıyor ki duymayan, 
onu koruyanlar da duysun herkesin gözü 
kör, kulağı sağır değil diyor.

“AK parti bana parti disiplini olarak oy 
verdirdi ama benim vicdanım rahat değil, 
bize yük oluyorsun, seni taşıyamayız” diyor.

Daha ne desin Kemal abi...
Sakın ola ki bu “Tüysüzde ne yapıyor 

böyle? Şimdi gösteririm ona” filan diye 
posta koymaya kalkışma..

Adam çok dolu, sepeti boşaltırsa içinden 
daha da kötü şeyler çıkabilir.

Gel yol yakınken bu işlerden vazgeç..
Çünkü; Artık olay büyüdü, sağır sultan 

duydu, Şiraze koptu.
AK Partidekiler sana “Bırak git” bizi de 

kurtar diyorlar..
Paran pulun, Un akıtan yumurtan, vil

laların var..
Her şeyi bırakıp git küçük bir kasabaya 

yerleş.
Yeniden sakal bırak “Bu gün Allah için ne 

yaptın” tabelasını oturma odanın duvarına 
as, tespihini eline alıp zikir çek. Daha önce 
böyle yapıyordun..

Hem seni bir gecede o makama getiren
leri kurtar, rahatlat, böylelikle hem de iki 
cihan saadetini garantile. (Sen böyle diyor
dun.)

Sen daha önceleri bu şekilde tanınıyor
dun, “para -pul da gözüm yok" diyordun, bir 
virüs mü seni para canlısı haline soktu ?

Oralarda daha fazla oyalanıp, Türk vatan
daşlarına zulüm yapma.

İstifa et..
Hem sen rahatla, Hem AK parti rahatlasın, 

daha da iyi olan benin garip vatandaşım 
rahatlasın, çünkü bu sofrada ona bir parça 
lokma kalmayacak diye korkuyor..

Unutma ki : Tövbe kapısı her daim açıktır..

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
UJJSmatl internette adresini tıklayın
■■■ «OHLÛK llYAtl o*zm ■■■ *

ABONE OLDUNUZ MU?

■■i GÜNLÜK SYYA3Y GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uludağ İhracatçı Birlikler Genel Sekreteri İbrahim Okur, ihracattaki durumun iyi olmadığını söyledi

“Tükenmek üzereyiz”
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri(UİB) Genel 
Sekreteri İbrahim 
Okur, ocak ayında 
yüzde 3 gerileyen 
ihracat rakamlarının 
şubat ayında yüzde 
2 arttığını, ancak 
durumun iyiye 
gitmediğini söyledi. 
Sanayicinin gücünün 
tükenmek üzere 
olduğunu vurgulayan 
İbrahim Okur, taşıt 
araçları ve yan sanayi 
ile hazır giyim ve kon
feksiyon sektöründe 
yaşanan sıkıntılara 
dikkati çekti.
Okur, şubat ayı ihra
cat rakamlarını açık
ladı. UİB Toplantı 
Salonu'nda gerçek
leştirilen basın toplan
tısında, 2006 yılı 
rakamlarını değer
lendiren Okur, ocak 
ayındaki yüzde 3’lük 
gerilemenin ardından, 
şubat ayında yüzde 
2'lik artış gözlendiğini 
belirtti. Rakamların 
yanıltıcı olmaması 
gerektiğine değinen 
Okur, ihracatta kayıp 
ların şubat,ayında da 

sürdüğünü vurguladı. 
Özellikle taşıt araçları 
ve yan sanayi ile hazır 
giyim ve konfeksiyon 
sektöründeki gelişme 
lerin kaygı verici oldu 
ğunu anlatan Okur, 
ihracattaki kayıpların 
bu iki sektörden kay
naklandığını bildirdi. 
Sektördeki kayıpların 
nedenini, dünyada 
Çin'e uygulanan kota
ların kaldırılmasını ve 
buna bağlı olarak 
pazar payında yaşa 
nan daralmaya bağla 
yan Okur, tecrübeli 
yatırımcıların tedbirini 
aldığını, gecikenlerin 
ise bu süreçte 
kayıplarını önleyeme 
eliğini kaydetti.
İhracatta, otomotiv ve 
tekstilin lokomotif 
görevini üstlendiğini 
anımsatan Okur, 
düşük döviz kurları, 
yüksek işçilik maliyet
leri ve ağır vergi 
yüküne karşısında 
ihracatçı ve sanayici
lerin gücünün tüken
mek üzere olduğunu 
vurguladı. Moral ve 
motivasyonu ihtiyaç 

duyduklarını anlatan 
Okur, hükümetin elin
den geleni yapması 
mn yetersiz olduğunu, 
daha fazla çözüm 
üretilmesi gerektiğini 
işaret etti. Ocak ayın
da ihracatın patinaj 
çektiğini, şubat ayın
da ise vitesi boşa 
aldığını dile getiren 
Okur, hükümetin ata
cağı adımlarla birlikte 
ihracatçıların vitesi 
5'e geçirmeye hazır 
olduğunu ifade etti. 
Şubat ayı ihracat ista 
tistiklerini de açık
layan Okur, şöyle 
devam etti: "UİB veri
lerine göre, 2005 
şubatında 1 milyar 
228 milyon 958 bin 
542 dolar olan ihracat 
rakamı, 2006 şubatın
da yüzde 2 artış göste 
rerek 1 milyar 252 
milyon 618 bin 774 
dolar olarak saptandı. 
2006 yılı ocak-şubat 
ayları toplam rakam
ları da 2005 yılı ocak- 
şubatında 2 milyar 
281 milyon 74 bin 720 
dolar olurken, 2006 
ocak-şubat ayında 

yüzde 3 gerileyerek 2 
milyar 221 milyon 856 
bin 48 dolarak düştü. 
UİB ve Türkiye geneli 
nin 2005-2006 yılı 
şubat ayları ihracat 
rakamı kıyaslandığın
da 2005'te 1 milyar 
228 milyon dolar olan 
ihracatımız, 2006'da 
1 milyar 252 milyon 
dolara çıktı. Türkiye 
genelinde ise 2005 
rakamları 5 milyar 696 
milyon dolarken, 2006 
şubatında yüzde , 
7.5'lik bir artışla 6 mil
yar 124 milyon dolar 
olarak belirlendi. UİB 
ve Türkiye'nin 2005- 
2006 yılı ocak ve 
şubat ayları değer
lendirildiğinde UİB'in 
2005 yılındaki 2 milyar 
281 milyon dolarlık 
ihracatı, 2006'da 
yüzde 3 geriledi ve 2 
milyar 221 milyon 
dolara düştü. Türkiye 
genelinde ise aynı 
dönemde bu oran 
2005'te 10 milyar 693 
milyon dolar, 2006'da 
da 3,4'lük artışla 11 
milyar 60 milyon dolar 
olarak açıklandı.”

Bursa’da 100
hekim diploma

Türkiye genelinde 
bin, Bursa 
genelinde ise 
uzman ve pratisyen 
olmak üzere 100'e 
yakın hekimin 
Sağlık 
Bakanlığından 
aylardır diploma
larını beklediği 
bildirildi.
Bursa Tabip Odası 
Başkanı Murat Ünal, 
Türk doktorlarının 
bu durumda 
beklerken, Türki 
cumhuriyetlerden 
doktor getirme 
planının doğru 
olmadığını söyledi. 
Başbakan'ın 
Sağlık Bakanlığı 
ve Sağlık danışman
ları tarafindan yanlış 
bilgilendirildiğini 
savunan Ünal,

bekliyor j
Türki 
Cumhuriyetlerinden 
gelecek olan 
hekimlerin yasalara 
göre bir takım 
kriterlere sahip 
olması gerektiğini 
hatırlattı.
Ünal, şöyle konuştu: 
"Türkiye'de hekime 
ihtiyaç yok. Oradan 
gelecek hekimler 
20'den fazla 
hastaya bakmaz 
üstelik binlerce 
dolara da alırlar. 
Sağlık ucuz iş 
gücüyle olacak 
iş değildir. Hekimleri 
para ile doğu ve 
Güneydoğu'ya 
gönderiyorlar 
sonra ne arayıp 
ne de soruyorlar. 
Her şey para 
değil."
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10 işyeri kapandı, 5 işyeri de kiralık levhası astı

Kapalı Çarşımdaki
işyerleri tek tek

kapanıyor

Bursa Kent Müzesi 
örnek model

Eski Belediyenin 
altında bulunan 
ve katlı Otopark 
altına taşınan 
Kapalı Çarşı 
esnafı işsizlikten 
tek tek kapanıyor. 
Yeni işyerlerine 
geldikten sonra 10 
esnafın işyerlerini 
kapattığını söyleyen 
Çarşı esnafı, 
yüksek kiralar ve 
işsizlik nedeniyle 
işyerlerinin birer 
birer kapanacağını 
söylediler.
Birçok esnafın 
gün boyu siftah 
yapmadan işyerlerini 
kapadıklarına 
dikkat çeken çarşı 
esnafı, Gemliklilerin 
yeni işyerlerine 
gelmediğini 
bu nedenle esnafın 
zor duruma 
düştüğünü 
belirterek, 
"Bir yandan issizlik, 
diğer yandan 
yapılan yüzde

* 25'lik kira zamları 
esnafı çok zor 
durumda bıraktı. 
Beş işyerinin

‘Gemlik Körfez’ 
internette

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

camekanına kiralık 
levhası asılırken, 
bazı arkadaşlarımız 
da 2 veya 3 
dükkanını bire 
indirmek zorunda 

Adapazarı Belediye 
Başkanı Aziz Duran 
ve belediye bürokrat
larından oluşan bir 
heyet, Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Müzesi'ni ziyaret etti. 
Adapazarı’nda 
kuracakları kent 
müzesi için 
kendilerine 
destek olan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’e teşekkür 
eden Duran, 
“Bursa’da böyle bir 
müzeye sahip çıkan 
insaplara teşekkür, 
ederim. Biz de 
Adapazan’na 
Adapazan’nın örf, 
adet ve kültürleri 
ile kent bilgisinin 
yer aldığı böyle 
örnek bir müze 
kurmak istiyoruz.

} Bu anlamda da 
Bursa Kent

' müzesini örnek 
aldık ve 
çalışmalarımıza 
başladık" diye 
konuştu.
Uzun yıllar adliye 
binası olarak hizmet 
veren ve daha sonra 
restorasyon çalış
malarıyla müzeye 
dönüşen mekanın 
şehir merkezinde

Vergi sistemine eleştiri

kaldılar. Böyle 
giderse bir yıl 
sonunda kapalı 
çarşı esnafının 
yarısı dökülür." 
dediler.

KESK'e bağlı Büro 
Emekçileri Sendikası 
(BES) Bursa Şubesi 
üyeleri, hükümetin 
vergi politikalarını 
protesto etti.
Vergi Dairesi , 
Başkanlığı önünde 
gerçekleştirilen 
eylemde, BES 
Bursa Şubesi 
Başkanı Sürmeli 
Selçuk Söğüt, 
adaletsiz vergi 
sisteminin yükünün 
çalışanlara ve 
yoksullara yük
lendiğini ileri sürdü. 
BES Başkanı 
Sürmeli Selçuk 
Söğüt, Türkiye'de 
yıllardır Dünya 
Ticaret Örgütü, IMF 
ve Dünya Bankası 
patentli sermaye

olması ve insanların 
rahatlıkla ulaşması 
açısından da çok 
önemli olduğunun 
ifade eden Duran, 
"Kent Müzesi, Bursa 
için büyük bir 
kazanç. Ayrıca kuru
lalı daha kısa bir 
süre olmasına rağ

yanlısı politikaların 
uygulandığını öne 
sürerek, ülke 
kaynaklarının 
para babalarına 
aktarıldığını, halkın 
ise yoksulluk ve 
işsizlik içerisinde 
yaşamını sürdür 
meye çalıştığını 
kaydetti. Kayıt dışı 
ekonominin varlığını 
halen sürdürdüğüne 
işaret eden Söğüt, 
yoksulluk, adam 
kayırma ve kamu 
kaynaklarının 
peşkeş çekildiğini 
öne sürdü.
Maliye çalışanlarının 
da yaşanan 
olumsuzluklardan 
nasibini aldığına 
işaret eden Söğüt, 
şartların düzelmesi 

men Avrupa 
Müzeler Birliği 
tarafından 
gerçekleştirilen 
yarışmada da 
dünyanın en iyi 
müzesi ödülüne 
aday olması gurur 
verici" şeklinde 
konuştu. .

için mücadele etmeyi 
sürdüreceklerini 
bildirdi. Söğüt, 
vergisini beyanla 
ödeyenlerin 
ortalama 100, asgari 
ücretlinin ise 650 
YTL vergi ödediğine 
dikkati çekerek, 
çalışanların hak
larının gaspına 
yönelik uygulamaları 
kabul etmelerinin 
mümkün olmadığını 
kaydetti. Söğüt, 
Bursa Vergi Dairesi 
nin Türkiye İş Banka 
sı ile yaptığı maaş 
anlaşmasından do 
ğan promosyonların 
da çalışanlara dağıtıl
masını istedi. Aksi 
takdirde hukuki yol
lara başvuracaklannı 
sözlerine ekledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Büyükşehir’den Koruma ve Güvenlik 2 kilo esrar ele geçirildi

personeline hizmet içi eğitim
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
bünyesinde faaliyet 
gösteren kurumlarda 
çalışan koruma ve 
güvenlik personeline, 
vatandaşa daha 
kaliteli bir hizmet 
verilebilmesi amacıyla 
iletişim, insan 
psikolojisi ve 
güvenlik önlemleri 
konularında hizmet 
içi eğitim verildi. 
Yeni kanun güvenlik 
personeline tabii 
afetlerde görevi 
zorunlu kılıyor 
Eğitimde öncelikle 
5188 sayılı kanunun 
güvenlik görevlerine 
neler getirdiği, güven
lik görevlerinde 
aranacak şartlar, 
kanun kapsamında 
güvenlik görevlilerinin 
yetkileri, önleyici ara
maların nasıl yapıla
cağı ve silah taşıma 
yetkisi hakkında da 
bilgi veren Yılmaz, 
güvenlik görevlilerinin

yasa kapsamında 
günün 24 saatinde 
meydana gelebilecek 
yangın, deprem ve sel 
gibi oluşabilecek tabii 
afetlerin tümünde 
arama ve kurtarma 
birliklerine yardımcı 
olmakla mükellef 
kılındıklarını belirtti. 
BUSKİ Toplantı ve 
Konferans Salonu’nda 
iki gün süren eğitime 
200 koruma ve güven
lik personeli katıldı.

Bursa polisinin gerçek 
(eştirdiği operasyonda 
2 kilo esrar ele geçiril
di. Operasyonda gözal 
tına alınan 5 şüpheli
den Hüseyin P.,adli 
yeye çıkartıldığı sırada 
kendisini görüntüle 
yen gazetecilere "Ne 
çekiyorsunuz, devleti 
mi sattık?" şeklinde 
tepki gösterdi.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize 
Suçlar Şube Müdürlü 
ğü'ne bağlı Narkotik 
Büro Amirliği’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bir ailenin İstan
bul'dan Bursa’ya esrar 
getirip, torbacı tabir 
edilen sokak satıcıları
na pazarlayacağını 
öğrenen ekipler, Yeni 
Yalova Yolu'nda pusu 
ya yattı. Bu sırada 
polis ekipleri şahıs
ların kimliklerini ve 
Bursa’ya seyir halin
deki aracın plakasını 
da belirledi. Ardından 
Bursa girişinde araç 
durduruldu ve 
Hüseyin P. (58) büyük 
oğlu Kazım P. (19), eşi 
M.P.(44) ve şoförleri 
E.K. ile yaşı küçük 
olan yakınları A.Ü.'yü 
gözaltına alındı. 
Araçta yapılan arama-

da ise, ön koltuk altına 
zula edilmiş halde 2 
kilogram esrar madde
si ele geçirildi. Emnl 
yete götürülerek İfade 
lerine başvurulan şüp 
heliler, önce Bursa’ya 
gezmeye geldiklerini 
öne sürdüler, ancak 
sonunda esrar ticareti 
yaptıklarına ilişkin suç 
lamayı kabul etmek 
zorunda kaldılar. Anne 
M.P., savcılık talimatıy
la emniyetten serbest 
bırakılırken, baba-oğul 
ve akrabaları ise "İşti
rak halinde uyuşturu
cu madde ticareti yap
mak" suçlamasıyla 
ad üyeye sevk edildi. 
Bu arada, emniyetten 
çıkartıldıkları sırada, 
şüpheliler, fotoğraf ve 
görüntülerinin çekilme 
si nedeniyle küplere 
bindi. Gazetecilere 
tepki gösteren 
şüphelilerden Hüseyin 
P. "Ne çekiyorsunuz, 
devleti mi sattık?" 
diye bağırdı. Serbest 
kalır kalmaz eşi ve 
oğlu için emniyet 
önüne gelen anne M.P. 
de çevresindeki gaze 
fecilere tepki gösterdi. 
Ancak M.P., polis tara 
fından emniyet önün
den uzaklaştırıldı.
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OSft başvuru süresi uzatılmayacak
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
ÖSS ve meslek 
yüksekokullarına 
sınavsız geçişe 
başvurularla ilgili şu 
anda herhangi bir 
sorun yaşanmadığı 
için başvuru 
süresinin uzatılmaya
cağını bildirdi. 
Yarımağan, ÖSS'ye 
başvuru süresinin 
10 Mart'ta bitmesine 
karşın bankaya sınav 
ücreti yatırma ve 
başvuru için randevu 
alma süresinin 8 
Mart'ta sona ere
ceğine işaret ederek, 
adayları bu durumu 
göz önünde bulun
durmaları konusunda 
uyardı. ÖSS'ye 
başvuruların 1 Şubat 
Çarşamba günü 
başladığını anımsa
tan Yarımağan, 
başvuru süresinin 
uzatılmayacağını 
bildirdi. Başvuru 
süresini geçen yıllara 
göre uzun tuttuklarını 
kaydeden Yarımağan,

"Başvurular 
beklediğimiz şekilde 
gidiyor. Zaman da 
yetecek gibi 
görünüyor" dedi. 
Başvuru sayısının 
27 Şubat itibarıyla 
1 milyon 200 bin 
olduğunu bildiren 
Yarımağan, randevu 
alıp da henüz 
işlemlerini gerçek- 
leştirmeyenlerin de 
yaklaşık 300 bin 
kişiyi bulduğunu 
ifade etti. 
Başvurularda 
bir artış beklenip 
beklenmediği sorusu 
üzerine Yarımağan, 
"Azalma bekliyorum. 

Çünkü bu yilki 
sınav sistemindeki 
değişiklik dolayısıyla 
'ya tutarsa' zih
niyetiyle sınava 
girenlerin vazgeçe
ceklerini sanıyorum" 
diye konuştu. 
Fotoğrafın başvuru 
sırasında çekilmesine 
eleştirilerde bulunul
duğunu kaydeden 
Yarımağan, şöyle 
konuştu: "Bazı kes
imler bize 'Nazi 
kampı gibi hücrelere 
alıyormuşuz' diye 
eleştiriler yaptılar. 
Bu sistemin türban
lılara yönelik sistem 
olduğu konusunda 

eleştiriler yapıldı. 
Oysa biz bilgiyi 
doğru ve hızlı almak 
için bir sistem 
getirdik. Biz denetle
meyi öbür türlü de 
yapıyorduk. Fotoğraf 
düzgün gelsin istiyo 
ruz. Çünkü öbür türlü 
olunca çocukluk 
fotoğrafını ya da al 
bümdeki bir 
fotoğrafından bir 
küçük parçayı kesip 
gönderiyordu. 
Bunlardan kurtulmak 
istedik ve çok zor bir 
işten kurtulduk." 
Yarımağan, başvuru
larda bu yıl ilk kez 
uygulanan yeni siste
mi "çok başarılı" 
olarak niteledi. 
"Türkiye'de benzer 
bir uygulama yapıl
madı. Bu öğretmen
lerin fedakarlığıyla 
oldu. Göründüğü 
kadarıyla çok iyi ve 
doğru bilgi geliyor. 
Varsa birkaç tane 
sorun, onları da 
ayıklayacağız" 
diye konuştu.

Memura disiplin affı gündemde

Memur-Sen Genel sendikaları arasında
Başkanı Ahmet 
Aksu, 20 bin 543 kişi 
tarafından merakla 
beklenen disiplin 
affıyla ilgili tasarının 
TBMM gündemine 
alınmasının, 
memurlar açısından 
sevindirici bir 
gelişme olduğunu 
bildirdi. 
Tasarının TBMM 
Genel Kurulu'nda ilk 
sıralara alınmasını 
isteyen Aksu, disip 
lin affının Memur- 
Sen'in ısrarlı çalış
maları ve takibi 
sayesinde Meclis'te 
görüşüldüğünü öne 
sürdü. Aksu, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
2004 yılı Toplu 
Görüşmeleri'nde 
Kamu İşveren 
Kurulu ile memur 

imzalanan muta
bakat metninde 
disiplin affının 
çıkarılmasının 
kararlaştırıldığını 
hatırlatarak, 
"Tasarı geçtiğimiz 
yasama döneminde 
gündeme geldi. 
Komisyonlardan 
geçtiği halde Meclis 
gündemine alınma
yarak, bekletildi. 
Disiplin affıyla ilgili 
söz verilmesinin 
üzerinden neredeyse 
2 yıla yakın bir 
zaman geçtiği halde 
verilen sözün yerine 
getirilmeyerek, 
tasarının Meclis 
Genel Kurul 
Gündemi'nde bek
letilmesini, Memur- 
Sen olarak anlam- 
landıramadık" dedi.

REGAU
PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

488 USD i KDV 
Kredi Kartına 12 taksit

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

Nowox 1 Nowox 2 
Asus Anakart Amd 3000 64+ 
Amd 2600 64+ 512 Ram

256 Ram 80 gb Hardisk 
17” Monitör 128 Ekran Kartı 
40 gb. Hdd Cd VVriter

52X Cd Rom Asus Anakart

378 $ + KDV 580 $ + KDV

FİRMANIZI İNT€RN€T€ TAŞIVORUZ 
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com

daha 
AZ 
ÖDEY
daha
ÇOK 
KONUŞUN

1H- Mm am-...... 11 HHH

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR
Türkiye Tum Şehirler) Toftey Ah€>tıes

ULUSLARARASI ARAMALAR

k 25 65 165
' Bstlka M “ttek.t»Vvrş tetik»
l. . . 24 60 165
' tetik» Urvi’S Dabk»Aln,ıta tekikrklrU-s

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Lions Kulübü

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net 
www.atamerhotel.com 
www.gemsiad.org 
www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com
www.gemliklions.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

NOWOX BİLGİSAYAR 
Gazhane Cadb No: 14 

Gemlik / BURSA
Tel: (0.224) 512 25 63

www.gemliknowox.com
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http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com
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Erdoğan: ‘Medya kendini fazla yormasın”
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'la ilgili 
medyada birçok ifti
ralara yer verildiğine 
işaret ederek, "Biz ne 
zaman, nasıl adım ata
cağımızı biliriz, medya 
bu konuda kendini 
fazla yormasın" dedi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
10. Avrupa Kredi 
Konferansına katıl
mak üzere Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan ve Milli 
Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül ile birlik
te Monaco'nun Monte 
Carlo kentine gitti. 
Hareketinden önce 
Esenboğa 
Havaalanında bir 
açıklama yapan 
Erdoğan, ÇİTİ Grup'un 
her yıl Avrupa'daki 
müşterilerine yönelik 
olarak düzenlediği 
konferansın 
Avrupa'nın tanınmış 
fınans çevrelerini 
biraraya getirdiğine 
işaret etti. 10 yıldır 
devam eden bu kon
feransın uluslararası 
finans ve yatırım 
çevreleri tarafından 
ilgiyle izlenen bir 
platform olduğunu 
belirten Erdoğan, 
konferansa her yıl bir 
onur konuğunun 
davet edildiğini, bu 
yılkı onur konuğu 
olarak ise kendisine 
bir davet geldiğini 
söyledi. Erdoğan 
toplantıda Türkiye'nin

AB'ye üyelik 
sürecinde geldiği 
tarihi aşamada 
Türkiye'deki ekonomik 
gelişmeleri ve gele
ceğe yönelik planları 
Avrupah girişimcilere 
anlatma fırsatı bula
caklarını kaydetti. 
Toplantı çerçevesinde 
Monaco Başbakanı ile 
de görüşeceğini 
belirten Erdoğan, 
bu toplantıda Avrupah 
iş çevrelerinin 
Türkiye'ye yeni bir 
bakış yakalama 
fırsatı bulacaklarına 
inandığını dile getirdi. 
Erdoğan açıkla
malarının sonunda 
basın mensuplarının 
sorularını cevap
landırdı. Irak

sekteye uğratır mı?" 
şeklindeki soru 
üzerine, Türkiye'nin 
yapacağı çalışmaların 
tabana yönelik çalış
malar olduğunu 
vurguladı. Olayların 
tavanda değil, taban
da cereyan ettiğini 
belirten Erdoğan, 
şunları söyledi: 
"Bizim tabanda oluş
turacağımız hava, 
Irak'a komşu ülkelerin 
Dışişleri Bakanlarının 
da tavanda oluştura
cağı hava çok önemli. 
Irak'a Komşu Ülkeler 
Toplantıları ve 
Irak'taki kesimlere 
yönelik atacağımız 
adımlar var.
Uluslararası boyutta 
da her ülke üzerine

i
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Turizm sektörünün
gözü yerli turistte

Turizm sektörü, yerli 
turist sayısını 2006 
yılında yüzde 35 
oranına yükseltmeyi 
amaçlıyor. Turizmciler, 
bu amaçla bankacılar
la uygun faizli ş 
"tatil kredisi" 
konusunu görüştü. 
Turizmciler, bankalarla 
tatil kredisi ve tak- 
sitlendirme konuların
da görüş alışverişinde 
bulunduk Bankaların, 
uygun faizli 
"tatil kredisi" verilme
sine sıcak baktığını 
ifade eden turizmciler, 
taksitle tatil 
planağının devamı 
konusunun da 
görüşmelerde ele 
alındığını bildirdiler. 
Yerli turistlere tatil 
alışkanlığı kazandır
mak isteyen turizm 
çiler, yerli turistin

yabancı konukların 
tatil yaptığı fiyatlardan 
tatil yapabilmelerinin 
yolunun, erken rezer
vasyondan geçtiğini 
dile getirdiler.
Yerli turist sayısı 
oranının toplam turist 
sayısı içinde yüzde 20 
civarında oldyğunu 
ifade eden turizmciler, 
bu oranı yüzde. 35'e 
çıkarmayı planlıyor.
Yaz sezonu dışında da 
Türkiye'de tatil 
olanakları bulun-

duğunu, havayolu 
dahil ulaşımın 
kolaylaştığı ve ucu- 
zlaştığını hatırlatan 
turizmciler, yerli tur
istin tatil yapma 
imkanının arttığına 
dikkati çektiler. 
Yerli turistin tatil 
imkanları konusunda 
bilgilendirilmesi 
gerektiğini ifade eden 

t turizmciler, bu konuda 
bilgilendirme kampan 
yası yapılmasını 
kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani'nin, 
Başbakan Caferi'nin 
Türkiye ziyaretine 
gösterdiği tepkiye 
ilişkin bir soru üzerine 
Erdoğan bu konunun 
Irak'ın iç işi olduğunu 
kaydederek, "Bizim 
yorum yapmamız şık 
olmayabilir. Gerekli 
açıklamayı Irak 
Başbakanı yaptı" diye 
konuştu. Erdoğan 
"Talabani’nin çıkışı 
Türkiye'nin adımlarını

düşeni yapmalıdır. 
Bizim hedeflerimiz 
bellidir. Bunları 
yapmanın gayreti 
içinde olacağız." 
Erdoğan, Dışişleri 
Bakanı Abdullah 
Gül'ün Türkiye'nin 
Kürt Bölgesel 
Hükümeti'ni tanıya
bileceği yönünde 
bir açıklama yap
tığının belirtilmesi 
üzerine, böyle bir 
şeyin söz konusu 
olmadığını kaydetti.

Doğa Igaz kazılarında
gümüş sikke bulundu
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BAY MUSTAFA ÖZALP ENILAK’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

120 m 2 Asansör ve Kaloriferli,;!. Kordonda Satılık Daire
M&

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3*1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta işlemlfri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 51410 21
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İGDAŞ'â bağlı ekip
lerin Büyükada'da 
yaptıkları doğalgaz 
çalışmaları sırasında 
gümüş sikkeler 
bulundu. Arkeoloji 
Müzesi Müdürü 
İsmail Karamut, 
"Eserlerin herhangi 
bir arkeolojik 
değeri yok" dedi. 
Karamut basın 
mensuplarına 
Arkeoloji Müzesi'nde 
yaptığı açıklamada, 
"25 Şutp^t'ta 
Büyükada'da yapılan 
doğalgaz kazıları 
sırasında, pişmiş bir 
kap içinde 149 adet 
düşük ayarlı gümüş 
sikke bulunmuştur. 
Bulunan sikkelerin 
61 adeti Sultan 2. 
Mahmud,*49 adedi de 
Sultan Abdülmecid 
dönemihe aittir. Diğer

sikkeler silik ve 
özelliğini kaybetmiş 
durumdadır.
Bunlardan 
Abdülmecid 
dönemine ait olanlar 
2008 sayılı yasa 
kapsamına 
girmemektedir" dedi. 
Eserler üzerinde 
gerekli incelemelerin 
yapıldığını belirten 
Karamut, "Bulunan 
bu sikkeler gerekli

incelemeler yapıldık
tan sonra yediemin 
depolarımıza konula
caktır. Piyasa değeri, 
konusunda herhangi 
bir açıklama 
yapamıyoruz.
Gerekli incelemelerin 
yapılması gerekiyor. 
Eserleri ancak belirli 
koruma önlemleri 
aldıktan sonra 
sergileyebiliriz". J 
diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ www. 
internette

ezgazetesi.com 
tıklayın

ezgazetesi.com
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Kredi Kartlan kanunu yürürlükte Otomotiv ihracatı geriledi
Kredi kartı kul- 
tanımını yeni 
esaslara bağlayan 
"Banka Kartları ve 
Kredi Kartları 
Kanunu" bugünkü 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi. 
Kanuna göre, Kartlı 
sistem kurmak, kart 
çıkarmak, üye işyer- 
leriyle anlaşma yap
mak, bilgi alışverişi, 
takas ve mahsuplaş
ma faaliyetinde 
bulunmak isteyen 
kuruluşlar, Bankacılık 
Denetleme ve 
Düzenleme 
Kurulu'ndan (BDDK) 
izin alacak.
Kart çıkaran 
kuruluşlar, talepte 
bulunmayan veya 
sözleşme imzala
mayan kişiler adına 
hiçbir şekilde kart 
veremeyecek. Asgari 
tutarın, son ödeme 
tarihini takip eden 3 
ay içinde ödenmeme
si durumunda, kan 
hamiline yapilacak 
bildirimden itibaren 
bir aylık sürede bu 
tutarın ödenmemesi 
ya da banka kartı ile 
kredi kartı kul
lanımından dolayı 
adli cezaların uygu
lanması halinde, ilgili 
kart çıkaran kuru
luşlarca kart hamiline 
verilen kredi kartları 
iptal edilecek ve 
borcun tamamı 
ödeninceye kadar 
yeni kredi kartı 
düzenlenemeyecek. 
Kart çıkaran kuru
luşlar ile kart 
hamilleri arasında 
sözleşme imza
lanacak. Sözleşmede 
belirtilen asgari tutar, 
dönem borcunun 
yüzde 20'sinden 
aşağı olamayacak. 
Ancak bu oran, 
yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten 
itibaren 6 ay süreyle 
yüzde 10 olarak 
uygulanacak. Hesap 
özetinde yer alan 
asgari ödeme tutarı 

| son ödeme tarihinde 

ödenmediği 
takdirde, kart hamili 
ödenmeyen tutar 
için sözleşmede 
öngörülen gecikme 
faizi dışında bir 
yükümlülük altına 
sokulmayacak. 
Dönem borcunun 
bir kısmının öden
mesi halinde, kalan 
hesap bakiyesi 
üzerinden faiz 
hesaplanacak. 
Kalan hesap 
bakiyesine, asgari 
tutar ve üzerinde 
ödeme yapılması 
durumunda akdi faiz, 
asgari tutarın altında 
ödeme yapılması 
durumunda ise 
gecikme faizi 
uygulanacak. 
Temerrüt hali de 
dahil olmak üzere 
kart uygulamasından 
doğan borçlarda 
bileşik faiz uygulan
mayacak. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası, azami akdi 
ve gecikme faiz oran
larını tespit etmeye 
yetkili olacak ve 
belirlediği oranları üç 
ayda bir açıklayacak. 
Kredi kartı 
borçlusuna kefil 
plandan, tüm yollar 
denenmeden borcun 
tahsili talep edile
meyecek. Bugün 
itibarıyla, kendisine 
dönem sonu borcu
nun ödenmesi için 
ihtar çekilmiş veya 
haklarında icra takibi 
başlatılmış ya da 
31 Ocak 2006 tarihine 
kadar temerrüde 
düşmüş olan kart 
borçluları, 60 gün 
içerisinde kredi kartı 
veren kuruluşa veya 
avukatına yazılı 
olarak başvuracak. 
Borçlu, borcunu tak
sitle ödemek istediği
ni beyan etmesi, 
düzenlenecek ödeme 
planını imzalaması ve 
ilk taksitini de peşin 
vermesi şartıyla, 
kendisine bildirilen 
son dönem borcu 
tamamen tahsil 
edilinceye kadar, yıl

lık yüzde 18 faiz 
oranı uygulanarak, 
borcunu 18 eşit tak
sitte ödeyebilecek. 
Temerrüt tarihindeki 
ana para borcu, 
kart çıkaran kuruluş 
tarafından kart hami
line o tarihte gönder-» 
ilen son dönem 
borcunda belirtilen 
toplam borç 
tutarı olacak.
Kredi kartı borçlu
larının başvurması 
halinde ve yapılan 
ödeme planı doğrul
tusunda taksit tutar
larını ödemesi ve 
yapılmış işlemler 
kalmak kaydıyla icra 
işlemleri durdurula
cak. Taksitlerden 
herhangi birinin 
vadesinde öden
memesi durumunda, 
borçluya sağlanan 
haklar ortadan 
kalkacak ve düzen
lemede belirtilen 
gecikme faizi 
üzerinden mevcut 
icra takibi işlemlerine 
devam edilecek.
Gerçeğe aykırı harca
ma belgesi, nakit 
ödeme belgesi ya da 
alacak belgesi 
düzenlemek veya bu 
belgelerde ne suretle 
olursa olsun tahrifat 
yapmak suretiyle 
kendisine veya 
başkasına yarar 
sağlayanlar, 2 yıldan 
5 yıla kadar hapis ve 
5 bin güne kadar 
adli para cezasıyla 
cezalandırılacak.
Kart çıkaran kuru
luşlar, kredi kartı 
almak isteyenlerin 

yasaklılık veya engel 
durumu, ekonomik 
ve sosyal durumu, 
aylık veya yıllık 
ortalama geliri, diğer 
kart çıkaran kuru
luşlarca bu kişilere 
tahsis edilen kredi 
kartı limiti, bir model 
veya skorlama siste
mi sonuçları, müşteri 
tanı ilkeleri ile temin 
edilecek bilgileri 
dikkate alarak, 
yapacakları değer
lendirmeye istinaden 
kullanım limiti tespit 
etmek zorunda ola
cak. Kuruluşlar, kart 
hamilleri talep 
etmedikçe kredi 
kartı limitlerini 
artıramayacaklar.
Kart hamillerinin har
camalarıyla kart 
limitlerini aşmaları 
halinde, aşılan mik
tara, işlem tarihi ile 
ödeme tarihi arasın
daki süre için akdi 
faizden başka her
hangi bir ücret 
talep edilemeyecek. 
Kart çıkaran kuru
luşlar tarafından bir 
gerçek kişinin sahip 
olduğu tüm kredi 
kartları için tanınacak 
toplam kredi 
kartı limiti, 
ilk yıl için aylık orta
lama net gelirin 
2 katını, ikinci yıl 
içinse 4 katını aşa
mayacak. Kredi 
kartıyla yapılan 
işlemlere, son ödeme 
tarihinden itibaren 
10 gün içinde, kart 
çıkaran kuruluşa 
başvurmak suretiyle 
itiraz edilebilecek.

Türk ekonomisinin 
lokomotifi konu
mundaki otomotiv 
sektörünün ihracatı, 
yılın ilk 2 ayında 
yüzde 3,8 oranında 
azalarak 1 milyar 962 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri verilerine 
göre ihracat kalemleri 
arasında 634 milyon 
908 bin dolar ile oto
motiv yan sanayii ilk 
sırada yer aldı. 
Bunu binek otomo
biller ve eşya taşı
maya mahsus motor
lu taşıtlar izledi.
En fazla ihracat artışı, 
özel amaçlı diğer 
çekicilerde gerçek
leşirken, otomotiv 
yan sanayii ve özel 
amaçlı motorlu taşıt
lar dışındaki ihracat 
kalemlerinde ger
ileme yaşandı. 
Ocak-Şubat döne
minde yüzde 3,8 
oranında azalarak 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
(kemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

KONGRE İLANI

GEMLİK AVCILAR DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞI’NDAN 

Derneğimizin 2004-2005 yılı olağan Genel 
Kurul Toplantısı 18 Mart 2006 Cumartesi 
günü saat: 20.oo’de dernek lokalinde aşağıda 
yapılacaktır. Toplantıya ait gündem maddeleri 
aşağıya çıkarılmıştır.

Toplantıda ekseriyet temin edilmediği tak
tirde ikinci toplantı aynı gündem ile 25 Mart 
2006 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 
20.oo'de aynı adreste yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU 

GÜNDEM
1- Açılış ve Başkanlık Divari seçimi
2- Saygı duruşu
3- Çalışma raporunun okunması
4- Hesap raporunun okunması
5- Denetim Kurulu raporunun okunması
6- Okunan raporların müzakaresi ve oylan

ması
7- Yönetim ve denetim kurullarının ibraları 
8- Tahmini bütçenin okunması ve oylan

ması
9- Aidatların arttırılması genel kurulca 

karar alınması
10- İki yıl görev yapmak üzere 7 asil 7 

yedek üyenin yönetim kuruluna seçimi ve iki 
yıl görev yapmak üzere 3 asil denetçi ile 3 
yedek denetçinin seçimlerinin yapılması

11- Dilek ve temenniler 12- Kapanış.

1 milyar 962 milyon 
dolara inen ihracat, 
geçen yılın aynı 
döneminde 2 milyar 
40 milyon dolar 
olarak gerçekleşmişti. 
Şubat ayında ise 
yüzde 1,6'lık artışla 
1 milyar 126 milyon 
dolara yükselen ihra
cat, geçen yılın aynı 
ayında 1 milyar 108 
milyon dolarda 
kalmıştı. İhracat, 
ocak ayında ise 
yüzde 9 oranında 
gerileme kaydetmişti. 
Sektör, yılın ilk 2 
ayında 12 serbest 
bölgenin yanı sıra 
141 ülke ve özerk 
bölgeye ihracat 
gerçekleştirdi.
Yoğun olarak 
Avrupa ülkelerine 
yapılan ihracatta, 
İtalya 307 milyon 
651 bin dolar ile ilk 
sırada yer alırken, 
bu ülkeyi Almanya, 
İngiltere, Fransa ve 
Romanya izledi.
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Oyunlar cocuklan saldırganlaştırıyor
Bilgisayar 
oyunlarındaki şiddet 
içeriğinin, çocuklar 
üzerinde olumsuz 
etkiler yaparken 
saldırgan eğilimlerin 
de ortaya çıkmasına 
sebep olduğu 
belirtildi.
Ege Üniversitesi (EÜ) 
İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Alev Fatoş 
Parsa, "Bilgisayar 
oyunları ağırlıklı 
olarak görsel zekaya 
hitap etmektedir. 
Bu da beynin sağ 
lobunun yönettiği bir 
alandır ve bu bölge 
duygusal tepkilerle 
yakından ilişkilidir. 
Bu sebeple şiddet 
oyunları, çocukların 
beyinlerindeki 
öfke merkezini de 
tetikleyebilmektedir." 
dedi.
Günümüzde tele
vizyondan CD'ye, bil
gisayardan video 
oyunlarına sayısız 
elektronik araçla 
yüzyüze olan çocuk
ların etrafının sanal 
imgelerle ve bu 
imgelerin şiddet dolu 
anlatım yapısıyla 
kuşatıldığını belirten 
Yrd. Doç. Dr. Parsa, 
"Onları bu kuşat
madan kurtaracak 
gerçekliklerden biri, 
hayal güçlerinin 
harekete geçirilmesi 
olmalıdır. Oysa bil

gisayar oyunlarında 
bu bir yana, oyunun 
kuralları kapitalist 
düzende tüketim 
toplumunun gerek
lerine uygun olarak 
belirlenmiştir. Şiddet 
olgusu henüz gerçek 
ve fantezi ayrımını 
yapamayan küçük 
yaştaki çocukları 
olumsuz etkilerken 
aslında dünyanın 
güvensiz bir yer 
olduğuna ilişkin 
bir önerme de 
aşılar." şeklinde 
konuştu. İletişim 
teknolojisindeki 
son gelişmelerin, 
teknolojinin yaygın
laşması ve ucuzla
masıyla bilgisayarın 
çocukların dünyasın
da çabuk yer 
edindiğini vurgu
layan Parsa, 
"Bilgisayarların 
eğitim dışında 
eğlence amaçlı kul
lanımının artmasının 
ardından internet 
bağlantıları da 
çocukların iletişim 
dünyasına bireysel 
olarak katılmasını 
sağlamıştır. Sanal 
gerçekliğin 
yaşandığı bilgisayar 
oyunlarındaki dijital 
imgeler, son 15 yılda 
çocuk oyunlarının 
doğasında bir 
dönüşüm yapmıştır. 
Bugün bilgisayar 
ekranı, televizyon 
veya video oyunları 
çocukları birbirine

yabancılaştırmak
tadır. Sosyal 
değerlerini sanal 
ortamlarda yitirmek
tedirler." dedi. 
Amerikan
Çocuk Hekimleri 
Akademisi'nin 
önerisine göre 
çocukların her gün 
bir veya iki saatten 
fazla elektronik 
ekranların önünde 
zaman geçirmemesi 
gerektiğini belirten 
Yrd. Doç. Dr, Parsa, 
"Bu sınır, haftada 
ortalama 7 ile 14 
saattir. Çocuk 
doktorlarının yüzde 
98'i, şiddet dolu 
medyaların çocuklar 
üzerinde olumsuz 
etkileri olduğuna 
inanmaktadır. Yine 
bir araştırma, 
bilgisayar oyun
larının çocukları 
saldırgan, hantal 
ve saygısız hale 
getirdiğini sap
tamıştır. Aşırı saldır
gan ve seks öğeleri 
taşıyan oyunların, 
küçük yaştaki çocuk
ların eline geçmesi 
sakıncalı bulunmak

tadır. Birçok 
bilgisayar oyununda 
sadece ateş 
edilmediği, 
işkence, bombalama 
ve benzeri şiddet 
unsurlarının belli 
sınırların çok 
üstünde olduğu 
açıkça görülmekte
dir." diye konuştu. 
Ailelerin çocuklarının 
oynadığı video 
ve bilgisayar 
oyunlarının 
içeriğinde seks ve 
şiddet olguları 
bulunmamasına 
özen göstermesi 
gerektiğini belirten 
Alev Fatoş Parsa, 
"Eğitim amaçlı 
olduğu sürece 
oyunların olumlu etk
ileri de olduğu bir 
gerçektir. Aileler, 
çocuklarını ekran 
önünde başıboş 
bırakmamalı, 
mutlaka kendi 
gözetimlerinde 
belli süreyle oyna
malarına izin verme
lidir. Oyunların 
içeriğine de sınırla
malar getirme: 
lidirler." dedi.

Esra Yavuz (18) Uludağ üniversitesi 
Biyoloji bölümü - Gemlik

ŞİİR KÖŞESİ

Rüyam

Rüyamdadır her şey benim.
O gün yaşadıklarım.
Yarından beklediklerim..
Belki de hayallerim, düşlerim, 
Olmasını istediklerim..
Ama belki de olmasından
En çok korktuklarım.
Ve bazen de sonradan gerçekleşenler.
Hiç beklemediklerim^
Dedim ya rüyamdadır.
Her şeyim benim...

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ 

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

TSK ELELE VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL 

Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36 
web: www.elele.org.tr

Her on kişiden birinde 
guatr problemi var

Türkiye Ana Çocuk 
Sağlığı Vakfı (TAÇSAV) 
Başkanı Doç. Dr.
Haşan Acar, 
Türkiye'de yaklaşık 6 
milyon guatr hastası 
olduğunu belirterek, 
"Ülkemizde her 10 
kişiden biri'Guatr 
sorunu yaşıyor" dedi. 
Doç. Dr. Acar, yaptığı 
açıklamada, her 10 
Guatr hastasından 
Tinde, ameliyatı 
gerektiren "Zehirli 
Guatr" bulunduğunu 
kaydetti. Guatr 
hastalığının en 
büyük nedeninin 

kalıtım olduğunu 
belirten Doç. Dr. Acar, 
bunun dışında iyot 
eksikliğinden kay
naklanan guatrların da 
yaygın görüldüğünü 
belirtti. Türkiye'de 
guatr kanserinin de 
hızla arttığı uyarısında 
bulunan Acar, "Özellik
le tek modüllü guatr
larda kanser olma riski 
yüksektir. Bu nedenle 
derhal ameliyat 
edilmeleri gereklidir. 
Erken dönemde 
ameliyatla tedavide 
başarı şansı yüzde 
yüzdür" diye konuştu.

Guatrın, çarpıntı, 
sinirlilik, ani kilo. . 
kaybı, saç dökülmesi, 
devamlı ishal gibi 
şikayetlerle kendini 
gösterdiğini anlatan 
Doç. Dr. Acar, kısa 
süreli ilaç tedavisiyle 
zehri kontrol altına 
alındıktan sonra 
yapılan operasyonun 
en iyi tedavi yöntemi 
olduğunu ifade etti. 
Guatr hastalığının aile 
arasında "genetik 
geçiş''le sürdüğünün 
görüldüğünü belirten 
Acar, hastalığın en 
fazla bayanlarda tespit

edildiğinin altını çi 
zerek, "Türkiye'de 
guatr hastası sayısı 6 
milyonu geçti, bu her 
on kişiden birinin, 
hastalığın pençesine 
düştüğünü gösteriyor" 
şeklinde konuştu. 
Sağlık Bâkanlığı'nın 
"iyotlu tuz satılması" 
yönünde başlattığı 
girişimlerin olumlu 
sonuç verdiğini vurgu
layan Acar, alınan 
karar gereğince 
Türkiye'de artık 
sadece iyotlu tuzların 
satıldığını belirtti. 
Acar, kara lahananın 
guatra neden olduğu 
yönünde yaygın 
inanışların olduğunu 
da hatırlatarak, 
"Karalahananın en 
fazla tüketildiği bölge 
Karadeniz'dir. Bir

kişinin guatr olması 
için günde 4 kilogram
dan fazla karalahana 
yemesi gerekir. Bu da 
neredeyse mümkün 
değildir" dedi. Guatr 
hastalığı konusunda 
dünyanın en tecrübeli 
ülkesinin Türkiye 
olduğunu belirten Doç. 
Dr. Haşan Acar, 
"Amerika'da bir hekim

ömrü boyunca 100 
guatr ameliyatı 
yaparken, Türkiye'deki 
hekimler en az bin 
ameliyata giriyor" 
diye konuştu.
Acar, kendisinin 
şimdiye kadar 
bine yakın guatr 
ameliyatı gerçek
leştirdiğini de 
sözlerine ekledi.

http://www.elele.org.tr


r
2 Mart 2006 Perşembe

SAĞLIK
Sayfa 11

Aqrı kesiciler bağımlılık yapabiliyorV Böğürtlen, vitamin 
ve mineral deposu

Denizli Devlet 
Hastanesi Nöroloji 
Uzmanı Doç. Dr. Okan 
Bölükbaşı, Türkiye'de 
son 20 yılda ağrı kesi
ci kullanımının hızla 
arttığını belirterek, 
"Ayda ortalama 20 ve 
üzerinde ağrı kesici 
hap tüketen bir kişinin 
ağrı kesici bağımlısı 
haline gelmiş 
olduğunu 
söyleyebiliriz" dedi. 
Türkiye'de reçetesiz 
ilaç satışının yaygın 
olduğunu ifade eden 
Doç. Dr. Okan 
Bölükbaşı, "Aslında 
ilaçları zehirden 
ayıran şey miktardır. 
Yüksek dozda alınan 
hemen hemen tüm 
ilaçlar hayati tehlikeye 
bile yol açabilir" dedi. 
Günlük hayatta daimi 
baş ağrısı çeken ve 
dikkat gerektiren bir 
işte çalışanların ağrı 
kesici ilaç aldıktan 
sonra bir kahve veya 
çay içebileceğini, 
bunun da kişiyi iyi 
hissettirebileceğini 
belirten Bölükbaşı, 
"İlaç alındıktan sonra 
ağrı azalmış olabilir. 
Kahvedeki kafein, 
ağrının azalmasında 
etkili olmuş ayrıca 
kişinin dikkatini de 
artırmıştır.
Ancak ağrı pusudadır 
ve ilacın etkisi 
geçince yeniden ken-

dini gösterecektir. Kişi 
yine ilaç alma ve 
böylelikle kendini iyi 
hissetme yoluna gir
erse, o kişi -ağrı kesici 
bağımlılığı için 
muhtemel bir adaydır" 
diye konuştu. Ağrı 
kesicilerin yanlış kul
lanımlarda zararlı 
olabileceğinin altını 
çizen Doç. Dr. 
Bölükbaşı, "Kronik 
ağrı yakınması olan 
kişiler, uygun tedaviye 
başlamadıkları zaman 
sürekli ağrı kesici 
kullanma yoluna 
gidebilir.
2 yıldan fazla süreyle 

ayda ortalama 20 ve 
üzerinde ağrı kesici 
hap tüketen bir kişinin 
ağrı kesici bağımlısı 
haline gelmiş 
olduğunu söyleyebili
riz. Ağrı kesici kul
lanımında en büyük 
zararı, mide, oniki 
parmak bağırsağı ve 
böbrekler çeker. Mide 
ve böbrek dokuları 

hasarı sonunda 
ölümcül kanama 
ya da böbrek 
yetmezliklerine kadar 
gidebilir" dedi.
En büyük tehlikenin, 
kişinin farkında 
olmadan bir ağrı kesi
ci bağımlısı olması 
olduğunu kaydeden 
Bölükbaşı, "Üzün süre 
uygun tedavi uygula
ması yapılmayan 
migren ya da gerilim 
tipi baş ağrılarında 
kişi, kolaylıkla ağrı 
kesici müptelasına 
dönüşebilir. Bunda 
bazen doktorların da 
kusuru vardır. Baş 
ağrılarının bir nörolog 
tarafından mutlaka 
görülmesi, uygun 
biçimde incelenerek 
ne tür baş ağrısı 
olduğu yönünde 
bir karara varılması 
gerekmektedir.
Teşhis konulmadan 
bir ağrı kesici reçetesi 
yazılırsa olay bir 
trajediye dönüşebilir.

Kişinin uyku düzeni 
ve cinsel yaşam 
niteliği bozulabilir. 
Durum artık bir tıbbi 
sorunlar yumağı 
haline gelmiştir ve 
tedavi hem hasta 
hem de hekim için 
artık çok zordur. 
Bu şekilde 
sonuçlanmış vakalar
da ağrı kesiciler tama
men yasaklanır ve 
hastanın tedaviye 
uyumunu artırmak ve 
kısmen de bu duruma 
gidişte rolü olabilen 
ev içi sorunlar, 
sorumluluklardan uza
klaştırmak için kişi 
hastaneye yatırılır" 
şeklinde konuştu. 
Gün geçtikçe ilaç 
bağımlılığın giderek 
artacağını açıklayan 
Doç. Dr. Bölükbaşı, 
"Sorun şu anda 
kronik ağrı hasta
larının yaklaşık 
yüzde 5-10'unu 
ilgilendiriyor ancak 
bu oranlar artacak 
gibi görünüyor.
Halk bu konu hakkın
da bilgilendirmeli, 
doktorlar daha 
dikkatli olmalı ve 
kronik ağrısı olan 
hastalar mutlaka 
uygun biçimde 
incelenerek 
nihai tanı konulmalı, 
akılcı ve doğru tedavi 
planlanmalıdır" 
dedi.

Yrd. Doç. Dr. 
Mürüvvet Ilgın, 
4 yıldır sürdürülen 
bilimsel çalışmalar 
sonucunda mineral 
ve vitaminlerce 
zengin bir ürün olan 
böğürtlenin 
Kahramanmaraş'ın 
ekolojik koşullarında 
başarıyla üretilebile
ceği sonucuna 
vardıklarını bildirdi. 
Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniver
sitesi (KSÜ) Ziraat 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ilgın, çiftçilerin refah 
düzeyinin yük- 
seltilebilmesinde, 
birim alandan daha 
yüksek kazanç 
sağlayan tarımsal 
ürünlere yön
lendirilmelerinin 
büyük önem 
taşıdığını söyledi. 
Ilgın, 
"Kahramanmaraş, 
yörede döndurma 
üretiminin çok yoğun 
olması nedeniyle 
pazar koşulları 
açısından da 
böğürtlen üretimi 
için cazip bir ilimiz’' 
aeaı. ligin, tüm 
dünyada çok sevilen, 
çok tüketilen ve 
çeşitli şekillerde 
değerlendirilen 
üzümsü meyvelerin 
kültüre alınması ve 
ıslahı çalışmalarının 
pek çok ülkede 100 
yılı aşkın bir süredir 
yapıldığını ifade 
ederek, ancak uygun 

ekolojik koşullara 
sahip olmasına 
karşın Türkiye'nin bu 
konuda geç kaldığını 
söyledi.
Üzümsü meyveler
den böğürtlenin 
insan sağlığı açısın
dan çok faydalı bir 
ürün olduğunu kayd
eden Ilgın, şunları 
kaydetti: "Böğürtlen 
insan sağlığında 
önemli roller üstle
nen organik asitler, 
mineraller ve vita
minlerce çok zengin 
bir meyve türüdür. 4 
yıldır 
sürdürdüğümüz bil
imsel çalışmayla 
mineral ve vitamin
lerce zengin bir ürün 
olan böğürtlenin 
Kahramanmaraş'ın 
ekolojik koşullarında 
başarıyla üretilebile
ceği sonucuna 
vardık.
Değişik iklim şartları
na kolay adapte ola
bilmesi, kolay 
çoğaltılabilmesi, kısa 
sürede meyveye yat
ması, bitki boyunun 
kısa olması 
nedeniyle kadın ve 
çocuklar tarafından 
kolayca toplanıla- 
bilmesi, çit bitkisi 
olarak değer
lendirilebilmesi ve 
hepsinden önemlisi 
herkes tarafından 
çok sevilerek 
tüketilmesi 
böğürtlenin önemli 
avantajlarından 
bazıları."
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomograf 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513
513
513
513
513
513
513
513
513

13 53
10 57
13 08
11 33
10 95
37 42
15 07
14 14
13 64

524 85 86
513
513
513
513
513

10 42
10 92
10 45
77 77
18 46

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

51,3 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122 
513 45 21 - 115

513 23 25 
513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragaz 
Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz 
Totalgaz 
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ

513 12 95
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
513 10 79
513 30 33

513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
2 MART 2006 PERŞEMBE 

SERİM ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. - GEMLİK 

TEL: 513 50 07
GEMLIKIN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

YEREL SURELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2373

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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“KBYS” sonuçlarına tepki
27 Kasım 2005 Pazar günü gerçekleştirilen 

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında 
Yükselme Sınav (KBYS) sonuçlarının açıklanmaması, 
öğretmenlerin ve sendikaların tepkilerine neden oldu.

Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
PTT'deki açığı kapat
mak için personel 
alımı yapılacağını 
söyledi.
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yeni deniz otobüs
lerinin sefere konul
ması nedeniyle 
düzenlenen törene 
katılmak üzere İzmit'e 
geldi. Bakan Yıldırım, 
ilk olarak Kocaeli 
Valisi Erdal Ata'yı 
makamında ziyaret 
etti. PTT'de personel 
sıkıntısı yaşandığını 
belirten Bakan 
Yıldırım, Özelleştirme 
İdaresi'nin havuzunda 

bekleyen personelin 
buraya kaydırılacağını 
söyledi- Yıldırım, 
"PTT’ye yaklaşık 3 
bin personel alınacak. 
İlk etapta bu açığı 
kapatmak için 
Özelleştirme İdare
si'nin havuzunda 
bekleyen personeli 
buraya kaydıracağız. 
Ancak bu kaydır
manın ardından 
PTT'nin personel 
açığı kapanmazsa, 
o zaman da 
KPSS'den puan duru
muna göre alım 
yapacağız" dedi. 
Bakan Yıldırım, per
sonel alımıyla ilgili 
Maliye ve Hazine'den 
gerekli iznin de 
çıktığını söyledi.

Aradan aylar 
geçmesine rağmen, 
sonuçların hala açık
lanmamış olmasına 
anlam veremedikleri
ni belirten sendika 
yöneticileri, bu 
yönde öğretmenler
den yoğun şikayetler 
aldıklarını bildirdi. 
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan 
Avcı, Kasım 2005 
tarihinde yapılan 
ve öğretmenlerin 
Kariyer 
Basamaklarında 
Yükselme Sınavı'na 
(KBYS) ilişkin soru 
ve cevapların, 
ÖSYM tarafından da 
oldukça geç açık
landığını anımsa
tarak, Milli Eğitim 
Bakanhğı'nın sınav 
sonuçlarını halen 
açıklamamakta ısrar 

etmesinin, eğitim 
ve öğretime zarar 
vermekte olduğunu 
ileri sürdü. 
Öğretmenlere, 
"KBYS" ismiyle bir 
sınav dayatmanın 
ve üstüne üstlük 
sınav sonuçlarını 
aradan aylar geçme
sine rağmen 
açıklanmamasının, 
öğretmenlerin kon
santrasyonunu ve 
moralini bozduğunu 
belirten Avcı, 
"KBYS" uygula
masıyla öğretmen
lerin kendilerini tuza
ğa düşürülmüş his
settiğini, OKS, LGŞ 
sınavlarında sıfır 
çeken öğrencilerin 
alay konusu edildiği 
gibi kendilerinin de 
istismar edildiklerini 
düşünmeye 
başladıklarını

açıkladı. ; 
KBYS sınavının, 
öğretmenin niteliğini 
ölçmekten uzak 
kaldığını, öğretmen-' 
leri kötü hazırlanmış, 
çoktan seçmeli bir 
sınavla ve okul 
müdürünün inisiyati
fiyle rütbe vermeye 
layık görmenin hiç 
kimseye fayda sağla
mayacağını iddia 
eden Avcı, konuya 
ilişkin olarak tepki
lerini ve önerilerini 

açıklamasında şöyle 
sıraladı: 
"Öğretmenlerimiz, 
kendilerini 'haftada 2 
gün çalışan' tanımla
malarıyla eleştiren 
politikacılar tarafın
dan alay konusu 
edilmekten endişe 
duymaktadır. Öğret
menlerimizin rütbeye 
değil, kangren haline 
gelmiş sorunlarının 
çözüme kavuşması
na ihtiyaçları vardır.". 
Şeklinde konuştu.

Buderus

ISISAN

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

OOÛALCAZ Tel.5jtf5571M

*K0MB> ♦ KLİMA İHAMLA
♦ KAZAN • BUHAR AKIZO 

V ♦KALORİFER TESİSAT

DOGALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA
HAVALANDIRMA

AKILLI İSITMA SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT 
YETKİLİ BAYİİ

DOGALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Sandallar kıyıya çekilemiyor
Kayıkhanece bulunan küçük amatör balıkçılar, yazlık bakımlarını yapmak için sandallarının sahile çekilmelerinin 
belediye tarafından engellendiğini iddia ettiler. Kayalık kısımlarda da tahtalardan çekek yapılmasına izin verilmediğini 
belirten vatandaşlar, Nisan ayında bakım için sandallarını kıyıya almak zorunda olduklarını söylediler. Haberi sayfa 2’de

3 Mart 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Cep telefonlarına 
vergi indirimi 

geliyor
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 
telekomünikasyon sektöründe 
vergilerin yüksek olduğunu 
belirterek, "2007'den itibaren 
makul bir çözüme ulaşacağımızı 
ümit ediyorum” dedi. Sayfa 9’da

Bir yıl önce kurulan Özgüç Kredi Fonu uygulamasına başlandı

Esnaf ttlel Kooperatifi'nden iz sermaye ta uygulaması

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Özgüç Fonu Kredisi
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 

Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlut Avcı, 
dün yaptığı basın toplantısında, koope 
ratif olanaklarıyla oluşturdukları fonlarla, 
ortaklarına kredi vereceğini açıkladı.

Türkiye’de esnaf ve sanatkara kredi 
veren kuruluşlar bankalardır.

Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri, esnaf 
ve sanatkarın kurduğu kredi Ve kefalet 
kurumlandır.

İşleri, ortaklarına kefil olmak ve kredi 
alımlarında aracı olmaktır.

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizler
den en çok küçük esnaf ve sanatkar et 
kileniyor.

2001 krizinde bunu net olarak gördük.
Türkiye’deki Esnaf ve Kefalet 

Kooperatifleri de bu krizden etkilendi. 
Aracı oldukları krediler geri dönmeyince, 
birçoğu kapandı.

Gemlik Kooperatifi, ayakta kalabilen 
kooperatiflerden biri oldu.

Ancak, 2006 başında başlayan 
ekonomik kriz, yine esnafın yakasını 
bırakmıyor.

Bu zor durumda, ödemelerini düzgün 
yapan esnaf ve sanatkara, kendi kay
naklarından ek kredi sağlamak, kaynak 
yaratmak özverili bir hizmettir.

Faizlerin aşağıya iyice çekildiği bir 
dönemde, iş yaşamı durgunlaştı.

Esnaf ve sanatkarlar işyerlerini siftah- 
sız kapatıyor.

özgüç Fonu kredisi 12 ayda geri 
ödenecek, faizi ise 1.6

ihtiyacı olan buyursun.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ortakları arasında 
kredi borcunu zamanında ödemiş olan kişilere, kooperatifin kendi 
öz sermayesi ile kurulan fondan kredi verilmeye başlandı.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperati 
fi’nden yapılan açık
lamada, kooperatif 
ortakları arasında 
borcunu zamanında 
ödeyen ve takibata 
uğramamış kişilere, 
bir yıl önce kurulan 
fondan kredi 
verileceği bildirildi. 
Kooperatif Başkanı 
M evi üt Avcı, faizlerin 
aylık 1.6 olduğunu 
ve bu fonun Türkiye 
genelinde sadece 
güçlü kooperatiflerin 
uygulama olanağı 
bulduğunu söyledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Halkın Yükseliş Partisi 
Gemlik’te kuruldu

Yaşar Nuri Öztürk'ün kurduğu Halkın Yükse 
liş Partisi Gemlik'te kuruldu. Yönetim kurulu 
dün ilk toplantısını yaptı. Haberi sayfa 5’de

Bursa’da alkollü koca dehşeti
Bursa'da, eve içki getirdiği için kendisine 
tepki gösteren eşine kızan alkollü koca, 
eşi ve yanındaki bayan arkadaşını 
bıçakla yaraladı. Haberi sayfa 6’da

Polisler kurtardı
Bursa'da yola "Seni 
seviyorum karıcım " 
yazdıktan sonra 10 
metre yükseklikteki 
köprüden atlayan 
şahıs, azgın sularda 
500 metre sürük
lendikten sonra 
polis tarafından kur
tarıldı. Sayfa 6 da

Sigara yasağı 
kabul edildi

Spor ve eğlence 
yerleri, stadyumlar, 
lokanta ve kahve
haneler, birahaneler, 
hastane bahçeleri 
ve ibadet hanelerde ı 
sigara içilmemesini 
öngören sigara yasa 
ğı kabul edildi. 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Trafik kazaları...
Türkiye’de yolların kan gölüne dönmesi, 

her gün onlarca insanın can ve uzuv kaybı
na uğraması, trilyonlarca liranın heder 
olması tümüyle bilinçsizliğin ve cehaletin 
bir sonucu.

Kurtuluş Savaşı’nda 35 bin, terörde son 
15 yılda 30 bin, depremde 50 bin, trafik 
kazalarında ise son on yılda 100 binin 
üzerinde yurttaşımızı kaybetmemiz tesadüf 
değil.

Trafik kazaları her canlı için acı sonuçlar 
içeriyor. Kazada kaybedilenlerin yanında 
uzuv, organ kayıpları, uzun süreli rehabili 
tasyon sıkıntıları da unutulmamalı.

Onun için karayollarının, karayollarında- 
ki, trafiği düzenlemek ve denetlemekle 
yükümlü olanların ve yurttaşların mutlaka 
ve mutlaka uyması gereken kurallar var.

Karayollarına düşen ;
Otoyol, Devlet ve İl yolları ağını tespit 

etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırla
mak, Yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri 
inşa ve İslah etmek, onarmak ve emniyetle 
kullanmalarını sağlayacak şekilde sürekli 
bakım altında bulundurmak ve bu konular
da gerekli eğitim yapmak,

Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımı
na, emniyetle işlemesine gerekli garaj ve 
atelyeleri, makina ve malzeme ambarları ile 
depolarını, servis ve akaryakıtı tesislerini, 
laboratuvarları, deneme istasyonlarını, tari
hi yol ağlarına ait köprü ve diğer bütün yan 
tesisleri, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırıl
ması için lüzumlu fidanlıkları, dinlenme yer
lerini, bakım ve trafik emniyetini sağlayacak 
bina ve lojmanları, verici telsiz istasyonları 
ile gerekli muhabere şebekelerini, Genel 
Müdürlüğün görevlerini daha verimli şe 
kilde yönetimine yarayacak diğer her türlü 
sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırlata
cağı plan ve projelerine göre yapmak, yap
tırmak, onarmak, donatmak, işletmek, 
kiralamak ve bakımlarını sağlamak,

Bölge Trafik denetleme Müdürlüğü’ne 
düşen;

Karayollarında can ve mal güvenliği 
yönünden trafik düzenini ve denetimini 
sağlamak, trafik güvenliğini ilgilendiren tüm 
konularda gerekli önlemleri almak.

Yurttaşlara düşen ;
Devamlı çizgilerde, virajlarda, tepe üst

lerinde, dar köprü ve tünellerde ilerisi 
görünmeyen yerlerde önündeki aracı 
geçmemek..

Birden fazla şeritli yollarda trafiği tehli 
keye düşürecek şekilde işaret vermeden 
şerit değiştirmemek.

Yolun sol şeridini daima geçi için 
serbest bırakınız, sol şeridi devamlı olarak 
işnal etmemek

Kavşaklarda ve tepe üstlerine yak
laşırken, virajlı yollarda ilerlerken sürati 
düşürmek.

Sürekli araç kullanmamak.
Karayollarını yapanların .trafiği denetle

mekle yükümlü görevlilerin ve yurttaşların 
en küçük ihmalleri ve dikkatsizliklerinin fat
urasını yine toplum ödüyor.

Örneğin...
Karayolları sorumluluk alanına giren 

yükümlülükleri ihmal etmeseydi, trafiği 
denetlemekle görevli olanlar hataları 
görmezden gelmeseydi, yurttaşlar trafik 
kurallarına uysaydı önceki akşam Gemlik 
Küçük Sanayi Sitesi’nden karşı yöne 
geçmekte olan tırın altına küçük otomobil 
girmezdi, kimse ölmezdi, kimseler de 
yaralanmazdı.. Yazık değil mi ?

Küçük sandalların yazlık bakımları için çekek yapılarak, sahile çekilmelerinin belediye tarafından engellendiği iddia edildi

Sandallar kıyıya
çekilemiyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Küçük amatör 
balıkçılar ile gezmek 
için kullanılan san
dalların bakımları için 
kıyıya çekilmelerinin 
engellenmesine 
vatandaşlar 
tepki gösteriyor. 
Özellikle Kayıkhane 
sahilinde bulunan 
küçük sandalların 
yazlık bakımları için 
çekek yapılarak, 
sahile çekilmelerinin 
belediye tarafından 
engellendiği 
ileri sürülüyor. 
Kayıkhane 
Tesisleri’nin Borusan 
Lojistik tarafından 
kurulan Yelken 
Kulübü’ne ve 
rilmesinin ardından, 
sandallarının sahile 
çekilmelerinin 
engellendiğini öne 
süren vatandaşlar, 
belediye ekiplerinin 
de kayalık kısımlarda 
tahtalardan çekek 
yapılmasına izin ver
mediklerini belirterek 
tepki gösteriyorlar. 
İlçe dışından gelerek 
denizde gezi yapmak 
isteyen ailelerin 
sandallara binecek 
yerlerinin bile 
olmadığını söyleyen 
sandal sahipleri, 
belediyenin bu işe 
el atması gerektiğini 
belirtiyorlar.
Sandallarının Nisan 
ayında mutlaka 
bakım için kenara 
alınması gerektiğini 
söyleyen sandal 
sahipleri, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un 
"Kayalıklara çekek

yapılırsa, onları 
kaldırırım” dediğini 
ileri sürdüler ve 
Gemlik'te 
sandalcılığın ölmek 
üzere olduğunu 
söylediler.
Bir çok il ve.ilçede 
denizin olmamasına 
karşın, belediye 
başkanlarının yapay

göller oluşturup 
sandal gezileri 
yaptırdıklarını 
söyleyen sandal 
sahipleri, 
"En güzel denize 
sahip Gemlik'imiz de 
sandallarımızın 
bakımları için bile 
alan yaratılmıyor. 
Gelen misafirlerimizi

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezî 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

Küçük amatörbalıkçılar ile gezmek > 
’^,n kullanılan sandalların bakımları 
için kıyıya:çekilmelerinin engellenmek 

- >Şiııe Vatandaşlar tepki gösterdi.

sandallara 
bindirecek 
iskelemiz bile 
yok. Bu nasıl deniz 
kenti, bu nasıl bir 
uygulama, küçük 
sandal sahiplerini 
kim sahip çıkacak" 
şeklinde konuşarak, 
soruna çözüm bulun
masını istiyorlar.

2006 MODEL
BMC MEGASTAR d 

KAMYONETİM İLE | 
İŞ ARIYORUM.

GSM: (0.538) 266 09 95
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Bir yıl önce kurulan Ozgüç Kredi Fonu uygulamasına başlandı

Esnaf Kefalet Kooperatifi’nden
II f

oz sermaye fonu uygulaması

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ortakları arasında 
kredi borcunu zamanında ödemiş olan kişilere, kooperatifin kendi 

öz sermayesi ile kurulan fondan kredi verilmeye başlandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi, 
bir yıl önce kurduğu 
ortaklarına 
yönelik Özgüç 
Kredi Fonu 
uygulamasına 
başladı.
Kooperatifin kendi 
öz sermayesi ile 
kurulan bir fon olan 
"Özgüç Fonu" 
kooperatif ortakları 
arasında kredi 
borcunu zamanında 
ödemiş, takibata 
uğramamış 
kişilere veriliyor. 
12 ay üzerinden ve 
aylık ödemelerle 
ortaklarına 
2 bin 500 YTL 
kredi vermeye 
başlayan Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlüt 
Avcı, faizlerin 
aylık 1.6 olduğunu 
söyledi.
Kooperatifin

kendi öz 
sermayesini 
değerlendirmek 
amacıyla kurulan 
bir fon olan Özgüç 
Sermayenin 
Güçlendirilmesi 
fonu, kooperatiften 
kredi alan ortaklar
dan kesilen 
yüzde 1 kesintinin 
dışında yıl sonu 
fonlarından 
aktarılan paralarla

oluşturuldu.
Türkiye genelinde 
sadece güçlü 
kooperatiflerin 
uygulama olanağı 
bulduğu fonun 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi’nde 
uygulanması 
ortaklar arasında 
memnunlukla 
karşılanmaya

başladı.
Geçtiğimiz yıl 
kurulan ve kendi 
öz kaynaklarını 
kullanarak 
ortaklarına kredi 
verme olanağı 
yaratan fonun 
önümüzdeki 
yıllarda daha 
da güçlenmesi 
halinde bankaları 
devre dışı bırakması 
planlanıyor. 
Kooperatifin 
Özgüç Fonu'ndan 
kredi almak isteyen 
ortakların iki kefil 
göstermesi gerek
tiğini açıklayan 
Başkan Mevlüt Avcı, 
kooperatifin kendi 
öz sermayesini 
değerlendirmek için 
kurulan fondan 
yararlanmak isteyen 
ortakların kesinlikle 
kredi atımlarında 
borçlarını düzenli 
ödemiş olmaları ve 
takibata uğramamış 
olmalarının 
arandığını söyledi.

A ... vatandaş konuştu...

Mersin'de bir vatandaşın Başbakana 
konuştuğunu (Biraz sert oldu ama) görünce 
tam sevinmiştim ki, sevincim kursağımda 
kaldı...

Televizyonlar da bir “vatandaş konuştu" 
haberleri üzerine ekran karşısında dondum 
kaldım... Bizim hiç konuşmayan, ensesine 
vur elinden ekmeğini al cinsinden olan 
vatandaşım konuşuyordu..

Adeta bir tıp mucizesi, yürümeyen felçli 
hastanın yürümesi gibi bir şey...

Doğrusu bir vatandaş konuştu diye 
Türkiye çok sevindi..

Gerçi konuştuğu yer çok sertti..
Zavallı vatandaşım konuşmaya karar ver

mişti ama yerini iyi seçememişti.
Sen git Kasımpaşalıyım diye öğünen, 

konuşmalarında argo deyimler kullanan 
Başbakanı seç, olmadı arkadaşım olmadı.

O zaman da alırsın cevabını “Lan gel 
buraya” “Ananı al da git" diye 
azarlanacağını bilmiyor muydun ?

Bizim vatandaşımız hiç konuşmuyordu. 
Dünyada ki canlılar, kediler, köpekler, 
papağanlar konuşuyor vatandaştan “tık” çık
mıyordu.

“Bir vatandaş Mersin’de konuştu” dedi 
ler..

Ben bir yanlış haberdir, bizim vatan
daşımız konuşmaz dedim... Etrafımdakiler 
“vallahi -billahi konuştu” dediler.

Konuştuğunu ispat içinde hemen televiz 
yontan açtılar..

A... vatandaş konuşuyordu.
Hem ne konuşma adeta kükrüyordu..
Her ne kadar azarlansa, ayağına tekme 

atılsa, orası burası çekiştirilse bile konuşu 
yordu.. Bu sıkıntı içinde hem de dozunu 
biraz kaçırarak bağırıp, çağırıp konuşuyordu.

Çok bağırması biraz yakışıksızdı ama 
konuşuyor olmasına sevindim..

Demirel'in “Konuşan Türkiye” çağrısı etki 
li mi olmuştu ?..

Bu sevincim bir gün dahi sürmeden yine 
televizyonlar da bu vatandaşımızı gördük. 
Kılık kıyafeti yeni giysilerle düzelmiş, saç 
-sakal tıraşı olmuş, sus -pus görünüyordu. 
Konuştuğuna pişman gibiydi .
Belki de pişman ettirilmişti.. ÖZÜR diliyordu 
bu sefer..

Allanmış pullanmış ekran piyasasına 
sürülmüştü.

Ve ağzını bir daha açmamak üzere sustu..
“Bir konuşmaya başlasın, iyi konuşur” 

demişlerdi...
Böylece tek konuşan vatandaşımız da 

elden gitti. Onu da kaybettik.
Halbuki ne hayaller kurmuş, Türkiye’nin 

geleceğinin konuşan, soran, araştıran 
vatandaşlar da görmüştük. Onlar soracak, 
araştıracak konuşacak ki bu meydanı boş 
bulan fareler kaçışacak, meydan hakiki efen
disinin olacaktı.

Biz yine konuşan köpek - kedi -tavşan - 
buzağı ile oyalanalım.

Ey sayın okurlarım bir vatandaş konuşur
sa bana haber verin.. Verin ki gözüm açık 
öbür dünyaya gitmeyeyim...

“Bir vatandaş konuştu” desinler, inanın 
kurban keseceğim....

Hayırlısı, bekleyelim....

ABONE OLDUNUZ MU?
GfMLVK

■■■ GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Sağlıklı şehirlere sağlık eğitimi ile devam
Dünya Sağlık Örgütü 
(DSO) Sağlıklı Şehirler 
Projesi’nin 
Türkiye’deki öncüsü 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, proje kap
samındaki çalışmaları
na ilköğretim ve lise 
öğrencilerine yönelik 
yürüttüğü Sağlık 
Eğitimi Projesiyle 
devam ediyor. 
DSÖ Sağlıklı Şehirler 
Ağı IV. Faz 
(2003-2008) ana 
temalarından biri olan 
aktif yaşam konusun
da öğrencilerimizi 
bilinçlendirmek ve 

sağlıklı yaşam 
koşulları oluşturmak 
amacıyla, 2003 yılında 
17 hizmet bölgesi kap
samında belirlenen 
okullarda başlatılan 
proje, Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen Sağlık 
Eğitimi Toplantısıyla 
tekrar hayata geçti. 
Sağlıklı Şehirler 
Projesi ve bu 
kapsamda Bursa’da 
yapılan çalışmaların 
tanıtımının ardından, 
Uludağ Üniversitesi 
Göğüs Hastalıkları 
Bölümünden

Prof. Dr. Esra Uzaslan, 
“sigara bağımlılığı, 
neden olduğu 
hastalıklar ve bırakma 
yolları”yla ilgili 
kısa bir bilgilendirme 
yaptı. Türkiye’nin 
sigaranın en ucuz 
olduğu ülkelerden 
başında olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. 
Esra Uzaslajı, buna 
sigaradan alınan 
verginin düşük 
olmasının etkili 
olduğunu belirtti. 
Türkiye’de sigara 
kullanma 
yaşının 11’e 

düştüğünü söyleyen 
Uzaslan, “Çocuklar, 
aileden, arkadaşların
dan ve öğretmen
lerinden yani model 
aldığı kişilerden 
etkilenerek sigaraya 
yöneliyor. Bu 
konuda biz yetişkin
lere büyük sorumlu
luklar düşüyor. 
Ayrıca çocuklarımız 
televizyondan çok 
etkileniyor ve ekranda 
gördükleri her şeyi 
içmek, yemek veya 
yapmak istiyorlar. Bu 
konuda çocuklarımız 
için ülke olarak daha 
radikal kararlar 
almalıyız” dedi.
‘Çocukları koruyun, 
dumanınızı onlara 
solutmayın’ 
Sigaramı} kanser 
hastalığını tetiklediğini 
ve alınan yüksek 
nikotin oranının 
vücudun direncini de 
kırdığını ifade eden 
Uzaslan, “Sigara 
içmek, her hastalığa 
davetiye çıkarmak 
demek. Son dönem

lerde sigara paket
lerinin üzerine yazılan 
‘Sigara sağlığa 
zararlıdır’, ‘Sigara 
içmek öldürür’, 
‘Sigara içmek 
yüksek derecede 
bağımlılık yapar, 
başlamayın’ ve 
‘Çocukları koruyun, 
dumanınızı onlara 
solutmayın’ gibi 
yazıların geç alınmış 
bir karar olarak 
görüyorum. Ülke 
olarak sigaraya karşı 
başlatılacak kampa
nyalar ile sigara tüke
timini azaltmalıyız” 
diye konuştu.

Bursa Valiliği, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Uludağ 
Üniversitesi, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
Emniyet Müdürlüğü, 
İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Yerel Gündem 21 
yöneticilerinin yanı 
sıra toplantıya 
anket çalışmasına 
katılan 17 okul, 
projeye başlanması 
planlanan özel okullar 
ve Gürsu, Kestel, 
Mudanya ve Gemlik 
İlçelerinde belirlenen 
pilot okulların 
rehber öğretmenleri 
de katıldı.

® GÖZONÜZ AVDIN!
OHOLLAhD '■ " . "

ÜNVER TRRKTÖR'den
5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ

KAMPANYALAR 
DEVAM ETMEKTEDİR

GELİN 
GÖRÜŞELİM, 
jjfe ÜNVER TRAKTÖR 
«ar NEVVHOLLAND TRAKMAK

l\EW HOLLAI\D GEMLİK /ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39



3 Mart 2006 Cuma Sayfa 5

Halkın Yükseliş Partisi 
Gemlik’te kuruldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Yaşar Nuri öztürk'ün 
kurduğu Halkın 
Yükseliş Partisi 
Gemlik'te kuruldu. 
Televizyonlarda 
yaptığı açıklamalarla 
özellikle kadınlar 
arasında sevilen 
bir ilahiyatçı 
olan Yaşar Nuri 
Öztürk, genel 
seçimlerde CHP'den 
Milletvekili seçilmişti. 
Daha sonra 
partisinden istifa 
ederek, parti kurma 
hazırlığı sürdüren 
Öztürk, Halkın 
Yükseliş Partisi 
aalnı veraiği'yeııı' 
partisinin il ve 
ilçelerde oluşturulma 
çalışmaları 
başlatmıştı.
Bu çalışmalar içinde 
Gemlik'te kurulan 
HYP'nin kurucu 
başkanlığını 
Gülen Bozacıoğlu 
yapıyor.
15 kişilik yönetim 
kurulunda sadece 
3 erkeğin 
bulunduğuna 
dikkat çeken 
Bozacıoğlu, 
"Hocamızın yolunda 

'halkımızın büyük 
katılımlarıyla 
başlatılan demokratik 
seferberlik

Gemlik'te de başladı. 
Vizyonumuz 
ideolojik değil, 
kuvayi milliye ruhu 
ile insancıl 
partiyiz" dedi.
Türkiye genelinde 
Gemlik'te ilk kez 
kurulan bir partinin 
bir bayan başkanla 
kurulduğuna dikkat 
Çeken Bozacıoğlu, 
Genel Başkanları 
Öztürk'ün kadınlara 
verdiği önemi 
bir kez daha 
gösterdiğini 
belirterek, 
"Biz yüreklere ve 
beyinlere hitap etmek 
istiyoruz." şeklinde 
konuştu.

İlçe merkezinde parti şimdilik Akbank
binası için yer 
arayışları içinde 
olduklarını söyleyen 
Bozacıoğlu, yönetim 
kurulu toplantılarını

aralığında 
bulunan "Bak Bi" 
isimli kafede 
yaptıklarını 
açıkladı.

W İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

| Sohbet Köşesi

“Bekçi” Kültür 
Merkezi’nde 

sahnelenecek
Muzaffer İzgü'nün 
yazdığı "Bekçi'* 
isimli oyun 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
sahnelenecek. 
10 Mart 2006 
Cuma günü saat 
20.00 de Gemlik'li 
tiyatro severlere 
sahnelenecek 
olan oyun Gemlik

Özürlüler Okulu 
adına getiriliyor. 
Kocaeli Bölge 
Tiyatrosu 
tarafından 
oynanacak 
olan Bekçi isimli 
oyun komedi 
türünde ve 2 
perdeden 
oluşuyor.
Yönetmenliğini

Burhan Akçin'in 
yaptığı oyunu 
izlemek isteyen 
tiyatro severlerin 
davetiyelerini 
Gazi İlköğretim 
Okulu sokağında
ki Ersoy Kırtasiye 
ve Özürlüler 
Okulundan temin 
edebilecekleri 
duyuruldu.

Girit’te yaşanmış olaylar
Bugün sizlere Mustafa Gün'den din

lediğim bir olayı anlatmak istiyorum.
Girit Gurna köyünde babamların sürü 

dışı olan hayvanlarını, toplayıp meraya 
götürüp getiren aylıklı bir Rum çoban var
mış. Her gün sabahleyin evlerden aldığı 
hayvanları gün boyu otlatır, akşamları 
getirirmiş. Köyde sürüye hayvan katan her 
ailenin sırayla dönerli olarak çobana öğle 
yemeği götürme zorunluluğu varmış. 
Çoban, köyün subaşı ağaçlı bir yöresinde 
hayvanları gölgeye yatırır, yemek getireni 
orda bekler buluşurlarmış

Yemek götürme sırası babamlara geldiği 
gün, 15-16 yaşlarında olan babam Halil, 
çobana yemeğini götürmüş. Mevsim 
baharmış doğa yemyeşilmiş, renk renk 
çiçeklere boğulmuş, her taraf kuş sesleri 
içindeymiş, temiz hava insanı başka bir 
dünvaya taşır gibiymiş. Çoban yemeğini 
yiyip sürüyü otlatmaya kaldırdığında , 
babam da peşine takılmış etrafta koşuşan 
kuzuları kucaklayıp severken, farkına var
madan vakit geçmiş ikindi olmuş. Çoban 
babama:

- Hadi artık sen köye dön demiş.
Babam, haz duyduğu bu neşeli ortam

dan ayrılmayı aklından bile geçirmemiş. 
Aynı neşesiyle kuzuların peşinde koşuyor
muş. Az sonra çoban babama:

- Bak artık geç oluyor, yavaş yavaş 
yola koyul" diyerek ikazını yinelemiş.

Bu esnada yavrulayan bir koyunun 
kendine enteresan gelen görüntüsü, 
çobanla beraber dönmeyi kafasına yer
leştirmiş olan babamın bu ikazı duymasına 
mani olmuş. O yine kendi havasındaymış. 
Aradan biraz daha zaman geçince bu sefer 
çoban hırsla ve bağırarak:

- Bana bak ben sana ne diyorum, hala 
burada mısın. Defol git buradan diyerek, 
babamı yanından azarlayarak kovmuş.

Babam bozulmuş, içinden çobana 
küfrederek yola koyulmuş ve köye dön
müş.

O akşam çoban köye dönmemiş, 
köylüler merak içinde sabahı beklemişler. 
Köylülerin sabah erkenden oluşturdukları 
ekiple, meraya çobanı aramaya çıkmışlar. 
Çok geçmeden çobanı bıçaklanarak 
öldürülmüş halde bulmuşlar, etrafta canlı 
hayvan olarak hiçbir şey görememişler. 
Hayvanların çalınmış olduğunu anlamışlar.

Babam, aslında çobanın iyi niyetli 
olduğunu, sonradan öğrenildiği kadarıyla 
aldığı tehditlerden ve sezdiği tehlikeden 
beni uzaklaştırabilmek için hakaret 
ettiğine inandım diye anlatmıştı.

‘Gemlik Gazetemizi
Körfez’ www.gemlikkorfezgazelesi.com 

internette adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazelesi.com
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Bursa'da alkollü koca dehşeti
Bursa'da, eve içki 
getirdiği için kendi
sine tepki gösteren 
eşine kızan alkollü 
koca, eşi ve yanındaki 
bayan arkadaşını 
bıçakla yaraladı. 
Olaydan sonra eşi 
ve eşinin bayan 
arkadaşını odaya ki 
litleyen alkollü şahıs, 
yarım saat sonra şoka 
girmiş bir vaziyette bir 
kahvehanede yaka
landı. Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi İlçesi'ne 
bağlı Ahmetpaşa 
Mahallesi Hancı • 
Sokak'ta önceki gece 
saat 22.00 sıralarında 

meydana geldi. 
Evinde aşırı derecede 
alkol alan R.Ş. (38), 
telefonuna kontür 
almak için markete 
gitti. Ancak bir süre 
sonra elinde çok 
sayıda içki şişesiyle 
eve gelen R.Ş.'ye 
eşi tepki gösterdi. 
Azerbaycan'dan 
gelen misafirlerinin 
olduğunu söyleyen 
30 yaşındaki Sevinç 
Ş, "Yeteri kadar 
içmedin mi, misafir
lerimiz var. Ayıp olu 
yor" dedi. Eşine kızan 
aşırı alkollü R.Ş, mut
faktan aldığı ekmek 
bıçağıyla karısını

kasığından bıçak
layarak yaraladı. 
O sırada 
Sevinç Ş.'nin 
Azerbaycan'dan 
gelen bayan 
arkadaşı Mtaya 
Ydostan (22) da 
R.Ş.'ye müdahale 
etmek isterken 
bacağından 
bıçaklandı. 
Eşini ve eşinin

bayan arkadaşını 
bıçakladıktan sonra 
odaya kilitleyen R.Ş. 
olay yerinden kaçtı. 
İki bayanın imdat 
çığlıklarını duyan 
arkadaşları Türkan 
Ageeva, kapıyı açıp 
kanlar içindeki 
bayanları kurtardı. 
Hemen apartmanın 
aşağısına indirilen 
Mtaya Ydostan ve 
Sevinç Ş. bir süre 
yerde ambulansın 
gelmesini bekledi. 
Ancak ambulans ekibi 
gecikince, kan kaybe
den iki kadın bir tak

siye bindirildi. 
Ambulans ekibi ile 
taksici yolda 
karşılaşınca hemen 
yaralılar nakledilerek 
Devlet Hastanesi'ne 
götürüldü.
Aşırı kan kaybeden 
iki kadın da hayati 
tehlike kaydıyla 
ameliyata alındı. 
Olayın ardından 
R.Ş.'yi araştıran polis 
ekipleri, bir kahve
hanede şoka giren 
aşırı alkollü zanlıyı 
yakaladı. Olayla ilgili 
geniş çaplı soruştur
ma başlatıldı.

Polisler kurtardı
Bursa’da yola "Seni seviyorum kancığım” 

yazdıktan sonra 10 metre yükseklikteki 
köprüden atlayan şahıs, azgın sularda 

500 metre sürüklendikten sonra 
polis tarafından kurtarıldı.

Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
olay, dün sabah saat 
06.00 sıralarında 
Dikkaldırım Mahallesi 
Mihraplı 
Köprüsü'nde mey
dana geldi. 28 yaşın
daki Şener S., yola 
"Seni seviyorum 
karıcım" yazdıktan 
sonra 10 metre yük
seklikteki Mihraplı 
Köprüsü'nden de 
reye atlamaya 
kalkıştı. Bu sırada 
çevreden geçenler 
durumu polise bildir
di. Ekipler de kısa 
sürede olay yerine 
gelerek çılgın genci 

ikna etmek-istedi. 
Ancak alkolün de 
etkisiyle kararlı 
tutumundan 
vazgeçmeyen 
Şener S., 10 metre 
yükseklikten dereye 
atladı. Derenin azgın 
sularının yaklaşık 
500 metre sürük
lediği Şener S., 
boğulmak üzereyken 
de polis ekiplerince 
kurtarıldı. Hemen 
112 Acil Servis ekibi 
tarafından Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Şener 
S.'nin hayati tehlikeyi 
atlattığı bildirilirken, 
olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı. BHA

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & €l İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt Gl Kitap & Dergi
Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
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StahMa sinara wı hiıl edildi
TBMM Adalet 
Komisyonu'nda, 
sigara yasağına 
ilişkin teklifin, spor 
ve eğlence yerleri, 
stadyumlar, lokanta 
ve kahvehaneler, 
birahaneler, hastane 
bahçeleri ve ibadet 
hanelerde sigara 
içilmemesini öngören 
maddesi kabul edildi. 
Alt komisyonun 
hazırladığı maddede, 
konutlarda sigara 
yasak kapsamına 
alınırken, milletvekil
lerinin dikkat çekme
si üzerine metinde 
düzlemeler yapıldı. 
TBMM Adalet 
Komisyonu'nda, 
"Tütün Ürünlerinin 
Zararlarının Önlen
mesi ve Kontrolü 
Hakkındaki Yasa 
Teklifi"nin, 3 
maddesi görüşüldü. 
Görüşmeler sırasında 
tiryaki milletvekilleri, 
özellikle kahvehane 
ler ve stadyumlarda 
sigara yasağının 
uygulanamayacağı 
görüşünü savundu. 
AK Parti Adıyaman 
Milletvekili Hüsrev 
Kutlu, teklifte tütün 
içilmesi yasak yerler 
sayılırken, koridorlar 
dahil olmak üzere bir 
kişiden fazla kişinin 
girdiği binaların da 
sayıldığına dikkat 
çekerek, "Bana bir 
kişiden fazla kişinin 
giremeyeceği yerler 
söyleyin. Bu bir 
mezardır bir de 
dışarıya açılırsa 
tuvalet. En özel 
şeyler bile 2 kişiyle 
oluyor. Bu düzenle
meyle bütün 
evlerde bu yasanın 
kapsamına giriyor. 
Bütün apartmanlarda, 
bütün gecekondular
da yasak 
getiriliyor" dedi. 
Kutlu, sağlık kurum- 
larının bahçelerine 
sigara içilme yasağı 
getirilmesine de karşı 
çıktı. CHP Tekirdağ

I

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK (Akbank aralığı ) 
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Milletvekili Mehmet 
Nuri Saygun da bu 
tekteki düzenlemeye 
göre gecenin saat 
2'sinde apartman 
yöneticisinin gelerek, 
evde sigara içilip 
içilmediğini sorabile
ceğini belirtti. 
AK Parti Yozgat 
Milletvekili Bekir 
Bozdağ ise bu düzen
lemeye göre, eşi ve 
çocuğunun şikayet 
etmesi durumunda, 
evinde sigara içen bir 
kişiye de ceza ver
ilebileceğini belirtti. 
Bozdağ, bu düzenle
meyle köy bakkalı 
olan bir kişinin de 
bakkalında sigara 
içtiğinde ceza alabile
ceğine dikkat çekti. 
AK Parti Tokat 
Milletvekili Resul 
Tosun, teklifte ibade
thanelerde sigara 
içme yasağı getiril 
meşinin yeniden 
düşünülmesi gerek
tiğini belirterek, 
bunun insanları 
ibadethanelerden 
soğutacağı görüşünü 
savundu. CHP'li 
Mehmet Nuri Saygun, 
stadyumlara sigara 
içme yasağının geti 
rilmesine tepki göste 
rerek, Diyarbakır'da 
stadyumda geçen 
hafta çıkan olayları 
anımsattı. Saygun, 
"Futbol sahalarında 
sigara içmenin 
yasaklanabileceğini 
sanmıyorum.
Arkasından çok farklı 
toplumsal sıkıntılar 
yaşanacaktır" diye 
konuştu.

Komisyon Başkanı 
Koksal Toptan bunun 
üzerine, Türkiye'nin 
büyük futbol 
sahasının Beşiktaş'ın 
Şükrü Saraçoğlu 
Stadı olduğunu 
belirterek, Beşiktaş 
Başkanı'nın aradığını 
ve bu yasağın uygu
lanıp, uygulanamaya
cağını sorduğunu ve 
Başkan'ın diğer ülke 
lerde uygulanan bu 
yasağı uygulayabile
ceklerini ve stadyum
larda sigara 
içilmemesini sağlaya
bileceğini söylediğini 
anlattı. Bu sırada bir 
milletvekili "Tabii 
onlar puro içiyor" 
diye laf attı Bu tartış 
maların ardından, 
teklifin 3. maddesi 
yasak evleri kap
samayacak şekilde 
düzenlenerek 
kabul edildi.
Buna göre, kamu 
hizmet binalarının 
kapalı alanlarında 
sigara içilemeyecek. 
Koridorları dahil 
olmak üzere, her 
türlü eğitim, sağlık, 
ticaret, sosyal, 
kültürel, spor, 
eğlence ve benzeri 
amaçlı özel hukuk 
kişilerine ait olan ve 
birden çok sayıda 
kişinin girebileceği 
binaların kapalı alan
larında, taksi hizmeti 
verenlerde dahil 
olmak üzere, kara 
yolu, demiryolu, 
denizyolu ve hava 
yolu taşıma araçların
da sigara içilmeye
cek. Ayrıca, okul 

öncesi eğitim kurum
lanma, dersaneler 
dahil olmak üzere, 
ilk ve orta öğretim 
kurumlarının, 18 
yaşını doldurmamış 
kişilere yönelik kültür 
ve sosyal hizmet 
binalarının, sağlık 
hizmetlerinin verildiği 
kurumların ve ibade
thanelerin müştemi
latı mahiyetindeki 
alanlarda da tütün 
ürünleri tüketile 
meyecek.
Kamu hizmet 
binalarında, birden 
çok sayıda kişinin 
istihdam edildiği 
çalışma alanlarında, 
özel hukuk kişilerine 
ait olan lokantalarla 
kahvehane, 
kafeterya, birahane 
gibi eğlence hizmeti 
verilen işletmelerde, 
şehirlerarası veya 
uluslararası güzer
gahlarda yolcu 
taşıyan demiryolu ve 
denizyolu araçlarında 
sigara içilmesine 
mahsus alanlar oluş
tur ılacak. Bu alan
lara 18 yaşını doln 4 ’
m.nııış kişiler gire
meyecek. Otelcilik 
hizmeti verilen işlet
melerde, tütün ürün
leri tüketilemeyecek 
ancak bu ürünleri 
tüketen müşterilerin 
konaklanmasına tah
sis edilen kısımlar 
oluşturulacak. Açık 
havada yapılan her 
türlü spor, kültür, 
sanat ve eğlence 
faaliyetlerinin 
yapıldığı yerlerle bun
ların seyir yerlerinde 
tütün ürünleri kul
lanılamaz. Ancak, bu 
tesislerinde tütün 
ürünlerinin tüketilme
sine mahsus alınlar 
oluşturulacak. Sigara 
yasağı olan yerlerde, 
sigara içmek için ayrı 
yerler oluşturulacak. 
Bu hüküm, belediye 
sınırları dışındaki 
kahvehanelerde 
uygulanmayacak.

I ı ı i I i
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Tekstilde KDV düşürülüyor

Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
tekstil sektörünün 
istediği KDV indirimi 
konusunda, orşnın 
yüzde 18'den 8’e 
düşürülmesiyle ilgili 
çalışma yapıldığını 
söyledi. Tüzmen, 
"Çalışma tamam
landıktan sonra 
Bakanlar Kurulu'na 
getirilecek" dedi. 
Bakan Tüzmen, 
Altınpark'da düzenle
nen Ayakkabı Moda 
Fuan'nın açılışında, 
gazetecilerin soru

Yaşlı mükelleflere 
aeyan kolaylığı getirildi

Sadece kira geliri 
elde eden 60 yaş 
üzeri mükellefler ile 
özürlü mükellefler
den, yaşlılığı, 
sakatlığı veya 
hastalığı nedeniyle 
vergi dairesine gele
meyecek durumda 
olanlara beyan 
kolaylığı getirildi. 
Gelir İdaresi 
Başkanhğı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, söz konusu 
mükelleflerin, (Alo 
Maliye 189) numaralı 
telefona ismini ve 
adresini bildirmeleri 
halinde, bu mükelle
flerin adreslerine 
gidilerek beyan
nameleri alınacak ve 
işlemleri yapılacak. 
Ayrıca, kira geliri 
elde eden mükellef 
lere, yıllık gelir ver
gisi beyannamelerini 
herhangi bir zorunlu

larını yanıtladı. 
Tüzmen, 
"Tekstilcilerin 
hükümetten istediği 
istihdam teşvikinin 
maliyetinin 1 milyar 
dolar olacağı 
söyleniyor. Siz nasıl 
değerlendiriyor
sunuz" şeklindeki 
soru üzerine, "vergi 
yükünün azaltılması 
ile vergi kaybı söz 
konusu değil. Bu 
konuda çalışma 
yapılıyor, bu çalış
maya enerji teşviği 
de dahil" dedi.

luk olmadan, isteğe 
bağlı olarak serbest 
muhasebeci veya 
serbest muhasebeci 
mali müşavir 
aracılığıyla elektro 
nik beyanname 
yoluyla verebilme 
imkanı da getirildi. 
Beyannamelerini bu 

şekilde vermek 
isteyen mükellefler, 
elde edilen kira geliri 
tek konuttan ibaret 
ise herhangi bir 
ücret ödemeyecek, 
birden fazla konut
tan gelir sağlamaları 
durumunda 10 YTL, 
elde edilen gelirin iş 
yeri kira geliri olması 
durumunda gayri 
safi iradın 100 bin 
YTL'ye kadar olması 
halinde 30 YTL, 
100 bin YTL'yi 
aşması halinde ise 
50 YTL ücret 
ödeyecekler.
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Fehriye Erdal’ın kaçışı için 
istihbarat servisi suçlanıyor
Belçika Federal 

Savcılık Sözcüsü 
Lieve Pellens, terörist 
Fehriye Erdal'ın 
mahkeme kararının 
açıklanmasından önce 
tutuklanamayacağını, 
savcılığın bu konuda 
yapabileceği bir şey 
olmadığını bildirdi. 
Federal Savcılık, 
polise yönelik eleştiri
leri yanıtlamak 
amacıyla yaptığı açık
lamada, teröristin kaç
ması konusunda İstih
barat Servisi'ni (SE) 
kusurlu gösterdi. 
SE yetkilisi Tony Van 
Parys ise bir televiz 
yon kanalına verdiği 
demeçte, olaydan 
büyük hayal kırıklığı 
yaşadığını, SE'nin bu 
duruma düşmesine bir 
anlam veremediğini, 
Belçika'nın terörizme 
karşı mücadele 
konusunda zaten kötü 
olan imajının daha da 
kötüleşeceğini 
söyledi.
Televizyonlar, Belçika 
Meclisi'nde- gelecek 
hafta konunun tartış
maya açılacağını, 
Adalet ve İçişleri 
bakanlarının sorgu
lanacağını bildiriyor. 
BAKANLARDAN İLK 
AÇIKLAMA 
Belçikalı Bakanlar, 
teröristin 19 Şubat 
tarihinden itibaren 
"yakın takibe” 
alındığını, 27 Şubat'ta, 

"polise bilgi ver
meden", "Bruges 
Mahkemesi tarafın
dan 6 yıl hapis 
cezasına çarp
tırılan Musa 
Asoğlu eşliğinde" 
evden ayrıldığım 
açıkladı.
Belçika'da konuya 
ilişkin kapsamlı 
tartışmalar ve 
kurumlar arası 
çekişmeler 
artarken, Adalet 
ve İçişleri 
bakanlarının 
daha ayrıntılı 
açıklamalar 
yapmaları ve 
kamuoyunu bil
gilendirmeleri 
bekleniyor.

TÜRKİYE İADESİNİ 
İSTEDİ
Belçika Dışişleri 
Bakanlığı, Türkiye'nin, 
terörist Fehriye 
Erdal'ın iadesini iste
diğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Françis 
Dumont, Türkiye'nin 
yeni iade talebinin 
geçen pazartesi günü 
kendilerine ulaştığını 
ve Adalet Bakanlığı'na 
aktarıldığını bildirdi.
Terörist Fehriye 
Erdal'ın avukatı Paul 
Bekaert, Türkiye'nin 
yeni talebinden 
haberdar olmadığını 
açıkladı.
"KAÇMASI SUÇLU 
OLDUĞUNUN KANITI"

Sabahçı ailesinin 
avukatı Fernand 
Schmitz, Bruges 
Ceza Mahkemesi'nin 
terörist Fehriye Erdal 
ve terör örgütü DHKP- 
C'ye ilişkin kararından 
büyük memnuniyet 
duyduklarını 
belirterek, mahkeme 
kararının, çok net bir 
şekilde. Erdal'ın 
"terörist", DHKP-C'nin 
de "terör örgütü", 
olduğunu ortaya 
koyduğunu, bundan 
geri dönüş olamaya
cağını açıkladı.
Avukat Schmitz, 
terörist Erdal'ın kaç
masının "üzücü" 
olduğunu, ancak bu 
tavrın, teröristin iddia 
ettiği gibi suçsuz 
olmadığını da kanıt
ladığını kaydetti.

KPSS’de ‘randevu1
dönemi başlıyor

Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı 
Prof.Dr. Ünal 
Yarımağan, Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavi'nın (KPSS) 
başvurularının da 
ÖSS'deki gibi 
"Randevu Sistemiyle" 
alınacağını belirtti. 
Yarımağan, bu yıl 
Temmuz ayında 
lisans, Eylül ayında 
ise ön lisans ve lise 
mezunları için iki ayrı 
KPSS düzenleneceği
ni bildirdi. ÖSYM 
Başkanı Yarımağan, 
ÖSS'de başvuruların 
randevu sistemiyle 
alındığını anımsa
tarak, düzenledikleri 
diğer sınavların 
başvurularını da bu 
yöntemle almayı plan
ladıklarını ifade etti. 
Bu kapsamda ilk aşa

mada, bu yıl düzen
lenecek KPSS'nin 
başvurularını 
ÖSS'deki gibi randevu 
yöntemiyle alacak
larını bildiren 
Yarımağan, "Artık

Yargıtay, Ağca kararını bozdu

bütün başvuruları 
optik formdan kurtara
cağız" dedi.
Yarımağan, KPSS'ye 
de ÖSS'deki gibi ran
devu sistemi getir
ilmesine karşın, 
fotoğraf konusunda 
ÖSS'den farklı bir 
uygulamaya gidilebile
ceğini ifade etti. 
Ünal Yarımağan, 
KPSS'de randevu yön
teminin yanı sıra daha 
önce başvurmuş 
adaylar için "internet
ten başvurma" 
üı’arıağı tanınacağını 
bildirdi. Yarımağan, 
"Örneğin aday 2004 
yılında KPSS’ye gir
miş. Bizde bilgileri 
var, fotoğrafı var. Bu 
aday 2006 yılında 

yeniden girmek j 
istiyorsa internetten | 
kendisi başvurabile- 1 
cek. Okula gitmesine, 
yeniden fotoğraf çek
tirmesine gerek 
olmayacak. ÖSYM'nin 
internet sitesinden 
başvurabilecek” diye’ 
konuştu. Lisans ile ön 
lisans ve lise mezun
ları için iki ayrı KPSS 1 
düzenleneceğini 
bildiren Yarımağan, 
lisans mezunları için 
temmuzda, 
diğerleri için eylül 
ayında sınav yapıla
cağını kaydetti. 
Yarımağan, sınavlar . 
ve başvuru tarihleri ile 
başvuru koşullarının 
gelecek hafta duyuru- ( 
lacağını söyledi.

1

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'T
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

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire.

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yehi atari makineleriyle satılık dükkan.
ML' _______ Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Ümurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Mk, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü
Sigorta işlemci Yapılır

ŞEKERStGORTA
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

Yargıtay 1. Ceza 
Dairesi, Mehmet Ali 
Ağca hakkında, 
gazeteci Abdi İpekçi 
cinayeti ve 2 ayrı gasp 
suçundan verilen 
cezaların birleştirilme
sine ilişkin Yerel 
Mahkeme'nin verdiği 
kararı bozdu.
Daire, Üsküdar 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin 8 
Kasım 2004'te verdiği 
içtima kararının tem 
yizini tamamladı. 
Oybirliğiyle kararı 
bozan Daire, yeniden 
kurulacak hükmün 
kesinleşmesinden 
sonra, gasp suçların
dan verilen cezalar 
yönünden lehte infaz 
hükümleri taşıyan 
4616 sayılı Şartla 
Salıverilme Yasası'na 
göre işlem yapılması 
gerektiğini belirtti.
Ağca'nın, İpekçi 
cinayetinden aldığı 
ölüm cezasının 
2002'de 4771 sayılı 
yasa uyarınca müeb
bet ağır hapis cezası
na dönüştürüldüğü,

gasp suçundan da 
toplam 36 yıl ağır 
hapis cezasına çarp
tırıldığı hatırlatılan 
kararda, bu cezaların, 
temyize konu Üsküdar 
2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin 
kararıyla her biri 9 ay 
süreli, toplam 18 ayı 
geceli gündüzlü 
hücrede çekilmek 
üzere müebbet ağır 
hapis olarak çektir- 
ilmesine hükmedildiği 
belirtildi.
Hükiimteiaün ölüm 
cezasıyla birleştirilme^ 
si olanağı bulun
mayan 2 ayrı silahlı 
gasp suçundan, 
Kadıköy 1. Ağır Ceza

Mahkemesi'nce 2000 
yılında verilen 36 yıl 
hapis cezasına ilişkin 
kesinleşen kararın, 1 
Haziran 2005'te yürür
lüğe giren 5237 sayılı 
TCK'nın lehe hüküm
lerinin uygulanması j 
bağlamında ele alın
ması gerektiği ifade ' 
edildi.
Kararda, yeniden 
kurulacak hükmün / 
kesinleşmesinden 
sonra, gasp suçların- i 
dan verilen cezalar i 
yönünden lehte infaz , 
hükümleri taşıyan j 
4616 sayılı Şartla ■ 
Salıverilme Yasası'na .. 
göre işlem yapılmasıM 
gerektiği belirtildi. J
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MS afetim en pahalıya nıal tMııiı m Barbaros BALMUMCU

Barbarosça

Doğal afetlerin yol 
açtığı ekonomik ve 
sigortalanmış zarar 
bakımından 2005 yılı 
rekor kırdı. Türkiye 
Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliği'nin 
yayımladığı 
elektronik bültenin 
Mart sayısına göre, 
reasürans şirketi 
Munich Re, yıllık 
doğal afet raporunda, 
2005 yılının 210 mil
yar dolar ekonomik 
zarar ve 90 milyar 
dolardan fazla sigor
talanmış zarar ile 
bugüne kadar doğal 
afetlerin en fazla 
zarara yol açtığı yıl 
olduğunu bildirdi.

Amerika'da mey
dana gelen tayfun
ların dışında, Erwin 
fırtınasının son 50 
yılın en maliyetli 
beşinci fırtınası 
olduğu da belirtilen 
raporda, 2005 yılın
da dünya çapında 
70 yıkıcı deprem ile 
13 volkan patla
masının meydana 
geldiği açıklandı. 
Raporda, Kuzey 
Alpler'de büyük 
su baskınlarının 
yaşandığı İsviçre’de, 
İsviçre Doğal 
Tehlikeler 
Havuzu'nun son 
30 yılın en büyük 
zararı ile karşı

karşıya kaldığı 
belirtildi.
Raporda ayrıca, 
Hindistan-Pakistan 
sınırında meydana 
gelen ve 88 bin 
kişinin ölümüne yol

açan depremin, 
sigortalı kayıp açısın
dan büyük rakamlara 
ulaşmasa da son 
100 yılda meydana 
gelen en büyük 
afetlerden

Transfer
Sayın Başbakanımız Bursa ziyaretinde 

Orhangazi’lilerin göstermiş olduğu perfor
mansla 12 nolu formayı Başbakan’a vermekle 
Orhangazispor’la transfer ettiler.

Sayın Kulüp Başkam’mızın “Gemlik 
gençliğine canım feda olsun” demesi biraz 
manidardır, sonu nafiledir. Hiç olmazsa biraz 
da eylem ve hareket olsa ne güzel olur.

Yönetimde olan vekili sporla ilgili yapılan 
güvenlik tedbirleri toplasında Gemlik gençliği- 
hakkındaki düşünceleri o kadar olumsuz ki 
Başkam’ımızın Gemlik gençliğine; ‘canım feda 
olsun’ demesi arasında büyük farklılık göster
mekte.

Gemlikspor’a ve Gemlik gençliğine sahip 
çıkan olur. (Eski Kulüp Başkanları’ndan bah
setmiyorum.)

Gemlikspor’un üye listelerinin geçen 
seçimlerde olduğu gibi aceleye getirilmemeli 
kanaatindeyim.

Mayıs ayında yapılacak seçimlere az kaldı 
hadi hayırlısı.

Cep’lere vergi irimi geliyor .PG ve otogaza indirim geldi
Cep telefonlarına 
1999 depreminden 
sönra getirilen ve bir 
çok kesimin te tep
kisini çeken kalıcı 
vergilerle ilgili 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım 
müjdeli bir 
haber verdi. 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
telekomünikasyon 
sektöründe vergilerin 
yüksek olduğunu 
belirterek, "2007'den 
itibaren makul bir 
çözüme ulaşa
cağımızı ümit 
ediyorum" dedi. 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
telekomünikasyon 
sektöründe vergilerin 
yüksek olduğunu 
belirterek, 1999 
depremiyle geçici 
olarak getirilen sonra 
kalıcı olan vergilerin 
aynı düzeyde 
sürdürülmesinin, 
sektörün büyümesi 
ve hizmet çeşitliliği 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, maşa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

açısından sorunlar 
yarattığına dikkat 
çekti. Yıldırım, 
"2007'den itibaren 
makul bir çözüme 
ulaşacağımızı ümit 
ediyorum" dedi. 
Bakan Yıldırım, 
Stratejik Teknik 
Ekonomik 
Araştırmalar Merkezi 
(STEAM) tarafından 
Telekomünikasyon 
Kurumu'nun 
desteğiyle 
düzenlenen 
"Telekomünikasyon 
Arenası"na telekon- 
ferans ile katıldı. 
Telekomünikasyon 
sektöründe 
özelleştirmelerin bu 
dönemde gündem
den çıktığını belirten 
Yıldırım, bu alandaki 
engellerin kaldırılmış 
olmasının, gelecek 
için sektörde önemli 
açılımları 
beraberinde 
getireceğini söyledi. 
Sektörün büyük
lüğünün 16,5 milyar

YTL'ye ulaştığını, 
ancak bunun 
hala çok müte
vazı bir büyüklük 
olduğunu dile 
getiren Yıldırım, 
"Ama şurası 
açık ki bugüne kadar 
özelleştirme ve 
serbestleştirme 
konusunda 
çok şey söylenmiş 
olmasına rağmen 
kararlı adımlar 
ahlamadığı için 
gecikme yaşandı. 
Fakat hükümetimiz 
döneminde bunlar 
geride kaldı. 
Hükümetimizin attığı 
adımlarla sektörün 
beklediği altyapı 
hazır hale 
geldi. Hem yasal 
adımları attık, hem de 
hizmetlerin aksama
ması için tedbirleri 
aldık" diye konuştu. 
Telekomünikasyon 
sektöründeki 
gelişmelerin baş 
döndürücü hızla 
devam ettiğine işaret 
eden Yıldırım, yeni 
buluşların ve 
teknolojilerin 
hizmete sunulduğu 
söyledi. Bakan 
Yıldırım, şöyle 
konuştu:.

"Telekomünikasyon 
sektöründe, bilhassa 
da GSM sektöründe 
vergilerin yüksek 
olduğu malum.
İletişim hizmetlerinde 
kullanım 
bedelleri aşağı 
düşmüş, sektördeki 
rekabete açılma ve 
serbestleşmeyle 
birlikte görüşme 
ücretlerinde kayda 
değer indirim 
sağlanmıştır. 1999 
depremiyle geçici 
olarak getirilen, 
sonra kalıcı olan 
vergilerin aynı 
düzeyde sürdürülme
si sektörün büyümesi 
ve hizmet çeşitliliği 
açısından sorunlar 
yaratıyor. Vergi 
konusu önümüzdeki 
en önemli konuların 
başında gelmektedir. 
Bu, tabii ülkenin 
ekonomik durumuyla 
da ilgilidir ama 2007 
yılından itibaren 
makul bir çözüme 
ulaşacağımızı ümit 
ediyorum”.

B
IBM 4694 Model 106 Marka

YF0Ö778817 sicil nolu ödeme 
kaydedici cihazımın ruhsatı 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Rahmi Yeltekin Petrol Tur. İnş.Gıda 

Teks. Nak. Tah. Tic. Ltd. Şti.

Tüpraş, tüplü, sanayi, ısınmada kullanılan 
LPG ile otogazın vergisiz rafineri fiyatında 
yüzde 6.9 oranında indirim yaptı. İndirim
den sonra yeni fiyatlar şöyle oldu.
Tüpraş, tüplü, sanayi, ısınmada kullanılan 
LPG ile otogazın vergisiz rafineri fiyatında 
yüzde 6.9 oranında indirim yaptı. İndirimin 
perakende fiyatlara LPG’de yüzde 4, 
otogazda ise yüzde 3.4 oranında yansıması 
bekleniyor.
Tüpraş, LPG ve otogazın vergisiz rafineri 
fiyatını yüzdş 6.9 indirerek ton başına 
858.91 YTL’den 800.03 YTL’ye düşürdü. 
Özel tüketim vergisi, gelir payı ve KDV 
dahil Tüpraş’ın akaryakıt dağıtım şirketler
ine uyguladığı fiyat ise LPG’de yüzde 4 
oranında düşerek ton başına 1742.75 
YTL’den 1673.28 YTL’ye geriledi.
LPG’ye göre daha yüksek tutarda ÖTV alı
nan otogazın vergili satış fiyatı ise yüzde 
3.4’lük indirimle ton başına 2034.21 
YTL’den 1964.74 YTL’ye indi.
Tüpraş ayrıca tüplü, sanayi ve ısınmada 
kullanılan propanın vergisiz satış fiyatını 
yüzde 3.7’lik indirimle 891.27 YTL’den 
858.49 YTL’ye düşürdü.
Propanın vergili satış fiyatının ise yüzde 
2.2’lik indirimle 1780.94 YTL’den 1742.26 
YfL’ye düştü.
Vergisiz rafineri çıkış fiyatı yüzde 3.7’lik 
indirimle 895.25 YTL’den 862.44 YTL’ye 
düşürülen bütanın vergili satış fiyatı ise 
1785.64 YTL’den 1746.92 YTL’ye geriledi.
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İHALE İLANI
Kit Karşılığı Hormon Cihazı Satın Alınacaktır

BURSA M. AĞIM GEMLİK DEVLET 
Kit karşılığı hormon cihazı alımı işi 
İhale Kayıt No
1. İdarenin 
a) Adresi 
b) Telofon ve faks No 
c) Elektronik Posta adresi • 
2. İhale konusu malın

HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
ihalesi alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

: 2006 / 14996

: CUMHURİYET MAH. MANASTIR MEVKİİ GEMLİK / BURSA
: 224 513 92 00 -224 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

a) Niteliği, türü ve miktarı 
b) Teslim yeri(leri)
c) Teslim Tarihi

3. İhalenin

: Kit karşılığı hormon cihazı alımı ihalesi 37.300 Test
: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Laboratuvarı 
: Sözleşmenin onayından sonra 20.04.2006 tarihinde 

başlanıp 31.12.2006 tarihinde sona erecektir.

a) Yapılacağı Yer : Bursa M. Ağım.Gemlik Devlet Hastanesi 
Toplantı salonunda yapılacaktır.

: 30.03.2006 - 10:30b) Tarihi - Saati
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 1le elektronik posta 

adresi
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi .Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgi

sine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından, ille ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuat gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi
Kitler 14 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliğine 

uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olacaktır.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkeleri

4.1.4.4734 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b).(cM) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda 
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. ihale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde ^jiöıHacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kul-
landırılmayacağına ilişkin taahhütname

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve 

idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konuşu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer 
nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından 
teklif edilen bedelin % 40 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelik
leri alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin 

yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi
d) Teklif edilen kit ve cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki bel

gesi olacaktır.
4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yâpı durumunu bel

geleyeceklerdir. Bunun için firma teknik personel sayısı ve niteliklerini belirtir beyanname ile bu personelin 
eğitim belgeleri ve maaş bordrolarını vereceklerdir.

4.3.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İhale süresi dolsa bile kit stokları bitinceye kadar her türlü sarf malzemesi ve bakım onarım hizmetleri 

ücretsiz olarak verilecektir.
4.3.5. Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler. Teklif 

edilen kit ve cihaz için üretici veya distrübütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi olacaktır.
4.3.6. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen 

sertifikalar
Kit ve cihazların CE belgesi olmalıdır. Ayrıca TÜRKAK onaylı AT belgesi (EC sertifikası) ve Sağlık 

Bakanlığı tıbbi cihaz ve malzeme kayıt sistemi veri tabanına uygun olduğuna dair kayıt belgesi verilecektir. 
Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları 
veya Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal, akreditasyon 
kuramlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, resmi ya da özel kuramlarda yaptığı kit karşılığı cihazı alımı işleri kabul 
edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dökümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma birimi adresinde görülebilir ve 70 

YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları 
zorunludur.

8. Teklifler 30.03.2006 tarihi saat 10.30’a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı salo
nunda yapılacaktır. Adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tuturda geçici 

teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 894

Serbest Kürsü

Barış Güler’in 5 YA§ 1 
kaleminden 02 03 2006 1

Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract Kulübü 

Genel Sekreteri

Rotaract ve kitap bağışı kampanyası
ı Çağdaş yaşamın kaçınılmaz gereği olan j 
kitap okuma alışkanlığı bugün hala ülke 
mizde istenilen düzeyde değildir.

Çocuklarımızın, farklı bakış açılarına sahip 
olabilmesi ve yeterli kültürel düzeye 
gelebilmeleri için kitap okumak oldukça 
önerrilidir.

Bu alışkanlığın özellikle kazanıldığı yer 
olan eğitim yuvalarımız, ne yazık kı bu konu- j 
da oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu eksik- j 
liğin giderilmesi her ne kadar bakanlığa bağlı 
bulunsada, eğitime ayrılan bütçe yüzdesinin 
çok aşağılarda olması nedeniyle bir türlü bu i 
açık kapanamamaktadır. Bu yüzden kimi 
zaman okul yönetimi, kimi zamanda sivil j 
toplum örgütleri bu konuda çeşitli çalışmalar 
yapmaktadır. Böylece kitap açısından okul ■ J 
kütüphanelerinin içeriği zenginleştirilmekte ■ 
ve öğrenciler çeşitli konular hakkında çok | 
boyutlu bilgi edinebilmektedir.

Gemlik Rotaract Kulübü olarak faaliyete jl 
başladığımız günden itibaren kuruluş 
amacımızdan biri olan hizmet proje gelişimi 
doğrultusunda, birçok aktiviteye imza attık. I 
Bu projeleri planlarken öncelikli hedefimiz « 
toplumsal eksikliklerin giderilmesine bir i 
nebze olsun katkı sağlamaktı. Bunlardan bir j 
tanesi; 1 Ocak 2006'da Nâmık Kemal İlköğre-1 
tim okulu kütüphanesine yaptığımız kitap 
bağışı kampanyasıydı.

Diğer etkinliklerimizde olduğu gibi bu pro
jemizin de toplumun çeşitli kesimlerinde m 
büyük yankı uyandırması ve destek görmesi , 
nedeni ile kulüp olarak kitap ihtiyacı olan | 
farklı bir okula kampanyamızın devamı J 
niteliğinde bir etkinlik gerçekleştirme kararı .. 
âldık.

Bu çalışmalarımızda, bize destek olan ■ 
herkese kendim ve kulübüm adına sonsuz J 
teşekkür ediyorum. j

ABONE OLDUNUZ MU?
■M GÛNLÛKSİYASİ GAZETE ■■ nUHMBI

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Genç yaşta önlem kırışıklıkları geciktiriyor Nar
Zamana karşı yarışmak 
için yüzün gergin 
görünmesini sağlayan, 
cilt altındaki kolajen 
adlı dolgu maddesi 
uyarılıyor. Böylece cilt 
daha genç bir görünüm 
kazanıyor. Ancak 
yaşlanmayı durdurmak 
için bu yöntemleri 
uygulamak yeterli değil. 
Günde en az altı saat 
düzenli uyku, cilt 
bakimi ve sigaradan 
uzak durmak gerekiyor. 
Kadınların yüzdeki 
kırışıklıklar açsından 
erkeklere oranla daha 
şanssız olduğunu 
belirten uzmanlar, 
vücutlarında yağ oranı 
daha yüksek olduğu ve 
zamanla bu yağ oranı 
azaldığı için kadınlarda 
ilerleyen yaşlarda 
kırışıklık riskinin arttığı
na dikkat çekiyor. 
Oymak Plastik Cerrahi 
Merkezi'nden Plastik 
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 
Gün Ersu, kırışıklıkları 
gidermek için 
günümüzde koruyucu 
hekimliği hedefledikleri
ni belirterek, "Amacımız 
kırışıklıkların ortaya 
çıkma sürecini gecik
tirmek" diyor. Gün 
Ersu, yüzdeki çizgilerin 
belirginleşmesinde 
mimiklerin önemli rol 
oynadığını vurgularken, 
bunu şöyle açıklıyor: 
"Gözler ve alın kısmının 
yaşlanmasının temel 
nedeni ne güneş ne de 
sigaradır. Tek nedeni 
tamamen mimiklerdir. 
İnsanlar şaşırırken, 

kızarken bu kısmı kulla
narak mimik yaparlar". 
Bu nedenle, 35 yaşın
dan sonra kalıcı çizgiler 
oluştuğunu belirten 
Ersu, bunlar için 
koruyucu yöntemler 
uyguladıklarını 
kaydediyor. 
Kırışıklıkların oluşumu 
engellemek için 'Yüz 
LPG'si uyguladıklarını 
ifade eden Ersu, bu 
yöntem hakkında 
şöyle bilgi veriyor: 
"Yüz LPG'si, Lift 6 adlı 
cihaz kullanılarak 
yapılıyor. Temel amacı, 
cilde kalınlığı veren 
dokuları uyararak 
derinin incelmesini 
önlemek. Cildin 
incelmesini önleye
mezseniz alt yapısının 
yarısından çoğu kay
bolur. Yaşla birlikte 
çizgiler oluşmaya 
başlar. 'Lift 6' bunu 
mekanik yolla sağlayan 
bir alet. Yüz LPG'si 
selülit için kullanılan 
LPG'nin bir başka for
mudur".Ersu, bu yön
temin ne kadar sıklıkla 
uygulanması gerektiği
ni, "Haftada üç kere 
yarımşar saat uygulan
masıyla 6 haftalık kür 
sonucunda temel bir 
cilt kalınlaşması 
sağlamak mümkün. 
Kalınlaşmayı korumak 
için 15 seans sonucun
da haftada bir yarım 
saat uygulanmalı. 
Bunun manikür, pedikür 
yaptırır gibi yaşam 
boyu devam etmesi 
gerekiyor. Bu aletlerin 

evde kullanılan formları 
çok yakında çıkacak" 
şeklinde açıklıyor.
CİLDİ ISITARAK 
GENÇLEŞTİRMEK 
Cilde gerginliği veren 
kolajen adlı cilt altı 
dolgu maddesinin ısıya 
karşı duyarlı olduğunu 
belirten Op. Dr. Gün 
Ersu, şunları söylüyor; 
"Kolajen üreten hücre 
ler, ısıyla uyarıldıkların
da çok daha fazla 
hareket ediyorlar. Bu 
nedenle daha sıcak 
yerlerde yaşayan insan
ların cildi çok daha 
kalındır. Kolajeni üreten 
bu hücreleri uyararak 
cilt kalınlığını sağlamak 
mümkün. IPL yönte
minde Plasmalipe adlı 
cihazla bu tabaka 
uyârıhyor. Bu alet 
post lazer teknolojisi. 
Seanslar kişiye göre 
değişebiliyor. Bir seans 
20-25 dakika sürüyor. 
Biraz acı hissediliyor. 
2-3 gün sonra 
değişmeler görülüyor. 
Cildi gençleştirmek için 
üç haftada bir kere 
yapılıyor. Bir kürde bu 
üç kez uygulanıyor. 
Ondan sonra her üç 
ayda bir hastayı çağın 
yoruz. Ciltte oldukça 
kalıcı gençlik görüntüsü 
meydana geliyor. . 
Lazerle yüz 
gençleştirmek gibi. 
Ama cildi soymuyor, 
lazerde karşılaştığınız 
kızarıklıkla karşılaşmı 
yoruz. Sadece akşama 
kadar süren ertesi gün 
kalmayan hafif bir pem

belik oluşuyor".
Yüz LPG'si ve IPL'in bir 
arada kullanıldığını 
kaydeden Ersu, "IPL 
için 30, lift 6 için 35 yaşı 
öneriyoruz. Lift 6 ile 
dokular çekildiği için 
çok genç yaşta gergin 
bir ciltle uygularsanız 
çekme ödem yapar. 
Cildin yumuşamaya 
başladığı yaşları seçiy
oruz" diyor.
Kırışıklıklarla müçade 
lede cilt bakımının öne
mine de dikkat çeken 
Ersu, şu tavsiyelerde 
bulunuyor: 20 yaşın
dan sonra üç haftada 
bir cilt bakımı yaptırıl
malı. Bakımsız bir cilde 
ne yaparsanız yapın 
pütür pütür olacaktır. - 
Sigara içilmemeli. 
Sigaranın cildi yaş
landırdığı laboratuar 
ortamında kanıtlan
mıştır.- Güneşten 
kaçınılmalı.
- Cilt tipine uygun ürün 
seçilmeli.- Sabunlarda 
asit oranına dikkat 
edilmeli. Çünkü yanlış 
ürünler cildi yaşlandırır. 
- Günde en az altı saat 
uyumak gerekiyor. 
Düzensiz uyku, 
büyüme hormonunun 
yeterince salgılanması
na engel olarak 
yaşlanmayı 
hızlandırıyor. - 
Makyaj temizliğine 
dikkat edilmeli.
Yağlı ve asitli olan 
makyaj ürünleri 
uzun süre ciltte 
kalınca kırışıklığa 
neden olur".

Nar, geçtiğimiz yıl 
kalp krizine iyi geldiği 
için yok sattı ve fiyatı 
ikiye katlandı. Bu 
meyve, özellikle 
içerdiği antioksidan- 
lar sayesinde 
bağışıklık sistemini 
güçlendirerek insanı 
pek çok hastalıktan 
koruyor.
İçerdiği bazı madde 
ler sayesinde koles
terol ve şekeri de 
dengeleyen nar, kalp 
sağlığını koruduğu 
gibi, kanser 
hücrelerinin de 
gelişmesini 
engellemektedir. 
İçerdiği bazı madde 
ler sayesinde koles
terol ve şekeri de 
dengeleyen nar, kalp 
sağlığ'"' koruduğu 
gibi, kanser 
hücrelerinin de 
gelişmesini engelle
mektedir. Nar 
tanelerinden ziyade, 
tüm meyveden 
üretilen nar suyunun 
kırmızı şarap ve yeşil 
çaya nazaran üç kat 
daha güçlü antioksi- 

dan etkiye sahip 
olduğu bulunmuştur. 
Meyve kabuğu alka
loit, tanen ve glikoz
itler içerir. İshal kesici 
ve kurt düşürücü 
özelliği vardır. Kanlı 
ishalde kullanılır. 
Meyve kabuğu 
ekstresinin güçlü 
virüs ve mikrop 
öldürücü özelliği de 
vardır. Cilt üzerinde 
enfeksiyon ve yara 
iyileştirici etki de 
gösterir. Meyve 
kabuğu tanenlerinin 
antioksidan ve anti- 
tümör etkileri de 
bilinmektedir.
Yapılan araştırmalara 
göre narda, serbest 
radikallere karşı 
güçlü etkisi olan 
çeşitli vitaminler, 
mineraller, enzimler, 
antioksidanlar yar. 
Serbest radikallerle 
en iyi mücadele yolu 
bu antioksidanları 
tanımak ve dışarıdan 
doğru besinleri 
seçerek bunların 
etkinliğini en üst 
düzeyde tutmaktır.
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Elma Şekeri miniklerinin itfaiye ziyareti
Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi’ne 
giden minik 
öğrenciler, 
Belediye İtfaiyesi'ni 
ziyaret ederek, 
itfaiyeciler 
ile tanıştı.
Sınıf öğretmenleri 
ile birlikte Çevre 
yolunda bulunan 
İtfaiye merkezine 
giden Elma Şekerli 

minikleri, İtfaiye 
Amiri Abdullah Sal 
ve diğer itfaiye 
erleri ile tanıştılar. 
İtfaiye Amiri 
Abdullah Sal, 
minik öğrencilere 
itfaiye binasını 
gezdirdikten 
sonra yangın 
söndürme 
araçları ile itfaiye 
ilkyardım aracını 
göstererek,

minikleri 
bilgilendirdi. 
İtfaiye Amiri 
Abdullah Sal, minik 
öğrencilere yangın 
tehlikelerini ve 
yangından nasıl 
korunacaklarını 
anlattı ve yanıcı 
maddeler ile 
kesinlikle oynama
malarını istedi. 
Yangından eh 
çok çocukların

zarar gördüğünü 
söyleyen İtfaiye 
Amiri Sal, 
en küçük 
yangınlarda 
bile itfaiyenin 
öncelikle çağrıl
masını söyledi. 
Minikler, itfaiye 
Amirini can 
kulağıyla dinle 
yerek, okullarına 
memnun olarak 
döndüler.
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Eğitimcilerin sorunu öğretmenevi
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen He şube müdürleri Ali Osman Cura ve Hüseyin Zan, Eğitim-Sen 
Gemlik TemsiicHiği’ni ziyaret ederek, sendika üyesi öğretmenlerin sorunlarını dinlediler. Eğitimciler, 
Gemlik’te öğretmenlere hitap edecek bir öğretmenevine ihtiyaç olduğunu söylediler. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

4 Mart 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 VKr. (250.000 TL.)

Nema ödemeleri 
8 Mart’ta başlayacak
Hazîneden yapılan yazıli açıklamada 
4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını 
Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve bu 
hesaptan yapılacak ödemelere dair 
kanun'un 6. maddesi gereği yapılacak 
9. taksit nema ödemeleri, 8 Mart 2006 
Çarşamba günü başlayacağı belirtildi.

Haberi sayfa 8’de

Denizlerde balık yakalayacak amatör balıkçılara da ehliyet alma zorunluluğu geliyor

Olta balıkçılığı AB kıskacında
Kadri GÜLER
kadri^guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kitap ve okuma
Toplum olarak okuma alışkanlığımız 

pek yok.
Herhalde bu konuda da AB normlarına 

uymamaktayız.
Onun için okuyan bir toplum olmak 

zorundayız. Ama bu zorlama ile olmuyor.
Okumak bir eğitim, kültür işi..
M.Ö. 150 yıllarında yaşamış olan 

medeniyetler, tarihten silinmiş bile 
olsalar, yapılan kazılarda büyük 
kütüphaneler kurdukları ortaya çıkmıştır.

İzmir . Efes’i gezenler Efes 
Kütüphanelerinin kalıntılarını görürler.

Eski Mısır’da, kütüphaneleriyle ünlüy
dü.

Avrupa’da basılan gazete sayısı ile 
Türkiye’de basılan gazete sayısını 
karşılaştırırsanız, gülüç duruma düşeriz.

Kısacası okumayan bir toplumuz.
Evlerimizdeki kütüphanelerin sayısı 

parmakla sayılacak kadar azdır.
Buralardaki kitap ve ansiklopediler ise 

gazetelerden verilenlerden oluşur.
Gazetelerin tabak, çanak armağan ede

ceğine, kitap armağan etmeleri, kültürün 
gelişmesi açısından çok önemlidir.

Biz, kitaba para veren bir toplum da 
değiliz.

Son aylarda büyük gazeteler ünlü 
yazarların kitaplarını 1.5 YTL’den vermeye 
başladılar.

Ben de bu kitapları alıyorum.
Evimizde Aziz Nesin’in tüm kitapları 

yoktu, şimdi ustanın seriyi tamamlıyo
rum.

Gençlere okumayı sevdirmeliyiz.

Küçük tekne sahiplerinin amatör balıkçılık yapabilmeleri için mut
laka Amatör Denizci ehliyeti almak zorunda oldukları belirtilirken, 
Sahil Güvenlik ekiplerinin Gemlik Körfezinde denetimleri sık
laştırarak, kayıt altına alınmayan teknelere ceza kestikleri açıklandı
Deniz balıkçılığının 
denetim ve gözetim 
altına alınması için 
dünyanın deniz 
kıyısı plan ülkelerde 
yapılan çalışmalar, 
ülkemizde de 
başlatıldı. AB’ye 
uyum yasaları içinde 
yer alan balıkçılığın 
yeniden yapılandırıl
ması çalışmaları 
olta balıkçılığı yapan 
küçük sandal sahip
lerini zor duruma 
düşürürken, sandal 
sahiplerinin tekneleri 
ni kayıt altına 
almaları gerektiği 
de hatırlatıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Rotaract Kulübü üyelerinin 
kitap bağışı sürüyor

Gemlik Rotaract Kulübü üyeleri, Şehit Etem 
İlköğretim Okulu’na kitap bağışladı. Syf 5'de

Ölüm cezası tamamen kaldırılıyor
Türkiye, ölüm cezasının savaş ve yakın sa
vaş tehlikesi zamanları da dahil olmak üzere, 
her durumda kaldırılmasını hükme bağlayan 
ilgili protokolü onayladı. Protokol 1 Haziran 
2006 tarihinde yürürlüğe girecek. Syf 7’de

Kart mağdurlarına 60 gün süre
Sanayi ve Ticaret Bakanı Coşkun, yaptığı 
açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Kanunu'nun 1 Mart’ta yürürlüğe girdiğini 
hatırlattı, söz konusu kanunun geçici 4. mad 
desinden faydalanacak kart hamillerinin dik
kat etmesi gereken hususları açıkladı. 9’da

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

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinin öğretmen sendikalarını ziyaretleri sürüyor

Eğitimcilerin sorunu Ogretmenevi
Değişim...

Başbakanımız ve kabinesi Türk siyasal 
yaşamına önemli yenilikler kattı.

. Örneğin;
Argo siyasal literatüre girdi.
Özellikli aflar geçmişin izlerini silmeye 

dönük “toplumsal ” girişimler oldu!
Basın “kayda değmez, kale alınmaz” bir 

kurum halini aldı.
Hukuk rafa kalktı..
Yerini “iktidarın kayıtsız şartsız gücü “ 

doldurdu.
Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, 

Üniversiteler “iktidarın gücünün yanında 
okyanusda bir damla gibi kaldı” zannettiril
di.

Yumurtalar sıvılaştırtarak pastörize edil
di.

Günlük yasal düzenlemelerle, çeşitli 
gruplara özel ayrıcalıklar sağlandı.

Özelleştirme yeniden tanımlandı..
Liyakata bakılmaksızın kadrolaşma va 

ka-i adiyeden oldu.
Türban ulusal boyutta simgeleştirildi.
Dinle devlet işleri birlikte anılır düzeye 

geldi.
Dış politika ılıklaştırıldı.
Ekonomi kamusallaştırıldı.
Yani Türkiye yeniden yapılandırıldı.
Moderenleşti !
83 yıllık genç Türkiye Cumhuriyeti böyle 

' bir iktidar ne gördü ne yaşadı.
Ne var ki yaşam sürprizlerle dolu.
Her şey insanlar için.
Ancak...
Devlet kimsenin babasının malı değil.
Geçmişe doğru uzandığımızda...
Ne kudretli iktidarların yerinde yeller 

eştiği, iktidarı elinde bulunduranların 
adlarının ise anılmadığı da gün gibi aşikar..

Onun için..
Allahın ipine sarılarak, seçim siste

minden kaynaklanan nimetlerden yararla
narak “En büyük benim. Ben ne dersem o 
olur” demek de pek akıl karı bir şey değil.

Bu ülke hepimizin.
Bu ülke, laik, demokratik, üniter bir 

yapıya sahiptir.,
Bu ülke insanının yüreğinde kahn pun

tolarla yazılmış kırmızı çizgileri vardır.
Bölücüye de pabuç bırakmaz.. Laikliğe 

aykırı hareket edene de..
Bakmayın siz bugünkü gençlerin “pop- 

trik” göründüğüne.
Onun damarlarında asil kan var.
O kanın rengi de, niteliği de, yüreği üç 

buçuk atan düvelin ve içerideki payan
dalarının akıttığı zehirle değişmez.

O kan öylesine duru, berrak ve nitelik
lidir ki onu kirletmeye yeltenen zehir bile 
temizlenir.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik'te faaliyette 
bulunan öğretmen
lerin oluşturduğu 
sendikalara 
ziyaretlerini 
sürdüren İlçe 
Milli Eğitim 
Mehmet Ercümen'e 
yöneltilen sorunların 
başında Öğretmen 
Evi geliyor.
Önceki akşam 
Eğitim-Sen'i 
ziyaret eden 
Mehmet Erçümen 
ile Şube Müdürleri 
Ali Osman Cura ve 
Hüseyin Zan, 
sendika üyesi 
öğretmenlerin sorun
larını dinlediler.
Eğitim-Sen Gemlik 
Temsilcisi Yavuz 
Yazıcı ve öğretmen
lerin sorunlarının 
başında okullarının 
ihtiyaçları birinci 
hırası alırken, 
Gemlik'te öğretmen
lere hitap edebilecek 
bir öğretmenevine 
ihtiyaç olduğu 
dile getirildi.
Gemlik'te öğretmen
lerin üye oldukları 
sendikalardan 
birine mensup 
öğretmenlerin 
öğretmen evi

Türkiye bilgi üretiminde 19’uncu

2006 MODEL 
BMC MEGASTAR 

KAMYONETİM İLE 
İŞ ARIYORUM. 

GSM: (0.538) 266 09 95

Uludağ Üniversite- 
si'nin, Türkiye'nin çağ
daş eğitime geçişinin 
82. yılı dolayısıyla 
düzenlediği etkinlik
lere katılan Prof. Dr. 
Namık Kemal Pak, 
Türkiye'nin bilim üreti
minde iyi bir yerde 
olduğunu söyledi. 
“Türkiye'de Çağdaş 
Eğitime Geçiş”in 82. 
yılı, Uludağ Üniversite- 
si'nde düzenlenen 
etkinliklerle kutlanı 
yor. Etkinliklerin açılı 
şında konuşan Rektör 
Prof Dr. Mustafa Yurt 
kuran, Türkiye'de 
eğitim ve öğretimin 
birleşti rilmesinden 
önce medreselerde 
dini eğitim, OsmanlI 
devletinin Batıyı örnek 
alarak kurduğu liseler 
ve yabancı okullarında 
olmak üzere üç ayrı 
türde yapıldığını, eği 
tim ve öğretimin bir
leştirilmesine rağmen 
bugün de, imam hatip 
ler, Batılı tarzda eğitim 
veren laik, çağdaş dev 
let okulları, özel okul 
lar ve yabancı okullar

üyeliğinden istifa 
etmelerinin 
yanlışlığına 
değinen öğretmenler, 
bu sorunun 
çözümlenmesi 
gerektiğini söylediler. 
İlçede bulünan 
okullardan 
öğretmenlerin 
bulunduğu sohbet 
toplantısında 
okulların ihtiyaçları 
ve derslik sorunu 
ön plana çıkarken 
Mehmet Ercümen, 
eğitime yönelik 
çalışmalar 

olmak üzere dört ayrı 
grup eğitim kurumun- 
da dört ayrı tip eğitim 
yapılmasının üzüntü 
verici olduğunu söyle
di. Eğitim ve öğretimin 
birleştirilmesine Darül 
fünun'daki hocaların 
direnmesi üzerine, 
1933 yılında üniversite 
reformunun yapıldığını 
anımsatan Rektör 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, “O yıllarda 
Atatürk tarafından 
hazırlatılan Darülfünun 
Raporu'n da önemli 
konulara işaret 
edilmiştir. Bunların 
arasında, 'bilgi üret
meyip öğretim yapma 
ve öğretim üyelerinin 
yarım zamanlı çalışma 
sı' gibi sorunlara 
dikkat çekilmektedir. 
Ne yazık ki Üniversite 
reformunun üzerinden 
70 yıl geçmesine rağ
men rapordaki mad
delerin hala geçerli 
olduğunu görüyoruz. 
1933'te üniversite 
reformu yapılırken, 
kısmi statü kanserine 
teşhis konmuştur. 

hakkında bilgiler 
verdi.
Sunğipek arazisi 
içinde Milli 
Eğitime ayrılan 
yerde yapılacak 
olan orta öğrenim 
kampüsüne 
taşınacak liseler 
hakkında bilgiler 
veren Ercümen, 
çalışmaların devam 
ettiğini söyledi.
Öğretmenlerin 
Gemlik'te bir araya 
gelebilecekleri 
bir öğretmen 
evinin mutlaka

Ama 70 yıldır bu 
kanser maalesef 
tedavi edilememekte
dir” dedi.
Türkiye'nin Çağdaş 
Eğitime Geçişi'nin 
yıldönümü kutlamala 
rina “Türkiye'nin Çağ
daş Bilim ve teknoloji 
Politikaları” başlıklı bir 
konferansla katılan 
TÜBİTAK eski başkanı 
Prof. Dr. Namık Kemal 
Pak da, bilim ve tekno 
lojinin ekonomik ve 
sosyal gelişmenin 
lokomotifi, bilim-tekno 
loji politikalarının ise 
bu gelişmenin yönünü 
ve hızını etkileme ara 
cı olduğunu kaydetti. 
Toplumsal ve ekono 
mik refah ile bilimsel 
gelişme arasındaki 
ilişkinin önemine 
dikkat çeken Prof. Dr. 
Namık Kemal Pak, 
“Toplumsal ve ekono 
mik refahın yükselme 
sini istiyorsak, bilim 
ve teknolojiyi geliştir 
mek zorundayız”dedi. 
Konferansın ardından, 
Uludağ Üniversite- 
si'nde 2004 yılında en 

kazandırılması 
gerektiğinin 
altını çizen 
Eğitim-Sen'li 
öğretmenler, 
hangi görüşte 
olunursa 
olunsun öğretmen
lerin bir araya 
gelerek sosyal 
faaliyetlerde 
bulunabilecekleri 
ve sohbet edebile
cekleri bir öğretmen 
evine ihtiyaç 
duyulduğunda 
birleştiler.

fazla uluslararası ya 
yın yapan öğretim üye 
lerine plaket verildi. 
Beş yayınla birinci: 
Ziraat Fakültesinden 
Özgür Akgün Kara 
bulut.
Dört yayınla ikinci 
olanlar: Tıp Fakülte 
si'nden Prof. Dr. 
Rıdvan Ali, Yard. Doç. 
Dr. Selçuk Yılmazlar, 
Yard. Doç. Dr. Güzin 
Yeşim Özgenel, 
Arattırma Görevlisi Dr. 
Abdullah Etöz. Ziraat 
Fakültesi'nden Prof. 
Dr. Bahattin Çetin, 
Doç. Dr. Cumhur 
Aydınalp, Doç. Dr. 
Aydın İpek. Fen 
Edebiyat Fakültesi'n 
den Prof. Dr. Necdet 
Coşkun.
Üç yayınla üçüncü 
olanlar: Tıp Fakülte 
si'nden Prof. Dr. 
Selçuk Akın, Doç. Dr. 
Mehmet Baykara, Doç. 
Dr. Sinan Çavun.
Veteriner Fakültesi'n j 
den Doç. Dr. Veli 
Yılgör Çırak, Doç. Dr. 
Metin Petek, Doç. Dr. 
İbrahim Doğan.
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Denizlerde balik yakalayacak amatör balıkçılara da ehliyet alma zorunluluğu geliyor

Olta balıkçılığı 
AB kıskacında

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Küçük tekne sahiplerinin amatör balıkçılık yapabilmeleri için mutla
ka Amatör Denizci ehliyeti almak zorunda oldukları belirtilirken, 
Sahil Güvenlik ekiplerinin Gemlik Körfez’inde denetimleri sık
laştırarak, kayıt altına alınmayan teknelere ceza kestikleri açıklandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yeni çıkarılan 
AB’ye uyum 
yasaları içinde 
yer alan balıkçılığın 
yeniden yapılandırıl
ması çalışmaları 
olta balıkçılığı 
yapan küçük 
sandal sahiplerini 
düşündürüyor. 
Balıkçılık 
yapabilmek için 
AB yasaları 
çerçevesinde bir çok 
işlem yapmaları 
gereken küçük 
sandal sahipleri 
bu günlerde denize 
açılamamanın 
sıkıntısını yaşıyorlar. 
Deniz balıkçılığının 
denetim ve gözetim 
altına alınması 
için dünyanın 
deniz kıyısı olan

noktasından biri > 
olması ile önemli 
bir liman olurken,

küçük tekne 
sahiplerinin 
mutlaka Amatör

OLTA 
BALIKÇILIĞI
YOK MU OLUYOR?

bir çok ülkesinde 
başlatılan 
çalışmalar, 
ülkemizde de 
yavaş yavaş 
yürürlüğe giriyor. 
Gemlik'in Marmara 
Denizi’nde 
belirlenen beş 
balık giriş

Gemlik Körfez’inde 
denetimlerini 
sıklaştıran 
Sahil Güvenlik 
ekipleri, kayıt 
altına alınmayan 
teknelere 
ceza kesiyor. 
Amatör balıkçılık 
yapabilmek için

Denizci 
Ehliyeti almak 
mecburiyetinde 
oldukları 
açıklanırken, 
sandal sahipleri 
ceza alma' 
korkusuyla denize 
çıkamamaktan 
yakınıyorlar.

Çıkarılan AB uyum 
yasaları içinde yer 
alan balıkçılığın 
kontrol edilmesi 
çalışmaları içinde 
kendilerine olta 
balıkçılığı 
yapma kolaylığı 
sağlanmasını 
isteyen küçük 
sandal sahipleri, 
yasaların 
kendilerine zarar 
vermemesini 
umut ederek, 
bekleyiş içindeler. 
Amatör olta 
balıkçılığı ile 
evlerinin geçimini 
sağlayan bir 
çok insanın bu 
uygulama ile 
zor duruma 
düşeceklerini 
öne süren 
sandal sahipleri, 
amatör balıkçılığın 
yaşatılması 
gerektiğini 
savunuyorlar.

Toprak ağlıyor Bursam da
Servi...
Duaçınar...
Yeşil...
Kükürtlü...
Kara-Hacivat...
Bursa'yı sadece bu tabelalı semtler, cadde 

ler, sokaklar yaşatır.
Bursa'nın doğasını, adını haykırır...

Görebilene....
Servilikler, asma bahçeleri,
Kayalık zeminlerinde bile ot biter-di!
Gökyüzüyle yeşilin öpüştüğü Bursam...
Kozasının öyküsünde, ipeklerin yumuşak

lığında kadifeli günler...
Maniler, şiirler, türküler kenti...
Akan kurnalarında aşk-meşk, dost sohbet

leri şarıldardı; dağından gelen buzun suyunda 
gazozlar, karpuzlar soğutulurdu.

Sıcak suyunda demlenen pembe tenler...
Aşk kentiydi...
Emekliler kenti olarak anılsa da...
(Keşke öyle kalsaydı!)
80'li yıllarla birlikte yamaçlarda yetişen 

elmalıklara, zeytinliklere, şeftaliliklere konduru- 
luverdi, köksüz- salamur- binalar.

80'li yılların çarpık yapılaşmasında yeşil 
Bursa'nın gri yöneticileri...

Hacivat ile Karagöz'ün sahnesinin yer aldığı 
heykellerle birlikte servilik olma yolunda 
Bursam...

1978-1979 yılıdır bugün çöken kağıt işhan- 
larının nüfus kağıdı, ikametgah adresi!..

Zeytinlik İşhanlarının (İNTAMLAR) salamu
raya dönüşmesi ile her şey değişti...

Önce;
Uyardı, kent bilinçliler, toprak sevdalıları...
Dinleyen olmadı...
Toprak, uyardı,
Toprak gidecek yer bulamayınca kaydı 

birkaç kez geçiştirildi...
Avize gibi sallanırcasına geçiştirilirdi, beton 

adamlarca...
Bu kez ;
Toprak konuştu...
Esti, üfledi...
Ve kâğıt gibi 7ikildi iki beton-zeytinlik- 

İşhâfli...
Kaçak yapılar olarak da kayıt altına alındı. ...

Can kaybı yok ...
Sırada beton adamların diğer işhanları, 

evleri var...
Baro'nun konutları sıralı bardak gibi...
Ne acıdır ki, hukuk çöktü, Bursa da...
Baro'nun konutları da Serviliklere mezar 

olma yolunda!...
Bursa'yı seyretme adına, yapıldı, bu kâğıt 

inşaatlar; dere yatağına...
Yamaçlarını sırtına alan beton adamlar 

pencerelerinden gri Bursa'nın penceresine 
baktılar yıllardır...

Sanki 'intikama kardeşçesine İNTAM İşhan- 
ları konduruldu, ilk önceler...

Prestijli işhanlarında büroları, evleri olan
ların havasından yanına varılmıyordu...

Zeytinliklerin bittiği Servili (selvili) cadde 
anılır öldü İNTAM adıyla...

Yetmedi...
Zeytinler bitti, bu kez beton adamlar rahat 

etsin diye, yamaçlara yol inşaatı kök saldı.
Doğanın bereketi, rahmeti, yağmur yaşlarını 

akıtacak yer bulamadı!.
Sızdı yavaş yavaş ondan çalınan beton 

adamların gri yaşmalarının zeminlerine.
Birikti yaşı....
Gidecek yeri yoktu yağmurun...
Besleyemedi toprağını...
Uyardı, beton adamları...
Beton yöneticileri, beton kafaları...
Çakılan çivinin bir gün çürüyeceğini...
Ne yazık ki, toprağı çürüttüler...
Kanalizasyon, sanayi atıklarıyla beslenen 

toprağın kokusunu da aldılar...
Susuz, bitkisiz', çiçeksiz kalıverdi.
Toprak ağlıyor...
Bursam'da ...
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Anavatan Partisi kayıt 
yenilemeye başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Anavatan Partisi'nin 
tüm yurtta başlattığı 
üye kayıt 
yenilenmesi 
Gemlik'te başladı. 
İlçe merkezinde 
başlatılan kayıt 
yenileme

işlemleri dünden 
itibaren beldelere 
yönlendirildi.
Umurbey 
Beldesi’nde başlatılan 
kayıt yenileme 
işlemlerine katılan 
Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt ile

yönetim kurulu 
üyeleri, beldede 
bulunan partililerin 
kayıtlarını 
yenilemeye başladılar. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
belde teşkilatının 
da yeniden kayıt

yaptırdığı çalışmada 
üye kayıtlarını 
yenileyen 
vatandaşlar 
nüfus cüzdanı 
fotokopisi ile 2 adet 
fotoğrafla belgeleri 
doldurarak partiye 
yeniden kayıt 
oluyorlar.

S

Kültürpark’ta 
öğrenci 1 

uygulaması
Polis, okuldan kaçarak genellikle 
Kültürpark'ta toplanan öğrencilere yönelik 
uygulama yaptı. Bir saat süren uygulamada 
iki öğrencinin üst aramasından bir adet 
kebelek tabir edilen bıçakla kuru sıkı 
tabanca çıktı.
Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş 
Ekipler Amirliği, Çocuk Şube Müdürlüğü ve 
Sokak Timleri'nde oluşan 30 ekip, öğrenci* 
lerin en sık gittiği yerlerden biri olan 
Kültürpark'ta uygulama yaptı.
Bir saat süren uygulamada, derslerine * 
gitmediği belirlenen öğrenciler okula gön
derilirken, ailelerinden habersiz olarak 
dolaşanlar ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne 
götürüldü. Polisler tarafından ailelerine tes
lim edilen öğrencilere, kötü alışkanlıklardan 
uzak durmaları konusunda da uyarılar 
yapıldı. Ayrıca kontrol sırasında iki öğrenci
den bir adet kebelek tabir edilen bıçak ve 
kuru sıkı tabanca ele geçirildi. El konulan 
suç aletlerini taşıyan öğrencilerin de ifade
sine başvuruldu. Polis ekipleri, bu tür uygu
lamaların bundan sonra da devam edeceğini 
belirterek, ailelere duyarlı olmaları konusun
da uyarılarda bulundu.

OHOLLAhD

UNVER TRAKTOR'den
9b

I I I

KAMPANYALAR
DEVAM ETMEKTEDİR.

GELİN 
GÖRÜŞELİM.

ÜNVER TRAKTÖR
NEVVHOLLAND TRAKMAK 

imoilflhD GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
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Rotaract Kulübü üyelerinin 
kitap bağışı sürüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik Rotaract 
Kulübü okullara 
yönelik kitap 
bağışını sürdürüyor. 
Kuruluşundan 
bu yana çeşitli 
sosyal faaliyetlere 
imza atan Rotaract 
Kulübü üyeleri 
Namık Kemal 
İlköğretim 
Okulu’na 
yaptıkları kitap 
bağışına Şehit 
Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu’nda 
sürdürdü. . 
Okul Müdür 
Yardımcısı Özkan 
Göle'yi ziyaret 
eden Rotaract 
Kulüp Başkanı 
Anıl Zana ile 
Genel Sekreter 
Yelda Baykız, 

kurucu üyeler 
Tolga Kazanç, 
Özlem Kantarcı, 
Seda Talan ve 
Nilüfer Toprakçı 
kendi aralarında 
topladıkları 
kitapları okul 
kütüphanesine 
bağışladılar.
Okulu ve öğrencileri 
adına Rotaract 
kulüp üyelerine 
teşekkür eden 
Müdür Yardımcısı 
Özkan Göle, okul 
kütüphanesinin 
bağışlanan 
kitaplarla 
daha da 
zenginleşeceğini 
söyledi.
Daha önce Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu kütüphanesine 
yaptıkları kitap

bağışının ardından çocuklarının saçlarını
Özürlüler Okulu’nda Olcay Kuaförün
bulunan kız katkılarıyla

kestiren Rotaract 
Kulübü üyeleri, 
yardım amaçlı

faaliyetlerine 
devam edeceklerini 
söylediler.

i su borusu trafiği aksattı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İznik Gölü’nden 
gelerek Sunğipek 
Fabrikası ve 
Tügsaş tesislerine 
giden büyük su 
borusunun 
patlaması ana 
yoldaki trafik 
akışım engelledi. 
Sunğipek'in üst 
kısmında bulunan 
depolardan işletmeye 
gelen geniş su 
borusu önceki 
akşam bir çok 
yerinden patladı. 
Gemlik'e geliş 
istikametinde yolun 
kenarında başlayan 
su kaçağını tespit 
eden Gemlik 
Gübre Fabrikası 
ekipleri 
Karayollarının da 
oluruyla yolu tek 
şeride indirerek 
kazıya başladılar. 
Yolun altında 
bulunan ve 
yaklaşık 8 metrelik 
kısmında hasar 
tespit eden ekipler 
gece başlattıkları 
çalışmayı dün akşam 
saatlerinde bitirerek 
yolun iki yönlü 
olarak trafiğe 
açılmasını sağladılar.

Belediye Meclisi 
pazartesi günü 

toplanıyor

Gemlik Belediye 
Meclisi Mart ayı 
olağan toplantısını 
6 Mart 2006 
Pazartesi günü 
yapacak.
Belediye Meclis 
Salonu’nda saat 
14.oo’de bir araya 
gelecek olan 
Belediye Meclişi’nin

gündeminde 
sadece imarla 
ilgili konular 
görüşülecek. 
Meclis üyeleri 
imarla ilgili 
konularda odun 
depoları mevkiinde 
yeni imara 
açılacak 
yerleri görüşecek.

‘Gemlik Gazetemizi
Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

internette adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gönen'e kültür çıkartması Heyelan bölgesi 
mercek altında

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bu yıl 
17. düzenlenen 
“Ömer Seyfeddin 
Kültür ve Sanat 
Haftası” nedeniyle 
Gönen’e kültür 
çıkarması yapıyor. 
Gönen Belediyesi 
tarafından Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
desteğiyle 3-6 Mart 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 
“17. Ömer Seyfeddin 
Kültür ve Sanat 
Haftası”nda Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Bandosu, 
Konservatuar Sanat 

ve Halk Müziği 
Toplulukları, 
Karagöz Halk 
Dansları Topluluğu ve 
Şehir Tiyatrosu 
sahne alacak.
3 Mart günü 
Geleneksel kortej 
yürüyüşü ile başlaya
cak etkinlikte ilk 
olarak Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Bandosu, Yıldız Otel 
lobisinde düzen
lenecek bir dinleti ile 
Gönenli sanatsever
lere merhaba dedi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu 4 Mart 
Cumartesi günü saat

rç.oo’de “Kral’ın Diş Belediyesi Şehir
Ağrısı” adlı çocuk Tiyatrosu saat
oyununu sahnelerken, 14:00’de “Ferhat İle
aynı akşam saat 
20:00’d'e^Ömer 
Seyfeddin 
Tiyatrosu’nda 
usta yazar Ömer 
Seyfettin’in hikayeleri 
anılatılacak. Gecenin 
sonunda ise, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Karagöz Halk Dansları 
Topluluğu bir gösteri 
gerçekleştirecek.
5 Mart Günü yine 
Bursa Büyükşehir

Şirin”, saat 20:00’de 
“Temaşa-i Ramazan” 
adlı oyunları ile 
Gönenli Tiyatro sever
lerle buluşacak. “17. 
Ömer Seyfettin Kültür 
ve Sanat Haftası” 6
Mart Akşamı Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Konservatuarı Sanat 
ve Halk Müziği İcra 
Heyetlerinin sunacağı 
konser programı ile 
sona erecek.

İntam 95 ve 97'nin 
çökmesine yol açan 
heyelan alanındaki 
binalarda belediye, 
bayındırlık ve meslek 
odalarından kurulan 
komisyon inceleme 
yaptı.
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, yıkım çalış
malarında sona yak
laşılan bölgede, 
bundan sonra ne 
yapılacağına bilim 
adamlarının hazırla 
yacağı rapor doğrul
tusunda karar verile
ceğini kaydetti. 
İntam 95 ve 97'nin 
çökmesine yol 
açan heyelan alanın
daki incelemeye, 
AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu, İl Genel 
Meclis Başkanı 
Mehmet Tunçak, 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı

Adem Özdemir, harita 
ve jeoloji mühendis
leri ile Bayındırlık 
yetkililerinin de 
aralarında bulunduğu 
15 kişilik heyet 
katıldı. Zeminde 
hareket görülmüyor 
İncelemeler hakkında 
bilgi veren AKP 
Bursa Milletvekili 
Zafer Hıdıroğlu, 
"Bölgede yapılanları 
zaten takip ediyor
duk. Ancak son 
yağışlardan sonra 
zeminde bir 
hareketlenme var mı 
yok mu onu görmek 
için geldik. Teknik 
elaman değilim 
ancak zeminde bir 
hareket görülmüyor. 
Yapılması gereken 
çalışmalara teknik 
elemanlar karar vere
cek" dedi. İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı 
Adem Özdemir de 
incelemelerin tamam
lanmasının ardından 
yapılması gereken
lere karar verileceğini 
vurguladı. BHA

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & €l İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Kotoloç) basımı

33 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Ölüm cezası
tamamen kaldırılıyor

Unato hakkında 3. gensoru
Türkiye, ölüm ceza
sının savaş ve yakın 
savaş tehlikesi 
zamanları da dahil 
olmak üzere, her 
durumda kaldırıl
masını hükme 
bağlayan ilgili 
protokolü onayladı. 
Protokol, 1 Haziran 
2006 tarihinde 
yürürlüğe girecek. 
Dışişleri 
Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Türkiye'de 1984 
yılından itibaren fiilen 
uygulanmayan ölüm 
cezasının kaldırılması 
yönünde ortaya çıkan 
irade, 2001 yılında 
yapılan yasal düzen
lemelerle barış 
zamanında ölüm 
cezasının mevzu
atımızdan çıkarıl
masıyla sonuçlandı. 
Ulusal mevzuatta 
yapılan bu değişik
liğin ardından, barış 
zamanında ölüm

cezasının kaldırıl
masını öngören, 
Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'ne Ek, 
Ölüm Cezasının 
Kaldırılmasına 
Dair 6 no'lu Protokol, 
Türkiye'de 15 Ocak 
2003 tarihinde imza
landı ve TBMM 
tarafından 26 Haziran 
2003 tarihinde onay
landı. Türkiye, bu 
defa 9 Ocak 2004 tari
hinde imzaladığı ve 6 
Ekim 2005 tarih ve 
5409 sayılı Kanun ile 
TBMM tarafından 

onaylanması uygun 
bulunan Avrupa 
İnsan Haklan 
Sözleşmesi'ne Ek, 
Ölüm Cezasının 
Her Durumda 
Kaldırılmasına Dair 
13 no'lu Protokol'e 
ilişkin katılım belgesi
ni, 20 Şubat 2006 
tarihinde Avrupa 
Konseyi 
Sekretaryası'na 
tevdi etti.
Ölüm cezasının 
savaş ve yakın savaş 
tehlikesi zamanları da 
dahil olmak üzere. 

her durumda kaldırıl
masını hükme 
bağlayan Protokol, 
Türkiye için
1 Haziran 2006 
tarihinde yürürlüğe 
girecek. Protokol, 
halihazırda, 46 
Avrupa Konseyi 
üyesi ülkenin 35'i 
tarafından onaylandı. 
Bakanlığın açıkla
masında, protokolün 
Türkiye için yürür
lüğe girmesiyle, 
Türkiye'de ölüm 
cezasının her 
durumda kaldırılacağı 
belirtilerek,
"Söz konusu gelişme, 
halkımızın en yüksek 
demokratik standart
lara ulaşması yolun
da harcadığımız 
çabaların somut 
sonuçlarındandır. 
Bu alandaki çalış
malar, bundan 
sonra da aynı 
kararlılıkla sürdürüle
cektir" denildi.

CHP, Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
hakkında 3. gen
soru önergesini 
TBMM 
Başkanhğı'na verdi. 
Gensoru önergesi, 
gelecek hafta 
Meclis gündemine 
alınacak ve 
10 gün içinde 
de ön görüşmesi 
yapılacak. 
CHP Grup 
Başkanvekili Haluk 
Koç, Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan için 
CHP olarak 3. gen
soru önergesini 
verdiklerini açıkladı. 
Parlamentoda dün 
bir basın toplantısı 
düzenleyen Koç, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ı sert bir 
dille eleştirdi. Maliye 
Bakam'nı, hakkında- 
ki belgeli iddialara 
karşı Başbakan'ın 
savunduğunu ve kol
ladığını kaydeden 
Koç, işin daha da 
ileriye götürülerek

basının suçlandığına 
işaret etti.
"Bu hamilik olayı, 
konuyu Sayın 
Maliye Bakanı ek 
şeninden çıkarmış, 
Başbakan'ın ve AK 
Parti'nin kurumsal- 
lığına taşınmıştır" 
diyen Koç, "Sayın 
Başbakan'ın ve 
Maliye Bakanı'nın iş 
tutuş tarzı aynı. Bu 
ikili bir elmanın 2 
yarısı gibi. Ticaret, 
siyaset, tarikat 
üçgeninin ayrılmaz 
İkilisi haline 
gelmişlerdir" 
ifadelerini kullandı.

REGAL
PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD + KDV
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1
Asus Anakart 
Amd 2600 64+ 

256 Ram 
17” Monitör 
40 gb. Hdd 

52X Cd Rom

Nowox 2
Amd 3000 64+ 

512 Ram 
80 gb Hardisk 

128 Ekran Kartı 
Cd Writer 

Asus Anakart

daha
ÇOK 
KONUŞUN

378 $ + KDV 580 $ + KDV

FİRMANIZI INT€RN€T€ TAŞIVORUZ
REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com

isim@firmamz.com

3 4- 10-, 25.r,lwilh jLIm' mh

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR
Türkrye Turr Şthrter! iu*ey ahG’ih

ULUSLARARASI ARAMALAR

K 25 65 165
' lİMltiM-/:; NkliV *,'!'■ taMTI”!::!*'-
k 24 60 165
F O|kik»M.- talikiIhkikj'.r .î-s

Gemlik Körfez Gazetesi 
EBaytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Lions Kulübü

www.gemlikkorfezgazetesi.com  
www.baytasinsaat.net 
www.atamerhotel.com 
www.gemsiad.org 
www.talcan.com
www.gemliktirkoop.com  
www.gemliklions.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

NOWOX BİLGİSAYAR 
Gazhane Cad. No: 14 

Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 512 25 63 

www.gemliknowox.com

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmamz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.talcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com
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Hafta sonu hava nasıl olacak? Nema ödemeleri
Yağışlı hava, doğuya 
kayıyor. Sıcaklıklar, 
bugün batı kesim
lerde, pazar günü ise 
ülke genelinde arta
cak. Bölgelerde hafta 
başına kadar hava 
durumu şöyle: 
Marmara’dan itibaren 
etkili olan yağışlı 
hava, doğuya çekili 
yor. Yağış görülen 
yerlerde düşen sıcak
lıklar, bugün batı ke 
simlerde, Pazar günü 
ise ülke genelinde 
artacak. Pazar gününü 
lodosun etkisi ile 
Türkiye güneşli ve 
sıcak geçirecek. 
İstanbul ve Bursa’da 
öğleye doğru hava 
açıyor ve bugün ısın
maya başlayacak. 
Ankara’da yağmur 
akşam kesilecek. İzmir 
öğleden sonra açık. 
Adana’da bugün yağ
mur geçişi olacak. 
Pazar günü ise sıcak
lık İstanbul’da 17, 
Ankara’da 16 dere 
ceye çıkacak. Bugün 
ise İstanbul 10. 
Ankara 9. İzmir 1b, 
Bursa 13 ve Adana 18 
dereceye indi. 
Marmara’yı gece et 
kileyen sağanak yağ
mur, Trakya’dan 
itibaren etkisini 
kaybediyor. Hava 
biraz serinledi, öğle
den sonra bulutlar 
dağılmaya başlaya
cak. Bugün lodos 
hafif esecek; hava 
ısınmaya başlıyor. 
Pazar günü hava

güneşli ve sıcaklık 
sert esecek; lodosun 
etkisi ile 20 dereceye 
kadar çıkacak. Dün 
Edirne ve Çanakkale 
11, Kocaeli 13 derece. 
İç Anadolu’yu da et 
kileyen sağanak yağ
mur, öğleden sonra 
Ankara ve Eskişehir 
çevresinde hafi
flerken, aynı saatlerde 
bölgenin doğusunda 
etkisini artırdı.
Bugün Sivas ve 
Kayseri çevreleri de 
biraz soğuyor. Ancak 
Pazar gününü İç 
Anadolu ılık ve açık 
bir havada geçirecek 
Dün Konya 13. 
Eskişehir ve Kayseri 
13 derece idi. 
Ege Bölgesi’nde rüz
gar karayel yönünden 
estiğinden, biraz 
serinleme oldu. Bu 
gece özelikle Kütahya 
ve Afyon çevresinde 
etkili olan yağmur, 
öğleden sonra bölgeyi 
terk edecek. Hafta 
sonunu Ege Bölgesi 
de açık ve sıcak bir 
hava da geçirecek.

Denizli 15, Bodrum 18, 
Kütahya 10 derece. 
Akdeniz Bölgesi’nde 
bulutlanma artıyor. 
Antalya ve Adana 
arasında kısa süreli 
yağmur geçişleri bek
leniyor. Hafta sonu 
güneş görülecek;- 
ancak bulutlanmanın 
arttığı zamanlar da 
olacak. Doğu 
Anadolu’da Erzurum 
çevrelerinde karla 
karışık yağmur, diğer 
yerlerde yağmur 
görülecek. Bugün 
biraz soğuma olacak 
ve yağış iyice doğuya 
çekilecek Pazar günü 
ise hava açıyor.
Sıcaklık Erzurum'da 4, 
Malatya'da 16, Van'da 
6 derece. Bolu 
çevrelerinde karayelin 
etkisi ile hava soğudu, 
Trabzon çevreleri ise 
halen ılık. Öğleden 
sonra Batı 
Karadeniz’de 
etkisini kaybedecek 
sağanak yağmur, 
aynı saatlerde 
Karadeniz’in 
doğusuna ulaşacak.

% BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN s*

fes

Sİ 4

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire
s

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı S
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik S

8 Martla başlayacak
Nema ödemelerinin 9. 
taksiti, 8 Mart Çarşam
ba günü başlayacak. 
Hâzineden yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, 4853 sayılı 
Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik 
Hesabının Tasfiyesi 
ve Bu Hesaptan 
Yapılacak Ödemelere 
Dair Kanun’un 6. mad
desi gereği yapılacak 
9. taksit nema 
ödemeleri, 8 Mart 
Çarşamba günü 
başlayacak. Söz 
konusu taksit 
ödemeleri, daha önce 
anaparayla önceki 
nema ödemelerinde 
olduğu gibi işveren 
veya kişisel başvuru 
şeklinde yapılacak. 
Kişisel başvurularda

ödemeler şu plan 
çerçevesinde, tasarru
fu teşvik hesap 
numarasının son 
hanesine göre sırayla 
yapılacak:
"Tasarrufu teşvik 
hesap numarasının 
son hanesi, 1 olan hak 
sahiplerine 8 Mart 
2006, 2 olan hak 
sahiplerine 9 Mart 
2006, 3 olan hak 
sahiplerine 10 Mart

2006, 4 olan hak 
sahiplerine 13 Mart 
2006, 5 olan hak 
sahiplerine 14 Mart 
2006, 6 olan hak 
sahiplerine 15 Mart 
2006, 7 olan hak 
sahiplerine 16 Mart 
2006, 8 olan hak 
sahiplerine 17 Mart 
2006, 9 olan hak 
sahiplerine 20 Mart 
2006 tarihlerinde 
ödeme yapılacak."

152 kilometreküp iri eridi |
ABD’de yapılan bir 
araştırma, Güney 
Kutbu’ndaki buzulların 
erimesinin son yıllar
da hızlandığını ortaya 
koydu. NASA’nın 2 
uydusunu kullanarak 
yaptıkları araştırmada, 
Güney Kutbu’ndaki 
içbuzulun yılda 
152 kilometreküp 
eridiği ortaya çıktı. 
ABD’nin Colorado 
eyaletinde yer alan 
Boulder Üniversite- 
si’ndeki bilim 
adamlarının, Amerikan 
Uzay ve Havacılık 
Dairesi’nin (NASA) 2 
uydusunu kullanarak 
yaptıkları araştırmada, 
Güney Kutbu’ndaki 
içbuzulun yılda 
152 kilometreküp 
eridiği ortaya çıktı. 
Buzulun erimesinin 
son yıllarda hız
landığını belirten bilim 
adamları, buzulun ne

kadar hızlı eridiğini 
göstermek için, 
ABD’nin en büyük 
ikinci kenti olan Los 
Angeles’ta yılda 1,6 
kilometreküp içme 
suyu tüketilmesini 
örnek olarak gösterdi. 
Boulder Üniversitesi 
Çevre Bilimi Araştırma 
Enstitüsü’nden İsa 
bella Velicogna’nın, 
üniversitenin internet 
sitesindeki açıkla
masına göre, ilk kez 
bir araştırmada Güney 
Kutbu’ndaki içbuzulun

tamamının önemli 
miktarda buzul 
kaybına uğradığı 
ortaya çıktı. 
Üniversitenin açıkla
masının, buzulun 
erimesiyle ilgili son 
araştırmalarla çeliştiği 
belirtiliyor. ABD 
hükümetinin uzman 
bilimadamlarından 
oluşturduğu komite, 
2001’deki raporunda, 
Güney Kutbu’ndaki 
buz kütlesinin 21. 
yüzyılda genişleye
ceğini kaydetmişti.

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 5141021

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Kart mağdurlarına 
60 gün süre tanındı

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, kartzedeler 
için çıkarılan Kredi 
Kartları Yasası'ndan 
kimlerin fay
dalanacağını ve 
başvuraların nasıl 
yapılacağına 
açıklık getirdi.
Banka kartları ve 
kredi kartları 
Kanunu'ndan, 
yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar, 
kendisine dönem 
sonu borcunu 
ödemesi için ihtar 
çekilmiş veya hak
larında icra takibi 
başlatılmış ya da 31 
Ocak 2006 tarihine 
kadar temerrüde 
düşmüş olanlar 
yararlanabilecekler. 
Yasadan yarar
lanacak olanlara, 
60 gün içerisinde 
başvurularını yap
maları koşulu geti 
rilirken, başvurular 
PTT yoluyla 'iadeli 
taahhütlü' veya 
noterden gönderile
cek 'ihtarname* 
aracılığıyla yapılacak. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Coşkun, yap
tığı yazılı açıklamada, 
Banka Kartları ve 
Kredi Kartları 
Kanunu'nun 1 Mart't a 
yürürlüğe girdiğini 
hatırlattı, söz konusu 
kanunun geçici 4. 
maddesinden fay
dalanacak kart 
hamillerinin dikkat 
etmesi gerekeh 
hususları açıkladı. 
Soru cevap şeklinde, 
kredi kartı mağ
durlarına kılavuz 
niteliğinde 
hazırlanan 
açıklamada şöyle: 
-KANUNU'NDAN 
KİMLER 
YARARLANABİLİR? 
Bu yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar

(01.03.2006 tarih ve 
26095 sayılı Resmi 
Gazetede yayımla
narak yürürlüğe 
girdi), kendisine 
dönem sonu borcunu 
ödemesi için 
ihtar çekilmiş veya 
haklarında icra 
takibi başlatılmış ya 
da 31 Ocak 2006 tari
hine kadar temerrüde 
düşmüş olan tüm 
kredi kartı borçluları, 
bu maddeden 
faydalanabilecek. 
Yasanın yürürlüğe 
girmesini müteakip 
(1 Mart 2006 tarihin
den itibaren) 60 gün 
içerisinde, yazılı 
olarak İlgili bankaya, 
veya bankanın 
avukatına 
başvuracaklar.
-BAŞVURU NASIL 
YAPILMALI?
Yapılacak başvuru
ların hukuki bir 
anlam ifade etmesi 
ve gerektiğinde 
başvuru yapıldığının 
ispat edilmesi için 
başvuruların;
PTT yoluyla iadeli 
taahhütlü veya 
noterden gönderile
cek ihtarname 
aracılığıyla yapılması 
gerekiyor.
-YENİ HESAPLAMA 
YÖNTEMİ NASIL 
OLACAK?
Temerrüt tarihindeki 
ana para borcuna, 
borç tamamen tahsil 
edilinceye kadar, 
yıllık yüzde 18 faiz 
işletilerek bulunacak 
miktara (icra takibi 
başlatılmış olanlara), 
ayrıca takip dava 
masraf ve harçları, 
vekalet ücretleri 
eklenecek ve bulu
nan toplam miktar 
18 eşit takside 
bölünecek.
-İLK TAKSİT PEŞİN 
Borçları bu şekilde

yeniden yapı
landırılan kart 
hamilleri ilk taksidi 
peşin ödeyecekler. 
Herhangi bir taksit 
vadesinde öden
mezse, bu madde 
ile sağlanan haklar 
ortadan kalkacak. Bu 
durumda, kanun'un 
26. maddesinde 
belirtilen gecikme 
ikizi' üzerinden 
mevcut işlemlere 
devam edilecek.
-BAŞLATILMIŞ İCRA 
TAKİBİ NE OLACAK?
Kredi kartı borçlusu
nun bu maddenin bir
inci fıkrasına uygun 
olarak alacaklıya 
müracaat etmesi ve 
yapılan ödeme planı 
doğrultusunda taksit 
tutarların ödemesi 
şartıyla, halihazırda 
yapılmış işlemler 
baki kalmak 
kaydıyla icra işlem
leri duracak. İş bu 
geçici madde kap
samında yeniden 
yapılandırılan 
borçlarda, borçlunun 
yapılandırma öncesi 
dönemde borca vaki 
itirazları ortadan 
kalkıyor.
-YENİ ÖDEME 
PLANINA İLİŞKİN 
İTİRAZLAR
Yeni düzenlenen 
ödeme planının, 
yasanın öngördüğü

usul ve esaslara 
uygun olmadığı 
düşünülüyorsa, 
tüketiciler; yeni 
ödeme planı imzala
mak, ilk taksidi öde
mek ve plan doğru- 
tusuda ödemeye 
devam etmek koşu
luyla, ödeme planına 
itiraz edebilecek. 
Bu durumda tüketi
ciler, 724.99 YTL'ye 
kadar olan uyuşma
zlıklarda tüketici 
sorunlarını, Hakem 
Heyetlerine, bu 
parasal sınırın 
üzerindeki uyuşma
zlıklarda ise Tüketici 
Mahkemelerine itiraz 
edebilecekler.
-TEBLİGAT ADRESİ 
Başvuru dilek
çesinde, kart hamilin
in tebligat adresi 
belirtilecek.
5464 Sayılı kanun'un 
geçici 4.maddesin- 
den faydalanacak 
olan tüketiciler, bu 
hususlar ve doldura
cakları dilekçe ile 
Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'nın 
"www.sanayi.gov.tr 
internet sitesinden 
de ulaşabilecekler." 
Kart hamilleri, Sanayi 
ve Ticaret Bakan- 
lığı'nın internet 
sitesinden dilekçe 
örneğini de 
görebilecekler.

Türkiye'nin nükleer 
projesi hazır

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafın
dan hazırlanan "Nükleer Teknoloji ve Enerji 
Geliştirme Projesi"nin Bakanlar Kurulu kararı 
için Başbakanlığa sunulduğu öğrenildi. 
Söz konusu proje, nükleer santrallerin yanı 

sıra "nükleer enerji üretim tesislerinde yerli 
katkının en yüksek düzeye çıkarılması, yerli 
tasarım ve üretime dayalı araştırma ve güç 
reaktörleri ile parçacık hızlandırıcılarının 
kurulması, tıp ve endüstrinin radyoizotop 
ihtiyacının yerli olanaklarla karşılanması, 
uranyum zenginleştirme 
dahil yakıt çevrimi tesisleri kurulması, 
uranyum ve toryum aranması, Nükleer 
Teknoloji Merkezi kurulması" gibi faaliyetlerini 
de kapsıyor.
Proje çerçevesinde TAEK nükleer elektrik 
santrali için teknik kriterleri dikkate alarak 8 
yer önerdi. Bakanlar Kurulu santral yapımı 
için önerilen yerlerden birini veya birkaçını 
seçecek. Kurulacak nükleer santral, ulus
lararası standartlar ve taahhütler dikkate alı
narak ileri teknoloji ile yapılacak. "Gelişmiş 
ülkelerin eski teknolojisi bize gelecek" 
söylemlerinin doğru olmadığını belirten TAEK 
uzmanları, "Başka bir nükleer santralin 
sökülmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. 
Çünkü bir nükleer santrali sökmek kurmaktan 
daha zordur" diye konuştular.
Bu arada santral yerini belirlerken, "soğutma 
suyu temini, taşımacılığın kolaylığı, sivil hava 
uçuşlarının olup olmadığı, sosyal çevre, 
deprem, tsunami olasılıkları, uluslararası 
güvenlik" gibi konular başta olmak üzere. 
40'ın üzerinde parametreye dikkat edildi 
Nükleer santral malzemelerinin çok büyük 
boyut ve ağırlıkta 
olduğunu, bu nedenle ulaşımın önemine işaret 
eden yetkililer, "örneğin bir anda 700 tonluk 
parça taşınabilecek. Bu yüzden yüklerin hangi 
liman aracılığıyla, hangi yoldan, hangi viyadük 
üstünden, hangi köprüden yapılacağı değer
lendirildi" diye konuştular. Projeye göre, nük
leer santral lisansı TAEK tarafından verilecek, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
nükleer santral işine karışmayacak. İleri 
dönemde konuyla ilgili mevzuat hazırlanarak 
lisans verme işi
TAEK'ten ayrılıp, bu konuyla ilgili başka bir 
kurum açılabilecek.

KONGRE İLANI

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0,537) 491 31 30

ABONE OLDUNUZ MU?
Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

İmza olarak kullandığım mühürümü 
kaybettim. Geçersizdir. 

Fatma YAMAN

GEMLİK FİLATELİST DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞI’NDAN 

OLAĞAN KONGRE İLANI
Gemlik Filatelist Derneği’nin olağan 

Genel Kurul Toplantısı 24.3.2006 Cuma 
günü saat: 14.00'de İstiklal Caddesi Gürle 
İş Merkezi No:81 Gemlik adresindeki büro
da yapılacaktır. Ekseriyet temin edilemediği 
takdirde ikinci toplantı 31.3.2006 Cuma 
günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. 
Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları 
rica olunur. GEMLİK FİLATELİST DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu
3- Faaliyet ve hesap raporları ile denetçi 

raporlarının okunması
4- Raporlarının müzakeresi ile Yönetim 

ve denetim Kurullan’nın ibraya sunulması
5- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

denetçilerin seçilmesi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

http://www.sanayi.gov.tr
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Yüksek beklenti 
sınav kaygısı yaratıyor

Samsun Ondokuz 
Mayış Üniversitesi 
(OMÜ) Psikiyatri Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hatice 
Güz, OKS ve ÖSS 
öncesinde yüksek 
beklenti, mükem- 
meliyetçilik ve 
hedefin belirsizliği 
gibi etkilerin sınav 
kaygısına neden 
olduğunu, bu 
kaygının sınav 
sırasında başarısız 
lığı pekiştirdiğini 
söyledi.
OKS'nin 11 Haziran, 
ÖSS’nin de 18 
Haziran'da gerçek
leştirileceğini hatırla
tan Doç. Dr. Hatice 
Güz, sınavların 
öğrenciler üzerinde 
büyük bir kaygı kay
nağı olduğunu belirt
ti. Sınav kaygısının 

. "öğrenilen bilginin 
sınav sırasında etkili 
biçimde kullanılması- 

| na engel olan ve 
başarıyı düşüren 
yoğun kaygı"ya 
dendiğini dile getiren 
Doç. Dr. Güz, başarı 
için kaygının ne az 
ne de çok olması 
gerektiğini dile getir
di. Doç. Dr. Hatice 
Güz, kaygının, kişinin 
bir uyaranla karşı 
karşıya kaldığında 
yaşadığı bedensel; 
duygusal ve zihinsel 
değişimlerle 
kendini gösteren bir 
uyarılmıştık durumu 
olduğunu ifade 
ederek, "Kaygının hiç 
olmadığı durumlarda 
kişi tamamen boş 
verebilir ve başarıya 
ulaşamayabilir.
Bu nedenle başarı 
için kaygının ne az 
ne de çok olması 
gerekmektedir. Sınav 
kaygısı endişe ve 
yoğun duygulanım 
olarak iki boyutta 
incelenebilir.
'Sınavda başarılı ola
mayacağım', 'sınav

sonunda her şey 
berbat olacak', 
'evdekilerin yüzüne 
nasıl bakarım', 
'herkes benim için ne 
diyecek', 'diğer
lerinden zekam daha 
geri' gibi olmadık 
düşünceler kişide 
yoğun endişeler mey
dana getirir. Bunun 
yansıması olarak da 
kişinin duygulanımı 
değişir. Gerçeklik 
hissinin kaybolması, 
kontrolün kaybedile
ceği hissi, huzursuz 
luk, güvensizlik, 
çaresizlik, öfke, 
kızgınlık, ümitsizlik, 
hayal kırıklığı, 
mutsuzluk yaşar. 
Fiziksel belirtiler 
olarak da kalp çarpın
tısı, hızlı nefes ahp- 
verme, nefes darlığı, 
terleme veya titreme, 
mide şikayetleri, 
karın ağrısı, ishal- 
kabızlık, baş ağrısı, 
baş dönmesi, uyku 
bozukluğu, konsant 
rasyon bozuklukları, 
yorgunluk belirtileri, 
yeme alışkanlıkların
da değişme 
gözlenir" dedi.
Sınav kaygısının 
görülme nedenleri 
hakkında da bilgi 
veren Doç. Dr. Güz, 
"Kötü çalışma 
alışkanlıkları, yüksek 
beklenti düzeyi, 
mükemmeliyetçi yak
laşım içinde olma, 
hedefin belirsizliği, 
görev ve sorumluluk
larını erteleme eğili
minde olanlarda 
sınav kaygısı daha 
fazla görülür. Ayrıca 
kendine güvensizlik, 
karamsarlık, ailenin 
yanlış tutumları, daha 
önce yaşanmış 
başarısızlıkların 
tekrarlanabileceği 
endişesi, arkadaş 
çevresinin olumsuz 
etkileri, öğrencinin 
önünde başarılı bir 
örnek olmaması, aile

den kalıtım yoluyla 
getirilen davranışlar 
gibi birçok neden 
daha eklenebilir" 
diye konuştu. Sınav 
kaygısıyla baş ede
bilmek için her şey
den önce kaygının 
kaynağının bulun
ması gerektiğini vur
gulayan Hatice Güz, 
"Kendine güvensizlik 
mi, hedefin olmaması 
mı, ailenin tutumu 
mu?" gibi soruların 
kaygı taşıyan öğren
ciye sorulması 
gerektiğine değindi. 
Doç. Dr. Güz, "Daha 
sonra planlı çalışma 
programı hazırlan
malı ve gerçekçi , 
hedefler seçilmeli. 
Planını uygulamayı 
başarabildiğini 
görünce kişinin 
kendine güveni gele
cek, iş yapabilme 
becerisi gelişecektir. 
Kendine güvenin 
gelmesi ise kaygıyı 
azaltacaktır" şeklinde 
konuştu. Kendine 
güven duygusu 
kaygıyı azalttığına 
göre; bu duyguyu 
geliştirici etkinliklere 
yönelinmesinin öne
mine değinen Dqç. 
Dr. Güz, şunları 
söyledi:
"Sınava girecek 
öğrenciler eskiden 
başarılı olduğu etkin
likleri hatırlamalı, 
bunu tekrar yapabile
ceğine kendisini 
inandırmalıdır.
Gerçekçi olmak çok 
önemlidir. Gerçekçi 
olunmazsa hedefe 
yönelik yetersiz çalış
malar güvenini kıra

cak, kendini becerik
siz hissetmesine yol 
açacaktır. Öyleyse 
kendini iyi tanıma|ı, 
kapasitesini iyi belir
lemeli, bunun için de 
destek almalıdır. 
Olumsuz düşünceler 
olumlularla yer 
değiştirilmelidir. 
Kendine kendisi 
gibi olan, çalışkan 
arkadaşlardan oluşan 
bir grup kurmalı veya 
böyle bir grubun 
içinde yer almalıdır. 
Ders dışında da ken
dini rahatlatacak 
müzik, spor gibi 
etkinliklere zaman 
ayırmalıdır. Ne aile ne 
de birey kendini 
başkalarıyla 
karşılaştırmamalıdır. 
Kendini kendisiyle 
karşılaştırmalıdır. 
Hepsinden önemlisi 
de sınavın her şey 
olmadığını, sınavı 
kazanmak kadar kay
betmenin de normal 
olduğunu düşün
melidir. Kendi 
kendine bu sorunları 
aşamayan bireyler 
profesyonel yardım 
almalıdır. Kaygının 
şiddetine göre 
psikoterapi veya ilaç 
tedavisi uygulanması 
gerekebilir. Bu nokta 
da diğer bir sorun da, 
halkırriızın psikiyatrik 
ilaçlara bakış açısının 
yanlış olmasıdır. 
Sınav kaygısı olan 
kişilerde ilaç seçimi 
yaparken dikkat, kon
santrasyon ve hafıza 
bozukluğu yapmaya
cak; hatta düzeltecek 
ilaç seçimleri yapıl 
dığı bilinmelidir.

ÇİZİYORUM
5 YAŞ

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

Barış Güler’in 
kaleminden

03.03.2006

Özgürüm Ben
Yırtık çorap, delik pabuç
Yol arşınlamakta özgürüm ben!

Kapı kapı dolaşıp
Avarelikle dalaşıp
Kuru simitle koklaşıp
Baş öne eğik, akşam eve gelmekte 

özgürüm ben!

Evde bir ana, bir kız, bir oğlan 
Toplan boş tencere önüne, 

öfkeyle yağlan
Heyt bre, Kırkpınar halt etmiş 
Hep altta kalmakta özgürüm ben!

Sıcaklık öte tarafta
Bu tarafta taş duvar sırıtıyor 
Milyonların karşısında 
Ballı kalede, yüzünün derisi kalın 

birkaç kişi kırıtıyor
Yarını bekleyin!
Yarına hâl kalmadı
Ama bu gece, aç karnına
Çarşafsız yorgan altında titremekte 

özgürüm ben!

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ 

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

TSK ELELE VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL

Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36 
web: www.elele.org.tr

‘Gemlik Körfez’ 
internette

www. g em I i kko rfez 
gazetesi.com 

adresini tıklayın

Yol yürüdüm mü, cop yemede 
Ağzımı, kalemin ucunu açtım mı, 

dört duvarda misafirf!) edilmede
Bozkırda koyun gibi güdülmede 
Kimileri tokluktan geğirirken, açlıktan 

gebermekte özgürüm ben!

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ez ABONE ÖLDÜNÜZ Nü?
ABONEOLUNOKUyUNOKÜTÜN

http://www.elele.org.tr
gazetesi.com
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HtSil hiSİliH Milli MMZ?
Özellikle soğuk 
kış günlerinde sıcak 
içecek olarak tüketilen 
ıhlamurun insan 
sağlığına birçok 
faydası 
bulunuyor.
Türkiye'de Marmara 
ve Doğu Karadeniz 
bölgelerinde bol mik
tarda yetişen ıhlamu
run çiçek, yaprak, 
kabuk ve ağacından 
faydalanılıyor. Zira, 
hoş kokulu bir bitki 
olan ıhlamur, aynı 
zamanda iyi bir ev 
ilacı olma özelliği 
taşıyor.
Kurutulmuş ıhlamur 
yaprakları ve çiçekleri 
kaynatılarak elde 
edilen içecek sinirleri 
yatıştırıyor, bağırsak 
kurdunu düşürüyor, 
gaz sancısını gideri 
yor, öksürüğü kesiyor, 
damar tıkanıklığının 
açılmasında etkili 
oluyor, gribi iyileştiri 
•yöT, Thîdfe üşüıTTıeSı v& 
uykusuzluk sorun
larını ortadan kaldın 

.yor. Ihlamur ayrıca 
idrar söktürücü, ter
letici, yatıştırıcı, göğüs 
yumuşatıcı özelliklere 
de sahip bulunuyor. 
Ihlamur çiçeği, balla 
karıştırılıp içildiğinde 
mide ülserine iyi gel

to dede ılwa

menin yanı sıra kan 
dolaşımını düzen
lerken, bir miktar 
kekik, nane ve rezene 
katılıp kaynatılarak 
içildiğinde hem mide 
yanmalarına hem de 
kusma türü rahatsız 
hklara iyi geliyor. 
Kaynatırken az 
miktarda karanfil 
atmak ise. ıhlamurun 
sakinleştirici etkisini 
arttırıyor.
İçinde uçucu yağ, 
tanen, şeker, reçine, 
enzimler, C ve P vita
minleri bulunan ıhla
mur tek başına kay
natılıp içildiğinde, 
mide şikayeti olanların 
hazımsızlık sorununu 
gideriyor. Migrene iyi 
geldiği bilinen, kan. 
dolaşımını düzenleyen 
ıhlamurdan, kabızlığı 
gidermek için de 
yararlanabiliniyor.

Krampları önlemek 
için de iyi bir ev ilaCı 
olan ıhlamur, sabah 
aç karnına içilmeye 
devam edildiği 
takdirde, zayıflamak 
isteyenlere bu husus
ta yardımcı oluyor. 
Grip ve nezle gibi 
hastalıklarda ise ıhla
mur, sadece terlemeyi 
sağlayarak değil, 
aynı zamanda 
vücudun direncini art
tırarak tedaviye 
yardımcı oluyor. 
Öte yandan, ıhlamur
dan güzelleşmek için 
de faydalanılıyor. Göz 
çapaklanmalarına 
karşı kaynamış ıhla
murla yapılan kom
pres, aynı zamanda 
gözleri de dinlendin 
ydr. Ciltteki lekelere 
de kaynatılmış ıhlamur 
sürüldüğünde 
faydası görülüyor.

Genetik hastalıklar, 
aile bireylerinin bir
birlerini genlerle 
aktardıkları hastalık
lardır. Gen biliminde
ki gelişmeler 
sayesinde genetik 
hastalıkları daha 
ra|ıat tespit edilmek
te ve gerektiğinde 
genlerden bu 
hastalıklar 
ayıklanmaktadır. 
Tek Gen Hastalıkları 
Tek bir gende mey
dana gelen bozukluk 
sonucu (mutasyon) 
ortaya çikan tedavisi 
hemen hemen 
imkansız kalıtsal 
hastalıklar grubudur. 
Günümüzde toplum
da sık görülen 
Akdeniz Anemisi, 
herpofili gibi kan 
hastalıklarının; Kistik 
Fibrozis, fenilke- 
tonüri gibi metabolik 
hastalıkların; 
Duchenne Müsküler 
Diştrofi gibi kas 
hastalıklarının; Ailevi 
Akdeniz Ateşi (FMF), 
doğumsal işitme 
kaybı gibi spesifik 
hastalıkların taşıyıcı 
taramaları ve 
doğumöncesi tanıları 
yapılabilmektedir.. 
Kromozomal 
Hastalıklar 
Kromozomlardaki 
sayısal (Down 
Sendromu, Trizomi

18 ve Trizomi 13 ) ve 
yapısal (delesyonlar 
ya da duplikasyon- 
lar) değişiklikler . 
sonucu ortaya çikan 
genetik hastalık
lardır. Genellikle spo- 
radik olarak görülür
ler. Pek küçük bir 
bölümü ailevi özellik 
gösterir. Herhangi bir 
yapışal kromozom 
anomalisini dengeli 
olarak taşiyan kişinin 
çocuklarinda kromo
zomal düzensizliğe 
bağlı ağır sendrom- 
lar görülebilir. Bu 
ailelere genetik 
danışma verilmesi, 
uygun genetik analiz
lerin yapılması 
sağlıklı çocuk sahibi 
olabilmelerini sağlar. 
Multifaktöryel 
Hastalıklar
Bir çok küçük etkili 
genin çevreyle 

etkileşmeleri sonucu 
yaşamın herhangi bir 
döneminde ortaya 
çikan hastalıklardır. 
Bu gruptaki hastalık
lar toplumda yaygın 
olarak görülür.
Bu hastalıklar arasın
da yarık damak ve 
dudak gibi doğuştan 
olan ya da diabet ve 
şizofreni gibi son
radan ortaya çikan 
hastalıklar yer alır. 
Edinsel Somatik 
Genetik Hastalıklar 
Somatik hücrelerde 
yaşamın ileri 
dönemlerinde 
gerçekleşen 
mutasyonlar sonucu 
ortaya çikan ve 
kalıtsal olmayan 
hastalıklar yer 
alırlar. Bu hastalık
ların en yaygın olanı 
kalıtsal olmayan 
kanserlerdir.

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 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. 51314 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10' 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 4521 -115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
4 MART 2006 CUMARTESİ 

ONUR ECZANESİ 
5 MART 2006 PAZAR 

İNCİ ECZANESİ

, YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2375 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ISıırt çete operasyonu
Bursa ve İstanbul emniyet müdürlüklerinin 

ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, 
çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 30 kişinin 

gözaltına alındığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
20 gün önce 
3 kişinin ölümüyle 
sonuçlanan bir 
oto galerinin kurşun
lanması olayının da 
aralarında bulun
duğu, adları çok 
sayıda suça karıştık
ları öne sürülen 
bir organize suç 
örgütünün 
mensuplarını 
takibe aldı.
Bursa kent merkezi 
ve İstanbul'da 
düzenlenen 
operasyonlarda,

30 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. 
Çok sayıda 
silahla birlikte 
yakalandıkları 
bildirilen 
zanlıların,

Kaçakçılık ve 
Organize 
Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ndeki 
sorgulamalarının 
sürdüğü kaydedildi.

Bursa’da
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
kanlı olay, önceki 
gece Yeni Yalova 
Yolu'ndaki bir 
restaurantta 
meydana geldi. 
37 yaşındaki İsmail 
Gülen gittiği 
Beşyol Kavşağı 
yakınlarındaki bir 
restaurantta alkol 
almaya başladı. 
Ancak geçe geç 
saatlerde İsmail 
Gülen, restaurantta 
çalışan bir görevli ile 
tartışmaya başladı. 
Çıkan tartışmada, 
İsmail Gülen 
başından vurularak

İntihar
"155 Polis İmdat" . 
hattını arayarak bir 
yakının intihar etmek 
için Setbaşı 
Köprüsü'ne gittiğini 
söylemesi üzerine 
ekipler alarma geçti. 
Edinilen bilgiye göre, 
dün saat 14.30 
şıralarında "155 Polis 
İmdat" hattını arayan 
bir kişi, 40 yaşlarında 
ye adının H.D. oldu 
ğunu söylediği bir

restaurantta cinayet
öldürüldü.
Olayın ardından 
harekete geçen polis 
ekipleri, cinayeti 
işlediği gerekçesiyle 
Talat K. (31) isimli 
kişiyi gözaltına aldı. 
Talat K.'nin ilk 
ifadesinde İsmail 
Gülen'in kendisinden 
para istemesi üzerine 
öldürdüğünü öne 
sürdü. Ancak şüpheli 
bir süre sonra da 
cinayeti kendisinin 
işlemediğini iddia 
etti. Polis ekipleri 
Talat K.'nin verdiği 
çelişkili ifadelerin 
ardından soruştur
mayı derinleştirdi. 
Talat K.'nin

alarmı
yakının psikolojik 
bunalım yaşadığını 
ve kendisini arayarak 
"Setbaşı Köprüsü'n 
den atlayacağım" 
dedikten sonra tele
fonu kapattığını 
belirtti. Bu gelişme 
üzerine çok sayıda 
ekip, telsiz anonsu ile 
Setbaşı Köprü sü'ne 
yönlendirildi. Ekipler 
söz konusu köprüye 
giderek önlem alır 

başkasının işlediği 
cinayeti üstlenme 
ihtimalini de değer
lendiren polis ekip
leri, cinayette kul
lanılan ruhsatsız 
silahın da kime ait 
olduğunu belirlem
eye çalışıyor. 
Bu arada polis ekip
leri, olay anında 
restaurantta bulunan 
kişilerin de ifadesine 
başvurdu. Ancak 
cinayete tetiğe kimin 
dokunduğu konusun
da net bir bilgiye 
ulaşılamadı. Olayla 
ilgili soruşturmanın 
çok yönlü olarak 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

ken, her ihtimale 
karşın 112 Acil Servis 
ekibi de olay yerine 
çağrıldı. Polisin ve 
sağlık görevlilerin 
tedbir aldığını gören 
vatandaşlar da 
şaşkın bakışlarla ne 
olup bittiğini anla- ü 
maya çalıştı. Ancak 
yaklaşık 1.5 saatlik 
bekleyişe rağmen 
Setbaşı Köprüsü'ne 
kimsenin gelmemesi 
üzerine polis ekipleri 
normale döndü.

Sebahattin DOKSANBIR

Dıı«l/>DOGALGAZBuderus K0UBj
KAZAN
KALORİFER TESİSATI( ISISAN ) KLİMA

----------- havalahdirma
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

YETKİLİ BAYİİ

DOGALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Belediyece jet sözleşme
Gemlik Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında başlayan Toplu Sözleşme görüşmesi, dün ilk oturumda anlaşmayla 
sonuçlandı. 100 işçiyi kapsayan görüşme sonunda taraflar ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yine yüzde 5 zamda anlaşmaya
varırlarken, zammın sosyal haklara da yansıyacağı öğrenildi Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 12’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZET
GEMLİK ÖSS’de adaylara 

kolaylık tanındı
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

6 Mart 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Y Kr. (250.000 TL.)

ÖSS kimliklerini sınava kısa bir 
süre kala kaybeden adaylar, artık 
sınava alınmama korkusu yaşamaya
cağı ve adayların, sınav kimliklerini 
yeniden çıkarabilmek için Ankara'ya 
gitmelerine de gerek kalmayacağı 
açıklandı. Haberi sayfa 7’de

Belediye binasında ayrılan bir odada bayanlar iğne oyasının püf noktalarını öğreniyor

İğne oyası Umurbey’de işleniyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Umurbey’de açılan 
iğne oyası kursuna katılan bayanlar, el emeği göz nuru ile işledikleri 
birbirinden güzel işlemeler ile yarışmalara katılmak istediklerini 
belirterek, iddialı konuştular. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 3’de

jet sözleşme
Dün bir dostumuzun daveti üzerine 

Uludağ’a gittik.
Serap ve Barış da benimleydi.
Yazdan kalma bir pazar günün erken 

saatinde yola çıktık.
Arkadaşımın belirttiğine göre geç 

kalındığında dağa çıkmada zorluk çekiliyor- 
muş.

Trafik yoğunluğu nedeniyle saatler alıyor
muş yol.

Sorunsuz vardık Uludağ’a.
Ben, uzun yıllardır Uludağ’ı görmemiştim.
Barış ilk kez görüyordu dağı..
Aramızda en heyecanlımız da oydu.
Bizi götüren arkadaşlarımız, dağın eski 

kurtlarıydı.
Kayak kıyafetlerini giymişler, kayaklarını 

da araçlarına bağlamışlardı.
Biz ise kışlıklarlaydık.
Parlayan güneşin altına uzanan beyaz 

örtülü izledik gün boyu.
Uludağ cıvıl çıvıldı. Biz sudan çıkmış balık 

gibi karların içinde baka kalırken, dostlar çok
tan telesiye binmiş ve kaymaya başlamışlardı.

Barış’ın ısrarlarını kıramayıp bir kayak 
kiraladık ve gün boyu onun peşinden koştuk.

Öğle saatlerinde çalan telefondaki ses 
Seyfetin Şekersöz’dü. “Belediye de toplu 
sözleşme var onu izleceğim, gazete ye koy
alım” dedi. Tamam dedim.

Bir saat sonra aradı.
“Sözleşme jet hızıyla sonuçlandı, iki taraf 

da memnun” dedi. Şaşırdım.
Başkan Turgut bazen insanları şaşırtıyor.
Aylar süren oyalamadan sonra bir saatte iş 

bitecektiyse, neden 3 aydır iş sürücemede 
bırakıldı. Anlamak mümkün değil.

Umurbey Belediye binasında ayrılan odada biraraya gelerek, iğne oyası yapan Umurbey’li 
bayanları ziyaret eden Yeniköy Belediye Başkanı İbrahim Çelikten ve Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, yapılan iğne oyalarına hayran kalarak, bayanları kutladılar.

İlk maçımızı rahat kazandık Gemlikspor 3 • S.H.Ç.E.K. • 1 

Genüikspor fırtna gibi esti
Birinci amatör küme 4. grupta mücadele 
eden Gemlikspor, kendi sahasında 
S.H.Ç.E.K ile yaptığı karşılaşmadan galip 
ayrıldı. Maçı 3-1 bitiren Gemliksporlu 
gençlere DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel 
ve ANAP İlçe Başkanı Ferhat Kurt 
destek verdi. Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Kolay Gelsin...
İnsanoğlunu tatmin etmek zordur. Çok 

zordur. Mevcutla yetinmez, hep fazlasını 
ister. Gözü normalde değil de hep noksan 
aramadadır. Noksanını bulduğunda eleştirir 
de eleştirir. Gel sen yap, düzelt, 
düşündüğünü uygula denildiğinde binbir 
dereden su getirir, kendince bir mazaret 
bulur. Sonra noksanı hatayı dile getirmekle 
kendini bir üstün görür. Bilgili, akıllı, görül
sün, bilinsin özlemi içindedir. Takdir edilsin, 
övülsün ister.

Oysa eleştiri hakkı teslim etmektir. 
Eğrisini, doğrusunu göstermektir.

Noksanı tamamlatmak iyiye yön
lendirmek, iyiyi takdir edip, daha iyilerini, 
daha güzelinin yapılabilmesi için gayret ver
mek, teşvik etmek, uyarmak demektir.

İlçenin temizlik işlerinin ORTEM Temizlik 
Firmasınca yüklenilmesi sonrası ilçe ana 
cadde ve sokaklarının temizliği dikkat çeki 
yor. Caddeler, sokaklar tertemiz. Göze batan 
çer çöp ve herhangi bir olumsuz görüntü 
yok.

ORTEM Temizlik Firması elemanları kar 
altında, yağmur altında görevlerini bir 
hakkın yapma uğraşı veriyor.

Sabah ezanlarından gecenin geç saatle 
rine kadar kara, yağmura aldırmadan şehri 
temizleme ve temiz tutma için canla başla 
çalışıyorlar.

Şimdi, bunları yazıyorum ya. Yediğim 
ekmek gibi biliyorum. “Hadi canım, 
Başbakan gelecek diye, şehir temiz göste 
rilsin, görülsün diye idi o çaba” diyenler 

| vardır.
Sayın Başbakan, 18 Şubat günü geldiler 

Gemlik’e.
ORTEM Temizlik firması,' yılbaşından 

itibaren yüklendi ilçenin temizlik işlerini.
Devamlı ve şiddetli kar yağışlarına rağ

men vatandaşlar, araçlar rahat yürüsün diye 
karlar kürendi. Tretuarlarda biriken sular 
süpürüldü. Devamlı mıntıka temizliği yapıldı. 
Caddeler, araçlarla yıkandı.

Başbakanın gelişinin gösterilen gayrette 
payı yok mudur? Vardır şüphesiz. ORTEM’i 
biraz daha gayretli kılmıştır. Ama görülüyor 
ki; hizmet sunuluşu aynı gayretle yapılıyor.

İlçeyi temizleme, temizliği devamlı kılma, 
çöpleri kimşieyi.-rahatsız etmeden kokuştur- | 

I madan toplama görevi bı hakkında yapılıyor 1
İyi hizmet verenler tabiidir ki; takdir bek-: 

ler. Haklarıdır. O nedenle takdir ediyorum.
ORTEM Temizlik şirketinin görevlerinin 

ilk ayları. Sonra işler gevşer, görev tavsar 
ise; o zaman kendilerini uyarır. En acı şe 
kilde eleştiririz. Görevinizi layık! ile yapınız 
deriz. Haklarımızı helal etmeyeceğimizi de 
söyleriz.

Şu ana kadar iyi görev yaptıklarını 
gördüğüm ORTEM Temizlik şirketi yönetici
lerini, iyi elemanlar çalıştırdıkları için kutlu 
yorum.

Çalışanların gayretli çalışmalarını takdirle 
karşılıyorum. Aldıkları ücreti hak ettiklerine 
inanıyorum. İşvereninin kendilerine daha iyi 
şartlar tanıyacaklarını umuyorum.

Bir vatandaş olarak hakkı teslim ediyor, 
takdirlerimi sunuyorum.

Zor şartlar altında vatandaşıma hizmet 
gayreti içinde olan ORTEM çalışanlarına 
başarılar ve sağlıklar diliyorum.

Kolay Gelsin!.
Hepinize selam olsun.!

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

“2111» OKUYUN OKUTUN

..Gemlik Paşa Otel yakında hizmete açılacak.

3 yıldızlı otele kavuşuyoruz
istiklal Caddesi’nde yapımı bir yıldır sürdürülen 54 yataklı Gemlik Paşa Oteli tamamlandı.

Kadri GÜLER

İstiklal Caddesi’nde 
bulunan eski banka 
binasını baştan 
aşağıya yeniden otel 
olarak inşaa eden 
Paşa Ağdemir, 
bir yıl süren inşaat 
çalışmalarının 
tamamlandığını 
ve otelin 
açılışa hazır hale 
getirildiğini söyledi. 
İnşaat süresince 
üç ay temel 
güçlendirmesi ve 
beton duvarlarla 
binayı yeniden 
yarattıklarını 
belirten Ağdemir, 
Bursa ilçelerinin 
eri güzel otelini 
yaptıklarını, Turizm 
Bakanlığı’ndan da 
3 yıldız aldıklarını 
söyledi.
HERŞEY VAR 
5 katta 54 yatak 
kapasitesi bulanan 
Gemlik Paşa 
Hotel’in her 
odasında merkezi 
ısıtma klima, 
mini bar, 
televizyon, 
internet bağlantı 
sistemi, banyo-wc, 
telefon bulunuyor. 
Kartlı sistemle 
açılan kapıları ve 
elektrik sistemi de 
bulunan otelin 
temizlik çalış
malarının yapıldığını 
bildiren Paşa 
Ağdemir, 
"Bakanlıktan

çalışma ruhsatını da 
aldığımız otelimizin 
personeli şu anda 
kurs görmektedir.
Gemlik’e yakışır 
bir otel yaptırmanın 
huzurunu

yaşıyorum.
Gemlik'te eksikliği 
çekilen temiz 
ve modern 
bir otel artık var. 
Gemliklilerin 
misafirlerinin

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 * GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

Bursa'ya 
gitmelerine gerek 
kalmayacak." dedi. 
Ağdemir, otelin 
kısa bir süre 
sonra açılacağını 
söyledi.

2006 MODEL 
BMC MEGASTAR 

KAMYONETİM İLE 
İŞ ARIYORUM, j

GSM: (0.538) 266 09 95
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Belediye binasında ayrılan bir odada bayanlar iğne oyasının püf noktalarını öğreniyor

İğne oyası Umurbey’de işleniyor 
«Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Umurbey’de açılan 
iğne oyası kursuna katılan bayanlar, el emeği göz nuru ile işledikleri 
birbirinden güzel işlemeler ile yarışmalara katılmak istiyorlar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nün Umur 
bey'de açtığı el sanat
ları kursları devam 
ediyor. Kursa katılan 
kadınlar el emeği göz 
nuru işledikleri iğne 
oyası işlemeleri gören 
lerin dudaklarını 
uçuklatıyor.
Belediye binasında 
ayrılan odada bir 
araya gelen Umur 
bey'li bayanlar, HEM 
Usta Öğreticisi 
Tülay Narin'den 
işin püf noktalarını 
öğreniyorlar. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde HEM Merkezi 
Müdürü Kemal Çetin 
oğlu'nun başlattığı 
girişimler ile araların
da İtalya, Romanya ve 
Litvanya'nın bulun
duğu ortaklıkta Türk 
El sanatları içinde 
büyük yer bulan İğne 
Oyası Avrupa'ya 
tanıtılma anlaşması 
yapılmıştı.
Umurbey’de başlayan 
İğne Oyası kursuna 
devam eden bayanlar, 
işledikleri birbirinden 
güzel el sanatlarını 
meydana getirebil
menin sevincim 
yaşıyorlar.

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ile konuk Orhan 
gazi Yeniköy Belediye 
Başkanı İbrahim 
Çelikten, bayanların 
yaptığı işlemeleri 
çok beğendiler, 
beldelerinde bu tür 
kurslara talep olmadı 
ğı için açamamaktan 
yakınan Çelikten, iğne 
ile yapılan el sanat
larının muhteşem 
olduğunu dile getirdi.

reniköy Beledm 
Başkanı ibrafm 

ÇelikuM 
iğne oyaların* 

^Ljıayran kaldı

HEMkurslarına
Seyfettin ŞEKERSOZ 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
başlattığı Makine 
Nakışı kursları 
devam ediyor. 
Umurbey Belediye 
kurs merkezinde 
devam eden çalış
malarda kadınlara 
Makine Nakışı ve 
Kilim Dokuma 
öğretiliyor.
Beldede açılan 
kurslara büyük 
ilgi gösteren 
Umurbeyli kadınlar, 
makine Nakışı 
öğrenirken aynı 
zamanda Kilim 
dokumayı da 
öğreniyorlar.
HEM Uşta Öğreticisi 
İclal Eroğlu

nezaretinde haftanın 
iki günü kurs 
merkezinde toplanan 
Umurbeyli kadınlara 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler,

çalışmaları 
gezerek moral 
veriyor.
Yaz aylarında açıla
cak olan HEM 
sergilerine

hazırlanan Umurbeyli 
kadınlar en güzel 
el sanatlarını 
meydana getirmek 
için büyük uğraş 
veriyorlar.

YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
 www.ozcanvural.sayfasi.com

Yumurtayı tuzlu severim...
Bazen gazetelerde okuduğumuz haberler 

bir şamar gibi yüzümüze çarpıyor. Yaşadığımız 
her yanı kirli oyunlarla dolu, onur ve şerefin 
ayaklar altına alındığı, her şeyin para ile 
ölçüldüğü bu dünyada bunlar da oluyor mu 
diye hayretler içinde kalıyorum...

Ne taraftan kazıklanacağız, deve.yükü ile 
haksız mal kaldıranlar, bugün hangi yoldan 
gidiyorlar diye bakınırken yurt dışından, bazen 
de tek tük te olsa bizden böyle şaşırtıcı haber
ler duymam insanı biraz olsun rahatlandırıyor, 
moral veriyor, gençlere misal vereceğimiz 
hikayeler olarak biz yaşlılara geçmişte bunlara 
sık sık rastladığımız günleri hatırlatıyor..

Şimdi şu haberi okuyun da sizde şok olun...
İsveç'ti bir Milletvekili iki kadeh şarap içtik

ten sonra otomobili ile trafiğe çıkmış. Polis 
çevirmiş.. Millet vekili, dokunulmazlık, imtiyaz , 
ayrıcalık filan dinlemeden alkol metre ile üflet
mişler..

Sayın milletvekilim 60 promil alkollüsünüz..
10 promil fazlanız var.. Yasa gereği 

Ehliyetinize el koyuyoruz ...
Nüfusu Kadıköy kadar olan İsveç'in bir mil

letvekili bu olay üzerine.
“Ben milletvekiliyim. Topluma, oylarını 

aldığım kişilere örnek insan olmam gerekirken, 
suç işledim. Milletvekilliğinin onurunu, özelliği
ni taşıyamadım. Onursuzca yaşayacağıma 
Milletvekilliğinden istifa ediyorum” diye bir 
asalet sergilemiş istifa etmiş. Bizimkilere duyu
rulur.... (Anlayana sivri sinek az, anlamayana 
davul zurna az.)

İsveçliye bak.. Dön de bir de bizdekilere 
bak okurlar...

Bizde Maliye Bakanına bak !..
Oğluna bak ! Yediğin soyulmuş yumurtaya 

bak!
Bak bak ta sonra otur haline ağla...
Arkadaşım sana söylüyorum; Kefen bezinde 

KDV yüzde 18 . ( % 18 ),
Yediğin içtiğin bir çok şeyde KDV % 18.
Tuzda dahi KDV % 18.
Ama kabuksuz yumurtada bu oran % 18 

den % 8 indirilmiş.
Maliye bakanlığının son kararı ile, hatta sıvı 

yumurta parantez içine alınarak bilhassa 
dikkat çekilmiş..

Kabuksuz yumurta pazarının en büyüğü 
Maliye bakanı Unakıtan’ın oğlu..

Kuş gribi hastalığı çıkıpta yumurta 100 
kuruştan 10 kuruşa düşünce, bu fabrika 20 
milyon dolar yatırımla yapılmış. Tabii ki kredi 
meselesi..

Vergi indirimleri “sosyo -ekonomik neden
lerle” yapılır.. .

Yoksul, kimsesiz, işsiz, gelirsiz insanların 
yediği, içtiği, giydiği, barındığı, malların vergi
leri düşürülür ki bu garibanlar biraz nefes 
alsınlar diye...
Ben olaya yine de iyi yönlerinden yaklaşıyo
rum..

Acaba yoksul, işsiz, kimsesiz yumurta 
yesin diye mi yapıldı ?

Onların bu iyi niyetini hep kötüye yormak, 
dinimize sığar mı ?

Yalnız bir şeyi unutmuşlar gibime geliyor. ?
Fakir -fukara kabuksuz yumurta yesin diye 

düşünüldü ise, tuzda ki % 18 KDV vergi niçin 
unutuldu.?

Ben yumurtayı tuzlayarak yemeyi severim 
de... I

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Halkın Yükseliş Partisi Eczacılardan bilinçlendirme
kendini tanıtıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te yeni kurulan 
Halkın Yükseliş Partisi 
vatandaşa kendini 
tanıtmaya başladı.
İlahiyatçı Prof. Yaşar 
Nuri Öztürk'ün 
CHP'den ayrılarak 
kurduğu partinin 
Gemlik'te kuruluş 

aşamasını oluşturarak 
faaliyete geçen Gülen 
Bozacıoğlu ve ekibi, 
İskele Meydam’nda 
dağıttıkları broşürlerle 
partilerinin 
tanıtımını yapıyorlar. 
Vatandaşların kendi
lerine yönelttikleri 
değişik sorulara 
aydınlatıcı cevaplar 

veren Halkın Yükselişi 
Partisi üyeleri, 
vatandaşlardan 
büyük ilgi görüyorlar. 
Bir çok insanın ilgisini 
çeken ve yeni bir 
oluşumla kurulan 
Halkın Yükselişi 
Partisi, Genel 
Başkanları Yaşar N 
Öztürk'ün popüler 

olmasıyla da özellikle 
bayanların sıcak 
ilgisini çekiyor.
HYP Gemlik 
İlçe Kurucu 
Başkanı Gülen 
Bozacıoğlu, 
tanıtımla birlikte 
üye kayıtlarına da 
başladıklarını 
duyurdu.

Bursa Emek 
Platformu üyeleri, 
Sosyal Güvenlik ve 
Genel Sağlık Sigor 
tası Tasarısı'nı 
eczanelere astığı 
uyarı afişleriyle 
protesto etti. 
Bursa Emek 
Platformu temsilci
leri, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülen Sosyal 
Sigortalar, Genel 
Sağlık Sigortası Yasa 
Tasarısı'na karşı 
olduklarını söyledi. 
Platform adına açık
lama yapan Bursa 
Eczacılar Odası 
Başkanı Deniz İçer, 
eczane vitrinlerine 
uyarı afişleri asarak 
bu tasarıyı protesto 
ettiklerini ifade etti. 
Her kesimden 
çalışanın karşı 
çıkmasını istediği 
tasarıya Türk-İş, 
Hak-İş, DİSK, KESK, 
Kamu-Sen, Memur-

Şen, BASK, Türkiye 
İşçi Emeklileri 
Derneği, Tüm İşçi 
Emeklileri Derneği, 
Tüm Bağ-Kur Emek 
lileri Derneği, TMM 
OB , TBB, TTB, Türk 
Diş Hekimleri Birliği, 
Türk Eczacıları Bir 
liği, Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği ve 
TÜRMOD'un itiraz 
ettiğine dikkati çeken 
İçer, uygulamanın 
"sosyal güven(siz)lik, 
ve genel Sağlık 
(sizlik) sigortası” 
olacağını savundu. 
Sosyal Güvenlik sis
teminin tamamen 
değiştirileceğini 
savunan İçer, emek 
liliğin hak olmaktan 
çıkarılıp hayal haline 
geleceğini iddia etti. 
Tasarının emekli 
aylıklarını yarı yarıya 
düşüreceğini ileri 
süren İçer, tasarının 
yasalaşması halinde 
sağlık hizmetlerinin 
de parayla satın alı
nacağını kaydetti.



Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Birinci amatör küme 
4. grupta mücadele 
eden Gemlikspor, 
sahasında oynadığı 
ilk maçını 
rahat kazandı.
Geçtiğimiz hafta 
deplasmanda 
aldığı 1 puanla kendi 
seyircisi önüne 
çıkan Gemlikspor, 
maça gelen az 
sayıdaki seyircinin 
"Takım burada, 
başkan nerede” slo
ganıyla karşılaştı. 
Tribünde hiçbir 
Gemlikspor'lu 
yöneticinin bulun
maması taraftarı 
üzerken DYP İlçe 
Başkanı Faruk Güzel 
ile Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt takıma 
destek verdiler. 
Maça hızlı başlayan 
Gemlikspor, 10. 
dakikada Ahmet'le 
1-0 öne geçti. 
İkinci gol için rakip 
kaleye yüklenen 
Gemlikspor, 41. 
dakikada Sercan'la 
durumu 2-0 yaptı. 
İkinci golden sonra 
yakaladığı fırsatları 
değerlendiremeyen 
Gemlikspor, 
ilk yarının son 
saniyelerinde yediği 
golle devreyi 
2-1 önde bitirdi. 
İkinci yarının 
başlarında kaptan 
Arifin ikinci sarı

karttan gördüğü 
kırmızı kart ile 
sahada 10 kişi kalan 
Gemlikspor, 65. 
dakikada kazanılan 
penaltı atışında 
Ahm ’le durumu 
3-1 yaptı. 86. dakika
da rakip takımdan 
Zafer Ateş'in de 
kırmızı kart görme
siyle rahatlayan 
Gemlikspor, 
sahasındaki maçı 
3-1 kazanmayı bildi. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Sertan Bakan (4) 
Ferhat Kabaçahk (4) 
Mustafa Kılıç (5) 
GEMLİKSPOR : 
Murat (5) Muharrem 
(6) (Zafer 5) Fatih (6) 
İsmail (6) Serdar (8) 
Arif (5) Sercan (8) 
Emrah Balcı (8) 
Ahmet (8) Emrah 
Ayar (6) (Ümit 6) 
Dinçer (7) (Yusuf 7) 
S.H.Ç.E.K. : Ömer (3) 
(Zafer 5) Orhan (4) 
Ali (4) Volkan (4) 
Vedat (6) Uğur (4) 
(Zafer Ateş 5) 
Gökhan (5) Haşan 
(5) Ümit (5) Mithat (7) 
Mahir (4) (Ercan 4) 
GOLLER : Dk. 10-65 
Ahmet, Dk. 41 
Sercan (Gemlikspor) 
Dk. 45. Vedat 
(S.H.Ç.E.K.) 
KIRMIZI KART : Dk. 
52 Arif (Gemlik) Dk. 
86. Zafer Ateş 
(SHÇEK)
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Moğolistan Büyükelçiliğinden Bıırsa’ya ziyaret Kadına siyasi destek
Moğolistan 
Büyükelçisi Khalıun 
Panıdjunaı bugün 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili 
Recai Ekmekçi’yi 
Heykel Tarihi Binada 
ziyaret etti. Tanışma 
ve nezaket ziyareti 
sırasında ortak çalış
ma alternatifleri ve 
kültür hizmetleri 
konusuna da değinen 
Büyükelçi Khalıun 
Panıdjunaı, ikinci defa 
geldiği Bursa’nın tari
hi dokusu, mimari 
özelliği ve yeşil görün
tüsüyle Moğolistan’a 
çok benzediğini 
belirtti.
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Recai * 
Ekmekçi’ye Bursa ile 

Moğolistan’ın 
Dornogobi Şehri 
arasında “Kardeş 
Şehir” anlaşması için 
teklifte bulunan 
Büyükelçi Panıdjunaı, 
“Moğolistan’ın 
Türkiye de İstanbul ve 
İzmir de fahri kon
solosluğu var. 
Bursa’da da Fahri 
Konsolosluk kurmak 
için çalışmalara 
başladık” dedi. 
Dünyada uzun yıllar 
hüküm süren iki 
imparatorluktan 
birinin Moğol İmpara
torluğu diğerinin ise 
OsmanlI İmparator
luğu olduğunu 
belirten Büyükelçisi 
Panıdjunaı, “Uzun yıl
lara dayanan Türk-

Moğolistan dostluğu
nun kültür-sanat, iş ve 
ticaret alanları başta 
olmak üzere ilişkilerin 
hemen hemen her 
dalda gelişmesini 
istiyoruz” diye konuş
tu. Moğolistan’ın 
gelişiminde Bursa’nın 
çok önemli olduğunu 
kaydeden Büyükelçi, 
“Bursa’daki Uludağ 
Üniversitesinde 
yüzlerce Moğol genci 
okuyor ve gelişiyor. 
Bu gençlerimiz faiz
lerin yarının teminatı. 
Bu yüzden de 
Bursa’nın Moğul halkı 
için çok özel bir yeri 
var” şeklinde konuştu. 
Bu arada Büyükelçi 
Panıdjunaı, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’i ve Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili 

Recai Ekmekçi’yi bu 
yıl Moğolistan’ın 800. 
yılı kutlamaları nede 
niyle düzenlenecek 
etkinliklere katılmak 
üzere Moğolistan’a 
davet etti. Büyükelçi 
Khalıun Panıdjunaı’mn 
“Kardeş Şehir” anlaş
ması için teklifte 
bulunmasına teşekkür 
eden Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Recai 
Ekmekçi, “Ata 
diyarımız olan 
Moğolistan’a en kısa 
sürede ziyarette bulu
nacağız. Türkiye ve 
Moğolistan arasındaki 
örnek dostluğun daha 
uzun yıllar süreceğine 
inanıyorum. Türk ve 
Moğol halkı doğuştan 
kardeştir. Bizlere de 
bu kardeşliği pekiş 
tirmek düşer” dedi.

Doğru Yol Partisi 
(DYP) İl Başkanı 
Harun Akın, çağdaş 
Türk kadınının artık 
siyasette yerini 
alması gerektiğini, 
kadınların ülkeyi 
yönetmesi ve temsil 
etmesinde geç bile 
kalındığını söyledi. 
DYP İl Kadın 
Kolları'nın Akarsu 
Restaurant'ta düzen
lediği dayanışma 
yemeğine katılan 
Harun Akın, Türk 
siyasetinin kadına , 
ihtiyaç duyduğunu 
belirterek, ilk hede
flerinin kadınları 
örgütlemek olduğunu 
ifade etti. İl ve ilçe 
teşkilatlarından çok 
sayıda partiliyle bir 
araya gelen Akın, 
siyasetin malzemesi 
insan olduğuna 
dikkati çekerek, poli
tikanın da bir iddia işi 
olduğunu, inanılan 
davaya sonuna kadar 
sahip çıkılması gerek
tiğini vurguladı. 
Siyasete hep ciddi 
baktığını anlatan 
Akın, “Türkiye yüzde 
51. kadın nüfusuna 
sahip. Türkiye Büyük

Millet Meclisi'ndeki 
temsil edilme oran
larına baktığımızda 
ise bunu yüzdelemek 
zor görünüyor. Çağ
daş cumhuriyet 
kadınının artık ülkeyi 
yönetmesi ve temsil 
etmesi noktasında 
atağa geçmesi, teşvik 
edilmesi gerekiyor” 
dedi.
DYP İl Kadın Kolları 
Başkanı Müjgan 
Tatar, “Kadın ların ve 
erkeklerin aile 
hayatında, meslek 
hayatında ve 
siyasette eşit haklara 
sahip olması gerekir. 
Kadınların her alanda 
kendilerini geliştire
cekleri ve edinecek
leri politikalara önce
lik vermesinden 
yanayız. Ulu önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk, bir söylevin
de kadınları kaste 
derek, 'Mümkün 
müdür ki bir toplu 
mun yarısı topraklara 
zincirle bağlı kaldıkça 
diğer kısmı göklere 
yükselebilir?' diyerek 
kadının önemine 
dikkati çekmiştir” 
diye konuştu:

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & €l İlanı & Broşür

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok- Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tol : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) Sİ 3 35 05



6 Mart 2006 Pazartesi HABER Sl|yf»7

OSS’de adaylara 
kolaylık tanındı

ÖSS kimliklerini 
sınava kısa bir 
süre kala kaybeden 
adaylar, artık sınava 
alınmama korkusu 
yaşamayacak. 
Adayların, sınav 
kimliklerini yeniden 
çıkarabilmek için 
Ankara'ya 
gelmelerine de 
gerek kalmayacak. 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
"sınav belgesi 
olmadığı için sınava 
giremeyen aday 
kalmayacağım" 
açıkladı.
Yarımağan, bu yıldan 
itibaren, ÖSS'de 
adaylara kolaylık 
sağlamak için bir
takım kararlar aldık
larını, bunlardan 
birinin de sınava 
giriş ve kimlik 
belgesini sınava kısa 
bir süre kala kaybe
den, eline hala ulaş
mayan veya belgesi
ni koyduğu yeri 

' bulamayan adayları 
ilgilendirdiğini 
bildirdi.
Mevcut uygulamada 
sınava giriş ve kimlik 
belgesinin, sınav 
tarihinden bir hafta 
öncesine kadar 
ÖSYM'ye postayla 
başvurarak 
istenebildiğin!

kaydeden 
Yarımağan, ancak bir 
hafta kala adayın 
şahsen veya bir . 
yakını aracılığıyla bu 
belgeyi isteyebildiği- 
ni, kimlik belgesi 
sadece Ankara'da 
çıkarıldığı için de 
Ankara'ya gelmek 
zorunda kaldığını 
anlattı.
Belgesini sınav günü 
kaybeden adayların 
ise sınava giremedik
lerini ifade eden 
Yarımağan, "Benim 
tahminime göre her 
yıl, son dakika 
telaşıyla sınava giriş 
ve kimlik belgesini 
bulamayan veya 
kaybeden yaklaşık 
100 aday sınava 
giremiyor. Biz sınav 
belgesini kaybettiği 
için sınava gire
memeyi'ortadan 
kaldırıyoruz" dedi.

ÖSYM'nin Türkiye 
genelinde 150 sınav 
merkezi bulun
duğunu ifade eden 
Yarımağan, belgesini 
çıkarmak için başvu
racak adayların bilgi
lerinin, Ankara'daki 
merkezin denetimi 
altında adayın 
bulunduğu yerdeki 
sınav merkezine 
aktarılacağını 
kaydetti.
Yarımağan, ÖSS 
adaylarının ilk kez bu 
yıldan itibaren sınav 
esnasında "tuvalet 
izni" kullanmaya 
başlayacaklarını 
ifade ederek, bu 
amaçla sınavın 
yapılacağı her bina
da "bina denetim 
görevlisi" sıfatıyla 
bir kadın, bir erkek 
görevlendireceklerini 
bildirdi.

Öğretmenliğe ilk 
atamada 40 yaş sınırı
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
Öğretmenlerin 
Atama ve Yer 
Değiştirme 
Yönetmeliği, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Yönetmeliğe göre, 
öğretmenliğe ilk 
defa atanacaklar 
40 yaşından gün 
almamış olacak. 
Öğretmenlerin 
yer değiştirme 
talepleri norm 
kadro açığı ve 
hizmet puanı 
üstünlüğüne göre 
değerlendirilecek. 
Öğretmenlik kadro
larına Haziran- 
Eylül döneminde 
atama yapılabilecek. 
Ancak Bakanlıkça 
gerekli görüldüğü 
hallerde kadro 
imkanları ve ı 
htiyaç çerçevesinde 
bu dönem dışında da 
atama yapılabilecek. 
Atamalarda, 
öğretmenliğe 
ataması uygun 
görülmeyenler ile 
herhangi bir 
şekilde görevine 
son verilen veya 
meslekten

çıkarılanlardan bu 
işlemin durdurul
masına ya da 
iptaline ilişkin olarak 
haklarında yargı 
kararı verilenlere, 
sağlık nedeniyle 
öğretmenlik dışında 
başka bir göreve 
atananlardan 
gerekli sağlık 
şartlarını yeniden 
kazananlara, 
öğretmenlik görevine 
ilk defa atanmak 
isteyenler, görevden 
çekilen veya çekilmiş 
sayılanlardan tekrar 
öğretmenliğe dön
mek isteyenlere, 
daha önce öğretmen
lik görevinde bulun
muş olup da halen 
başka görevde bulu
nanlardan tekrar 
öğretmenliğe dön
mek isteyenlere 
öncelik verilecek

Öğretmenlik için 
başvuracaklarda 
aranacak şartlar 
Bakanlıkça 
hazırlanacak 
kılavuzda 
belirlenecek. 
İlk defa öğretmen 
olacaklar öğrenimleri 
süresince en az 3 
kredilik bilgisayar 
eğitimi alacaklar 
veya bakanlık onaylı 
bilgisayar kullanım 
belgesine 
sahip olacaklar 
Bedensel Engeli 
Değerlendirme 
Komisyonu'nca 
değerlendirmeye 
alınan öğretmenler
den özel yaşamında 
desteğe ihtiyacı 
olduğu belirtilenler, 
eşi şehit olanlar, 
zorunlu çalışma 
yükümlülüğünden 
muaf tutulacak.

Eğitim çalışanları Çelik’ten memnun değil
Türk Eğitim Sen 
tarafından, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
icraatlarının değer
lendirmek amacıyla 
internet aracılığıyla 
yapılan ankette, 
eğitim çalışanlarının 
Milli Eğitim 
Bakanlığından 
memnun olmadıkları 
ortaya çıktı.
Türk Eğitim-Sen, 
Milli Eğitim Bakanı 

■ | Hüseyin Çelik'in 
İcraatlarını değer
lendirmek amacıyla 

, Internet aracılığı bir 
anket gerçekleştirdi. 
Eğitim çalışanları, 
Bakan Çelik dönemi
nin milli eğitim ve 
çalışanlar açısından 
nasıl bir dönem 
olduğunu değer
lendirdi. Ankete 
katılan 5 bin 585 
kişinin 4 bin 20'si, 

yani yüzde 70.98’i 
Bakan Çelik dönemi
ni "çok kötü" olarak 
değerlendirirken, 
yüzde 8.79'u hiçbir 
şeyin değişmediği 
görüşünde birleşti. 
Bakan Çelik dönemi
nin "çok iyi" 
olduğunu düşünenler 
ise yüzde 8.24 
düzeyinde kaldı.
Ankette, "Milli Eğitim 
Bakanlığı, siyasi ve 
yandaş kayırmacılığı 
yapıyor mu?" 
sorusuna, toplam 2 
bin 756 kişi cevap 
verdi. Bakanlık siyasi 
ve yandaş kayırma
cılığı "çok yapıyor" 
diyenlerin oranı 
yüzde 79, "az yapı 
yor" diyenlerin oranı 
yüzde 7, "yapmıyor" 
diyenlerin oranı ise 
yüzde 13 olarak 
gerçekleşti.

Ankette, 
"Bakan 
Çelik'in 
demokra 
tikliği 
hakkında 
ne düşü 
nüyor- 
sunuz?" 
sorusuna, 
ankete 
katılan- * 
ların 
yüzde 
63'ü "ne olduğu belli 
değil" derken, yüzde 
25'i "demokratik 
değil", yüzdeH'i ise 
"demokratik" 
cevabını verdi. 
Hükümetin özel 
okullara verdiği 
destek hakkında ne 
düşündüklerinin 
sorulması üzerine, 
ankete katılanların 
yüzde 55'i "zararlı", 
yüzde 30'u "faydalı",

yüzde 13'ü ise "hiçbir 
katkı sağlamaz" ceva 
bini verdi. Ankete 
katılanlar, "Yeni 
müfredat prog ram
ları, Türk Milli 
Eğitimi'nin yapısına 
uygun mu, beklenti
leri karşılıyor mu?" 
sorusuna, toplam 
993 kişi cevap verdi. 
Bunların yüzde 68'i 
"hayır" derken, yüz 
de 20'si "evet" dedi.

KPSS’nin geçerlilik 
süresi uzatıldı

Kamu Görevlerine 
İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkındaki 
Yönetmelik'te 
değişiklik yapıldı. 
Değişiklikle, kamu 
kurum ve kuruluşları, 
kanunlarda ya da 
kanunların bu 
konuya dair 
düzenleme yetkisi 
öngördüğü tüzük 
ve yönetmeliklerde 
yer alan özel 
hükümler haricinde, 
merkezi yerleştirme 
yapılmasını

talep edecekleri 
kadro ve 
pozisyonlar için 
yaş sınırı tespit 
edemeyecekler. 
Aynı yönetmeliğe 
eklenen geçici 
madde ile 10-11 
Temmuz 2004 
tarihinde yapılan 
2004 KPSS 
sonuçlarının 
geçerlilik süresi, 
2006 yılında 
yapılacak KPSS'lerin 
sonuçlarının 
geçerlilik süresi 
kadar uzatıldı.
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“Sonulları birer birer aşacağız” AK Parti kampa girecek
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'de sıkıntıların 
azalmaya başladığını 
belirterek, "Yavaş 
yavaş artık bütün 
sökükleri dikecek ve 
sorunları da birer 
birer aşacağız" dedi. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nce yap
tırılan 20 kavşak ve 
yolun toplu açılışı, 20 
kavşak ve yolun da 
toplu temel atma 
töreni, Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi 
Sarayı'nda yapıldı. 
Başbakan Erdoğan, 
törende konuşma yap
mak üzere kürsüye, 
salondakilerin 
"Başbakanın kralı 
Kasımpaşah", 
"Beyoğlu seninle 
gurur duyuyor" slo
ganları eşliğinde çıktı. 
Erdoğan, 20 açılış, 20 
de temel atma töreni 
gerçekleştirileceğini 
ifade ederek, bunların 
hepsine yetişmenin 
mümkünolmadığını

I vurguladı.
' İstanbul'un bunlara 
• çok ama çok şiddetle 

ihtiyacı olduğunu 
herkesin bildiğini 
anlatan Erdoğan, 
İstanbul'un bugün en 
önemli sorununun 
ulaşım olduğuna 
dikkat çekti.
Yöneticilerin 
görevinin ülke 
genelinde ulaşım 
altyapısını gerek oto
mobiller bazında, 
gerekse toplu taşıma

3*

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

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 

Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik. Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta işlemlfri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021

%

bazında en ideal şe 
kilde çözmek oldu 
ğunu belirten Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"Bizim bu konuda 
bahane üretme lük
sümüz yoktur, göre
vimiz vardır" dedi 
"İstanbul'un, bizim 
bıraktığımız yerden 
tekrar yola koyul
duğunu görmek şah
sen benim için ayrı bir 
mutluluk" diyen 
Erdoğan, İstanbul'un, 
trafik sorununda da 
atılacak bu adımlarla 
rahatlayarak en yük
sek standartlara 
kavuşacağını bildirdi. 
Erdoğan, "Türkiye, 
siyaseti ve ekono 
misiyle, doğusuyla, 
batısıyla yeni bir 
bahar ve yeni bir taze
lenme yaşamaktadır. 
Büyüme hızımız 
istikrar kazanılarak 
artmaya devam 
etmektedir. Enflas 
yonda dizginlenme 
aynen devam ediyor. 
İhracat rakamlarımız, 
rekor seviyede artarak 
umut verici noktalara 
gelmiştir. Bütün sek
törlerde, ekonomide 
yaşanan bu canlan

manın müspet etkileri
ni görmeye başladık" 
diye konuştu.
Ülkenin bazı sıkıntıları 
da bulunduğunu dile 
getiren Erdoğan, küre
sel dalgalanmaların 
ulusal ekonomileri 
ciddi şekilde etkilediği 
zor bir dönemden 
geçildiğini söyledi. 
Türk ekonomisinin, 
dünya çapındaki bu 
gidişe rağmen tüm 
göstergeleriyle olumlu 
seyreden nadir 
ekonomilerden biri 
olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, "Sıkıntılar 
azalmaya başladı. 
Yavaş yavaş artık 
bütün sökükleri dike
cek ve sorunları da 
birer birer aşacağız" 
dedi.
Başbakan Erdoğan, 
"Hasat mevsimi yak
laştı. Türkiye için artık 
bahar yakındır.
Güç ve ilhamımızı 
sizlerin yüce gönül
lerinizden, alın teriniz
den, ülkeyi ayakta tut
mak için verdiğiniz 
fedakarca mücadele
den aldığımızı 
bilmenizi istiyoruz" 
diye konuştu.

AK Parti, 10 Mart 
Cuma günü 
Kızılcahamam'da 
kampa girecek. 
Genel Başkan Recep 
Tayip Erdoğan'ın 
başkanlık edeceği ve 
3 gün sürecek AK 
Parti 6. İstişare ve 
Değerlendirme 
Toplantısı, Asya 
Termal Oteli'nde 
gerçekleştirilecek. 
Toplantıya AK Parti 
milletvekilleri, MKYK 
ve Kurucular Kurulu 
üyeleri katılacak. 
AK Parti 6. İstişare ve 
Değerlendirme 
Toplantısı, katılım
cıların 10 Mart 
Cuma günü otele 
gelmeleriyle başlaya
cak. Toplantının resmi 
açılışı ise 11 Mart 
Cumartesi günü AK

Memurlara ek ödeme TBMM’de
Ek ödeme alamayan 
memurlara bu yılın 
Ocak ayından itibaren 
40, Temmuz ayından 
itibaren 40 YTL daha 
ek ödeme yapılmasını 
öngören yasa tasarısı, 
bu hafta TBMM 
Genel Kurulu’nda 
görüşülecek. 
Tasarının, Genel 
Kurul'da 8 Mart Çar 
şamba günü görü 
şülmesi bekleniyor. 
Tasarıyla, ek ödeme 
alamayan memurlara 
2006 Ocak'tan itibaren 
her ay 40 YTL, 
Temmuz'dan itibaren 
de ilave 40 YTL olmak 
üzere 80 YTL ek 
ödeme yapılmasına 
olanak tanınıyor/ 
Ayrıca, polis ve din 
görevlilerine aylık 
ortalama 100 YTL'lik 
daha artış yapılacak. 
Tasarıya göre, ÖSYM 
Başkanlığı'nca yapılan 
merkezi sınavlarda, 
başvuru hizmetlerini 
yürütmek için 
görevlendirilen Milli 
Eğitim Bakanlığı per
soneline, başvuru için 
adaydan alınan 2 YTL 
tutarındaki hizmet 
bedelinin yarısı verile
cek. Alınan başvuru 
bedelinin diğer 
yarısı da okul aile 
birliklerine gelir olarak 
kaydedilecek.

Parti Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
açış konuşmasıyla 
gerçekleşecek. Basına 
açık olan bu konuş
manın ardından, 
Başbakan Erdoğan'ın 
basına kapalı bölümde 
milletvekilleri ile 
MKYK ve Kurucular 
Kurulu üyelerinin 
sorularını yanıtlaması 
bekleniyor.
Toplantının son 
günü olan 12 Mart

MEB'de norm kadro 
sonucu ortaya çıkan 
öğretmen ihtiyacının 
kadrolu öğretmen 
istihdamıyla kapatıla- 
maması durumunda, 
öğretmenler de 
sözleşmeli olarak isti
hdam edilecek. Teknik 
hizmetler sınıfında 
bulunan ve açık 
mahallerde fiilen 
çalışan personele 
verilen ek özel hizmet 
tazminatları 100 
YTL'ye yükseltilecek. 
DSİ ve Karayolları ile 
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlük 
terinde çalışan 
mühendis, mimar ve 
şehir plancıların özel 
hizmet tazminatları, 
yapılan artışla 120 
YTL'ye çıkarılacak. 
Din ile emniyet 
hizmetleri tazminat 
gösterge rakamları 
yükseltildi. Buna göre, 
80 YTL ek ödemenin 
yanı sıra polis ve din 
görevlilerine aylık

Pazar günü ise 
"ekonomi" ve "dış 
politika" konularında 
ilgili bakan ve parti 
yöneticilerinin 
katılımcıların soru
larını yanıtlayacağı 
öğrenildi.
Bu arada AK Parti 
Genel Başkanı ve 
Başbakan Erdoğan’ın, 
kamp süresince mil
letvekilleri ile gruplar 
halinde bir araya 
gelmesi de bekleniyor.

ortalama 100 YTL'lik 
daha artış yapılacak. 
Din görevlilerinin ala
cağı tazminattan, 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı Genel İdari 
Hizmetler kadrosunda 
çalışan personel de 
faydalanacak.
Öğretmenlerin ek ders 
ücretleri de 3.6 
YTL'den 5 YTL'ye 
çıkarılıyor.
Kurum, kurul, üst 
kurul, enstitü, teşeb
büs, fon ve diğer 
adlarla kurulmuş 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında, kanun
larda aksine hükümler 
olsa dahi, kendi 
özel mevzuatındaki 
hükümler uyarınca 
yapılacak temsil ve 
ağırlama giderlerinin | 
yıllık toplamı, 
başkan ile temsil 
yetkisini haiz 
personelin bir 
aylık ortalama net 
ücretinin 2 katını 
geçemeyecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com 
internette adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Sayfa 96 Mart 2006 Pazartesi HABER

Kart kullanımı yüzde 223 oranında arttı
Türkiye'de 2005 yılın
da banka kartının 
alışverişlerde kul
lanım oranı önceki 
yıla göre yüzde 223 
oranında arttı. 
MasterCard 
Türkiye'den yapılan 
açıklamada, 
Türkiye'de 47,5 
milyon uluslararası 
banka kartı bulun
duğu ve 25,6 milyon 
banka kartına sahip 
MasterCard'ın yüzde 
54'lük pazar payıyla 
bu konuda pazar 
lideri olduğu 
belirtildi.
Türkiye'de ATM'ler 
dahil banka kartı 
kullanımının toplam 
cirosunun 28,7 mil
yar avro, alışver
işlerde kullanılan

Asgari ücrete bir sepet meyve
Manav ve 
pazarcıların tez
gahlarını artık rambu- 
tan, güvey feneri, 
papaya, tamarillo gibi 
adının bile zor 
söylendiği tropik 
meyveler süslerken, 
bu meyveler fiyat
larının yüksekliğiyle 
de dikkati çekiyor. 
Aralarında kavun, 
üzüm, ananas ve 
Hindistan cevizi gibi 
bilinen meyvelerle 
birlikte Güney Afrika, 
Güney ve Orta 
Amerika ile 
Uzakdoğu'dan gelen 
meyvelerin 1 ya da 2 
tanesiyle oluşturulan 
küçük bir sepet, 
ortalama 135 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

SSK Bölge Müdürlüğünden aldığım 
sağlık karnemi ve nufus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
MEFARET TİRİT

Nüfus cüzdanımı, Memur Kimlik 
Kartımı, Öğretmenevi kimlik kartımı, 

TSK eş kimlik kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

SİBEL TAŞKOLU (AKAR)

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer. ” 

Henry FORD

banka kartı cirosu
nun ise 303 milyon 
avro civarında 
olduğuna işaret 
edilen açıklamada, 
bu oranın gittikçe 
arttığı vurgulandı. 
Açıklamada, 2005 
yılında banka kartının 
alışverişlerde kul
lanım oranının önce
ki yıla göre yüzde 
223 oranında arttığı, 
banka kartlarıyla yurt 
dışında yapılan 
alışverişlerde ise 
yüzde 47'lik artış 
olduğu bildirildi. 
MasterCard 
Güneydoğu Avrupa 
Üye İlişkileri 
Direktörü Karin 
Daiva, Türkiye'ye 
ilişkin değer
lendirmesinde, banka

YTL'den, yani asgari 
ücretin 3'te 1'i 
fiyatına satılıyor 
Tayland, Malezya, 
Vietnam ve 
Kamboçya gibi 
Uzakdoğu 
ülkelerinden 
getirilen, deniz 
kestanesi 
görünümündeki 
rambutan tanesi 3 
YTL'den satılırken, 
dışı kabuklu fıstığı 
andıran Orta Amerika 
ve Güney Afrika'da 
yetişen güvey feneri 
meraklısına 100 
gramı 8.5 YTL'den 
sunuluyor. Güney 
Amerika ve 
Afrika'dan ithal 
edilen üzüm, ortala

kartlarının alışveriş 
cirosunun tüm banka 
kartı cirosu içindeki 
payının 2005 yılında 
bir önceki yıla oranla 
iki kattan fazla art
tığını, ancak halen 
banka kartı ile 
yapılan işlemlerin 
büyük kısmının 
ATM'lerden para 
çekme şeklinde 
gerçekleştiğine 
işaret etti.
Nakit para ile yapılan 

ma 15 YTL'den 
satılırken, papaya 10, 
ananas 7, tamarillo, 
mango ve Hindistan 
cevizi 5 YTL'den 
alıcı bekliyor.
Yaz aylarında yerli 
üretim kavun 
pazarlarda tanesi 
50 YKr'den alıcıya 
ulaşırken, kış 
mevsiminde tropik 
ülkelerden gelen 

ödemelerin, maliyet 
anlamında işlerine 
büyük yük getirdiğini 
belirten Dalva, 
MasterCard 
olarak hem kart 
hamillerinin hem de 
işyerlerinin nakit 
ihtiyacını minimize 
edecek daha hızlı, 
basit ve güvenli 
ödeme araçlarını 
geliştirmeyi 
amaçladıklarını 
kaydetti.

kavunun fiyatı 
adeta dudak 
uçuklatıyor.
Güney Amerika ve 
Güney Afrika'dan 
getirilen kavun, kilo
gramı 30 YTL’den 
satılıyor. 2 kilogram
lık olan ve ortalama 
6 parçaya bölünen 
kavunun dilimi 
neredeyse 
10 YTL'ye geliyor.

Hazine 70 milyon 
dolar dış borç 

ödeyecek

Hazine, 70 milyon 
dolar tutarında kon
solide bütçe ve 
Hazine garantili dış 
borç ödemesi 
yapacak.
Hazine, haftanın en 
büyük dış borç 
ödemesini 46,2 
milyon dolar 9 Mart 
Perşembe günü 
yerine getirecek. 
Hazine'nin 6 Martta 
3 milyon dolar, 7 
ıvıarı ta u, ı rrııtyon 
dolar. 8 Martta 20,7 
milyon dolar dış 
borç ödemesi 
bulunuyor.
Mart ayının ilk 
3 gününde 16,7 
milyon dolar dış 
borç ödemesi 
gerçekleştiren 
Hazine yılbaşından

Tekstil’de tehlike 
çanları çalıyor

Gaziantep Genç 
İşadamları Derneği 
(GAGİAD) Başkanı 
Yaşar Erturhen, Türk 
tekstil ve hazır giyim 
sektöründe tehlike 
çanları çaldığını 
söyledi.
Erturhan, tekstil ve 
hazır giyim sek
törünün daha önce 
hiç yaşamadığı bir 
rekabet ortamında 
mücadele ettiğini 
kaydetti. Çin, Hindis 
tan ve Pakistan gibi 
ülkelerin sınır tanı
maz ve haksız reka
beti karşısında tek
stil ve hazır giyim 
sektörü için en 
önemli pazar Avrupa 
Birliği'nde tehlike 
çanları çaldığını 
ifade eden Erturhan, 
"Kotaların kalk

bugüne kadar 3 mil
yar 292,2 milyon 
dolar dış borç 
ödemesi yerine 
getirdi.
Hazine, Ocak'ta 
883,6 milyon dolar, 
Şubatta 2 milyar 
391,9 milyon dolar 
dış borç ödemesi 
gerçekleştirdi.
Hazine, 2002 
yılında 9 milyar 
567,9 milyon dolar, 
zuuj yııırıua ua 
11 milyar 498.3 
milyon dolar, 2004 
yılında 11 milyar 
749 milyon dolar 
ve 2005 yılında 
16 milyar 23,4 
milyon dolar 
konsolide bütçe ve 
Hazine garantili dış 
borç ödemesi yaptı.

masıyla birlikte 
artan Çin reka
betinde Türk sanayi
cisi olumsuz yönde 
etkilendi. Üretimdeki 
dev potansiyelinin 
yanı sıra devletin 
büyük desteğini de 
alan Çin tekstil ve 
hazır giyim sektörü 
karşısında 
Türkiye'nin işi hiç de 
kolay değildir. ABD 
ve AB pazarında 
daha da yoğun bir 
rekabet ortamıyla 
karşı karşıya gele
ceğiz. Rakiplerimizin 
zayıf olan nokta
larında kendimizi v 
geliştirmek ve 
araştırma geliştirme 
yatırımlarına hız ve 
rerek verimliliği 
artırmak zorundayız" 
dedi.
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Bisiklete binen çocuğunuzu
kontrol altında tutun

Baharın gelişiyle bir
likte, bütün bir kış 
kapalı mekanlarda 
vakit geçirmek zorun
da kalan çocuklar 
adeta özgürlüklerine 
kavuşacak, 
tabii en büyük 
eğlencelerinden biri 
olan bisikletleri de 
parklarda ve yollarda 
onlara eşlik edecek. 
İşte bu noktada, 
ebeveynlere yine 
önemli bir görev 
düşecek; bisiklete 
binen çocuklarını 
sürekli kontrol 
altında tutmak... 
İstatistiklere göre, 

bisikletle meydana 
gelen ölümlerin 
yüzde 85'inin nedeni 
kafa travmalarıdır. 
Bisiklet kazalarının 
büyük çoğunluğu, 
evin yakın 
çevresinde ve 
mahalle hudutları 
içinde meydana gelir. 
Yan yollardan veya 
mahalle aralarından 
ana caddeye çıkışlar, 
10 yaş altındaki 
bisikletli çocuk 
ölümlerinin yarısın
dan fazlasının 
temelini oluşturur.
10-19 yaşları arasın

da meydana gelen 
ölümlerin yüzde 
58'inin nedenleri 
arasında ise motorlu 
araç yollarına 
dönüşler ve girişler 
yer almaktadır. Bu 
nedenle ebeveynler, 
bisiklete binen 
çocuklarını sürekli 
kontrol altında tut
malıdır.
Peki nelere dikkat 
etmek gerekir? 
Öncelikle, bisikletin 
çocuğunuza uygun 
olduğundan emin 
olun. Çocuğunuza 
aldığınız bisikletin 
kullanıma hazır 
olduğunu gösteren 
"test edilmiştir” 
etiketinin varlığını 
kontrol edin. Çok 
küçük ve büyük 
bisiklet güvenlik 
açısından risktir. 
Bu nedenle bisiklet 
boyunu kontrol edin. 
Çocuğunuzu bisiklete 
bindirin ve her iki 
ayak parmaklarının 
iki yandan da yere 
dokunduğundan 
emin olun. Bisiklette 
zil bulunmasının 
yaya kazalarını 

önleyeceğini de 
unutmayın.
9 yaş altı çocuklar, 
mutlaka bir yetişkin 
nezaretinde bisiklete 
binmelidir. Bu yaş 
grubundaki çocuk
ların çoğu, gözetim 
altında olmadan 
güvenli bir şekilde 
bisiklete binecek 
beceride değildir. 
Çocuğunuzu yalnız 
başına bisiklet kul
lanmaya bırakmadan 
önce, güvenli bisiklet 
sürüşü için gerekli 
yol kurallarını 
öğrendiğinden emin 
olun.' 
Çocuğunuza trafik 
işaretinin ne anlama 
geldiğini öğretin ve 
ona kurallara 
uymasını öğütleyin. 
Çocuklar hiçbir 
zaman arkalarına 
bakmadan bisikletle 
dönüş yapmamalıdır. 
Çocuğunuza, dönme 
sinyali vermeden ve 
dönmeye başla
madan önce omu
zlarının üzerinden 
geriyi kontrol etmeyi 
öğretin. Eğer trafik 
yoğunsa, çocuğunuz 
dönüşe başlamadan 
önce yolun kenarında 
durup uygun bir 
boşluğu beklemelidir. 
Çocuklar kalabalık 
caddelerde ve gece 
bisiklete binmekten 
kaçınmalıdır.
Çocuğunuz yine de 
gece bisiklete biniyor 
ise, bisiklette far 
olması gerekir ve 
ayrıca yanında bir el 
feneri bulunmalıdır. 
Çocuğunuza araç 
yollarının tehlikesini 
öğretin. Çocuğunuz, 
araç yollarının 
güvenlik riski oluştu
ran tehlikeli kavşak
lardan oluştuğunu 
bilmelidir. Yola 
girmeden önce dur
malı ve sola, öne, 
sağa, tekrar sola 
bakarak etrafı 
gözetlemelidir.
Genç bisikletçiler için 
yürüyüş yolu belki de 
en uygun yer olacak
tır. Çocuğunuzun 
yürüyüş yolunda 
bisiklet kullanacağın
dan, araç yoluna 
çıkmayacağından 
emin olun.
Çocuğunuzun, yolu 
geçmesinin ne 
zaman emniyetli ola
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cağını anlamasına 
yardımcı olun. Ona, 
caddeyi, yaya yolunu 
ve tren raylarını 
geçerken bisikletiyle 
yürümesini öğretin. 
Çocuğunuza kask 
giydirin. Bisikletli 
ölümlerin 4'te 3'ü 
kafa travmalarıyla 
ilgilidir. Bu nedenle, 
güvenlik açısından 
standartlara uygun 
bisiklet kaskı 
giymek önemlidir. 
Çene kayışı ve pedi 
ayarlandığında, kask 
ileri geri öynamamah 
ve çıkmamalıdır. 
Kafaya düzgün şek
ilde ve yatay olarak 
oturmalı, kaş 
üstünde iki parmak 
mesafe kalacak şek
ilde aşağıya doğru 
kafayı sarmalıdır. 
Çene kayışı acıtmay
acak kadar sıkı, 
ön ve arka kayışlar 
ise sıkıcı ayarladığın
da kulak altında bir
leşecek şekilde 
olmalıdır. Kask işlevi
ni bir defa yerine 
getirir.
Eğer kaskınız 
çarpmaya maruz 
kalır ve iç gömleği, 
yani fileleri şoku 
üzerine almak duru
munda kalırsa, yeni 
bir kask satın alın. 
Hasar görünür 
olmasa da kaskın şok 
emme kapasitesi yok 
olmuş olabilir. Eğer 
çocuğunuz 5 yaş 
altında ise, kaskın 
özellikle bu yaş 
grubu için dizayn 
edildiğinden emin 
olun. Kaskı kısa
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aralıklarla kontrol 
ederek iyi durumda 
olduğunu tespit edin. 
En önemlisi, kask 
kullanarak 
çocuğunuza 
örnek olun.
Bisiklet malzemeleri
ni kontrol edin. 
Çocuğunuzun bisik
letinin ışık, reflektör, 
zil gibi güvenlik 
malzemeleriyle 
donatıldığından 
emin olun.
Bisiklette çocuk 
puseti kullanırken 
öncelikle, çocuğunuz 
tarafından açılamaya
cak özellikte emniyet 
kemerli ve sağlam, 
dayanıklı bir koltuk 
seçin. Çocuğunuzun 
ayaklarının koru
masının yeterli 
olduğundan da emin 
olun. Çocuğunuzun 
sallanmasını engelle
mek için yüksek 
arkalıklı ve yan koru
malı bir puseti tercih 
edin. Pusetin sallan
maya dayanıklı 
olması için, bisikletin 
ana yapısına sıkıca 
ve emniyetlice monte 
edilmesi gereklidir.
Unutmayın; bisikletin 
arka selesine otura- 
mayacak kadar 
küçük olan çocuklar 
hiçbir zaman bisikle
tle taşınmamalıdır. 
Ancak boynu yalnız
ca küçük bir kaskı 
taşıyabilecek kadar 
kuvvetli- olan çocuk
lar, yani genellikle 
1 yaşında olanlar 
bisikletin arka sele
sine oturtularak 
taşınabilir.

Güne, gülerek başlamak
Tüm problemlere rağmen. "Güne gülerek 

başlayabilmek" sağlıklıymış. Bektaşi veya 
Nasreddin Hoca'mızın ki kadar olmasa da, 
Almancadan tercüme ettiğim fıkralardan bir 
demeti bu köşede Körfez okuyucusuna sunmak 
istedim. Bakalım hoşa gidecek mi?

- Hızlı seyreden araba sürücüşü aynadan 
polisin takibetmekte olduğunu görüyor ve gaza 
basıyor. Polisten yakasını kurtaramayaöağını 
anlayınca, arabasını kenara çekip duruyor. Polis I 
adama, "Dinle beni! hem yorgunum hemde key- ■ 
fim yerinde değil. Neden bu derece hızlı gittiğine a 
dair mantıklı bir cevap vermezsen, bitiririm seni" I 
der. Kısa bir aradan sonra adam polise cevaben, I 
"Karım bir ay önce beni terkederek bir polisle 
kaçtı. Gelmekte olduğunuzu farkedince, kaçan j ■ r 
karımı geri getiriyorsunuz zannettim."

- Arkadaşı diğerine " Vestiyerci kadına amma 
da büyük bahşiş verdin yahu!" deyince, 
arkadaşı " O da bana paltoların en pahalısını 
verdi ya"

- Fabrikanın muhasebe işlerinde görevli I 
memur, fabrika sahibine "Maaşıma easlı bir zam j 
yapmazsan, gidip Mâliyenin vergi kaçakçılığı 
şubesinde işe başlayacağım."

- Küçük oğlan.babaannesine, " Babaanne, 
dünya neden dönüyor?" diye sorunca, 
babaanne telaşla "Allah korusun! yoksa viski 
şişesini mi başına diktin?"

-Almanın biri arkadaşına "Yahu Paul, insan 
13 yaşındaki oğluyla cinsi münasebet, yani sex 
konusunu konuşmalı mı, yoksa çok mu erken?" 
diye sorunca, arkadaşı "Geç olur mu, insanın 
gençlerden öğreneceği o kadar çok şey var ki."

-Hastahanedeki hastalardan biri ötekine 
"Uykusuzluğa karşı ne yapıyorsun?" diğeri, 
"Üçe kadar sayıyorum"deyince "Pekiy, faydası 
oluyor mu bunun?" "Elbette, bazan üç buçuğa 
kadar saydığım bile oluyor."

-Belediyenin evlendirme dairesine doğru 
giden gelin adayı, kolundaki müstakbel damada 
"Kazancın iki üç kişiyi geçindirmeye yeterli mi?" 
diye sorunca, damat keyifle göğsünü yumrukla
yarak, "O kadar çok kazanıyorum ki, bir değil, 
hatta iki kadını bile geçindirecek 
durumdayım"der. Gelin sevinçle "İyi öyleyse, 
annem sorunsuz bir şekilde bizimle kalabilir"

- Babasının arabasını kullanıp eve dönen 
delikanlı, "Baba, arabanla yaptığım ilk tur sonu
cunu benden mi duymak, yoksa yarın gazeteler
den mi öğrenmek istiyorsun?"

- Biyoloji dersinde öğretmen "Omurgalı hay- j 
vanlar çeşitli sınıflara ayrılır" deyince arka 
sıralardan öğrencinin biri "Onlardamı okula git
mek zorundalar?"

- Eve giren hırsızların gürültüsüne uyanan ev 
sahibine hırsızın biri elinde tabancayla "Sakın 
bağırıp çağırma. Ben sadece para arıyorum" 1 
deyince, ev sahibi gülümseyerek "Düşüncene j 
aynen katılıyorum. Zaten, birlikte arayalım diye I 
kalktım."
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AIDS tedavisinde umut yoğurtta Karın ağrısı hastalık 
habercisi olabilir

Amerika Birleşik 
Devletlerindeki Brovvn 
Üniversitesi uzman* 
lan, yoğurdun içinde 
bulunan yararlı bir 
bakteriyi genetik 
değişime uğratarak 
AIDS’e karşı etkili bir 
silah haline getirdik
lerini duyurdular. 
Tedavisinin yüksek 
masrafı, özellikle 
Afrika ülkelerinde 
sıkıntıya yol açıyor 
Amerika Birleşik 
Devletlerindeki Brovvn 
Üniversitesi uzman
ları, yoğurdun içinde 
bulunan yararlı bir 
bakteriyi genetik 
değişime uğratarak 
AIDS’e karşı etkili bir 
silah haline getirdik
lerini duyurdular.
Yeni ilacın önce klinik 
testlerden geçmesi 
bekleniyor.
AIDS’in ilacı yoğurt 
olabilir mi? Amerikalı 
bilim adamları, yoğur
dun içindeki bakteri
lerin AIDS’in 
tedavisinde kullanıla
bileceğini gösterdi. 
Bilim adamları henüz 
laboratuvar düzeyin
deki araştırmaları bir 
an önce derin-:, 
leştirmek istiyor. 
Eğer yoğurt, klinik 
testlerde, insanlar 
üzerinde yapılan 
deneylerde de olumlu 
sonuç verirse, tıp 
dünyasında bir devrim

gerçekleşmiş olacak. 
Söz konusu yeni ilacın 
en büyük özelliği, 
ucuza ve pratik yoldan 
mal edilebilmesi...
Tıp dünyası, çağın 
vebası AIDS’e karşı 
henüz kesin etkili bir 
ilaç geliştirmeyi 
başaramadı. Ancak 
Amerikalı bilim 
adamlarının yaptıkları 
bir araştırma, yeni 
umutlar doğurdu: 
Araştırmaya göre, 
AIDS’in ilacı yoğurt! 
Yoğurdun içinde bulu
nan yararlı bir bakteri, 
genetik değişime 
uğratılarak AIDS’e yol 
açan Hl Virüsü ne 
karşı etkili bir silah 
haline getiriliyor.
Laktik asit 
modifiye ediliyor 
Çalışmaya imza atan 
Rhode Işland’deki 
Brovvn Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde görevli 
ekibin başkanı Bharat 
Ramratnam, uygu

ladıkları yöntemi.şöyle 
anlatıyor:”Bakterideki 
laktik asidi genetik 
olarak modifiye 
ederek, Hl Virüsü'ne 
karşı etkili olan 
cyanovirin adı verilen 
bir protein üretmesini 
sağladık. Bu protein, 
virüsle birleşerek, 
virüsün vücut 
hücrelerine girmesini 
ve enfeksiyona yolaç- 
masını engelliyor. Bu 
önemli bir adım.” 
Yani bu durumda bir 
“paşif aşı”dan söz 
etmek mümkün. Üste-: 
lik bu pasif aşılama 
yöntemi, şimdilerde^ 
uygulanan cyanovirin 
yönteminden daha 
iyi sonuç veriyor.
Bilim adamı 
Ramratnam, yeni>'_ 
geliştirdikleri yön
temin artılarını 
sıralıyor: “Bir kere 
cyanovirin üretimi çok 
masraflı. Sonra 
cyanovirin’i öylece 

yutamıyorsunuz, 
çünkü mide asidine 
dayanıklı değil. Ama 
laktik asitte böyle bir 
sorun yaşamıyoruz. 
Laktik asit, 
Cyanovirin’i bedava, 
insan vücudunda 
üretiyor. Buradan yola 
çıkarak laktik asidin 
ürettiği cyanovirin 
proteinin başka yön
temlerle üretilen 
cyanovirin’e göre 
daha dayanıklı 
olduğunu varsayıy
oruz.”
Yoğurt yemek çözüm 
değil!
Ama tabii sadece 
yoğurt yiyerek AIDS’e 
karşı önlem almak, 
hatta AIDS’i tedavi, 
etmek mümkün değil. 
Ayrıca araştırmalar dâ 
henüz laboratuvar 
aşamasında. 2006 
yazında ilaç ilk kez 
maymunlar üzerinde 
denenecek.
Maymunlar üzerindeki 
araştırma en az yıl 
sürecek. Ramratman, 
"Ancak bu araştır
malar başarılı sonuç 
verirse insanlar 
üzerinde çalışmalara 
başlanabilecek,” 
diyor ve “Yeni aşının 
etkili olması, teorik 
olarak mümkün 
görünüyor. Ama belki 
de tam terşi bir sonuç 
elde ederiz” diye 
konuşuyor.

Uzmanlar, karın ağrısı 
şikayetinin altında 
farklı sebepler olabile
ceğine dikkat çekerek, 
bilinçsiz bir şekilde 
ilaç alınmamasını 
öneriyor. Yemek 
sırasında gelişen hafif 
şiddetteki karın 
ağrılarında ise hafif 
buzlu su içilmesi, tost 
yenmesi, elma suyu 
içilmesi veya muz 
yenmesi öneriliyor. 
Karın ağrısının 
toplumda en çok 
görülen şikayetlerden 
birisi olduğunu, 
yaşamı boyunca 
hemen .herkesin karın 
ağrısıyla karşılaştığını 
anlatan Genel Cerrahi 
Uzmanı Prof. Dr. 
Korhan Taviloğlu, 
"Karın ağrısının 
birçok nedeni var. 
Fazla gıda alımı, 
uygunsuz beslenme 
ve basit enfeksiyonlar, 
karın ağrısı sebep
lerinin başında geli 
yor. Aniden yâni 6 
saat içinde başlayan 
karın ağrısı ile karak* 
terize karın hastalığı 

ı dKuı karnı' uıarak 
anılmaktadır. Ağrıyı 
takiben 6 ile 12 saat 
içinde bulantı ve 
kusma olması, genel
likle mide-bağırsak 
sisteminde bir tıkanık
lığın göstergesidir. 
Bağırsakta iltihabi bir 
rahatsızlık varsa 
kendisini iştahsızlık, 

bulantı ve kusma gibi 
belirtilerle gösterir. 
Ani başlayan karın 
ağrısı olan her hasta 
detaylı bir şekilde ele 
alınmalıdır. Bir haftayı 
aşan bir süredir karın 
ağrısı olan hastada 
‘akut karın' tablosu 
düşünülmez, ancak bu 
durum bir hekim 
tarafından araştırıl
malıdır" dedi.
"BİRÇOK HASTALIK 
KARIN AĞRISINA 
NEDEN OLABİLİR" 
Prof. Dr. Taviloğlu, 
karnın değişik böl
gelerindeki ağrıların, o 
bölgeye has organ
ların hastalıklarının 
belirtisi olabileceğini 
kaydederek şunları 
söyledi:
"Mide ve bağırsak 
bozuklukları, böbrek 
taşları, kadın ve erkek 
üreme organlarının . 
hastalıkları, şeker 
hastalığı, böbrek üştü 
bezi hastalıkları, 
kadınlarda adet 
şancıları, bazı kan 
hastalıkları, kurşun ve 
morfin gibi mad
delerin zehirlenmeleri' 
ve zona gibi hastalık
lar nedeniyle karın 
ağrısı oluşabiliyor. 
Sadece karın 
boşluğundaki organ
lar değil; akciğer ilti
hapları, kalp krizleri 
ye kaburga kırıkları 
karın ağrısına sebep 
olabiliyor" dedi.
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C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Şu İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 4521 -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 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 1425

NÖBETÇİ ECZANE
6 MART 2006 PAZARTESİ 

ÇAĞLAR ECZANESİ 
Osmaniye Mah. Pazar Cd. NO:23 

TEL: 513 36 62

■EM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL . 33 SAYI : 2376 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ye Pazar günleri yayınlanmaz)
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Belediye’de jet sözleşme1
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Belediyesi ile 
DİSK'e bağlı Genel İş 
Sendikası arasında 
başlayan Toplu 
Sözleşme görüşmesi 
ilk oturumda anlaş
mayla sonuçlandı. 
100 işçiyi kapsayan 
görüşme sonucunda 
taraflar ilk altı ay için 
yüzde 5 ikinci altı ay 
için yine yüzde 5 
zamda anlaşmaya 
varırlarken zammın 
sosyal haklara da 
yansıyacağı öğrenil
di.
Dün sabah saat 11.00 
da bir araya gelen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Genel İş Sendikası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Cengiz 
Durmuş ve İşyeri 
temsilcileri Kerim 
Kanat, Ali Yılmaz 
Altın ve Ahmet 
Arslan 86 maddeden 
oluşan ve 100 

çalışanı kapsayan 
sözleşme 
görüşmelerine 
başladılar.
BEN İŞÇİMİN 
BAŞKANIYIM 
Görüşme öncesi 
toplu sözleşme 
konusunda görüşleri
ni açıklayan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, 7 yıllık döne
minin birinde hariç 
sendika ile uyum 
içinde sözleşme yap
tıklarını dile getirerek 
"Ben hem Gemlik 
•halkının menfaatlerini 
koruyan hem de 
belediye işçisinin 
haklarını koruyan bir 
belediye başkanıyım. 
İşçilerimin yaşam
larını kolaylaştırmak 
benim vazifemdir.
Şimdiye kadar 
sağladığımız haklarla 
işçilerimizi sıkıntıya 
sokmadık. Bölgede 
en iyi sözleşmeleri 
biz yaptık.

Sendika ile hiçbir 
sorunumuz olmadı. 
İnşallah böyle devam 
eder ve sonuca 
ulaşırız" şeklinde 
konuştu.
EN HIZLI SÖZLEŞME 
Yaklaşık bir saat 
süren görüşmelerin 
ardından açıklama 
yapan Sendika 
Başkanı Cengiz 
Durmuş,.bir yıllık 
yüzde 5+5 zamda 
tarafların anlaşmaya 
vardıklarını söyledi. 
Yapılan anlaşmanın 
ilk oturumda jet hızıy
la bitirilmesinde
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
sıcak yaklaşımının 
büyük rol oynadığını 
ifade eden Durmuş, 
Belediye işçisinin bir 
yıllık anlaşma sonu
cunda eline 
ikramiyelerle birlikte 
net 1100 YTL ile 1300 
YTL arasında para 
geçeceğini söyledi.

Genel İş Sendikası iîe Gemlik Belediyesi arasında Toplu Sözleşme 
görüşmeleri dün bir saatte tamamlandı.

İkramiyelerin devam 
ettiği sözleşmede 
işçilere 2.5 ton 
kömür, 1 ton odun, 1 
takım elbise, 1 
kauçuk ayakkabı, 2 
kışlık gömlek ve pan
tolon hakları 
bulunuyor.
1 Ocak 2006'dan 
geçerli olan sözleş
menin ilk oturumda 

hem de bir saatte 
bitirilmiş olmasından 
dolayı mutlu olduk
larını dile getiren 
Cengiz Durmuş, 
ülkedeki 
sözleşmelere 
bakıldığında Gemlik 
Belediyesinin her 
zaman olduğu gibi 
diğer belediyelerin 
altında kalmadığını 

ifade ederek "Sayın 
BelediyeBaşkanı 
mızın bize gösterdiği 
yakınlıktan işçilerimiz 
adına son derece 
mutluyum, Yapılan . 
anlaşma ile işçilerim
ize haklar sağladık 
ve onların yaşam
larını kolaylaştıracak 
ücreti aldık" şeklinde 
konuştu.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Dn«4/%*>ııp DDDALDAlBuderus K0MBj
KAZAN

. KALORİFER TESİSATIC ISISAN ) KLİMA 
—- HAVALANDIRMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazalar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Karsak Deresi’nde kaybolan ceset 24 gün sonra bulundu
Hac vazifesini yerine getiren BursalI Fahri Kıvanç, 11 Şubat 2006 Cumartesi günü İstanbul’dan evlerine dönerken, oğlunun kul

landığı özel aracın Karsak Deresi’ne uçması sonucu azgın sularda kaybolmuş ve tüm aramalara karşın bulunamamıştı. 61 yaşında
ki Kıvanç’ın cesedi dün Gençali Köyü sınırlarında bulunan Hava Kuvvetleri Kampına ait plajda su yüzüne çıktı. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

7 Mart 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Bugün sağlık 
taraması yapılacak
Büyükşehir Belediyesine ait 
gezici sağlık tarama aracı, uzman 
ve hemşire ve sağlık personeli 
tarafından bugün saat O9.oo’dan 
itibaren çevre yolu Altıntaş Camii 
karşısında vatandaşlara ücretsiz 
sağlık taraması yapılacak.

Haberi sayfa 4’de

Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, imar konularını komisyona havale etti..

Balık Hali’nin Görükle’ye kaldırılması isteniyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Balık Hali
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa’daki 

sebze hali ile diğer halleri, Görükle 
Beldesi’nde yaptıracağı büyük bir Hal’e taşı
mak istiyor.

Bu konuda Gürsu Belediyesi ile 
Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşmazlık 
yaşanıyor.

Gürsu Belediyesi, Bursa’nın sebze 
merkezinin Gürsü ve Kestel civarı olduğunu 
belirterek, kendi imar planlarında Sebze Hali 
nin yerini belirleyerek, yapılması yolunda 
aldığı karara Büyükşehir itiraz ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi halleri 
biraraya getirmek istemesi üzerine Gemlik’te 
bulunan Balık Satış Merkezi’nin (Balık Hali) de 
Bursa’ya taşınmasını istiyor.

Bu ne demektir.
Gemlikli balıkçılar yakaladığı balığı artık 

Gemlik İskelesi’nden, Bursa Balık Hali’ne 
götürüp orada satacak demektir.

Bunu balıkçılar da, balıkçı esnafı da iste
mez.

Haller, yasaya göre işletilir.
Gemlik Balık Hali, hiçbir belediye başkanı 

zamanında haller yasasına göre işletilmedi. 
Eğer yasaya göre işletilseydi, giriş çıkış kont 
rol altına alınmış olacaktı. Balıkçıların çoğu 
büyük vergiler ödeyecekti.

Gemlik Balık Hali, malesef modern bir 
duruma da getirilmedi.

Mezbelelikten kurtulamadı.
Büyükşehir, şimdi AB normlarına göre hal 

yapıp işletmek istiyor.
Biz, elimizdeki nimetleri göremediğimiz 

için birgün gelip elimizden alınacağını da 
düşünmedik.

Şimdi bağırıyoruz. Biraz geç değil mi?

Dün toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi’ne 
bilgi veren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Büyükşehir 
Belediyesi Balık 
Hali’nin Görükle de 
yapılması düşünülen 
sebze ve meyve hali 
ile aynı yere taşın
mak istediğini bildir
di. Meclis, konuyu 
tartışarak karara 
itiraz etme kararı 
aldı. Balık Hali’nin 
Gemlik’te kalması 
için çalışılacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Kurşunlu Jandarması 
hırsızı suçüstü yakaladı
Kurşunlu Jandarması dün öğle saat
lerinde Kurşunlu sahillerinde devriye 
gezerken, bir evden gelen sesler üzerine 
yaptığı aramada hırsız ile karşılaştı.
C.K. (25) adlı hırsızı suçüstü yakalayan 
Kurşunlu Jandarması hırsızın 
adli sicilini araştırmaya başladı.
Olayla ilgili soruşturmanın tamamlan
masından sonra C.K.’nın bugün 
adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Vergi kontrolü için yeni yöntem
Maliye Bakanlığı, vergi incelemelerinde 
mevzuat yetersizliği nedeniyle denetim 
elemanlarının "gelir ya da harcamanın 
kaynağını" araştı ramaması üzerine, 
yeni bir vergi güvenlik sistemi kurulması 
için harekete geçti. Haberi sayfa 7’de

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nden 
yapılan açıklamada, yapılacak proje 

ihalesinin yanlış olduğu belirtildi

“Çarşı için direnmekten 
yorulmayacağız”

Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osman 
Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni 
Çarşı mimarı projesinin 10 Mart 2006 tari
hinde Belediye ihale salonunda ihale yön
temi ile seçileceğinin basın yoluyla duyu
rulduğunu belirterek, "Mimari Projenin, 
ihale ile değil, ulusal anlamda açılacak bir 
yarışma ile belirlenmesi gerektiğine inanı 
yoruz.Sayın Belediye Başkanı Yeni Çarşı 
yapı kompleksi seçimi için ihale açmak
tan yorulmadığı sürece, bizlerde onun 
açacağı ihalelere karşı çıkmaktan, diren
mekten yorulmayacağız. İki yıldır sürünce 
m ede olan ve esnafımızı mağdur eden bu 
konunun daha da uzamaması için her 
türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi. 5’de

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

Buluşma

Türkiye’nin jeopolitik önemi ve Başbakan
Başbakan önüne her mikrofon uzatıldığın

da esip gürlüyor. Ana muhalefete çatıyor. 
Basına yükleniyor. Yargı organlarına dil uza
tıyor.

Hep de yüksek sesle..
Kim bilir belki de başbakanın sesinin 

ayarında bir ayarsızlık vardır. Tıpkı dış politi
ka uygulamalarında olduğu gibi..

Oysa başbakanlık makamına oturan 
kişinin küçük hesaplarla uğraşması yerine 
daha toplumsal, daha evrensel değerlerle 
ilgilenmesi gerekir.

Çünkü..
Dünya liginin devleri yaşamsal damar olan 

petrole ulaşmak için türlü çeşitli manevralar 
yapıyorlar.

Ulusunu seven herkesten daha çok 
başbakanın bu gelişmelere dikkat kesilmesi, 
önlemler almak için tüm kurumlan tek çatı 
altında toplayarak ortak ses çıkarmanın ortak 
direnç göstermenin çarelerini araması 
gerekir.

Yurttaşla kavga etmek,kurumlarla inatlaş
mak ne başbakana ne de topluma hiçbir şey 
kazandırmaz. Kazandırmadığına dair izler 
Türk siyasal tarihinin yaprakları arasında yar.

Onlara goz atmasında yarar var.
Artık: Akıllı ve çok yönlü bir dış politika 

izlenmesi şarttır.
Çünkü; Toplumsal ve ekonomik çıkarlar 

akılcı dış politikanın temelini oluşturmaktadır.
“Dünya, ekonomik ve siyasi olarak 

yeniden şekillenirken, bölgemizdeki istikrar 
sizliğin arttığı bir dönemde, mevcut olaylara 
iki kutuplu dünya düzeninin yarattığı alışkan
lıklarla bakmanın ne denli büyük yanılgılar 
oluşturacağı giderek belirginleşmektedir.

Dış ilişkileri yoğunlaştırmakta olduğumuz 
ABD ile AB’nin, artık eski dünya düzeninin 
dürtüleri ile hareket etmediklerini görmek, 
ilişkilerimizde zaman zaman yaşadığımız 
hayal kırıklıklarının altında yeni dünya 
düzenini kavrayamama ve bu düzenin gerek
lerine göre politika oluşturamamanın yattığını 
anlamak zorundayız.

Yeni dünya düzenini, liberal kapitalizmin 
mutlak zaferi olarak değerlendirenler giderek 
çoğalmaktadır.

Kapitalist gelişmede ulaşılan sosyal hukuk 
devleti, yeni düzende, kapitalist gelişmeyi 

I ehlileştirecek alternatiflerin bulunmaması 
nedeniyle giderek terk edilmeye başlanmıştır. 
Dünya, rekabet gücü esasına göre yeniden 
şekillenirken ehlileştirilmiş ve dünyanın tek 
egemen gücü olarak ABD’nin, dünyayı kendi 
isteğine göre yeniden şekillendirmeye başla
ması, daha doğrusu dünyayı yeniden dizayn 
etme isteği bu aşamada ortaya çıkmaktadır.

ABD, 280 milyon nüfus, 10.5 trilyon dolar 
yıllık gelir, 38.000 dolar kişi başına gelir ile 

| tartışmasız en büyük askeri güçtür. Bu gücü 
dengeleyecek ve yola getirecek bir başka güç 
görünmemektedir.

Avrupa Birliği, ABD'ye oranla daha gevşek 
bir yapı oluşturması yanında, üyeler arasında 
çıkar çatışmasının bulunduğu ve askeri güç 
olarak da ABD'nin çok gerisinde ve onun 
askeri hegemonyası altındadır.

Türkiye güç mücadelelerinin yoğunlaştığı 
dünyada, bulunduğu coğrafya nedeniyle 
çatışmaların ortasında kalmış durumdadır. 
Yeni stratejiler geliştirmeye acilen ihtiyâcı 
vardır. Aksi takdirde teslimiyetçi bir anlayış 
ile bizden çok ötelerde yazılan senaryoların 
pasif aktörü olma tehlikesi giderek büyümek
tedir. “ (*)

Başbakanın sığ yönetim yapısından kurtu
larak derinliği ve içeriği olan ulusal poli
tikalara yönelmesi şarttır. Yeteneklerini ve 
enerjisini o yöne doğrultmak zorunluluğu ve 
sorumluluğu vardır. Günümüz dünyasının 
rejisörleri acemi ve bilgisiz aktörlerle yoluna 
devam etmiyor.

Çünkü senaryolar ağır ve bilgi gerektiriyor.

Balıkçılık yapmak isteyenlerin yeni yasalara uymaları gerekiyor

Balıkta pi yasalar anlatıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AB uyumlu çıkan 
denizlerde avlanma 
konusunda 
Gemlik'te 
bulunan balıkçılara 
brifing verildi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Salonu’nda 
verilen brifinge 
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
Gemlik Liman 
Başkanı Dr. Harun 
Özmaden, Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan 
ile büyük ve 
küçük tekne

| sahipleri katıldı. 
Balıkçılara yeni 
çıkan AB uyumlu 
yasalar ile balık 
satış ve hal konu
larında bilgi veren 
İlçe Tarım Müdürü 
Çetin, teknelerin 
denize açılmaların
dan sonra avlanma 
ve balık giriş 
noktaları arasında 
geçen süreç 
hakkında açıklamalı 
bilgiler verdi. 
Liman Başkanı 
Özmaden ise, 
Gemlikli balıkçıların 
yasa tanımaz tavır
larının kendilerine 
zarar vermekte 
olduğunun altını 
çizerek, "Hayvan 
alıp satar gibi tekne 
satma devri geçti, 
bu kadar laçkalık 
buranın dışında 
hiçbir balıkçıda yok" 
benzetmesi yaptı.

8 metrenin 
altındaki teknelerin 
Amatör Denizci 
Ehliyeti gerektiğini 
söyleyen Özmaden, 
24 metrenin üstünde 
olan teknelerin ise 
yeniden ölçümleri 
yapılarak teknede 
çalışanlar için tüm

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

irim Müdürü 
ılanndansoı avlanmave balrt^giriş noktaları „ 

; hakkındaaçjgamalı bilçjilfegVerdi.

Mk Başkanı Harun Özmaden ise, balıkçıların yasa 
(tanımaz tavırlarının kendilerine zarar verdiğini söyledi

gerekli koşulların 
yerine getirilmesi 
gerektiğini anlattı.
Yasal işlemlerini 
yapan teknelere 
bir günde tornato 
belgelerinin 
verildiğini söyleyen 
Özmaden, işlemleri
ni yaptırmayan

teknelere Sahil 
Güvenlik ekipleri 
tarafından ceza 
yazılmaya baş
landığını hatırlatarak 
balıkçılık yapmak 
isteyenlerin yeni 
yasalara mutlaka 
uymaları gerektiğini 
söyledi.

2006 MODEL 
BMC MEGASTAR 

KAMYONETİM İLE 
İŞ ARIYORUM. 

GSM: (0.538) 266 09 96
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I YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Dün toplanan Gemlik Belediye Meclisi’ne bilgi veren Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, Büyükşehir Belediyesi Balık Hali’nin 
Görükle de yapılması düşünülen sebze ve meyve hali ile aynı yere 
taşınmak istediğini bildirdi. Meclis, konuyu tartışarak karara itiraz 
etme kararı aldı. Balık Hali’nin Gemlik’te kalması için çalışılacak.

Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, imar konularını komisyona havale etti..

Balık Hali’nin Görükle’ye 
kaldırılması isteniyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Belediye Meclisi Mart 
ayı olağan toplantısın
da imarla ilgili konu
ları görüşürken gün
dem dışı bilgi veren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, yasa 
gereği Gemlik Balık 
Hali’nin Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Görükle'de yaptırıla
cak olan yeni hal 
binasına taşınmak 
istendiğini söyledi. 
Belediye Meclisi’nin 
dünkü toplantısında, 
imarla ilgili konular 
görüşülmek üzere 
İmar Komisyonu’na 
havale edilirken 
geçen toplantıda yeşil 
alan olarak belirlenen 
Manastır bölgesindeki 
eski huzur evi arsası
na Kaymakamlık 
tarafından itiraz 
edildiği bildirildi. 
Hâzineye ait olan 
arsanın durumu 
yeniden görüşülmek 
üzere imar komis
yonuna havale 
edilirken, imara açıla
cak olan 84 hektarlık 
kısım için İmar 
Komisyonu Başkanı 
Cemal Aydın Ay bey, 
meclisten bir ay 
daha süre istedi. 
Meclis, komisyonun 
isteğini son kez

I olarak oy birliği ile

halı Deresi’nde kaybolan ceset M gün sonra bulundu
Hac dönüşü oğlunun 
kullandığı özel araba 
ile Karsak Deresi’ne 
uçan ve azgın sular
da kaybolan Hacı 
Fahri Kıvânç’ın 
cesedi bulundu.
24 gündür aranan ve 
tüm aramalara karşın 
bulunamayan ceset, 
dün saat 12.oo 
sıralarında Gençali 
Köyü sınırlarında 
bulunan Hava

kabul etti. 
BALIK HALİ 
GÖRÜKLE’YE 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
meclis üyelerine 
verdiği bilgide, 
Gemlik'in 
Büyükşehir'e dahil 
edilmesinden sonra 
hallerin yapımı ve 
işletmesinin yasa 
gereği Büyükşehir'e 
ait olduğunu ve 
Gemlik Balık Hali’nin 
Görükle'de yapılması 
düşünülen sebze ve 

.meyve hali ile aynı 
yere taşınmak 
istendiğini söyledi. 
Gemlik'li balıkçıların

Kuvvetleri 
Komutanlığına ait 
dinlenme kampı pla
jında su yüzüne çıktı. 
Olayın jandarmaya 
bildirilmesinden 
sonra cesedin 11 
Şubat 2006 günü 
Karsak Deresi’ne 
uçan ve azgın sular
da kaybolan 61 
yaşındaki Fahri 
Kıvanç’a ait olduğu 
belirlendi.

bu taşınmaya sıcak 
bakmadıklarını 
söyleyen Turgut, 
Gemlik'in balık giriş 
yeri olarak belir
lendiğini, avlanan 
balıkların Gemlik'ten 
çıkış yaparak 
Görükle'de yapılacak 
hale gideceğini ve 
balık satacak olan 
esnafın oradan balık 
alarak Gemlik'te 
satabileceklerini ve 
bu işin de esnaf ve 
balıkçılar tarafından 
kabul edilemez 
olduğunu anlattı. 
Gemlik'in 
Büyükşehir içinde 
olması nedeniyle

Savcılık tarafından 
cesedin otopsi yapıl
mak üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumuna gön
derildiği öğrenildi. 
Hac farizesini yerine 
getiren BursalI Fahri 
Kıvanç ye eşi Mihriye 
Kıvanç İstanbuldan 
evlerine dönerlerken, 
oğlu Altın Kıvânç’ın 
kullandığı 16 DB 615 
plakalı özel araçla 
Gemlik’e 3 kilometre

Balık Hali’nin 
Gemlik'te 
olması için görüş 
birliğine varan 
meclis üyeleri 
durumun Büyükşehir 
meclisine bu 
şekilde götürülmesine 
oy birliği ile 
karar verdiler.
Gemlik Belediye 
Meclisi İmar 
Komisyon u’ndan 
gelecek konuları 
görüşüp karara 
varmak üzere 
9 Mart 2006 
Perşembe günü 
saat 14.oo’ de 
yeniden 
toplanacak.

kala bilinmeyen bir 
nedenle direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu 
Karsak Deresine 
uçmuşlardı. Kazada 
Mihriye Kıvanç(23) 
Altın Kıvanç(30) ve 
Naime Kıvanç(55) 
araçtan çıkarak şans 
eseri kurtulurlarken, 
baba Fahri Kıvanç 
azgın sular arasında 
kaybolmuştu.

Pis kız; Fehriye Erdal
Biliyorsunuz bu pis kız ve pis arkadaşları 

1996 yılında Özdemir Sabancı, yanında çalışma 
arkadaşı ve sekreterini öldürdü.

Bunlar kendi ifadeleriyle DHKP-C örgütünün 
tetikçileriydiler.-

İnsanları öldürmenin adı cinayettir. Bu suç
suz, onlarla bir ilgisi olmayan bu masum 
insanları öldürmeye bir sebep gösteremezler.

Ne din, ne de ideoloji gerekçe olamaz. 
Bunları yaptıkça halk nazarında kötü puanlar 
aldılar, halk onları sevmedi.

Fehriye, cinayeti işledikten sonra Belçika’ya 
kaçtı. O günden bu yana da Belçika yasaların
da ki çeşitli boşluklarından yararlandı...

Belçika yargısı tamamen bağımsızdır bunu 
biliyoruz, yasaları kendi anlayışına göre uygu
lar. Dış baskıları reddeder, biz de reddederiz.

Belçika, Fehriye’yi uzun süre bir terörist 
olarak görmedi.

Fikir özgürlüğünden tutturup, yapılan 
cinayetin terör olarak nitelendirip nitelenmeye
ceğini görüş olarak kabullendi.

Avrupa ülkeleri uzun süre bu gibi insanlara 
yardım etti...

Avrupa’nın genelinde bu hastalık vardı. 
Kendi toplumlarında ki terör olaylarına sert 
tepkiler verirler, ancak özellikle Türkiye’ye 
sen “insan haklarına saygı göstermiyorsun” 
diyerek onlara kucak açarlardı.

Bu saye de kökten dinciler, yobazlar, terör 
grupları korundular.

Şimdi bu genel yaklaşım giderek değişmeye 
başladığını görüyoruz.

Belçika başta olmak üzere Avrupa sonunda 
uyandığına memnunuz.

Artık “fikir özgürlüğü” adı altında kaçamak 
yok oluyor...

Belçika mahkemesi sonunda Fehriye’yi 
“izinsiz silah bulundurmak ve sahte kimlik taşı
maktan” 4 yıla mahkum etti.

Bu çok iyi.. Ayrıca DHKP-C’yi “terörist” 
olarak ilan etti.

Bu karar geçte olsa Türkiye için iyi oldu.
Fehriye Erdal pis kız kaçtı. Daha doğrusu 

kaçırıldı. Bu bilerek mi yapıldı, Belçikalıların 
bundan haberi yokmuş...

Biz diyoruz ki gözetim altında ki evden 
kaçmadı, kaçırıldı..

Ama sayın okurlar Belçika yargısında tutum 
değişikliği olup olmadığı yakında anlayacağız. 
Yakalanıp iade edilirse yeni bir dönem başla 
yacak..

Avrupa teröristlerin saklanacağı bir yer 
olmaktan çıkarsa, Türkiye’de rahatlar. (Saban
cıların; bu işi kökten halletmeleri gerekirdi.)

Bunları kendimiz yazıyoruz kendimiz okuya
cağız. AvrupalInın umurunda mı ?

Ama içimizde olanları gördükçe sinirleniyo
rum.

Türk televizyonlarının başındakiler size 
sesleniyorum, bu pis kızın zafer işaretlerini 
durmadan niye gösteriyorsunuz ?

Zafer işareti ile Fehriye’nin parmaklarını 
ikide bir gözümüze sokan Türk medyası, İnanın 
Belçika’dan çok bu beni sinirlendiriyor..

Arşiv filmidir, bir kere gösterdiniz, tamam o 
pis kızın parmaklarını göstermek, ne kadar bir 
televizyonculuk. Bunları şiddetle protesto edi 
yorum.

Ey, televizyoncular hiç mi aklınız, milli 
duygularınız çalışmıyor, bu parmaklar gözüme 
giriyor, kanıma dokunuyor...
____________ (_____________________________________

ABONE OLDUNUZ MU?
raöfTm ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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DYP’li hanımlar 8 Martı kutladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

8 Mart'ın Dünya 
Kadınlar Günü olması 
nedeniyle DYP Kadın 
Kolları üyeleri has
taneleri gezerek 
yatan hastalar ile 
hemşireleri kutladılar. 
DYP Yönetim Kurulu 
üyesi ve Kadın 
Kolları Başkanı 
Safiye Çevik ile 
yönetim kurulu 
üyeleri önce 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
ziyarette bulundular. 
Burada hastalar ile 
hemşireleri kutlayan 
DYP'li kadınlar onlara 
havlu vererek 
gönüllerini aldılar. 
Daha sonra aynı 
ziyareti Kadın 
Doğum ve Çocuk 
Hastanesine 
yapan DYP'li kadınlar 
burada da hasta 
kadınlar ile hemşi 
releri kutlayarak 
havlu verdiler.

DYP Kadın Kolları üyeleri hastaneleri gezerek 
yatan hastalar ile hemşirelerin Kadınlar Gününü kutladılar.

Sağlık taraması yapılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Belediye 
Meclisi ve
Büyükşehir Belediye 
Meclisi üyesi AKP'li 
Refik Yılmaz'ın gir
işimleriyle Gemlik'te 
sağlık taraması 
yapılıyor.
Büyükşehir Belediye 
sine ait gezici sağlık 
tarama aracı bugün 
saat O9.oo’dan 
itibaren çevre yolu 
Altıntaş camii karşı 
sında vatandaşlara 
ücretsiz sağlık 
taraması yapacak. 
Refik Yılmaz 

yaptığı açıklamada, 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait olan 
ve uzman, hemşire ve 
sağlık personelinden 
oluşan ekibiyle . 
Gemlik'e gelecek olan 
sağlık tarama aracın
da ayrıca vatan
daşlara ücretsiz ilaç 
dağıtımı da yapılacak. 
Talep olması duru
munda her hafta Salı 
günleri ilçeye gelerek 
çeşitli yerlerde sağlık 
taraması yapacak 
olan ekibin hastalara 
ücretsiz bakacağı 
bildirildi.

@ GÖZÜNÜZ AVDIN!
KEUVHOLLADD

NV€R TRfltfTÖR'den
5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ

KAMPANYALAR 
DEVAM ETMEKTEDİR.

GELİN 
GÖRÜŞELİM, 
jjfc ÜNVER TRAKTÖR

NEWHOLLANDTRAKMAK 
I\EWHOLLAI\D GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39
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Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, 
yapilacak proje ihalesinin yanlış olduğu belirtildi

“Çarşı için direnmekten 
yorulmayacağız”

CHP Çetin Emeç’i andı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yeni çarşı alanının 
yıkılmasından sonra 
başlatılan süreç 
devam ederken 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
10 Mart Cuma günü 
yapılacak proje 
ihalesinin yanlış 
olduğunu bildirdi. 
Gemlik'te yapılması 
Yeni Çarşı Mimari 
Projesinin 10 mart 
tarihinde Belediye 
ihale salonunda 
ihale yöntemi ile 
seçileceğinin basın 
ilanı yoluyla duyu
rulduğuna dikkat 
çeken Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Turan, yaptığı yazılı 
açıklamada şöyle 
dedi: "Kentimize 
prestij kazandıracak 
böylesine önemli bir 
yapı kompleksi' için, 
uygulanacak Mimari 
Projenin, ihale ile 
değil, ulusal 
anlamda açılacak 
bir yarışma ile 
belirlenmesi gerek
tiğine inanıyoruz. 
Kenti yönetenlerin, 
o kentteki Meslek 
Odaları ve Sivil 
Toplum Örgütleri 
ile uyumlu, dialog 
içinde olmaları 
Demokratik bir 
zorunluluktur. Sayın 
Belediye Başkanı,

daha önce iki kez 
yapıp iptal etmek 
durumunda kaldığı 
bu ihaleler için 
ısrarlı olmamak 
durumundadır.
Belediye Başkanının 
Meslek Odalarını 
hiçe sayan bu davra 
nişini onaylamamız 
asla söz konusu 
değildir. Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsiiciîîği olarak, 
kent meydanı oluş
turulmak istenmesi
ni olumlu bulu 
yoruz. Ancak oluş
turulmak istenen 
kant meydanının 
en Önemli yapı । 
grubunu ortaya 
koyacak bu pro
jenin, ihale ile değil, 
mutlak surette 
ulusal bir yarışma 
ile belirlenmesini 
savunuyoruz.
Kaldı ki içinde 
Yapı Kredi

Bankasının da 
bulunduğu yapı 
grubunun kamu
laştırılması yapıl
madan ve bitmeden, 
bu konudaki 
çalışmaların eksik 
ve yanlış olacağı 
inancındayız.
Sayın Belediye 
Başkanı Yeni Çarşı 
yapı kompleksi 
seçimi için ihale 
açmaktan yorul
madığı sürece, 
bizlerde onun 
açacağı ihalelere 
karşı çıkmaktan, 
direnmekten 
yorulmayacağız. İki 
yıldır sürüncemede 
olan ve esnafımızı 
mağdur eden bu 
konunun daha da 
uzamaması için her 
türlü mücadeleyi 
vereceğimizi 
Gemlik kamu 
oyuna saygıları 
mızla duyururuz."

Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP Gemlik Teşkilatı 
yayınladığı yazılı 
basın açıklaması ile 
Gazeteci Yazar Çetin 
Emeç'i ölümünün 
16. yılında andı. 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek tarafından 
yapılan açıklamada, 
Gazeteci-Yazar ve 
Hürriyet Gazetesi 
Genel Yayın 
Yönetmeni Çetin 
Emeç'in bundan tam 
16 yıl önce 7 Mart 
1990 tarihinde hain 
bir saldırıya kurban 
gittiğini belirterek, 
"O mesleğinde 
ilkeleri olan eşi 
bulunmaz fikir adamı 
idi. Gazetecilerin 
gösterdiği aydınlık 
yolda yürümek iste
meyen pek çok 
karanlık güç hain 
saldırılara bugün 
olduğu gibi gelecekte 
de teşebbüs etmeye 
kalkışacaktır. Oysa 
ki; gazetecilerin 
olmadığı bir dünya 
yanlışların düzeltile 
mediği gerçeklerin 
topluma sun ula
madığı bir dünya 
olurdu ki her iki 
halde de dünya 
yaşanmaz bir 
hale gelirdi.
Gazetecilerimiz 
karşılaştıkları tüm 
zorluklara rağmen 
aşkla, sabırla ve inat
la çalışmaya devam 
etmektedirler. Çetin 
Emeç’de işini gönlü 
ne koymuş bir gaze 
feciydi. Çetin Emeç

ile onun öldürülme 
sinden suçlu bulu
nan adamın fotoğ 
rafını yan yana 
koyunca, Türkiye'nin 
dramı ortaya çıkıyor. 
Bir tarafta medeni, 
insanca yaşama 
arzusunda olan 
aydınlık insanlar, 
diğer tarafta ise tüm 
Türk İslam alemini 
kendi ilkel dar kutu 
sunun içine sokmaya 
çalışan çevre. Mene 
men'deki Kubilay 
olayından bu yana 
fizyonomisi bir san
tim bile değişmeyen 
bir insan tipi. Değiş 
meyi arzulayan kafa 
larla, arzulamayanlar 
arasında bir kavga 
var. Ya hoş görülü 
Demokrasiyi isteyen, 
aydınlık kafalar orta 
ya çıkacak ya da Me 
nemende katasım 
buzdolabına koyan
lar. Bu günde ne 
yazık ki Ülkemizde 
pek çok aydın fikirleri 
ve eserleri ile yaşam
larını ortaya koymak
ta; bu uğurda pek 

çok engelle karşılaş
maktadırlar. Ülke 
mizde aydınların ve 
aydın düşüncenin 
önemi yine de 
yeterince 
anlaşılamamaktadır. 
Bu ülkede aydınlar 
kolay yetişmiyor. 
Bugünlerimizin 
ve geleceğimizin 
aydınlık kaynağı olan 
düşün adamlarımıza 
ulusça hep birlikte 
karşı çıkmalıyız. 
Unutulmamalıdır 
ki aydınlığına 
sahip çıkmayan 
uluslar ilelebet 
karanlıkta kalmaya 
mahkumdurlar. 
ÇETİN Emeç'lerin, 
Abdi İpekçi'lerin, 
Uğur Mumcu'ların 
ve daha pek çok 
aydınlarımızın 
arkasında genç 
nesil geleceğe 
doğru umutla 
yol alacaklardır. 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü olarak 
Çetin Emeç'i 
rahmetle saygı ve 
sevgi ile anıyoruz."

H AKP Gemlik yeni ilçe yönetimi ziyaretlere başladı

İlk ziyaret Kaymakam BaygüPe
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
18 Şubat 2006 
Cumartesi günü 
yapılan ilçe seçimleri
ni kazanan Enver 
Şahin ile yönetimi

ziyaretlere başladı. 
İlk olarak Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
ziyarette bulunan 
Enver Şahin ile yöne 
tim kurulu üyeleri,

ilçede oluşturulan 
genç ve dinamik 
ekip olarak sorunlara 
çözüm bulmak için 
mücadele edecekleri
ni vurguladılar.
Yeni seçilen 
ilçe yönetimini 
tebrik eden 
Kaymakam 
Baygül, Enver 
Şahin'den 
parti çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 
Şahin ve ekibi 
daha sonra İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'e 
ziyaret ederek bir 
süre görüştüler.

İlçe ziyaretlerini 
sürdüren AKP'liler 
İlçe Emniyet

Müdürü Ali Kemal 
Kurt'u da ziyaret 
ederek geçen

kongrede yapılan 
çalışmalar için 
teşekkür ettiler.
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İntam enkazı kaldırılıyor
Bursa’nın Osmangazi 
İlçesi’nde 8 katlı 2 
binanın çökmesinden 
sonra Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
öncülüğünde oluştu
rulan'teknik heyet, 
heyelan sonrasında 
zarar gören binaların 
yıkımının ardından 
yeniden bir araya 

j gelerek, olay yerinde 
I incelemeler yaptı.

Bursa Valisi Nihat 
Canpolat ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’in talimatlarıyla 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçak 
başkanlığında kurulan, 
Osmangazi Belediyesi, 
İnşaat, Harita ve 
Kadastro, Bayındırlık, 
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Bursa Şube 
Başkanları’nın yer 
aldığı teknik heyet, 
olay yerinde yaptığı 
inceleme sonrasında 
heyelan bölgesindeki 
son gelişmeleri değer
lendirdi. Konçak, 
Büyükşehir Belediye 
si’ndeki toplantı son
rasında yaptığı açıkla
mada, İntam 95 ve

97’nin yıkılmasının 
ardından statik yapısı 
bozulan ve oturula
mayacak duruma 
gelen Baro Evleri A 
Blok ile Tezcan 
Apartmanının yıkım 
işleminin tamam
landığını bildirdi. 
Heyelanda zarar gören 
binaların geleceği 
İTÜ’nün bilimsel 
raporundan sonra 
belli olacak. Konçak, 
tahliye edilen binaların 
yıkılıp yıkılmayacağı 
ile ilgili bir soruya, 
“Teknik heyet, İntam 
99 ve Gökçen 3 Apart 
mam’nın güçlendiril 
mesi ve mühendislik 
hizmeti verilmesi 
kararına vardı. Gökçen 
3’te istinat duvarında 
hasar var. İntam 99’da 
kolon kırılması söz 
konusu. Ancak binala 
rın son durumları 
enkazın kaldırılmasın
dan sonra belli olur. 
İTÜ’den bir heyet 
bölgede hasar gören 
binalarla ilgili çalış
malarını devam ediyor. 
Bununla ilgili bir rapor 
hazırlayacak. Bilimsel 
bir proje hazırlayacak
lar. Bu rapor sonrasın

da binaların 
geleceğini 
belirleyece 
ğiz” şeklinde 
cevâp verdi. 
Konçak ayrı
ca enkazın 
kaldırılması 
nın toprak 
kaymalarına 
neden ola
bileceğini 
vurgula
yarak, bun
dan dolayı 
Çekirge 
Caddesi’n 
deki trafiğin 
bir süre daha 
kapalı olacağını 
belirtti.
Afet Genel Müdürlü 
ğü’nün hazırlayacağı 
rapor bekleniyor 
Bayındırlık ve İskan 
Müdürü Ali Özyurt da, 
Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü ekiplerinin 
olay yerinde inceleme 
yaptığını, heyelandan 
etkilenen binaların 
afet kapsamına alınıp, 
alınmayacağı ile ilgili 
kararın bu ekibin 
hazırlayacağı rapor 
doğrultusunda 
verileceğini belirtti. 
“Hasar gören

binaların son durumu 
enkazın kaldırılmasın
dan sonra belli 
olacak”
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Adem 
Özdemir ise, bir soru 
üzerine, hasar gören 
evlerle ilgili ciddi bir 
rapor çalışması yapıl
ması gerektiğini ifade 
ederek, Gökçen 3,ve 
İntam 99’un geleceği 
ile ilgili kesin kararın, 
enkazın kaldırılması 
nın ardından verilme 
sinin daha sağlıklı 
olacağını bildirdi.

Bursa’da küçük siiriicii 
sokağı kana buladı

Bursa’da, 13 yaşında 
bir çocuk, yıkaması 
için babasının verdiği 
otomobili park 
ederken kaldırımda 
oynayan 6 yaşındaki 
Engin Pala’yı öldürdü. 
8 yaşındaki ablası 
Zeynep Pala’yı ise 
yaraladı.
Kaza, Bursa’nın 
Yediselviler Mahallesi 
Mecidiye Sokağında 
meydana geldi.
Baba Erdoğan A. (55), 
arabasını, yıkaması 
için oğlu S.A. 
(13)’ya verdi.
S.A., arabayı sokağa 
park etmek isterken 
direksiyon hakimiye 
tini kaybederek Engin 
Pala (6) ve ablası 
Zeynep. Pala’ya 
(8) çarptı.
Kazada Engin Pala 
ölürken, ablası 
Zeynep Pala 
yaralanıp yakınları 
tarafından Yüksek 
İhtisas Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Olayın

ardından ölen 
çocuğun yakınlan 
sinir krizleri geçirdi. 
Çocuğun annesi 
Gülseren hanım ile 
babası Mehmet Pala, 
çocuklarının ölümü 
üzerine şoka girdi. 
Kazaya sebep olan 
S.A.’nın Eşref 
Evcil İlköğretim 
Okulu 7. sınıf 
öğrencisi olduğu 
öğrenildi. Kazanın 
ardından savcılık 
soruşturma başlattı.

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & €l İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Katalog basımı 1

^3 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
agglt HİZMETİNİZDEYİZ
~------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ —"———   --------------------------------.

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M l|i|VKMWrç«^ ----------- —■
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Vergi kontrolü için yeni yöntem
Maliye Bakanlığı, 
vergi inceleme
lerinde mevzuat 
yetersizliği nedeniyle 
denetim eleman
larının "gelir 
ya da harcamanın 
kaynağım" araştıra- 
maması üzerine, 
yeni bir vergi güven
lik sistemi kurulması 
için harekete geçti. 
Vergi ile ilgili 
otokontrole yönelik 
çeşitli müesseselerin 
kaldırılarak yerine 
"Nereden Buldun"un 
getirilmesi, ancak 
daha sonra yerine 
yeni bir mekanizma 
konulmadan bunun 
da uygulama dışı 
bırakılması, vergi 
denetimlerinde sıkın
tıya yol açtı. Vergi 
incelemeleri sırasında 
mevzuat boşluğunun 
yarattığı sorunlarla 
karşılaşan denetim 
elemanları, bu duru
mu Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'a ve 
ilgili birimlere aktardı. 
Unakıtan, Vergi

Konseyi'nden 
"Nereden buldun 
uygulamasından 
farklı, Türkiye'nin 
şartlarına uyan, ser
mayeyi ve dürüst 
mükellefi ürkütmeye
cek" yeni bir vergi 
güvenlik sistemi 
için çalışma 
yapmasını istedi. 
Konsey de, yeni bir 
otokontrol sistemi 
için çalışmaya 
başladı. İlk aşamada, 
Batılı ülkeler ile 
Doğu Avrupa 
ülkelerindeki vergi 
güvenlik sistemleri 
büyüteç altına alındı. 

Konsey, yeni vergi 
güvenlik sistemi kap
samında şu alternati
fler üzerinde araştır
ma yapıyor: -Kazanç 
karinesi: Kişinin 
geliri ile yaptığı har
camaların karşılaş 
tırılmasına imkan 
verecek bu sistem 
ile gelirinin üzerinde 
harcaması olanlara, 
bu harcamanın 
kaynağı sorutabile
cek. Vergi Konseyi, 
kazanç karinesinin 
Ukrayna gibi ülkeler 
dahil bütün Avrupa'da 
uygulandığım belirtti. 
-Ön revizyon:

Mükelleflerin beyanda 
bulunduğu sırada 
incelenmesine imkan 
verecek bu sistemde, 
Veri Ambarı yardımıy
la mükellefin durumu 
anında gözden 
geçirilebilecek.
On revizyon, zorlayıcı 
bir müessese olma
makla birlikte bütün 
mükelleflere uygulan
abilecek bir sistem 
olarak niteleniyor.
-Asgari hasılat: 
Bu sistemde her 
sektör İçin belirli bir 
asgari hasılat tutarı 
belirlenecek.
Bu hasılatın altında 
beyanda bulunanlar, 
bunun için haklı 
gerekçe sunamazsa, 
incelemeye alınacak. 
-Ortalama kar haddi: 
Türkiye'de daha 
önce uygulanan 
bu modelde her 
sektör için ortalama 
kar haddi tespit edile
cek. Bu haddin altın
da kalanlardan da 
bu durumu izah 
etmeleri istenecek.

Erdoğan; “Enerjide dışa 
bağımlılığı önleyeceğiz”
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
enerjide hem milli 
çıkarların korun
ması, hem de 
sürdürülebilir 
kalkınmada bü kay
naklara yönelmek 
suretiyle yerli kay
nakların artırıla
cağını belirterek, 
"Bir yandan kendi 
kaynaklarımızı kulla
narak dışa bağım- 
lığımızı önleyeceğiz, 
diğer yandan da 
enerjide çeşitliliği 
sağlayacağız" dedi. 
Başbakan Erdoğan, 
iktidar olarak yeni ve 
yenilenebilir kay
nakların çoğaltılması 
konusunda yak
laşımlar geliştirdik
lerini belirterek, 
"Yerli kaynakların 
aranması konusunda 
çalışmalar yapıyoruz. 
Bu konuda özel sek
tör girişimlerini

özendirmeye, 
desteklemeye hep 
gayret ettik. Bu 
anlamda Türkiye'nin 
hayallerini gerçek
leştirdik. Özel sek
törü ortak ettik.
Yasal zemin hazır
ladık. Yenilebilir 
enerji kanunu çıkart
tık. Jeotermal ile 
ilgili son aşamaya 
geldik. Nükleer ener
jinin gerekliliğini 
vurguladık. Nükleer 
enerjiyi tarımdan 
sağlığa birçok 
alamda kullanmayı 
amaçlıyoruz." şek
linde konuştu.

REGAL
PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD t KDV
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1
Asus Anakart 
Amd 2600 64+ 

256 Ram 
17” Monitör 
40 gb. Hdd 

52X Cd Rom

Nowox 2
Amd 3000 64+ 

512 Ram
80 gb Hardisk

128 Ekran Kartı 
Cd VVriter 

Asus Anakart

165
tatnh V -.!■

165

10-,
65 

it: Oskij

60

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR k 25
TûridyeTiımŞetelfl.' Wr tortMA"

ULUSLARARASI ARAMALAR b ‘
r takıp W

daha
ÇOK 
KONUŞUN

378 $ + KDV 580 $ + KDV

FİRMANIZI İNTERNETE TRSIVORUZ
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com ûakik» Mnı'e tatula U.ı\!-

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Lions Kulübü

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net 
www.atamerhotel.com 
www.gemsiad.org 
www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com 
www.gemliklions.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

NOWOX BİLGİSAYAR 
Gazhane Cad. No: 14 

Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 512 25 63 

www.gemliknowox.com

mailto:isim@firmaniz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com


Kar geri geliyor
Hava sıcaklığının, 
Çarşamba günü yur
dun kuzeybatı kesim
lerinde 8 ila 10 
derece azalacağı 
bildirildi. Çevre ve 
Orman Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, yurdun batı 
kesimlerinin bu 
geceden itibaren orta 
Akdeniz üzerinden 
gelen yeni bir yağışlı 
hava kütlesinin etki
sine gireceğinin tah
min edildiği bildirildi. 
Bu gece Marmara'nın 
batısı ve kıyı Ege'de 
başlayacak sağanak 
yağışların, Marmara, 
Ege, Batı Akdeniz, 
Batı Karadeniz ile İç 
Anadolu'nun 
batısında sürmesi 
bekleniyor.
Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların bu sabah 
saatlerinde 
Marmara'nın batısı ve 
kıyı Ege'de, sah günü 
öğle saatlerinden 
itibaren ise Marmara, 
kuzey ve iç Ege, 
İç Anadolu'nun

kuzeybatısı ile 
Bolu ve Düzce

hissedilir derecede 
8 ila 10 derece

Çevrelerinde etkili 
olması bekleniyor. 
Rüzgarın bugün 
Marmara ve Ege 
kıyıları başta olmak 
üzere, iç ve batı ke 
simlerde güney ve • 
güneybatı yönlerden 
(lodos) kuvvetli ve 
kısa süreli fırtına 
seklinde eseceği 
tahmin ediliyor.
Bu geceden itibaren 
ise yurdun kuzeybatı 
kesimlerinde 
rüzgarın kuzey- 
kuzeydoğu (poyraz) 
yönlere dönmesi, 
buna bağlı Olarak 
haya sıcaklığının 
bu gece Trakya'da 
Çarşamba 
günü ise iç ve 
batı kesimlerde

olmak üzere azal
ması bekleniyor. 
Bu akşam saat
lerinden itibaren 
hava sıcaklığındaki 
azalmaya bağlı 
olarak Trakya'da 
başlayacak kar 
yağışlarının, 
Çarşamba öğle 
saatlerinden 
itibaren Marmara'nın 
doğusu, Kuzey 
Eğe'hih iç kesimleri, 
Batı Karadeniz'in 
iç kesimleri ile İç 
Anadolu'nun 
kuzeybatısında önce 
karla karışık 
yağmur, akşam 
saatlerinde ise 
kar şeklinde 
görüleceği tahmin 
ediliyor.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN £

I
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

120m2 Asansör ve Kaloriferli,* I. Kordonda Satılık Daire

I
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı &

i

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde.185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

. Önünde 115 rh2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta işlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 51410 21

LES’e başvurular başladı
Üniversitelerde lisan
süstü eğitim görmek 
isteyenlerin katılabile
ceği 2006 Mayıs 
Dönemi Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavş'na 
(LES) başvurular 
dün başladı. 
LES'e en az lisans 
diplomasına sahip 
olanlar ile sınavın 
yapıldığı tarihten 
itibaren bir yıl içinde 
bir lisans programın
dan mezun olabilecek 
durumda bulunanlar 
girebilecek.
Yabancı uyruklu 
öğrenciler de bu sına
va katılabilecek.
Sınava girmek isteyen 
adaylardan bir lisans 
programından mezun 
olabilecek durumda 
bulunanlar kendi 
üniversitelerinden, 
mezun adaylar ise

istedikleri herhangi 
bir üniversiteden 
başvuru evrakını 6- 
15 Mart 2006 tarihleri 
arasında 4 YTL 
karşılığında temin 
edebilecek. Adaylar 
ayrıca, bankaya 
45 YTL sınav 
ücreti yatıracak. 
Adaylar, başvurma 
belgelerini, sınav 
ücretini yatırdıklarını 
gösteren banka 
dekontuyla birlikte 
en geç 15 Mart 2006 
tarihine kadar, 
mezun olabilecek 
durumda bulunanlar 
kendi üniversitele 
rine, mezun olanlar 
ise istedikleri üniver
siteye onaylatarak 
teslim edecek. 
ÖSYM tarafından 
21 Mayıs 2006 tari
hinde yapılacak LES

sonuçlan bütün yük
seköğretim kurumlan 
lisansüstü program
larına öğrenci seçme 
ve yerleştirme işlem
lerinde kullanacaklar.

Baykal; ‘TSK’ya darbe 
girişimi söz konusu*

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
genellikle Silahlı 
Kuvvetler'ih "darbe 
yapar" diye bilindiğini 
ancak şimdi Silahlı 
Kuvvetler'e karşı bir 
darbe girişiminin 
olduğunu belirterek, 
"Üzüntü verici olan o 
darbe girişimine 
yargının alet edilmiş 
olmasıdır'? dedi. 
Baykal, Van Cumhu 
riyet Savcıhğı'nın 
hazırladığı Şemdinli 
olayları iddi
anamesinde Kara 
Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt'a yönelik 
ifadelere ilişkin 
değerlendirmesinin 
sorulması üzerine, 
yargının bir süreden 
beri gerçek işlevini 
ciddi ölçüde kaybet
tiğini söyledi. 
Baykal, "Bunun da 
ötesinde yargının çok 
sakıncalı amaçlar için 
alet edildiğine tanık 
oluyoruz. Çok üzüntü 
verici bir manzara. Bu 
tablo, demokrasi, 
hukuk devleti ve 
hukukun üstünlüğü 
anlayışlarıyla hiçbir 
biçimde bağdaşmıyor. 
Bu girişimin 
başarısızlıkla 
sonuçlanacağından 
hiç kuşku 
duymuyorum. 
Sadece, bu girişimi 
yapanlar kendilerini 
teşhir etmiş olacak
lardır" dedi.

ERDOĞAN ve 
ÖZKÖK'TEN SÜRPRİZ 
GÖRÜŞME 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hilmi 
Özkök biraraya geldi. 
Genelkurmay BaŞkanı 
Orgeneral Özkök, 
Başbakan Erdoğan'a 
görüşme talebini iletti. 
Başbakan Erdoğan, 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Özkök'e 
randevu verdi.. 
Orgeneral Özkök'ün 
Başbakan Erdoğan ile 
Başbakanlık Merkez 
Bina'da yaptığı 
görüşmede 
Genelkurmay'ın Kara 
Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt ile ilgili 
iddialardan duyduğu 
rahatsızlığı dile 
getirmesi bekleniyor. 
Görüşmede 
Van Cumhuriyet 
Savcısı Ferhat 
Sarıkaya'nın 
Şemdinli 
Soruşturması

kapsamında 
Orgeneral Büyükanıt 
hakkında ortaya 
attığı iddialara 
ilişkin değer
lendirmelerin yapıl
ması bekleniyor. 
"HÜKÜMET VE 

BAŞBAKAN'IN 
DIŞINDA" 
Başbakanlık 
Sözcüsü Akif Beki, 
yazılı bir açıklama 
yaparak , Van 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nın hazır
ladığı Şemdinli 
olayları iddi
anamesinde Kara 
Kuvvetleri Komutanı : 
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt'a ilişkin 
ifadelerin de yer . 1 
almasını, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
gazetelerden takip •'! 
ettiğini belirtti. 
Beki, "Bu konu 
tümüyle hükümet ve , 
Başbakan'ın dışında ] 
gerçekleşen ye 
yargıyı ilgilendiren 
bir konu" dedi.
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Memurun gözü bu hafta Meclis’te Barbarosça
Memurlara ek öde
meyle vergi dilim
lerinin yeniden 
düzenlenmesini 
içeren tasarı ve tek
lifler, bu hafta Meclis 
gündemine gelerek 
yasalaştırılacak. 
TBMM'nin bu hafta 
yine fazla mesai 
yapacak. Denetim 
konularının ele alın
mayacağı Genel 
Kurul bu hafta 15.00- 
21.00 saatleri arasın
da çalışacak. Kurulda 
bugün Sağlık 
Bakanhğı'nın 2005 
yılı alacaklarının geri 
ödenmesiyle sağlık 
personeline verilecek 
döner sermaye pay
larına ilişkin yasa 
teklifinin görüşülme
sine devam edilecek. 
Sağlık Bakanlığı'na 
Bağlı Sağlık 
Kurumlan ile 
Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) 
Tesislerine Verilecek 
Döner Sermaye 
Hakkında Kanun ile 
2006 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Kanunu'nda değişik
lik yapılmasına ilişkin 
yasa teklifinin 
tümü üzerindeki 
görüşmeler geçen 
hafta bitmiş ve 
1. maddesine 
geçilmişti. Bu teklifin 

yasalaşmasının 
ardından Bankacılık 
Yasası'nda değişiklik 
öngören yasa 
tasarısına geçilecek. 
Tasarı, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta 
Fonu'na (TMSF) 
devredilen bankala 
rın, devlet ve sosyal 
güvenlik kuruluşları
na olan borçlarının 
tahsil edilmesine 
öncelik veriyor. 
Çeşitli adlar altında 
ek ödeme alamayan 
kurumlarda çalışan 
memurların maaşına 
2006 Ocak'tan 
itibaren 40 YTL, 
Temmuz'dan itibaren 
40 YTL daha ek 
ödeme yapılmasına 
olanak tanıyan 
tasarının, yarın 
görüşülmesi 
bekleniyor.
Tasarıyla, polis ve 
din görevlilerine aylık 
ortalama 100 YTL'lik 
daha artış yapılacak. 
Genel Kurul, 9 Mart 
Perşembe günü gelir 
vergisi oranlarında 
indirim öngören ve 
yatırım indirimi 
uygulamasını 
kaldıran yasa 
teklifini görüşecek. 
Yeni tarifeye göre 
gelir vergisi oranları 
7.000 YTL'ye kadar 
yüzde 15, 7.001-

Barbaros BALMUMCU

16.000 YTL arası 
yüzde 20, 16.001- 
40.000 YTL arası 
yüzde 27 ve 40.000 
YTL'nin üzeri ise 
yüzde 35 olacak. 
Teklif aynen benim
senirse biodizel, 
Özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV) kapsamına 
alınacak. Biodizele 
litre başında 0.6498 
YTL oranında 
ÖTV uygulanacak. 
Bakanlar Kurulu, 
yerli mahsulden elde 
edilen biodizele 
uygulanacak 
ÖTV'yi sıfıra kadar 
indirebilecek.
TBMM komisyon
larının bu haftaki 
gündemi de oldukça 
yoğun. TBMM İçişleri 
Komisyonu, 
8 Mart Çarşamba 
günü Nüfus 
Hizmetleri Kanunu 
Tasarısı'nı ele 
alacak.

Zeytin ve zeytinya 
ğıyla diğer bitkisel 
yağ üretimindeki 
sorunları belirlemek 
amacıyla kurulan 
araştırma 
komisyonu, yarın 
yetkililerden bilgi 
alacak. Şemdinli ve 
Yüksekova'da 
meydana gelen 
araştırmak üzere 
kurulan Meclis 
Araştırma 
Komisyonu çalış
malarını sürdürecek. 
Töre ve namus 
cinayetleriyle 
kadın ve çocuklara 
yönelik şiddetin 
nedenlerini araştır
mak üzere kurulan 
Meclis Araştırma 
Komisyonu'nun 
hazırladığı raporun 
da bu hafta içinde 
TBMM Başkanlığına 
sunulacağı 
belirtiliyor.

Bir sevinç bir hüzün..
Sevinçli bir haber; Gemlikspor kendi 

sahasında Çocuk Esirgemespor’u 3-1 yendi. 
Çocuk Esirgeme transferlerle takviyeli bir 
hüvviyetteydi. Bu takıma karşı Gemlikspor 
fevkalade bir oyun sergiledi.

Haydar Hoca’yı bu görüşünden dolayı 
kutlarım.

Bir yazının içinde eleştiri de olabilir, 
önemli olan bu eleştirileri iyi değerlendire- 
bilip, yorumlamak.

Zamanı gelince hatalı işler yapılınca 
onlar da yazılır. Bunlardan ders almak 
lazım.

Benim amacım, eleştirilerim iyiyi bulmak 
adınadır.

Tebrikler Haydar Hoca, devamını bekliyo
rum.

Hüzünlü haberi sona bıraktık ama 
söylemeden, yazmadan da geçemeyeceğim. 
Kumlaspor, birinci maça rağmen 2. maçta 
daha olumlu idi. Kumlaspor deplasmanda 
bir gol atarak öne geçmesine rağmen 
penaltıdan yediği gol, buna takiben kontra 
tak golüyle sahadan mağlup ayrıldı.

Sonuç: İhtisas 2 - Kumla 1
Takımda gözle görünen bir etkinlik yoktu. 

Bence bu gidiş iyi bir gidiş değil.
Kulüp Yönetimi bu konuda tedbirler 

almalı, sebebler irdemeli.
Her ne kadar sorumluluk Hoca’da ise de; 

grup çalışması yapılmadığı, birlik beraber
liğin olmadığı zaman sporda sonuç ala
mazsınız.

Hoca’nın da yapabileceği bir yere 
kadardır.

Herkes üzerine düşeni yapmalı.
İyi haberlerinizi bekliyorum.

■ 
giyecek

Geçen sezonki 
Akçaabat 
Sebatspor- 
Kayserispor 
maçında yaşanan 
yasa dışı bahis 
skandahna adı 
karıştığı için 
Profesyonel 
Futbol Disiplin 
Kurulu tarafından 
10 ay ceza alan, 
ancak Tahkim 
Kurulu tarafından 
cezası 6 aya 
düşürülen 
Gökdeniz 
Karadeniz'in 

cezası 
Galatasaray maçı 
öncesi bitiyor. 
Bordo-mavili 
kulüpten alınan 
bilgiye göre, 
Gökdeniz'in 
6 Eylül'de 
tedbirli olarak 
Profesyonel 
Futbol Disiplin 
Kurulu'na sevk 
edildiği ve 
cezasının dün 
sona ereceği 
bildirildi.
Ligin 4. haftasın
daki Malatyaspor 

maçında 
oynayan 
Gökdeniz, 20 haf
talık bir aradan 
sonra bu haftaki 
Galatasaray 
maçında 
takımdaki yerini 
alabilecek.
Gökdeniz, 196 
gün sonra da 
bir lig maçına 
çıkmış olacak. 
Trabzonspor'un 
yıldız oyuncusu 
Fatih Tekke'nin 
de sakatlığının 
düzeldiği ve bu

hafta forma giye
bileceği bildirildi. 
Trabzonspor'un 
yıldız oyuncuları 
Fatih Tekke ve 
Gökdeniz 
Karadeniz, 
teknik direktör 
Vahid Halilhodziç 
tarafından 
Galatasaray 
maçında sahaya 
sürülmeleri 
halinde ligde 
20 haftalık bir 
aradan sonra 
birlikte görev 
yapacak.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 

aldığım Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Burcu SERİN

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

Sahibi bulunduğumuz 
Dursun Kaptan 3 balıkçı teknesinin 
- Tonilato Belgesi
- Denize Elverişlilik Belgesi
- Avlanma Ruhsatı 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Ali TAŞKESEN

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Canan SERENLİ

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimizde çalışmak üzere 

30 yaş üstü bayan 
mutfak görevlisi aranmaktadır.

Müraacatlar:
Gemlik Güneş Nak. Tic.

Azot Yolu Kocaçukur Mevkii 
No: 1 GEMLİK

TEL: (0.224) 524 75 00
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Çalışan annelere öneriler
Yeni anne oldunuz ve 
doğum izniniz bitmek 
üzere. Bebeğinizi 
emzirmeye devam 
etmek istiyorsunuz. 
Peki annelikle işi aynı 
anda nasıl götüre
ceksiniz? Bebeğinizi 
ofiste nasıl emzire
ceksiniz?
Günümüzde çoğu 
kadın annelikle çalış
ma hayatını birlikte 
götürüyor. Eğer yeni 
anne olduysanız ve 
doğum izninden işe 
dönüyorsanız, annelik
le kariyerinizi bir arada 
yürütememe endişesi 
sizi korkutabilir. 
Durumun zor olduğu 
kesin, ama bu başa 
çıkamayacağınız 
anlamına da gelmiyor. 
Burada önemli olan, 
önceden plan yapmak 
ve kendinizi çalışan bir 
anne olmanın gerek
tirdiği durumlara 
hazırlamak.
Bebeğinizden ayrılmak 
Yeni anne olduysanız, 
işe dönmek duygusal 
karmaşa yaratabilir. 
Bebeğinize birinin 
bakıyor olması sizde 
suçiüiuk duygusuna 
sebep olabilir ama aynı 
zamana da içten içe bir 
rahatlama hissede
bilirsiniz. Tabii bir yan
dan da sorumluluk
larınız artar. Ofisteki 
işlere, ev işlerine, 
eşinize, kendinize ve 
bir debebeğe zaman 
ayırmak zorundasınız. 
Bu da olduça yorucu 
olabilir.
Peki ne yapacaksınız? 
Nasıl başa 
çıkacaksınız?
İşe dönmeden önce: 
İşe döneceğiniz tarihe 
karar verin.
Müdürünüzle kaç gün 
doğum izni alabile; 
ceğinizi konuşun. İşe 
dönüp dönmeme 
konusunda karar 
verme lüksüne sahip 
olmayabilirsiniz ama 
size izin verildiği 
ölçüde izin kullan
abilirsiniz. İşe 
döneceğiniz günü haf
tanın son günlerine 
yakın seçin ki, ilk haf
tanız kısa olsun. 
Güvenebileceğiniz bir 
kreş ya da bakıcı 
bulun.Bebeğinizi 
başka birinin ellerine 
bırakmak zor geliyor 
olabilir. Güven duya
cağınız birinin 
bebeğinize bakması 
ise sizi rahatlatır. 
Müdürünüzle konuşun. 
İşteki görevleriniz ve 
programınızı hakkında 
konuşun ki 
döndüğünüzde sizden 
ne beklendiğini biliyor 
olun. Eğer iş yeriniz 

esneklik sunabiliyorsa, 
esnek çalışma saatleri 
ya da durumu göre 
evden çalışma 
olanakları için 
konuşun.
İşe döndükten sonra: 
Zamanı iyi değer
lendirin ve düzenli 
olun.İşle çocuk bakımı 
birleştirmek iyi bir 
zaman yönetimizi ve 
organizasyon yeteneği 
ister. Pek çok sorumlu
luğunuz var. Bu neden
le her şeyin zamanında 
ve tam yapılabilmesi 
için bir ayarlama yap
manız şart.
Bebeğinizle bağlan
tınızı koruyun.
Bebeğinizden uzak
tayken onunla bağınızı 
kaybetmemenin yol
larını arayın. Örneğin 
gün içinde evi ara
yarak bebeğinizin nasıl 
olduğunu kontrol edin. 
Fotoğraflarını 
masanızın üzerinde 
bulundurun.
Yedekte bir planınız 
olsun. Bebeğinizin 
hasta olduğu ya da 
onu bırakacak birini 
bulamadığınız zaman
lar olabilir. O günler 
için mutlaka alternatif 
bir planınız olsun. 
Bebeğiniz hasta
landığında izin almak 
için müdürünüzle 
konuşabilir, ya da bir 
yakınınızdan ona bak
masını isteyebilirsiniz. 
Zaman zaman suçlu ya 
da üzgün hissedebile
ceğiniz gerçeğini kab
ullenin.Çoğu anne 
suçluluk duygusuyla 
savaşmak zorunda 
kalır. Ayrıca bebeğini
zle istediğiniz kadar 
zaman geçiremediğiniz 
için de kendinizi üzgün 
hissedebilirsiniz. Bu 
duygular ortaktır ve 
bunları başka anneler
le ya da arkadaşlarını
zla paylaşmak işe 
yarayabilir. Nasıl his
settiğinizi eşinize de 
anlatın. Eğer bu 
duygular artarsa, dok
torunuza bahsetmekte 
fayda olabilir.
Yardım alın.
Her şeyi kendi başınıza 
yapamazsınız.
Eşinizden, ailenizden 
ve arkadaşlarınızdan 
gelen yardım önerileri
ni geri çevirmeyin. İşe 
alışmaya çalışırken, 
diğer çalışan annelerin 
deneyimlerinden de 
faydalanabilirsiniz.
Kendinize zaman 
ayırın. Zor görünebilir 
ama kendi varlığınızı 
beslemek için kendi
nize ait zaman ihtiy
acınız var. Örneğin 
bebeğinizi dışarı 
çıkarabilirsiniz. Bu 

hem onun hoşuna 
gider, hem de kafanızı 
toparlamanız ve egz
ersiz yapabilmeniz 
için iyi fırsattır. 
Bebeğinizi yatırdıktan 
sonra hafif ve kolay 
hazırlanan bir yemeği 
tercih edin, rahatlatıcı 
bir banyo yapın». Bu, 
stres atmanıza 
yardımcı olur. 
Stresiniz ne kadar az 
olursa, bebeğinizle 
beraber geçirdiğiniz 
zamandan da o kadar 
keyif alırsınız. 
Dinlenebildiğiniz 
kadar dinlenin.
Bazen o kadar yorgun 
olacaksınız ki, her 
şeyle nasıl başa çıka
bildiğinize siz bile 
şaşıracaksınız. Bu 
nedenle uyumak için 
kendinize zaman 
ayırın. Mümkün 
oldukça geceleri erken 
yatın. Hafta sonu 
gündüzleri bebeğiniz 
uyurken siz de ufak bir 
şekerleme yapın. 
Annelikle işi birarada 
götürmek kolay değil 
ama bir kere bir pro
gram oturtup, 
bebeğinizi, de buna 
alıştırdığınızda, işler 
kolaylaşacak.
Çalışan annelere 
emzirme önerileri 
İşe döndükten sonra 
da bebeğinizi emzirm
eye devam etmeyi 
düşünüyorsanız, bazı 
zorlukları göze almanız 
gerekecek. Öte yandan 
bunun bebeğiniz için, 
ne kadar önemli 
olduğu düşünülecek 
olursa, bu zorlukları 
göze almak, için hem 
bebeğinizle olan 
bağınızı sağlamlaştırır, 
hem de onun daha 
sağlıklı olmasını 
sağlar. İşte işinizi 
kolaylaştırabilecek 
bazı ipuçları: 
İşe dönmeden önce 
müdürünüzle konuşun. 
İşteyken emzirmeyi 
düşündüğünüzü ona 
anlatın. Bunun sizin 
için ne kadar önemli 
olduğunu anlamasını 
sağlayın. Sütü pom
palayacağınız zaman 
hakkında konuşun. 
Bu işi mola 
verdiğinizde 
yapacağınızı ve bunun 
işinizi aksatmaya
cağınızı belirtin. Eğer 
günde 8 saat çalışıyor
sanız, 15 dakikalık iki 
pompalama molasını 
önceden planlayın. Bu 
iki molayı gün içine 
eşit şekilde yayarsanız 
daha çok işe yarar. 
Pompalama için 
gözlerden uzak bir yer 
bulun. Sütü asla öğle 
yemeğinizi yemeye

ceğiniz bir yerde - 
tuvalet gibi- pompala
mayın. Bir toplantı 
salonunu ya da 
müdürünüzün odasını 
kullanmak için izin 
isteyebilirsiniz.
Bir göğüs pompası 
satın alın, ya da 
kiralayın.
Elektrikli pompalar 
genellikle el pom
palarından daha etki
lidir. Ayrıca bunların ' 
çift göğüs için olan
larıyla işinizi daha hızlı 
bitirebilirsiniz;
Eşyalarınız için bir yer 
bulun.Pompa, göğüs 
pedleri, süt için boş 
şişe ve yedek bluz gibi 
eşyaları her gün 
yanınızda taşımak yer
ine, ofiste bunları koy
abileceğiniz bir dolap 
edinmeye bakın. Kendi 
ofisiniz varsa 
şanslısınız demektir. 
Pompalama işle
minden sonra

• sütünüzü nasıl saklay
acağınızı önceden.
planlayın.Sütünüzü 
soğuk bir ortamda 
muhafaza etmeniz 
gerektiğini unutmayın. 
Eğer iş yerinde buz
dolabı varsa, bunu kul
lanabilir, ya da sütü 
özel buzluk tarzı bir 
kutuda da muhafaza 
edebilirsiniz. Plan for 
storing your breast 
milk after pumping. 
Sütü böyle bir kutuda 
10 saat, buzdolabında 
ise 8 gün boyunca 
saklayabilirsiniz.
Eve gelince bebeğinizi 
hemen emzirin.
Bebeğinize bakan 
kişiyi, siz eve gelme
den hemen önce 
beslememesi için 
uyarın. Onu emzirm
eniz, tüm bir günü 
bebeğinizden uzak 
geçirdikten sonra 
onunla buluşmak için 
harika bir yol olacaktır.

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali Baydar

HUKUK ANATOMİSİ
Hak adalet deyip çıkılmaz yola 
Hani nerde hukuk nerde adalet? 
Şu güzelim yurdu döndürdük çöle, 
Hani nerde hukuk nerde adalet?

Yurdumuzu sardı terör sancısı 
Analar ağlıyor dinmez acısı 
Kardeşi kaybolmuş arar bacısı. 
Hani nerde hukuk nerde adalet?

Canlar yandı Madımak’ta yandığında 
Sevmek suç sayıldı bu kara günde.
Katliam yapılır kamu önünde 
Hani nerde hukuk, nerde adalet?

Hanım Yeşilyurt’un halini gördük 
Serpil öğretmeni toprağa verdik. 
Katilleri afla ödüllendirdik.
Hani nerde hukuk, nerde adalet?

Sayın Turan Dursun aydın biriydi 
Çetin Emeç, aydın gazeteciydi.
Muhamner Aksoy’un suçu neydi 
Hani nerde hukuk, nerde adalet?

Hani Uğur Mumcu katili nerde 
Bahriye Üçok’un acısı sende 
Aydınlar vurulmuş kanları yerde 
Hani nerde hukuk, nerde adalet?

Demirali yanar yıkılır hergün 
Suratlar asılı sinirler gergin. 
İrtica hortladı, millet tedirgin. 
Hani nerde hukuk, nerde adalet?

GBUK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

ABONE OLDUNUZ MU?
■EUMMJ
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Vitamin eksikliği ruh sağlığını bozuyor
Fiziksel ve ruhsal 
sağlık birbirine bağlı. 
Birindeki aksaklık 
diğerini de etkilediğin
den ruh sağlığının 
korunması vücudun 
düzgün işleyişiyle 
mümkün. Tüm vitamin 
ve mineraller vücut 
için gerekli ancak ruh
sal dengenin korun
masında B grubu 
vitaminleri daha 
fazla önem taşıyor. 
Sağlığımızın fizik ve ruh 
sağlığının bir bütünü 
olduğunu vurgulayan 
Hacettepe Üniversitesi 
Sağlık Teknolojisi 
Yüksek Okul Müdürü, 
Beslenme ve Diyetetik 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Türkan Kütluay 
Merdol, "Fiziksel 
sağlığımız ruh 
sağlığımızı, ruh 
sağlığımız da fiziksel 
sağlığımızı etkiler. 
Sağlığımızı etkileyen 
faktörleri birbirinden 
bağımsız değer
lendirmek mümkün 
değildir" diyor.
B grubu vitaminlerinin 
yetmezliğinde özellikle 
sinir sistemi rahatsızlık
tan görüldüğünü 
bildiren Merdol; başta 
zihinsel yorgunluk, 
duyarlılık yanında, gas- 
trointestinal (mide- 
bağırsak) sistemde 
bozukluklar olduğunu 
ve tedavi edilmediğinde 
depresyona kadar 
giden durumlar ortaya 
çıktığını ifade ediyor.

Özellikle B12 vitamini 
yetersizliğinde ellerde 
uyuşma, algılama 
bozuklukları, thiamin 
yetmezliğinde kişilik 
bozukluklarına kadar 
varan davranış sorun
ları, niasin yetme
zliğinde ise hafıza prob
lemleri görüldüğünü 
kaydeden Merdol, 
"Besinler içinde yer 
alan vitamin ve mineral 
olarak adlandırılan 
besin öğelerinin pek 
çoğunun yetersizliğin
den ruhsal sağlık 
önemli ölçüde etkilen
mektedir. Bunlardan en 
önemlileri B grubu vita
minleridir. B grubu vita
minlerinin en önemlileri 
thiâmin, riboflavin, B12 
vitamini, niasin, folik 
asit, pantotenik asit ve 
biotindir. Bu vitamin
lerin fonksiyonları bir- 
biriyle bağımlı ancak 
her birinin vücutta çok 
farklı görevleri var. 
Sağlık için yapılması 
gerekenlerden biri bile 
ihmal edilse fiziksel ya 
da ruhsal sağlığımız 

etkilenir" uyarısında 
bulunuyor.
Merdol, "Sodyum, 
potasyum, kalsiyum, 
demir ve magnezyum 
da beyin fonksiyonları 
için önemli miner
allerdir. Kanda 
kalsiyum düştüğünde, 
tetani, ağrılı adale kasıl
maları, başdönmpsi, 
zihinsel bulanıklık, 
ileri hallerde havale 
görülebilir" diyor. 
Zihinsel becerilerde 
önemli rolleri olan bazı 
maddelerin (nörotrans- 
mitter vb) ana mad
delerinin» proteinler, 
aminoasitler ve B 
grubu vitaminleri 
olduğunu kaydeden 
Merdol, dolayısıyla . 
beslenmede oluşabile
cek bozuklukların zihin
sel fonksiyonları önemli 
ölçüde etkilediğini vur
guluyor. Bu nedenle 
günlük besin ihtiyacının 
az ve sık aralıklarla, 
mümkün olduğunca 
çeşitli besinlerle 
karşılanması gerektiğini 
belirten Merdol, bu şe 

kildeki bir beslenme 
alışkanlığının bedenin 
tüm sistemlerinin rahat 
biçimde çalışması için 
çok önemli olduğunu 
bildiriyor. Uzun aralık
larla beslenmenin 
vücudun dinamizmini 
bozduğunu ve yağlan
maya neden olduğunu 
ifade eden Merdol, 
"Beynin fonksiyonlarını 
normal görebilmesi için 
uygun bir besin öğesi 
akışı gerekir. Kişinin 
içinde bulunduğu 
durum çok stresli ise 
bu da akışı etkiler. Bu 
nedenle burada ruh 
sağlığımız için beslen
me yanında yapabile
ceğimiz başka 
aktivitelere de önem 
vermeliyiz. Vücudu 
muzda halk arasında 
mutluluk hormonu diye 
tanımlanan, endorfin 
adı ile bilinen maddeler 
vardır. Bu maddeler, 
müzik dinleme, egzer
siz, sevdiğimiz kişilerle 
birlikte sohbet vb 
gibi durumlarda salgı
landığı gibi, yeni bir 
şey öğrenildiğinde de 
salgılandıklarına ilişkin 
çalışmalar da bufon- • 
maktadır. Bu nedenle 
bir yandan beslenme 
mize dikkat ederken bir 
yandati da vücudumuz
daki mutluluk hormo
nunu harekete geçiren 
aktiviteler yapmayı 
ihmal etmemeliyiz" 
tavsiyelerinde 
bulunuyor.

Alkol ve sigara 
ağız kanserine 

yol açıyor
Ağız kanserlerinin 
çoğunluğunun 45 yaşın 
üzerinde ortaya çıktığı 
ve erkeklerde oluşma 
olasılığının kadınlara 
oranla 2 kat daha fazla 
olduğu bildirildi. 
Türk Diş Hekimleri 
Birliği'nin (TDB) web 
sitesinde yer alan 
bilgilere göre, ağız 
kanserleri genellikle 
dil, ağız tabanı, diT, 
köküne yakın yumuşak 
damak alanları,, 
dudaklar ve: dişet- 
lerinde görülüyor.
Ağız kanserleri erken ' 
dönemde teşhis edil
erek tedavi edilmezse 
yayılarak sürekli ağrı, 
fonksiyon kaybı, tedavi 
sonrası düzeltilmesi 
mümkün olmayan yüz 
ve ağız deformiteleri; 
hatta ölümlere neden 
olabiliyor. TTB, diş 
hekimine düzenli 
aralıklarla gidilmesi 
ağız kanserlerinin 
erken dönemde 

| yakalanması açısından 
ı önemli olduğunu 

belirtiyor.
Ağız kanserlerinin 
kesin nedeninin tam 
olarak bilinmediğini 
belirten TTB uzmanları, 
"Bununla beraber tütün 
ürünleri, alkol ve bazı 
besinlerdeki kansero
jen maddeler ve fazla 
güneş ışığına maruz 

kalınması gibi faktör
lerin ağız kanseri 
riskini arttırdığı tespit 
edilmiştir. Genetik 
yatkınlık da ağız 
kanserleri için risk fak
törleri arasındadır" 
diye konuştu. 
Uzmanlar, ağız 
kanserinin belirtilerini 
ise şu şekilde sıraladı: 
"- Ağız içinde veya 
etrafında beyaz veya 
kırmızı renkli alanlar . 
- Ağız içinde hassas, 
tahriş olmuş, kabarık 
veya kalınlaşmış alan
ların olması
- Ağızda veya boğazda 
tekrarlayan kanamalar 
- Seste boğukluk veya 
boğazda yutulamayan 
'cisim hissi 
- Çiğneme ve yutma 
güçlüğü
- Dil ve çene hareket- 
lerinde zorlanma 
- Dil veya ağzın diğer 
bölgelerinde his kaybı, 
uyuşukluk
- Alt veya üst çenede 
meydana gelen şişlikler 
ve bunun sonucu, 
mevcut protez uyumu
nun bozulması
- Ağız kanseri lezyon- 
ları başlangıç döne
minde ağrısızdır, 
kanser ilerleyerek 
sağlıklı ağız dokuların
da harabiyet oluştur
dukça ağrı şikayeti de 
başlar. '■

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 13 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,
Karayollan 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)5’rİ2lİ
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.Savc ılığı 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
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta , 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 4521 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

7 MART 2006 SALI 
ÇAĞLAR ECZANESİ 

Pazar Cad. No:23 ■ GEMLİK 
TEL: 5133662

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2377 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV D.ahll) 
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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Umurspor89’da vurdu 1-0
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Birinci Amatör küme 
birinci gurupta 
mücadele eden 
Umurspor, güçlü 
rakibi Bağlarbaşı'nı 
89. dakikada 
attığı penaltı 
golüyle 1-0 yendi. 
Geçtiğimiz haftanın 
iki galibiyetti takımın 
karşı karşıya geldiği 

maç zevkli ve 
mücadele içinde 
geçti.
Maça iki tamında 
hızlı başladı.
Yakaladıkları mutlak 
gol pozisyonlarını 
gole çeviremeyen 
taraflar ilk yarıyı 
0-0 kapadılar. 
İkinci yarıda rakip 
Bağlarbaşı'nın daha 

çok pozisyona 
girdiği maçın 
89. dakikasında 
kazanılan penaltıyı 
Şahin gole 
çevirinde Umurspor 
1-0 öne geçti. 
Golden sonra iki 
takımdan da birer 
futbolcunun kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalmasından sonra 

maçta başka gol 
olmayınca Umurspor 
sahadan 1-0 galip 
ayrılarak puanını 
6'ya çıkardı.
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER: 
Engin Nurkaya (8) 
Serkan Aydın (8) 
Gökhan Durak (8) 
UMURSPOR : Deniz 

(7) Davut (7) Akif (7) 
Yavuz (8) Gökmen 
(8) Metin (4) (Murat 5 
Emrullah 2) Zafer 
(7) Şahin (8) 
Mehmet (6) (Emrah 5) 
Halil (7) Deniz (8) 
BAĞLARBAŞI : 
Sadettin (7) Selçuk 
(8) Mustafa (7) 
(Burçin 6) selman (7) 
Melih (7) Nevzat (7) 

(Yunus 6) Yakup (6) 
Gökhan (8) 
(Mehmet Hanoğlu 
(4) Mehmet (7) Baki 
(7) Haşan (7) 
GOL : Dk. 89. Şahin 
(Umurspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 90 Haşan 
(Bağlarbaşı) 
Dk. 91 Davut 
^Umurspor)

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus

ISISAN

DOĞAIGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor 
8 Mart 1857 tarihinde Amerika’nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan kadınların düşük ücretlerini, uzun çalış
ma saatlerini ve çalışma koşullarını protesto için grev yapması üzerine olayların şiddetle bastırılması sırasında kadınların 
ölmesi 8 Mart’ı Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildi. Bugün, bütün dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE
8 Mart 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Büyükşehir’den 
sağlık taraması
Büyükşehir Belediyesi Gezici Sağlık 
Aracı ile ilçemize gelen doktor ve 
hemşireler Çevre yolunda dün vatan
daşları sağlık taramasından geçirdi. 
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, önü 
müzdeki günlerde sağlık taramalarının 
devam edeceğini söyledi. Sayfa 2’de

fistolu Marjgarabil^lcGemİik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi anlaşma yaptı.

Zeytin üreticisine Halk Barıkası'ndan kredi desteği
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dünya Kadınlar Günü
Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.
Erkek egemen dünyada kadınlar, narin 

yapılarıyla her zaman ezildiler, hor
landılar, hakları gasp edildi.

1857 yılında Amerika’nın New York 
kentinde yaşanan olaylar sonucu, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya 
başlandı.

Kadın kuruluşları, tüm dünyada bugün 
gösterilerdüzenleyerek kadın hakları 
konusunda söylevler verecekler.

Kadınların erkekler karşısında 
sürdürdükleri mücadele giderek artıyor.

Gelişmiş batı toplumlarında bile 
kadınlara seçme ve seçilme hakları ve 
rilmezken, Türk kadını Cumhuriyet ile 
birlikte kimliğini bulmaya başladı.

Mustafa Kemal’in kadınlara seçme ve 
seçilme hakkını vermesi, Medeni Yasada 
yapılan değişiklikler ile kadınlarımız kul 
olmaktan, birey olma yoluna doğru 
büyük kazanımlar elde ettiler.

Yasalarla elde edilen haklar yetmiyor.
Kadını baskı atında tutan töre, 

gelenek, ataerkil aile yapısı, ekonomik 
bağımlılık, kadının özgür birey olmasını 
engelliyor.

TBMM’inde, derneklerimizde, koope 
ratiflerimizdeki kadın oranlarını düşü 
nürseniz, Türk toplumunun ne denli 
erkek egemen bir toplum olduğunu 
görürsünüz.

Gazetemizin 8. sayfasında bu konuda 
Yüksel Uğur’un yazısını dikkatlice 
okuyun. Verilen rakkamlarla ayrıcalığı 
göreceksiniz.

Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken, 
kadınlarımıza hak mücadelelerinde 
başarılar diliyorum.

72 Nolu Marmara 
birlik Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi ile 
Halk Bankasi 
Gemlik Şubesi 
arasında kredi 
anlaşması imzalandı. 
Buna göre, koope
ratif ortakları Halk 
Bankası’ndan düşük 
faizle kredi alabile
cekler. Krediler, 
yıl sonu itibariyle 
kooperatife verilen 
zeytin karşılığında 
ödenecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Tekstilde KDV 
oranı düşüyor

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, "Tekstil, hazır giyim ve deri 
sektöründe KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e 
indiriyoruz" dedi. Başbakan Erdoğan, Bakan 
lar Kurulu'rida, sektöre yönelik alınan kararları 
açıklayarak, daha önce Kurumlar Vergisi oranı 
nı yüzde 33'ten yüzde 20'ye, Gelir Vergisi'ni 
önce yüzde 45'den yüzde 40'a, ardından da 
yüzde 35'e indirdiklerini, gıda ürünlerinde ise 
yüzde 18'den yüzde 8, yüzde İ'e varana kadar 
KDV indirimi yaptıklarını söyledi. Sayfa 9‘da

Bursa'nın İnegöl Köftesi tescillendi
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 'nın 
talebiyle, ülke genelinde tanınan İnegöl 
köftesi için, Destek Patent A.Ş. ile başvu
rusu yapılan coğrafi işaret tescil müra
caatı sonuçlandı. Haberi sayfa 8’de

Ustalık belgesi 
olmayanlara fırsat 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, Ustalık Belgesi olmadığı 
halde işyeri açanlara 10 günlük 
eğitimden sonra Ustalık Belgesi verile
ceği duyuruldu. Haberi sayfa 3’de

Nema ödemelerine 
bugün başlanıyor

Zorunlu Tasarruf nema ödemelerinin 
9'uncusuna ilişkin ödemeler, bugün 
Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla 
yapılacak. Dokuzuncu taksit ödemeleri, 
daha önce anapara ile önceki nema 
ödemelerindeki gibi işveren veya kişisel 
başvuru şeklinde olabilecek. Sayfa 9’da

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

Yanlış işler....
Türkiye’de üst üste yanlış işler oluyor.
Örneğin ;
Kara Kuvvetleri Komutam’nın suçlanması..
Ne demiş?
“Astsubayı tanırım. İyi çocuktur. Ancak 

suç işlemişse cezasını çeker.”
Ne var bu sözlerde..
Yok çete kurmak..
Yok istihbarat yapmak.
Yok yargıyı etkilemek..
Aynı kafa yine sahnede..
Sanki Van’a özelikle gelmiş gibi..
Senin işin Cumhuriyete sahip çıkanlara 

ve kollayanlara çamur atmak mı ?
Ama ne yapsın görevi böyle tanımlanmış.
O da işini yapıyor doğrusu..
Sinekten yağ çıkarıyor..
Gazete küpürlerinde yer alan eksik beyan

lara,bir işportacının yalan yanlış açıklamaları
na kanıyor..

Önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Rektörü’nü..

Sonra da Kara Kuvvetleri Komutam’m 
kurtlar sofrasına atıyor..

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü 
aklandı..

Kara Kuvvetleri Komutam’nın da 
aklanacağından da kimsenin kuşkusu 
olmasın.

Ancak.'.
Ulaşılmak istenen hedef laik cumhuriyeti 

yıkmaya dönük..
Üniter devlet yapısını kökünden temizlem

eye yönelik.
Asker..
Türkiye’de laikliğin güvencesi..
Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz 

savunucusu..
Üniversite
Bilim yuvası..
Ülkenin üzerinde doğan güneş..
Bugünü aydınlatıyor..
Geleceğe ışık yutuyor.
Bu iki kurumla ters düşmenin anlamı ne 

olabilir ki..
Hukuk adamı..
Kirli emellere alet olmaz..
Olamaz..
Başkasının ekmeğine yağ süremez.
Son derece dikkatli olacak,Cumhuriyete 

zarar verecek tehlikeleri hukukun üstünlüğü 
prensibine bağlı kalmak koşuluyla bertaraf 
edecek..

Çünkü o Cumhuriyet Savcısı..
Başka hangi ünvanın başında Cumhuriyet 

sözcüğü yer alıyor.
| Türkiye’de yanlış siyasetin doğurduğu bir 

sonuç..
Yanlı..Amaçlı eğitim sisteminin ortaya koy

duğu bir tablo..
Bu sonuç da...
Bu tablo da ülkeye yarar getirmeyecek..
Getirmiyor da..
İdam fermanı hazırlanmış..
Sıra infazda..
Ne var ki..
İnfazdan sonra olacaklara siyasetçi de, 

hukukçu da kazanamayacak..
Ama..
Son pişmanlık fayda etmeyecek..

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Büyükşehir Belediyesi’nin gezici sağlık aracı Gemlik’te sağlık taraması yaptı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyükşehir 
Belediyesi 
Gezici Sağlık Aracı 
Gemlik’te sağlık 
taraması yaptı. 
Çevre Yolunda 
başlatılan sağlık tara
ması çalışmasında 
Sağlık Tarama 
Aracında bulunan 
doktor ve hemşirenin 
gözetiminde yoksul 
vatandaşlar sağlık 
taramasından 
geçerken, gerekli 
olanlara ücretsiz 
ilaç da verildi. 
Sağlık taraması yap
tıranlara ihtiyaçlarını 
soran AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
vatandaşlardan kendi
lerine gelecek talep 
doğrultusunda 
önümüzdeki günlerde 
sağlık taramasının 
sürdürüleceğini 
söyledi.

Büyük küçük 
tüm vatandaşların 
dinleyen ekip 
aracındaki uzman 
doktor ve hemşire, 
hastalara yakın 
ilgi göstererek 
şikayetlerini dinleyip 
gerekli ilaçları kullan
malarını istediler.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0*224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

Sağlık Tarama Aracı, Yılmaz’ın girişim- 
Büyükşehir Meclis (eriyle ilçemize
üyesi Refik geldi.

2006 MODEL 
BMC MEGASTAR 

KAMYONETİM İLE 
İŞ ARIYORUM. 

GSM: (0.538) 266 09 95
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72 Nolu Marmarabiriik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi anlaşma yaptı.

Zeytin üreticisine Halk 
Bankası’ndan kredi desteği

YazıYORUM

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
ile Halk Bankası Gemlik Şubesi arasında kredi anlaşması 
imzalandı. Buna göre, kooperatif ortakları Halk Bankası’ndan 
düşük faizle kredi alabilecekler. Krediler, yıl sonu itibariyle 
kooperatife verilen zeytin karşılığında ödenecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Halk Bankası ile 72 
Nolu Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
arasında süren 
görüşmeler olumlu 
sonuçlanınca, 
ortaklara ürün 
destekleme kredisi 
verilmeye başlandı. 
Halk Bankası’nın 
desteği ile kredi ala
cak olan ortaklar 
dün Kooperatife 
gelerek işlemlerini 
yaptırmaya başladılar. 
Kooperatife ortak 
3 bin 500 zeytin 
üreticisinin fay
dalanacağı kredinin 
3 yıllık verilen ürün 
bedeli üzerinden
hesaplanıyor.
ZEYTİN KARŞILIĞI 
ÖDENECEK 
Ortakların verdikleri 
üç yıllık zeytinin bir 
yıl ortalamasının 
2.5 katı olarak verilen 
krediler, düşük faizli 
ve yıl sonu itibariyle 
kooperatife verilen 
zeytin karşılığında 
ödenecek.
Tüm ortakların kredi 
kullanması halinde 
5 milyon 900 bin YTL 
kredi dağıtılacak. 
Krediden faydalan

mak isteyen ortaklar, 
evraklarını hazırla
yarak Halk Bankası 
Gemlik Şubesi’ne 
gidip paralarını 
almaya başladılar. 
Her gün 100 ortağa 
işlem yapılacağını 
söyleyen İbrahim 
Aksoy, "Kredinin 
kullanım süresi 
31 Ocak 2007 olarak 
anlaşıldı. Zaman çok 
uzun, bu süre içinde 
ortaklarımız gelerek 
krediden faydalana 
bilirler. Kredi ödeme

leri zeytin atımlarında 
verilen üründen 
kesilerek bankaya 
ödenecek" dedi.
Yönetim Kurulu 
ile birlikte bir hafta 
süren görüşmelerin 
ardından Halk 
Bankası ile anlaş
maya vararak zeytin 
üreticisine destek 
kredisi başlat
malarının ortaklar 
arasında büyük ilgi 
gördüğünü ifade eden 
Aksoy, krediden 
faydalanacak olan

ortakların aralarında 
3 kefil göstermeleri 
gerektiğini, ayrıca 
kooperatife ortak 
olan eşlerinde 
birbirlerine kefil ola
bileceklerini söyledi. 
Ortaklara verilen kredi 
ile piyasaya taze, para 
girişinin de olacağını 
ve hareketlilik 
yaratılacağını belirten 
İbrahim Aksoy, 
geçtiğimiz yıllarda 
başlattıkları ortaklara 
zirai ilaç dağıtımının 
devam ettiğini belirtti.

Ustalık belgesi olmayanlara fırsat
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Ustalık Belgesi 

'olmadığı halde işyeri 
açanlara 10 günlük 
eğitimden sonra 
Ustalık Belgesi ve 
rileceği duyuruldu. 
Yapılan açıklamada, 
“3308 sayılı Mesleki 
Eğitimi Kanunun 
geçici 9. maddesine 
göre 10 Temmuz

2001 tarihinden önce 
Mesleki Eğitim 
Kanununun çıraklık 
eğitimi uygulama 
kapsamındaki 
mesleklerde Ustalık 
Belgesi olmadığı 
halde işyeri açmış 
olanlar, Odalardan 
daha önce geçici iş 
yeri açma belgesi 
veya mesleği kanun 
kapsamına alınıncaya 
kadar geçerli olmak

üzere Ustalık Belgesi 
alanlar, vergi 
dairesinden alacak
ları vergi kaydına 
göre meslek dalı ile 
vergi baçlangıç 
tarihini belirten ve 
bağlı bulundukları 
Oda başkanlığına 
onaylatılacak belge 
ile birlikte öğrenim 
durumlarını gösterir 
belge, nüfus cüzdanı, 
üç adet fotoğrafı

merkez Müdürlü 
ğüne verirler. 
Gerekli koşulları 
sağlanan meslekleri 
ne göre 50 saat 
sürecek olan 
10 günlük tamamla
ma eğitimine 
alınarak eğitim 
sonuna kadar 
başarılı olanlara 
Ustalık Belgesi 
verilecektir.” 
denildi.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Orgeneral Yaşar Büyükanıt...
Kara kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar 

Büyükanıt, yargıyı etkilemeye teşebbüsle 
suçlanıyor. Ne yapmış bu değerli Orgeneral?

Şemdinli de bir olay olmuş. Bir astsu 
bay’ın adı ortaya atılmış...

Komutan diyor ki; “Yakından tanırım, bir
likte çalıştık, iyi askerdir.”

“Araştırılır suçu varsa cezasını çeker.” 
Bu sözler söylendiği zaman ortada yargı 

falan yok. İddianame bile yok..
Dava açılacağı bile belli değil. Ortada 

henüz yargı yokken, yargıyı etkileme nasıl 
teşebbüs edilir.? Görüyorsunuz daha başın
da saçma, kasıtlı, siyasi bir iddia ortaya 
çıkarılmak isteniyor.

Sayın Orgeneral Büyükanıt “Araştırılır 
suçu varsa çeker” diyor.

Kasıt olmayan normal bir konuşma....
CHP Başkanı Deniz Baykal diyor ki; AK 

parti Büyükanıt paşa Ataürkçü, düşüncelerini, 
çekinmeden söyleyen, ordunun sevdiği bir 
general olduğu için yolunu kesmek, 
Ağustosta Genelkurmay Başkanı olmasını 
önlemek peşinde. Orgeneral Hilmi Özkök’ün 
görev süresini bir yıl daha uzatmak istiyor.

Bu yıl içinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
yapılacak.

Bu dönemde Orgeneral Büyükanıt’ı Genel 
Kurmay Başkanı olsun istemiyor. Bunu mil
letvekilleri ağızlarından kaçırdılar...

Bu iddialar doğru ise AK Parti’nin ateşle 
oynadığını gösterir.

Orduya müdahale eden siyasal iktidarların 
sonunu bilmek için yakın tarihe bakılırsa, 
oradaki perişanlıklar görülebilir.

Hem de bunlardan daha güçlü olanların 
sonu Yassıada da bitti....

İddianameyi hazırlayan Van başsav cisim 
bütün Türkiye tanıyor!...

Van 100’üncü Yıl Üniversitesi’ni 
Cumhuriyet ve Laiklik düşmanlarından, şeriat 
heveslilerinden temizleyen Sayın Rektör, 
değerli Prof. Aşkın hakkında ki iddianameyi 
hazırlayan ve tutuklanmasına sebep olan 
savcı...

Tutuklu Rektör, yoğun bakıma alındığında, 
hastane penceresine parmaklık takılması 
emrini veren de o. Orada bir Prof. İntihar etti.. 
Asıl sebepler gizlenmeye çalışılıyor. Halkı 
abdal, bir şeyden anlamaz sanıyorlar..

- Or general’in Genelkurmay başkanı 
olmasını Ak parti istemiyor..

- Bu tartışmalarla Güneydoğu’da askeri, 
mizin genel etkisi yok edilmek isteniyor.

- Güneydoğu'da malum dış destekli 
ayrılıkçı harekatın siyasallaşması için askerin 
etkisinin kırılması hedefdir.

- Yalan yanlış sözler iddialar, şaibeler, 
çelişkili işlerle askeri kötülemek..

- Etnik kışkırtmaların kaşınması suretiyle 
Türkçü -Kürtçü milliyetçiliğin provoke 
edilmesi, sivil itaatsizliğin sağlanıp, bölge 
halkını resmî görevliler îîe karşı karşıya 
getirmek, askerin otoritesini yok edip, askeri 
uzaklaştırmak..

- Bir sonraki adımda ise kendi belediyeleri- 
ni-mahalli yönetimlerini etkin hale getirip iste
dikleri gibi at oynatmak istiyorlar.

Eminim ki savcının bu hareketi üzerine 
PKK. dağda göbek atıp oynuyordur.

Bu vatanın evlatları; Hangi makamda olur
sa olsanız dıştaki hainlere bu gibi fırsatlar 
vermeniz ,onları sevindirmeniz hukukla 
-demokratikleşme ile tanıtılamaz. Bu vatanı 
koruyan -kollayanlar tarafından nefretle 
karşılanır...

Rektör tutuklandı ^aylarca ıztırap çekti, 
sonunda bir şey olmadığı anlaşıldı. Şimdi 
Kara Kuvvetleri Komutanı + Jandarma 
Kuvvetleri Komutanı suçlanıyor. Sıra Sayın 
Cumhur Başkanımız Sezer’e gelmiş olabilir...

Vallahi bu kafalara yakışır...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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“Kadın siyasetçiye ihtiyacımız var”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
nedeniyle yazılı 
basın açıklaması 
yapan DSP İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz, "Siyasette 
bizler gibi düşü
nen dürüst ve te 
miz insanlara ihti 
yaç vardır" dedi. 
Türk Kadınının, 5 
Aralık 1934 tari
hinde seçme ve 
seçilme hakkını 
kazandığını 
hatırlatan Poyraz, 
"Mustafa Kemal 
Atatürk sayesinde 
o yıllarda birçok 
ülkeye öncülük 
eden Türkiye, son
raki yıllarda yerin 
de saydı, hatta 
geriye gitti. 1935 
seçimlerinde yani 
bundan 70 yıl önce 
T.B.M.M.'deki 395 
sandalyenin % 
4.6'sı, 2002 seçim
lerinde ise 550 
sandalyenin % 
4.3'ü kadınların 
oldu" dedi. 
Mecliste kadın

temsil oranıyla 
Türkiye'nin 119 
ülke arasında 103 
sırada olduğunu 
hatırlatan Poyraz, 
bu oranın bazı 
Arap ülkeleriyle 
aynı oranda 
olduğunu söyledi. 
Yerel seçimlerde 
kadın temsil 
oranının daha da 
vahim olduğuna 
dikkat çeken 
Hüseyin Poyraz, 
"Oran % 1 civarın
dadır ki 100 sanda
lyen mecliste 99 
erkek 1 kadın var 
dır ve 81 ilde 1 ta 
ne bile kadın vali 
yoktur. Oysa Türki 
ye'nin demokratik

leşme, Kalkınma, 
Çağdaşlaşma ve 
değişim yolunda 
kadınların katkısı
na ve duyarlı bakış 
açılarına gereksini
mi vardır. Çünkü 
nüfusumuzun 
% 52'si kadın diğer 
% 45'i erkektir.
Kadınların yüzler 
ce yıldır uğradığı 
ekonomik, toplum
sal ve kültürel 
mağduriyeti 
gidermek, yasalar 
önünde eşitliği, 
hakları kullanmada 
eşitliği ve fırsat 
eşitliğini sağlamak 
için Anayasada ve 
yasalarda 'kadın- 
erkek eşitliği'ne 

ilişkin kadınlar 
lehine özel 
önlemler getirilme
si gerekiyor.
İşte tüm bu 
nedenlerden de 
anlaşılacağı gibi 
kadınların sorun
larının çözümü 
siyasettir. Ancak 
siyasette, kadın 
hakları ve fırsat 
eşitliğinin 
sağlanmasına 
ilişkin düzenlemel
er yapabilmek 
için çok daha fazla 
kadın siyasetçiye 
ihtiyaç vardır. 
Kadınların 
siyasette de diğer 
bütün alanlarda da 
var olabilmesi için 
dayanışma şarttır. 
Kadınlar için 
politika yapmak, 
kadınların 
dayanışmayla 
ve birlikte 
güçlenerek 
yapabilecekleri 
bir eylemdir. 
Türkiye'de kadın
larımız siyasete 
sıcak bakmıyorlar. 
Siyasetin kirli,

menfaat ilişki
lerinin döndüğü 
veya erkeklerin 
yapabileceği bir iş 
veya alan olarak 
görüyorlar. Ancak 
bu ülke bizim ve 
bizler ülkemizde 
mutlu ve huzurlu 
yaşamak istiyor-, 
sak, siyasette 
bizler gibi düşü
nen dürüst ve 
temiz insanlara 
çok ihtiyaç vardır. 
Partimizi de bu 
yönüyle diğer 
bütün partilerden 
ayırmak gerekir. 
Bu yüzden 
ülkemiz ve 
geleceğimiz için 
hepinizi, 
Demokratik Sol 
Parti'nin çalış
malarına katkı 
koymak için 
partimize 
bekliyoruz. 
Demokratik 
Sol Parti adına 
hepinizin 8 
Mart Dünya 
Kadınlar Günü'nü 
kutluyorum" 
dedi.

İşçi Emeklileri 
AKP’yi ziyaret etti

İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener 
ile yönetim 
kurulu üyesi 
Türker Göral, 
AKP İtçe 
Başkam Enver 
Şahin'i ziyaret 
ederek, yeniden 
seçilmesi nede 
niyle kendisini 
tebrik ettiler. 
Geçmiş 
dönemde 
de AK Parti 
İlçe Yönetiminin 
başta sağlık 
karneleri olmak 
üzere işçi

emeklilerine 
çeşitli 
desteklerinin 
bulunduğunu 
söyleyen 
Hüseyin Yener, 
yeni seçilen 
yönetimi de 
kutlayarak 
başarı diledi. 
Yapılan ziyarette 
işçi emeklilerine 
yönelik yapılan 
çalışmalardan 
bahseden 
Enver Şahin'de 
İşçi Emeklileri 
Derneği’ne her 
zaman destek 
olacaklarını 
söyledi.

® GÖZÜNÜZ AYDINI
OHOLLAhD

ÜNVER TRAKTÖR den
I II

I

GELİN 
GÖRÜŞELİM, 
«jjfc ÜNVER TRAKTÖR

NEW HOLLAND TRAKMAK 
OHOLLflhD GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39



8 Mart 2006 Çarşamba Sayfa 5

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği'nin Genel Başkanı Kazım Ergün, Kadınlar Gününü kutladı

ttTürk kadını dünyaya örnek olmuştur” “KDV indirimi tatmin etmedi”
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kısa adı TİED olan 
Türkiye işçi 
Emeklileri 
Derneği'nin Genel 
Başkanı Kazım 
Ergün, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
nedeniyle yaptığı 
açıklamada, Türk 
kadınının çağdaşlaş
ma sürecinde 
hak ettiği yeri alama
masının en büyük 
nedenlerinin 
siyasette temsil 
eksikliği ve yoksulluk 
olduğunu söyleyerek, 
"36 milyon kadını 
mızın onurlu duruşu 
Türk Milletinin vat
lığını sürdürmesinin 
yegane sebebidir" 
dedi.
Eğitimsiz bırakılan 
ve yoksullukla 
mücadelede en 
büyük sıkıntıları 
omuzlayan Türk 
kadınının adeta 
Kurtuluş Savaşı 
sırasında verdiği 
mücadeleye benzer 
büyüklükte bir

mücadele, bir savaş 
verdiğini belirten 
Kazım Ergün, 
"Eşlerinin 
kendilerine verdiği 
sefalet harçlıklarıyla 
ailelerinin geçimini 
temin eden 
kadınlarımız 
şüphesiz ki yetki 
verildiğinde aynı has
sasiyet içerisinde 
ülkelerinin geçimini 
de temin edebilirler. 
Türk erkeği bu 
konuda her zaman 
kadınının yanında 
olmuştur ve olacaktır. 
Aylığını alan Türk 
erkeği bu mucizeyi 

gerçekleştirmesi 
için kadınına teslim 
eder ve geçimlerini 
ancak böyle sağlar
lar. Bu konuda en 
üfak bir şüphesi 
bile yoktur. 
Türk kadını tüm 
dünya kadınlarına 
örnek olan bu 
sağduyusu ve 
özverisiyle Türk 
Milletinin varlığını 
sürdürmesinin en 
önemli sebebidir. 
Kadınlarımız artık 
parlamenter yapı . 
içerisinde ağırlıklarını 
koymalı ve 
siyasete bir kalite 

getirmelidirler. 
Kadınlarımızın 
sorunlarının çözümü 
temsil haklarını daha 
yaygın bir şekilde 
kullanabilmelerinden 
geçmektedir. 
Ancak bu sayede 
eğitim sorununu 
ve yoksullukla 
mücadele sorununu 
çözebiliriz. 19 AB 
ülkesinin nüfusundan 
daha fazla bir 
kadın nüfusu potan
siyeline sahip olan 
Türkiye artık bu 
konuda ciddi poli
tikalar üretilmesi 
yönünde harekete 
geçmelidir. 
Bu duygu ve 
düşüncelerle, tüm 
kadınlarımızın 
8 Mart Dünya 
kadınlar Günü'nü 
yürekten kutluyor, 
kadınlarımızın 
demokratik 
haklarının gelişti
rilmesi için tüm 
toplumumuzu 
göreve davet 
ediyoruz" dedi.

Başbakan'ın "tekstil 
ve hazır giyimdeki 
KDV oranı yüzde 
18'den yüzde 10’a 
düşecek" açıklaması 
tekstilcileri tatmin 
etmedi. İşte 
tekstilcilerin 
görüşleri ve 
beklentiler: 
Zorlu Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet 
Zorlu, tekstil ve 
hazır giyimde 
KDV'nin yüzde 8'e 
düşürülmesiyle 
ilgili olarak, 
"Hükümetimizin 
attığı bu ilk adım 
karşısında sektör de 
adım atmalı, ve kayıt 
dışı ekonomiyi 
artık tarihe 
gömmeli" dedi. 
Ev Tekstili Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği ve Zorlu, 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı .

A - 157539 nolu faturamı kaybettim. 
Hükümsüzdür.^5 ÖZKORUN PETROL NAK.TİC.LTD.ŞTi.

Gemlik Vergi Dairesi 700 005 1477

Ahmet Zorlu, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanan, 
tekstil ve hazır giy
imde KDV’nin yüzde 
8'e düşürülmesiyle 
ilgili olarak, 
"Hükümetimizin 
attığı bu ilk adım 
karşısında sektör de 
adım atmalı 
ve kayıt dışı 
ekonomiyi artık 
tarihe gömmeli" 
dedi.
Zorlu, yaptığı açıkla
mada, hükümetin 
bu karar ile tekstil 
sektörünü gözden 
çıkarmadığını gös
terdiğini belirterek, 
talepleri üzerine, 
tekstil üreticilerine 
iç pazarda nefes 
aldıracak bir 
kararı 1 hafta bile 
geçmeden, 
hızla aldığını 
kaydetti.

ANAVATAN

ANAVATAN PARTİSİ
GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle tüm kadınlarımızın 

günlerini kutlar, sağlık ve mutluluk 
dolu günler dileriz

YÖNETİM KURULU ADINA 
İLÇE BAŞKANI FERHAT KURT
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GGNOLU 
S.S. GEMLİK MOTORLU 

TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

Kumlarımızın

S MArtDimvjA 
Kabmhr Günü kutlu 

olsun.

YÖNETİM KURULU ve BAŞKAN 

Yaşar TUTAR
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Diyanet İşleri Başkanlığı 82. yılını kutluyor
Türk Diyanet Vakıf Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Süleyman Gül ve 
Başkan Yardımcısı 
İbrahim Ayışık, 
Diyanet İşleri Başkan 
lığı'nın kuruluş yıldö 
nümü ile ilgili basın 
açıklaması yaptılar. 
"3 Mart 1924 tarihine 
kadar Merhum 
Atatürk'ün değimiyle 
'Manevi ordumuz' olan 
din hizmetlerine ilişkin 
hizmetlerle 'maddi 
ordumuz'a ait işler 
birer bakanlık eliyle 
yürütülüyordu. Aynı 
gün peş peşe kabul 
edilen kanunlarla bu 
bakanlıklar kaldınlarak 
ordumuzun yönetimi 
Genel Kurmay Başkan 
lığı, din ile ilgili 
hizmetlerde Diyanet 
İşleri Başkanlığı eliyle 
yürütülme karan 
alındı" diyen Gül ve 
Ayışık, Diyanet 
İşleri Başkanlığının 
kuruluş gününde, 
Cumhuriyetimizi kuran 
Ulu Önder Atatürk ile 
ilk Diyanet İşleri 
Başkanı olan Rifat 
Börekçi'yi rahmetle 
andıklarını ifade ettiler. 
Cumhuriyet ilkelerin

den, Cumhuriyetin 
temel kurumlârından 
bizleri mahrum bırak
mak,Cumhuriyetin 
manevi ordusu 
Diyanet İşleri 
Başkanlığının varlığı 
özellikle batılı, 
emperyalist küresel 
güçlerin geliştirdiği 
fikirlerle eleştirilerek 
kaldırılmasından 
bahsedildiğini söyle 
yen Gül ve Ayışık, yap
tıkları açıklamada: 
"Biz 82 yıldır pek çok 
sıkıntılara katlanarak 
hizmet eden Diyanet 
çalışanı olarak Diyanet 
İşleri Başkanlığının 
siyasetin baskısından 
kurtarılması ve ülkenin 
gerçekten laik kurulu

larıyla yaşamasını 
istiyoruz. Diyanet İşleri 
Başkanlığımız 1977 
yılından bu güne kadar 
teşkilat kanunu çıkar 
tılmayan tek kurum 
olma özelliğini müla
haza etmektedir. Hıris 
tiyanların ve Yahudile 
rin problemleriyle 
ilgilenildiği kadar 
Müslümanların prob
lemleriyle neden ilgile
nilmiyor? Bu güzide 
kurumumuzun teşkilat 
yasasının acilen 
çıkartılması gerekmek
tedir. Diyanet İşleri 
Başkanlığı daha güçlü, 
içinde birkaç genel 
müdürlüğü barındıran 
'Müsteşarlık' olarak 
teşkilatlanmalıdır.

Mevcut yapı, taşımak 
zorunda olduğu yükü 
taşıyamamaktadır. 
ihtiyaç duyulan talep 
ler karşılanmadığı 
taktirde AB'yı ente
grasyondan bahseden
lerin 'kanla ve irfanla 
kurduğumuz' Türk 
kültür ve,irfanı ile 
İslam şecaat ve kahra
manlığından oluşan 
Türkiye Cumhuriyeti 
içinde bizim kültür ve 
medeniyetimizi bilme
den ne olduğunu 
öğrenme ihtiyacı bile 
duymayan ve lüzum
suz sayan, dilimizi 
ve dinimizi yabancı, 
boyunduruğuna teslim 
etmek isteyenler 
vardır. Bizi içimizden 
bölerek birbirimizden 
ayırmak, bir kısmımıza 
çoğunluk, diğer kıs
mımıza azınlık dememi 
zi, nüfus cüzdan
larımızdan dinimizi, 
okullarımızdan din 
derslerini kaldırmak 
için kendileriyle 
Milli Mücadele de 
verdiğimiz 'Tek dişi 
kalmış canavarlar' 
yeniden üstümüze 
çullanmak üzeredir." 
dediler.

Ek ödeme 40 artı 8» m

Başbakan 
Erdoğan, bazı 
memurlara 
kanunla verilecek 
ek ödemenin, 
"40 artı 80 YTL" 
şeklinde olduğunu 
söyledi. Erdoğan, 
partisinin 
TBMM Grup 
toplantısından 
çıkışta, bazı 
milletvekilleri ve 
gazetecilere, 
kanunun yanlış 
anlaşıldığını 
ifade ederek, 
"40 artı 40 YTL değil. 
Ocak itibariyle

40 YTL veriyoruz, 
Temmuz'dan 
sonra bir 40 daha

vereceğiz. 
Dolayısıyla 
Temmuz'da 80 YTL 
vermiş olacağız. 
Ek ödeme, 
40 artı 80 olacak" 
dedi.
AK Parti Grup 
Başkanvekili 
İrfan Gündüz de 
verilecek ek 
ödemenin yıllık 
720 YTL olduğunu 
ifade ederek, 
'İlk altı ay için 
240 YTL, ikinci altı 
ay için 480 YTL 
ödenecek. Yıllık 
toplam 720 YTL. 
Aylık ortalama 
ise 60 YTL olur" 
diye konuştu.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

d. DOĞALGAZBuderus mj
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI( ISISAN J KLİMA

- - - - - - —'HAVALANDIRMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazalar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Bursa’nın İnegöl Köftesi tescillendi
İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
talebiyle, ülke 
genelinde tanınan 
İnegöl köftesi için, 
Destek Patent A.Ş. 
ile başvurusu yapılan 
coğrafi işaret tescil 
müracaatı sonuç* 
landı. İnegöl köftesi, 
"mahreç işareti" ola 
rak 04.02.2005 tari
hinde koruma altına 
alındı. Balkanlar'dan 
göç eden Türkler 
tarafından getirildi 
ğine inanılan ve sa 
hip olduğu baharat 
zenginliğiyle Türki 
ye'nin dört yanında 
tadıyla nam salan

İnegöl köftesini artık 
her restaurant müş
terilerine ikram ede
meyecek. Türk 
Patent Enstitüsü'nce 
(TPE) belirlenen 
standartlara uyacak
larını taahhüt eden 
iller ve işletme sahip
leri edindikleri izin 
sertifikalarından 
sonra, artık koruma 
altında olan İnegöl 
köftesini müşterile 
rine sunabilecek.
TPE'nin belirlediği 
standartların dışında 
İnegöl köftesi sat
tığını ilan eden işlet
melere 2-5 yıl hapis 
cezasına varan

müeyyideler uygu
lanacak.
İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Anıl, 
İnegöl köftesinin 
gelecekte 'fast 
food'ların arasına 
karışarak bir lezzet 
olmaması için bu 
tescil işlemini 
gerçekleştirdiklerini 
belirterek, "Bu 
tescille birlikte, yıl
larını bu işe vermiş 
usta ve köftecilerim
izin haklarını ve 
emeklerini korumuş 
olduk" dedi.

OSS ücreti için bugün son gün
Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) 
başvurmak isteyen
lerin bankaya para 
yatırma suresi, 
bugün mesai saati 
bitiminde sona eriyor. 
Adaylar, sınav 
ücretini yatırdıktan 
sonra okullardan 
randevu alarak,

I 10 Mart'a kadar* 
i başvuru işlemlerini 

yapacaklar. 
2006-ÖSS'ye lise son 
sınıf öğrencileri, lise 
son sınıfta beklemeli 
durumda olanlar, 
ortaöğretim kuram
larının dışardan 
bitirme sınavına

girenler, lise mezun
ları ve ortaöğretimleri
ni yabancı ülkelerde 
yapanlar başvurabile- 
cek.Ayrıca durumları 
bu şartlardan birine 
uyan yabancı uyruklu 
ve uyruksuz adaylar 
da başvuruda bulun
abilecek, ancak bu 
adaylar, ÖSS puanları
na göre 2006 ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu’nda yerala- 
cak yükseköğretim 
programlarına yer- 
İeştirilemeyecek. Lise 
son sınıfta okumakta 
olan öğrenciler, okul

farının bağlı olduğu 
başvuru merkezinden, 
mezun durumda olan
lar istedikleri herhangi 
bir başvuru merkezin
den, içerisinde 2006 
ÖSYS Aday Bilgi 
Formu da bulunan 
2006-ÖSYS Kılavu 
zu'nu 2 YTL karşılığın
da alabilecek.
20Ö6-ÖSS’ye başvuru
lara (sınavsız geçiş 
dahil) ilişkin başvur
ma, sınav, değer
lendirme ve yer
leştirme ile ilgili 
kurallar ve işlemler, 
2006-ÖSYS 
Kılavuzu'nda 
yer alıyor.

BAY MUSTAFA Û2ALP EMLAK’TAN
S

1
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

ceddect KUR <*11 Yüksel UĞUR
dEKDEbl KUKOU Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi

a 
i 120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçi nde) Yen i Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 
Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire '

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

İ

£

Yalova'da Termal Barajı’nın ■ 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021

Kadınların erkeklerle eşit haklara 
sahip olmak yolunda verdiği savaşın 
temsili baş la ng içi 8 Mart 1857 yılında 
Amerika’nın New York kentinde tekstil 
sektöründe çalışan yüzlerce kadının 
düşük ücretlerini, uzun çalışma saat
lerini ve insanlık dışı çalışma koşulla 
nnı protesto etmek için grevler yap
ması olarak kabul edilmektedir.

Bu olaylardan 52 yıl sonra 
Danimarka’nın Kopenhag şehrinde 
düzenlenen Kadın Sosyalist 
Erternasyonal toplantısında 8 Mart 
1857 de Ne w York’ta başlayan, kadın
ların haklarını kazanılması ve kadın
ların birlikteliği mücadelesinin her yıl 
Kadın Günü olarak kutlanmasını 
kararlaştırdılar.

Kadın hakları mücadelesinde 1975 
yılı büyük bir özellik taşıyordu. 
Uluslararası Kadınlar Günü olarak kut
lanmaya başlandı. İki yıl sonra 
1977’de Birleşmiş Milletler Genel 
Toplantısı’nda kadın hakları, ulus
lararası Barış Günü olarak kabul edil
di. Bu kabülün altında iki temel neden 
açıklandı. Dünya barışının korunması, 
sosyal gelişim için ve temel insan 
haklarının kullanılması için kadınlarda 
eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine 
olanak tanınması gereksinimi idi. 
Kadınlarda eşit hakların verilmesinin 
dünya barışını güçlendireceği kabul 
edildi.

Dünya Kadınlar Günü kadınlar 
açısından çok daha farklı bir gün 
günümüzdü. Kadın haklarının kazanıl
masında nerelerden başlandığını ve 
bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlan
ması içinde özel bir gün. Bir çok 
gelişmiş ülkede kadın haklan ne yazık 
ki istenen seviyelerden çok uzakta. 
Dünya Kadınlar Günü dünya kadınlan 
arasında bir dayanışma ve değişim 
günü.

Dünya Kadınlar Günü ülkemiz için 
de kadın haklarının kazanılması, 
iyileştirilmesi için konunun gündeme 
gelmesinde de önemli bir gün. Kadın 
haklarının ülkemizde külhanımı ne 
yazık ki homojen bir dağılım göster
miyor. Kazanılan deneyimlerin, tüm 
ülke sathına yayılması için yılda bir 
gün olsa da Dünya Kadınlar Günü 
bizim için ayn bir önem taşıyor.

Dünya genelinde kadın haklannda 
son yıllarda meydana gelen artış dahi 
bir çok gerçeği değiştirebilecek nite
likte değildir. Dünyadaki en fakir 
insanların büyük bir çoğunluğu kadın, 
dünyadaki eğitim almamış insanların 
büyük çoğunluğu yine kadınlar. 
Kadınlar bugün ülkemizde de erkek
lere ve göre yüzde 25-50 oranında 
daha az ücretle çalıştırılmaktadırlar.

Kadın olmak zor zanaat
Töre cinayetlerine kurban giden, 

dövülen, hakarete ve cinsel tacize 
uğrayan, yaşamın dışına itilmeye 
çalışan kadınlara, yasalar da ikinci 
sınıf insan muamelesi yapıyor. 
Başbakanlık Kadının Statüsü ve 
Sorunları Genel Müdürlüğü’nün yap
tığı açıklamanın çarpıcı sonuçları 
şöyle;

- Aile içi şiddetin yüzde 87’si, 
kadınlara karşı işleniyor. Şiddetin 
yüzde 34’ü fiziksel, yüzde 53’ü sözlü 
olarak gerçekleşiyor. Bu oran 
gecekondu semtlerinde yüzde 97’lere 
çıkıyor.

- Kadınların yüzde 20’i okur-yazar 
değil.

- Lise ve daha üstü eğitimli 15-24

8 Mart Bir mücadele günü
yaş grubunda bulunan kadınlann 
yüzde 39.6’sı işsiz.

- Kadınlann yüzde 40’ı görücü 
usulü ile evleniyor, yüzde 20’i ise 
nikahsız yaşıyor.

- Yılda 2 500 kadın anne olmak 
isterken yaşamını yitiriyor.

- Eğitim gören 100 kadından 
sadece 2 tanesi yüksek öğrenim 
görüyor.

- Kadınlann iş gücüne katılım oranı 
yüzde 24’lerde bulunuyor.

- Türkiye’de 850 Kaymakam’ın 
sadece 17’sini kadınlar oluşturuyor.

- Hakim ve Cumhuriyet Savcısı 
sayısı içinde kadın oranı yüzde 18

- Meclis’teki 550 Milletvekili’nin 
24’ü kadın. Belediye Başkanlan’nın 
ise sadece binde 5‘i kadınlardan 
oluşuyor.

- Kadınlann yüzde 35.6’sı bazen, 
yüzde 16.3’ü aile içi tecavüze uğruyor.

Dünyada da aynı tablo
- Mültecilerin yüzde 80’i kadınlar

dan çocuklardan oluşuyor.
- Dünya HIV/AIDS hasta nüfusunun 

yüzde 51’i kadınlardan oluşuyor.
- Halen en az 54 ülkede kadınlara 

yönelik ayınmcı yasalar bulunuyor.
- Her üç kadından biri dayak yiyor, 

tecavüze ya da tacize uğruyor.
- Kadın cinayet kurbanlannın 

yüzde 7O’ı erkek partnerleri tarafından 
öldürülüyor.

Şiddete ceza yok
- 79 ülkede aile içi şiddete karşı hiç 

yasa yer almıyor.
- Aile içi tecavüz sadece 51 ülkede 

suç olarak tanınıyor.
- Bolivya, Kamerun, Kosta Rika, 

Etiyopya, Lübnan, Peru, Romanya, 
Türkiye, Uruguay ve Venezuela’da 
ceza yasası uyannca tecavüzcü kur
banla evlenmeyi teklif ediyor ve kur
ban da kabul ederse serbest bırakılı 
yor.

- Sözde ‘Namus’ savunması Peru, 
Bangladeş, Arjantin, Ekvator, Mısır, 
Guatemala, İsrail, İran, Ürdün, Suriye, 
Lübnan, Türkiye, Batı Şeria ve 
Venezuela’nın ceza yasalannda yer 
alıyor.

Dünyada en fakir insanların büyük 
bir çoğunluğu kadın, eğitim almamış 
insanlann büyük çoğunluğu kadın, 
erkeklere oranla % 25-50 düşük ücret 
le çalışan kadınlar iken, dünya 
üzerinde her 5 kadından birinin •. ’ 
işkenceye maruz kaldığı bir evrende • 
dünyada bir gün kadınlar gününü kut
luyoruz.

Dünyada durum böyleyken, kendi 
ülkemizde, Türkiye’mizde kadınlann 
çoğu hala görücü usulüyle evleniyor, 
100 kadından 22’si yüksek eğitim 
görüyor.

Berdel, başlık parası, töre ve 
namus cinayetleri, dayak, baskı ve 
gelenekler kadını hedef almaya devam 
ediyor.

Kısaca 21. yüzyılda Türkiye’de hala 
kadının adı yok!..

Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi 
özel günler tüketim çılgınlığı boyut
larına erişmişken, Kadınlar Günü ■] 
sadece belirlenmiş bir tarih olarak 
takvimlerde yerini alıyor.

Ve geriye mücadeleden yılmamak 
ve umut etmek kalıyor.. Kadının hak 
ettiği yerde olduğu, eşit olduğu, bilinç 
düzeyi yükselmiş bir toplumda çocuk* 
lanmızı yetiştirebilmek umuduyla 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜZ 
KUTLU OLSUN

İZAVID Trabzon iu §a|pazarı ilçesi Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım J |p nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
-----------  Kezban TOKAL
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Nema ödemelerine başlanıyor
Zorunlu Tasarruf 
nema ödemelerinin 
9'uncusuna ilişkin 
ödemeler, bugün- 
başlayacak. Hak 
sahiplerine yapılacak 
ödemeler, söz 
konusu tarihten 
itibaren
Ziraat Bankası 
şubeleri aracılığıyla 
yapılacak.
Dokuzuncu taksit 
ödemeleri, daha önce 
anapara ile önceki 
nema ödemelerindeki 
gibi işveren veya 
kişisel başvuru şek
linde olabilecek.

Kişisel başvurularda 
ödemeler aşağıdaki 
plan çerçevesinde, 
tasarrufu teşvik 
hesap numarasının 
son hanesine göre 
sırayla yapılacak. 
Buna göre, tasarrufu 
teşvik hesap 
numarasının 
son hanesi;
1 olan hak sahiple 
rine 8 Mart 2006, 
2 olan hak sahiple 
rine 9 Mart 2006, 
3 olan hak sahiple 
rine 10 Mart 2006, 
4 olan hak sahiple 
rine 13 Mart 2006,

5 olan hak sahiple 
rine 14 Mart 2006, 6 
olan hak sahiplerine 
15 Mart 2006, 7 olan 
hak sahiplerine 
16 Mart 2006,

8 olan hak sahiple 
rine 17 Mart 2006 ve 
9 olan hak sahiple
rine de 20 Mart 
2006'da ödemede 
bulunulacak.

Tekstilde KDV oranı düşüyor
AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, "Tekstil, 
hazır giyim ve deri 
sektöründe KDV'yi 
yüzde 18'den yüzde 
8'e indiriyoruz" dedi. 
AK Parti TBMM grup 
toplantısında tekstil, 
hazır giyim ve deri 
sektörünün beklenti
lerine değinen 
Başbakan Erdoğan, 
Bakanlar Kurulu'nda, 
sektöre yönelik alınan 
kararları açıkladı. 
Daha önce Kurumlar 
Vergisi oranım yüzde

33'ten yüzde 20'ye, 
Gelir Vergisi'ni önce 
yüzde 45'den yüzde 
4O'a, ardından da

yüzde 35'e indirdikleri
ni anımsatan Erdoğan, 
gıda ürünlerinde ise 
yüzde 18'den yüzde 8,

yüzde 1'e varana 
kadar KDV indirimi 
yaptıklarını kaydetti. 
Erdoğan, "Aile 
bütçesini en çok et 
kileyen kalemlerde; 
eğitimde, sağlıkta, ilaç 
sanayiinde KDV'yi 
yüzde 18'den yüzde 
8 indirdik. Şimdi de 
yapmış olduğumuz 
son Bakanlar 
Kurulu toplantısıyla 
birlikte, tekstil, hazır 
giyim ve deri sek
töründe KDV'yi yüzde 
18'den yüzde 8'e 
indiriyoruz" 
diye konuştu.

Sendikalar, ücretlerden yakınıyor
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan Avcı, 
önceki hükümetler ile 
59. Hükümet döne
minde kamu

görevlileri arasındaki 
ücret adaletsizliğinin 
düzeltilmek yerine git
tikçe bozulduğunu ve 
kamuda en düşük 
ücretin eğitimcilere

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

verildiğini bildirdi. 
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan Avcı 
yaptığı yazılı açıklama
da, kamuda izlenen 
ücret politikalarının 
dengesizliğinden 
yakındı. Avcı, ücret 
adaletsizliğinin gider
ilmesi, diğer kurumlar- 
daki iyileştirmelerin 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ve üniversitelere bağlı 
kurumlarda çalışan 
personele de verilmesi 
gerektiğini talep ■.

ederek, MEB ve 
üniversitelerde çalışan 
personelin
zor durumda bulun
duğunu, diğer kuram
lardaki iyileştirme mik
tarının aylık 300 YT.L 
civarında olduğunu bu 
nedenle eğitimcilere 
verilecek iyileştir
menin, 
Kamu Personel 
Kanunu Taslağında 
öngörüldüğü gibi, 
2006 yılı için aylık en 
az 200 YTL olması 
gerektiğini belirtti.

Sayfa 9

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Yusuf Bıy ıklı’nın 
hukuk başarısı

1956 Gemlik doğumlu Spor Akademisi 
Meslek Yüksek Lisanslı Futbol Hakemi 
(klasman) Antrenörlük (futbol - güreş) 
adamı, Türkiye’de sayılı az yetişen Gemlik’e 
nasip olmuş, içimizden biri.

Bursa İl Spor Mürürü olarak görev yap
mış ve ayrıca yazmakla bitiremeyeceğim 
işler yapmıştır. Önemli olanlardan birini 
söylemek gerekirse; Avrupa Şampiyo
nasında Atatürk Stadı’nın hazırlanmasında 
Türkiye - Hollanda maçı organizasyonu 
çalışmalarında Bursa’nın tanıtımını başarılı 
bir şekilde yapmıştır.

Devlet erkanımdan önemli ödüller 
I almıştır.

Bursa’da hala anılıyor, unutulmuyor.
Gernlik Stadı’nın yapımında, merkez ilçe 

ve stadların toprak sahadan çim sahalara 
geçmelerini başlatmıştır.

"Görev benim için kutsaldır” diyen 
Bıyıklı, uzun müddet Yalova İl’inde İl 
Müdürlüğü yapan Bıyıklı, görevden alınma 
davasını kazanmıştır. Tekrar eski görevine 
iade edilmiştir.

Yusuf Bıyıkh’mn Yalova’ya gittiği günden 
beri güzel çalışmalar yaptığı kamooyu 
tarafından ifade edilmektedir.

Bıyıklı’mn daha büyük yerlerde vazife 
yapacağına inanıyorum.

Güvenim sonsudur. Vazifesinde başarılar 
dilerim. Allah doğru olanın yanındadır.

Böyle kıymetli değerler zor yetişiyor. 
Gemlik spor kamuoyu, Gemlik halkı 
arkasındadır. Yalova İli bu güzel insanın 
kıymetini bilmeli, bilecektir de.

Aynası iştir kişinin lafına bakılmaz!

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

ELEMAN ARANIYOR

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

16 ZA 277 plakalı aracımın vergi 
levhasını kaybettim. Hükümsüzdür. 

Kemal SAYILIR

Şirketimizde çalışmak üzere 
30 yaş üstü bayan 

mutfak görevlisi aranmaktadır.
Müraacatlar:

Gemlik Güneş Nak. Tic.
Azot Yolu Kocaçukur Mevkii 

No: 1 GEMLİK
TEL: (0.224) 524 75 00
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Panik atak ve panik bozuklukları nedir?
Erkeklere göre kadın* 
larda 2-3 kat daha sık 
görülen, en çok 25 
yaş civarında kendini 
gösteren, stres ve 
genetik yatkınlığın 
ortaya çıkmasında 
etkin olduğu ve en 
rahatsız edici belirtisi 
ölüm korkusu olan 
panik atak ve panik 
bozukluğun, tedavisi 
mümkün hastalıklar 
arasında yer aldığı 
bildirildi.
Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hatice 
Güz, panik atak ve 
panik bozukluğun 
belirtileri ve tedavi 
yöntemleri hakkında 
bilgi verdi. Panik 
atağın; birdenbire 
başlayan, tekrarlaya- 
bilen, yoğun sıkıntı ya 
da korku nöbetleri 
olduğunu söyleyen 
Doç. Dr. Hatice Güz, 
atakların aniden 
başladığını, giderek

Kafa tutan bir çocuğa hazır olun
Beş yaş, çocukların 
karakter ve fiziksel 
gelişimlerinin hız
landığı ve kalıcı 
alışkanlıkların 
edinildiği dönem. 
Örneğin, sağ-sol el 
tercihi bu yaşta 
belli olur. Ayrıca 
bağımsızlıktan 
çok hoşlanırlar. 
DİŞLER DEĞİŞİYOR: 
Beş yaşından itibaren 
çocuğunuzun dişleri 
değişmeye başlaya
bilir. Süt dişleri düşer 
ve yenileri çıkar. Bu 
değişim normal olarak 
alt ortadaki dişle 
başlar. Bu arada 
görüntüsünden rahat
sız olabilir. Bu 
gelişimin sebebini 
açıklarsanız 
rahatlarlar.
SOLAK MI OLACAK?: 
Bu yaşlarda 
çocuğunuzun gelişimi 
çok hızlı ilerler. Sağ 
veya sol el tercihi 
kesinlik kazanır.
HER ŞEY OYUN: 
.Oyun onlar için bir 

। yaşam biçimi ve çok 
önemli. Günlük 
yaşamda karşılaştığı 
olayları bile kendi 
kendine oyun haline 
getirebilirler. Gerçekle 
hayal dünyasını ayırt 
edebildikleri için hayal 
güçlerini daha fazla 
kullanmaya başlarlar. 
Hareketli oyunlardan 
hoşlanır ve müthiş bir 
performans sergiler. 

şiddetlendiğini ve 10 
dakika içinde şiddeti 
en yoğun düzeye 
çıktığını belirtti. 
Hastaların kriz olarak 
nitelendirdikleri atak
ların genellikle 10-30 
dakika, bazen bir saat 
kadar devam ettikten 
sonra kendiliğinden 
geçtiğine işaret eden 
Doç. Dr. Güz, panik 
bozukluğun ise 
tekrarlayan panik 
ataklarla birlikte, 
atak olmadığı dönem
lerde de atak olacağı
na ilişkin kaygı duyul
masıyla belirlenen 
bir hastalık olduğuna 
dikkat çekti.
Panik bozukluğun 
kadınlarda erkeklere 
göre 2-3 kat daha 
sık görüldüğünü 
kaydeden Güz, 
"Görülme sıklığı 
yüzde 2-5 kadardır. 
Panik bozukluk, 
yaşamın herhangi bir 
döneminde ortaya çı 
kabilir. En sık 25 yaş 
civarında görülmekte

Ayrıntılı oyunlar 
hoşlarına gider. Sesli 
ve ritimli çalgılarla 
oynamak ona çok 
zevk Verir. Sizin de 
yardım ederek yapa
bileceğiniz lego ve 
maketlerden çok 
hoşlanırlar.
KENDİ BECERSİN: 
Bu dönemde bazı 
ihtiyaçlarını tek başı
na gidermesi için onu 
teşvik etmelisiniz. 
Mesela banyo yapa
bilir, giyinip soyun
abilir. Yine de özellikle 
banyo faslında kont 
rolünüz altında 
olmasını öneririz. 
ÇEKİNGENLİK 
DÖNEMİ: Beş yaşın
daki çocuklar kendi
lerini kelimeler ile 
rahatlıkla ifade ede
bilirler ama bu sefer 
çekingenlik ortaya 
çıkmaya başlayabilir. 
BİR BARIŞIK, BİR 
KÜS: Bu dönemde 
arkadaşlıkları 
güçlenmeye başlar. 
Bazılarıyla yakınlaşır 
ve daha iyi arkadaş 
olurlar. Onlarla sık sık 
kavga da edebilirler. 
Barışmaları çabuk 
olur. Bu yaştaki 
arkadaşlık ilişkilerine 
ispiyonlama da dahil. 
Bir oyuncak kırıldığın
da ya da oda dağınık
lığında hiç tereddüt 
etmeden "Ben yap
madım, o yaptı" 
muhabbetine girerler. 

dir. Beyindeki nöro- 
transmiter denilen 
bazı maddelerdeki 
değişikliklerin yanı 
sıra ştres ve 
genetik yatkınlık da 
hastalığın ortaya 
çıkmasında 
önemlidir" dedi. 
Güz, panik bozuk
lukta; çarpıntı, 
kalp atışlarının 
duyumsama ya da 
kalp atım hızında 
artma olması, ter
leme, titreme ya da 
sarsılma, nefes 
darlığı ya da 
boğuluyor gibi olma, 
soluğun kesilmesi, 
göğüs ağrısı ya da 
göğüste sıkıntı hissi, 
bulantı ya da karın 
ağrısı, baş dönmesi, 
sersemlik hissi, düşe
cekmiş ya da bayıla
cakmış gibi olma, 
gerçek dişilik duyuları 
(derealizasyon) ya da 
benliğinden ayrılmış 
olma (depersonaliza- 
syon), kontrolünü 
kaybedeceği ya da

Bu durumda en 
doğrusu ortak oyun 
zamanları içinde 
gerçekleşen her 
durumdan bütün 
çocukları sorumlu 
tutmaktır.
KURALLAR GÜVEN 
VERİR: İlginçtir ama 
kuralları severler. 
Onlara uyum da 
göstermeye meyil
lidirler. Kuralları 
doğru uygulama son
rasında ödül almak 
onları çok olumlu 
etkiler. Büyüklerin 
gözüne girmek, onlar 
tarafından takdir 
görmek bu dönem çok 
önemli. Çünkü bu 
kurallar sayesinde 
kendilerini güvende 
hissedebilecekleri bir 
ortam içinde bulurlar. 
Okulda yapılan grup 
çalışmaları ve proje 
aktiviteleri de böyle 
bir güven duygusu 
verir çocuklara.
BİRLİKTE TAKILIN: Bu 
yaşta aile aktiviteleri 
ile de ilgilidirler.
Onlarla beraber bir 
şeyler yapmaktan çok 
zevk alırlar. Dolayısı 
ile anne ya da 
babanın bazı işleri 
onlarla beraber yap
ması, hatta her gün 
mutlaka kısa bir süre 
olsa da beraber oyna
maları çocuğun gelişi
mi için çok önemlidir. 
EV ADRESİNİ VE 
TELEFONU

çıldıracağı korkusu, 
ölüm korkusu, 
uyuşma ya da 
karıncalanma 
duyumları, üşüme, 
ürperme ya da 
ateş basmaları 
gibi belirtilerin 
aniden başladığını ve 
10 dakika içinde en 
yüksek düzeyine 
ulaştığını, yoğun 
korku ya .da 
rahatsızlık dönem
lerinin ortaya 
çıktığını ifade etti.

ŞİİR KÖŞESİ

ÖĞRENEBİLİR:» 
Rakamların çoğunu 
bilir ve sayma tekniği
ni kavramıştır. Harfleri 
de tanımaya başlar. 
Bu yaşta okuma yaz
mayı söken çocuklar 
var ama açıkçası bu 
öğretmenler tarafın
dan önerilen bir 
durum değil. Kelime 
haznelerinde yaklaşık 
2 bin 500 kelime birik
miştir bile. Temel ren
kleri de bilirler.
Sağ-sol kavramını 
anlarlar. Bu zamanda 
çocuğunuza evinizin 
adresini ve telefonları 
ezberletebilirsiniz. 
ANSİKLOPEDİLERİ 
ORTAYA ÇIKARIN: Bu 
dönemde gerçeklere 
merakları artar. İlginç 
ama mantıklı sorular 
yöneltir ve bunların 
doğru cevaplarını 
duymak isterler.
Bu durumda evinizde 
ansiklopedi bulundur
manız iyi olur.
Unuttuğunuz okul 
bilgilerine bile 
ihtiyacınız olabilir. 
PARAYI ANLARLAR: 
Para kavramını da 
anlamaya başlar. Ama 
az para, çok para 
nedir, henüz onu 
kavrayamazlar. 
Boyutu büyük olan 
parayı daha çok 
sanabilir. Ya da kum-, 
haradaki parasının 
pek çok şeye yete
ceğini...

Demir Ali BAYDAR

Şanlı Orduma
İlahi bir kudretin sırlarına vakıfız
Vatanın ve milletin birliğine aşığız 
Pak olan bu toprağı biz çok iyi tanırız
Vatanın ve milletin aşığı şanlı ordum

Aklar karalar giymiş şehit veren bizlerdik 
Üç kıta yedi düvel hedef olan bizlerdik * 

0 Fatih’ler, Yavuz’lar, Kanuni’ler bizlerdik 
Huzurun ve kamelin kaynağı şanlı ordum

Çanakkale’de destan, Dumlupınar’da destan 
Kıvrım kıvrım Sakarya sana yazıyor destan 
0 Kafkas’lar, Balkan’lar, Yemen’de yazıldı destan 
Huzurun ve refahın devamı şanlı ordum

Kırım, Galya, Tuna, Mısır bize bakıyor
Sayısız şehitlerin cephelerde yatıyor 
Ay ile yıldız ile hepsi bir bir batıyor 
Batmayan bir milletin varlığı şanlı ordum.

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ 

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN
TSK ELELE VAKFI J 

OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL |
Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36 

web: www.elele.org.tr

http://www.elele.org.tr
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Bel ağrıları ve çözümleri Sağlam kemikler
Hacettepe Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Emre 
Acaroğlu, sırtın bittiği 
yerden kalçalara 
kadar olan bölgede 
ortaya çıkan ağrıların 
"bel ağrısı" olarak 
isimlendirildiğini 
söyleyerek, neredeyse 
tüm insanların hayat
ları boyunca en az bir 
kere belinin ağrıdığını 
belirtti. "Yüksek 
topuklar bel 
çukurluğunu derin
leştirdiğinden, altta 
yatan sınırlı bel darlığı 
olan hastalarda ağrı 
nın daha erken ortaya 
çıkmasına ve artması
na neden olabilir" 
uyarısında bulunan 
Prof. Dr. Acaroğlu, 
ağrıların erkeklere 
göre kadınlarda 
görülme oranının 
daha fazla olduğuna 
dikkat çekti.
Bazı insanlarda bel 
ağrılarının kronik bir 
hal aldığını kaydeden 
Prof. Dr. Acaroğlu, 
"Bel ağrısı tanısı için 
özel bir teste gerek 
yok. Belimiz ağrıyor 
ise öncelikli tanı bel 
ağrısıdır. Muayenede 
ciddi bir sorun 
olduğunu düşündüre
cek bulgular yok ise 
ağrıların çoğu, pek 
ciddi bir girişim 
gerektirmeden

iyileşiyor. Ancak eğer 
ağrıya eşlik eden 
başka bulgular varsa 
ya da ağrı birkaç 
haftadan fazla ısrar 
ederse, o zaman 
görüntüleme gerekir. 
İmkan var ise birinci 
öncelik MR incelemesi 
olabilir" dedi.
Bel ağrısının kadınlar
da görülme sıklığının 
erkekler göre 
biraz daha yüksek 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. Emre 
Acaroğlu, "Kesin sayı 
veremiyorum. Bu 
konuda kesin istatis
tikler yok; ama özel
likle orta yaş ve son
rasında çıkan ağrılar
da ağırlık daha çok 
hanımlardan yana. 
Daha genç yaşlarda 
ortaya çıkan ağrılar 
genellikle aktivite 
kaynaklı olduğundan, 
erkek nüfusta biraz 
daha fazla olabilir" 
diye konuştu. Bel 
ağrısı çekmemek için 
yapabilecek bir şey 
olmadığını ifade eden 
Prof. Dr. Acaroğlu, 

şunları dile getirdi: 
"Bel ağrısının kronik, 
sürekli bir hale 
gelmemesi için yapıla
bilecek şeyler var. 
Sürekli bel ağrısıyla 
ilişkilendirilen faktör
ler; sigara içmek, kilo
lu olmak, özellikle 
karın kaslarımızın 
gevşemesine ve 
erimesine izin vermek 
olarak sayılabilir. Bu 
durumda, doğal 
olarak bu faktörleri 
ortadan kaldırırsak 
belimizi korumuş 
oluruz. Bir de bazı 
mesleklerde, mesela 
ağır yük taşıyan ya da 
sürekli oturan kişil
erde bel ağrıları 
ortaya çıkabiliyor, bu 
durumda mesleki 
ergonominin iyileşti 
rilmesi ağrı şiddet ve 
sıklığını ciddi olarak 
azaltabilir." 
Prof. Dr. Acaroğlu, 
özellikle kadınların 
vazgeçemediği topuk
lu ayakkabıların bel 
ağrısı üzerinde etkili 
olduğunu belirterek, 
"İdpal topuk yüksek

liği 3 ila 4 santimetre. 
Hiç topuğu olmayan 
ayakkabılar da ayak
tan bele kadar sorun
lar yaratabilir. Ama 
tabi çok yüksek 
topuklu ayakkabıların 
ağrı nedeni olma 
olasılığı daha yüksek. 
Buradaki en sık 
mekanizma bacak 
arkasındaki kasların 
gerilerek zaman 
içinde bele de yayılan 
ağrılara neden 
olmasıdır. Bir de, yük
sek topuklar bel 
çukurluğunu derin
leştirdiğinden, altta 
yatan sınırlı bel darlığı 
olan hastalarda 
ağrının daha erken 
ortaya çıkmasına ve 
artmasına neden ola
bilir" şeklinde 
konuştu. 
Hamilelikte bel 
ağrısının görülme 
olasılığının yüzde 100 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. Acaroğlu, 
"Öncelikle beriim 
izlenimim gebelik 
öncesi ya da gebe
liğin erken 
dönemlerinde düzenli 
egzersiz yaparak karın 
kaslarını nispeten 
toplu tutan hanımlar 
gebeliklerini çok daha 
ağrısız taşıyorlar. 
Bir de bu konuda 
özel fizyoterapi 
programları var, 
yararlı olduklarını 
düşünüyorum" 
ifadelerini kullandı.

için uyarı
Esenler Hayat 
Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı 
Operatör Doktor 
Ümit Beyatlı, kafein 
içeren besinlerin, 
aşırı protein ve tuz 
tüketiminin kalsiyum 
atımını artırdığını, 
sigara ve alkol kul
lanımının da kemik
lerde kalsiyum kaybı
na neden olduğunu 
söyledi.
Beyatlı, kemik gelişi
minin, bebeklik 
döneminde 
başladığını, çocukluk 
ve ergenlik döne
minde ise en yüksek 
hıza ulaştığını belirt
ti. Kemik gelişiminde 
kemik yoğunluğunun 
çok önemli olduğunu 
ifade eden Beyath, 
"Kemik yoğunluğu, 
kemik kalsiyum min
erali miktarı ile ilişki
lidir ve 25-30 yaşlari- 
na.kadar devam 
ederek maksimum 
düzeye ulaşır" dedi. 
Bu yaş döneminden 
sonra kemik yoğun
luğunun devamı için 
tüketilen besinlere 
dikkat edilmesi 
gerektiğine dikkati 
çeken Beyatlı,tersi 
bir durumda kemik 

kaybının hızla arta
cağını kaydetti. 
Beyatlı, yüksek 
düzeyde kafein 
içeren kahve, meşru
bat ve gazlı içecekler 
gibi besinlerin 
tüketilmemesi gerek
tiğine işaret ederek, 
"Çok aşırı protein 
alımı, tuz tüketimi, 
idrarla kalsiyum 
atımını artırır. Sigara 
ve alkol alımı da 
kemiklerden 
kalsiyum kaybına 
neden olur" diye 
konuştu. Tüm bun
ların sonucunda 
kemiklerin kolaylıkla 
kı rı la bi İd iğ ine dikkati 
çeken Beyath, bir 
süre sonra kemik 
erimesi (osteo- 
porozis) görülebile
ceğini söyledi.
Menopoz döneminde 
osteoporozisten 
korunmak için 
beslenme vöntemine 
dikkat edilmesi 
gerektiğine belirten 
Beyatlı, her yaş 
döneminde süt ve 
süt ürünleri, yeşil 
yapraklı sebzeler, 
kuru baklagiller ve 
pekmez gibi yeterli 
kalsiyum içeren 
gıdaların tüketilmesi 
gerektiğini söyledi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

110
155
156

51310 55
513 18 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm

513
513
512

Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur
Kamil Koç

514
513

20 
10
45 
47
35

12

72
49

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

513 92 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

TEK Anza 
TEK İşletme 

Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet, 
itfaiye

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

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -11İ
Yalnyz 185

256 77.84
544 30 60

(212) 516 12 12

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova (226) 811 13 23 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İoraaaz 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

513 14 25

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ
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DOĞRU YOL PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Kadın haklarının 
elde edildiği gün olan 

8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 

kadınlarımıza 
kutlu olsun.

YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE KADIN KOLLARI 
İLÇE BAŞKANI BAŞKANI

Faruk GÜZEL Safiye ÇEVİK



‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Yönetim Modeli ile Yoksullukla Mücadelede gerçekleştirdiği projeler, 
Güney Afrika’da düzenlenen Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi’nin (ICLEI) Dünya Kongresi’ne katılan 
belediye temsilcileri tarafından büyük ilgi görerek, Örnek olarak gösterildi. Haberi sayfa 4’de

ftFMI ÎK’İN İl K RIİNI İlk CÎÛ7FTF.9İ

9 Mart 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazeteşi.çom 25 YKr. (250.000 TL.)

Hastaneler haciz 
korkusundan 

kurtuluyor
2006 bütçe görüşmeleri sırasında 
devlet hastanelerinin 3.5 milyar 
YTL'lik alacağını bir çırpıda sili 
veren hatayı düzelten yasa 
teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 
yasalaştırıldı. Haberi sayfa 7’de

Ahmet Süren Meydanımda bulunan büst doğalgaz çalışmaları sırasında hasar gördü

Ahmet Süren unutuldu
Üretici kredisi

72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi, Halk Bankası 
ile yaptığı protokol sonucu zeytin 
üreticisi ortaklarına bankadan kredi 
olanağı sağlandı.

Bugüne kadar üreticiler Ziraat 
Bankası’ndan mütesessil kefalet ile 
tarım kredisi kullanabiliyordu.

Gemlik’te bir ilk gerçekleştirilerek 
zeytin üreticilerine Marmarabirlik 
kooperatifi aracılığıyla ucuz kredi 
olanağı yaratıldı.

Biraz formaliteli bir iş olsa da aracı 
olan kooperatif olunca iş çözüldü.

Zeytin üreticisine bu imkanı başta 
kooperatif yönetimi ile Halk Bankası 
Gemlik Şubesi Müdürü çabalarıyla 
gerçekleşti.

Geniş kitleyi ilgilendiren bu girişimi 
i gerçekleştirenleri kutlarken, krediyi 
gerçekten ihtiyacı olan ortaklarının 
kullanması gerektiğini de söylemeden 
geçemeyeceğim.

Çünkü alınan borçtur ve geri 
’ ödemesi yapılacaktır.

Ortaklar bir taahhüt altına gir
mişlerdir üretim sezonunda kooperati 

*fe verecekleri zeytinden borçları mah
sup edilecektir.

Üreticinin elinde paranın kalmadığı 
bir dönemde başlayan zeytinliklerin 
bakımı paraya dayanıyor.

Alınan borç kredidir.
Yerinde ve sağlıklı kullanmak gerek

lidir.

Halk folklörünü gençle 
re^sevdiren ve yurt içi, _ 
yurt dışı yarışmalarda 
ekibiyle aldığı başarılar 
la Gemlik’in adını duyu
ran Ahmet Süren için 
anma toplantısı yapıl
ması istendi. Ancak, 
Belediye buna sıcak 
bakmadı. Süren’in 
sevenleri, Gemlik’e 
hizmet edenlerin unu 
tulmaması gerektiğini 
söylediler. Ote yandan 
doğalgaz çalışmaları 
sırasında Ahmet Süren 
büstünün bazı yerleri 
nin kırılması tepkilere 
neden oldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'de

Giyim fiyatları düşüyor
Hükümetin tekstil ve hazır giyimdeki KDV 
oranını yüzde 18'den yüzde 8'e düşürmesi 
tüketiciye indirim olarak yansıyacak.
Firmalar, tekstil, hazır giyim, ve deri 
sektöründe ucuzluğu etiketlere yansıtmak 
için harekete geçti. Haberi sayfa 9’da

Dünya itfaiyecileri 
Bursa’da buluşuyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordi 
nasyon Merkezi (AKOM) ve Küçükbalıklı 
İtfaiyesi, AB sürecinde Türk itfaiyeciliğin 
tartışılacağı uluslararası sem pozyum kap
samında 11 Mart Cumartesi günü açılıyor.

Haberi sâyfa 4’de

Rotarac KıiUılır İM W adı
Gemlik Rotaract Kulübü Genel Sekreteri Yelda 
Baykız, yaptığı basın açıklamasıyla 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Sayfa 2’de 

ADD’de Kadınlar Günü kutlandı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Gemlik Atatürk 
çü Düşünce Derneği'nde yapılan toplantı
ile kutlandı. Haberi sayfa 5’de

AKP’den kadınlara çiçekli kutlama
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir. araya gelen 
kadın kollarını çiçek vererek kutladı. Syf 5’de

DYP’liler Kadınlar Günü’nü eğlenerek kutladı
Doğru Yol Partisi ilçe Kadın Kollarının Milton 
2’de düzenlediği eğlenceye Bursa il ve ilçelerin 
kadın kolları yönetimleri de katıldı. Sayfa 5’de .

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Rotaract Kulübü 
Kadınlar 

Günü’nü kutladı

Okul bahçesine yapılan satranç alanında öğrenciler birbirleri ile yarışıyor

11 Eylül İlköğretim
Okulu’nda satranç sevgisi

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Rotadact 
Kulübü Genel 
Sekreteri Yelda 
Baykız, yaptığı basın 
açıklamasıyla 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutladı. 
Medeniyetlerin 
oluşmaya 
başladığından 
bu yana, bazı 
toplulukların 
dışında kadının 
her zaman erkeğin 
gölgesinde kaldığını 
söyleyen Baykız, 
"Ancak 1789 
Fransız devrimiyle 
kadın hareketleri 
başlamıştır.
ABD'de kadınların 
sendikalarla hareket 
ederek topluca 

greve gitmesi 
olayıyla birlikte 
1910 yılında 
Amerikalı Clara 
Zetkin'in önerisiyle 
8 Mart Uluslar arası 
Kadın Günü ilan 
edilmiştir" dedi. 
Ülkemizde ise 
Ulu Önder Atatürk'ün 
Cumhuriyeti 
kurmasıyla beraber

^^Yelda Baykız

Türk Kadının
2. Sınıf vatandaşlık
tan kurtulduğunu 
ve bunun da 
yasalar ile sağlam-.' 
laştırıldığını, hatırla
tan Yelda Baykız, 
"Böylece Türk a 
kadını siyasi, 
sosyal ve ekonomik 
anlamda eşit bir 
yaşam sürmeye 
başlamıştır. 
Daha sonra 
Türkiye 1985 
yılında 'Kadınlara 
karşı her türlü 
ayrımcılığın 
önlenmesi' adlı 
uluslararası 
sözleşmeye 
imza atmış ve 
ülkemizdeki kadın 
haklarını evrensel 
boyuta taşımıştır.
Biz Rotaract 
Kulübü olarak 
tüm bayanların 
Dünya kadınlar 
Günü’nü kutluyor ve 
sadece bir günle 
kalmamasını her 
zaman hak ettiği 
konumda olmasını 
temenni ediyoruz" 
şeklinde konuştu.

Seyfettin^SEKERSÖZ 

11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu bahçesine 
yapılan satranç 
alanı öğrencilerin 
büyük ilgisini çekiyor. 
Bahçe Satrancı 
adı verilen ve 
okulun oyun 
alanının bir bölümüne 
hazırlanan 
satranç alanında 
öğrenciler 
ders aralarını 
değerlendirerek 
satranç öğreniyorlar.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN 

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66- GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

İlçede ilk kez bir 
okulun oyun 
alanının içinde 
yapılan satranç 
karelerinde oynamak 
için öğrenciler 
birbirleriyle yarışır
larken etraflarında 
toplanan arkadaşları 
onları hem 
seyrederek 
oyununun özelliklerini 
öğreniyorlar hem de 
ders aralarını 
dolu dolu geçirme 
fırsatı yakalıyorlar. 
Okul bahçesine 
yapılan satranç

alanının öğrenciler 
tarafından büyük ilgi 
gördüğüne işaret 
eden okul yönetimi 
amaçlarının öğrenci
lerine satranç 
öğreterek sosyal

aktivitelerini 
geliştirmek olduğunu 
ve Nisan ayı içinde 
ilçedeki tüm okulların 
katılımıyla satranç 
turnuvası düzenlemek 
olduğunu söylediler.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

2006 MODEL 
BMC MEGASTAR 

KAMYONETİM İLE 
İŞ ARIYORUM. 

GSM: (0.538) 266 09 95
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Ahmet Süren Meydanı’nda bulunan büst doğalgaz çalışmaları sırasında hasar gördü YazıYORUM

Ahmet Süren unutuldu
Halk folklörünü gençlere sevdiren ve yurt içi, yurt dışı yarış
malarda ekibiyle aldığı başarılarla Gemlik’in adını duyuran 
Ahmet Süren için anma toplantısı yapılması istendi. Ancak, 
Belediye buna sıcak bakmadı. Süren’in sevenleri, Gemlik’e 
hizmet edenlerin unutulmaması gerektiğini söylediler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik’e folkloru 
sevdiren ve 
1996 yılında 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu ölen 
Ahmet Süren’in 
isminin verildiği 
Meydanda bulunan 
büstü hasar gördü. 
Doğalgaz çalışmaları 
nedeniyle büstün 
yanına konan 
malzemelerin 
kullanımı 
sırasında büstün 
bazı yerlerinin' 
kırıldığı bildirildi. 
Halk oyunlarının 
Gemlik'te 
sevilmesinde 
emeği geçen 
Merhum Ahmet 
Sürejı'in anısına 
eski Pazar Caddesi 
sonunda bulunan 
alana Belediye 
Meclisi kararıyla 
Ahmet Süren 
Meydanı ismi 
verilmişti.
İsmi sadece 
yılda bir kez yapılan

folklor gösterilerinde 
anılan Ahmet 
Süren’in büstünde 
oluşan hasarın 
onarılması için 
eşi Dilek Süren 
tarafından Belediye 
Başkanlığına 
dilekçe verildiği 
öğrenildi.

Dilekçede 
büste çok yakın 
yerde doğalgaz 
çalışmalarının 
yapıldığı ve bu 
sırada büstün 
burun kısmında 
kırık meydana 
geldiği belirtilirken, 
yapılan hasarın

doğalgaz şirketi 
tarafından 
karşılanması 
istendi.
Gemlik adını, 
folklorda yarış* 
malarında yurtta 
ve yurt dışında 
katıldığı 
gösterilerde 
başarıyla duyuran 
ve gençlere folkloru 
sevdiren kişi 
olarak anılan Ahmet 
Süren’in unutulması
na tepki gösteren 
sevenleri, "Merhum 
Ahmet Süren’in 
onuncu ölüm yılında 
Belediye tarafından 
düzenlenecek 
geceyle anılmasını 
isterdik.
Ne yazık ki bu 
yapılmadı.
Yaz aylarında 
yapılan şenliklerde 
yürüyüş için 
meydana ne yüzle 
gelecekler" diyerek 
tepki gösterdiler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com 
BJ-AMaa internette adresini tıklayın

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Sayın Başkan, birkaç küçük şey..
Her şeyin, her konunun birkaç yüzü 

vardır...
Biz insanlar anlayış, izan, eğitim ve 

yetişmemize göre bu yüzlerin bir veya bir 
kaçını görürüz. Bir olayı veya konuyu tek 
yüz veya anlayışla karar vermemiz çok 
zaman yanlışlara sebep olur....

Ani kararlarla, aynanın öbür yüzünü 
görmeden acele kararlar verir, kendimizce 
işin cezasını da keseriz I....

Kentlerde, onların içinde yaşayan insan
lar için çalışması gerekli olan Belediyeler 
de buna en güzel misaldir...

Kent içinde ki alt yapılar, kanalizasyon, 
su şebekeleri, imar plan çalışmaları buna 
benzer işler vatandaş tarafından 
görülmez...

Belediye Başkan’ları da bundan puan 
alamayacağını bildiği için, paranın toprağa 
gömülmesi, onlara oy getirmeyecek işler 
olarak görülür ve Belediye Başkan’ları bu 
gibi işlere girmek istemezler...

Bu eksikliklerde ki suçu hep bir önceki 
seçimi kaybetmiş olan eski Belediye 
Başkan’larına yüklerler!...

Sayın Gemlikliler yaşadığımız ilçeye bir 
bakın... Ama iyi bakın..

Alt yapımız perişan..
Yağmur biraz çok yağınca bir çok yeri 

su basıyor..
Tabiidir ki en önce Gazhane Caddesi ve 

Adliye önünde ki alt katlar su içinde kah 
yor, insanlar burnundan soluyor, onlara 
yazık oluyor..

Şikayet edenlere verilen cevaba bakın:
“Yağmur Allah’tan" Peki kulun yapacağı 

bir şey yok mu ?
İstiklal Caddesi’nde yürüyün, kentimizin 

en önemli, hatta tek yoıu.
Elinizde ki çöpü atacak bir çöp kutusu 

bulamazsınız..
İyi vatandaş havasıyla müdahale ettiğim 

zaman bu kişiler, “Peki gösterte raya 
atalım" diyor, bende utanıyorum..

Sayın Başkan paramızın çok olduğunu 
biliyoruz, bu paranın faiziyle bile birkaç 
çöp kutusu alınabilir.

Belediye encümen toplantılarına gidiyo
rum. Bu 80 bin nüfuslu kente yakışmıyor.

Basit bir köy muhtarı ve azalan toplan
tısına benziyor..

Belediye Başkanı imar isteklerini elinde
ki kağıtlardan okuyor, üyelerde sahnede ki 
soliste bakar gibi dinliyorlar. Bu konuşu
lan yer neresi? Pafta, ada nerde? Ne 
isteniyor? Hepsi sanal alemde kalıyor.

Salona büyük bir perde konup slayt 
gösteri veya buna benzer en son teknoloji 
projeksiyon konursa üyeler, basın mensu
pları, dinleyiciler açıkça her şeyi görür
lerse dedikodularda olmaz!..

Sabahları Kordonda yürürüm. Her 
geçen gün kordonu hırpalanmış, taşları 
sökül-müş, yaralı görüyorum. İnanın birkaç 
torba çimento ve birkaç taşla bu ayıplar 
ortadan kaldırılabilir...

Bunlar gördüğüm birkaç görünen eksik
likler..

Sayın Başkan sen Gemlik’i seversin 
biliyorum, büyük işlerle uğraşıyorsun buna 
benzer küçük şeyleri de ortadan kaldır ki 
bize de yazacak konu kalmasın...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Büviikşehir'in yoksullukla mücadele projesi örnek oldu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
Yerel Yönetim 
Modeli ile 
Yöksullukla 
Mücadelede 
gerçekleştirdiği 
projeler, Güney 
Afrika’da düzenlenen 
Uluslararası Yerel 
Çevre Girişimleri 
Konseyi’nin (ICLEI) 
Dünya Kongresi’ne 
katılan belediye 
temsilcileri tarafın
dan büyük ilgi 
gördü.
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, ICLEI 
Dünya Kongresi’nde 
yaptığı sunumda, 
ilk olarak Bursa’da 
desantralize (merkezi 
olmayan) yönetim 
modelinin hayata 
geçirilmesi k 
onusunda yaptıkları 
çalışmaları anlattı. 
Bulut, ayrıca Yerel 
Gündem 21’deki 
22 çalışma grubu 
ile Kent Gönüllüleri' 
Evleri’nin örnek

projelerinin yanı 
sıra Yoksullukla 
Mücadele Programı 
kapsamında 
gerçekleştirdikleri 
erzak, gıda, giysi ve 
eşya yardımları, gıda 
bankası, yoksulluk 
haritası ile meslek 
edindirme kursları 
hakkında da bilgi 
verdi. Sunum 
sonrasında birçok 
belediye yöneti
cisinin hayata 
geçirdikleri projeler 
hakkında ayrıntılı 
bilgi istediğini 
ifade eden 
Bulut, yaptıkları 

çalışmaların 
dünya çapında 
ilgi görmesinin 
kendilerini sevin
dirdiğini söyledi. 
ICLEl’nin başta 
yoksullukla 
mücadele ve 
çevre konusunda 
sürdürülebilirliği 
sağlamak için yerel 
stratejilerin ve 
deneyimlerin 
paylaşımını dünya 
ölçeğindegerçek- 
leştirilmesini 
hedeflediğini 
anlatan Bulut, 
Güney Afrika’da 45 
oturum halinde 

gerçekleşen 
Dünya Kongresi’nde 
üye yerel yönetim
lerin küresel sorunlar 
için önerdikleri yerel 
çözümlerin uygulan
masına yönelik 
deklarasyonda sun
duklarını bildirdi. 
Bulut, sürdürülebilir 
toplumlar ve şehirler, 
küresel ortak değer
lerin korunmasını 
amaçlayan 
kampanyalar, 
eko-verimlilik, 
enerji-iklim, 
su-kanalizasyon, 
Kentsel ulaşım, 
biyo çeşitlilik ile 
yoksullukla 
mücadele konularının 
ele alındığı 
ICLEl’nin Dünya 
Kongresi’nde 
konseye üye 
800 belediye 
temsilcisinin 
katıldığını belirtti. 
Bulut, Dünya 
Kongresi’nde 
ICLEl’nin 2007- 
2012 Strateji 
Plam’nın da 
hazırlandığını 
sözlerine ekledi.

Dünya itfaiyecileri 
Bursa’da buluşuyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Afet 
Koordinasyon I 
Merkezi (AKOM)$ye 
Küçükbalıklı İtfaiyesi, 
AB sürecinde Türk 
itfaiyeciliğin tartışıla
cağı uluslararası sem 
pozyum kapsamında 
11 Mart Cumartesi 
günü açılıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, başlattığı 
değişim projesiyle 
itfaiye teşkilatını yeni 
den yapılandırıyor. 
Büyükşehir Belediye 
si’nin Bursa’da 
yaşanabilecek her 
türlü doğal afetin 
öncesi ve afetin 

başlangıcından 
bitimine kadar geçen 
sürede muhtemel 
zararın en az hasarla 
atlatılmasını sağla
mak, bu tür durum
larda karşılaşılan 
koordinasyon 
suzluğu gidermek 
amacıyla önceki 
yıl kurduğu Afet 
Koordinasyon 
Merkezi (AKOM) 
11 Mart Cumartesi 
gününden itibaren 
çelik konstrüksiyon 
sistemiyle yapılan 
Küçük Balıklı 
Mahallesindeki 
yeni binasında 
hizmet verecek

w GÖZÜNÜZ AVDIN1
REVVHOLLAAD

GELİN
(İORUŞELIM

UNV€R TRAKTÖR den
I II

5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ 
KAMPANYALAR

DEVAM ETMEKTEDİR,

fi» UNVERTRAKTÖR
W NEVVHOLLAND TRAKMAK

OHOLLflM) GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0^532) 312 22 39
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ADD’de Kadınlar AKP’den kadınlara
Günü kutlandı çiçekli kutlama

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Seyfettin ŞEKERSOZ

8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
Gemlik Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği'nde 
yapılan toplantı 
ile kutlandı.
ADD Gemlik 
Şubesine 
kayıtlı bayan 
üyelerin katıldığı 
kutlama toplantısına 
üyelerin öğrenci 
çocukları da katıldı.

Dernek lokalinde 
yapılan kutlama 
töreninde 
konuşan 
ADD Gemlik 
Şube Başkanı 
Mehmet 
Kızılkaya, 
8 Mart'ın önemini 
belirten bir 
konuşma yaptı. 
Emekli Avukat 
Fehmi Karacan'ın da 
katıldığı toplantıda 
kadın hakları 
ve hukuku 

konusunda 
bilgiler verildi. 
Öğretmen 
Latife Dikmen 
ile ADD Gemlik 
yönetim kurulu 
üyesi Yüksel Uğur 
tarafından 
Dünya Kadınlar 
Gününün 
günümüze . 
gelen süreci 
konusunda 
kutlamaya katılan 
bayanlara 
bilgiler verildi.

AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, 8 Mart 
Dünya Kadın 
Günü nedeniyle 
bir araya gelen 
kadın kollarını 
çiçek vererek 
kutladı.
Gurup Aile Çay 
Bahçesinde 
kadınlar günü 
nedeniyle 
toplanan AK Parti 
İlçe Kadın Kolları 
üyelerini ziyaret 
eden Şahin, Kadın 
Kolları Başkanı 
Emine Yalçın’a 
tüm kadınlar adına 
çiçek vererek 
8 Mart Kadınlar 
Gününü kutladı. 
Kadın kollarının 
yaptığı çalış
maların taktirle 
karşılandığını 
söyleyen Enver 
Şahin, onlarla bir
likte dünya kadın
lar gününü sohbet 
ederek kutladı.

DYPliler Kadınlar Günü’nü eğlenerek kutladı
Seyfettin ŞEKERSOZ 

Doğru Yol Partisi İlçe 
Kadın Kollarının 
düzenlediği 8 Mart 
Kadınlar Günü kutla
ma eğlencesine 
katılım büyük oldu. 
Milton 2 Restaurantta 
düzenlenen eğlence 
ye Bursa il ve ilçeler
den kadın kolları 

yönetimleri ile partili 
partisiz bir çok bayan 
katıldı. Dünya Kadın 
lar Günü'nün ilk kez 
90 yıl önce Kopen 
hag'da temelinin 
atıldığını ifade eden 
DYP İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
Safiye Çevik, yaptığı 
konuşmada, sanayi 

nin gelişmesiyle 
Avrupa'da ve dünya
da kadınların çalışma 
hayatına katılmaları 
neticesi örgütlenme 
gücünü yarattıklarını 
söyledi. Türkiye'de 
ise 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü'nün 
1921'de varlığını 
duyurmaya başladığı 

m söyleyen Çevik, 
"Türk kadını Cumhuri 
yetin ilanıyla Atatürk 
sayesinde siyasi hak 
ve özgürlüklerine batı 
ülkelerinden önce 
kavuşmuştur. 1924'te 
çıkarılan eğitim birliği 
yasası ile ilköğretim 
zorunlu kılınmış, 1925 
yılı kıyafet yasası ile

kadının özgürlüğünü 
kısıtlayan peçe, çar 
şaf gibi uygulamalara 
son verilmiştir. Türki 
ye'de kadınlar ilk defa 
1930'da belediye, 
1934'de de seçme ve 
seçilme hakkını ka 
zanmıştır. 2002 yılın
da ise evlilik halinde 
mal varlığının eşit 

şekilde paylaşım 
hakkını sağlamıştır. 
Kadınsız demokrasi . 
olmaz, aydın bir Türki 
ye laik ve çağdaş 
kadınlarla mümkün 
dür."dedi. Senede 
bir günde olsa kendi 
günlerini bir araya 
gelerek, kutlayan 
bayanlar eğlendiler.
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Hangi banka ne kadar faiz alıyor?
Her bankanın kredi 
kartlarına uyguladığı 
faiz oranları çok fark
lı. Peki kredi kart
larında en düşük faiz 
alan banka hangisi? 
İşte bütün bankaların 
kredi kartı faiz 
oranları Bankacılık 
sektörünün kredi 
kartlarına uyguladığı 
ortalama faiz yüzde 
5.3’e geriledi. Faiz 
oranında liderliği 
aylık yüzde 5.75’le 
Fortis Bank, 
Koçbank, Şekerbank, 
Tekstilbank ve Yapı 
ve Kredi.paylaştı. En 
düşük faizi ise yüzde 
2.75’le yine MNG 
Bank uyguladı. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK), bankaların 
her ayın son hatası 
itibariyle uyguladık
ları olan kredi kartı 
faiz oranlarını esas 
alarak hazırladığı ver
ileri açıkladı. Buna 
göre ocakta yüzde 
6.20 ile sektörün en 
yüksek faiz oranını 
uygulayan bankası 

olan Denizbank 0.85 
puanlık bir indirimle 
aylık faiz oranım 
yüzde 5.35’e kadar 
indirdi. Şubatta 
Fortis Bank faiz 
oranında 0.1 puanlık 
indirime giderken, 
Citibank ise 0.12 
puanlık artış gerçek
leştirdi. Bu indirimle 
faiz oranı yüzde 
5.75’e inen Fortis 
Bank, aynı faiz 
oranını uygulayan 
Koçbank, Şekerbank, 
Tekstilbank ve Yapr 
ve Kredi Bankasıyla 
birlite ilk sırayı pay? 
laştılar. Faiz oranını 
yüzde 5.73’e yüksel
ten Citibank söz 

^konusu bankaları 
izlerken, Akbank 
yüzde 5.65’le, Garanti 
Bankası yüzde 
5.46’yla, Finansbank 
yüzde 5.45’le, 
Denizbank yüzde 
5.35’le, HCBC bank 
ise yüzde 5.31’le 
yüzde 5’in üzerinde 
faiz uygulayan banka 
olmayı südürdüler. 
Tekfenbank ise yüzde 
5 faiz uygulamayı

sürdürdü.
YÜZDE 5’İN 
ALTINDAKİ 
BANKALAR 
Anadolubank ve 
TEB’in yüzde 4.95 
olarak uyguladığı 
kredi kartı aylık faiz 
oranını Vakıfbank 
yüzde 4.75, İş 
Bankası yüzde 4.32, 
Bank Europa yüzde 
3.95, Türkihsbank 
yüzde 3.75, 
Oyankbank yüzde 
3.58 düzeyinde tuttu. 
Halk bankası yüzde 
2.99, Ziraat Bankası 
yüzde 2.9 ve MNG 
Bank ise yüzde 
2.75’le yüzde 3’ün 
altında faiz uygu
layan bankalar oldu
lar. ORTALAMA 
YÜZDE 5.3

Bankaların uygu
ladıkları faiz oran
larının basit aritmetik 
ortalaması bir 
önceki aya göre 0.04 
puanlık bir düşüşle 
yüzde 4.8’e geril
erken, BDDK’nın 
bankaların sektördeki 
payını esas alarak 
hesapladığı ağırlıklı 
ortalama faiz ise 
yüzde 5.32’den yüzde 
5.30’a indi.
Aylık yüzde 5.3 faizin 
yıllık bileşiği ise 
yüzde 85.8’e kadar 
yükseliyor. Basit arit- 
mekti ortalamaya 
göre hesaplanan 
yüzde 4.8’lik aylık 
faizin yıllık bileşiği 
ise yüzde 65.7 
seviyesinde 
bulunuyor.

tthcın
Karacabey'de trolle avlanan ' 

16 balıkçıya, 120 bin YTL i 
para cezası kesildi

Bandırma Sahil Güvenlik, İlçe Tarım 
Müdürlüğü, Karacabey jandarması asayiş ve 
çevre koruma timlerinin önceki gün gerçek
leştirdikleri operasyonda, trolle avlandıktan 
tespit edilen 16 tekne sahibine 120 bin YTL 
ceza kesti.
Kaçak avcılığı Karacabey sahillerinde son- 
landırmayı hedefleyen güvenlik güçleri, yak
laşık bir ay süren gizli kamera çekimlerini 
izledi ve ardından operasyona start verdi. 
Kurşunlu ve Yeniköy açıklarında trolle 
avlanırken suçüstü yapılan tekneler ile 
malzemelere el konuldu.
Bu arada ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri 
trolle avlanmanın Marmara Denizi'ndeki canlı 
türlerini yok ettiğini bildirdi. Yetkililer,"Trolle | 
avcılık, karadaki orman yangınlarından fark- | 
sız” dedi. BHA

İmam Hatip Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdür. Adem DEMİRCİ

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura & İrsaliye & €l İlanı 6t Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Katalog basımı

Körfez Ofset II
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
"Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Hastaneler haciz korkusundan kurtuluyor Yoksullara kefilsiz kredi
2006 bütçe 
görüşmeleri sırasında 
devlet hastanelerinin 
3.5 milyar YTL'lik ala
cağını bir çırpıda sili 
veren hatayı düzelten 
yasa teklifi TBMM 
Genel Kurulu'nda 
yasalaştırıldı.
Yeni yasayla, bütçede 
aktarma yapılabilecek 
ödenek sınırının yüzde 
5'ten 20'ye çıkartılması 
ve duble yollara kay
nak yaratılması ile ilgili 
düzenlemeler de geti 
riliyor. Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
"Türkiye'de mutlak 
anlamda bir hekim 
yetersizliği var" dedi. 
2006 yılı bütçe 
görüşmeleri sırasında 
tek sayılık bir 'yazım 
yanlışının* devlet has
tanelerinin 3.5 milyar 
YTL'lik alacağının 
silinmesine yol açan 
hataya dönüşmesinin 
ortaya çıkardığı sıkın
tıları giderecek yasa 
teklifi TBMM'de kabul 
edildi. Böylece has
tanelere, sosyal 
güvenlik kurumlan ve 
Hazine'den 2005 yılına 
ait olan 3,438 milyar

YTL'lik alacağı kendi
lerine ödenecek. 
AK Parti Grup 
Başkanvekili Eyüp 
Fatsa'nın hazırladığı, 
'Sağlık Bakanlığına 
Bağlı Sağlık Kurumlan 
ile Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) tesis
lerine Verilecek döner 
Sermaye Hakkında 
yasa ile 2006 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe 
Yasasında Değişiklik 
yapılmasına Dair Yasa 
Teklifi' TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul edil
di. Kabul edilen yasa 
değişikliğiyle, devlet 
hastanelerinin sosyal 
güvenlik kurumlan ve 
Hazine'den olan 3,438 
milyar YTL'lik ala

cağının silinmesine yol 
açan bütçe yasasında
ki hata da giderildi.
Bu amaçla 5437 sayılı 
Yasa'nın 31'nci mad
desinin (c) fıkrasında 
yer alan 31.1.2005 
tarihi, 31.12.2004 ile 
değiştirilerek, has
tanelerin 2005 yılı 
alacakları kurtarıldı. 
Kabul edilen yasa 
değişikliğiyle, bütçe 
yasalarıyla yıllık olarak 
yapılan döner sermaye 
ödemeleri, Sağlık 
Bakanlığı ile ilgili 
döner sermayeleri 
kapsayan 209 sayılı 
Yasaya işlenmiş oldu. 
Böylece, halen uygu
lanmakta olduğu gibi, 
performans kriterine 

göre doktor ve sağlık 
personeline; ek 
gösterge dahil, tazmi
natları hariç olmak 
üzere bir ayda eline 
geçen aylığının yüzde 
150'si ile yüzde 800'ü 
arasında değişen 
oranlarda ek ödeme 
yapılabilecek. İkinci 
ve üçüncü basamak 
sağlık kuruluşlarında 
personele yapılacak ek 
ödemeler, ilgil birimin 
cari yıllık döner ser
maye gelirinin 50- 
65'ini geçemeyecek. 
Bu şekilde personele 
yapılacak ek ödeme 
tutarı, en yüksek 
devlet memurunun, 
ek gösterge dahil, 
aylığının iki katını 
geçemeyecek. Ayrıca, 
Sağlık Bakanı, mali 
durumu iyi olan döner 
sermayeli işletmelerin 
durumu iyi olmayan 
döner sermayeli işlet
melere karşılıksız veya 
borç olarak kaynak 
aktarmasına yetkili 
kılındı. Döner ser
mayelerle ilgil bu 
düzenleme 1 Nisan 
2006'dan itibaren 
yürürlüğe girecek.

Pilot il Diyarbakır'da 
uygulanan ye halk 
arasında, "İnsanları 
Adam Yerine Koyma 
Projesi" olarak bili
nen Mikro Kredi 
Projesi'nin yaygın
laştırılması amacıyla 
hazırlanan, "Mikro 
Finans Kuruluşları 
Hakkındaki Kanun 
Teklifi" TBMM'ye 
sunuldu.
Teklif, Türkiye'de bir 
mikro finans sek
törünün oluşturul
ması için hukuki 
altyapının oluşturul
masını öngörüyor. 
AK Parti Diyarbakır 
Milletvekili Aziz 
Akgül, kanun tek
lifinin 2006 yılı 
sonunda yasalaşa
cağını ümit ettiklerini 

bildirdi. Mikro Kredi 
Uygulaması'nın, 
"öncelikle aşırı yok
sul kişilerin kendi 
kendilerine gelir 
getirici faaliyette 
bulunmalarını sağla
mak amacıyla 
verilen küçük bir 
sermayeyi" ifade 
ettiğini anlatan Aziz 
Akgül, "Mikro kredi 
uygulamasında 
öncelik aşırı yok
sullardır. Halbuki 
ticari bankalarda ne 
kadar fazla paran ve 
teminatın varsa o 
kadar fazla önceliğin 
olur. Mikro kredi 
uygulamasında 
teminat, kefalet, 
mahkeme ve icra 
takibi yoktur" 
dedi.

REGAL
PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD t KDV
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1
Asus Anakart 
Amd 2600 64+

256 Ram 
17” Monitör 
40 gb. Hdd 

52X Cd Rom

378 $ + KDV

Nowox 2
Amd 3000 64+ 

512 Ram 
80 gb Hardisk 

128 Ekran Kartı 
Cd Writer 

Asus Anakart

580 $ KDV

daha 
ÇOK 
KONUŞUN

4» 10m 25«.

FİRMANIZI INT€RN€T€ TRŞIVORUZ
REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com

isim@firmamz.com

ŞEHİBLERARASI ARAMALAI k 25
TftrktreTOnŞelMer/luıKey^lCttKS r Datlks MınctSS

Hiısuımıı munis k.r JıtlbMıi

65
DahıV-ı;
~W

limfö Oikı Mn

165

165

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop.

Gemlik Lions Kulübü

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net 
www.atamerhotel.com
www.gemsiad.org 
www.tatcan.com 
www.gemliktirkoop.com 
www.gemliklions.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

NOWOX BİLGİSAYAR 
Gazhane Cad. No: 14 

Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 512 25 63 

www.gemliknowox.com

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmamz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com
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“Kararı Genelkurmay verir”
Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığından 
henüz "Şemdinli olayı iddianamesi" ile ilgili bir ihbar veya şikayetin intikal etmediği 

belirtilerek, "Van 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin, 
generallerin yargılanmasıyla ilişkisi bulunmamaktadır" denildi.

Genelkurmay 
Başkanlığı Genel 
Sekreterliği'nden 
yapılan basın açıkla
masında, basında, 
Şemdinli olayı iddi
anamesine atfen Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) komutanlarına 
ilişkin çeşitli yorum
ların yer aldığı belir
tilerek, yasal mevzu
atın tam olarak bilin
memesinden kay
naklanabilecek yanlış 
anlaşılmaların 
önlenebilmesi için 

konunun 
açıklığa kavuşturul
masına ihtiyaç duyul
duğu kaydedildi.
Açıklamada, 
353 sayılı Askeri 
Mahkemeler 
Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü 
Kanunu'nun 95’inci 
maddesi gereğince, 
asker kişilerin askeri 
yargıya tabi suçlarına 
ilişkin olarak 
Cumhuriyet 
başsavcılıklarına 
yapılacak ihbar ve 

şikayetlerin, 
gerekli adli 
işlem yapılmak 
üzere; gene 
railer ve ami
raller için yine 
aynı Kanunun 
15'inci 
maddesi 
uyarınca 
doğrudan 
Genelkurmay 
Başkanlığı'na, 
diğer askeri 
şahıslar için 
teşkilatında 
askeri 
mahkeme 

kurulan kıta komutan
lıklarına veya askeri 
kurum amirlerine 
gönderilmesi 
gerektiği 
anımsatıldı.
Açıklamada, şöyle 
denildi: "Nitekim, 
Adalet Bakanlığı'nın 
1 Ocak 2006 tarih ve 
23 sayılı "Asker 
Kişiler Hakkındaki 
Soruşturma" konulu 
genelgesinde bu tür 
ihbar ve şikayetler 
hakkında Cumhuriyet 
başsavcılıklarınca 
yapılan usul 
hatalarına işaret 
edilmektedir.
Açıklanan bu 
yasal mevzuat 
çerçevesinde: 
General ve amiraller 
için adli soruşturma 
ancak Genelkurmay 
Başkanının emir ve 
müsaadesi İle 
Genelkurmay Askeri 
Savcılığı tarafından 
yapılabilir. 
Soruşturma yapıl
madan adı geçen 
kişiler hakkında 
hüküm sergileyici

hiçbir ifadenin 
kullanılmaması 
hukukun genel ilke
sidir. Cumhuriyet 
başsavcıları, gene 
railer ve amiraller 
hakkında vaki olabile
cek suçlamaları, 
bunların ciddiyetini 
dikkate alarak 
Genelkurmay 
Başkanlığı'na 
gönderirler.
Genelkurmay 
Başkanı iddiaları 
Adli Müşavirliğine 
inceleterek ve onların 
tekliflerini de dikkate 
alarak değerlendirir 
ve soruşturma açılıp 
açılmamasına karar 
verir. Soruşturma 
sonucunda askeri 
savcı ya dava açar ya 
da kovuşturmaya 
yer olmadığına 
karar verir.
Van Cumhuriyet 

- Başsavcılığından •• 
henüz bu konuda bir 
ihbar veya şikayet 

. Genelkurmay 
Başkanlığına intikal 
etmemiştir. Van 
3'üncü Ağır Ceza

Mahkemesi'nin 
iddianameyi 
kabul etmesinin, 
generallerin yargılan
masıyla ilişkisi 
bulunmamaktadır. 
Generallerle ilgili 
ihbar ve şikayetler 
Van Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
Genelkurmay 
Başkanlığı'na 
gönderildiğinde konu 
incelenecek ve sonu
cu kamuoyuna 
sunulacaktır."
VAN SAVCISI'NA 

İNCELEME 
Adalet Bakanlığı 
Teftiş Kurulu, 
Şemdinli olaylarıyla 

ilgili iddianameyi 
hazırlayan Van 
Cumhuriyet Savcısı 
Ferhat Sarıkaya 
hakkında 
inceleme başlattı. 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek'in talimatı 
üzerine, Adalet 
Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığı, iki 
müfettişi görevlendir
di. Müfettişlerin 
Şemdinli olaylarıyla 
ilgili hazırlanan iddi
anameyi ve soruştur
ma evrakını "incele 
yeceği, araştıracağı, 
gerek duyulursa 
soruşturmaya dönüş 
türeceği" bildirildi.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAİCTÂNİ

S
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

Akdağ'dan Anayasa Mataesine sözlü açıklama
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, doktorlara zorunlü hizmet getiren yasanın 
bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle açılan 
davada Anayasa Mahkemesi heyetine sözlü açıklamalarda bulundu.

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İ çi n de) Ye n i Devlet Hastanesi Altı 

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 
Eski Sahilde 3-1-1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire I ıBağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. S

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta İşlemlfri Yapılır.

£

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

, ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax:5141021

Bakan Akdağ, 
beraberinde Müsteşar 
Yardımcıları İsmail 
Demirtaş, Abdülkadir 
Atalık, Personel Genel 
Müdürü Ali Yerlikaya ve 
Hukuk Müşaviri Adem 
Keskin ile birlikte 
Anayasa Mahkemesi'ne 
geldi. Akdağ, Yüksek 
Mahkeme heyetine yak
laşık bir saat süreyle 
sözlü açıklamalarda 
bulundu. Çıkışta açıkla
ma yapan Akdağ, 
doktorlara zorunlu 
hizmet getiren yasanın 
yürürlüğünün durdurul
ması istemiyle bir 
başvuru yapıldığın; 
hatırlatarak, kendilerinin 
de bu hukuki süreç 
içinde bilgilendirmede 
bulunma talebiyle 
mahkemeye müracaat 
ettiklerini söyledi.
Bu talebin kabul edilme

si üzerine geldiklerini 
ifade eden Akdağ, 
hukuki sürecin devam 
ettiğini, bu sürecin 
sonuçlarına göre 
gerekenlerin yapıla
cağını kaydetti. 
Mahkeme heyetine 
yaptığı bil
gilendirmede, devlet 
hizmeti yükümlülüğü 
öncesinde Türkiye'deki 
mevcut durum ve şu 
andaki ihtiyaçlar » 
konusunda bilgi verdik
lerini anlatan Akdağ, 
bundan sonraki süreç 
açısından, "niçin devlet 
hizmeti yükümlülüğünün 
gerekli olduğu" 
konusunda Yüksek 
Mahkemeyi bilgilendik
lerini söyledi.
Akdağ, Türk Tabipleri 
Birliği'nin (TTB) hekim
lerin gönüllü olarak gön
derilmesi yönündeki

isteklerini hatırlatılması 
üzerine de "TTB, hukuk 
anlamına gelmiyor. TTB 
neyi söylerse söylesin 
hukuki bir gerçek var ve 
biz bu gerçeği takip 
etmek zorundayız.
Durumu bu noktaya 
taşıyan, böyle bir hukuki 
süreçte beklememize 
yol açan, hekim 
arkadaşlarımızı atama 
miza mani olan duru
mun oluşmasına yol 
açan da TTB'nin kendi
sidir" diye konuştu.
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Memura ek zam paketi genişletildi
Hükümetin kamu 
kurumlarında çalışan 
ve ek ödeme 
almayan memurlara 
yapacağı 40 + 80 
YTL'lik zam genişle
di. Yeni değişiklikle 
380 YTL ödeme alan 
memurlar da olacak. 
Hükümet, tepkiler 
üzerine DSİ, 
Karayolları, Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü kadro
larında çalışan 
mimar, mühendis ve 
şehir plancılarına 
özel hizmet tazminatı 
ile birlikte 380 YTL'lik 
ek ödeme yapılması
na ilişkin tasarının 
kapsamını 
genişletme kararı 
aldı. Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı'nda 
aynı kadrolarda 
çalışanların 
maaşlarında 
380 YTL'lik artış 
yapılacak.
AKP Merkez Yönetim 
Kurulu ile grup 
toplantılarında ek 
zam paketi değer
lendirildi. MYK'de 
paketin TBMM 
Genel Kurulu'ndaki 
görüşmeleri sırasın
da değişiklik

Nemalar zamlı ödeniyor
Nema ödemelerinin 
9. taksit ödemesi dün 
başlarken, ödemeler 
zamlı yapılacak. Hak 
sahiplerine yapılacak 
ödemeler, Ziraat 
Bankası şubeleri 
aracılığıyla yapılıyor. 
Çalışanların 
Tasarrufa Teşvik 
Hesabının Tasfiyesi 
ve Bu Hesaptan 
Yapılacak Ödemelere 
Dair Kanun'un ilgili 
maddesi uyarınca 10 
taksitte yapılacak 
ödemelerin, 9. taksit 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

yapılarak Bayındırlık 
ve İskân
Bakanlığı'nın kadro
sundaki mimar, 
mühendis ve şehir 
plancılarının DSİ, 
Karayolları, Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü'ndekiler 
gibi özel hizmet 
tazminatlarının art
tırılması ve ek 
ödemeyle birlikte 
maaşlarında 380 
YTL'lik artış yapıl
ması benimsendi. 
Grup toplantısında 
ise Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan , 
paketle ilgili bilgi 
verdi. Başbakan 
Tayyip Erdoğan , 
toplantı sonrasında 
yaptığı açıklamada, 
yasa tasarısının 
yanlış anlaşıldığını 
belirterek "40 artı 
40 YTL değil. Ocak 
itibarıyla 40 YTL 
veriyoruz, temmuz
dan sonra bir 40 
daha vereceğiz. 
Dolayısıyla temmuz
da 80 YTL vermiş 
olacağız. Ek 
ödeme 40 artı 80 
olacak" dedi.
AKP Grup 
Başkanvekili İrfan 

ödemeleri, daha önce 
anapara ile öncbki 
nema ödemelerindeki 
gibi işveren veya 
kişisel başvuru 
şeklinde olabilecek. 
-9. TAKSİT NEMA 
ÖDEMELERİ YÜZDE 
2,6 ZAMLI 
ÖDENECEK- 
9. nema taksitinde 
4 milyon 300 bin 
kişiye yaklaşık 1 mil
yar 225 milyon YTL 
ödeme yapılacak. 9. 
nema taksit ödemesi 
bir önceki nema tak-

Gündüz de verilecek 
ek ödemenin yıllık 
720 YTL olduğunu 
belirterek "İlk altı ay 
için 240 YTL, ikinci 
altı ay için 480 YTL 
ödenecek. Yıllık 
toplam 720 YTL.
Aylık ortalama ise 60 
YTL olur" diye 
konuştu.
AKP Siirt Milletvekili 
Öner Ergenç , grup 
toplantısında çocuk 
suçlu oranındaki 
artışa dikkat çekti. 
Çocuk Korüma 
Yasası'na göre 
hakkında güvenlik 
önlemi alınan çocuk
ların gözetiminin 
Adalet 
Bakanlığı'ndan alı
narak SHÇEK'e ver
ildiğini kaydeden 

sit ödemesine göre, 
yaklaşık yüzde 2,6 
zamlı ödenecek. Hak 
sahiplerine nema tak
sit ödemeleri kurum
sal ve bireysel olarak 
yapılırken, bireysel 
bazda nema 
ödemeleri, diğer 
nema taksit 
ödemelerinde olduğu 
gibi Tasarruf Teşvik 
Personel Hesap 
Numarası'nın 
son hanesine göre 
sırayla yapılacak. 
Ancak, 21 Mart 2006 
tarihinden 
itibaren bu sıralama 
aranmayacak. 
Başvuru gününü 
geçirenler daha 
sonraki günlerde de 
başvurabilecek.

Ergenç, SHÇEK'in 
merkezler oluştur
ması gerektiğini, 
ancak hâlâ bunların 
oluşturulmadığını 
söyledi. Ergenç, 
merkezlerin oluşu
muna ve kadro tahsi
sine hız verilmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, Ergenç'in 
konuşması üzerine 
söz alarak çocuk 
suçlu oranında bir 
artış olmadığını, 
konunun yanlış 
anlaşıldığını söyledi. 
Çiçek, "Yeni yasaya 
göre çocuk yaşını 
18'e çıkardık. 18'e 
çıkınca sanki çocuk 
suçluların sayısı art
mış gibi gözüküyor 
ama bu doğru değil'.

Buna göre, tasarrufu 
teşvik hesap 
numarasının son 
hanesi; 1 olan 
hak sahiplerine 
bugün, 2 olan hak 
sahiplerine yarın, 3 
olan hak sahiplerine 
10 Mart 2006, 4 olan 
hak sahiplerine 
13 Mart 2006, 5 olan 
hak sahiplerine 
14 Mart 2006, 6 olan 
hak sahiplerine 
15 Mart 2006, 7 olan 
hak sahiplerine 
16 Mart 2006, 8 olan 
hak sahiplerine 
17 Mart 2006 ve 
9 olan hak sahipler

ine de 20 Mart 
2006'da ödemede 
bulunulacak.

(1İ V İ lîl Hükümetin tekstil ve 
hazır giyimdeki KDV 

fiifAfİAM| oranını yüzde 18'den 
Tlydlldll yüzde 8'e düşürmesi 
ı ıı ■■ tüketiciye indirim 

dUçUVUl olarak yansıyacak.'

Birleşmiş Markalar 
Derneği, KDV 
indirimin ürün 
fiyatlarını yüzde 
8.4 aşağıya çekile
ceğini açıkladı. 
Kızıltaş, firmaların 
tekstil, hazır giyim 
ve deri sektöründe 
KDV oranının yüzde 
18'den 8'e çekil 
meşinin sağladığı 
ucuzluğu etiketlere 
yansıtmak için 
harekete geçtiğini 
ve birçok firmanın 
indirimli etiketlerini 
yarına yetiştirmeye 
çalıştığını kaydetti. 
İndirimin iç 
piyasayı 
hareketlendireceğini 
ve hammadde . 
finansmanında 
rahatlama 

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax:513 35 95

Et Gemlik Lisesi’nden aldığım
>" diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.
2 Rüştü MARMARA

sağlayacağını 
belirten Kızıltaş, 
KDV'deki 10 
puanlık indirimin 
etikete yüzde 8,4 
oranında düşüş 
olarak 
yansıyacağını, 
firmaların bu indiri
mi karlarına ekleye- 
meyecekierini 
bildirdi. Kızıltaş, 
KDV indiriminin' 
genel beklentilerin 
çok azını karşıla 
eliğim, daha çok iç 
piyasaya dönük bir 
canlılık sağlayabile
ceğini savunarak, 
buna karşın fir
maların iç piyasa 
daki satışlarıyla kap< 
asitelerini doldur
malarının mümkün. 
olmadığını kaydetti.
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Türkiye’de kadınların yüzde 61.5’i mutlu ÇİZİYORUM
Başbakanlık Türkiye 
İstatistik Kurumu, 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla yap
tığı açıklamada, tüm 
kadınların yüzde 
61.5'inin mutlu 
olduğu, evli olan 
kadınların ise yüzde 
65.3'ünün mutlu 
olduğu bildirildi. 
Başbakanlık Türkiye 
İstatistik Kurumu 
Başkanlığı tarafından 
yapılan açıklamada, 
kurumun ihtiyaç 
duyulan her alanda 
veri toplamakta ve 
istatistik üretmekte 
olduğu bildirildi. 
Açıklamada, kadınlar
la ilgili yapılan araştır
malara yer verilirken 
2005 yılı itibariyle

Türkiye'deki toplam 
22 milyon 46 bin 
işgücünün 5 milyon 
700 bininin kadın 
işgücü olduğu, 2004- 
2005 öğretim döne
minde 14 milyon 30 
bin 618 öğrenciden 
6 milyon 501 bin 
592'sinin kız öğrenci 
olduğu, 591 bin 11 
öğretmenden 273 bin 
361'inin kadın olduğu 
belirtildi. İlköğretimde 
kız öğrencilerin okul
laşma oranının yüzde 
86.63, orta öğretimde 
yüzde 50.51, yük
seköğretimde ise 
yüzde 15.10 olduğu, 
2005 yılında istihdam 
edilen kadınların 
yüzde 41.7'sinin 
ücretsiz aile işçisi,

yüzde 38.3'ünün 
ücretli olarak, yüzde 
13.6'sının ise kendi 
hesabına çalıştığı 
bildirildi. Açıklamada, 
2004 yılı Yaşam 
Memnuniyeti 
Anketi'ne göre tüm 
kadınların yüzde 
61.5'inin mutlu olduğu 
belirtilirken, evli olan 
kadınların yüzde 
65.3'ünün mutlu 

olduğu kaydedildi. 
Doğuşta beklenen 
yaşam süresi 
kadınlarda 74 
olduğu belirlenirken, 
erkeklerde ise bu 
rakamın 69.1 olduğu 
bildirildi. 2004 yılında 
cezaevine giren 
101 bin 308 hükümlü
den 3369'unun 
kadın olduğu 
kaydedildi.

Barış Güler’in 
kaleminden 08.03.2006

5 YAŞ

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Belleği doğar doğmaz bağrım tein
Uyan Artık

Müslüman ne bu halin kendine gel 
Sakınma köşe bucak küfür olmuş bir sel 
0 sel ki çıkartır seni o köşe bucaklardan 
Kır gaflet zincirini yeter artık kendine gel.

Bebeği doğar doğmaz 
bağrınıza basın 
Bebeğin, göbek bağı 
kesildikten hemen 
sonra annenin 
göğsünün üzerine 
yatırılması annesiyle 
arasındaki ruhsal 
bağın gelişmesini 
sağlıyor.
Türkiye Milli Pediatri 
Derneği Başkanı ve 
Hacettepe Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Murat 
Yurdakök, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, doğum
dan sonraki ilk 15 
dakikanın bebek ile 
anne arasında ruhsal 
ilişki açısından çok 
önemli olduğunu 
söyledi.
Prof. Dr. Yurdakök, 
bebeğin doğumdan 
hemen sonra annenin 
memeleri üzerine 
yatırılmasıyla 
annesiyle arasındaki 
ruhsal bağın 
gelişmesinin sağ
landığını belirterek, 
"Böylece anne sütü 
erken ve bol gelir" 
dedi. Sağlıklı yeni 
doğan bebeklerin 
herhangi bir yardım 
yapılmasa bile 
sürünerek anne 
memesine yaklaştık
larını ve emmeye 
başladıklarını anlatan 
Yurdakök, "Meme 
başlarının ve etrafının 
süt veren annelerde 
koyu olmasının 
nedenlerinden birisi 
bebeklerin daha iyi 
görebilmesini sağla

maktır. Ayrıca 
buradan salgılanan 
bazı maddelerin 
kokusu da bebeği 
memeye çeker" 
diye konuştu.
"İLK EMZİRME EN 
GEÇ 1 SAAT İÇİNDE 
OLMALI"
İlk emzirmenin mutla
ka en geç bir saat 
içinde yapılması 
gereğinin altını çizen 
Yurdakök, bebeğin 
emmeye en istekli 
olduğu dönerdin 
geçmesi halinde, 
uzunca bir süre 
isteksizlik göstere
ceğini belirtti.
Yeni doğan bebeklere 
annenin ilk sütünün 
az olduğu 
düşünülerek şekerli 
su veya mama gibi 
yapay besinlerin ve 
rilmemesi uyarısında 
bulunan Yurdakök, 
"Eğer gıda takviyesi 
yapılırsa bebeğin 
açlığı gider. Bebeğin 
bir kez biberonla 
beslenmesi, daha 
sonra annesinin 
memesini emmesini 
zorlaştırır" 
diye konuştu.
Anne sütünün ilk 
besin olarak alın
masının, bebeği 
hem mikroplara 
karşı koruyacağını 
hem de bağırsakların
da normal bakteri 
topluluğunun 
yerleşmesini 
sağlayacağını 
belirten Yurdakök, 
şunları kaydetti: 
"Bu bakteriler hem 
sindirimin normal bir 
şekilde yapılmasını

Evinde miskin oturmaktan bıkmadın mı? 
Materyelist yolundan hala usanmadın mı?
Seni dininden etti sen hala uyuyorsun 
Rabbim çağırıyor seni bunu duymadın mı?

****

sağlar, hem de bazı 
vitaminler gibi besin 
öğelerini yapar. Ana 
rahmindeki bebek
lerin bağırsaklarında 
hiç mikrop yoktur. 
Normal yolla doğan 
bebek önce annesinin 
doğum kanalındaki, 
sonra da anüsünün 
etrafındaki bağırsak 
bakterileri ile temas 
eder. Bebeğin anne 
sütünü emmesi de bu 
bakterilerin bağırsak
larında daha çabuk 
çoğalmasını sağlar. 
Sezaryenle doğan 
bebekler bu bakteril
erle karşılaşmadık
larından, bağırsak flo
raları daha çok çevre
den gelen bakterilerle 
gelişir. Bu mikroplar 
da bebekte ağır 
hastalıklara neden 
olabilir." Yurdakök, 
sezaryenle 
doğum yapan 
annelerin anestezinin 
etkisinde oldukları 
için ilk dakikalarda 
bebeklerini emzirmek
te güçlük çektiklerini 
de söyledi.

ANNE SÜTÜ HAYAT 
KURTARIR 
Yapılan çalışmalar, 
anne sütünün 
her yıl dünyada 1 
milyon 300 bin 
bebeğin hayatını kur
tardığını gösteriyor. 
Sağlık Bakanlığı da 
bu çerçevede bebek
lerin anne sütüyle 
beslenmesini teşvik 
amacıyla program 
yürütüyor.
Program, bebeklerin 
doğar doğmaz 
emzirmeye başlan
ması, ilk 6 ay 
sadece anne sütü 
verilmesi, 6. aydan 
sonra ise emzirmenin 
uygun ek besinlerle 
2 yaşına kadar 
sürdürülmesi 
amacını taşıyor. 
Anne sütüyle 
beslenen bebeklerin 
hastalıklara karşı 
dirençli oldukları, 
zeka düzeylerinin de 
anne sütüyle beslen
meyen bebeklere 
oranla 8 puan daha 
yüksek olduğu 
belirtiliyor.

Dünyadaki tek davan mide, uçkur davası 
Kendine gel, olmuşsun illetin havarisi 
Utanmadan baksana ne hatlar işliyorsun 
Yok bizim dostumuz müslümandan gayrisi.

***

Sekiz saatlik işle bir de evde keyfinle 
Başka bir hedefin yok nereye bu yol böyle? 
Namusun pazarlanır sen hala uyuyorsun 
Kapını çalarlarsa sakın ha şaşkına dönme.

kkk

Bir tablo oluşturdun ilk başında babaanne 
Tesettürün timsali inancımda numune 
Geliniyse bir şaşkın kalmış ara yerlere 
Torunsa, kıblesini döndürmüş ateizme.

***
İlahlar edindiniz değilsiniz bilincinde 
Yaşıyoruz şu anda çok tanrılı ülkede 
Tapınaklarla dolu bir ülkedir bu ülke 
Koşturuyoruz durmadan birinden öbürüne.

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ 

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN
TSK ELELE VAKFI |

OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL
Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36

web: www.elele.org.tr

http://www.elele.org.tr
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Vücut toksinlerden nasıl arındırılır?
Detoks bedende birik
miş olan toksinlerden 
arınma anlamını taşır. 
Bunun bir çok farklı 
yöntemi vardır. Bu 
yöntemler günümüz 
modern tıbbının da 
kabul ettiği insanın 
zihnen ve ruhen önem
li oranda şifaya kavuş
masını sağlayan 
yöntemlerdir.
Detoks son yıllarda 
oldukça popüler bir 
kelime olarak 
hayatımızdaki yerini 
her geçen gün 
kuvvetlendiriyor. 
Sadece beslenme 
alışkanlığında yapılan 
değişimler detoksu 
tarif etmek için yeterli 
değildir. Daha başka 
bir çok yöntem vardır. 
İnsan bedeninde. 
birikmiş olan bu 
toksinler nasıl oluşur? 
Sigara dumanı vası
tasıyla aldığımız 
binlerce kanserojen 
madde, eksoz duman
ları vasıtasıyla 
aldığımız kimyasallar, 
ilaçlarla aldığımız 
kimyasal maddeler, 
yanlış düşünme mo 
deHerİ, yemeklerden 
aldığımız zehirli atıklar, 
bedenin kendisinin 
atmakla görevli olduğu 
fakat hareketsizliğe 
bağlı olarak atamadığı 
zehirli atıklar, cep tele
fonları vasıtasıyla 
bedenin olumsuz et 
kilenmesine bağlı 
olarak gelişmiş

kimyasal maddelerden 
temizlenmektir.
Nasıl ki bedenininizin 
dışındaki deri kısmını 
sürekli su ile temizli 
yorsanız bedenin iç 
kısmının da sürekli 
temizlenmesi gerekir. 
Su ana temizleyicidir. 
Yalnız suya ilave 
olarak yapılacak bazı 
bitki ve baharatlar, 
yemek yeme ve 
davranış değişiklikleri 
ile detoks bedenin en 
derin kısımlarına kadar 
temizlenip arınmayı 
sağlayacaktır.Buradaki 
en önemli temizlik 
başta karaciğer olmak 
üzere tüm kanimizdir. 
Dolaşım sis
temimizdir...
İnsanın kendi başına 
beslenmesi sayesinde 
yapacağı basit bir o 
kadar da etkili detoks 
tavsiyemiz aşağıdadır. 
Sabahları erken kalkıl- 
malıdır. Güneş doğ
madan...Güneş doğ
duktan sonra geç 
saatlerde yapılan kah
valtı ile detoks yapıla- 
maz.Erken kalkarak 
sabah yürüyüşü yap
mak yada hafif basit 

mak en güzelidir. 
Sabahları kalktığınızda 
bir bardak ılık su içine 
bir tatlı kaşığı elma 
sirkesi katarak 
yavaşça yudum 
yudum içiniz.
Kahvaltıdan önce bir 
bardak kaynamaya 

ı yakın sıcaklıkta su 
içine bir tatlı kaşığı 
zerdeçal, bir çay kaşığı 
keten tohumu, yarım 
çay kaşığı üzüm 
çekirdeği, bir 
tutam(yaklaşık 
yarım çay kaşığı mik
tarı) kekik, bir tutam 
zencefil katarak 
bunların hepsini 
birkaç dakika 
karıştırarak yavaşça 
içiniz.Bardağın dibinde 
kalan tüm tortularla 
birlikte...
Kahvaltınızı hafif yap
malısınız. Bir dilim 
peynir, bir tatlı kaşığı 
bal, domatez, biber, 
maydanoz ve dere otu 
ile birlikte yapılmış 
salataya bol zeytin 
yağı ve limon katmayı 
ihmal etmeyiniz...
Ekmeği olabildiğince 

- azaltmak gerekir.
Bir dilim uygundur. 
Şekerde azaltılmalıdır. 
Yarım kesme şeker bir 
bardak çay için yeter- 
lidir. Lütfen yediğiniz 
her şeyi ağzınızın 
içinde iyice çiğneme
den yutmayınız... 
İnsanın içindeki sır 
saklı iken insanın esiri

durumundadır. İnsanın 
içindeki sır nasıl ki 
dışarıya çıktığında yani 
bir başkası ile pay
laşıldığında insanı 
esir alıyorsa yenilen 
yemeklerde eğer 
iyice çiğnenmeden 
yenilirse adeta insanı 
esir almaktadır. Bu 
yüzden masraf 
yaparak aldığınız 
gıdaları bedeninizin 
içine gönderirken 
onlara esiri olmaktan 
kaçının...
Öğlen yemeğine kadar 
en az dört beş bardak 
ılık su içilmelidir. Su 
detoksun en önemli 
bileşenidir.Susuz bir 
detoks mümkün 
değildir. Öğlen 
yemeğinde ola
bildiğince her çeşit 
yenilen gıdalar 
azaltılmış olarak yen
melidir. Örneğin yarım 
tabak çorba ekmeksiz 
olarak içilmelidir. İçine 
beden özelliklerine 
uygun tarzda baharat
lar konulması faydalı 
olacaktır.(Not: Beden 
özellikleri ve buna 
göre bitkisel ek 
tavsiyeler Dr.Recai- 
Yahyaoğlu'nun mozaik 
yayınlarından çıkmış 
olan mükemmel sağlık 
adlı kitabından öğre
nilebilir.)
Öğlen yemeğinde 
yarım tabak çorba ile 
başlamak en iyi 
tavsiyedir. Çorbadan 
sonra bir porsiyon 

yada bir tabak sebze 
yemeği tavsiye edilir. 
Yemek arasında ola
bildiğince az su içilme
lidir. Suyu lütfen 
yemekten yarım saat 
önce ve bol olarak 
rahatlıkla içe- 
bilirsiniz.En büyük 
yanılgılarımızdan birisi 
de yemek yemeden su 
içmeyi uygun bul- 
mayışımızdır. Çok 
komik ve fakat çok 
yaygın bir yanlış 
kanaat vardır bu konu 
hakkında... İnsanlar 
genellikle yemek 
yemeksizin su içmenin 
yanlış olduğunu 
düşünürler.
Lütfen yemek yedikten 
yarım saat hatta bir 
saat sonra su içmeye 
başlayın. Bu şekilde 
davranarak sindirim 
sisteminizin güçlenme
sine katkıda bulunmuş 
olursunuz. Öğlen 
yemeğinde çorba, 
sebze yemeği yeter- 
lidir. Fakat doymakta 
sıkıntı yaşayanlara 
zorlama yapmaksızın 
hafif bir çeşit yemek 
yada bolca salata 
tavsiye edilir.
Akşam yemeğine 
kadar yine bolca su 
içmeye devam edilme
lidir. Su ile zerdeçal 
yada beden özelliğine 
göre bitkisel takviyeler 
kullanılabilir. Yemekten 
sonra gün içinde fırsat 
buldukça fazlaca 
hareket etmeye çahş- 

mak gerekir, 
işyerinizde, otur
duğunuz apartman 
dairesinde lütfen 
merdivenleri kul
lanınız. Asansör kul
lanmak bedeninize 
yaptığınız en önemli 
ihanetlerdendir. Tıpkı 
sigara içmek gibi... 
Sigara içenler ve 
sürekli oturarak iş yap
mak zorunda olanlar 
bir de fazlaca yemek 
yiyorlarsa hayatlarını 
kısaltmak için 
ellerinden geleni 
maksimum oranda 
yapıyorlar demektir. 
Bu insanlardan 
kilo sorunu olanlar 
depresyon 
yaşamakta, zayıf 
olanlar gizlice kalp ve 
damar hastası olma 
potansiyeline sahip 
bulunmaktadırlar.... 
Depresyonda olanlar 
her an bu hastalığın 
verdiği sıkıntıyı yaşar
lar. Zayıf olanlar şu 
anda pek sıkıntı 
yaşamıyor gibi 
görülebilirler .Pek 
yakın gelecek onlar 
için sürprizler hazırla
maktadır. Sigara içen 
ve hareketsiz yaşam 
tarzına uygun yaşayan 
iştahı açık insanları 
kalp ve damar 
hastalıkları sürpriz 
yaparak kırklı yaşlarda 
(yada artık günümüzde 
bu yaş daha aşağılara 
doğru inmektedir) mut
laka yoklayacaktır.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156
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KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
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ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi

W 1 V ı/A w 
513 23 29

Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

RESMİ DAİRELER

TEKAnza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md.
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet 
Su işlet 
itfaiye

DENİZ OTOBÜSÜ

13 20 66 
513 45 03 
514 00 95 
51312 86 
51311 74 
51313 53 
513 10 57 
513 13 08 
513 11 33 
513 10 95 
513 37 42 
513 15 07 
5131414 
513 13 64 
524 85 86 
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513 10 92 
513 10 45
513 77 77 
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işl. Md.
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

NÖBETÇİ ECZANE
513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO imam

256 77 84 
544 30 60 

(212) 516 12 12 
(226)811 13 23 

Aslan
Dinlenme Tes.

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
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

513 14 25
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YERLİYURTLAR 
PETROL
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Kanalı Spor Salonu’nda çalışmalar sürüyor
a»

Kapal,sc^^±nu’nun^ kaplama

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yapımı büyük bir 
hızla devam eden 
Kapalı Spor 
Salonu’nda 
çatı kaplama 
çalışma
larına başlandı. 
AKP İlçe kongre 
sinde Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da 

yaptığı konuşmayla 
gündeme oturan 
Kapalı Spor 
Salonu’nun 
müştemilat 
kısmında 
başlatılan 
çalışmalar bitme 
noktasına 
gelirken salon 
ile çatı kaplama 
işine hız verildi. 
Çatı kaplama

çalışmalarında 
son teknikler 
kullanılırken 
tavanlara sıcak 
hava tertibatı 
döşendi.
Kapalı Spor 
Salonu’nun 
ödenek sıkıntısı 
yaşamadığı 
öğrenilirken, 
teslim tarihinin 
ise yaz

aylarının 
sonu olarak 
hesaplanıyor. 
2006-2007 spor 
döneminde 
Gemlik gençliğine 
ve sporseverlere 
hizmet verecek 
olan Kâpalı 
Salonunun 
tribünleri 1500 
kişilik olacak.

s—

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

D OOĞALGAZBoderus K0Mfi/
KAZAN
KALORİFER TESİSATIC ISISAN ) KÛMA
HAVALANDIRMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSE TAAHHÜT
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Gemlik’in sorunları masaya yatırılıyor
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şube Başkanı Mehmet Kızılkaya, Gemlik’in sorunlarını ele almak için sivil toplum kuruluşlarının 18 Mart 
2006 günü biraraya geleceklerini söyledi. Kızılkaya, sivil toplum örgütlerinin halkın ve kamuoyunun sesi olduğunu belirtti. Sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

10 Mart 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Müjde! Emeklilik 
yaşı düşüyor

Çıkmaza giren sosyal güvenlik sis
temini ayağa kaldırması planlanan 
reformda emeklilik yaşı ve prim 
ödeme gün sayısında indirime 
•gidiliyor. TBMM Plan ve Bütçe Alt 
Komisyonu'nda son biçimi verilen 
tasarıda, emeklilik için 7 bin prim 
gün sayısı aranması ve 9 bin pirim . 
gününe kademeli olarak geçilmesi 
benimsendi.Haberi sayfa 7’de

Belediye Meclisi’nde İmar Komisyonu raporları görüşüldü

Dini tesis alanımla kamulaştırma yok
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sivil Toplum Kuruluşları
Demokrasilerde sivil toplum kuru

luşlarının önemi büyüktür.
Demokrasi çoğulculuk rejimi olduğu

na göre, toplumun çeşitli katmanlarının 
görüş ve düşüncelerinin de dikkate alın
ması gerekir.

Bunun dikkate alınmadığı sistemlerin 
adı demokrasi olamaz.

Sistemde seçimle başına gelmiş bir 
siyasi yönetim bulunsa da, bu yeterli 
değildir.

Bunu yeterli sayan sistemler giderek 
diktatörleşir, devlet yapısı totaliterleşir.

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 
Şube Başkanı Mehmet Kızılkaya dün 
gazetemize yaptığı açıklamada, 
Gemlik’teki sivil toplum kuruluşları ile 
biraraya gelerek, ilçenin sorunlarını 
görüşmek istediklerini belirtiyor.

Kızılkaya toplantı için şunları söylü 
yor:

“Yapacağımız bu toplantı; ülkesinin 
ulusal bütünlüğünden Atatürk mil
liyetçiliğinden yana dernek, sendika ve 
diğer örgütlerimizin güç birliğinin ilk 
toplantısı olacağına inanıyoruz. 
Yönetimini, biçimini toplantı sırasında 
belirleyeceğimizi bu güç birliği ile yap
tırım gücümüzün daha etkin hale gele
ceğine inanıyoruz.”

Bu toplantıların yararlı olacağını ben 
de inanıyorum.

Yerel yönetimler sivil toplum kuru
luşlarının kararlarına kulak verirlerse 
hizmetler daha güzelleşir.

Belediye Meclisi 
dün yaptığı toplantı
da, Manastır’da 
bulunan imar 
planında Huzurevi 
olarak görülen yerin 
yeşil alan olarak 
değiştirilmesine 
yapılan itirazı 
görüştü ve planı 
aynen kabul etti. 
Minibüs Garajına 
konan dini tesis 
alanları için kamu
laştırmaya gerek 
olmadığı açıklandı. 
Belediye Meclisi’nin 
Mart ayı toplantıları 
sona erdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 2’de

AKP ilçe yönelimi gazetemizi ziyaret etti
AK Parti ilçe kongre 
sinde göreve yeni 
seçilen Enver Şahin 
başkanlığındaki yöne
tim kurulu üyeleri, 
gazetemizi ziyaret etti. 
Nezaket ziyaretlerini 
sürdüren Enver Şahin 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, gazetemiz 
sahibi ve Başyazarı 
Kadri Güler ile 
gazetemiz köşe 
yazarlarından 
Özcan Vural tarafından 
konuk edildiler. 
Ziyaret sırasında 
konuşan Enver Şahin

basının doğruları 
yazması gerektiğini, 
kulaktan dolma sözler
le yapılan haberlerin 
doğru olmadığını

ve sıkıntı yaratabile
ceğini söyledi. 
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler de konuş
masında, Gemlik

Körfez’in habercilik 
anlayışında objektif 
liğe önem verdiğini, 
doğru haberden 
asla şaşmadıklarını, 
ilçedeki her siyasi 
düşüncenin haberle 
rine eşit uzaklıkta 
kaldıklarını ve mey
dana gelen olayları 
kamuoyuna duyur
maya gayret ettiklerini 
söyledi. AKP’liler 
gazetemizden 
sonra Esnaf ve Sanat 
karlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi yönetici
lerini ziyarete gittiler.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Meclisi’nde İmar Komisyonu raporları görüşüldü

Atatürk’ten dersler...
Cioi tesis alanında bılaşlıma yıl

Atatürk her ortamda Türk Milletiyle gurur 
duyar ve milletin onurunu en iyi şekilde tem
sil etmeyi görev bilirdi.

O asla bu milletin evlatlarının yeteneğin
den kuşku duymamış, olumsuz koşullarla 
karşılaştığında bile o Türk insanını hep 
yüceltmiştir.

Aşağıdaki anekdotlar da O’nun yak
laşımının sayısız örneklerinden sadece ikisi..

İngiliz Kralı VIII. Edvvard İstanbul’a 
Atatürk’ü ziyarete geldiği zaman, 

Atatürk kendisine bir akşam ziyafeti ver
mişti.

Ziyafetten önce: ,
- Bana İngiltere sarayında verilen 

ziyafetler ne şekilde olur, onu bilen birisini 
yahut bir aşçı bulunuz!... diye emir buyurur.

Sonunda Ingiliz sofra merasimini bilen bir 
kişiden bilgi alınarak sofra düzenlenir... 
Akşam Kral sofraya oturunca kendisini kral 
sarayında zannederek memnun olur.
Atatürk’e dönerek:

- Sizi tebrik eder ve teşekkür ederim. 
Kendimi İngiltere’de zannettim, diyerek 
memnuniyetini bildirir.

Sofraya hep Türk garsonlar hizmet edi 
yordu. Bunlardan birisi heyecanlanarak, 
elindeki büyük bir tabakla birdenbire yere 
yuvarlanır. Yemekler de halılara dağılır. 
Misafirler utançlarından kıpkırmızı kesilirler. 
Atatürk gayet rahattır.Kral’a eğilerek:

- Bu millete her şeyi öğrettim, fakat uşak
lığı öğretemedim.”

Sofradakiler Atatürk’ün zekasına hayran 
olurlar. Atatürk garsona da “görevine devam 
et” emrini verir.

★★★★★★★★★

Bir başka ders... Bankacı arkadaşım Ali 
Kuzu anlattı.

Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul’da 
bir resepsiyon verilir.

Tüm dünya ülkelerinin elçileri ve ataşeleri 
de davet edilir.

Davet olgun bir havada seyretmektedir. 
Ancak İngiliz Ataşesi olan bir binbaşının 
bakışları Mustafa Kemal’in gözünden kaç
maz.

Ataşe, davet boyunca kendisine dik dik 
bakmaktadır.

Atatürk ne olduğunu öğrenmek için 
yaverini gönderir.

Yaver durumu anladıktan sonra Mustafa 
Kemal’e bilgi verir:

- Paşam kendisine tavrının nedenini sor
duğumda bana, “Sizin babasını 
Çanakkale’de öldürdüğünüzü söyledi. Onun 
için size dik dik bakıyormuş.

Mustafa Kemal’in yanıtı çok anlamlıdır:
- Git sor bakalım,babasının Çanakkale’de 

ne işi varmış..
Ali’ye sordum. Bu anekdot ta nereden 

çıktı .Yoksa bir şeyler mi ima etmek 
istiyorsun.
Evet dedi ve ekledi:
“Bu ülkede yerde ve havada cirit atanlara, 

onlara çanak tutanlara, askeri konuşlanma 
noktası olarak Türk limanlarını ve hava alan
larını ABD’lilere açmak için ellerinden geleni 
ardına koymayanlara,Güneydoğu 
Anadolu’da eşkiyayla savaşanlar için hesap 
sormak isteyenlere ithaf olunur.”

ABONE OLDUNUZ MU?

■Mİ OUMLUK tVYAtV OAZCTI ■■H

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Belediye Meclisi dün yaptığı toplantıda, Manastır’da bulunan imar 
planında Huzurevi olarak görülen yerin yeşil alan olarak değiştirilmesine 
yapılan itirazı görüştü ve planı aynen kabul etti. Minibüs Garajına konan
dini tesis alanları
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dini tesis alanı olarak 
imar planına işlenen 
yerde yapılması 
düşünülen 
kamulaştırmaya gerek 
kalmadığı açıklandı. 
Belediye Meclisi’nin 
Pazartesi günkü 
oturumunda İmar 
Komisyonu’na 
havale ettiği konuları 
görüşmek üzere, 
dün toplanan Belediye 
Meclisi, gündeminde 
bulunan imar 
konularını görüştü. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal Aydın 
Aybey'in mecliste 
yaptığı açıklamada 
Manastır'da bulunan 
ve Huzurevi yerinin 
değiştirilerek yeşil 
alan olarak imara - 
işlenmesine yapılan 
itirazın komisyonda 
görüşülerek, planın 
aynen muhafaza 
edilmesi görüşü 
mecliste oy 
birliği ile kabul edildi. 
Vatandaşların 
verdiği ve İmar 
Komisyonu’nda 
görüşülen 
konuları hakkında 
bilgiler veren 
Komisyon Başkanı 
Aybey, Minibüs 
Garajı’nın olduğu 
yerin dini tesis 
alanı olarak 
belirlenmesinin 
ardından bazı 
kişilere ait yerlerin 
kamulaştırılmasına 
gerek kalmadığım 
açıkladı.

İmar Komisyonu’nun birliği ile kabul edildi.
bu görüşü meclis 
üyeleri tarafından oy

Gemlik Belediye 
Meclisi yaptığı

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 5146202 
GSM: (0.537) 933 25 26

için kamulaştırmaya gerek olmadığı açıklandı.

iki oturumdan 
sonra Mart ayı 
toplantısını bitirdi.

2006 MODEL

BMC MEGASTAR

KAMYONETİM İLE

IŞ ARIYORUM

GSNI: (0.538) 268 09 95
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Atatürkçü Düşünce Derneği Sivil Toplum Kuruluşlarını toplantıya çağırdı

Gemlik’in sorunları 
masaya yatırılıyor

YazıYORUM

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şube Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, Gemlik’in sorunlarını ele almak için sivil toplum kuru
luşlarının 18 Mart 2006 günü biraraya geleceklerini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te faaliyet 
gösteren sivil toplum 
örgütleri ilçe sorun
larım görüşmek 
üzere toplanıyor.
ADD Gemlik 
Şubesi’nin girişim
leriyle başlatılan 
çalışmalar sonuca 
ulaşırken, ilçede 
bulunan sivil toplum 
örgütleri de yöresel 
derneklerin yaptığı 
gibi biraraya gelmeye 
karar verdiler.
Sivil toplum kuru
luşlarının ilçe ve ülke 
sorunları ile ilgili

* değerlendirmelerde 
bulunup, görüş 
bildirmelerinin

* demokrasi gereği 
olduğuna dikkat 
çeken ADD Gemlik 
Şube Başkanı 
Mehmet Kızılkaya, 
yaptığı yazılı 
basın açıklamasında 
konu hakkında 
bilgiler verdi. 
Sivil toplum örgüt
lerinin halkın ve kamu 
oyunun sesi olduğu
na dikkat çeken 
Kızılkaya, "Demokrasi 
ile yönetilen ülkelerde 
sivil toplum örgütleri, 
yasama, yargı ve 
yürütme erkinden 
sonra en önemli

gücü oluştururlar. 
İlçemiz ve ülkemiz, 
nedenleri çeşitli olan 
bir çok sorunlarla 
karşı karşıyadırlar. 
Bu sorunları değer
lendirip çözümler 
üretmek, bunları 
kamu oyu ile paylaş
mak ve uygulamaları 
takip etmek sivil 
toplum örgütlerinin 
görevlerindendir. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği olarak tüzük 
amaçlarımız doğrul
tusunda ilçemiz ve 
ülkemizin sorunlarını 
Atatürk ilke ve 
devrimleri temelinde 
değerlendirmenin

gereğine inanıyoruz. 
Yine, ülke sorunlarına 
ulusal, üniter devlet 
yapımızın, tam 
bağımsızlığımızın 
korunması temelinde 
çağdaş, bilimsel, 
laik, akılcı yaklaşım
larla bakan tüm 
sivil toplum kuru
luşlarının güçlerini 
birleştirmeleri 
gereğine inanıyoruz. 
İlçemiz yakın 
zamanda Büyükşehir 
Belediye sınırları 
içine alındı. 
Bu katılımın 
halkımıza, kurulu
larımıza kazanımlar/ 
neler oldu?

İlçemizin ulaşım, su, 
yerleşim gibi alt yapı 
sorunları bundan 
sonra nasıl 
değerlen dirilecek ? 
Bu sorunlar nelerdir, 
çözümleri nasıl 
olacaktır?
Bütün bu sorulara 
yanıt aramak için 
sivil toplum kuru
luşlarımızı 18 Mart 
2006 Cumartesi 
günü saat 14.00 de 
yapacağımız toplan
tıya çağırıyoruz. 
Yapacağımız bu 
toplantı; ülkesinin 
ulusal bütünlüğün
den, Atatürk mil
liyetçiliğinden yana 
dernek, sendika ve 
diğer örgütlerimizin 
güç birliğinin 
ilk toplantısı olacağı
na inanıyoruz.
Yöntemini, biçimini 
toplantı sırasında 
belirleyeceğimiz 
bu güç birlikteliği ile 
yaptırım gücümüzün 
daha etkin hale 
geleceğine 
inanıyoruz." dedi. 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, kamu oyu
nun bu düşüncelere 
katkıda bulunacağına 
inandıklarını da 
sözlerine ekledi.

Doğalgaz taşeron firması B İkiyüzyirmidört açıklama yaptı:

tel Süren iiift iiz zarar vermedik'
Ahmet Süren 
Meydam’nda

*■ bulunan Gemlik 
Halk Folklörüne 
öncülük eden 
Ahmet Süren’in 
büstünün doğal
gaz çalışmaları 
sırasında zarar 
gördüğü haberinin 
gerçek olmadığı 
bildirildi.
Gazetemizi arayan

Gemlik’te doğal
gaz döşeyen taşe 
ron firma B İkiyüz 
yirmidört, adına 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
“Doğalgaz kazı 
çalışmaları ile 
Ahmet Süren 
büstünün arasın
daki mesafenin 
en az 10 metre, 
büstün çevresinin

ise çevrili” 
denildi.
Büstün, doğalgaz 
çalışmaları 
sırasında hasar 
görmesinin 
mümkün olmadığı 
bildirilen açıkla
mada, konuyla 
ilgili olarak basına 
bilgi verenlerin 
yanlış haber aldık
ları açıklandı.

Firma ilgilileri 
Belediye 
Başkanlığına 
verilen dilekçenin 
kendilerine 
ulaştırılmadığı, 
konunun 
kamuoyuna 
yanlış anlatıl
masından firma 
olarak rahatsızlık 
duydukları 
belirtildi.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Verin memura 80 YTL parayı...
Sayın okurlar aşağıdaki iki konuyu yan 

yana koyup bir düşünün.
Bu dönem sosyal güvenlik kurumlarını 

birleştiren tasarının Büyük Millet Meclisi’ne 
gelmesiyle “kıyak emeklilik” işi yeniden 
alevlendi. Çoğu AK Partili milletvekili kıyak 
emeklilik denen, yargı organlarından tam “8” 
defa geri dönen tasarıyı yine meclise 
taşıdılar. Bu haksız hatta çirkin tasarı nedir 
derseniz söyleyeyim...

İki yıl milletvekilliği yapan kişi emekli 
olarak en yüksek maaştan emekli olabiliyor. 
“Devlet malı deniz yemeyen domuz” halk 
arasında yıllardır söylenen ata sözüne uygun 
kıyak emeklilik tasarısını yeniden yürürlüğe 
sokmak isteyenler, din -imandan bahsedip, 
hortumları kestik diyenler ey halkım... Otuz 
sene çalışıp 400-500 YTL ile Bağ-Kur, SSK 
emeklileri banka önlerinde beklerken, bu 
kişiler utanmadan kendilerine 4000-5000 YTL 
emekli maaşı, çoluk çocuğuna da kırmızı 
pasaport alıp bu paraları burada, bazı 
utananları da yurt dışında yiyecekler.

Yaşları çok küçük olup ta emekli olamaya
cakları da düşünmüşler.

Düzenlemede bu grupta ki milletvekilleri 
ne de maaşları (9.000 YTL) dışında 2.000 YTL 
“temsil tazminatı” verilecekmiş.

CHP Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ise, 
“Bu kadar aç-işsiz varken etik olmaz” demiş. 
Tek tük de vicdanlı milletvekillerine rastla
mak oeıki içinizi soğutuyordun

Şimdi ikinci haberi okuyun;
Meclis, aylardır memura verilmesi 

düşünülen 80 YTL’yi tartışıyor.
Evet evet 80 YTL’yi tartışıyor.
Memur deyince aklınıza hemen devlet 

dairesinde “Bugün git yarın gel” diyen, haya 
tinizi burnunuzdan getirenler gelmesin. 
Bunların büyük kısmı öğretmen, polis, dok
tor, savcı, hakim, iyi memur...

Şöyle bir düşünün bunlar babanız, anne 
niz, kardeşiniz, oğlunuz.

Bu ülkenin çalışan, bizleri düşünen, 
yorgunluktan canı çıkan insanları.

Ama kendine kıyak emekliliği hazırlayan 
AKP Milletvekili vermeyelim diyor “Biz zeyti
ni tek lokmada yemezdik, onlar da öyle yap
sın” demiş.

Bunları duy, inanılmayacak, insanın aklını 
uçuran sözler...

Sen deveyi hamuduyla götürüyorsun, 
“Oh, afiyet olsun” diyorlar,

Birkaç kuruş paraya “Zeytini ufak ufak 
ye” diye utanmaz sözler...

Sayın milletvekili bu ülkede 2 milyon 
civarında memur var.

Ailesi, çotuğu çocuğuyla bu 7-8 milyon 
kişi eder. Çoğu açlık sınırının altında, hatta 
açlık sınırında (Anketler öyle söylüyor )

Başbakan diyor ki; Basın yanlış yön
lendiriyor. Büyük meşelerle uğraşsınlar. 
“Popülist (Halkın hoşuna giden) yaklaşımlar
da olmasınlar” diyor.

Sayın Başbakan bizde halkız. Kendi 
konularımızla uğraşmayalım, tamam da vil
lalarla, yumurta, mısır, Galataportla, kıyak 
emeklilikle, Erbakanın kaybettiği bir trilyonla 
uğraşırsak ona da kızıyorsun.

Bizim yazabileceğimiz konuları bir liste 
halinde bildirsen de bizde çizmeyi aşmadan, 
sizi rahatsız etmeden bir şeyler karalasakl...

Sayın otomatik olarak el kaldırıp indiren, 
bizleri yanıltan milletvekilleri, Ben derim ki; 
“Uzatma da ver 80 YTL benim memuruma....

İnsan Kemal abisine bakarda, utanır biraz. 
Sizde sağ olun, bu da geçer....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplandı
Elif ESMEN
Milli Eğitim Bakanlığı 
Yaygın Eğitim 
Kurumlan Yönetme 
liği gereğince 
oluşturulan 
İlçe Halk Eğitimi 
Planlama ve İşbirliği 
Komisyonu toplantısı 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün başkan
lığında yapıldı.

14.02.2006 tarih ve 
26080 sayılı Resmi 
Gazetede yayımla
narak yürürlüğe 
giren Yaygın Eğitim 
Hizmetleri Kurumlan 
kanununun 
değiştirilmesi 
nedeniyle yapılan 
toplantıya Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 

Mehmet Ercümen, 
HEM Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, Umurbey 
Belediye Başkan 
Fatih Mehmet Güler, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir'in yanı sıra üst 
düzey daire amirleri 
ve komisyon üyesi 
muhtarlar katıldı.
Yeni değişen 
önergeyle Halk

Eğitimin yeniden 
planlanmasıyla ilgili 
olarak bir araya gelen 
komisyon üyeleri, 
piyasada iş bula
mamış insanlara 
yeni iş imkanları 
sağlayarak farklı 
alanlara yönlendirme 
konusunda görüş 
birliğine vardılar. 
Kurumlar arasında 
işbirliğinde 

çalışmalara 
başlayacak olan 
komisyon, ihtiyaç 
olan araç gereç soru
nunu da çözecek. 
Halk Eğitim'de 
mevcut 35 branşın 
dışında 22 kursun 
daha açılarak, hizmet 
vermesinin ardından 
işsiz kişilere büyük 
katkı sağlayan 
HEM'in daha geniş 

alanlarda hizmet 
vermesi 
düşünülüyor. 
Kurumlar arasında 
yaratılacak istihdama 
yönelikte çalışmaların 
yapılacağı Halk 
Eğitimi Planlama ve 
İşbirliği Komisyonu 
Bilgisayar, Muhasebe 
ve El İşi kurslarına 
daha fazla ağırlık 
verecek.

8 GÖZÜNÜZ AVDIN!
UVHOLLADD -. .  —.  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

ÜN VER TRRKTÖRden
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5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ
KAMPANYALAR 

DEVAM ETMEKTEDİR.
GELİN 

GÖRÜŞELİM, 
jjfc ÜNVERTRAKTÖR

NEWHOLLANDTRAKMAK
OHOLLAND GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
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İhale Kayıt No 
1. İdarenin 
a) Adresi 
b) Telefon-Faks no

b) Teslim yeri(leri)
c) Teslim Tarihi

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi - Saati

İHALE İLANI
2006 yılı Elektrik, Sıhhi Tesisat ve Boya malzemeleri satın alınacaktır

BURSA M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
2006 yılı Elektrik, Sıhhi tesisat ve boya malzemeleri işi ihalesi alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale 

edilecektir.
: 2006 / 23350

: Cumhuriyet Mah. Çevre yolu üstü Gemlik I BURSA
: 224 513 92 00 - 224 513 92 07

c) Elektronik posta adresi : gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Grup - Elektrik malzemesi 37 kalem

2. Grup - Sıhhi Tesisat malzemesi 46 kalem
3. Grup - Boya malzemeleri 15 kalem

: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Ambarı
: Sözleşmenin onayından sonra en geç 20 gün içerisinde 
teslim edilecektir.

: Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
Eğitim Salonunda yapılacaktır.

: 24.03.2006-10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elek

tronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.2.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alın

mış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gös
terir belge

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi 
İSTENMEYECEKTİR.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu ahmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile ser

mayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
İSTENMEYECEKTİR: BÜTÜN MALZEMELER TSE BELGELİ OLACAKTIR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satınalma birimi adresinde 

görülebilir ve 100.00 YTL karşılığı aypı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 24.03.2006 tarihi saat 10:30’a kadar Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
Eğitim salonunda yapılacaktır. Teklifler hastane satınalma birimine verilebileceği gibi iadeli taah
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
I İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmı 
teklif verilebilir ancak her bir grubun tamamına teklif verilebilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 955

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Büyükşehir’de 
dökümcüler şehir 
dışına taşmıyor

Şehir içerisinde 
dağınık olarak 
faaliyet gösteren 
ve Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
kendilerine tanınan 
yasal süre içerisinde 
Nilüfer Organize 
Sanayi Bölgesi 
yanında kurulan 
Dökümcüler 
Sitesi’ndeki 
yerlerine 
taşınmayan işyerleri 
mühürlenmeye 
başlandı.
Büyükşehir 
Belediyesi, toplum ve 
çevre sağlığını olum
suz yönde etkileyen, 
görüntü ve gürültü 
kirliliğine neden olan 
Gayrı Sıhhi 
Müesseselerin 
(dökümcüler, 
mermerciler, 
keresteciler ve inşaat 
malzemeleri satan 
işyerleri gb.), 
kent dışına taşınarak 
tek bir bölgede 
toplanması için çalış
malarını. sürdürüyor. 
1995 yılında yapımı
na başlanan, 2002 
yılında da tamam
lanan 128 adet 
işyerinden oluşan 
Dökümcüler Sitesi’ne 
taşınma zorunluluğu
na rağrpen, bugüne 
kadar BESOB’a 
kayıtlı 111 dökümcü
den sadece 
13’ünün kendilerine 
ayrılan işyerlerine 
taşındığı tespit edildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan, şehir içinde 
faaliyetlerine devam 
etmekte ısrar eden 
dökümcü esnafına 
yapılan tebligatlar
dan sonra Gayrı 
Sıhhi Müessese 
kapsamına giren 
dökümcü işyerlerinin 
mühürlenmesine 
başlandı.
Dökümcüler 
Sitesi’nde yerleri 
olanların çoğunun 
işyerlerini yüksek 
rakamlara sattıkları

tespit edildi. 
Kent merkezinde 
çalışmaya devam 
eden dökümcü 
esnafının neden 
olduğu çevre ve 
gürültü kirliliğinin 
yanı sıra, Döküm 
cüler Sitesi’ne taşı
nan işyeri sahip
leriyle haksız reka
bete yol açtığını ■ 
belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin. 
Dökümcüler 
Sitesi’nde yerleri 
olmalarına karşın 
çoğu esnafın işyer
lerini yüksek rakam
lara sattıklarının veya 
kiraya verdiklerinin 
anlaşıldığını açıkladı. 
Başkan Hikmet 
Şahin, yaptığı açıkla
mada herkes içirt1 
sağlıklı, planlı ve 
yaşanabilir bir kent 
oluşturma hedefi 
doğrultusunda şehir 
içinde faaliyet 
gösteren tüm Gayrı 
Sıhhi Müesseseler! 
kendileri için ayrılan 
bölgeye taşıyacak
larını önemle vurgu
ladı. Zaman içerisin 
de şehir içinde kalan 
bu işyerleri için 
Nilüfer Organize 
Sanayi Bölgesi’nin 
yanında çevre ve 
sağlık açısından son 
derece, elverişli bir 
bölge ayırdıklarını 
söyleyen Başkan 
Şahin, “14.112002 
tarih ve E01-201-1564 
sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Encümen 
Kararı ile şehir içinde 
faaliyet gösteren 
dökümcü esnafına 
30.06.2003 tarihine 
kadar Dökümcüler 
Sitesi’ndeki işyerler
ine taşınmaları için 
süre verilmesine, 
verilen süre sonunda 
taşınmayan işyer
lerinin kapatılmasına 
karar verilmiştir.
Fakat alınan karar 
bugüne kadar uygu
lanmamış” dedi.

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Körfez

Komutan dinlemeye takılmış
Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Albay Aydın Yeşil'in neden tutuklandığı netleşiyor. 

Telefon görüşmelerinin 4 aydır dinlendiği ve tutanaklarının 8 klasörü doldurduğu ortaya çıktı.

İmralı 10 satışta

Bursa İl Jandarma 
Alay Komutanı Albay 
Aydın Yeşil'in, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nce düzen
lenen "Çağrı" operas 
yonunda yakalananlar
dan biriyle yaptığı tele
fon görüşmelerinin, 
tutuklanmasıyla 
sonuçlanan süreçte 
önemli rol oynadığı 
öğrenildi.
Uzman çavuş Taşkın 
Akyün ile önceki 
akşam sevk edildiği 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanan Aydın 
Yeşil'in, "Çağrı" • 
operasyonu kapsamın
da tutuklanan Cabbar 
Ç. ile istihbarat amaçlı 
ilişki kurduğunu 
söylediği bildirildi. 
Batman'dan 2004 yılın
da Bursa'ya atanan ve 
4 gündür Genelkurmay 
Başkanlığından gelen 
bir heyet tarafından 
sorgulandığı belirtilen 
Yeşil'in, Cabbar Ç'nin, 
Yalova yolundaki 
Dürdane rampasında 

bir kişinin ölü bulun
ması olayının fail
lerinin yakalanmasın
da yardımcı olduğunu, 
bu kişilerin daha sonra 
tutuklandıklarını ifade 
ettiği öğrenildi.
Aydın Yeşil'in, "Bu 
kişiler sağda solda 
isim yapmak için 
benim adımı kullanmış 
olabilirler" dediği 
kaydedildi. Başka bir 
suçtan dolayı askeri 
cezaevinde tutuklu 
bulunan ve 2003'te 
Şırnak'tan Bursa'ya 
gelen uzman çavuş 
Taşkın Akyün'ün ise 
operasyonda tutuk
lanan Medeni K. 
ile suç örgütünün 
yapısını çözebilmek 
için irtibat kurduğunu 
söylediği bildirildi. 
Akyün'ün, bir 
bankadan 28 bin 
YTL kredi çekerek 
bu kişiye verdiğini 
dile getirerek, tek 
amacının istihbarat 
sağlamak olduğunu 
öne sürdüğü belirtildi.

-TELEFON KAYITLARI- 
Bu arada, Aydın 
Yeşil'in tutuklanmasıy
la sonuçlanan 
süreçte, Cabbar 
Ç. ile yaptığı telefon 
görüşmelerinin 
önemli rol oynadığı 
öğrenildi.
Telefon görüşmeleri 
nin 4 aydır dinlendiği - 
ve tutanaklarının 
8 klasörü doldurduğu 
bildirildi.
Aydın Yeşil ve Taşkın 
Akyün, Gölcük Askeri 
Cezaevi'ne konu
lurken, olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. 
-"ÇAĞRI" OPERAS 
YONU- Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekiplerince bir 
suç örgütüne yönelik 
düzenlenen "Çağrı" 
operasyonunda 32 kişi 
gözaltına alınmış, 
bunlardan 12'si 
sevk edildikleri 
mahkemece tutuklan
mıştı. Operasyonda,

2'si "hayalet silah” 
olarak adlandırılan 
"Glock” marka olmak 
üzere 8 tabanca 
ele geçirilmişti. 
Zanlıların, Bursa'da 
jandarma sorumluluk 
sahasındaki bir 
otomobil galerisine 
yapılan ve 3 kişinin 
ölümüyle sonuçlanan 
silahlı saldırının 
da aralarında 
bulunduğu çok sayıda 
suça karıştıkları 
bildirilmişti.

Terörist başı Abdullah 
Öcalan'ın 7 yıldır 
tutuklu bulunduğu 
İmralı Adası'na her 
türlü nakli gerçek
leştiren "İmralı 10" 
adlı kum kosteri, 
satışa çıkarıldı.
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı İmralı 
Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu İşyurdu 
Müdürlüğü tarafından 
20 Mart'ta açık teklif 
usulü ile ihaleye 
çıkarılacak olan İmralı 
10 adlı kum kosteri 
için geri sayım 
başları. Gazetelere 
ilan verilen kum 
kosteri alıcılarının 
teklif ettikleri bedelin 
yüzde 3'ünü geçici 
teminat olarak bırak
ması şartıyla ihale 
sürecine katılabildiği 
belirtiliyor.Özelleştirm 
e Yüksek Kurulu'nun 
23 Eylül 2004 tarihli 
kararıyla Mudanya ve 
Gemlik'ten İmralı 
Adası'na kişi ve 
malzeme taşınması 
amacıyla Türkiye 
Denizcilik İşletmeleri 
(TDİ)'nin şehirlerarası 
işletme fonuna ait 
"Tuzla" gemisi bila* 
bedelle Adalet 
Bakanlığı'na tahsis

edilmişti.
Tuzla'nın tahsisi ile 
birlikte Ada'ya per
sonel dahil her türlü 
nakil işlemini gerçek
leştiren İmralı 9 ve 
İmralı 10 adlı deniz 
taşıtları seferden 
kaldırılmıştı.
Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü, 
kum kosterlerinin 
seferlerine son veriliş 
gerekçesi olarak da; 
deniz taşıtlarının 
1999 yılından önceki 
şartlara göre inşa 
edildiğinden dolayı 
mevcut şartlarda 
personel ve yük 
taşımaya elverişli 
olmadığı, gerek hız, 
gerekse fırtınalı 
havalarda kullanıl
masının can ve mal 
güvenliği açısından 
tehlike yarattığını öne 
sürmüştü. Bakanlığa 
tahsis edilen 
Tuzla gemisi ise, 
TDİ'nin İstanbul 
Tersanesi'nde 120 
günlük bakım ve 
onarımı ardından 
20 Haziran 2005 tari
hinde Mudanya-İmrah 
Adası arasında ikmal, 
personel ve asker 
taşımaya başlamıştı. 
BHA

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & €l İlanı & Broşür

Kartvizit & Kaşe 5t Cilt & Kitap & Dergi
Katalog basımı

13 Yİ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Müjde! Emeklilik yaşı düşüyor
Çıkmaza giren sosyal 
güvenlik sistemini 
ayağa kaldırması 
planlanan reformda 
emeklilik yaşı ve 
prim ödeme gün 
sayısında indirime 
gidiliyor. İşte yeni 
emeklilik yaşı... 
Sosyal güvenlik sis
temine çekidüzen 
vermesi düşünülen 
reformda emeklilik 
için 7 bin prim gün 
sayısı aranması ve 9 
bin güne kademeli 
geçilmesi benimsen
di. Emeklilikte yaş 
sınırı da 68’den 65'e 
çekildi. Çıkmaza 
giren sosyal güvenlik 
sistemini ayağa 
kaldırması planlanan 
reformda emeklilik 
yaşı ve prim ödeme 
gün sayısında 
indirime gidiliyor. 
TBMM Plan ve Bütçe 
Alt Komisyonu'nda 
son biçimi verilen 

tasarıda, emeklilik 
için 7 bin prim gün 
sayısı aranması ve 
9 bin,pirim gününe 
kademeli olarak 
geçilmesi benimsen
di. Emeklilikte 68 yaş 
sınırı da 65'e çekildi. 
Bu değişiklikleri 
Çalışma Bakanlığı da 
kabul etti. Tasarı 
haftaya komisyonda 
görüşülecek.
'VEKİLLER UZLAŞTI' 
Alt komisyon, çalış
malarda sona geldi. 
İki kez alt komisyona 
gönderilen tasarıda 
iktidar ve muhalefet 
milletvekillerinin 
hükümetle uzlaşarak 
gerçekleştirdikleri 
değişiklikler önemli 
yenilikler içeriyor. 
En önemli değişiklik 
"mezarda emeklilik" 
diye karşı çıkılan 
emeklilik için 
aranacak 9 bin iş 
günü artında yapıldı.

9 bin iş günü 
sınırına kademel 
i geçiş yapılması 
benimsenirken, 
yasa yürürlüğe sonra 
işe girecek olanlarda 
emeklilik için 
aranacak gün 
sayısında 7 bin prim 
gün sayısı baz 
alınacak. 2007'den 
itibaren geçerli ola
cak düzenlemede 
her yıl için prim 
gün sayısı 100 gün 
artırılacak. Yani yasa 

yürürlüğe girdikten 
2 yıl sonra işe giren
lerde aranacak prim 
gün sayısı 7 bin 200 
prim gün olarak 
belirlenecek.
Sigortada yürürlük 
tarihi henüz 
netleşmezken, 
emeklilik yaşının 
kademeli olarak 
artırılarak 2056*ya 
kadar 65'e, 2075'e 
kadar da 68 yaşa 
yükseltilmesi hük
münden vazgeçildi.

Beyanname verme 
süresi uzatıldı

Gelir vergisi 
mükelleflerinin, 
2005 yılına ait yıllık 
gelir vergisi 
beyannamelerinin 
verilme süresi, 
24 Mart 2006 Cuma 
günü akşamına 
kadar uzatıldı.
Maliye 
Bakanhğı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, Gelir Vergisi 
Kanunu'na göre, 
2005 takvim yılına 
ait yıllık gelir 
vergisi beyan
namesinin 2006 yılı 
Mart ayının 15’inci 
günü akşamına 
kadar verilmesi ve 
söz konusu beyan
nameyle bildirilen 
gelir üzerinden 
tahakkuk ettirilen 
gelir vergisinin, Mart 
ve Temmuz ayların
da olmak üzere 2 

eşit taksitte öden
mesi gerektiği 
hatırlatıldı.
Vergi Usul 
Kanunu'nun ilgili 
maddesindeki 
yetkiye dayanılarak 
gelir vergisi 
mükelleflerinin 
2005 yılına ait yıllık 
gelir vergisi 
beyannamelerinin 
verilme süresinin 
24 Mart Cuma 
akşamına kadar uza
tıldığı kaydedildi. 
Beyanname verme 
süresinin uzatıl
masının ödeme 
süresini etkilemeye
ceği belirtilen açıkla
mada, mükelleflerin 
beyan ettikleri 
vergileri kanuni 
süresinde, yani 2006 
yılı Mart ve Temmuz 
aylarında ödeyecek
leri bildirildi.

Balla sonu sıcaklık artacak
Yurdun batı kesimleri, 
Cumartesi günü Orta 
Akdeniz üzerinden 
gelecek yeni bir 
yağışlı havanın etki
sine girecek ve 
hava sıcaklığı hafta 

। sonunda tüm yurtta 
hissedilir 
derecede artacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, halen yur
dun kuzey, iç ve doğu 
kesimlerinde etkili 
olan soğuk ve yağışlı 
hava, bugün Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu'nun kuzey ve 
doğusu ile 
Güneydoğu 
Anadolu'nun 
doğusunda yağışlara 
neden olduktan sonra 
yurdu terk edecek. 
Bu gece iç ve batı 
kesimlerde buzlanma 
ye don olayı bek
lendiğinden sürücü
lerin ve tarımsal 
faaliyette bulunan 
üreticilerin tedbirli 
olmaları gerekiyor. 
Yarın, Marmara ile 
yurdun iç kesim
lerinde sabah saat
lerinde sis bekleniyor. 
Cumartesi günü öğle 
saatlerinden itibaren 
yurdun batı kesim

lerinin Orta Akdeniz 
üzerinden gelecek 
yeni bir yağışlı ' 
havanın etkisine gire
ceği tahmin ediliyor. 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz ile Eskişehir, 
Bolu, Düzce ve 
Zonguldak çevrele 
rinde yağış bekleniyor. 
Marmara'nın batısı ve 
Kıyı Ege'de etkili 
olacak yağışlar genel
likle sağanak, batı 
kıyılarda gök gürültülü 
sağanak şeklinde ola
cak. Lodos, batı 
kesimlerde kuvvetli 
ve kısa süreli fırtına 
şeklinde esecek. 
Pazar günü Marmara, 
Ege, Batı Akdeniz, 
İç Anadolu'nun 
batısı ile Batı 
Karadeniz bölgeleri 
yağışlı geçecek. 
Yağışlar, Marmara,

Ege ve Batı 
Akdeniz'de etkili ve 
sürekli olmak üzere 
genellikle sağanak, 
kıyı kesimlerde gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde olacak. 
Lodos, batı 
kesimlerde kuvvetli 
olarak esecek.
Hava sıcaklığı, bugün 
batı kesimlerde, hafta 
sonunda tüm yurtta 
hissedilir derecede 
(6 ila 8 derece) 
artacak.
Cumartesi günü öğle 
saatlerinden itibaren 
Marmara'nın batısı ve 
Kıyı Ege'de, Pazar 
günü; Marmara, Ege 
ve Batı Akdeniz'de 
beklenen etkili ve 
sürekli yağışlar ile batı 
bölgelerde kuvvetli ve 
kısa süreli fırtına 
şeklinde esecek.

Suların içinden cesetler çıkarılıyor
Tokat'ın Reşadiye'de 
içinde 40'tan fazla yol
cunun bulunduğu oto
büsün Kelkit Çayı'na 
devrilmesi sonucu 
ölenlerin sdyısı 16'ya 
yükseldi. 11 kişi yaralı 
kurtuldu, 15 kişi kayıp. 
Tokat'ın Reşadiye 
ilçesinde Kelkit Çayı'- 
na devrilerek suya 
gömülen otobüste 
bulunan yolculardan 
16'sının cesedi 
çıkarıldı.Tokat'ın 
Reşadiye ilçesinde 
Kelkit Çayı'na devri 
lerek suya gömülen 
otobüste bulunan yol
culardan 2'sinin daha 
cesedine ulaşıldı.
Otobüste bulunan yol
culardan kimliği henüz 
belirlenemeyen 1'i 
çocuk 2 kişinin daha 
cesedi, arama çalış
maları sonucu olay 
yerinden yaklaşık 
20 kilometre uzaklıkta
ki Niksar ilçesinin 
Hamidiye mevkii 
yakınlarında bulundu. 
Şu ana kadar kazanın 
ardından çıkarılan 
ceset sayısı 16'ya 
ulaştı. Arama çalış
malarının devam ettiği 
kaydedildi. Yetkililer, 
otobüsün çıkarılması 
için iş makineleriyle

yapılan çalışmaların 
da sürdüğünü 
bildirdiler.
İstanbul'dan Van'a 
yolcu taşıyan 07 GG 
324 plakalı yolcu 
otobüsü, 05.40 
sıralarında Reşadiye- 
Niksar karayolunun 
23. kilometresi 
Darıderesi Köyü 
yakınlarında Kelkit 
Çayı'na devrilmişti. 
VALİ YAPIMCISININ 
AÇIKLAMASI 
Tokat Vali Vekili İzzet 
Ercan, olay yerinde 
yaptığı açıklamada, 
İstanbul'dan 39 biletli 
yolcusuyla Van'a • 
giden yolcu oto
büsünün Reşadiye 
ilçesinde Kelkit Çayı'- 
na devrildiğini anım
sattı. Şu an itibariyle 
11 yolcunun kur
tarıldığını, 14 vatan
daşın ise cesedine

ulaşıldığını anlatan 
Ercan, "Yani şu ana 
kadar toplam 25 kişi 
otobüsten çıkarıldı. 
Yaptığımız incelemeye 
göre otobüste 2 şoför, 
2 muavin ve 39 biletli 
yolcu varmış" dedi. 
Erbaa ilçesine kadar 
jandarma devriyesi 
oluşturduklarını ifade 
eden Ercan, "Burada 
Kelkit Irmağı'nda 
arama çalışmalarını 
ekipler sürdürüyor. 
Suya kapılan varsa 
nları da bu ekipler 
çıkaracak. Ordu 
emniyetinden dal- t 
gıçlar, Amasya, 
Samsun, Sivas illeri 
ile bazı çevre illerden 
ekiplerin çalışmaları 
devam ediyor" diye 
konuştu. Kazanın aşırı 
süratten kayak- 
landığını tahmin ettik
lerini dile getirdi.
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Van'da, zabıta trafik ekibine yönelik 

gerçekleştirilen bombalı saldırıdan ilk 
belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 14 kişi yaralandı.

Olay önceki sabah 
saat 09.05 sıraların
da İskele Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Zabıta ekip
lerinin caddenin 
yanında bulunan 
Dabbağoğlu 
Parkı'mn içindeki 
büfeleri kaldırıldığı 
sırada yol kontrolü 
için bölgede bulunan 
zabıta trafik aracına 
yönelik olduğu tah
min edilen bombalı 
saldırıda, ilk belir
lemelere göre 
yaralanan zabıta 
memuru Ender 
Tanrıtanır hastaneye 
kaldırırken hayatını

kaybederken, 
aralarında zabıta
larında bulunduğu 
14 kişi yaralandı. 
Yaralılar, Van 
Yüzüncü Yıl Üniver

sitesi Tıp Fakültesi 
ile Van Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Patlama 
sırasında yolda 
geçen bir yolcu 
minibüsü ile 
çevrede bulunan çok 
sayıda işyerinin de 
camları kırıldı. 
Olayın hemen ardın
dan bölgeye çok 
sayıda polis ekipleri 
ile itfaiye ve ambu
lans sevk edildi. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralılardan isimleri 
belirlenemeyen 
2 kişinin daha 
öldüğü belirtiliyor.
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Suacıoçlıı kendini savundu
Hakkari, Şemdinli ve Yüksekova'da meydana gelen olaylarla 

ilgili olarak kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı, 
AKP Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu,

Van Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdiği ifadenin
"devede 

Hakkari, Şemdinli ve 
Yüksekova'da mey
dana gelen olaylarla 
ilgili olarak kurulan 
Meclis Araştırma 
Komisyonu'nun 
Başkanı, AKP 
Kastamonu 
Milletvekili Musa 
Sıvacıoğlu, Van 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na gön
derdiği ifadenin 
"devede kulak bile" 
olmadığını söyledi. 
Sıvacıoğlu, komisyon
larının AKP, CHP ve 
ANAVATAN’ın

kulak bile" olmadığını söyledi.

kendisinin de hakim
lik ve savcılık yap
tığını hatırlattı. Hakim

olayların arkasında 
AKP'nin bulunduğu 
şeklindeki iddialarla

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

2

i

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire 5

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.
S ' . Önünde 115 m2 Bahçeli . S

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

i 1
I
i
1

Yalova’da Termal Barajı’nın 1 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa ■

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta işlemlgri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

önergelerinin kabul 
edilmesiyle kurul
duğunu hatırlatarak, 
bugüne kadaı118 
toplantı yaptıklarını, 
40 kişi dinlediklerini, 
182 yazı gönderdik
lerini ve bu yazılardan 
160'ına cevap 
geldiğiniı bildirdi.
Van Cumhuriyet 
Savctlığı'nın 
komisyonda ifade 
veren bir işadamının 
ifadeleri ile iddianame 
hazırladığı gibi bir 
izlenim verilmek 
istendiğini kaydeden 
Sıvacıoğlu, "İddiana
menin 48. sayfasında 
(tanık Mehmet Ali 
Altındağ'ın beyanın; 
da...) denilmektedir. 
Bu da savcının 
Altındağ'ın ifadesini 
aldığını gösterir" dedi. 
Altındağ'ın savcılıkta 
"Meclis Araştırma 
Komisyonu'na ifade 
verdim" demiş ola
bileceğini, Savcının 
da bu yüzden ifadesi
ni isteyebileceğini 
anlatan Sıvacıoğlu,

ve savcıların böyle 
durumlarda "bir de o 
ifadeye bakalım" şek
linde karar alabildiğini 
anlatan Sıvacıoğlu, 
"Savcılık bizden resmi 
talepte bulunmuş, 
biz de cevap ver
mişiz" diye konuştu. 
İddianamenin 
"Deliller" başlıklı 
bölümünde de 
"şüpheli, mağdur, 
tanık beyanı, ihbar 
mektupları ve kayıtlar 
ile tüm dosya kap
samı..;" ifadesinin yer. 
aldığını belirten 
Sıvacıoğlu, "Bizim 
gönderdiğimiz ifade 
devede kulak bile 
değil" dedi. Musa 
Sıvacıoğlu, kendi
lerinin komisyon 
ifadesini göndermese 
bile savcının, işadamı 
Altındağ'ın ifadesine 
başvurduğuna dikkati 
çekerek, "25 yıl hukuk 
adamı olarak görev 
yaptım. Söylüyorum, 
bizim gönderdiğimiz 
çorbanın tuzu biberi 
bile değil" dedi. 
Sıvacıoğlu,

"zihinlerin bulandırıl
mak istendiğini" 
savunarak, 
"Yaptığımız iş 
hukukidir, ahlakidir ve 
teamüllere uygundur" 
diye konuştu.
Sıvacıoğlu, hem 
TBMM ihtisas 
komisyonlarının hem 
de araştırma, soruş
turma komisyon
larının Meclis Başkanı 
aracılığı ile değil, 
"Komisyon Başkanı" 
aracılığı ile yazışma 
yaptıklarını ifade 
ederek, komisyon 
uzmanlarının da bu 
yönde görüş bildirdik
lerini söyledi.
"İşin ardında AK Parti 
var, bir değerli komu
tanın önü kesilmek 
isteniyor" şeklindeki 
iddiaların gerçeği yan
sıtmadığını kaydeden 
Sıvacıoğlu, 
"Böyle bir şey yok. 
Öküzün altında buzağı 
aramasınlar. Bu işi 
iktidara mal ederek 
suları bulandırmanın 
alemi yok" dedi.

Irak’tan radyasyon ithal ediyoruz
Dış Ticaret Müsteşarı 
Tuncer Kayalar, 
radyasyon kay
naklarının Irak'tan 
ithal edilen hurda 
içerisinde Türkiye'ye 
girme riskinin 
çoğaldığını ve Türkiye 
için büyük risk oluş
turduğunu açıkladı. 
CHP İstanbul 
Milletvekili Onur 
Öymen'in soru öner
gesini cevaplandıran 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
Dış Ticaret

Müsteşarlığı tarafın
dan hazırlanan raporu 
da önerge cevabına 
ek olarak gönderdi. 
Dış Ticaret Müsteşarı 
Tuncer Kayalar'ın 
hazırladığı 2 sayfalık 
cevap raporda, 
bazı önemli gerçekler 
de ortaya çıktı.
Irak hurdası 

içerisinde radyoaktif 
madde ve silah, 
mühimmat gibi 
patlayıcıların ülkemize 
girmesi durumunda, 
üretici kuruluşun

tesislerinde meydana 
gelebilecek maddi 
zarar ve radyoaktif 
maddenin hurda 
içerisinde ergitilmesi 
halinde, ihracatçı 
kuruluşumuzun ulus
lararası piyasada kara 
listeye alınabileceği 
ve ülkemiz demir-çelik 
ihracatının olumsuz 
etkileneceği dikkate 
alınarak, Demir-Çelik 
Üreticileri Derneği 
tarafından da yukarı
da yer alan kararlara 
iştirak dilmiştir." dedi.
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“Yükümlülükler yerine getirilmeli”
AB Komisyonu'nun 
genişlemeden sorum
lu üyesi 011 i Rehn, 
'"Türkiye’nin AB’ye . 
karşı yükümlülükleri
ni yerine getirmesi 
gerektiğini" söyledi. 
Rehn, Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Dora 
Bakoyanni ile yaptığı 
görüşmeden sonra 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 
Bakoyanni ile 
Türkiye'nin AB süreci 
ve Balkan ülkelerinin 
AB geleceğine ilişkin 
görüş alışverişinde 
bulunduklarını kay
detti. Türkiye'nin AB 
sürecinde, üstlendiği 
yükümlülükleri yerine 
getirmesi, mevcut 
kriterlere ve

I koşullara uyması 
gerektiğini söyleyen 
Rehn, Türkiye'nin 
gümrük birliği ek pro-

İstiklal Marşı’na katılmayana ceza
Mi İli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, İstiklal 
Marşı'na katılmayan 
öğretmenlere maaş 
kesme cezası uygu
landığını belirtti.
CHP Denizli 
Milletvekili Mustafa 
Gazalcı'nın soru 
önergesini cevap
landıran Bakan Çelik, 
Mersin'deki bir 
ilköğretim okulunun 
müdürü ve bazı 
öğretmenleri hakkın- 
daki iddiaları cevap
landırdı. Yalınayak 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ali Galip 
Duran ile öğretmen
ler Mehtap Pektaş, 
Yusuf Temiz, Sevilay 
Aktürk ve Gülsüm 
Çoban hakkında 
"derslerde evrim 
teorisini anlatmak, 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR'
ra : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

tokolünü uygulama
ması halinde ne gibi 
olumsuz gelişmelerle 
karşılaşacağına 
ilişkin soruları da 
yanıtladı.
Rehn, "Olumsuz 
gelişmelere ilişkin 
tahminlerde bulun
mayalım. Türkiye'nin 
önünde olumsuz 
gelişmelerden 
kaçınmak için fırsat 
var. Komisyon'un 
2006 yılı raporunda 
Türkiye'nin üstlendiği 
yükümlülükleri yerine 
getirip getirmediği 
değerlendirilecektir" 
dedi. Türkiye'nin 
Kıbrıs Rum kesimine 
liman ve havaalan
larını açmasına ilişkin 
soruları da yanıtlayan 
Rehn, "Türkiye'nin 
limanlarını ve 
havaalanlarını 
Kıbrıs (Rum) 

ezan okunduğu 
sırada sınıfın 
pencerelerini kapat
mak gibi"suçla- 
malarla soruşturma 
yapıldığı iddialarının 
doğru olmadığını , 
belirten Çelik, soru 
önergesine verdiği 
cevâbında şu 
ifadelere yer verdi: 
Okul Müdürü Ali 
Galip Duran'ın eşi 
Bağ-Kur emeklisi 
olmasına rağmen 
'herhangi bir sosyal 
güvenlik kuru
luşlarından aylık 
almadığı' beyanıyla 
usulsüz eş yardımı 
aldığı, gerekli yasal 
izin ve onay almadan 
emekli bir öğret
menin beden eğitimi 
derslerini vermesini 
sağladığı ve ek ders

Cumhuriyeti'ne 
açması konusundaki 
tezimiz nettir. 
Türkiye'nin AB 
sürecinde ilerleme 
kaydedebilmesi için 
ek protokolü imzala
ması gerekiyordu. 
Şimdi de işbirliği 
yapıp ek protokolü 
uygulaması gereki 
yor. Serbest dolaşım 
Avrupa hukuk 
düzeninin bir 
parçasıdır.

ücretini usulsüz 
olarak kendisi adına 
tahakkuk ettirdiği, 
sürekli olarak okulda
ki görevlerine geç 
gelen ve İstiklal 
Marşı törenlerine 
katılmayan, kılık 
kıyafet hükümlerine 
aykırı şekilde 
davranan öğretmen
ler hakkında kanuni 
yönden yapması 
gereken caydırıcı 
disiplin işlemlerini 
yapmadığı, yapılan 
soruşturma sonucu 
düzenlenen raporda 
getirilen tekliflere 
göre adı geçenlerin

Bu, Kıbrıs 
(Rum) uçak ve 
gemilerine de 
yanaşma olasılığı 
sağlanması demektir" 
diye konuştu. 
Bakoyanni de AB'nin 
kriter ve koşullarına 
uyma ve gümrük bir
liği ek protokolünü 
uygulamanın 
Türkiye'nin 
sorumluluğu 
olduğunu 
belirtti.

idari yönden il içinde 
başka okullara ata
malarının yapıldığı, 
disiplin yönünden 
öğretmenlere '1/30 
oranında maaş kesi
mi' cezası uygu
landığı ve soruştur
mayı yürüten müfet
tişin 'Bu okulu laik
lerden temizleye
ceğim' ifadesini kul
landığı iddiasının 
doğru olmadığı, 
inceleme-soruşturma 
konularının yukarıda 
açıklanan ve sübut 
bulan iddialarla ilgili 
olduğunu bilgi
lerinize arz ederim."

FB stattaki 
hasarı GS’ye 

fatura edilecek

İstanbul - Fortis 
Türkiye Kupası 
çeyrek finalinde 
oynanan 
Fenerbahçe- 
Galatasaray 
karşılaşmasına 
gelen konuk ekip 
taraftarlarının, 
Fenerbahçe Şükrü . 
Saraçoğlu Stadı'na 
zarar verdikleri 
bildirildi.
Fenerbahçe 
Kulübü'nün resmi 
internet sitesinde 
yer alan açıklamada, 
GalatasaraylI 
taraftarların bulun
dukları tribünün 

GEMLYK

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresim tıklayın

mı BIKlüüfl
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

yanındaki tel 
örgülerin bir 
bölümünü yıktıkları 
ifade edildi.
Galatasaraylr 
taraftarların, 500 
koltuk ile tuvaletteki 
klozet, pisuvar ve 
kapılara da zarar 
verdiği bildirildi. 
Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu Stadı'nda 
bugün hasar tespiti 
yapılırken, stat 
müdürü Ayhan 
Bak, verilen hasarın 
Futbol Federasyonu 
ve Galatasaray 
Kulübü'ne fatura 
edileceğini söyledi.

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİME 
İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız 

ve reklamlarınız için bizi arayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Aile içi şiddet çok yaygın
Kadınlar, bu yıl da 
sorunlarıyla Dünya 
Kadınlar Günü'nü 
kutlamadı. 
Başbakanlık Aile ve 
Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlü- 
ğü'nün 5 coğrafi böl
geyi temsilen 12 ili 
kapsayan "Aile İçi 
Şiddetin Sebep ve 
Sonuçlan" 
araştırmasına göre, 
ailelerin yüzde 
34'ünde fiziksel şid
det, yüzde 53'ünde 
de sözlü şiddet 
uygulanıyor. 
Bu ailelerde çocuk
ların yüzde 46'sı da 
fiziksel şiddete 
maruz kalıyor. 
Ebeveynlerin 
geçmişlerinde fizik
sel şiddete maruz 
kalmış olma oranı ise 
yüzde 70. Şiddete 
uğrayanların yüzde 
80'i, gördükleri 
şiddet karşısında 
yapılacak bir şey

Şok diyetler saç döküyor
Saç dökülmesi, 
mevsim geçişlerinde 
en sık rastlanan 
sağlık problemlerinin 
başında geliyor. 
Bu dönemde yapılan 
şok diyetler ve bu 
diyetlerin yol açtığı 
kansızlık, saçların 
güçsüzleşmesine ve 
hızla dökülmesine 
neden oluyor. Protein 
ağırHdpbeslenmenin 
yanı sıra sigara ve 
alkol kullanımını 
azaltmak saç 
sağlığını olumlu 
yönde etkilerken, 
yoğun sigara 
kullanımı ise saçların 
erken beyazlamasına 
yol açıyor.
Saç sağlığını koru
manın yolunun 
düzenli ve dengeli 
beslenmekten 
geçtiğini belirten 
Dermatoloji Uzmanı 
Doktor Ayfer 
Bankaoğlu, "Son yıl
larda fast-food tarzı 
beslenme alışkanlık
larının hızla arttığını 
görüyoruz. Bu tarz 
dengesiz ve düzensiz 
beslenme alışkanlık
larının saç sağlığı 
üzerindeki zararları 
her geçen gün 
artıyor. Sağlıklı ve 
dökülmeyen saçlar 
istiyorsanız, beslen
menizde protein, 
çinko, B12 vitamin

olmadığına inanıyor. 
Kendisine itaat 
etmemesi durumun
da kadını dövmeyi 
hak olarak gören 
erkeklerin oranı 
yüzde 45'lere 
ulaşırken, aile 
içi suçların yüzde 
87'si, kadınlara 
karşı işleniyor. 
Kadınlar, şiddeti 
yakınındaki erkekler
den ya da aile birey
lerinden görüyor. 
Çalışabilir kadınlar
dan ancak 3'te 
birinin istihdam 
edildiği Türkiye'de 5 
milyon sigortalının 
yüzde 12'sini kadın
lar oluşturuyor. Lise 
ve daha üstü eğitimli 
15-24 yaş grubunda 
bulunan kadınların 
yüzde 39.6'sı 
çalışmıyor.
Ankara Tabip Odası 
İşyeri Hekimliği 
Uzmanı Dr. Vahide 
Bilir'in, Belediye-İş 

leri, folik asit ve bakır 
eksikliği olmamasına 
özen göstermeniz 
gerekiyor. Zira, bu 
besinlerin eksikliği 
saç sağlığını 
olumsuz yönde 
etkiliyor" dedi.
Şok diyetlerin hızla 
dökülen, cansız ve 
çabuk kırılan saçlara 
neden olduğunu 
belirten Uzm.
Dr. Bankaoğlu, 
şunları kaydetti: 
"Kullandığımız 
şampuanlar ve 
bakım ürünlerinin 
saçlarımıza ne kadar 
etkisi olduğunun 
önemi yoktur çünkü 
saç, köklerinden ve 
kan yoluyla beslenir. 
Yani saçlarımızı 
sadece yediklerimiz 
besler. Bu nedenle, 
saçlarımızın sağlıklı 
kalabilmesi için 
önemli olan, yeterli 
ve dengeli bir 
beslenmedir. 
Zayıflamak için bi 
linçsizçe yıpılan ağır 
bir diyet sırasında 
saçlar besionemeye- 
ceği için, ciddi saç 
kayıpları oluşabilir. 
Bu kayıpların 
tedavisi ise zaman 
alan bir süreçtir; .’ 
çünkü ağır diyet 
sonrası, kansızlık 
dediğimiz demir 
eksikliği anemisi

Sendikası tarafından 
2005 yılında yapılan 
araştırma sonucuna 
dayanarak verdiği 
bilgiye göre, dünya
da 3 milyar kadın 
yaşıyor ve her yıl 
yarım milyondan 
fazla kadın gebelik 
ya da doğum sırasın
da yaşamını yitiriyor. 
Dünyadaki işlerin 
yüzde 60'ını yapan 
kadınlar, toplam 
gelirin yüzde 10'una, 
dünya üzerindeki 
mal varlığının ise 
yüzde 1'ine sahipler. 
Türkiye'de okur 
yazar olmayan yak

görülebilir. Bütün 
besin ve vitaminlerin 
eksikliğinin yanı sıra 
tabloya eklenen 
demir eksikliği, 
saçın daha yoğun 
dökülmesine neden 
olur. Saçlar yeniden 
kazanılır, ancak bu 
tedavinin zaman ve 
sabır gerektiren uzun 
bir süreç olduğu 
unutulmamalıdır". 
Düzenli sigara ve 
alkol kullanımının 
saç sağlığını da 
olumsuz yönde et 
kilediğinin altını 
çizen Uzm.Dr.
Bankaoğlu, konu 
ile ilgili şuhları söyle» 
di:"Alko! ve sigara 
kullanımım, alışkanlık 
haline getirmek, 
saçların ölmesine 
neden oluyor. Özel
likle sigara kullanan
larda saçların erken 
beyazladığı saptan
mış bulunuyor.
Ayrıca, sigara saçlar

laşık 7.5 milyon 
kişinin 6 milyonunu 
kız çocukları ve 
kadınların oluşturu 
yor. Türkiye'de her 4 
kadından biri okuma 
yazma bilmiyor. 
Kadınların sadece 
yüzde 3.9'u üniver
site mezunu. 
Türkiye'de nüfusun 
yarısı kadın olmasına 
karşın TBMM'de mil
letvekili oranı yüzde 
4.4, yerel yönetim
lerde kadın temsil 
oranı ise binde 5. 
Kadın kazancı erkek 
kazancından yüzde 
40 daha az.

Zeki ÇALAR

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI 
SUYUNU SATAN BUSKİ'YE

da yağlanmaya ve 
kırılmaya da neden 
oluyor". Uzm.Dr. 
Ayfer Bankaoğlu, 
sağlıklı saçlar için 
ideal beslenme pro
gramını ise şu 
sözlerle 
açıklıyor: 
"Bilinçsizce yapılan 
diyetlerden uzak dur
malısınız. Eğer diyet 
yapmak istiyorsanız, 
bunu doktor kon
trolünde yap
malısınız. 
Karbonhidrat 
ağırlıklı beşlenmeden 
kaçınmalı, 
protein ağırlıklı 
bellenmeye üuZ.a.- - 
göstermelisini?. 
3’ofranTzda ‘ 
seb-o vo meyve 
gibi antioksidan '/■ 
yiyeçeklere yer 
vermelisiniz. Fasf 
food tarzı beslenme 
alışkanlıklarından 
ise uzak dur
malısınız. “

Düş geldi, rüya bittti, 
Hay geldi huya gitti. 
İnsafın yok mu Buski? 
Maaşım suya gitti.

İşin büyük boyundan, 
Vazgeç zamcı huyundan. 
Çok para istiyorsun, 
Sen Allah'ın suyundan.

Çeşmeli bir borusun, 
Gözlerimin nurusun.
Buski diyorum sana, 
Hay insafın kurusun.

Pahalı su satarsın, 
KDV de katarsın. 
Yazık bu vatandaşa, 
Fena kazık atarsın.

Koyun, kuzu me diyor, 
Buski bize ce diyor.
Faturalar kabardı, 
Millet isyan ediyor.

Şu köprüyü geçmeli, 
Suyu temiz seçmeli. 
Buski suyu pahalı, 
Karsak suyu içmeli.

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ 

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN J

KAHRAMA?! GAZİLERİMİZ»I 

cı aı c U/Vzei i On Vrtni 1
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL I

Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36
web: www.elele.org.tr
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Romatizma yaşlılık hastalığı değil
Romatizmanın, 
yaygın kanaatin aksine 
yaşlılık hastalığı 
olmadığına dikkat 
çeken Memorial 
Hastanesi Romatoloji 
Uzmanı Dr. Selda 
Öktem, "Gençlerde 
eklem ağrıları önem
senmiyor. Oysa çoğu 
romatizmal hastalık 
genç yaşlarda başlı 
yor. Özellikle omurga 
romatizmaları genç 
erkekleri etkilerken, 
eklem romatizmaları 
doğurganlık çağındaki 
kadınlarda daha sık 
görülüyor" dedi. Dr. 
Oktem, bu hastalıkta 
düzenli doktor takib
inin şart olduğunu 
söyledi.
Romatizmal hastalık
larla ilgili bilgi veren 
Dr. Selda Öktem, 
Romatizmal hastalık
ların genel itibariyle 
kronik (süreklilik 
gösteren) hastalıklar 
olduğü>.u vurgulayan 
Dr. Öktem, 'ir kişiye 
romatizmal ha?*alık 
□nısı kohduğ ı 
kişi bu hastalıkla yaşa
mayı öğrenmelidir. 
Ama bu kişileri korkut
masın, sürekli ve 

'düzenli olarak hekim 
takibinde olmasını ve 
ilaç kullanmasını 

‘gerektirir. Şeker 
hastalığı ve hipertan
siyon gibi" diye 
konuştu. Romatizmal 
hastalık denilince 
geniş bir hastalık 
grubunun buna dahil 
olduğunu ifade eden

Dr. Öktem, "İltihaplı 
eklem romatizmaları, 
omurga romatizmaları, 
gut, behçet hastalığı, 
ailesel Akdeniz ateşi, 
kireçlenme (osteoar- 
trit), damar romatiz
maları (vaskülit), 
fibromiyalji sendromu 
(yumuşak doku roma
tizması) gibi saya
madığım birçok 
hastalık romatizmal 
hastalıklar sınıfına 
girer ve Romatoloji 
uzmanları tarafından 
takip edilmelidir. 
Romatolojik 
hastalıklar ayrı bir 
uzmanlık alanıdır" 
şeklinde konuştu. 
Her eklem ağrısının 
romatizma olmadığını 
vurgulayan Dr. Selda 
Öktem, hastalık 
belirtileriyle ilgili 
şunları söyledi: 
"Çoğu romatolojik 
hastalıkta ağrıya ek 
olarak eklemde şişlik, 
hareketlerinde kısıtlılık 
ve özellikle güne 
başlarken eklem
lerinde sertlik hali 
söz konusudur.
Toplumumuzda çoğun
lukla romatizma 
kelimesi ağrıyla 
eşdeğer şekilde 

kullanılmaktadır; ama 
bu doğru değildir. 
Ağrının romatizmal 
hastalığın göstergesi 
olup olmadığı 
hekim tarafından 
ayırt edilmelidir. 
Çoğunlukla romatiz
mal hastalıkların 
eklemlerden 
başladığını söyleyen 
Dr. Öktem, "Hastalığın 
tipine göre eklemlerde 
şekil bozukluklarına 
ve kalıcı değişikliklere 
neden olurken, bir 
kısmında iç organlarda 
da (akciğer, böbrek, 
karaciğer vb.) hara- 
biyet yapabilmektedir. 
Vaskülitİer (damar 
romatizmaları) 
dediğimiz grupta 
ise öncelikli hedef 
damarlardır. Eğer iç 
organları besleyen 
damarlar etkilenmişse 
solunum, hnhrnk 
yetmezliği, sindirim 
sistemi yakınmalarına 
neden olabilmektedir" 
dedi.
"ROMATİZMADA 
GENETİK YAPI 
ÖNEMLİ" 
Dr. Öktem, eklem 
ve omurga 
romatizmalarında 
görülen şikayetleri 

ise şöyle sıraladı: 
"Eklemlerde ağrı, şiş
lik, hareket kısıtlılığı, 
sabahları eklemlerinde 
sertlik olması, daha 
sonra yavaş yavaş 
gevşemesi, el 
parmaklarında 
soğukta beyazlaşma, 
sararıp solma, cilt 
altında bezeler, 
güneşte ciltte aşırı 
duyarlılık ve yaralar 
gelişmesi, ellerde veya 
vücudun herhangi bir 
yerinde deride sertlik, 
güçsüzlük, merdiven 
inip çıkamama, oturup 
kalkamama ve kaslar
da ağrı, özellikle 
sabahları daha belirgin 
bel ağrısı ve tutukluk 
hali, gözlerde sık sık 
iltihaplanma (üveit)." 
Çoğu romatizmal 
hastalıkta genetik 
yapının önemine 
dikkat çekti. Soğuk 
havanın romatizmada 
doğrudan etken 
olmadığını belirten 
Dr. Öktem, "Soğuk 
havalarda ve nem 
oranının yüksek 
olduğu hallerde eklem 
içinde bulunan az mik
tardaki kayganlaştırıcı 
sıvının akışkanlığı ve 
dağılımı değiştiği için 
ağrı ve sızı olması 
doğaldır. Bu durum 
sağlıklı bireylerde de 
görülür, kişisel 
duyarlılıklar önemlidir. 
Ancak romatizmaya 
neden olmaz ve tek 
başına romatizma 
düşündürmez" 
diye konuştu.

Sporcu beslenmesinde 
doğru bilinen yanlışlar
Spor hekimi Dr. Aylin 
Çeçen Aksu, 
kamuoyundaki 
yaygın görüşün ter
sine güç, hız ve 
dayanıklılık gibi per
formansları artıran 
özel besinlerin 
bulunmadığını 
bildirdi.
Aksu'nun anlattığı'- 
doğru* bilinen 'yan
lışlar' şöyle:
1- Sporcunun temel 
besini proteindir. 
Yanlış: Proteinler 
egzersiz sırasında 
(diğer depolar tüken
medikçe) enerji üreti
minde kullanılmaz. 
Egzersizde enerji 
kaynakları, egzersiz 
ılımlıysa yağlar, şid
detliyse karbon
hidratlardır.
2- Güç, hız ve 
dayanıklılığı artıran 
özel besinler vardır. 
Yanlış: Bu perfor
mans öğeleri özel 
besinlerle 
iyileştirilemez.
3- Egzersiz sırasında 
su içilmesi perfor
mansı bozar.
Yanlış: Egzersiz 
sırasında saatte 600- 
800 mililitre sıvı alın
ması performansı 
artırır, bazı sakatlık
ları önler.
4- Egzersizden 
sonra susuzluk 
hissi geçene kadar 
su içilmelidir.
Eksik: "Susuzluğum 
geçti" dendiği 
anda hala vücut 
ağırlığının yüzde 
yarımı kadar kayıp

vardır.
5- Egzersizden önce 
şekerli yiyecek-içe- 
cekler almak perfor
mansı artırır.
Yanlış: Egzersize 45 
dakika öncesinden 
itibaren yüksek şeker 
içeren yiyecek-içe- 
cekler alınması, kan 
şekerindeki ani yük
selmeye yanıt olarak 
fazla ensülin hor
monu salınmasına, 
böylece kan şek
erinde düşme ve hal
sizliğe neden olur. 
6- Çok süt içmek 
boyu uzatır.
Yanlış: Boy uza
masında en Önemli 
etken genetik 
mirastır.
7- Sporcu içeceği ile 
enerji içeceği aynı 
şeydir ve performans 
artırıcıdır.
Yanlış : Sporcu içe
ceği ile enerji içeceği 
aynı şey değildir.
8- Sporcu öğün 
aralarında atıştırma 
yapmamalıdır.
Yanlış: Sporcu ana 
öğünler arasında 
günde 2-3 kez besin 
değeri yüksek ara 
atıştırma yapmalıdır. 
Sporcu 2-2.5 
saatten uzun 
süre aç kalmamalıdır. 
9- Kafeinli içecekler 
idrar söktürücüdür, 
sıvı kaybına 
neden olarak 
performansı bozar. 
Yanlış: Bu etki 
eskiden 
düşünüldüğü 
kadar fazla değildir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcıhğı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

I
1

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm

513
513
512

Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıttır
Kamil Koç

514
513

12
20
10 
45

12

35

72
49
71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

513 92 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

13 20 66 
513 45 03
514 00 95 
51312 86
51311 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
_____  (226)811 13 23
İDO İmam Aslan

513 14 25

Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226)363 43 19
EsKihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
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

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ
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Yaz saati uygulamasına geçiliyor
Çalışma saatlerinin 
günün güneşli 
bölümüne alınması 
suretiyle, gün ışığın
dan daha fazla yarar
lanılması, elektrik 
enerjisinin aydınlat
mada kullanılan 
bölümünden tasarruf 
sağlanması amacıyla 

uygulanan yaz 
saatine 25 Mart 
Cumartesi gününü 
26 Mart 2006 Pazar 
gününe bağlayan 
gece saat 
01.00'de geçiliyor. 
Bakanlar Kurulu'nun 
16 Mart 2002 tarihli 
Resmi Gazete'de*yer 

alan kararına göre, 
yaz saati uygulaması 
29 Ekim 2006 Pazar 
günü sona erecek. 
Uygulamaya ilişkin 
kararname teklifi, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından hazıpz 
tanırken, Dışişleri

Bakanlığı tarafindan ‘ 
Enerji ve Tabii*'* 
Kaynaklar** 
Bakanhğı'na 
gönderilen Avrupa 
Birliğimde (AB) 
kabuledilen 
karar metinleri 
dikkate alınıyor.
Böylece

AB ülkeleri ile saat 
birliği sağlanıyor. 
Bu arada, Amerika'da 
yaz saati uygulaması 
Avrupa'da bir hafta

sonra başlayacak. 
Amerika'da yaz 
saati uygulamasına 
2 Nisan Pazar günü 
geçilecek.

İkinci kapatma dönemi
Telekomünikasyon 
Kurumu'nun (TK) 
kaçak ve kayıtdışı 
telefonlara karşı 
mücadelede ikinci 
dönemi başlatıyor. 
Fatura gösteremeyen 
kullanıcının telefonu 
kapatılıyor.
Telekomünikasyon 
Kurumu 12 
Temmuz'dan sonra 
faturasız veya kaçak 
yoldan alınan 500 bin 
cep telefonu incele 
meye aldı. Faturası 

gösterilemeyen 
telefonlar kullanıma 
kapatılacak.
Telekomünikasyon 
Kurumu'nun (TK) 
kaçak ve kayıtdışı 
telefonlara karşı 
mücadelede ikinci 
dönemi başlatıyor. 
12 Temmuz 2005'te 
çıkarılan yasaya 
dayanarak 3-1^Aralık 
tarihleri arasında 
belirlenen faturasız 
cep telefonlarının 
kayıt altına girmesi 

için süre veren ve 
18 milyon cep telefo
nunu kayıt altına alan 
kurum, yasanın çık
tığı tarihten sonra alı
nan kaçak 500 bin 
telefon için de 
düğmeye bastı.
Fatura gösteremeyen 
cep telefonları bu 
kez kapatılacak. 
Türkiye'de yılda 
6 milyona yakın 
cep telefonu satılıyor. 
Cep telefonu 
satışlarında yüzde 

41.6 Katma Değer 
Vergisi (KDV) ve 
Özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV) yükü var. 
Satışların yüzde 
23'inin kayıtdışı ve 
kaçak olduğu tahmin 
ediliyor. Yaklaşık 
300 milyon dolar 
vergi kaybına neden 
olan bu telefon 
kaçakçılığını 
önlemek için 
Telekomünikasyon 
Kurumu, geçen 
yıl harekete geçti.

Gasp, hırsızlık gibi 
yollarla elde edilen 
ya da yasal olmayan 
yollarla ülkeye 
giren kayıtdışı 

cep telefonlarına 
yönelik düzenleme 
12 Temmuz tarihinde 

çıkarılan bir yasa ile 
gerçekleştirildi.
5-13 Aralık tarihleri 

arasında ise o tarihe 
kadar satılan 19 
milyona yakın cep 
telefonuna yönelik 
işlem başladı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

DOĞALGAZ Buderus
KAZAN
KALORİFER TESİSATIC isisan j ™
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AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT
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DOĞALGAZ
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Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
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Piyasada yaprak kımıldamıyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, “İmalat sanayinde önemli sıkıntılar yaşanırken ticaret kesimi de özellikle piyasalarda
ki durgunluk, nakit sıkıntısı gibi nedenlerle sorunlar yaşanmaktadır” denildi. Şubat ayı anket sonuçları, iç piyasadaki talep daralmasının ve satışlar
daki azalmanın devam ettiğini, en çok sıkıntı yaşanan iş kolunun da tekstil ve konfeksiyon sektörü olduğunu ortaya koydu. Haberi sayfa 6’da

GEMLİK GEMLİK’*N İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■
11 Mart 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Memurun zam 
paketi belli oldu 
Memurun zam paketi belli oldu 
13 maddeli memura ek zam 
paketinin 2 maddesi, Meclis 
Genel Kurulu'nda kabul edildi. 
Kabul edilen maddelerle birliktte 
memurlar önce 40 sonra 80 YTL 
zam alacak. Haberi sayfa 8’de

Yıkılan yeni Çarşı üzerine yapılacak 4 katlı Çarşı proje ihalesine bir firma katıldı

Güne Bakış
■Pkl Kadri GÜLER

I kadri_guler@hotmail.com

Çarşı projesi
Belediye tarafından yaptırılması 

düşünülen ve uzun süredir başlana- 
mayan Modern Çarşı yapımı için dün 
proje ihalesi vardı. .

İhale daha önce Gemlik ve Bursa 
gazetelerinde ilan edilmiş, üç firma proje 
yapım işi için teklif vermişti.

Hatta ihaleyi izlemek isteyen siyasiler 
ihale odasına alınmamıştı.

Sonunda bu ihale iptal edildi.
Nedenini bilmiyoruz.
İptal edilmesinden sonra Mimarlar ve 

Mühendisler Odası Gemlik Temsilcileri 
ile siyasi partilerden yapılan açıkla
malarda proje ihalesinin ülke çapında 
yarışma açılarak yapılması istendi.

Tüm bunlara kulaklar tıkandı.
İhale ilanı Bursa’da (Bursa Hakimiyet 

Gazetesinde) yaptırıldı.
Gemlik’teki gazetelere ilan nedense 

verilmedi.
Sonuçda dünkü ihaleye bir firma 

katıldı.
Beklenen ilgi olmadı.
Dağ fare doğurdu.
Tek firmalık ihaleyi Belediye Başkanı 

içine sindirecek mi bilemiyorum.
Oysa beklenen ülke çapında bir proje 

yarışması açılıp, en beğenilen projenin 
yaptırılması olmalıydı.

Bu nedense olmadı.
Olmadı çünkü o zaman yapılacak 

proje müellif firmaya ait olacaktı.
Böyle olursa her yeri değişir gibi 

geliyor bana...

Eski Gemlik Beledi
yesi ve Kapalı 
Çarşı’nın yıkılması 
üzerine, bu alana 
belediye tarafından 
yaptırılacak 4 katlı 
Modern Çarşı için iptal 
edilen proje ihalesi 
yeniden yapıldı. İha 
leye yalnız An karalı 
İTEZ Mimarlık Mühen 
dişlik İnşaat Şirketi 
teklif verdi. Firmanın 
verdiği 170 bin YTL’lik 
fiyat teklifi komisyon 
tarafından incelendik
ten sonra uygun 
bulunursa onay için 
Başkanlığa sunulacak.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

{inalı muayeneye formu
Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Murat 
Ünal, hastanelerde muayenesi ortalama 
3 dakikada oldu-bittiye getirilen hasta
ların, pazartesi gününden itibaren asgari 
8-10 dakika muayene edilmedikçe odayı 
terk etmemesini istedi. Haberi sayfa 2’de

“Etkili yağış uyarısı”
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
yurdun batı kesimlerinin, bugün Orta 
Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir 
yağışlı havanın etkisi altına gireceğini 
açıkladı. Haberi sayfa 12’de

Sağ lık-Sen ithal doktor isliyor
Sağlık-Sen Bursa Şubesi Başkanı Yusuf Be 
dir, Türkiye’de 53 bin doktor açığı olduğu 
nu belirterek, Bursa’da da 100 pratis yen, 
65 uzman hekime ihtiyaç olduğunu söyledi. 
Bedir, Türk Tabipler Birliği’nin başvurusu 
üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmesi nedeniyle ithal doktor uygu
lamasını desteklediklerini bildirdi. Syf 5’de

IMF: ‘Tekstildeki indirim 
sapma yapabilir’

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de 
tekstil sektörü için alınan KDV indirimi 
kararım, "IMF destekli programın 
amaçlarından bir sapma olarak" değer
lendirdi. Haberi sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yolsuzluk (1)
Yolsuzluk son yıllarda Türkiye’nin önemli bir hastalığı.. Bir 

ur gibi toplumun katmanlarını etkisi altına almış durumda..
Yolsuzluk; Bir görev ve yetkinin, hukuk kurallarına aykırı 

olarak kötüye kullanması suretiyle, suiistimal yapmak, men
faat yada çıkar sağlamak şeklinde tanımlanıyor. Yolsuzlukları 
ve yolsuzlukların yaşattıklarını bir günde yazmak, üç sütun
luk bir köşeye sığdırmak olanaklı değil. Onun için derlediğim 
bilgilerle, oluşturduğum yazı dizisi bugünden itibaren yayın
lanıyor.

Okuyup, okuduktan sonra da durumumuzu hep birlikte 
gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü olay çok vahim. 
Vehametini okuduktan sonra daha da iyi kavrayacaksınız. 
Gerçi yazdıklarımın çoğunu siz biliyorsunuz zaten. Benim 
yaptığım bir anımsatma.. Vc göreve çağrı.. Taş çok ağır. 
Bireysel çabalarla yerinden kaldırmak olanaksız.

Onun için hep birlikte taşın altına elimiz sokalım. 
Yolsuzluğun nedenleri çok.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik,: engin fakir arasındaki 
aşın uçurum.

İşsizlik - Yüksek Enflasyon- Hızlı nüfus artışı - Sosyal 
Güvencenin olmaması, Kamu kaynaklarının kesin tespitinin 
yapılmaması ve kayıt altına alınmaması, kamu kaynaklarındaki 
plan sizlik, denetimsizlik, kamu harcamalarındaki aşırı artış- 
Yüksek faiz, Ekonominin büyük ölçüde devlet kontrolünde 
yürütülmesi.

Kamu ihalelerinin yüksek olduğu kurumların etkin 
yönetilmemesi ve denetlenmemesi.

Aşırı borçlanma politikası, ekonomide üretim, yatırım ve 
istihdama yönelik politikalar yerine ranta dönük politikalar 
izlenmesi. Kamunun yeteri kadar şeffaf olmaması, ekonomi ile 
politikanın iç içe girmesi.

Politikanın; ülkeye hizmet için değil zenginleşmede araç 
olarak görülmesi. Yıllardır uygulanan desteklemedeki popülist 
politikalar.

Ülkenin koalisyonlarla yönetilmeye başlandığı dönemler
den bü yana; kamu kaynaklarının ve kamu bankalarının, poli
tikacıların yakınlarına görev verilmesinde, kredilerin ihtisas 
dışı kredi lerie seçmenlere sübvansiyon ve kendi partilerine 
para dağıtılması amacıyla ve düşüncesiyle kullanılması ve 
paylaşılması.

Kamu bankalarının iyi yönetilmemesi ve etkin denetlen
memesi.

Kamuda kıdemli, liyakatli ve kariyerli kişilerin üst düzey 
görevlere getirilmemesi, bilgisiz, beceriksiz, kapasitesiz ve 
tecrübesiz kişilerin sırf yandaş olmaları nedeniyle üst düzey 
görevlere getirilmesi.

Denetim elemanlarının ve denetim organlarının pasifize 
edilerek zaafa uğratılması, düzenlenen raporların sümen altı 
edilmesi yada bekletilerek zamanaşımına uğratılması.

Denetim ve denetim elemanlarının sorunlarının yıllarca 
çözülmemesi tam tersine ekonomik ve sosyal haklarının her 
geçen gün biraz daha erozyana uğratılması.

Ağır işleyen ve geciken, yeteri kadar araç, gereç ve bilgi 
donanımı ile maddi kaynağı olmayan yargı sistemi. Kamu 
kurum ve kuruluşları arasında yeteri kadar koordinasyon, 
işbirliği ile bilgi ve belge akışı olmaması ve bu konuda araştır
macılara da açık bir arşiv oluşturulmaması.

Mal ve hizmet üretimindeki kapasite yetersiz [iği, aşırı talep 
artışı, kamudaki arz talep dengesizliği, ekonominin saydam 
olmaması, hesap verme sorumluluğunun bulunmaması ve 
keyfi davra nışları ile kayırmalar. Yolsuzluğun yaygın olma 
sının getirdiği meşruiyet ve ahlaki bozulmanın yolsuzluğu 
daha da artırarak doğal hale getirmesi, bir yerde kuralsızlığın 
kural olması.

Sivil Toplum örgütlerinin ve yurttaşların kamudan hesap 
sorabilme yeteneğine, imkanına vş gücüne şahip olmaması ve 
bu yönde hukuki düzenlemeler yapılmaması. İşlenen suçlarla 
verilen cezalar arasındaki dengesizlik, hafif para yada hapis 
cezasının caydırıcı olması yerine neredeyse teşvik edici 
olması.

Yolsuzluk durumunda yakalanma olasılığının azlığı yada 
yakalandığı takdirde verilen cezanın ağırlığı yada hafifliği.

Aşırı bürokrasi ve kırtasiyeciliğin işleri uzatması ve yolsuz 
luğa zemin hazırlaması.

Kamu personeli maaş politikası ile personelin performan
sının herhangi bağlantısının olmaması.

Kamuda çalışanların maaşlarının özel sektöre göre düşük 
kalması, motivasyonu olumsuz etkilemesi ve kişinin kurumu 
ile bütünleşmesini zayıflatması.

Sorunların hukuki yönden ve yasal yollarla çözülememesi 
sonucu, yasa dışı yollara ve güçlere başvurulması.

Sağlıksız ve hızlı kentleşmenin yarattığı ranttan kay
naklanan çeteleşme. Devlet Muhasebe sisteminin karmaşık
lığı, devletin gelir ve giderine ilişkin hesapların yer aldığı 
bütçedeki kalemlerin fazlalığı ve anlaşılır olmaması.

Yeni Vergi Dairesi inşaatının tamamlanması Mayıs ayı sonuna sarkacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yapımına 
başlanan yeni 
Gemlik Vergi 
Dairesi inşaatında 
birinci kâtın 
çelik boruları , 
yükselmeye 
başladı.
Borusan, 
Borçelik firması 
tarafından yapımı 
üstlenen Vergi 
Dairesi, yapılan 
•bazı değişiklik
ken ardından 
başlayan çalış
maların Mayıs ayı 
sonuna sarkması 
bekleniyor. 
Zemin artı iki kât 
bitiminin daha 
önce üzerine

yapılmakta olan 
çelik konsiriksi 
yon bina, deprem 
projelerine uygun

olarak yapılıyor. 
Vergi Dairesi 
inşaatının 
tamamlanması

2006 yılının 
Nisan ayı 
olarak 
belirlenmişti.

Şip-şak muayeneye formül
Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Ünal, hastanelerde muayenesi ortala 
ma 3 dakikada oldu-bittiye getirilen hastaların, pazartesi gününden itibaren 

asgari 8-10 dakika muayene edilmedikçe odayı terk etmemesini istedi;
Bursa Tabip Odası 
Başkanı Dr. Murat 
Ünal, Türk-İş, 
KESK ve Türkiye 
Kamu-Sen temsilci
leriyle birlikte 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
hekim ye hasta 
haklarının 
çözümüne ilişkin 
farklı önerilerde 
bulundu.
Dr. Ünal, hastane 
lerde günde ortala
ma 80 hastaya bak
mak zorunda 
kalan hekimlerin 
muayene süresini, 
mecburen kısalt
tığını ve vatandaşla 
yeterince ilgile 
nemediğini vurgu-

ladı. Bu durumun 
hem hekimi, hem 
de hastayı zor 
durumda bıraktığı
na işaret eden Dr. 
Ünal, "Ortada mut
suz bir çoğunluk 
var. 3 bin üyesi 
bulunan Bursa 
Tabip Odası olarak, 
hastanelerdeki 
personel sıkıntısı 
nedeniyle bir 
muaye ne için orta
lama 3,4 dakika 
ayırabilen hekim-

hastaneden 
80 mutsuz ayrıla
cağına, 40 mutlu 
hasta ayrılır" dedi. 
Bursa’daki 
tüm hekimleri 
önümüzdeki 
pazartesi günün
den itibaren bu 
uygulamayı başlat
maya çağıran 
Dr. Ünal, hastane 
idarecileri ve 
hastalara da büyük 
iş düştüğünü 
kaydetti.

Günde ortalama bir 
doktorun 80 has
taya bakarken bu 
sayının 40’a 
düşmesiyle ilk 
günlerde sıkıntı 
yaşanabileceğine 
dikkati çeken Dr. 
Ünal, hastane 
yöneticilerinin 
burada devreye 
girerek günlük 
randevu ortala
masını 40'a 
düşürmesi gerek
tiğini ifade etti.

lerimize, bu 
süreyi asgari 
8-10 dakikaya 
çıkarmalarını 
öneriyoruz. 
En azından 
gün bitince

*

MAKİNA BAKIM DEPARTMANINA

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

2 Yıllık MYO veya Teknik Lise Mezunu 
İş tecrübesi olan 
Askerliğini yapmış

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ELEKTRİKÇİ 
SOĞUTMACI

MAKİNE TEKNİKERİ ALINACAKTIR.
Adayların fotoğraflı başvuru cv’lerini jl 
0.224 587 78 25 numaralı faxa veya 

namsalgida@superonline.com internet t 
adresine göndermeleri rica olunur. . j 
Fax veya e-mail gönderemeyenler 

0.224 587 78 20 numaralı telefondan ran- 
devü alabilirler. Başvurular gizli kalacaktır.

mailto:namsalgida@superonline.com
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Yıkılan yeni Çarşı üzerine yapılacak 4 katlı Çarşı proje ihalesine bir firma katıldı

Yeni Çarşı proje
ihalesi yapıldı

Eski Gemlik Belediyesi ve Kapalı Çarşı’nın yıkılması üzerine, bu 
alana belediye tarafından yaptırılacak 4 katlı Modern Çarşı için 
iptal edilen proje ihalesi yeniden yapıldı. İhaleye yalnız AnkaralI 
İTEZ Mimarlık Mühendislik İnşaat Şirketi teklif verdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye tarafından 
yapılacak olan 
modern Çarşı için, 
proje çizim ihalesi 
yapıldı.
Gemlik Belediyesi’nin 
açtığı ihaleye bir 
firmanın katılması 
dikkat çekti.
Dün, Belediye Yazı 
İşleri Müdürü Ahmet 
Mirasyedi'nin 
başkanlığındaki 
İhale Komisyonu, 
Fen İşleri Müdürlüğü 
İhale Odası’nda 
toplandı.
İhale saatinde yalnız 
Ankara'dan Ticaret 
Odası’na kayıtlı 
İTEZ Mimarlık 
Mühendislik İnşaat 
Ticaret Limidet 
Şirketi yetkilisinin 
verdiği teklif 
dosyası katıldı. 
Firmanın 
Çarşı+Alışveriş 
Merkezi ve Çevre 
düzenlemesi 
uygulama ve 
detay projeleri çizim, 
yaklaşık maliyetin 
çıkarılması, rapor, 
maket ve hesapların 
hazırlanması hizmet 
alımı için verdiği 
KDV hariç 170 bin 
YTL'lik fiyat teklifi, 
komisyon tarafından 
incelendikten sonra 
uygun bulunursa 
onay için Başkanlığa 
sunulacak.
İhale nedeniyle 
Gemlik'e gelen 
Ankara İTEZ Mimarlık 

’ Mühendislik İnş. Tic.
Ltd. Şti. yetkilisi 
İbrahim Kaçak ile

* Konsorsiyum 
ortakları Arif Yurdal 
Tiryakı ile Variyetli 
Faruk Kovar, 
verdikleri dosya 
ile kendilerinden 
istenecek hizmeti

Mg|

’ İTEZ Mimarlık nJ. 
‘konsorsiyumprtt

vermek istediklerini 
söylediler.
İhaleye konu 
olan Demirsubaşr 
Mahallesi sınırları 
içinde bulunan 
5NIII pafta, 948 ada, 
2 parseldeki tapu 
alanı 2808,60 
metrekare

arsa taban alanı 
2199,41 metrekare 
üzerinden 1 bodrum, 
zemin kat ve 
4 normal kattan 
oluşmak üzere 
toplam 13196^46 
metrekareden 
oluşuyor.
İşin süresinin

yapılacak ihale 
sonrasında 
sözleşmenin 
imzalanması 
5 takvim günü 
içinde yapılacak. 
İş, teslim 
tarihinden 
itibaren 74 günde 
bitirilecek.

Gemlik Körfez internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Kar beyazdır ölüm
Kar... Çocukluğum...
Dağ köyümde, baharda bile kar vardır...
Baharın adı, 'sonkar'... Saçaklar buz dan

sında sanki; irili ufaklı buzkamışlarıyla 
sarılı... Ailece, sülalece toplanmışlar, 
sarkaçlar nanik yapıyorlar... Çatıların 
kenarından geçmek yasak... Ayak ve el par
maklarımın donduğu anlar...

Sobada sürekli kaynayan ıhlamurun 
kokusu sarı vermiştir; ıhlamur mevsiminin 
parfümünü; yatak odası ve misafir odasın
dan ibaret olan -okul lojmanı- evime...

Yün eldivenleri çıkaramayacak kadar 
donan minik parmaklar...

Annem Fahriye abla, gözyaşlarıma aldır- 
maksızın, -ısınıp yine bir an önce karla 
boğuşmaya çıkma yaramazlığında olduğu
mun farkında-eldivenleri söylenerek çeki 
yor...

"Gebereceksin.sözündeki sevgi 
sözcüğünün gizemi... Ayak parmaklarım 
bana ait değil o anlarda...Tam hızla maşhin- 
ga sobasında soluğu alıyorum ...

İşte o anlarda olan oluyor... Parmak 
migreni mübarek!.. Sonra yine karla buluş
maya... Parmaklarım haröket etmeyinceye 
kadar... Sabah kahvaltısında sürpriz yapıyor 
Fahriye Abla, 'pekmezli kar reçeli'

Babam kızıyor... Fahriye abla, her kar 
yağdığında reçelle açıyor kar mevsimini...

Bir karh köy... Uludağ ile paslaşırcasına... 
Okulda odunların bittiği anlar...
Her öğrenci okula bir odunla gelmek 

zorunda... İmece ve paylaşım yılları... Okul 
.aile birlikleri yok!.. Babam, "Odun almayı 
unutan çocuklar, bizim odunlara musallat 
olmuş" diyor Fahriye ablaya, "Sal şu azgın 
horozu, biri yaklaşmaz sözleriyle esprisini 
yapıyor. Zira o horozun öyküsü başkadır...

Köpeklerle büyüyen bir çivcivdi o... 
Kayak malzemelerimiz...
Kargılar... Telle bağladığım kargılarla ’zıy- 

mak'... Göçmen köyü olunca, kaymanın adı, 
’zıymak' oluveriyor. En kolayı da zeytin tor
baları naylonlar...Amerikah bezi çuvalın 
alternatifi naylonlu çuvallar..;

Ya da tahta çantalarla zıymak ...
Okulların, tatil olma ihtimalinin olmadığı 

yıllar... Bir bakarsın, Biyoloji hocası Midrit 
gelememiş...

Kolunu kırmış; kaytarma zamanı ...
'Cem, kırcan bir yerini' diye oğluna okul 

camından bağıramayan hocamız...
'Örtmen' çantalarında kaynamış yumurtası 

hiç eksik olmazdı...
Kaynamış yumurtalarla okula gidilen yıl

lar...
Dağ köyünün tek öğrenci minibüsü, 

Muharrem ağbinin takası...
Her daim olmadık münasebetsiz bir yolda 

motoru kaynar... Beyaz lodosun estiği 
anlar... Parmaklarımızın donduğu anlar...

Çevre köylerden yetişir bir traktör...
Traktörle bin bir güçlükle okula vvarış, . 

derse geç kalış... Ve fırça... İnandıramazsın... 
Köyüm çok karlı diye...Parmaklarımın 
sızladığı anlar... Burnumun havuç olduğu 
anlar.?. Şimdi bakıyorum da, kar 'alarm' zili
ni çaldırıyor... Trafik kazalarında yitirilen 
canlar... Parmaklarım sıcacık evimde 
donar... Bahçemdeki servi ağacına sığınan 
serçeciklere bakar bakar, donarım...

Gazete haberleri, beyaz cam haberleri 
'kanlı-katil kar'...

İkibinin üzerinde köy. yolu kapanmış...
Cinnet geçiren oyun yazarı... 

Aldatılmışlığı, terk edilmişliği hazmede
meyen felsefeci-oyun yazarı sevdiğini 'yok' - 
ederken, ne düşünüyordu?!

Alkole sığmayan 'cinnet"...Kar yağıyor... 
Martılar yine uçuyor penceremden...
Üşüyorum... Çoook...■

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DYP’den AKP’ye tebrik ziyareti (açak içki operasyonu!
Seyfettin ŞEKERSÖZ

DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel 
ile yönetim 
kurulu üyeleri 
AK Parti 
ilçe teşkilatına 
ziyarette bulunarak 
yeni seçilen 
yönetimi 
tebrik ettiler. 
Yeniden seçilerek 
göreve gelen 
Enver Şahin ile 
yönetimini ilçe 
başkanlığında 
ziyaret eden 
DYP'liler ilçe 
sorunlarını 
görüştüler. 
Enver Şahin 
ile yönetimini 
yeniden seçildikleri 
için kutlayan 
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 
Enver Şahin'e 
çiçek vererek 
tebrik etti.
Ziyarette ilçe 
seçimleriyle - 
birlikte Gemlik'in 
önde gelen

sorunlarının da 
görüşüldüğü 
ziyarette 
Faruk Güzel, 
belediye 
tarafından 
yapılamayan 
parti anonslarının 
sıkıntı yaratıfıaya 
devam ettiğini 
dile getirdi.

Kaçak içki ticareti 
yaptığı öne sürülen 
bir kişi, polis 
operasyonuyla 
yakalandı. 
Operasyonda, 
6 litre açık içkinin 
yanı sıra 51 şişe de 
çeşitli markalarda 
içki ele geçirildi. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro 
Amirliği'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
sigara ve içki 
kaçakçılığı yaptığı 
iddiasıyla A.Ö. isimli 
şüpheli gözaltına, 
alındı.
Yunanistan ve 
Bulgaristan'dan 
Türkiye'ye yedek 
parça nakliyesi 
yapan TIR sürücü
lerinin Bursa'ya 
gümrüksüz sigara 
ve içki getirdiği 
yönünde ihbar alan 
mali polis, 
harekete geçti.

Yapılan takibin ardın* 
dan kaçak içki ve 
sigaranın A.Ö. isimli 
şahsın Minareli 
Çavuş Mahallesi'n 
deki marketinde 
sattığını belirleyen 
polis, bu kişiyi takibe 
aldı. İki günlük 
takibin ardından 
önceki gün A.Ö.'nün 
Minareli Çavuş 
Mahallesindeki ev 
ve işyerinde 
mahkemeden alınan 
izin doğrultusunda■> 
arama yapıldı. 
Aramada, 51 şişe 
alkollü içecek ye 10 
litrelik pet şişe içeri 
sinde açık 6 litre içki 
ele geçirildi. A.Ö. 
gözaltına alınırken, 
el konulan kaçak 
içkiler polis tarafın* 
dan gümrük müdür* 
lüğüne teslim edildi. 
Emniyette ifadesi 
alınan A.Ö. hakkında 
ise 4926 sayılı 1 
kaçakçılık kanununa 
muhalefet suçundan 
işlem yapıldı.

& GÖZÜNÜZ AVDIN!
OHOLLAhD ~ . . . . . . . . . . . . .  . ■

ÜNVER TRRKTOR'den
» i e5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ

KAMPANYALAR
DEVAM ETMEKTEDİR.

GELİN 
GÖRÜŞELİM. 
Ajfc ÜNVER TRAKTÖR

NEW HOLLAND TRAKMAK 
ı\EW HOLLAhD GEMLİK /ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
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Sağlık'Sen illıal toto isliyi»
Sağlık-Sen Bursa 
Şubesi Başkanı 
Yusuf Bedir, 
zorunlu hizmetin 
Türk Tabipler 
Birliği'nin başvurusu 
üzerine Anayasa 
Mahkemesi tarafın
dan iptal edilmesi 
nedeniyle ithal 
doktor uygulamasını 
desteklediklerini 
açıkladı, 
Halen Türkiye'de 
53 bin doktor açığı 
olduğunu dile getiren 
Yusuf Bedir, 
Bursa'da da 100 
pratisyen 65 de 
uzman hekim 
gereksinimi 
olduğunu kaydetti. 
Memur-Sen'e bağlı 
Sağlık-Sen Bursa 
Şube Başkanı 
Yusuf Bedir, tıp 
fakültesinden 
mezun olan doktor
ların bölge ayrımi 
yapmadan 
Türkiye'nin her 
yerinde hizmet verme 
zorunluluğu

TRAKTÖR 
LASTİKLERİNİZİ 

ŞİMDİ ALIN 
AĞUSTOSTA 

ÖDEYİN
ÖZKAYA OTOMOTİV

GEMLİK BAYİ

olduğunu söyledi. 
Bu anlamda 
Türk Tabipler 
Birliği'nin Anayasa 
Mahkemesi'ne 
giderek doktorlar 
için zorunlu hizmeti 
iptal ettirmesini 
doğru bulmadıklarını 
anlatan Bedir, 
"Şunu açıkça 
belirtiyoruz ki; 
Devlet nasıl ki 
Türkiye'nin her

. köşesine güvenlik 
hizmeti götürüyorsa 
ve bunu kesintisiz 
bir şekilde sağlıyor
sa, sağlık hizmetin 
de aynı hassasiyet 
gösterilmelidir" 
dedi.
Zorunlu hizmet 
uygulamasının 
iptal edilmesi 
nedeniyle Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın ithal 
doktor önerisini 
desteklediklerinin 
altını çizen Bedir, 
"Ancak yurtdışındaki 
tıp fakülteleri ve 

diş hekimliğinde 
öğrenim gören 2 bin 
civarında öğrenci ile 
daha önce mezun 
olmuş olan 10 bin 
Türk öğrenci, YÖK 
tarafından denklik 
verilmediği için 
ülkemizde hizmet 
verememektedir. 
Ayrıca 109 ülkeden 3 
bin civarında öğrenci 
bursla Türkiye'de 
okumalarına karşın 
gerekli yasal düzen
lemeler yapılmadığı 
için ülkelerine dön
mek zorunda kalıyor. 
Hükümet öncelikle 
bu durumda olanlar 
için adım atmalı, 
ihtiyaç duyulursa 
ithal doktor önerisi 
de gündeme getir
ilmeli" diye konuştu. 
Türkiye'de 53 bin 
doktor açığı olduğu
nun altını çizen 
Bedir, Bürsa'da da 
65’i uzman toplam 
165 doktor ihtiyacı 
olduğunu sözlerine 
ekledi.

“Türkiye’de gönüllü itfaiyecilik 
yok denecek kadar az”

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
‘AB Sürecinde İtfaiye ve AKOM Konferansı’nın 

ikinci bölümünde, Uluslararası Deneyimler 
Işığında Gönüllü İtfaiyecilik konusu ele alındı.

Bilgi Üniversitesi 
İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi 
Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Nurhan 
Yentürk ve İzmit 
İtfaiye Daire 
Başkanı ve 
Türkiye İtfaiyeciler 
Birliği (TİB) 
Genel Sekreteri 
Emin Pehlivan’ın 
katıldığı konferansta 
Avrupa’da oldukça 
yaygın olan ama 
Türkiye’de bir 
türlü önemsenmeyen 
‘Gönüllü İtfaiyecilik’ 
hakkında görüşlerini 
dile getirdiler. 
Kervansaray 
Termal Otel’de 
gerçekleştirilen 
konferansın ikinci 
bölümünde 
İzmit İtfaiye Daire 
Başkanı ve 
Türkiye İtfaiyeciler 
Birliği(TİB) 
Genel Sekreteri 
Emin Pehlivan, 
gönüllü itfaiyecilik 
konusunda Avrupa 
ile Türkiye arasında 
kıyaslamalarda 
bulundü.
Pehlivan, 
“Türkiye’de gönüllü 
itfaiyecilik yok 
denilecek kadar az”
Avusturya’da 
gönüllü itfaiye 
istasyonu sayısının 
5 bin 100 dolayında, 
gönüllü, itfaiyeci 
sayısının ise 
244 bin olduğunu 
kaydeden Pehlivan, 
“İsviçre’de gönüllü 
istasyon sayısı 
2 bin 800, gönüllü 
personel sayısı 
200 bin, Hollanda’da 
bin istasyon, 
gönüllü itfaiyeci 
sayısı ise 22 bin 
500, Almanya’daki 
sadece gönüllü 
itfaiyeci sayısı 1 
milyon 50 bindir. 
Türkiye’de ise 
gönüllü itfaiyecilik 
uygulamasına ilk 
olarak Kocaeli’nde 
başlandı. Nüfusu

Tmilyon 200 bin 
olan Kocaeli’nde 
14 resmi, 7 gönüllü 
itfaiye istasyonu 
bulunuyor.
Gönüllü itfaiyeci 
sayısı ise şimdilik 
200. Hedefimiz 
gönüllü itfaiye 
istasyonu sayısını 
16’ya, itfaiyeci 
sayısını ise 
800’e yükseltmek. 
Türkiye’de 
gönüllü itfaiyecilik 
yok denilecek 
kadar az” dedi.
BELEDİYELERE 
ÇAĞRI 
Bu arada 
Kocaeli’nde 
Gönüllü Çocuk 
İtfaiyeciler Projesi 
başlattıklarını ifade 
eden Pehlivan, 
bu proje ile Çocuk 
Esirgeme 
Kurumlan’ridski 
kimsesiz çocukları 
rehabilite etmeyi 
ve onlara meslek 

kazandırmayı 
amaçladıklarını 
kaydetti.
Pehlivan, 
bugüne kadar 
gönüllü itfaiyeciliğin 
kurulmamasının 
nedeni olarak 
yasal düzenlemelerin 
olmayışının öne 
sürüldüğüne 
dikkati çekerek, 
9 Ekim 2005’te 
yayımlanan 
II Özel İdareleri ve 
Belediyelere Gönüllü 
Katılım Yönetmeliği 
ile bu sorunun 
ortadan kalktığını 
anımsattı. Tüm 
belediyeleri 
bu yönetmelikten 
yararlanarak 
gönüllü itfaiyecilik 
sistemini hayata 
geçirmeye 
çağıran Pehlivan, 
Türkiye’nin 
böyle bir yapılan
maya ihtiyacı 
olduğunu söyledi.

İn । Körfez Baytaş Sitesi Altı. GEMLİK
IRELLI Tel: (0.224) 513 73 93 -Fax: 5144044 ‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Piyasada yaprak kımıldamıyor Altepe’ye suç duyurusu
Şubat ayı anket 
sonuçları, iç piya 
sadaki talep daral
masının ve satışlar
daki azalmanın 
devam ettiğini, en 
çok sıkıntı yaşanan iş 
kolunun da tekstil ve 
konfeksiyon sektörü 
olduğunu ortaya 
koyuyor.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafın
dan piyasalann 
nabzını tutmak 
amacıyla düzenlenen 
“Sektörel Anketler”in 
şubat ayı sonuçları 
açıklandı. Şubat ayı 
anket sonuçları, iç , 
piyasadaki talep 
daralmasının ve 
satışlardaki azal
manın devam ettiğini, 
en çok sıkıntı yaşa 
nan iş kolunun da 
tekstil ve konfeksiyon 
sektörü olduğunu 
ortaya koyuyor.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafın
dan yapılan açıklama
da, “İmalat sanayinde 
önemli sıkıntılar 
yaşanırken ticaret 

kesimi de özellikle 
piyasalardaki durgun
luk, nakit sıkıntısı 
gibi nedenlerle 
sorunlar yaşanmak
tadır” denildi.
Konuyla ilgili olarak 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'ndan 
yapılan açıklamada, 
anket çalışmasının 
Bursa merkezde özel
likle toptan ve perak
ende kesimi ağırlıklı 
olmak üzere değişik 
sektörlerde faaliyet 
gösteren 142 firma 
yetkilisi ile gerçek
leştirildiği ifâde edil
di. Ankete katılan 
firma yetkilileri, 
“Şubat ayı'nı değer
lendirdiğinizde 
satışlarınızın durumu 
ne olmuştur?" 
sorusuna; % 28,9'u • 
“Arttı”, %43,7'si 
“Azaldı” ve % 27,5'i 
de “Hiçbir değişiklik 
olmamıştır” yanıtını 
verdi. Yine, “Gelecek 
ay ki satışlarınıza 
ilişkin beklentileriniz 
ne yöndedir?" 
sorusuna, %15,5'i

“Düşüş bekliyoruz” 
yanıtını verirken, 
%57,8'i “Artmasını 
bekliyoruz” ve % 
26,8' I i k kısım ise 
“Hiçbir değişiklik 
beklemiyoruz” 
yanıtını verdi.
“Sadece satışlarınızı 
baz almadan genel 
bir değerlendirme (iç 
piyasadaki talebin 
düşüklüğü) için bu 
ayki tespitiniz nedir?" 
sorusuna ise ankete . 
katılan firmaların 
%65,3 oranıyla “De 
vam ediyor” , % 24,1 
ile “Biraz daha arttı” 
ve %10,7 ile “İyice 
düştü” yanıtı verdi.
Ankette yer alan 
“Size göre son za 
mantarda en sıkıntıda 
olan sektör hangisi?” 
sorusuna, %74,5 ora 
mnda “Tekstil Hazır 
Giyim ve Konfek 
siyon” cevabı 
gelirken, ankete 
katılanlar, %4,2'si 
“Elekt.Elektro.Beyaz 
Eşya”, %3,6'si 
“Gıda”, %2,1'i 
“Sağlık” ve %1,4'ü 

“İnşaat” ve %14,1'i 
“Diğer” yanıtını verdi. 
Ankete katılan tekştil 
hazır giyim ve kon
feksiyon sektöründe 
toptan ve perakende 
satış yapan firma 
yetkililerine şubat ayı 
içerisindeki 
satışlarının durumu 
sorulduğunda % 42 
gibi bir oranda 
satışların azaldığı, 
%32,2'si gibi bir oran
da dâ satışlarda 
hiçbir değişiklik 
olmadığı” yanıtı 
alındı. Yine tekstil 
hazır giyim ve kon
feksiyon sektöründe 
toptan ve perakende 
satış yapan firma 
yetkilileri, “Gelecek 
ay ki satışlarınıza 
ilişkin beklentileriniz 
ne yöndedir?” 
sorusunu da %16,1'i. 
“Bir düşüş bekli 
yoruz”, %51,6'sı 
“Artmasını bekli 
yoruz” şeklinde yanıt
larken, % 32,3’lük 
kısımdan ise “Hiçbir 
değişiklik beklemi 
yoruz” cevabı geldi.

CHP İl Başkanı 
Abdullah Özer ile 
merkez ilçe başkan- 
ları, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Altepe hakkında 
“görevi ihmal ve 
genel güvenliği tehli 
keye sokmak” iddi
asıyla suç duyu
rusunda bulundu. 
Abdullah Özer, 
Altepe'nin Selvili 
Cadde'deki yolu, 1 yıl 
önce hiçbir araştırma 
yapmadan açtığını ve 
bu çalışmanın Intam 
bloklarını yerle bir 
eden heyelana neden 
olduğunu öne sürdü. 
CHP II Başkanı 
Abdullah Özer, 
partisinin merkez ilçe 
başkanlarıy la* birlikte 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
hakkında suç duyu
rusunda bulundu. 
Adliye Sarayı önünde 
suç duyurusunun 
içeriğiyle ilgili 
açıklama yapan 
İl Başkanı Özer, 
Selvili Cadde'deki 
yolun güvenlik tedbiri 
alınmadan ve araştır
ma yapılmadan 

açıldığını öne sürdü. 
Dere yatağının 
üstünün yol yapılarak 
kapatıldığını ve 
bunun da suyun 4 
akış yolunun 
değişmesine neden 
olduğunu ileri süren 
Özer, istinat duvarının 
çökmesine neden 
olan ana nedenin 
bu olduğunu iddia 
etti. Tedbirsizlik 
nedeniyle İntam ve 
üst bölümündeki 
binaların yıkıldığını ve 
birçok kişinin de 
evsiz kaldığını öne' 
süren Özer, bölgede 
hala ciddi bir 
inceleme yapıl
madığını savladı. 
Özer, halen gerçek 
nedenlerin araştırıl
ması yerine, olayın 
bir doğal afet olarak 
değerlendirilmesi için 
çaba harcandığını 
iddia etti. Özer, açık
lamasının ardından 
Adliye Sarayı'na 
girerek, Altepe hak 
kında görevi ihmal ve 
genel güvenliği tehli 
keye soktuğu gerek 
çesiyle suç duyu
rusunda bulundu.

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & €l İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Kotolog locısımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCİLIK-REKLAMCILIK  

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Mili iddianamesi takipte
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yargıyı 
etkilemeye çalıştığı iddiasının da yer aldığı tartışmalı Şemdinli 

iddianamesi, ABD tarafından da yakın takibe alındı.

CHP’den Sezer’e destek

ABD'nin Ankara 
Büyükelçiliği yet 
kilileri, AK Parti Ge 
nel Merkezi'ne gele 
rek tartışmalara yol 
açan iddianame ve 
yansımaları konusun 
da bilgi aldı.
ABD'nin, Van Cumhu 
riyet Savcılığı tarafın
dan hazırlanan ve. 
Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'a 
yönelik suçlamaların 
da yer aldığı 
Şemdinli iddianame
siyle ilgili tartışmaları 
yakın takibe aldığı 
ortaya çıktı. 
ABD Ankara 
Büyükelçiliği’nin 
Siyasi İşlerden 
Sorumlu Müsteşar 
Yardımcısı'nın

geçtiğimiz günlerde 
AK Parti Genel 
Merkezi'ne giderek, 
yaşanan tartışmalara 
ilişkin bilgi aldığı 
öğrenildi. AK Parti 
genel başkan yardım
cılarıyla görüşen 
ABD Büyükelçiliği 
yetkilisi, "Türkiye'de 
neler oluyor?" 
sorusunu yöneltti. 
AK Parti yöneticileri 
de, şu an normal 
bir sürecin-işlediğini, 
olağanüstü bir 
durumun olmadığını 
belirterek, bağımsız 
yargı organları 
tarafından hazırlanan 
iddianamenin herkes 
tarafından izlenil 
diğini dile getirdi. 
Şemdinli olaylarının 
ardından hazırlanan

iddianamede Kara 
Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt'a yönelik 
suçlamalar da yer 
alıyor. Yargıyı etkile
meye çalıştığı iddia 
edilen Büyükanıt’ın 
adının Van Savcılığı 
tarafından hazırlanan 
iddianamede 
geçmesinin ardından

Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök, 
hem Başbakan 
Recep Tayy ip 
Erdoğan ile hem 
de Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
ile görüşerek, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin 
(TSK) rahatsızlığını 
iletmişti.

CHP Grup 
Başkanvekili 
Kemal Anadol, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in, eski 
Başbakan Necmettin 
Erbakan'ın cezasını 
evinde çekmesine 
imkan veren yasayı 
iade gerekçesine 
"aynen katıldıklarım" 
söyledi. 
Anadol, AK Parti 
Grup Başkanvekili 
Sadullah Ergin'in bu 
konudaki açıkla
malarını ise "haksız, 
insafsız, hukuk ve 
etik dışı" olarak 
değerlendirdi. 
Anadol, Sezer'in, 
"Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair

Kanun"u bir kez 
daha görüşülmek 
üzere TBMM'ye iade 
etmesini değer
lendirirken, 
"Maalesef haklı çık
maktan bıktık" dedi. 
CHP sözcülerinin, 
Sezer’in iade 
gerekçelerini yasa 
görüşmelerinde dile 
getirdiğini belirten 
Anadol, "Cezanın 
konutta infazı için 
aranan, 'işlenen suç 
nedeniyle doğan 
zararın ödenmesi' 
koşulunun kaldırıl
ması, değişikliğin, 
kamu yararı amacı 
taşımadığını göster
diği, bu nedenle 
Anayasa'nın 2. mad
desine aykırı olduğu 
gerçeği, her türlü 
tartışmanın dışın
dadır" diye konuştu.

NOWOX 
BİLGİSAYAR

. -■ £

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD i KDV 
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1
Asus Anakart 
Amd 2600 64+ 

256 Ram 
17” Monitör 
40 gb. Hdd 

52X Cd Rom

378 $ + KDV

Nowox 2
Amd 3000 64+ 

512 Ram
80 gb Hardisk 

128 Ekran Kartı 
Cd VVriter

Asus Anakart

580 $ + KDV 4-. 10-, 25,

FİRMANIZI İNT€RN€T€ TAŞIYORUZ ŞHIlirUSlSI JBJBIIJl k 25
TiirKı-eTiiiaŞcMtef/iuM^Ci»! r Oakiıtals

REFERANSLARIMIZ ARASI ARAMALAR

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop.

Gemlik Lions Kulübü 

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

www. cj e m i i kkorroT □ n r iî t c 
www.baytasinsaat.net 
www. atamerhotol.com 
www.gemsiad.org 
www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com 
www.gemliklions.com

2 i O şA/Oü B 1L.»-a î 3 A VATI
Gazhane Gad. i 4

Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 512 25 63 

www.gemliknowox.com

http://www.gemlikweb.com
http://www.baytasinsaat.net
atamerhotol.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemliknowox.com
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Kama personel seçme «m 
12 Temmuz'da yapılacak

fam» ra paketi telli ıliı

Kamu Personel 
Seçme Sınavı 
(KPSS), 1-2 Temmuz 
2006 tarihlerinde 
81 il merkezi ile 
Lefkoşa'da gerçek
leştirilecek- 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nden 
(ÖSYM) yapılan açık
lamada, yönetmelikte 
yapılan değişiklikle, 
2006 yılında yapıla
cak sınavların 
sonuçlarının geçerli 
olacağı sürede 2004- 
KPSS sonuçlarının , 
da geçerli olacağının 
hükme bağlandığı ve 
2004-KPSS'ye giren 
ve öğrenim düzeyleri 
değişmeyen aday
ların 2006 yılında 
yapılacak sınavlara 
girmelerinin zorunlu 
olmadığı anımsatıldı. 
ÖSYM tarafından 
yapılacak 2006- 
KPSS/1 sınavında en 
az lisans mezunu ya 
da lisans program
larından mezun ola
bilecek durumda

olmak şartı 
aranacak. Sınav, 1-2 
Temmuz 2006 tarih
lerinde 2 gün boyun
ca 4 oturum halinde 
gerçekleştirilecek. 
Ortaöğretim ve 
önlisans mezunları 
ile bu öğrenim 
düzeylerinden 
mezun olacaklar ise 
17 Eylül 2006 tari
hinde 81 il merkezi, 
70 ilçe merkezi ve 
Lefkoşa'da yapılacak 
2006-KPSS/2 
Sınavı'na girebilecek. 
2006-KPSS/1 ve 
2006-KPSS/2 başvu

ruları için ÖSYM 
sınav merkezi 
yöneticilikleri, ÖSYM 
büroları ve belirli 
ortaöğretim kurum
lan (lise ve dengi 
okullar) başvuru 
merkezi olarak 
görev yapacak. 
2006-KPSS/1 
Sınavı'na başvurmak 
isteyen adavlar, 27 
Nisan-10 Mayıs 2006 
tarihleri arasında 
KPSS başvuru 
merkezlerinden 
2 YTL karşılığında 
sınav kılavuzunu 
satın alabilecekler.

Memurun zam 
paketi belli oldu 

13 maddeli memura 
ek zam paketinin 
2 maddesi, dün 

Meclis Genel 
Kurulu'nda kabul 

edildi. Kabul edilen 
maddelerle birliktte 

memurlar önce 
40 sonra 80 YTL 

zam alacak.

13 maddeli memura 
ek zam paketinin 2 
maddesi, Meclis 
Genel Kurulunda 
kabul edildi.
Diğer maddelerin 
görüşülmesine 14 
Mart 2006 tarihinde 
devam edilecek. 
Kabul edilen ilk 
madde ek ödeme 
almayan Devlet 
memurlarına ilk altı ay 
boyunca 40 YTL, 
Temmuz ayından 
itibaren ise 80 YTL 
ödenmesini 
öngörmektedir.
Ek madde üç 
40+80'lik ödemeyi, 
Ek madde 4, beş 
YTL'lik sendika 
aidatının Delet tarafın
dan ödenmesini, Ek 
madde 5 ise diğer

kurumlârda vekaleten 
veya geçici olarak 
görevlendirilenlere, 
vekaleten veya geçici 
olarak görev yaptıkları 
kurum personelinin 
yararlandığı her türlü 
tazminat, fazla çalış
ma ücreti ve diğer 
ödemelerden 
yararlanamaması 
öngörülmektedir. Bu 
maddenin 8 isitisnası 
yer almaktadır. Bu 
istisnalara dün verilen 
önergelerle ile birlikte 
Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğinde 
görevlendirilenler de 
eklenmiştir.
Kabul edilen ikinci 
madde ise ÖSYM 
tarafından yapılan 
merkezi sınavlarda 
başvuru ve tercih 

hizmetleini yürüten 
MEB personeline, 
her bir başvuru kaydı 
ücretinin yarısının, bu 
hizmette görev alan 
personele ödenmesi 
öngörülmektedir. 
Maddede dün akşam 
bir değişilik yapıldı. 
Önceki düzenlemede 
ücretin diğer yarısı 
okul aile birliğine 
kalmaktaydı. Yapılan 
yeni değişikliğe göre 
alınan ücretin yarısı 
yine personele veril 
meye devam edilecek, 
ancak diğer varisi 
okulların acil ihtiy
acında kullanılmak 
üzere okulların bağlı 
olduğu ilçe milli 
eğitim müdürlükleri 
nezdindeki hesaba 
aktarılacaktır.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN
1

i

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3*1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dasit, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta işlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021

YÖK, iptal edilen 
yasaya göre alınacak 
Açıköğretim Lisesi 
diplomalarının geçer
siz sayılacağını açık
ladı. Bu diplomalarla 
ÖSS'ye yapılan kayıt
lar geçersiz sayılacak. 
YÖK, Açıköğretim 
Lisesi Yönetmeliği'nin 
bazı maddelerinin 
Danıştay tarafından 
yürütmesinin durdu
rulduğunu anımsa
tarak, bu Yönetmeliğe 
dayanarak 
Açıköğretim Lisesi'ne 
kayıt yaptıran öğrencim 
lerin kazanılmış hak
larının bulunduğu 
iddiasının hukuken 
doğru olmadığını 
bildirdi.
YÖK, Yönetmelik 
çerçevesinde 
Açıköğretim Lisesi'ne 
yapılan kayıtların ve 
alınacak diplomaların 
geçersiz olacağını, 
buna dayanılarak 
ÖSS'ye müracaat 
edilemeyeceğini 
açıkladı.

Öğrencilerin ilerde 
mağdur olmasını 
önlemek için 
Danıştay'ca 
yürütülmesinin durdu
rulmasına karar ver
ilen Açıköğretim 
Lisesi Yönetmeliği 
çerçevesinde yapılan 
kayıtlar ve alınacak 
diplomaların geçersiz 
olacağı, buna 
dayanılarak 
ÖSS'ye müracaat

edilemeyeceği, müra
caat edenlerin bir yük
seköğretim kurumuna 
yerleştirilemeyeceği, 
herhangi bir şekilde 
yerleştirilmiş olsalar 
bilebu durumun bir 
yükseköğretim kuru
muna kayıt hakkı 
vermeyeceği ve 
kayıtlarının yapılmaya
cağı hususları 
kamuoyuna 
önemle duyurulur."
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Erdoğan tazminat zengini
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Başbakanlık koltuğu
na oturur oturmaz 
"kişilik haklarına 
saldırıldığr gerekçe
siyle 71 kişi hakkında 
dava açtı. Erdoğan, 
açtığı davalardan 254 
milyar lira tazminat 
kazandı. En çok 
gazetecileri mahke 
meye veren Erdoğan, 
sonuçlanan 31 dava
da haklı bulundu. 
Erdoğan'ın, 
Başbakan olduktan 
sonra 71 kişi hakkın
da dava açtığı ortaya 
çıktı. Sonuçlanan 
46 davadan 31'inde 
mahkeme tarafından 
haklı bulunan 
Başbakan Erdoğan, 
açtığı davalardan 
toplam 254 milyar lira 
tazminat kazandı. 
Kazandığı tazminat
ları avukatlarına 
bırakan Erdoğan, 
mahkeme mas
raflarının bu paralar
dan karşılanmasını 
talep ediyor.
Başbakan Erdoğan,

kişilik haklarına 
saldırı yapıldığı 
gerekçesiyle bugüne 
kadar birçok gazeteyi 
de mahkemeye verdi. 
Erdoğan ile davalık 
olma konusundaki 
rekor ise Star 
Gazetesi'nin elinde 
bulunuyor. Star 
Grubu'nun, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta 
Fonu'na (TMSF) 
devredilmeden 
önceki döneme ait 
Erdoğan ile 16 
davası bulunuyor. 
Erdoğan, Star'ın 
ardından en çok mil
liyetçi bir politika 
izleyen Yeniçağ 
Gazetesi'ni mahke 
meye verirken, bu 
gazeteleri Aydınlık 
Dergisi, Yarın, 
Cumhuriyet, Gözcü, 
Sabah, Akşam, 
Milliyet, Vatan, 
Radikal, Evrensel, 
Ortadoğu ve Güneş 
gazeteleri takip edi 
yor. Erdoğan, son 
3 yıllık süre içinde 
toplam 61 gazete, 
muhabir, köşe yazarı,

karikatürist ve tele
vizyoncu hakkında 
da dava açtı.
Başbakan Erdoğan, 

avukatı Fatih Şahin 
aracılığıyla birçok 
siyasiyi de 
mahkemeye verdi. 
En çok CHP'liler ile 
mahkemelik olan 
Başbakan Erdoğan, 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Bay kal, CHP 
Grup Başkan Vekilleri 
Haluk Koç, Kemal 
Anadol ve Ali 
Topuz, CHP Konya 
Milletvekili Atilla Kart 
ile mahkemede 
hesaplaştı. CHP 
Grup Başkan Vekili 
Topuz'dan 15 milyar

lira tazminat kazanan 
Erdoğan'ın, CHP li 
deri Baykal hakkında 
açtığı dava ise red
dedildi. Erdoğan, 
Grup Başkan Vekili 
Koç'tan 10 milyar lira, 
Konya Milletvekili 
Atilla Kart'tan
5 milyar lira tazminat. 
kazandı. CHP'li 
Anadol'a açtığı 
dava reddedilen 
Erdoğan, 
Yargıtay'a itiraz etti. 
Başbakan Erdoğan'ın 
Anavatan lideri Erkan 
Mumcu hakkında 
açtığı 2 ayrı 100'er 
milyar liralık tazminat 
davaları İse henüz 
sonuçlanmadı.

IİF: WIM irim sanma yanabilir'
Uluslararası Para 
Fonu (IMF), 
Türkiye'de tekstil 
sektörü için alınan 
KDV indirimi kararını, 
"IMF destekli prog 
ramın amaçlarından 
bir sapma olarak" • 
değerlendirdi. 
IMF'nin resmi inter
net sitesinde yer 
alan açıklamada, 
"sektörel KDV 
indirimini, herkes 
için daha düşük 
vergi oranları ve 
artan bir yatırım 
harcaması sağlaya
cak şekilde vergi

tabanlarının 
genişletilmesi ve 
vergi toplama 
çabalarının iler- . 
letilmesini hede
fleyen fon destekli 
programın 
amaçlarından 
sapma olarak 
değerlendiriyoruz" 
denildi.
Konuya ilişkin 
açıklama yapan bir 
IMF yetkilisi de, 
Türkiye'de tekstil 
sektörünün yaşadığı 
zorlukları anladık
larını ve bu sorun
ların uluslararası

Barbaros BALMUMCU

Barbarosça

Kumla’da değişen ne olacak?
Sezon açılırken kulüp yönetimi Yücel 

Kotamah ile hem yönetici sıfatıyla hem de 
antrenörlük göreviyle işin başına getirildi.

Yücel Hoca yönetime; ‘yönetim başka, 
Hocalık başka’ demesine rağmen bu sorum
luluğu kulüp menfaatlarini düşünerek, 
Kumla’yı çok sevmesi, Kumlaspor’a yeni 
projeler yapma, alt yapı kurmak için 
Kümlaspor’un özüne dönmesinin bu sorun
lardan kurtulabileceğini düşünmüş. A Takım 
alt yapılarını kurmak için Aykut Hoca’yı 
davet edip birlite yapabileceklerini 
düşünerek görevi kabul etmiştir.

Yücel Hoca göreve geldikten sonra 
kulüpteki tüm aksaklıkları, kulüp olmanın 
şartlarını eksi alışkanlıklardan vazgeçilmesi 
gerektiğini yönetici vasfıyla anlatmaya 
çalıştı.

Antranörlük yaptığı Kumlaspor’da iki 
maçtır istediği sonuçları alamadı. (Almasıda 
beklenemezdi) Takımın malzemesinin yıkan
masından bile sorumlu hale gelen Hoca. 
12 tane futbolcuyu idmana getirmeyen 
yönetimin mağlubiyetleri Hoca’ya yüklen
mesi haksızlıktır.

Kumlaspor idarecileri bu olayın üzerinde 
huç durmamıştır.

Yücel Hoca, istifa ettirilme duruma getir
ilmiştir.

Buradan ayda 400.00 YTL vermek 
suretiyle anlaşma yapıldığını duydum.

Kumlaspor’a yük olmayak mı? Yücel 
Hoca, yeri geldiğinde cebinden harcamalar 
yapan Hoca istifa ettiriliyor.

Maçta sakatlanan oyuncuyu tedavi 
ettirmeyen yönetim, maç dönüşü aç dönen 
futbolcuya değil, yeni gelen Hoca’ya 400.00 
TL ikram ediyor.

Bu kadar büyük sorunlar varken dünya 
çapında Hoca getirsen olur. 
(Yönetim+Hoca+Futbolcular) bir bütündür 
bölünemez.

Geçen hafta Kumla için çanlar çalınıyor 
dedik. Dikkate neden alınmadığını görüyo
rum.

Elimizdeki değerlere sahip çıkmayı 
öğrenelim.

İnşallah bundan sonra hayırlı olur.
Geçen sezon yaşanan olayları unutma

yalım.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

kotaların kaldırıl
masından sonra 
başka ülkelerde de 
görüldüğünü belirtti. , 
IMF yetkilisi, "Ancak, 
bizim görüşümüze 
göre, rekabete ilişkin 
gerçekler göz 
önüne alındığında, 
Türkiye ve başka yer

lerde bu, sektörün 
daha rekabete açık 
ürünler imal etme 
yönündeki geçiş 
sürecini geciktirecek. 
Bu konuları Türk 
yetkililerine dile 
getirdik ve onlarla bu 
önlemin sonuçlarını 
görüşüyoruz" dedi.

■■■I GÜNLÜK SYYASY GAZETE BHI

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30 Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız 

ve reklamlarınız için bizi arayın

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Annelik dünyanın en stresli işi
Çocuğunuzla 
eğlenceli zaman 
geçirmek ve büyüme 
çağının her anında 
yanında olmak 
heyecan vericidir. 
Emeklerinizin 
karşılığını aldığınızı 
hissedersiniz. 
Ancak bu iş aynı 
zamanda da streslidir. 
Çocuklarınızı yetiştir
menin heyecanlı, 
keyifli ve eğlenceli 
taraflarının yanı sıra, 
ciddi kararlar almanızı 
gerektirecek, sizi ağır 
sorumlulukların altına 
sokacak durumlar da 
vardır. Bunun sonu
cunda kendinizi stres 
altında hissetmeniz 
doğaldır. Bu, iyi, ya da 
kötü ebeveyn olma 
nızla ilgili değildir, 
ancak anne olmaktan 
aldığınız keyfi bir 
nebze de olsa 
kaçırabilir. 
Stres nedir?
Stres, çocuklarınıza, 
aileniza, işinize ve 
günlük işlerinize dair

sorumluluklarınız, 
başedebileceğinizden 
fazla gelmeye 
başladıysa, hissede
bileceğiniz baskı 
duygusudur.
Stresliyseniz, 
kaslarınız gerilir, ken
dinizi yorgun ve sinirli 
hissedebilirsiniz ve 
normalde uğraştığınız 
küçük şeyler bile sizi 
çileden çıkarabilir. 
Çoğu zaman stres 
yaratabilecek pek çok 
şey karşısında sakin
liğinizi korursunuz: 
Oraya buraya saçılmış 
yemek artıklarını sak
ince temizler, yere 
atılmış giysileri 
söylenmeden toparlar 
ve etmeniz gereken 
telefonu etmeden 
önce, bluğ çağındaki 
kızınızın kırk saatlik 
telefon konuşmasını 
bitirmesini sabırla 
beklersiniz. Bunlar, 
aile yaşantısının 
olumlu ve sevgi dolu 
yanlarıyla birlikte 
gelen günlük

şeylerdir. Ancak 
bazı günler, pek çok 
küçük, ya da aslında 
çok da küçük 
olmayan şey birbirini 
takip eder ve belki 
uykunuzu da iyi 
almamışsınızdır 
veya eşinizle 
tartışmışsınızdır ve 
sonuçta sabrınızı 
yitirmeye başlarsınız 
ve sinirler gerilir. 
Stresi, kendinize 
dikkat ederek ve 
basit stresle başetme 
yöntemleri uygula
yarak azaltabilirsiniz. 
Bunları biliyor 
musunuz?
Stres, sağlığınızı ve 
bağışıklık sisteminizi 
etkileyebilir.
Kendi kendini çok 
fazla eleştirme eğilimi 
olan insanların, 
hayatlarının ileriki 
dönemlerinde stres ve 
depresyon yaşaması 
daha olasıdır.
Stresi azaltmanın 
yolları 
Ağırdan alın.

Günlük olarak yap
tığınız işlerin çoğu, 
çocuğunuz varken 
daha uzun zaman ahr. 
Acele ve telaştan 
kaçınmak için kendi
nize fazladan zaman 
tanıyın. Zaman kısıtla
ması ortadan 
kalktığında, çocuk
larının tepkisi de 
daha iyi olacaktır.

Cilt için maskelerden maske beğen
Cildin ihtiyaçlarına 
göre seçilen maskeler, 
haftada bir veya iki 
kez cildin durumuna 
göre uygulanıyor. 
Ancak maske uygula
madan önce iki 
soruyu cevaplamanız 
gerekiyor: Bu soruları 
yanıtlayın ve maske 
lerden maske 
beğenin. Cildiniz sol
gun mu görünüyor? 
Ya da kullandığınız 
ürünlerin çok etkili 
olmadığını mı 
düşünüyorsunuz? Bir 
de ince çizgiler var 
tabii. Ciltteki tüm bu 
sorunlardan kurtul
manın yolu, derin ve 
etkili bir temizlikten 
geçiyor. Vücudumuzu 
her türlü dış etkenler
den koruyan cildimiz 
için uzmanlar, onun 
ihtiyaçlarını karşılayan 
maskeler öneriyor. 
Cildin ihtiyaçlarına 
göre seçilen maskeler, 
haftada bir veya iki 
kez cildin durumuna 
göre uygulanıyor. 
Ancak maske 
uygulamadan önce 

' iki soruyu cevapla
manız gerekiyor: 
1- Hangi cilt tipine 
sahipsiniz?
2- Cildinizin 
ihtiyaçlarını biliyor 
musunuz? Eğer bu 
sorulara net cevaplar 
veremiyorsanız, cilt 
bakımında ilk adımı 
doğru atmak ve uygu
lamanın sonucundan

memnun kalmak için 
öncelikle bir uzmana 
danışın. Sonrasında, 
cildinizin ihtiyacı olan 
bakım ürünlerinden 
edinmelisiniz. 20’li 
yaşların başlarında, 
sadece nemlendiren 
bir ürünle hayat bulan 
cilt, 30’lu yaşlara yak
laştıkça daha yoğun 
bir bakıma ihtiyaç 
duymaya başlıyor. 
İşte bu noktada 
yardımınıza koşan 
maskeler, etkili 
bileşenleriyle cilt 
yüzeyinde kısa sürede 
gözle görülür 
sonuçlar yaratabiliyor. 
"Kolajen" maskeleri: 
Maskeleri, uzmanların 
yardımıyla cilt tipine 
ve ihtiyaçlarına göre 
seçmenin ve uygula
manın dışında, evde 
de hazırlayabilirsiniz. 
Bitkilerle hazırlanan 
maskeler, cildi temiz 
leme ve rahatlatma 
özelliğine sahiptirler. 
Kil, derin temizlikte 
oldukça başarılı bir 
madde. Bal ise yaşlı 
ve yorgun ciltleri can
landırıyor. Kısacası, 
cildin bakım kalkanları 
maskeler, evde veya 
güzellik merkezlerinde 
sıkça kullanılıyor. 
Merkezlerde uygu
lanan yoğun maskeler, 
etkili bileşenleriyle 
profesyonel bakımın 
önemli bir parçası. 
Enstitülerde yapılan 
maske uygulamalarını

evdekilerden ayıran 
en önemli fark ise 
öncesinde ve son
rasında bazı kozmetik 
ve profesyonel 
cihazlar yardımıyla 
desteklenmesi.
Sizin maskeniz 
hangisi?
‘Maskeler cildin ihti 
yacına göre seçilmeli’ 
Temizlik maskeleri: 
Ciltte 10 dakika kah 
yor ve kolay temiz 
leniyor.Derin temizlik 
maskeleri: 10-15 daki
ka uygulanıyor. 
Peeling öncesi 
kullanılıyor.
Nem maskeleri: Ciltte 
15-20 dakika kalıyor. 
Peeling etkisiyle aktif 
hale gelen Ğilt bu 
maskelerle rahatlıyor. 
Gençlik maskeleri: 
Yaşlı ve yorgun, 
ciltlere sıkılaştırıcı ve 
elastikiyet kazandıran 
maskeler en 
etkililerden biri. 
Cildi yumuşacık 
yapanlar* Büyük bir 
tencerenin yarısına 
kadar su konup, ocak
ta ısıtılır. Bu su üzeri

ne oturtularak ufak 
madeni bir kaba 1 
kaşık keten tohumu 
unu, 2-3 misli su ile 
karıştırarak hamur 
haline getirilmeli, ılık 
halde yüze incecik 
sıvanmalı. 20 dakika 
bekletildikten sonra 
ılık su ile yıkanmalıdır. 
* 3 veya 4 adet olgun 
muz az ılık su ile ezi 
lerek yüze sürülmeli, 
20 dakika bekledikten 
sonra ılık su ile yüz. 
yıkanmalıdır.
Kırışıklarla savaşanlar 
* Bir yumurtanın akı 
çırpılıp, yüzün kırış
maya yüz tutmuş ya 
da kırışması muhte 
mel kısımlarına krem 
gibi sürülür. Orada 
kuruyuncaya kadar, 20* 
dakika kadar bırakıl
malı ve ılık su ile 
yıkanmalıdır.
* Bir kapta bir yumur
ta akı, 20 gram iyi 
zeytinyağı, 15 gram 
defne suyu ve 10 
gram şap (ince dövül 
müş) çırpılarak karış 
tırılır ve krem haline 
getirilir.

ŞİİR KÖŞESİ
Zeki ÇALAR

BUSKİ’Lİ MANİLER

Ben Keleş’e gidemem, 
Keçi, koyun güdemem. 
BUSKİ'ye çok kızgınım, 
Sataşmadan edemem.

Ateş bizim, kor bizim, 
Çiçeğimiz mor bizim. 

BUSKİ suya zam yapmış, 
Sevişmemiz zor bizim.

Maniler düzeceğiz, 
BUSKİ'yi üzeceğiz.
Galiba bu gidişle, 

Cenabet gezeceğiz.

Ben doğrunun ipiyim, 
Garibin garibiyim.

BUSKİ’nin karşısında, 
Bir Don Kişot gibiyim.

Maden sanmış burayı, 
Dolar demiş Lirayı.

Vay insafsız BUSKİ vay!
Şişirmiş faturayı.

Suyun kaynar demlikte, 
Üstüne yok kemlikte.

BUSKİ böyle yaparsan, 
İşin çok zor Gemlik'te.

_____ ■.________ :------------------- ■.__

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ 

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

TSK ELELE VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL 

Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36 
web: www.elele.org.tr

http://www.elele.org.tr
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Şişmanlık geleceğin ölüm sebebi
Obezite, yani şişman
lığın, gelecekte ölüm 
sebeplerinden biri 
olacağı belirtildi. 
Son yıllarda özellikle 
gelişmiş ülkelerde şiş
man insan sayısında 
hissedilir bir düzeyde 
artış saptanmış 
bulunuyor. Avrupa'da 
özellikle İngiltere'de, 
dünyada ise ABD'de 
artış inanılmaz boyut
lara ulaşmış durumda. 
Dünyada son 
dönemde yapılan 
araştırmalar, ülkelere 
göre değişmekle birlik
te, şişmanlık oranını 
yüzde 10-30 arasında 
bildiriyor.
Memorial Hastanesi 
Suadiye Polikliniği 
Dahiliye Uzmanı 
Doktor Soner Dileklen, 
şişmanlığın artmasının 
sebebiyle ilgili şunları 
kaydediyor: 
"Teknolojinin ve bilim
in ilerlemesi, son yıl
lardaki ekonomik 
düzelmeler, insanları 
daha rahat ve hareket
siz bir yaşama itmiştir. 
Buna gıda aliminin 
hızlı ve daha yağlı 
olması da eklenince 
şişmanlık kaçınılmaz 
olmaktadır".
Türkiye'de de şişman 
insan sayısında 
hissedilir bir artış 
gözlendiğini söyleyen 
Uzm. Dr. Soner 
Dileklen, "Ülkemiz 
insanının hamur işi ve 
tatlıya olan bağlılığı 
açısından tarihsel bir 
geçmişinin olduğu da 

hesaba katılırsa, gele
cekte ciddi bir şişman 
popülasyonu ile karşı 
karşıya kalacağımız 
kesin" diyor. - 
Şişmanlığın hep 
estetik yönü ile gün
deme geldiğini, aslın
da estetiğin büyük bir 
buzdağının sadece üst 
ucu olduğunu belirten 
Uzm. Dr. Dileklen, 
yapılan araştırmaların 
ise şişmanlığın "kara 
yüzünü" gösterdiğini 
belirterek şöyle 
devam ediyor: 
"Şişmanlık, akciğer 
kapasitesini yüzde 
20-30 oranında azaltır. 
Beraberinde sigara 
içimi veya kronik 
bronşit gibi hastalıklar 
da varsa, kişinin bir 
süre sonra nefes ala
bilmesi imkansız hale 
gelir. Şişmanlığın 
etkilediği en büyük 
hastalık grubu ise 
şeker hastalığıdır. 
Şişman bireylerde 
şeker hastalığı oluşma 
oranı, normal bireylere, 
göre 40 kat fazladır.

Ailesinde de şeker 
hastalığı olan şişman 
bireylerin 40 yaşından 
sonra şeker hastası 
olma olasılığı yüzde 
100'dür. Farklı bir 
mekanizma ile şişman
larda 4-5 kat daha 
fazla tansiyon yüksek
likleri gözlenmektedir. 
Hipertansiyonun yanı 
sıra kalp hastalığı ve 
kalp krizi geçirme ihti
mali de 3-4 kat daha 
fazla saptanmıştır.
Enteresan bir bulgu da 
şişmanlarda kansere 
olan eğilimin normal 
bireylere oranla bariz 
artmasıdır. Özellikle 
akciğer kanseri 2-3 
kat, över ve prostat 
kanseri 2 kat daha 
fazla saptanmıştır. 
Şişmanlardaki bir 
diğer problem de 
safra kese taşlarıdır. 
Şişmanlarda safra 
kese taşı oluşma ihti
mali, normal bir bireye 
göre 4-5 kat fazladır. 
Özellikle karaciğer 
yağlanması olasılığı da 
bu bireylerde 

hissedilir düzeyde art
maktadır. Şişmanlığın 
farklı bir boyutu da 
kişinin durumundan 
olan hoşnutsuz 
luğudur. Bu, kişinin 
depresyona çabuk 
girmesine ve depreş 
yonun ağır seyretme
sine neden 
olabilmektedir". 
KİLO VEREREK NE 
ELDE EDENSİNİZ? 
Uzm. Dr. Soner 
Dileklen, kilo vermesi 
durumunda bireyin 
hayatında nelerin 
düzeleceğini şöyle 
sıralıyor:
"Yapılan bilimsel 
araştırmalar, 5 kilo 
verilmesi durumunda; 
şeker hastalığı oluşma 
olasılığının yüzde 50, 
şeker hastalığına bağlı 
ölümlerin ise yüzde 40 
azaldığını ve kişinin 
ömrünün 3-4 yıl 
uzadığını ortaya 
koyuyor. Yine bilimsel 
araştırmalar, 10 kilo 
verilmesi durumunda 
ise; herhangi bir 
sebepten ölüm 
olasılığının yüzde 20, 
kansere bağlı ölüm 
olasılığının yüzde 37, 
kansere yakalanma 
olasılığının yüzde 40, 
kalp hastalığına bağlı 
ölüm olasılığının 
yüzde 15, kişilerin 
genel hastaneye yatış 
ihtimalinin ise yüzde 
25 azalmakta 
olduğunu ortaya 
koyuyor. Son olarak, 
yaşam süresi de 5-6 
yıl uzuyor.".

Çocuklarda kasık 
fıtığına dikkat

Samsun Devlet 
Hastanesi Çocuk 
Cerrahisi Uzmanı 
Opr.Dr. Ali Osman 
Katrancı, çocuklarda 
görülen kasık 
fıtığının mutlaka 
ameliyat ettirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Kasık fıtığının çocuk
larda sıkça görülen 
cerrahi hastalıklar
dan olduğunu hatırla
tan Opr. Dr. Ali 
Osman Katrancı, 
kasık fıtığının çocuk
luk döneminde 
görüldüğünü ifade 
etti. Tedavisinin 
cerrahi müdahale 
olduğunu kaydeden 
Opr. Dr. Katrancı, 
"Sıklıkla bebeklik 
yaşlarında görülür. 
Kasık bölgesinde 
belirgin bir şişlik 
olur. Tespit edilir 

edilmez en kısa 
zamanda ameliyat 
edilmelidir. Fıtık 
erkeklerde testise 
kızlar da ise yumur
talıklara zarar verir. 
Kasık fıtığı boğul
ması ve sonrasında 
barsak düğümlen
mesinin ortaya çık
ması sonucu ölüme 
sebep olur. Çocuk 
sağlıklı iken en kısa 
zamanda operasyon 
yapılmalıdır. 
Operasyon için 
yaş' sınırı yoktur. 
Hastanın fıtık 
haricinde ameliyatta 
engel olabilecek bir 
sorununun .olmaması 
gerekli. Günübirlik 
ameliyat halinde 
gerçekleştirilen 
operasyon sonrasın
da hasta aynı gün 
taburcu edilir" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm

513
513
512

Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıttır 
Kamil Koç

20 
no
45

12

72
49

513 35

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

513 92 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29

TEKAnza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23 

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(?62) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz185

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragaz 
Habaşğaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PEtROL
TUNCAY OTO GAZ

513 12 95
513 16.37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
513 10 79
513 30 33

513 14 25
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“Etkili yağış uyarısı 
..........................

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, yurdun 
batı kesimlerinin, 
bugün Orta Akdeniz 
üzerinden gelecek 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisi altına 
gireceğini açıkladı. 
Meteoroloji'den 
yapılan açıklamaya 
göre, önümüzdeki 
3 günlük hava 
raporu şöyle: 
"Cumartesi günü, 
İstanbul'un Avrupa 
yakası, Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ, 
Çanakkale, Balıkesir, 
İzmir, Manisa, Aydın 
ve, Muğla çevrele 
rinde sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak yağışların 
etkili ve sürekli 
olması bekleniyor. 
Lodosun batı kesim
lerde kuvvetli ve 
kısa süreli fırtına 
şeklinde eseceği 
tahmin ediliyor. 
Pazar günü, İstanbul, 
Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ, Çanakkale,

Balıkesir, İzmir, 
Manisa, Aydın, 
Muğla, Denizli ve 
Antalya'da sağanak 
ve gökgürültülü 
sağanak yağışların 
etkili ve sürekli 
olması bekleniyor. 
Lodosun batı 
kesimlerde kuvvetli 
olarak eseceği 
tahmin ediliyor. 
Pazartesi günü, 
İzmir, Manisa, 
Aydın, Muğla, 
Denizli, Antalya, 
Alanya ve Anamur 
çevrelerinde 
sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak yağışların 
etkili ve sürekli 
olması bekleniyor".

Açıklamada, 
lodosun güneybatı 
kesimlerde kuvvetli 
olarak eseceği 
belirtilirken, bekle
nen etkili ve sürekli 
sağanak yağışlarla 
batı bölgelerde 
kuvvetli ve kısa 
süreli fırtına 
şeklinde esecek 
lodosun neden 
olabileceği 
olumsuzluklara 
karşı (su baskını, 
taşkın, soba 
zehirlenmeleri ve 
deniz ulaşımında 
yaşanabilecek olum
suzluklar) vatan
daşların tedbirli 
olunması gerektiği 
vurgulandı

İstanbul Film Fesfivafil-16 Nisan tarihleri arasında
İstanbul Kültür ve 
Sanat Vakfı'nca 
(İKSV) düzenlenen 
25.. Uluslararası 
İstanbul Film Festi 
vali, bu yıl 1-16 
Nisan tarihleri 
arasında gerçek
leştirilecek.
25. Uluslararası 
İstanbul Film 
Festivali, Alain 
Delon, İsabetle 
Huppert ve Gerard 
Depardieu'nun da 
aralarında yer aldığı 
dünyaca ünlü sinema 
sanatçılarını ağır
layacak. Festivalin 
tanıtımı amacıyla The 
Marmara Oteli'nde 
düzenlenen basın 
toplantısında 
konuşan İKSV 
Başkanı Şakir 
Eczacıbaşı, 25. yılı 
kutlanan festivalin 
mutlu bir yıl 
yaşadığını söyledi. 
Bu yılın önemli bir 
özelliğinin de vakfın, 
Fransa Kültür 
Bakanlığı ve çeşitli 
kültür kurumlarıyla 
ortaklaşa gerçek
leştireceği "Fransız 
Baharı" etkinlik-

Sayfa 12

terinin film festi
valiyle başlaması 
olduğunu anlatan 
Eczacıbaşı, bu 
çerçevede yıl boyun
ca çeşitli etkinlikler 
gerçekleştireceklerini 
belirterek, 2009 
yılında da Fransa'da 
"Türkiye Baharı" 
düzenleyeceklerini 
anlattı. Eczacıbaşı, 
bu yıl Erden Kıral, 
Şener Şen ve Şerif 
Sezer'e "Onur 
Ödülleri" verileceğini 
de kaydetti. Fransız 
sinemasının unutul
maz jönü Alain De 
lon, 30 Mart Perşem 
be günü İstanbul'a 
geliyor. Sanatçıya, 31 
Mart Cuma akşamı 
yapılacak açılış 
galasında İKSV'nin 
"Yaşam Boyu Başarı

Ödülü" sunulacak. 
Fransa’nın en 
yetenekli kadın oyun
cularından Isabelle 
Huppert de festivalin 
açılış galasındaki 
konuklardan biri ola
cak. Huppert de 
galada "Sinema 
Onur Ödülü" alacak. 
Fransız sinemasının 
usta aktörü Gerard 
Depardieu da 14 
Nisan'da İstanbul'a 
gelerek, aynı gece 
yapılacak festivalin 
kapanış törenine 
katılacak. Depardieu, 
törende "Sinema 
Onur Ödülü" alacak. 
Öte yandan "Truva" 
filminde rol alan 
Diane Kruger ile eşi 
Guillaume Çanet de 
festivalin açılış 
galasına katılacak.

MÜHENDİSLİK ltd. şti

Buderus DOĞALGAZ 
KOMBİ

ISISAN

KAZAN

KALORİFER TESİSATI
KLİMA

Sebahattin DOKSANBİR

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ
HAVALANDIRMA
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

YETKİLİ BAYİİ

DOGALGAZ
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‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Terör örgütüne Gemlikle darbe
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Gemlik Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptıkları operasyonda, feshedilen DEHAP'ın eski İlçe 
Başkanlarından Ali M, Erdal H, Burak Y, Bedran S, Deniz C.M. ve Mecnun K. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, Ali M'ye ait olduğu öne 
sürülen bir adet Brovvning marka tabancanın yanı sıra İmrah'da tutuklu bulunan bölücü başı Abdullah Öcalan'ı övücü bildiriler ele geçti. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

13 Mart 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Internet polisi 
göreve başladı
Bilgisayar konusunda uzman 1 
başkomiser, 1 komiser ve 5 eleman 
olmak üzere toplam 7 kişilik büro 
ile internet ortamında gerçekleşen 
suçlar ve suçluları takibe alacak.

Haberi sayfa 5 de

CHP Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık, muhtarların, balıkçıların ve işçilerin sorunlarını dinledi

Orman köylüsü traşlamaya karşı
Kadri GÜLER
kadri_guler(Q)hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik Muhtarlar Derneği’ni ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık’a sorunlarını anlatan köy muhtarları, traşla- 
ma sisteminin köylülere fayda sağlamayacağını söylediler. 
Küçükaşık ve CHP’liler daha sonra Balıkçılar Derneği ve Liman- 
İş Sendikası’na da ziyaet ettiler.

Büyüyen köy...
Büyüyen bir köy görünümünde olan 

Gemlik’in sorunlar yumağı aşılamıyor.
Sorunlara hergün bir yenisi daha 

ekleniyor.
İlçenin artan nüfus ve ekonomisine 

karşın, sağlıksız kentleşmesi, darda 
olan ekonomisinin yanında, trafik gibi 
çözümü zor olan ve hergün daha da 
artan sorunları ekleniyor.

Yılda ortalama 4 binin üzerinde 
aracın ilçe trafiğine katıldığını 
düşünürseniz, birkaç yıl sonra araçları 
koyacak yer bulmada büyük sorunlarla 
karşı karşıya kalacağımız bugünden 
belli.

Peki buna ne gibi çözümler üretiliyor.
Benim gördüğüm kadarıyla çözüm 

üretilmediği için çözümsüzlük gün 
geçtikçe artıyor.

İlçedeki az sayıdaki trafik görevlisi, 
ana yollardaki trafiği düzene sokmak 
için çabalayıp duruyor.

Balıkçıların sorunları azmış gibi bir 
de hal sorunu çıktı karşılarına..

İşsizlik sokaklarda kol geziyor.
Üniversite biriten gençler iş bulabil

menin derdindeler..
İş bulanlar ise, iş güvencesinin 

olmayışından her an kapı önüne bırakıl
ma endişesindeler..

Gençler ise tesis yokluğundan kafe 
ve kahvehane köşelerinde sigara 
dumanı soluyorlar.

Sorunlara bir tek çözüm gösterin 
bana.

Gemlik köylükten ne zaman kurtula
cak bilemiyorum.

Orman köylüsüne bal
talık olarak verilen 
kesim hakkının şifai 
olarak traşlamaya 
dönüştürüldüğünü 
söyleyen köy muhtar
ları, CHP Bursa mil- 
litvekili Mehmet 
Küçükaşık’a 
yakındılar.
İlçemizi ziyaret eden 
Küçükaşık, muhtarlar
dan sonra Balıkçıları 
da ziyaret etti.
Balıkçılar da Balık 
Hali’nin Gemlik’te 
yapılmasını istediler.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün haberi 

sayfa 3’de

Kumla Belediyespor 
aradığını bulamadı: 3-1

Kumla Belediyespor, kendi sahasında güçlü 
rakibi Makospor ile yaptığı karşılaşmadan 
3-1 yenik ayrıldı. Haberi sayfa 12’de

Gümüşhane'de kuş gribi şüphesiyle 
aynı aileden 9, 11, 12, 15, 17, ve 60 
yaşlarındaki altı kişi Gümüşhane Devlet 
Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 8’de

Gerçek te kira beyanına takip
Mükelleflerin büyük bölümünün işyeri 
kira gelirlerini doğru beyan etmediklerini 
tespit edildi. Kayseri Vergi Dairesi 
Başkanı İlhan Yıldız, işyerlerini tek tek 
ziyaret ediyor. Haberi sayfa 8 de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
hotmail.com
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GÜNLÜK SYYASY GAZETE

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Bölücü örgüt propagandası yapmak, örgüte yardım ve yataklık suçlarından 6 kişi gözaltına alındı

Yolsuzluk (2)

Terör örgütüne Gemlik’te darbe
Yolsuzluk çok çeşitli.., Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, 

sahtecilik, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, nüfus 
ticareti, usulsüz atama ve tayin, haksız kazanç, haksız 
rekabet, kaçakçılık, kayırmacılık, batık kredi, kayıt dışı 
para, uluslararası şirketler tarafından komisyon adı altın
da ödenen komisyonlar, hukuk dışı bağışlar, spekilas 
yon, maniplasyon.

Yolsuzluğun bir çeşidi ve en önemlisi olan rüşvet; Bir 
kamu görevlisinin konumunu kötüye kullanarak, yap
ması gereken bir işi yapmamak yada yapmaması 
gereken bir işi yapmak için kendisine yada başkalarına 
para, hediye veya başka bir ad altında menfaat sağla
masıdır. En az iki yada daha çok kişi vardır.

Yolsuzluk toplumu ve yurttaşları da ciddi biçimde et 
kiliyor.

Nasıl?
Ydlsuzluk ülkede yoksulluğa, açlığa ve sefalete tyÇÎ 

açmıştır.
Sosyal adalet temelden sarsılmıştır.
Ekonomide haksız rekabete yol açmıştır.
Milli gelirin daha az kişinin elinde toplanmasına, 

zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmasına ve 
adeta orta sınıfın yok olmasına neden olmuştur.

İşsizlik, pahalılık ve suçluluk oranında önemli artışlar 
olmuştur.

Ulusal bağımsızlığımız ve üniter devlet yapımızı tehdit 
ve tehlike altında bırakılmış ve demokratik rejime güven 
sarsılmıştır.

Demokratik kurumlara ve hukuk sistemine karşı 
inançsızlık ve güvensizlik meydana gelmiştir.

Devletin vatandaşa, Vatandaşın devlete ve ayrıca 
vatandaşın birbirine güveni kaybolmuştur.

Ayrıca yabancı devletlerin ve uluslar arası kurum ve 
kuruluşların ülkemize güveni kalmamıştır.

Yabancı sermaye ülkemizden kaçmış ve dış yatırımlar 
bir daha gelmemiştir.

Toplumun sağlığı bozulmuş, halk bireysel kimlik 
bunalımına girmiştir. İntiharlar artmış, bireysel saldırılar, 
kâp-kaçlar artmıştır.

Halkın psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkları artmış, 
ahlaki değerler erozyona uğramıştır.

Siyaset ve siyasetçiye güven sarsılmış, halk siyaset
ten soğumuş, toplum yeni siyaset ve siyasetçi arayışları
na girmiştir.

Geçmiş yıllarda hayali ihracat ve yolsuzluk komisyon
larında yer alanların, meclis dışında kalması siyasete 
olan güveni derinden sarsmıştır.

Yabancı kurum ve kuruluşlar iç işlerimize karışır hale 
gelmiş, neredeyse bürokrasideki atamalara müdahale 
eder duruma gelmiştir.

Yolsuzluğun başımıza açtığı işler çok ciddi boyutlar
da..

Örneğin: Son 20 yılda yolsuzluk, rüşvet, kara para ve 
diğer yasa dışı yollarla ülkenin kayıp ettiği paranın mik
tarı bu günkü GSMH’ya yani 200 milyar dolara eşittir.

Her yıl ülkemize girmesi gereken ortalama 1.8 milyar 
dolar dış yatırım artık gelmemektedir.

Uluslar arası finans kuruluşlarının, ülkemize açmış 
olduğu ticari kredilerde sadece 2001 yılının ilk 
çeyreğinde 3.7 milyar dolar azalma olmuş, ayrıca kredi
lerin vadesi kısalmıştır.

Yurtdışına kaçan para miktarının 40-50 milyar dolar 
olduğu tahmin edilmektedir.

Halkın güvensizlik nedeniyle ekonomiye aktarmadığı 
ve yastık altında tuttuğu para miktarının 70-80 milyar 
dolar olduğu ifade edilmektedir.

Dünya Bankasının bir raporunda, her yıl kamu 
ihaleleri yoluyla 5 milyar doların üzerindeki bir paranın, 
politikacılar ve bürokratların şahsi hesabına yattığı belir
tilmektedir.

Türkiye’nin üçte birinden daha fazlası yani 25 milyon 
vatandaş yoksulluk sınırında ayda 72 milyon lira ile 
geçinmeye çalışmaktadır.

Yolsuzluklardan kaynaklanan kamu açığını kapatmak 
için IMF ve Dünya Bankasına en fazla borçlu ülke haline 
gelmişiz.

Rekabet gücü en kötü 10 ülke arasında 6. sıradayız.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi ekip
lerinin Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ile ortaklaşa 
yaptıkları operasyonda, 
feshedilen DEHAP'ın eski 
ilçe başkanlarından Ali 
M, Erdal H, Burak Y, 
Bedran S, Deniz C.M. 
ve Mecnun K. 
gözaltına alındı.
Şahısların evlerinde 
yapılan aramalarda, 
Ali M'ye ait olduğu öne 
syrülen bir adet 
Browning marka taban
canın yanı sıra İmralı'da 
tutuklu bulunan bölüciî 
başı Abdullah Öcalân'ı 
övücü bildiriler, PKK 
örgütüne yönelik propa

ganda niteliğindeki 
yayınlar, 80 dolayında 
CD, örgütsel dokümanlar, 
kod isimler ve eylem 
planını içeren bir şemay
la beraber bazı bildiriler» 
ve krokiler ele geçirildi. 
Operasyonda ayrıca bir 
bilgisayara el konuldu. 
ÖCALAN'LA İLGİLİ 
İMZA KAMPANYASI 
Terör örgütü PKK'ya 
yardım ve yataklıktan 
gözaltına alınan 
şahısların Gemlik'te 
"Abdullah Öcalan'ı 
siyasi iradem olarak 
kabul ediyorum" 
adlı imza kampanyası 
başlattıkları ve 
kampanyayı başlattıkları 
akşam da gözaltına 
alındığı öğrenildi.
Gemlik Emniyet

Müdürlüğü'nde 
gözaltına alınan 
Ali M, Erdal H, 
Burak Y, Bedran S, 
Deniz C.M. 
ve Mecnun K'nin 
susma haklarını 
kullandıkları ve ifade 
vermedikleri öğrenildi. 
Bölücü örgüt propagan
dası yapmak, örgüte 
yardım ve yataklık 
suçlarının yanı sıra 
ruhsatsız silah 
bulundurmak suçundan 
gözaltına alınan 
DEHAP'lılar, önceki 
gün öğleden sonra 
sağlık kontrollerinin 
yapılmasının 
ardından İstanbul'daki 
genişletilmiş ağır 
ceza mahkemelerine 
sevk edildiler.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka* 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

* İŞ HANI •

ABONE OLDUNUZ MU?□öEB ABONE OLUN 
okuyun okutun

MAKİNA BAKIM DEPARTMANINA
2 Yıllık MYO veya Teknik Lise Mezunu 
İş tecrübesi olan 
Askerliğini yapmış

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ELEKTRİKÇİ 

SOĞUTMACI
MAKİNE TEKNİKERİ ALINACAKTIR.

Adayların fotoğraflı başvuru cv’lerini 
0.224 587 78 25 numaralı faxa veya 

namsalgida@superonline.com internet 
adresine göndermeleri rica olunur. 
Fax veya e-mail gönderemeyenler 

0.224 587 78 20 numaralı telefondan ran- 
devü alabilirler. Başvurular gizli kalacaktır.*

mailto:namsalgida@superonline.com
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CHP Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık Gemlik’te dert dinledi 

Orman köyleri 
traşlamaya karşı 

Gemlik Muhtarlar Derneği’ni ziyaret eden CHP Bursa 
Milletvekili Mehmet Küçükaşık’a sorunlarını anlatan köy 
muhtarları, traşlama sisteminin köylülere fayda sağlamaya
cağını söylediler. Küçükaşık ve CHP’liler daha sonra Balıkçılar 
Derneği ve Liman-İş Sendikası na da ziyarette bulundular.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

20 yıl önce orman 
köylerine uygulanan 
baltalık hakkının şifai 
olarak verilen talimat
la traşlama sistemine 
geçilmesine orman 
köyleri karşı çıkıyor. 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği’ne ziyarette 
bulunan CHP 
Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık’a 
sorunu anlatan 
köy muhtarları 
yeni sistemin 
köylülere fayda 
getirmeyeceğini 
söylediler.
CHP Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık'lâ 
birlikte İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
Muhtarlar Derneği’ne 
yapılan ziyarette 
Dernek Başkanı 
İdris Kurt, yapılacak 
yeni uygulamayla 
meclis tarafından 
orman köylüsüne 
verilen hakkın 
şifai olarak geri 
alındığını söyledi. 
ÖZEL ORMAN 
YARATILIYOR 
Bir süre önce 
Adapazarı, Bolu, 
Bursa, Zonguldak, 
Kastamonu ve 
Sinop Orman 
Bölge Müdürlüğü 
yetkililerinin katıldığı 
toplantıda Orman 
Genel Müdürü 
Osman Kahveci 
tarafından Baltalık 
Ormanlarda ve 
çökmüş ormanlarda 
yapılacak uygulama 
Ne ilgili verilen 
şifai talimatlarla 
ilgili bilgiler veren 
Küçükaşık, 
hükürfıetin özel 
orman yaratmak iste
diğini belirterek,

i • "Başta kağıt sektörü

Küçükaşık, "Şifai 
olarak yapılacak 
uygulamanın 
kaldırılması için 
orman kooperatifleri 
yada köylüler tarafın
dan Danıştay'a dava 
açılabilir. Bursa 
her zaman öldüğü 
gibi bu işte de 
pilot bölge olarak 
ullanılıyor. Eğer 
Bursa ve çevresinde 
uygulama iyi 
olursa tüm 
yurda yayılıyor. 
Meclis kararıyla 
verilen baltalık 
alanların şifai 
olarak traşlamaya 
dönüşmesi 
Danıştay'a açılacak 
dava ile kaldırılabilir" 
şeklinde konuştu. 
BALIKÇILARDA 
DERTLİ 
CHP Bursa 
Milletvekili Mehmet

Küçükaşık, daha 
sonra Balıkçılar 
Derneği’ni 
ziyaret ederek 
sorunlarını dinledi. 
Gemlik Balık 
Hali'nin Büyükşehir'e 
taşınacak olmasının 
Gemlikli balıkçı 
esnafını zor duruma 
düşüreceğini 
anlatan dernek 
üyeleri konunun 
iyice araştırılmadan 
karar verilmemesini 
istediler.
AB uyum yasaları 
içinde uygulanmaya 
başlanacak avlanma 
konusunda da 
Küçükaşık’a 
düşüncelerini 
aktaran balıkçılar 
uygulanmakta olan 
yas.aların kendilerine 
tam olarak aktarıl
madığından 
yakındılar.

LİMAN-İŞ’TE 
İŞÇİLER TEDİRGİN 
Öte yandan Gemlik'te 
işçilere yönelik 
çalışan tek sendika 
şubesi olan 
Liman-İş'i ziyaret 
eden CHP’liler 
burada sendika tem
silcisi Ertâç Öktem ve 
işçilerle görüştü. 
Son zamanlarda 
sendikal faaliyetlere 
karıştıkları gerekçe
siyle işlerinden 
çıkarılan işçilerin 
mahkemeleri kazan
malarına rağmen 
işlerine alınmadıkları 
için mağdur oldukları 
anlatılan toplantıda 
sendikalarını ziyaret 
eden tüm siyasilerin 
söz vermelerine 
rağmen somut bir 
yardımlarının 
olmadığı anlatıldı.

Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Yazı YO RUM

Ne biçim direnişçi bunlar ?..
Hepinizin aklından geçtiği halde, din 

kisvesi altında yapıldığı, sanki Irak’ın kurtu
luşu için yapıldığını zannı ile iyimser bak
tığımız olaylar tamamen şekil değiştirerek 
Irak’ın parçalanmasına doğru gittiğini en 
akılsızlarımız dahi görüyordur...

Hemen her gün, (sözde) Irak’lı direnişçiler, 
kendi vatandaşı olan, aynı dili konuşan, aynı 
dini paylaşan sivilleri, çocukları, kadınları 
acımasızca katlediyor.

Sokakta oynayan bir çocuğun öldürülme
si Amerikan istilasına karşı nasıl bir tepkinin 
sonucudur ki bu kadar acımasızca yapılıyor.

Bu işler Amerikan ordusunu nasıl yolun
dan çevirir?

Anlamak mümkün değil...
Kendilerine direnişçi diyen bu katiller, 

Amerikalıların Yahu çoluk, çocuk, ihtiyar, 
■ kadın, erkek öldürülen bu Araplara yazık 
oluyor diyerek, insafa gelip tası tarağı topla- . 
yarak Irak’tan ayrılacağını mı sanıyorlar ?

Peki... Bu akılsız, gaddar adamlar ne 
umuyorlar ?

Bu yazımın yayınlandığı gün, Bağdat’ta 
gene intihar bombaları patladı, kaldırımlar 
cesetlerle dolu.

Buradan baktığınızda Sünniler Şiileri, 
Şiiler KürtleYi, Kürtler Türkmenleri, öldürüyor

I gibi görünmüyor, böyle diyen de yok...
Ama birileri var ki. direnişçi adı altında 

çok gaddarca davranıyor kısmet de kim 
varsa, oradan o saatte kim geçiyorsa 
öldürüyor..

Ölenler arasında kendileri de olmak üzere 
bombayı patlatıyor.. .

Sayın okurlar bir düşünün bu durum 
terörden, katliamdan beter, olsa olsa toplu 
intihar diyebilirsiniz.

Toplumsal cinnette derseniz olabilir....
Bir Iraklı diyor ki; “herkes Amerika’ya 

kızdığı için kimse direnişçilerin bu cinayet
lerini eleştirmiyor. Iraklı memnun...

“Amerika’ya karşı olan her şey mubahtır” 
anlayışı geçerli oluyor..

Televizyonlarda seyrettik; beyaz 
maşlahlar içinde, kerevetler üzerine otur
muş, birlikte dua eden Arap çocuklar salla
narak intihar bombacılığına şartlandırılıyor
lar. (Sonradan uyuşturucuya da alıştırılıyor
lar.)

Onlardan beklenen mümkün olduğunca 
insan öldürerek, Amerikalıları ürkütüp etkile-,

I mek, korkutup kaçırmak gibi basit-yanlış bir 
düşüncenin zavallı piyonları olarak göste 
ril iyorlar..

Uzaktan kumandalı mayınlarla asker 
öldüreceksin, bu arada senin vatandaşların
da ölecek, peki ölen askerlerin (Amerika ) 
arkadaşları da ilk fırsatta seni öldürecek, 
böyle mücadele ancak akılsız Araplar yapar..

Etnik gerekçelerle adam öldürerek, düzen
siz, fikirsiz, saçma sapan işlerle zafer 
kazanan ülke var mı ?

Siyasi ihtiraslarına yem olmaktan kurtul
mak, bir liderle beraber savaşmak, ülküleri 
olmak, ne yapmak istediğini dünyaya duyur
mak, onlarında desteği ile planlı-programlı 
bir savaş yürütmek gerekir...

Arap’ın yaptığı bu kadar olur... Bizi Birinci 
Dünya savaşında arkamızdan vuranlar 
(İraklılar- Filistinliler) bunun vebalini bir 
asırdır çekiyorlar, daha da çekecekler. O 
çöllerde binlerce temiz Anadolu halkının 
genç çocuklarının arkadan vurularak akan 
kanları var.

Bizler unuttuk görünüyoruz ,ama Allah’ın 
adaleti unutmaz..’. Benim babamı da Kütil 
amara’da (Irak) vuran Araplara, onun oğlu 
olarak oh olsun, başınız beladan çıkmasın

I diyorum. (Yaşıma - başıma yakışmasa da)

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Mehmet Akif Ersoy anılıyor Zeytin ağaçları su altında
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklal Marşı'mızın 
12 Mart 1921 günü 
büyük çoğunlukla 
kabul edilerek Türk 
ulusuna armağan 
edilmesine öncülük 
eden M. Akif Ersoy 
rahmetle anılıyor. 
AK Parti Gemlik İlçe 
Gençlik Kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, yaptığı yazılı 
açıklamada İstiklal 
Marşı'nın günümüze 
uzanan serüveni 
hakkında bilgiler 
verdi.
Bağımsız bir ulusun 
milli simgeleri 
olduğunun altınr 
çizen Yılmaz, bun
ların vatan toprakları, 
bayrak ve milli marş 
olduğunu hatırlatarak 
"Bizim ulusumuzun 
marşı da İstiklal 
Marşı'dır. İlk defa 
2. Mahmut kendi 
adına bir marş 
yaptırmıştır" dedi. 
Kurtuluş savaşı 
döneminde düşmana

karşı ulusal heyecanı 
canlı tutmak, ulusal 
azmi ve inancı dirilte
cek, koruyacak bir 
marşa ihtiyaç 
öldüğünün dile 
getirildiğini söyleyen 
Yılmaz, "İstiklal 
Marşının tespiti için 
komisyon kurularak 
yarışma açılır.
Yarışmada 734 şiir 
heyete sunulur fakat 
yetersiz bulunur.
Milli eğitim bakanı 
Hamdullah Suphi 
Tanrıöver, ödül 
olmadığı için yarış
maya katılmayan M. 
Akif Ersoy'u ödül 
verilmeyeceği ve şiir 

yarışması konusunda 
Balıkesir Milletvekili 
Haşan Basri beyle 
ikna ederler. Bunun 
üzerine M. Akif 
Ersoy, İstiklal Marşını 
48 saatte yazıp imza
sız olarak komisyona 
gönderir. Bakan 
Tanrıöver daha önce 
seçilen 6 şiirle birlik
te bu şiiri de komu
tanların bilgisine 
sunar. Komutanlar 
kısa sürede sonucu 
belirler. M. Akif 
Ersoy'un yazmış 
olduğu şiiri birinci 
seçer. M. Kemal 
Atatürk'ün başkan
lığındaki TBMM'de 

1 Mart 1921 günü 2: 
oturumda Hamdullah 
Suphi Tanrıöver 
kürsüden şiiri 
alkışlar arasında 
okur. Şiirle ilgili 
konuşma ve değer
lendirmeler oylama 
ile 12 Mart 1921 günü 
öğleden sonra 
yapılarak büyük 
çoğunlukla kabul 
edildi. Resmen 
kabul edilen İstiklal 
Marşını M. Akif Ersoy 
ulusumuza 
armağan etmiştir. 
1930 yılına kadar 
Marşımız çeşitli 
bestelerle söylendi. 
Karışıklığı önlemek 
için 1930’da 
Cumhurbaşkanlığı 
Orkestra Şefi Osman 
Zeki Üngör'ün beste
si Edgar Manas ve 
İhsan Servet 
Künçe'nin yeniden 
düzenlemesiyle kabul 
edilen İstiklal Marşını 
bizlere armağan eden 
M. Akif Ersoy'u bu 
önemli günde rahme
tle anıyoruz" dedi.

Kenti etkisi altına 
alan yağışlı hava, 
Orhangazi'de zeytin 
ağaçlarını vurdu. 
Bir süre önce 
ilçede oluşan kar 
tabakasının erime
siyle Çeltikçi 
Köyü'ndeki tarlalarda 
su birikintileri 
oluşurken, özellikle 
zeytin ağaçlarının

Çiftçi aidat ödeyemiyor
Inegorde bağlı 
oldukları tarımsal 
kooperatife aidat
larını ödeyemez 
durujna gelen çiftçi, 
borcuna karşılık 
senet vererek 
üyeliğini 
sürdürebiliyor. 
İnegöl'de faaliyet 
gösteren tarımsal 
kuruluşların aylık 
olağan toplantısı, 
az sayıda çiftçinin 
katılımıyla İlçe 
Ziraat Odası Toplantı 
Salonu'nda 
gerçekleştirildi. 
Birliklerin son 
durumları ve sorun

zarar gördüğü 
gözlendi.
Orhangazi-Gemlik 
karayolu çevresinde
ki tarlalarda 
yaklaşık 1 metreyi 
bulan su seviyesi 
görünleri hayrete 
düşürürken, çiftçiler 
de suyu başka yere 
taşımanın çaresini 
arıyor.

ların masaya 
yatırıldığı 5 maddelik 
toplantıda gündemi 
çiftçilerin üyelik 
aidatları oluşturdu. 
Meyve Üreticileri : 
Birliği Başkanı 
Recep Doğan, bir
liğin çalışmaları 
hakkında yaptığı 
konuşmada, odanın 
en önemli sıkıntısının 
üyelik aidatlarının 
ödenmemesi 
olduğunu söyledi. 
Üyelerin aidatları 
ödeyemez durumda 
olduğunu belirten ve 
sorunu senet alarak 
çözdüklerini söyledi.

M GÖZÜNÜZ AVDIN!
UVHOLLAISD -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .—-— 

ÜNVER TRRKTÖRden
5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ

KAMPANYALAR 
DEVAM ETMEKTEDİR.

GELİN 
GÖRÜŞELİM.

ÜNVER TRAKTÖR
W NEW HOLLAND TRAKMAK 

l\EWHOLLfll\D GEMLİK /ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
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INCOLL Hediyelik Eşya açıldı
Seyfettin ŞEKERSpZ
Bayanların büyük 
ilgisini çeken 
ahşap hediyelik 
eşya iş yeri açıldı. 
Atatürk Kordonunda 
Seda Üren'in açtığı 
MDF Obje Ahşap 
Hediyelik ve Mutfak 
grubu ürünleri 
Gemliklilerin 
hizmetine açıldı. 
Merkezi İnegöl'de 
bulunan ve Gemlik'te 
üçüncü şubesini açın 
İNCOLL hediyelik 
eşya dükkanında 
her tür ahşap el işi

ürünleri satılıyor. 
Dostlarınıza yada 
gideceğiniz ziyaret 
lerde hediye olarak

II I I

TRAKTÖR LASTİKLERİNDE KAMPANYA!

TRAKTÖR 
LASTİKLERİNİZİ 

SİMDİ ALIN 
AĞUSTOS’TA

ÖDEYİN - - - - - - - e
OZKAYA OTOMOTİV

GEMİKSAYİ-----
Körfez Baytaş Sitesi Altı. GEMLİK

götürülecek ürünlerin 
satıldığı dükkan-*' 
Gemlik'te büyük 
ihtiyacı karşılayacak.

oynadığı 2 perdelik 
Bekçi oyununun yazarı 
Muzaffer İzgü. 
Komedi türündeki 
2 perdelik oyunun 
yönetmenliğini Burhan 
Akçin yaparken
7 kişiden oluşan Kocaeli 
Bölge tiyatrosu ekibi 
izleyenleri kahkahaya 
boğdular.
Bir bekçi ve yaşadığı 
komik olayların anlatıldığı 
oyunu izlemek için gelenlerin 
salonu doldurmaları
Gemlik'in sosyal etkinliklere ne 
kadar ihtiyacı olduğunu da 
göstermiş oldu.

'Gemlik Körfez1 internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Akraba kavgasında 
kan aktı: 2 yaralı

Ecel işyerinde yakaladı

İnegöl'de akraba 
oldukları öğrenilen 
taraflar arasında 
alacak verecek 
meselesi yüzünden 
çıkan kavgada, 
iki kişi bıçakla 
ağır yaralandı.
İnegöl polisinden 
alınan bilgiye göre, 
olay, Adnan B'nin 
Kasım Efendi 
Caddesi'ndeki tele
foncu dükkanında 
yaşandı. İddialara 
göre, işyeri sahibiyle 
akraba oldukları 
öğrenilen Ali Alper 
ve Cebrail Nayar ile 
o sırada dükkânda 
bulunan İbrahim Y. 
ve Mesut Y. arasında 
alacak verecek 
meselesi yüzünden 
tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine 
İbrahim Y ve Mesut 
Y, Ali Alper ve 
Cebrail Nayar'ı 
bıçaklayarak olay 
yerinden kaçtı. Ağır 

yaralanan Alper ve 
Nayar, İnegöl Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alınırken, olay
la ilgili soruşturma 
başlatan polis ekip
leri, İbrahim Y. Mesut 
Y. ve Adnan B.'yi 
kısa süre içerisinde 
yakalamayı başardı. 
Hükümet Konağı'nın 
arka sokağındaki 
uygulamada, plaka 
sız bir otomobilde 
yakalanan şüphe 
liler, ifadelerine 
başvurulmak üzere 
emniyete götürüldü. 
Bu arada, göğsüne 
aldığı bıçak 
darbeleri ile ağır 
yaralı halde 
ameliyata alınan 
Cebrail Nayır'ın 
hayati tehlikesinin 
devam ettiği bildiril
di. Âli Alper'in sağlık 
durumunun ise 
iyiye gittiği belirtildi. 
Olayla ilgili polis 
soruşturması 
sürüyor. BHA

Kültürpark'ta işlettiği 
büfeyi açmaya giden 
esnaf, işyerine 
birkaç adım kala 
kalp krizi geçirdi. 
Sağlık ekibinin olay 
yerine gelerek son 
bir umutla müdahale 
ettiği esnaf, yaşama 
döndürülemedi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
üzücü olay, 
Büyükşehir 
Belediyesi Reşat 
Oyal Kültürparkı'nda 
meydana geldi.
61 yaşındaki Nusret 
Cantürk, sabah 
erken saatlerde 
Şükraniye Mahalle 
si'ndeki evinden çık
tıktan sonra işlettiği 
büfeye gitti. Ancak 
talihsiz adam işyer
ine birkaç adım kala 
kalp krizi geçirdi ve 
yere yığıldı.
Bu sırada olay 
yerinden geçen bir 
vatandaşın durumu 
155'e bildirmesi 
üzerine, bölgeye 
ambülans ve polis 

ekibi sevk edildi. 
Sağlık ekibi talihsiz 
adamı yaşama 
döndürebilmek 
için hemen kalp 
masajı yaptı.
Ardından Cantürk'e 
elektroşok uyguladı. 
Ancak gösterilen 
tüm çabalar Nusret 
Cantürk'ü yaşama 
döndürmeye 
yetmedi.
Nusret Cantürk'ün 
sabah geldiği 
işyerinin kapısını 
açmak üzereyken 
fenalaştığı ve orada 
bulunan bir tabu
renin üzerine otur
mak istediği sırada 
kriz geçirdiği ve 
öldüğü anlaşıldı. 
Ölüm olayının ardın
dan polis ekipleri 
tarafından ulaşılan 
Cantürk'ün yakınları 
sinir krizleri 
geçirdi. Daha 
sonra Nusret 
Cantürk'ün cesedi 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatı 
ile Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı.

Tijlı {ili ölüm ■
Mudanya'da kömür 
sobasından sızan 
karbonmonoksit gazı 
can aldı. Sobayı 
söndürmeden 
uykuya dalan yaşlı 
çifti, yaşamını yitirdi. 
Güzelyalı Beldesi 
Yalı Mahallesi 
Güneş 
Apartmam'nda 
oturan Şerif(71)- 
Mükerrem Tura(61) 
çifti, sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazının kurbanı 
pldul. Mudanya 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
çiftin Bursa'da otu
ran oğlu Mesut Tura, 
iki gündür haber 
alamadığı anne ve 
babasını saat 
20.00 sıralarında 
ziyaret etti.
Kapı açılmayınca, 
anahtarını kullanarak 
eve giren Mesut 
Tura, anne ve 
babasını baygın

halde buldu.
Evdeki ağır havayı 
da fark eden Tura, 
hemen 112 Acil 
Servis'ten yardım 
istedi. Kısa sürede 
çiftin oturduğu 
eve gelen 112 Acil 
Servis ekibi, Şerif 
Tura'nın yaşamını 
yitirdiğini belir
lerken, komaya 
giren Mükerrem 
Tura'yı ambulansla 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Buradaki ilk 
müdahalesinin 
ardından Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edilen talihsiz 
kadın, kurtarılamadı. 
Çiftin evdeki kömür 
sobasından sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlen 
dikleri anlaşılırken, 
Mudanya 
Cumhuriyet Savcısı 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve
EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & €l İlanı & Broşür

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Kotolog basımı

Körfez Ofset
MATBAACI LIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Zorunlu hizmet iptal olacak mı?
Anayasa 
Mahkemesi, 
doktorlara 
zorunlu 
hizmet getiren 
yasanın bazı 
hükümlerinin 
iptali ve yürür
lüğünün dur
durulması 
istemini yarın 
esastan 
görüşecek. 
Türk Tabipleri 
Birliği, 12 Eylül 
2005 tarihli 
"devlet hizmeti 
yükümlülüğü" 
konulu 
Başbakanlık 
genelgesinin 
iptali ve yürüt
menin durdu
rulması 
istemiyle

Danıştay'da 
dava açmış ve 
Danıştay 5. 
Dairesi, söz 
konusu 
genelgenin 
yürütmesini 
durdurmuştu. 
Daire, bu 
genelgenin 
dayanağı olan 
5371 sayılı 

yasa ile 
değiştirilen 
3359 sayılı 
Sağlık 
Hizmetleri 
Temel 
Kanunu'nun 
bazı hüküm
lerinin iptali ve 
yürürlüğünün 
durdurulması 
istemiyle

Anayasa 
Mahkemesi'ne 
başvurma 
kararı almıştı. 
Yüksek 
Mahkeme, 
Danıştay'ın bu 
İstemini yarın 
esastan 
görüşerek 
karara 
bağlayacak.

Bu sezon hamsi ihraç edilemedi .. ..  .......1 ...... .........
Son yolların en 
kıt hamsi 
sezonunun 
yaşandığı 
Karadeniz'den 
bu yıl hamsi 
ihraç edileme
di. Sezon 
boyunca 
oldukça az 
çıkan 
Karadeniz 
hamsisi, 
balıkçılar 
dışında, balık 
sanayiini de 
olumsuz yönde 
etkiledi. 
Sinop'un 
Güzelceçay 
mevkiinde 
bulunan 
toplam 5 
fabrika, sezon 
boyunca siftah 
yapamadı. 
Sezonun bol 
geçeceği

umuduyla 
yapılan 
yatırımlar ise 
bir yıl sonrası 
için beklemeye 
alındı. Her yıl 
tonlarca şok- 
lanmış hamsiyi 
başta Amerika 
ve Avrupa 
ülkeleri olmak 
üzere çok 
sayıda ülkeye 
ihraç eden 
Can Kardeşler 
Su Ürünleri ve 
Ticaret A.Ş. 

tarafından 
bu yıl ihracat 
gerçekleş 
tirilemedi. 
Geçtiğimiz 
yıl 16 bin ton 
hamsi ihraç 
eden fabrika 
için alınan 
15 adet sıfır 
kamyon ise . 
fabrika önünde 
bekletiliyor. 
Firma Müdürü 
Haşan Arat, 
bü yıl hamsinin 
çıkmaması 

sebebiyle 
hiçbir çalışma 
yapamadık
larını söyledi. 
Arat, "Sezonun 
bol geçeceği 
ümidiyle 15 
kamyon aldık, 
daha siftah 
etmedik. Biz 
kalibre yap
tığımız 
hamsileri 
Amerika ve 
Avrupa ülkele 
rine gönderi 
yorduk. Geri 
kalanını ise un 
ve balık yağı 
yaparak 
iç piyasa.da 
tüketiyorduk. 
Bu yıl sadece 
kamyonlar için 
yaptığımız 
yatırım 2 
milyon YTL" 
dedi.

Wa;ıl<: 'Derviş, hiz çıkarmaya ni'
Anadolu Sanayici 

ve İşadamları 
Derneği'ni 
(ANASIAD) ziyaret 
eden CHP Bursa 

*■ •*’ Milletvekili Mehmet 
;/Küçükâşık, kur _zr- 
. politikasına ilişkin 

ı açildamaları 
. nedeniyle eleştirdiği 
i Kemal Derviş'in asıl 
l amacının Türkiye'de 
Ş bir ekonomik kriz 

. I çıkarmak olduğunu 
ı öne sürdü.
: CHP Milletvekili 

Mehmet Küçükaşık, 
I ANASİAD Genel 

Merkezi'ni ziyaret 
। etti. Genel Başkan 
' Eyüp Kutlucan ve 

ANASİAD yönetim 
ı kurulu üyeleriyle 
i görüşen Milletvekili 
ı Küçükaşık, ülke 

.| ekonomisinin şaha 
kalkabilmesi için 
sanayici ve.

I işadamlarının 
sorunlarına çözüm 
bulunması gerek
tiğini ifade etti. 
Özelleştirme ve 
yabancı sermaye 
konusunda izlenen 

* politikaların, 
ülke menfaatine 
olmadığını iddia

* eden Küçükaşık, 
"Bugün Türkiye'nin 
bazı bölgelerinde 
hala kamu yatırım
larına ihtiyaç duyul
duğu bir gerçektir. 
Bununla birlikte 
stratejik önemi 
bulunan KIT'lerin 

satışında ise 
inisiyatitelden 
bırakılmıştır. Tüm 
bunların yanı sıra 
yabancı sermaye 
sadece mevcut olan 
fabrikaî..:Tsatın 
almaktadır. Yani 
yeni yatırımlar ve 
yeni istihdam alan
larının açılmasına 
yönelik yabancı 
yatırım bulunma
maktadır" dedi.
Yerli sanayicinin ise 
uluslararası pazar
da elini daha da 
güçlendirilmek ve 
istihdam alanları 
yaratmak için 
çırpındığına işaret 
eden Küçükaşık, 
şunları kaydetti: 
"Bugün ekonomide
ki gelişmeler pek 
tatminkar değildir. 
Örneğin tekstil 
sektörünün sıkın
tıları ortadadır. 
Ancak hükümet, 
KDV indirimiyle 
sektörün sorun
larının çözdüğünü 
düşünüyor. Tabi ki 
burada Ingiltere 
örneğinde olduğu 
gibi tekstilde 
markaların yaratıl
ması gerekmektedir. 
Ancak sadece tek
stil değil, yerli 
sermaye, pahalı 
enerjiden yakınıyor, 
işçilik maliyetlerinin 
ağırlığından 
yakınıyor ve ara 
malların yüksek 

fiyatından yakınıyor. 
Bu konuda piyasayı 
rahatlatacak 
önlemler ve tedbir
ler alınmalıdır " 
Kur konusundaki 
görüşlerini de aç.ya
layan Küçükaşık. 
YTL'nin aşırı 
değer kazandığını, 
ancak bu durumun 
ülkede ekonomik 
kriz yaratmak için 
kullanılamayacağını 
dile getirdi. Özellik
le BM Kalkınma 
Programı(UNDP) 
Başkanı Kemal 
Derviş'in bu 
yöndeki açıkla
malarını eleştiren 
Küçükaşık, 
"Sayın Derviş işi 
gücü bırakıp sırf bir 
ekonomik kriz 
yaratmak için 
Türkiye'ye geldi ve 
YTL konusunda 
açıklamalar yaptı. 
Kemal Derviş'ih 
yaklaşımı oldukça 
düşündürücü" dedi. 
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getiren ANASİAD 
Başkanı Eyüp 
Kutlucan ise, bir 
işadamı örgütü 
olarak siyaseti pn<i 
tikacılara bıraktık
larını ifade etti. 
İş dünyasının 
piyasanın 
gelişmesinin 
önündeki engellerin 
kaldırılmasını iste
diğini dile getiren

Kutlucan, "Türkiye, 
OECD verilerine 
göre, dünyanın en 
pahalı enerjisini 
tüketen ülkelerden 
biri. Bunun yanı 
sıra ağır işçilik 
yükü ve ara 
mallarındaki 
fiyatlar, Türk ser
mayesinin rekabet 
ve üretim gücünü 
kırmaktadır. Biz 
bağımsız bir 
Türkiye için, güçlü 
bir ekonomik 
yapının gerekli 
olduğunu inanan 
bir örgüt olarak, 
sanayicinin 
önündeki engel
lerinin kaldırıl
masını istiyoruz. 
Ekonomideki 
sorunların çözümü 
noktasında ise 
hükümetimize de 
gereken desteği^ 
vermeye hazırız. 
Çünkü bu ülke 
hepimizin" diye 
konuştu.
Derneğin çalış
maları ve hedefleri 
hakkında da 
bilgiler veren 
Kutlucan, konuş
masının ardından 
CHP Bursa 
Milletvekili 
Küçükaşık'a 
dernek flaması 
hediye etti ve 
işadamlarının 
sorunlarının 
Ankara'ya taşı
masını istedi.

Biloisavar konusunda uzman 1 baskomiser. 1
komiser ve 5 eleman olmak üzere toplam 7 kişilik 
büro ile internet ortamında gerçekleşen suçlar ve 
suçluları takibe alınacak.
Yeni k.urulan büronun internet ortamında gerçek
lemen şantaj, tehdit, banka hesaplarından para 
çJınması olaylarının yanında Özc.'ikle porno 
siteleri takibe alacağı belirtildi.

MkledttiteiyaMslaıı
Nilüfer Belediyesi 
tarafindan vatan
daşların doğayla iç* içe 
zaman geçirip, ekip- 
biçerek tarımla da 
uğraşabilecekleri şe 
kilde planlanan 
Tarımsal Amaçlı Kulla 
nim Bahçeleri projesi, 
ihaleye çıkıyor. 
Alaaddinbey 
Mahallesi'nde 90 bin 
800 metrekarelik bir 
alan üzerinde uygu
lanan projede, her biri 
yaklaşık 150 metrekare
lik alanlardan oluşan 
144 adet bahçenin 
kiralama ihalesi, 22 
Mart 2006 tarihinde 
Konak Kültürevi'nde 
yapılacak. Nilüfer 
Belediye meclisinin 
kararı gereği ilçede 
ikamet edenlere öncelik 
tanınacak ihalede, her 
aile' yalnızca 1 bahçe 
kiralayabilecek.ve 
zaman içerisinde . 
bahçeler boş bırakılıp > 
amacına uygun

kullanmazsa sözleşme 
iptal edilebilecek.
Vatandaşların 10 yıllığı
na kiralayacağı 
bahçelerin içerisine, 
hem araç-gereçlerin 
konulabileceği, hem de 
dileyen vatandaşın kala
bileceği 24 metrekarelik 
kulübe ler yapılacak. 
Tahmini maliyeti 6 bin 
500 YTL olan bu yapılar, 
Nilüfer Belediyesi 
tarafından hazırlanan 
proje ve teknik şart
nameye uygun biçimde 
6 ay içinde kiracılar 
tarafından yapılacak. 
Doğanın geleceği ve 
sağlıklı nesiller için 
organik tarımın yapıla
cağı bahçelerde 
kullanımdır meyve 
ağacı, süs ağacı, 
mevsimi’** ve porannial 
çiçek, çim vb. yer 
örtücü bitkiler ile yazlık 
ve kışlık sebze 
yetiştirebilecek ve 
bunlardan denemeler 
yapabilecekler.
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Gerçek dışı kira 
beyanına takip

Gümüşhane'de iıış 0İ ılfei
Gerçek dışı kira 
beyanına takip 
Kayseri Vergi Dairesi 
Başkanı İlhan 
Yıldız, kentteki 
mükelleflerin büyük 
bölümünün işyeri 
kira gelirlerini doğru 
beyan etmediklerini 
tespit ettiklerini 
söyledi.
Yıldız, yaptığı açıkla
mada, vergi yoklama 
memurlarının 50 ana 
cadde üzerindeki 
işyerlerini tek tek 
ziyaret ederek, 
kiracıların ne kadar 
ve hangi şartlarda 
kira ödediklerini 
tespit ettiklerini 
söyledi.
Bunun sonucunda 
mükeü'flerin büyük 
bölümünü.ı kira 
gelirlerini doğru 
beyan etmediklerinin 
ortaya çıktığını 
ifade eden Yıldız, 
şunları 
anlattı:

i

i
I

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire,' Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3+1110m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

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

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 
■ Termal Barajı’nds 4Q7.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Tefmatyolü Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik,KaskoDask,AcıbademSağlıkveHerTürlü 
Sigortaİşlemlfri Yapılır, 

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP 

Tel:5132474 Fax:5141021

i

1

"Her bölgenin gerçek 
kira değerini tespit 
edeceğiz ve düşük 
beyanda bulunan 
işyeri sahipleri ile 
kiracılarını vergi 
dairemize 
davet edeceğiz. ; 
Mükelleflerden 
gerçek kira değeri 
50 bin YTL olan bir 
işyerini neden 
3 bin YTL'ye kiraya 
verdiğini izah 

etmesini 
isteyeceğiz.
Görüşmeler sonucu 
beyanını düzeltir, 
uzlaşmaya giderse 
emsal değerler 
üzerinden işlem 
yapacağız. |
Ancak, gerçek 
dışı beyanında 
ısrar eden 
mükellefler hakkında 
da yasal işlem 
yapacağız."

f

Gümüşhane'de kuş 
gribi şüphesiyle aynı 
aileden altı kişi tedavi 
altına alındı.
Gümüşhane Merkez 
İlçeye bağlı 
Yenimahalle'de rahat
sızlanan ve isimleri 
açıklanmayan aynı 
aileden altı kişinin 
tedavi altına alındığı 
bildirildi.
112 acil servise ait 
ambulanslarla 
mahalleden getirilerek 
Gümüşhane Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alınan 9,11,12, 
15,17 ve 60 yaşların
daki vatandaşların 
şüphe üzerine tedavi 
altına alındıklarını 
söyleyen Gümüşhane 
Valisi Veysel Dalmaz 
"Paniğe gerek yok. 
Kuş gribi diyecek bir 
vakamız yok. Ancak 
vatandaşlar üç gün 
önce kümeslerinde 
ölen üç tavuğun 
ölümünden sonra 
rahatsızlanmaları 
üzerine bizler her 
türlü önlemi aldık."^ 
dedi.
Üç gün önce 
merkez ilçeye bağlı 
Yenimahalle 
Mahallesi'nde üc 
tavuğun kümeste 
ölmesi üzerine aynı 
aileden altı vatan
daşın rahatsızlanması

Çalıntı rakı operasyonu
Ankara Emniyeti 
Asayiş Şubesi ekip
lerinin gerçekleştirdiği 
operasyon kapsamın
da, piyasa değeri yak
laşık 500 milyar lira 

. olan çalıntı rakı ele 
geçirildi. Rakıları 
başkasına satmaya 
çalıştığı öne sürülen 
bir TIR şoförü 
kayıplara karışırken, 

»alıcı olduğu iddia 
edilen 1 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, Ankara.Ivedik 
Caddesi Organize 
Sanayi Bölgesi 21. 
Cadde 592 Sokak 16 
numarada meydana 
geldi. Belirtilen 
adresteki depoda 
yapılan operasyonda 
piyasa değeri yaklaşık 
500 milyar olan 
çalıntı rakı ele

üzerine Gümüşha 
ne'de olağan üstü _■ 
önlemler alındı. 
Hastalanan altı vatan
daş dün sabahtan 
itibaren 112 Acil 
Servis ve Gümüşhane 
Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alınırken 
Tarım İl Müdürlüğü 
yetkilileri Yenimahalle 
Mahallesi'nde 
dezenfekte çalışmaları 
başlattı.
Gümüşhane Valisi 
Veysel Dalmaz, 
hastalığın duyulması 
üzerine Devlet 
Hastanesine kadar 
giderek Sağlık İl 
Müdürü Ömer Yıldız 
ve hastane yetkili 
terinden bilgi aldı. 
Hastane çıkışı bir 
açıklama yapan Vali 
Veysel Dalmaz " 
Tedavi altına alınan 
vatandaşlarımız ölen 

geçirildi. Çalıntı 
rakılara, Ankara 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi ’ < 
ekipleri tarafından 
el konuldu.
Olayla ilgili, TIR'a 
yüklediği rakıları 
başkasına satmaya 
çalıştığı iddia 
edilen TIR şoförü 
ise kayıplara karıktı. 

tavuklarla temas ettik
leri için tedbirlerimizi 
almak zorundayız. 
Henüz, kuş gribidir 
diyecek bir vakamız 
yok. Bunu yapılan 
tetkiklerden sonra 
ortaya çıkaracağız. 
Biz tedbirimizi alı 
yoruz. Hastane yet 
kililerimiZj doktor
larımız gerekli tedavi
leri başlattılar, tarım 
Müdürlüğü yetkililer
imiz görevleri başın
da. Vatandaşlarımız 
sakin olsunlar. Paniğe 
gerek yok. Biz, 
vakaya normal grip 
vakası ile bakıyoruz, 
ancak, her türlü ted
birlerimizi de alıyoruz. 
Her türlü ihtimali 
değerlendiriyoruz. 
Telaşa gerek yok. 
Önemli olan vatan
daşımızın bilinçli 
olmasıdır." dedi.

TIR şoförü firar 
ederken, rakıları 
satmak istediği öne 
sürülen Orhan B. 
ise gözaltına alındı. 
Yaklaşık 500 milyar 
lira değerinde olan 
rakılar TIR'a yük
lenirken, işçilerden 
biri rakıların kokusuna i 
dayanamayarak | 
bayıldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezaazetesi.com 
internette adresini tıklayın
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Yolsuzlukla mücadeleye 10 milyar dolar
AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, yolsuzluk
ların finans sek
töründe büyük 
ölçüde ortadan kalk
tığını belirterek, 
"Yüzde yüz kalkmış 
mıdır? Hala yüzde 
yüz kalkmıştır demi 
yorum, ama süreç 
devam ediyor. 
Bizim bü yolsuzlukla 
mücadele sürecinde 
tahsil ettiğimiz para 
10 milyar doları 
aşmıştır" dedi. 
Erdoğan, partisinin 
Ankara'nın Kızılcaha 
mam ilçesinde düzen 
lenen "6. İstişare 
Toplantısı"nın 
açılışında yaptığı 
konuşmada, yatırıma 
bu yıl yaklaşık 15 
katrilyon liralık bir 
kaynak ayrıldığını 
anımsatarak, bunu 
yeterli bulmadıklarını 
söyledi.
Başbakan Erdoğan, 
son.3.5 yıllık 
dönemde Fon'a 
devredilmiş bir tane 

banka bulunmadığın! 
belirterek, 
"Soruyorlar efendim 
yolsuzlukla mücadele 
şudur budur. Onlara 
sadece bunu söy
leyin bir tane Fon'a 
devredilmiş banka 
var mı? Şu anda 50 
milyar doları aşan bir 
faturadır bankaların

3, gensoru bu hafta görüşülecek
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin bu haftaki 
önemli gündem mad
delerinden biri; 
CHP'nin, Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan hakkında 
verdiği gensoru 
önergesi olacak. 
Unakıtan hakkındaki 
gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alın
mayacağına ilişkin

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere 'sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

"Ye/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

! BURSA HAKİMİYET VE 
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Fon'a devredilme 
olayı, Eğer bu paralar 
Türkiye'nin 
kasasında kalmış 
olsaydı, Türkiye 
bugün nerede olurdu, 
bunu tasavvur edin. 
Böyle bir Türkiye'yi 
kucağımızda bulduk. 
Artık bankaların 
Fon'a devredildiği bir 
dönem yok"diye 
konuştu.
Devlet bankalarının 
artık kar ettiğini anla
tan Başbakan 
Erdoğan, özel 
bankaların da kredi 
verecek yer aradığını 
ifade etti. Erdoğan, 
bu nokraya durup 
dururken gelin
mediğini vurgula
yarak, şuaları

Kay'deni” 'ıvasıı öı'cıû < 
İşte bu yolsüzluklar, 
bu hortumlar 
kesilerek buraya 
geldik. Bunları bu 
hükümet, bu yönetim 
halletti. Bundan önce 
de gelen yönetimler 
vardı, niye çözeme 
diler bunları? Artık 
bu yolsuzluklar

görüşmeler, TBMM 
Genel Kurulu'nda 
14 Mart Salı günü 
yapılacak. 
CHP, Unakıtan 
hakkında, "kızına 
ait şirketin Telsim- 
Vadafone ile ilişki
lerinde, likit ve 
pastörize yumurtaya 
uygulanan KDV 
oranının 
indirilmesinde 

finans sektöründe 
hamdolsun ortadan 
büyük ölçüde kalk
mıştır. Yüzde yüz 
kalkmış mıdır? Hala 
yüzde yüz kalkmıştır 
demiyorum, ama 
süreç devam ediyor. 
Bizim bu yolsuzlukla 
mücadele sürecinde 
tahsil ettiğimiz para 
10 milyar doları 
aşmıştır. Bu mücade 
le devam ediyor, bu 
tahsilatlar devam 
ediyor ve edecek. O 
paralar şimdi paramı 
zın geleceğine, insan
larımızın ihtiyâçlarına 
kaynak oluyor.
onları yatırımiura 
dönüşüyor.' 
Başbakan Erdoğan, 
bu yıl yatırıma 15 
' Kdinıyuıı' uid ayııuİK- 
larını anımsatarak, 
şöyle devam etti: 
"Ama temkinli gitmek 
durumundayız. Tem 
kinli gideceğiz ki 
güven v© istikrar 
devam etsin- Güveni 
ve istikrarı kaybet
tiğimiz zaman 
dünyadaki itibarımızı 

çocuklarıyla işbirliği 
içerisinde nüfuz 
ticareti yoluyla 
görevini kötüye kul
landığı ve lojman 
giderlerini kamuya 
ödeterek siyasi ahlak 
kurallarına aykırı 
davrandığı ve bu 

da kaybederiz. Eğer 
bugün dışarıda itibarı 
olan bir Türkiye 
varsa, bilesiniz ki bu 
güvenden, istikrar
dan kaynaklanıyor. 
Zaman zaman ülkem
izde de sağa sola 
çamur atmakla şöhret 
bulmuş olan bazı 
tipler vardır. Ama biz 
onlara hiç ilgi, alaka 
duymadan yolumuza 
devam edeceğiz; 
bizim yapacak çok 
işimiz var. Şunu bir 
defa kesinlikle 
herkesin bilmesi 
gerekiyor. Türkiye'de 
artık bunlara prim 
veren bir yönetim 
işbaşında değildir, 
yolsuzluklara 
prim veren bir iktidar 
işbaşında değildir. 
Ama maalesef birçok 
yasal boşlukları 
gayet iyi değer
lendirmesini bilen, bü 
konuda maharet 
sahibi olan tipler var, 
ihalelerde şunlarda 
bunlarda hakikaten 
maharet sahibi olan 
tipler var. Akıl almaz 
şekilde, en düşük fi 
yatı vermek suretiyle 
ihaleyi alıp ondan 
sonra da orada süre
ci arzu etmeuiğimiz 
bir şekilde devam 
ettirenler vaı. Bun 
larla mücadele uy le 
zannedildiği gibi 
kolay mücadeleler 
değil." 

suretle kamuyu zarar 
uğrattığı" gerekçe
siyle gensoru 
önergesi vermişti, 
Unakıtan hakkında 
daha önce verilen 2 
gensoru önergesinin 
gündeme alınması 
reddedilmişti.

“Döviz kurunu kendiliğinden. 
artıracak sistem kurulmalı

Ankara Sanayi 
Odası (ASO) 
Başkanı Zafer 
Çağlayan, döviz 
kurunun yükselmesi 
için kuru kendiliğin
den arttıracak bir 
sistem kurmak 
gerektiğini kaydetti 
Çağlayan, "Kurun 
yükselmesi için 
Merkez Bankası'nın 
faizleri çeyrek 
puanlar şeklinde 
düşürmesi ve 
Hazine'nin borçlan
ma politikasını 
yeniden gözden 
geçirerek, borçlan
mayı döviz bazında 
yapması gerekli" 
dedi.
Çağlayan, kurun 
yükselmesinin 
Merkez Bankası 
müdahalesi ile ola
mayacağını artık 
herkesin bildiğini 
kaydederek, yapıla
cak işin kuru kendil
iğinden arttıracak bir 
sistem kurmak 
olduâunu sövledi. 
Kurun yükselmesi 
için Merkez 
Bankası'nın 
yapacağı işin faizleri 
çeyrek puanlar şek
linde düşürmesi 
olduğunu ifade eaen 
Çağlayan, 
Hazine'nin de 
borçlanma poli
tikasını yeniden göz
den geçirerek, 
borçlanmasını 
dövize endeksli TL 
bâzında değil, döviz 
bazında yapması 
gerektiğini ve dövize 
cazibe yaratılması 
olduğunu belirtti. 
Çağlayan, ihra
catçıların 100 bin 

doların üzerinde 
ihracat yaptığı 
zaman (DAB) döviz 
alım bordrosu ile 
dövizi bozdurmak 
zorunluluğunun 
kaldırılmasının 
piyasaya daha az 
döviz girmesi ‘ 
nedeni ile döviz 
kurunun yükselme
sine katkı sağlaya
cağını bildirdi 
3 sene evvel MB'nın 
dövize müdahale 
imkanına sahip 
olduğunu ama bunu 
yapmadığını kayde
den Çağlayan, 
bunu bir reaksiyon 
zafiyeti olarak 
değerlendirdiğini 
ifade etti.
Yeni gelecek Merkez 
Bankası Başkanı ve 
ekibinin "benim' 
işim sadece fiyat 
istikran" deme 
lüksüne sahip 
olmad ğını ifade 
eo'en Çağlayan,. 
MB'nın ekonomik 
pivasalarda belirleyi
ciliği çok önde olan 
bir kurum olması 
nedeniyle ekono
mide aktif poli
tikalara katılmak 
zorunda olduğunu 
söyledi.
Çağlayan, "MB'nın 
yeni yönetiminden 
beklentim, 
bağımsızlığını yine 
koruması, benim 
işim sadece fiyat 
istikrarı ve 
enflasyon 
dememesi. Mutlaka 
bunlar önemli ama 
genel ekonomik 
gidişat ile ilgili 
politikalar da 
üretsin" dedi.

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ntihariarın yüzde 70’inin nedeni depresyon
Türkiye'de 50 bin 
kişiye bir psikiyatri 
uzmanının düştüğü ve 
tüm intiharların yüzde 
70'inin depresyondan 
kaynaklandığı 
bildirildi.
Ankara Tabip Odası 
İşyeri Hekimliği 
Uzmanı Dr. Vahide 
Bilir, depresyonun 
çok önemli ve mutla
ka tedavi edilmesi 
gereken bir hastalık 
olduğunu söyledi. 
Depresyonun intihar 
riskini artırdığına 
dikkati çeken Dr. Bilir, 
"Tüm intiharların 
yüzde 70'i depresyon 
nedeniyle olmaktadır. 
Uygun tedavi ala
mayan depresyon- 
hastalarının yüzde 15’i 
intihar sonucu hay
atını kaybediyor" 
dedi.
Dr. Bilir, Türkiye'de 

psikiyatri uzmanı 
sayısının yeterli 
olmadığını belirterek, 
şu anda görev yapan 
psikiyatri uzman
larının yüzde 50'sinin 
İstanbul, Ankara ve 
İzmir'de çalıştıklarını 
kaydetti.
Tüm Türkiye'de 50 bin 
kişiye bir psikiyatr 
düştüğünü ifade eden 
Dr. Bilir, Bayburt, 
Bilecik, İğdır, Muş, 
Siirt, Hakkari, Şırnak 
ve Tunceli illerinde hiç 
psikiyatri uzmanının 
olmadığını bildirdi. 
Genel tıbbi bozukluk
ları olan hastaların 
yüzde 12 ila 36'şında 
klinik olarak depresif 
bozukluk saptandığını 
belirten Dr. Bilir, her 3 
diyabet hastasından 
ve her 4 koroner arter 
hastasından Tinde ve 
parkinson hastalarının

yaklaşık yarısında 
depresyon tespit 
edildiğine dikkati 
çekti.
Depresyonun 
tedavisinde başarının, 
hastanın ilaca kolay 
ulaşması ve hastalığa 
zamanında müdahale 
edilebilmesi ile 
mümkün olduğunu 
belirten Dr. Vahide 
Bilir, 20 Aralık 2005'te 
yürürlüğe giren Bütçe 
Uygulama Talimatı 
(BUT) ile hekimlerin 

reçete yazmalarına 
yönelik çok sayıda 
kısıtlama getirildiğini, 
hastaların ilaçlara 
ulaşımının zorlaştığını 
söyledi.
Dr. Bilir, BUT uygula
masıyla daha riskli 
olan eski grup antide- 
presanların kul
lanımının yaygın
laştırıldığını, çok daha 
güvenli olan yeni anti- 
deprasanlarının kul
lanımının ise kısıt
landığını söyledi.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesix<Mi 
adresinden okuyabilirsiniz

Üniversiteli “Siyasete uzak, aşka yakın”
İstanbul Üniverc.'^si 

(İÜ) öğrencileri c.asın
da yapılan araştırmaca, 
u 'tvcrsıtelilerin yüzde 
46'^ının hiçbir siyasi 
p.ırtıyi desteklemediği, 

muylu 
DOĞUM

Uludağ Üniversitesi 
Öğretim görevlilerinden 

Arif Hikmet Caf ve 
Müzik Öğretmeni 

Nilgün Ekin Caf’ın ikinci oğulları 
ve Sinan Deniz Caf’ın 
erkek kardeşi bugün 

dünyaya gelerek, ailemize 
yeni bir mutluluk katmıştır. 
Anneye geçmiş olsun der, 

yavrularıyla birlikte sağlıklı ve 
mutlu bir ömür dileriz.

yüzde 86'sının aşık 
olduğu ve yüzde 
66’sının evlilik öncesi 
cinsel ilişkiye karşı .: 
olmadığı belirlendi. 
SÜ İletişim Fakültesi, 

Akademik Medya ve 
Kamuoyu Araştırmaları 
(Akademedya) Gru 
bu'nca, ekonomik, 
siyasal, kültürel, dinsel 
ve sosyal yaşamlarına 

ilişkin bin öğrenci 
üzerimde gerçekleşti , 
rilen "Öğrenci Profili" 
araştırmasında, yarıya 
yakını ailesiyle 
yaşayan öğrencilerin 
yüzde 8'inin öğrenim 
süresince çalıştığı, 
yüzde 37'sinin evinde 
bilgisayar '»jlünduğu . 
ve yüzde Ş2'sinin iyi 
derecede İngilizce 
bildiği tespit edildi. 
Araştırma sonucunda, 
öğrencilerin yaklaşık 
yüzde 70'ihin ortalama 
4-5 kişilik hane halkı 
toplam gelirinin 1 mil
yarın altında olduğu, 
yüzde 82'sinin yurtdışı- 
na hiç çıkmadığı, 
çıkanların çoğunluğu
nun da turistik amaçlı 
olduğu saptandı.
"Ailelerinin kendilerine 
aşıladığr en önemli 
özelliğin ne olduğu" 
sorusuna öğrencilerin 
yüzde 25'i "dürüstlük", 
yüzde 21'i "Bağımsız 
düşünme ve davran
abilme yeteneği", 
yüzde 10'u "GeleneK- 
göreneğe saygı", yüz 
de 10'u "daha iyi bir 
dünya için mücadele 
bilinci’*, yüzde 9'u 
"Devlete ve millete bağ 
lılık", yüzde ,7'sİ "İyi bir 
yurttaş olma bilinci" ve 
yüzde 5'i "Dine bağlı 
lık" yanıtlarını verdi. 
YÜZDE 70'İ SANATLA 
UĞRAŞMIYOR 
Öğrencilerin yüzde 
70'inin aktif olarak bir 
sanat dalıyia uğraş
madığı saptanan 
araştırmada, en çok 
ilgilenilen sanat alanı 
yüzde 36 ile sinema, en 
az ilgilenilen alanın ise 
yüzde 6 ile bale olduğu 

anlaşıldı. Araştırmaya 
katılanların yüzde 87'si 
üniversitedeki küıtür- 
sanat aktivitelerinİ 
yeterli bulmazken, 
öğrencilerin yüzde 
,26'sı 1 ayda, yüzde 25'i 
haftada, yüzde 21'i 2 
haftada, yüzde 17'ci 2 
ayda veya daha t ■ ın 
sürede 1 kitap 
okuduğunu belirtirken, 
hiç kitap okumayan
ların oranı da yüzde 4 
çıktı. Öğrencilere göre 
en başarılı yazarlar ve 
eserleri "Suç ve Ceza" 
ile Dostoyevski, 
"Yüzüklerin Efendisi" 
ile J.R.R. Tolkein ve 
"Kafile Orhan Pamuk, 
en çok dinlenen 
müzisyenler de Sezen 
Aksu, Tarkan, Ahmet 
Kaya ve Haluk Levent. 
Katılımcıların yarıdan 
fazlasının dans 
etmediğini ve yarıya 
yakının da spor yap
madığını ifade ettiği 
araştırmada, en çok 
yapılan ve izlenen spor 
dalının futbol, en çok 
tutulan takımların ise 
Galatasaray, 
Fenerbahçe, Beşiktaş, 
Antalyaspor ve 
Trabzonspor olduğu 
ortaya çıktı.
AŞK, CİNSELLİK 
Araştırmada, "Hiç aşık 
oldunuz mu?" sorusu 
na öğrencilerin yüzde 
86'sı, "Şimdiye kadsr 
hiç sevgiliniz oldu ■ 
mu?" sorusuna da 
yüzde 85'i "evet", yanıtı 
verirken, "Şu an 
kız/erkek arkadaşınız 
var mı?"sorusuna 
öğrencilerin yüzde 51'i 
"Hayır" dedi. Öğrenci
lerin yüzde 66'şınm

"evlilik öncesi 
cinsel ilişkiye karşı 
olmadığını" belirttiği 
araştırmada, "insan- . 
ların cinsel tercih- ‘ J 
lerinde özgür 
olması gerektiğini" ,1 
düşünenlerin oranı I 
yüzde 51, bunu tasvip 
etmeyenlerin oranı da 

• yüzde 36 çıktı.
Araştırmada, yüzde 
86'sı tek eşlilikten yana 
olan öğrencilerden 
sevgilisini aldatmayan* 
ların oranı yüzde.71, 
aldatanların oranı da 
yüzde 23 olarak belir
lenirken, karşı cins 
veya cinsel konularla 
ilgili bilgileri yüzde 
47'sinin arkadaş, 
yüzde 19'unun 
kardeş, yüzde 11'iniR I 
baba, yüzde 8'inin 
anne, 5'inin uzman /j 
danışman, geriye *] 
kalanların da dergi, j 
kitap ile öğretmen 1 
gibi kaynaklardan i 
öğrendikleri saptandı. | 
"Eve en çok gelir 
getiren kişi ailenin reisi 
olmalıdır" görüşüne ■< 
katılmayanların 
oranının yüzde 55, 
katılanların yüzde 22, 1 
"Kadınlar evli olsun -9 
olmasın çalışmalıdır" 
diyenlerin yüzde 54, j 
buna katılmayanların 9 
oranının da yüzde 22 1 
olarak tespit edildiği 9 
araştırmada,' 
'Kadınlar öncelikle 1 
kendilerini çoçukların 
yetiştirilmesine 
adamahdır" fikrine < 
öğrencilerin yüzde J 
38'inin katılmadığı, 1 
yüzde 25'inin ise bu J 
fikri desteklediği 
belirlendi.
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Hangi hastalığa hangi bitki tedavisi uygulanmalı?
Birçok hastalığ» 

«ilaçların yanısıra bitk
ilerle de tedavi uygu
landığı biliniyor. Halk 

»arasında çok yaygın 
olan bitkilerle tedavi 
yöntemlerini şizler 
için derledik. İşte 
hastalıklar ve bitkiler
le tedavi yöntemleri. 
Ağız yaraları 
Sirke ve susam yağı 
karışımı ile gargara 
yapılabilir
Birer çorba kaşığı 
böğürtlen yaprağı, 
hünnap, mercimek ve 
sinirli yapraktan 
oluşan karışımı kay
natıp, ılıkken gargara 
yapabilirsiniz.
Kuru üzüm, anason 
ve balı aynı ölçüde 
karıştırıp, yaraların 
üzerine sürebilirsiniz. 
Bol kekik çiğneyin. 
Akciğer rahatsızları 
Isırgan tohumu, kara
biber, mürsafi, bal ve 
hardal eşit miktarda 
karıştırılır ve sabah 
akşam birer çorba 
kaşığı yenir.
Alerji 
100gr. ısırgah otu + 
100gr. kırkkilit otu 
karışımım çay gibi 
demleyip, günde 3 
çay bardağı içmek ve 
bu tedaviye en. az 20 
gün devam etmek 
’gerekir.
Şahtere otu çay gibi 
demlenip, sabah 
akşam 1 su bardağı 
içilebilir.
Birer çorba kaşığı Acı 
yonga ve Ravend

çini, demlenip sabah 
akşam birer bardak 
içilir.
Kaşınan bölgeye 
Oğulotunu haşlayıp 
ezerek koyarsanız 
kaşıntı geçer.
Apandisit
Bu hastalığı önleyici 
en etkili şey, 
Böğürtlen çayıdır 
Arpacık
1 çay bardağı sıcak 
suya bir tutam pap
atya konur ve bir 
müddet sonra 
süzülerek bununla 
göze masaj yapılır. Bu 
tedavi 2 saatte bir, 5- 
10 dakika tekrarlanır. 
Astım
1 İt. suya 1 tutam 
Mersin yaprağı veya 
ısırgan konur ve 10 
dk. kaynatılıp dem
lenir ve süzülür.
Günde 8-10 çay bar
dağı, şekersiz olarak 
içilir.
1 İt.sıcak suya 5 
yemek kaşığı Isırgan 
otu konur, 5 dk. sonra 
süzüp günde 8-10 
bardak şekersiz içilir. 
Bademcik 
Kekik gargarası çok 
etkilidir.
Balık yağı içirilme

lidir. 
Basur 
Zulumba ve Üzerlik 
tohumu eşit oranlarda 
katıştırılıp, sabahları 
aç karnına 1 çay 
kaşığı yenir. ’ 
Baş ağrısı 
Baş ağrısının pekçok 
sebebi olabilir. Etkili 
tedavi için bu sebep
leri ortadan kaldır
mak gerekir.
1 bardak sıcak suya 
birer tutam lavanta, 
papatya, nane, 
biberiye ve kekik 
konur,5 dk. sonra 
süzerek günde 2-4 
bardak içilir.
Böbrek ve mesane 
taşı
1 İt. suya birer tutam 
Kırkkilit otu, Mısır 
püskülü ve Kiraz sapı 
konur, 5 dk. kaynatılır 
ve süzerek günde 2-4 
bardak içilir.
Ağrıyı dindirmek 
içinse; 1 İt. suya birer 
tutam Keten tohumu 
ve Meyan kökü konur, 
15 dk. kaynatılıp 
süzülür ve günde 3-4 
bardak, aç karnına 
içilir.
Cilt hastalıkları 
80g. ravent çini, 1kg 

bal il° karıştırılarak 
günde 3 öğün aç 
karnına 1 tatlı kaşığı 
yenir.
Damar tıkanıklığı 
250g.Hayıt tohumu, 
6lt suda yarım saat 
kâynatılır ve. günde 3 
öğün, aç. karna, bir 
çay bardağı içilir. 
(Tansiyon düşürücü 
etkisi vardır.) 
Dudak çatlaması 
Balmumu ve gülyağı 
birlikte eritilerek çat
laklara sürülür.
Susam yağı da iyi bir 
koruyucudur. 
Ergenlik sivilceleri 
Şap ve narkabuğunu 
sirkeli suda kaynatıp 
bu su ile sivilceleri 
silmek yararlıdır. 
Gastrit 
Hergün kahvaltıdan 
önce 1 çay kaşığının 
dörtte biri oranında 
Hardal tohumunu, ılık 
su ile içmek ve bu 
tedaviyi 20 günlük 
kür halinde yapmak 
faydalıdır.
Guatr
Tere tohumu, nöbet 
şekeri veya bal ile 
eşit oran.arda 
karıştırılıp yenir. 
Deniz süngeri kur
tulup toz haline getir
ilir ve balla 
karıştırılarak yenir. 
Kalp Krizi 
Ökseotu çayı, Melisa 
çayı ve Adaçayı 
içmek kap krizini 
önleyici etkiye sahip
tir. Ayrıca 
Civanperçemi,

Atkuyruğu v<* kekik 
oturma banyoları da 
yararlıdır.
Kansızlık
50g. Kınakına, 1kg 
siyah kuru üzüm ve 
1/2kg Mürdüm eriği 
ile, 3lt suda bir müd
det kaynatılır ve 
günde 3 öğün içilir. 
Kas erimesi 
Günde 3-4 bardak 
Aslanpençesi çayı 
yudum yudum 
içilmelidir.
Kemik erimesi 
Günde 3-4 bardak 
Civanperçemi çayı . 
yudum yudum 
içilmelidir.
Kireçlenme
400g. Ardıç tohumu, 
1kg bal ile karıştırılır 
ve bu karışımdan, 
günde 3 öğün, aç 
karnına, 1 tatlı kaşığı 
yenir.
Nefes darlığı 
Bir miktar Deniz 
kadayıfı, toz haline 
getirilir. Ihlamur içine 
1 çay kaşığı oranında 
katılarak kaynatılıp 
içilir.
Öksürük
Günde 20g.'dan .'azla 
olmamak kaydiyla. 
Defne tohumu bal ile 
karıştırılıp yenir.
100g. toz zencefil ve 
100g. toz zerdeçal 
1kg bal ile 
karıştırılarak günde 3 
öğün aç karna, 1 tatlı 
kaşığı yenir.
Prostat
100g. Eğir kökü, 5lt 
suda, 2.5lt kalıncaya 

dek kaynatılır. Günd° 
3 öğün, yemeklerden 
yarım saat önce, 1 
çay bardağı içilir. 
Aynı miktarda Kereviz 
tohumu da aynı şek
ilde hazırlanarak 
günde 3 öğün, 
yemeklerden 15dk. 
önce, 1 çay bardağı 
içilir.
Romatizma 
Hardal tohumu 
dövülüp, bal ile 
karıştırılarak yenir. 
Ayrıca, ağrılı bölgeye 
sürülür.
Aşağıdaki yağlar belli 
oranlarda karıştırılıp 
ağrılı bölgeye tatbik 
edilir ;
Pelesenk yağı : 100g. 
Kekik yağı : 70g.
Alabalık yağı : 50g. 
Karanfil yağı: 25g 
Sedef hastalığı 
50g. isırganotu, 50g. 
Şahtereotu ve 50g. 
Civanperçemi 1 İt. 
sıcak suda 15 dakika 
bekletilip süzülür ve 
günde 3-4 bardak 
içilir.
Şeker hastalığı 
1 İt. sıcak suya 20g 
Mersin yaprağı konup 
5-10 dakika demlenir 
ve gün boyu içilir. 
250g. servi kozalağı, 
250g. pelinotu ve 
100g. melisa 2.5lt. 
alkole konur. Hava 
almayan hir kapta 45 
gün bekletilir ve 
günde 3 ûğün, aç 
karna, 1 kahve fincanı 
suya 8-10 damla 
damlatılarak içilir.

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 13 20 66
TEK İşletme 513 45 93
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus M^. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müjd. 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
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 5131837
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgâz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_________ 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 "5 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su işlet 513 45 21 -115-
Itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Kumla Beiediyespor aradığını bulamadı:3-1
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Oynadığı iki maçta da 
puan alamayan 
Kumla Beiediyespor, 
kendi sahasında 
oynadığı maçta 
Makospor'a 3-1 
yenildi.
Kendi sahasında mut
lak puân amacıyla 
sahaya çıkan 
Kumlaspor, güçlü 
rakibi Makospor 

karşısında oyunda 
denge kurarken 20. 
dakikada kalesinde 
penaltı yaşadı. 
Makopsor kaptanı 
Yakup'un kullandığı 
penaltıyı kurtaran 
Hakan takımını 
ateşlerken 27. dakika
da Ali uzaktan attığı 
şutla Kumlaspor'u 
1-0 öne geçirdi. 
İki mutlak pozisyonu 

dışarı atan Ali, farkın 
açılmasını önlerken 
ilk yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıya daha iyi 
başlayan Makospor, 
günün başarılı ismi 
Necmi'nin 52 ve 81 
dakikalarda attığı 
gollerle durumu 2-1 
yaptı. Maçın bu 
skorla biteceği bek
lenirken Makospor'un 
89'da kazandığı 

penaltıyı bu kez 
kaptan Yakup ağlarla 
buluşturunca maç 
Makospor'un 
3-1 üstünlüğüyle 
sona erdi.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Engin Akar (8) 
Serkan Aydın (8) 
Tevfik Şimşek (8) 
KUMLA

BELEDİYESPOR : 
Hakan (6) Ali (6) 
(Necmettin 4) Tankut 
(5) Özkan (5) Fatih (6) 
Atahan (6) Cüneyt (6) 
Aykut (6) Gökhan (5) 
(Umut 4) Memduh (7) 
Volkan (6) 
MAKOSPOR : Murat 
(5) Emre (6) (Cumhur 
6) Coşkun (7) Emrah 
Mutlu (7) Emrah 
Demir (7) Yakup K. (6)

(Mustafa 7) Ali (7) 
Necmi (8) Gürkan (7) 
(Nevzat 5) Yakup B. 
88) Fatih (7)
GOLLER : Dk. 27. Ali 
(Kumla) Dk. 52-81 
Necmi Dk. 89 Yakup 
Pen. (Makospor) 
DİĞER MAÇLARDA: 
AKARSPOR:2
UMURSPOR:0 
HÜRRİYETSPOR: 0
GEMLİKSPOR : 2

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ISISAN

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK



‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

“Vatandaş ne hizmet verdiğimizi bilmiyor11
PTT Müdürü Sıtkı Müftüoğlu, PTT'nin verdiği hizmetler konusunda yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız PTT'yi halen bir mektuplaşma ya da telefon 
ile görüşme merkezi olarak görmektedir. Oysa PTT Müdürlüğü, gelişerek vatandaşlara; Türkiye'nin her noktasında en kaliteli, en hızlı ve en yaygın 
hizmetini vermektedir" dedi. Müftüoğlu, hizmetlerine önümüzdeki günlerde bankacılık hizmetlerinin de ekleneceğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK Vergi Dairesi’nden 

ev hizmeti
wrr4006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Vergi Dairesi Müdürü 
Meh met Sade, sadece gayri 
menkul kira gelirlerinden ibaret 
olan yaşlı, sakat ve hasta 
mükelleflerine evlerine giderek 
hizmet verildiğini söyledi.

Haberi sayfa 4’de

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifindeki eski zeytinler hızla tüketiliyor

Güne Bakış
Kooperatif Başkanı İbrahim Aksoy, Birliğin stok zeytin
lerini çok iyi pazarlaması sonucu Gemlik depolarındaki

Kadri GÜLER
I kadri_guler@hotmail.com

14 Mart Tıp Bayramı
Bugün Tıp Bayramı..
Ülkemizdeki sağlık sorunlarıyla 

uğraşan, hekimlerin günü.
Toplumlarda bazı mesJek kesimleri çok 

önemlidir.
Onlar, toplumları geleceğe taşırlar.
Öğretmenler gibi...
Tıpçılar da sağlıklı toplumların oluşu

munda önemli meslek gruplarındandır.
Lise öğreniminden sonra 4 yıl süren tıp 

eğitimi sonucu, pratisyen doktor Unvanıy
la sağlık hizmetlerine adım atan hekimler, 
belli branşlarda da 4 yıl eğitim aldıktan 
sonra yaşları 35’lere geldiğinde, uzman 
doktor olurlar.

Ülkemizde sağlık sorunlarına yönelik 
uzun yıllardır elle tutulur politikalar oluş
turulmadığı için, vatandaşın devletin 
sağlık kuruluşlarında perişanlığı sürüyor.

Türkiye, yeteri kadar sağlık personeli 
de yetiştiremiyor.

Bu personele aldıkları eğitime göre 
yeterli ücret de vermeyince, bugünkü gibi 
doktorlar batı kentlerimizde toplanıyor.

Yıllardır izlerim, her Tıp Bayramında 
Türkiye Tabipler Odası’nca yapılan açıkla
malarda doktorlar da sağlık politikaların
dan yakınırlar.

Vatandaşın Devlet Hastanelerinin 
kapılarında süründüğü bir toplumda 
sağlıktan söz etmek doğru olmaz.

Devlet, giderek sağlıkta aradan çıka 
rak, özel kurumlara bu görevini devret
mektedir.

Rantın en büyüğü sağlık sektöründe 
dönüyor. En büyük müşteriyse devlettir!

Bu çarpık yapılaşmada tüm hekimleri 
mizin bayramını kutlarım.

eski zeytinleri 2 ay içinde tüketeceklerini söyledi.
Kooperatif havuzla 

jından çıkarılan 
tonlarca zeytin 
depolarda elenerek, 
Birliğin Başköy'deki 
işleme tesislerine 
gönderiliyor.
Kooperatif Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
“Elimizdeki zeytini 
çok iyi pazarlamak 
için fırsat yakaladık.
Bu gidişle 2 ay 
sonra tüm eski 
zeytin stoklarımızı 
tüketebiliriz” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3'de

Bursa’da soba 
zehirlenmesi
Sobadan sızan kar- 
bonmonoksit gazın
dan zehirlenen 2 kişi 
haya tını kaybetti. 5'i 
çocuk 7 kişilik bir 
ailede hastaneye 
kaldırıldı. Oğullarını 
ziyaret etmek için 
Samsun’dan gelen 
yaşlı çift kömür 
sobasının yanına yer 
yatağı yapıp yatınca 
zehirlenip hayatlarını 
kaybetti. Sayfa 6’da

Akyârek; “Doktorlarımız 14 Mı mutsuz Mim"
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
14 Mart Tıp 
Bayramı nedeniyle 
yaptığı açıklamada, 
doktorların günleri
ni mutsuz kutladık
larını söyledi. 
Akyürek, açıkla
masında, doktor
ların mutsuz, hasta
ların umutsuz, bir 
yandan altyapısı 
eksik sağlık ocak
larıyla zor koşullar
da çalışan sağlık

emekçileri, diğer 
yandan yıllardır 
çözülmeyen sağlık 
sorunları ve bu 
sorunlara bağlı

olarak oluşan has
tane kuyrukları 
içinde bir 14 Mart'ın 
daha kutlandığını 
söyledi. Sayfa 4’de

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

Yolsuzluk (3)

Yolsuzlukların önlenmesi olanaklı. Ancak 
önce istemek gerekiyor. Parlamenterlerin de, 
yurttaşların da, bürokratların da, 
bankacıların da, özel sektörün de taşın altı
na elini sokması şart.

Sorun topyekün çabayla çözülecek tür
den. Bireysel girişimler çok anlamlı sonuçlar 
vermiyor.

Öncelikle yasama, yürütme ve yargı 
arasındaki hassas dengeyi koruyacak, bir
birlerinin görev ve yetki alanlarına müdahale 
etmeyecek şekilde

Anayasal ve Yasal düzenlemeler yapıl
malıdır.

Toplumun eğitim, sağlık, barınma ve 
diğer konularda sosyal güvencesi sağla
narak, halkın gelecek korkusu ve endişesi 
giderilmelidir.

Halka, daha sonra yabancı ülkelere ve 
u.a. kurum ve kuruluşlara güven verilmeli? 
bir yerde OsmanlInın son dönemindeki 
görüntü yerine, Mustafa Kemal Türkiye’sinin 
ilk yıllarındaki dürüst ve temiz bir Türkiye 
görüntüsü verilmelidir.

Ülkenin bu günkü görüntüsünden vatan
daşından yönetenlere kadar herkesin 
sorumlu olduğu, üzerine düşenleri yap
madığı bilincinden hareketle, yolsuzluklarla 
mücadele tüm toplum tarafından top yekun 
yapılmalıdır.

Bundan böyle İdari, cezai ve mali aflarla 
bu mücadele kesintiye uğratılmamalıdır.

Devlet tuttuğundan vergi alma yerine 
vergi oranları düşürülerek vergi tabana 
yayılmalı ve Devlet tutamadığından da vergi 
almalı.

Kapsamlı bir vergi reformuna gidilmelidir.
Eleştiriler olumlu ve yapıcı olmalı 

eleştirenler çözüm yolu da önermelidir.
Tüm çözümü devletten bekleme yerine, 

herkes üzerine düşeni yapmalı, kişisel men
faat yerine toplumsal menfaat bilinci oluştu
rulmalıdır.

Bu konuda ilk öğretimden yüksek öğre
time kadar herkese gerekli eğitim verilme
lidir.

Yolsuzlukla mücadele siyasi bir linç aracı 
olarak görülmemelidir. Çünkü; burada en 
büyük yarayı; birbirlerini yolsuzlukla 
suçlayan, ancak bunu kanıtlayamâyan yada 
gereğini yapmayarak birbirlerini aklayan 
siyaset ve siyasetçiler almaktadır.

Yolsuzlukla mücadelede siyasi partiler, 
kurum ve kuruluşlar daha doğrusu tüzel 
kişilikler hedef alınmamalı, yolsuzluğu 
yapan suç işleyen kişilerin üzerine gidilme
lidir.

Zira; Kurumlar demokrasinin ve rejimin 
temel organlarıdır. Bunları yıktığınız zaman 
tekrar inşa edemezsiniz, o zaman toplum 
hukuk dışı çareler ve başka arayışlar içeri
sine girer ki (mafya, dikta gibi demokrasi 
dışı) telafisi mümkün olmayan yollara gidilir 
ülke yıllarca geriye gider.

ABONE OLDUNUZ MU?

■M SUNIJK SWAST gazete

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

PTT Müdürü Sıtkı Müftüoğlu, PTT'nin verdiği hizmetler konusunda açıklamalar yaptı

Elif ESMEN
Günümüzde insan 
hayatını kolaylaştıra
cak her türlü hizmeti 
veren PTT Müdürlüğü 
yetkilileri yaptıkları 
açıklamada, vatan
daşların yeterli 
bilgiye sahip 
olmadıklarını 
söylediler.
Gemlik PTT Müdürü' 
Sıtkı Müftüoğlu;
PTT'nin verdiği 
hizmetler konusunda 
yaptığı açıklamada 
''İnsanlarımız 
PTT'yi halen bir 
mektuplaşma ya da 
telefon ile görüşme, 
merkezi olarak 
görmektedir.
Oysa PTT Müdürlüğü, 
gelişerek vatan
daşlara; Türkiye'nin 
her noktasında en 
kaliteli, en hızlı ve 
en yaygın hizmetini 
vermektedir" dedi. 
PTT Gemlik Şubesi

Müdürü Sıtkı 
Müftüpğlu, 
Gemlik'teki PTT 
hikmetlerine 
önümüzdeki günlerde 
bankacılık hizmetini 
de katacaklarını 
duyurdu.
Sıtkıoğlu, "PTT 
merkezlerine gelen 
vatandaşlarımız 
sabit ve.mobil 
telefon faturalarını 
ödeyebilir, elektrik 
faturalarıyla 
birlikte anlaşmalı 
belediyelerin su

faturalarını da yatıra
bilirler. Kredi kartı 
ödemesi, havale, 
uluslararası para 
transferi yapabilirler. 
Adınıza gelen parayı, 
emekli maaşınızı 
alabilirsiniz.
Kablolu TV ve 
Digitürk faturalarınızı 
ödeyebilir, 
hayat, sağlık, 
ferdi kaza ve 
tehlikeli hastalıklar 
sigortalarınızı 
yaptırabilir, prim
lerinizi yatıra

bilirsiniz. Mektup, 
küçük paket ve 
kolilerinizi normal 
veya acele olarak 
gönderebilirsiniz." 
şeklinde konuştu. 
Vatandaşlarımızın 
günlük hayatını 
kolaylaştırmak 
adına hizmetin en 
kalitelisini vermeye 
devam edeceklerini 
sözlerine ekleyen 
Gemlik PTT 
Şubesi Müdürü 
Sıtkı Müftüoğlu, 
"Özellikle insan
larımız vermiş 
olduğumuz hizmet
lerin bilincine var
masını istiyoruz. 
PTT merkezimize 
gelecek vatan
daşlarımızın 
elektrik, su, fatura 
tahsilatların; 
mektup, posta 
işlemlerini; havale, 
posta çeki, kredi 
kartı, döviz alımı, 
döviz havalesi, 
sigortacılık işlemleri, 
on-line hizmetleri, 
APS hizmetleri, 
yurtdışı elektronik 
havale işlemleri gibi 
her ne işlem olursa 
olsun tamamlayarak 
göndermek istiyoruz. 
Aynı zamanda PTT 
işyerlerinin bina ve 
arsalarında müsait 
görülen yerlere, 
sair eşya ve 
malzemeye, hizmette 
kullanılan evrak 
ve formüllere, 
PTT’ce çıkarılan 
yayın ve posta 
gönderileri üzerine 
reklam almalarının da 
mümkün olduğunu 
düşünüyoruz” dedi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

MAKİNA BAKIM DEPARTMANINA
2 Yıllık MYO veya Teknik Lise Mezunu 
İş tecrübesi olan 
Askerliğini yapmış

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ELEKTRİKÇİ 
SOĞUTMACI

MAKİNE TEKNİKERİ ALINACAKTIR.
Adayların fotoğraflı başvuru cv’lerini 
0.224 587 78 25 numaralı faxa veya 

namsalgida@superonline.cqm internet 
adresine göndermeleri rica olunur. 
Fax veya e-mail gönderemeyenler 

0.224 587 78 20 numaralı telefondan ran
devu alabilirler. Başvurular gizli kalacaktır.

mailto:namsalgida@superonline.cqm
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72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifindeki eski zeytinler hızla tüketiliyor

Başköy’e her gün 
20 ton zeytin gidiyor 

Kooperatif Başkanı İbrahim Aksoy, Birliğin stok zeytin
lerini çok iyi pazarlaması sonucu Gemlik depolarındaki 
eski zeytinleri 2 ay içinde tüketeceklerini söyledi.

i YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
wwyv.ozcanvural.sayfasi.com

Seyfettin ŞEKERSÖZ

72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi, 
geçtiğimiz yıllara 
göre elindeki zeytini 
değerlendirmeye 
başladı.
Kooperatif 
havuzlarından 
çıkarılan tonlarca 
zeytin depolarda 
elenerek, Birliğin 
Başköy'deki 
işleme tesislerine 
gönderiliyor.
Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
gelen talepler 
üzerine hafta tatili 
yapılmadan

72 Nölu Marmarabirlik Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim 

Aksoy, 2 ay sonra tüm eski zeytin stoklarını 
tüketeceklerini söyledi.

aydan bu yana 
birlik tesislerine 
gönderildiğini

elemanlar tarafından 
elenen eski zeytin
lerin yaklaşık 2

Kooperatif havuzlarından çıkarılan tonlarca zeytin depolarda elenerek, 
Birliğin Başköy’deki işleme tesislerine gönderiliyor. Taleplerin yoğun 
olması nedeniyle elemanlar, tatil yapmadan çalışıyorlar.

belirtti.
Genel Merkezin 
kooperatiflerin 
ellerinde bulunan 
zeytin stoklarını 
geçtiğimiz yıllara 
oranla daha iyi 
değerlendirmekte 
olduklarını ifade 
eden Aksoy, 
"Elimizdeki 
zeytini çok iyi 
pazarlamak için fırsat 
yakaladık. Bu gidişle 
2 ay sonra tüm eski, 
zeytin stoklarımızı 
tüketebiliriz." dedi. 
TALEP ÇOK 
72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, zeytin 
satışlarının Birlik 
aracılığıyla çok iyi 
pazarlanmasının 
karşılığını almakta 
olduklarını da 
belirterek, 
"Halk Bankası 
destekli çiftçi 
kredisine ortak
larımızın çok 
büyük ilgisi oldu. 
Bir haftalık zaman 
içinde yaklaşık 
700 ortağımız 
talepte bulundu. 
İşlemlerini tamam
layan ortaklarımız 
banka şubesinden 
paralarını 
alıyorlar." dedi. 
Aksoy, ayrıca 
kooperatif kanalıyla 
ortaklara her türlü 
zirai ilaç dağıtımının 
devam ettiğini 
bildirdi.

Boşuna inat, zarar verir...
Danıştay’ın 8’inci Dairesinin verdiği karar

la, kendisini çok kurnaz sanan, Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik’i bir kere daha mat 
etti...

İmam Hatipliye kaçak yollarla Açık öğre
tim Lisesi Diploması aldırma (kısaca genel 
lise diploması da verme) tertibine “Dur” 
dedi..

Halbuki bu işi hallettiğini zannedip, caka 
satan bakan, el altından da “Başbakana 
teşekkür mesajları gönderilmesini” istiyor
du...

Nitekim Bakan Hüseyin Çelik o makama 
oturduğundan beri “İmam Hatipliler” adına 
baş vurmadığı tertip kalmadı. Ama hepsi 
döndü dolaştı, olumsuzluklarla bitti. Çünkü 
Bakan “eğitim sistemini” bozmak istiyor, 
ama yasalar buna izin vermiyor. Boşuna 
ülkenin evlatlarının sinirlerini geriyorlar...

Bakan “Laik Cumhuriyetin kurümlarını 
bozma” sonucu verecek tertipler yapıyor, ö 

| zaman da “Laik Cumhünyeti koruma” göre- I 
vimi üstlenmiş öteki kurumlar devreye giri 
yor, dur diyor, bu İş o kadar kolay değil..

Başbakan da, Bakan da imam-hatip okullu 
oldukları için yasaları çiğneme olsa da 
onların argo deyimleri ile “kıyak çekmek” 
istiyorlar.

Nitekim “türban” olayında da çok diretti 
ler, o da olmadı....

Yasalar şöyle diyor;
“İmam hatip liseleri birer meslek oku

ludur.. Yasalar bu okullar da ancak o 
mesleğin ihtiyacını karşılayacak insan gücü 
yetiştirilmesini öngörüyor..

O nedenle bu okullardan mezun olanlar 
“kendi dallarında” yüksek öğrenim yapmak 
isterlerse sınav puanlamasında genel lise 
mezunlarından avantajlı olurlar. Ama kendi 
dallarından başkasında yüksek öğrenim 
görmek isterlerse puanlama da lise mezun
ları avantajlı olmalıdır.

Çünkü öğrencileri mesleğe değil, Üniver
siteye hazırlayan okullar genel liselerdir.” 
diyor. Bu ölçüler doğru değil mi sayın 
okurlar ?

Buna karşılık Başbakan ile Milli Eğitim 
bakanı; “Üniversite sınavına Meslek Liseliler 
eşit girsin” diyor.

Gerçi bu tezin gerisinde sadece “İmam 
hatip liseleri (İHP) mezunlarını kollama 
düşüncesi olduğunu herkes biliyor, görüyor.

Ama onlar “İmam hatiplilerin tüm meslek 
okullarında ki oranı % 3 ten ibaret o nedenle 
asıl ötekiler mağdur ediliyor” diyorlar,.

Aslında ötekilerin araya sıkıştığı doğru. 
Ama herkes biliyor ki asıl kavga “İmam hati
pliler” üzerinde yapılıyor.

Bu hususta yalnız Danıştay’ın kararı 
dışında; Anayasa Mahkemesinin, Yargıtay’ın, 
YOK’ün kararları, yasalar var.

Öyleyse bu lüzumsuz inat, haksız ısrar 
niye ?

Hadi yukarda saydığımız Anayasal 
kurumlan yok sayalım.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neden 
bu konu da hep “Yaptığınız yanlış” anlamın
da kararlar veriyor. Sizin Dış işleri 
Bakanınızda eşinin bu mahkemeye yaptığı 
başvuruyu, kaybedeceğini anlayıp, iyi bir 
Kayseri’li örneği gösterip geri çekti..

Bunları bir düşünün...
Burada “çağdaş hukuka ve çağdaş 

dünya ile çelişmiyor muyuz” diye düşünmeli, 
artık bu defteri zararla kapatmalıyız....

Gemlik Körfez internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın
ABONE OLDUNUZ MU? 

abone olun 
 —OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
wwyv.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Akyürek; “Doktorlarımız 14 Mart’ı mutsuz kutluyor Vergi Dairesi’nden ev hizmeti
CHP İlçe Başkanı Er 
dem Akyürek, 14 Mart 
Tıp Bayramı nedeniyle 
yaptığı açıklamada, 
doktorların günlerini 
mutsuz kutladıklarını 
söyledi. 1935 yılından 
itibaren kutlanmaya 
başlayan 14 Mart'ın 
yıllardır klasik bayram 
kutlamalarının dışında 
bir sağlık haftası 
olarak değerlendirildi 
ğini belirten Akyürek, 
"14 Mart, 1976 yılından 
bu yana düzenli olarak 
her yıl Tıp Bayramı ola 
rak kutlanmaktadır. Bu 
yıl da kutlanacak olan 
14 Mart günü dolayı 
sıyla ülkemizin sağlık 
ortamının bir fotoğra 
fini gözler önü ne ser
mek istiyorum." dedi. 
Doktorların mutsuz, 
hastaların umutsuz, bir 
yandan altyapısı eksik 
sağlık ocaklarıyla zor 
koşullarda çalışan sağ 
lık emekçileri, diğer 
yandan yıllardır çözül 
meyen sağlık sorunları 
ve bu sorunlara bağlı 
olarak oluşan hastane 
kuyrukları içinde bir 14 
Mart'ın daha kutlandı 
ğına dikkat çeken

Akyürek, "SSK has
tanelerinin Sağlık 
Bakanlığına devri her 
kes açısından büyük 
kabusla sonuçlandı. 
Her ne kadar hükümet 
sözcüsü 'operasyon 
başarıyla gerçekleşti' 
dese de kuyruklarda 
birbirini 'bıçaklayan' 
hastalarla karşılaşıl- 
maya başlandı. Ortada 
tamamen özelleştir 
meye yönelik bir süreç 
var. Hastaneler kamu 
yönetimi temel kanunu 
çıktığı zaman İl Özel 
İdarelerine ve beledi 
yelere devredilecek ve 
49 yıllığına kiraya ve 
rilecek. Bunun adı da 
sağlıkta özelleştirme 
olacak. Hükümet elin 
de reçete ve sağlık 
belgesiyle kuyruklarda 
ömür tüketenleri 
görmezden gelerek 
sağlıkta devrim yap
tığını öne sürmektedir. 
Yaptıkları devrim ise 
kuyruk devrimidir. 
Sağlığı kuyruklara 
emanet etmişlerdir. 
Türkiye 'de devlet 
sağlık alanından 
giderek çekilmekte, 
sağlık hizmetleri 
metalaştırılmakta, 
ticarileştirilmekte, 

özelleş tiril m ek tedir. 
Sağlık hizmetinden 
yararlanma toplumsal 
bir hak olmaktan 
çıkarılmakta 'parası 
olana parası kadar 
sağlık' anlayışı 
hakim kılınmaktadır. 
Toplumun yoksul . 
kesimleri için sağlık 
hizmetlerine ulaşmak 
giderek güçleşmekte
dir. Hekimler yaşam
larını sürdürebilmek 
için ikinci, hatta 
üçüncü işlerde çalışa 
mak zorunda kalmak
tadır. Tatili geziyi 
unutmuşlar, mutfak 
masraflarını kısmak 
zorunda kalmışlardır. 
Özlük haklarında 
acilen iyileştirme 
gerçekleştirilmelidir. 
Kamuda tam zamanlı 
çalışma ekonomik 
anlamda özendirilme
lidir. Türkiye sağlık 
içinde bulunduğu bu 
son derece olumsuz 
tabloyu hiçbir şekilde 
hak etmemektedir. 
Ülkemizin mevcut 
toplumsal kaynakları 
tüm yurttaşlarımıza 
eşit, ücretsiz ve nite
likli sağlık hizmetini 
bugünden çok daha iyi 
düzeyde vermek için 

yetenidir. Çözüm; 
ulusal gelirden sağlık 
için yeterli kaynakların 
ayrılması genel bütçe
den finanse edilen 
kamucu ve eşitlikçi bir 
sağlık politikasının , 
belirlenmesidir. Dün 
olduğu gibi bu günde 
Ülkemiz içerden ve 
dışardan küresel bir 
çökertme planıyla 
karşı karşıyadır. İçiş
leri AB'ye Dışişleri 
ABD'ye ekonomisi 
IMF'ye manevi hayatı 
misyonerlere havale 
edilen Türkiye'mizin 
bir milli duruşa, 
bir Kuvva-i Milliye 
ruhuna ihtiyaç Vardır. 
Çünkü Vatan toprakları 
eski sinden daha çok 
biz lere muhtaçtır. 
CHP İlçe Örgütü 
olarak, Toplum 
sağlığının önem 
kazandığı, hizmetin 
topluma taşındığı ve 
sağlık çalışanlarının 
uygun çalışma 
ortamına kavuştuğu, 
emeğinin karşılığını 
aldığı 14 Martları 
kutlamanın 
özlemiyle tüm 
sağlık personelinin 
tıp bayramını 
kutlarız." dedi.

Elif ESMEN
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Sade, sadece gayri 
menkul kira gelir
lerinden ibaret olan 
yaşlı, sakat ve hasta 
mükelleflerine evle 
rine giderek hizmet 
verildiğini söyledi. 
Vergi Dairesi Müdür 
Yardımcısı Mithat 
Önalan Başkanlığın 
da oluşturulan danış
ma birimi, mükellef 
lerin konuyla ilgili 
tereddüt ettikleri tüm 
konular hakkında 
bilgiler veriyor.
Verilen hizmetler 
konusunda açıklama 
yapan Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Sade, ayrıca

0.224.513 31 00 ve 
513 10 92 nolu 
telefonlardan 
bilgi alınabileceğini 
söyledi.
Yaşlı, sakat veya 
hastalığı nedeniyle 
Vergi Dairesi’ne 
gelemeyecek olan 
mükelleflerin aynı , 
telefonlardan yardım 
istemeleri halinde, 
beyannamelerinin 
ikametgahlarında 
kabul edileceğini 
bildirerek, "Ancak 
mükelleflerin 
ödemeleri ikamet
gahlarında tahsil 
edilmesi kesinlikle •, 
söz konusu olmaya
cağından bu konuda 
mükelleflerin dikkatli 
olması gerekmekte
dir." dedi

8 Gözünüz ı
lEHIHOLLAAD

ÜNVER TRRKTÖR'den
5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ 

KAMPANYALAR 
DEVAM ETMEKTEDİR.

GELİN 
GÖRÜŞELİM. 
4{5a ÜNVER TRAKTÖR
W NEW HOLLAND TRAKMAK 

l\EWHOLLAl\D GEMLİK /ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
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AKP’liler Çanakkale gecesi düzenliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, yap
tığı açıklamada, 
18 Mart Çanakkale 
Zaferi nedeniyle 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu Salonunda 
gece düzenlediklerini 
söyledi.
Yılmaz, beş yüz yıl 
boyunca üç kıtada 
mekan tutarak ün 
yapmış, bir çok ulus 
ve ülkeyi yönetim 
altında toplamış olan 
Osmanh İmparator- 
luğu'nun son dönem
lerine ilişkin zor bir- 
leşerek yüklendikleri 
Çanakkale boğazında 
verilen muharebenin 
gerek Türk tarihi 
gerekse dünya tari
hinde önemli yer 
tuttuğunu belirterek, 
"Türk ulusunun 
Çanakkale ve Gelibo 
lu yarımadasında 
yapılan muharebe ile 
bir ulusun şahlanış 
ve vatan uğruna neler 
yapılabileceği tüm 
dünyanın gözleri 
önünde sergilen
miştir. İki yüz elli bin 
Mehmetçiğin şehit

olduğu ve kendilerine 
ulu önder Atatürk 
tarafından ölmenin 
emredildiği, 
memleketin doğusun
dan batısına, kuzeyin
den güneyine, 
Çanakkale'ye vatan
ları uğruna savaş
maya değil can ver 
meye geldiğini tarih 
ibretle kaydetmiştir. 
Çanakkale'nin 
geçilmez olduğunu 
tüm dünya İngiliz 
birlik komutanının 
sarf ettiği şu ibret 
verici; suratlarına bir 
tokat gibi çakılan 
sözlerle bir kez 
daha anlamıştır, 
"Çanakkale geçilmez" 
Bize bu gururu 
yaşatan bütün şehit
lerimizi rahmet ve

şükranla anıyoruz. 
Kendilerinin bize 
emanet ettiği bu 
vatanı daha müreffeh 
bir hale getirmek için 
onların vermiş olduğu 
mücadeleye layık 
bir çalışma içinde 
olacağımıza söz 
veriyoruz." dedi. 
AK Parti İlçe 
Gençlik kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, 18 Mart 
Çanakkale şehitlerini 
anmak için Cuma 
günü akşamı 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu salonunda saat 
19.00 da anma gecesi 
düzenlendiğini 
belirterek, "Çanakkale 
şehitlerinin anlatıla
cağı sinevizyon 
gösterisi, şiir, 
kompozisyon ve 
resim dallarında dere
ceye giren öğren
cilere ödül verilecek
tir." diye konuştu. 
Yılmaz, ayrıca 
gecenin bitiminde 
ise Çanakkale'ye 
düzenledikleri 
program 
çerçevesinde 
yapacakları gezi 
için hareket 
edileceğini duyurdu.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Tıp Bayramı....

TRAKTÖR LASTİKLERİNDE KAMPANYA!

TRAKTÖR
LASTİKLERİNİZİ

ŞİMDİ ALIN
AGUSTOS’TA

ÖDEYİN
OZKAYA OTOMOTİV

GEMLİK BAYİ
Körfez Baytaş Sitesi Altı. GEMLİK

IRELLI Tel: (0.224) 513 73 93 -Fax: 5144044

179 yıl önce bugün 14 Mart 1827 
tarihinde padişah 2. Mahmut 
tarafından (Tophane ve 
Cerrahhane~i amire) adıyla ilk tıp 
fakültesi kuruldu. 1838’de "Mektebi 
Tıbbiye-i Şahane" adını aldı.

AvusturyalI Hekim Dr. Bernara, 
muallimi evvel ünvanıyla Öğretimin 
başına, Hekimbaşı Abdülhak 
Molla’da tıbbiye nazırlığına (Dekan) 
getirildi.

İnsan sağlığını alakadar eden 
böylesi önemli bir kuruluşun kuru
luşu iledir ki; 14 Mart, Tıp Bayramı 
olarak kutlana gelmiştir.

Bayram, sevinçlerin paylaşıldığı 
zaman birimleridir.

İnsan sağlığını konu eden o 
güne göre modern bir sağlık kuru
luşunun halkın yararına sunuluşu, 
insanın sağlıklı bir toplum için bil
gilendirilip yetiştirilmesi, 
melekesinin arttırılmasını sağlaya
cak bir müesseseye sahip oluşu ile 
sevinmiş halk ile mensubu ile 
bayram etmiştir.

Yakın zamana kadar tıp meslek
taşları ve halk tarafından içtenlikle 
kutlanan tıp bayramları, bayramlık
tan çıkmış, serzeniş günlerine 
dönüşmüştür.

Doktor şikayetçidir, halk daha 
çok şikayetçidir. ,

Sağlık, ticari bir araç haline 
| dönüşmüştür.

Koruyucu hekimlik esas iken bcı, 
önemsenmemiş tedavi hekimlik ve 
görüntü hekimliği itibar kazan
mıştır.

Esas olan sağlıklı bir toplum 
yaratmaktır. İnsanın hastalanmasını 
anında önlemektir.

Yurtta binlerce sağlık ocağı dok
torsuz, hemşiresiz, ebesiz atıl; 
haldedir.

Binlerce doktor iş beklerken, 
Sağlık Bakanlığı istihdam 
etmemekte ısrarlı bir tutum 
içindedir. Yabancı doktor ithalini 
düşünmektedir.

Bugün doktor ünvanını kazan
mış olmakla birlikte pratisyen 
hekim diye vasıflandırılan hekimler 
hastasına reçete yazamaz kılın
mıştır.

Uzman hekimler bile, ihtisası 
dışında teşhis konulmuş bir has
taya ilaç yazamaz, haldedir.

Bu nasıl bir anlayıştır, uygula
madır. Mezun etmişsin, doktor 
demişsin, hele sen biraz beride dur 
demişsin. Uzman doktor olmuş sen 
ihtisasın olmayan işe karışma di 
yorsun. Doktor ünvanı edinmede 
tüm tıbbi bilimler öğretilmiyor mu? 
Başarısız olanlar doktor olabiliyor- 
mu?.

Yıllarca genel tebabet uygulandı 
bu toplumda. Doktor olmak idealdi. 
Saygınlığı vardı doktorun.

İnsanın sığınacağı, derdini aça
cağı tek sırdaşı doktordu insaoğlu- 
nun. Ağrısını, sızısını, sıkıntısını o 
gideriyor, o şifa dağıtıyordu. Halk 
doktora gittim, gideceğim diyor ya 
da doktora git o, seni bir görsün 
diye yönlendiriliyordu.

Doktor, ihtisasını yaşayarak, 
yaşatarak yapıyordu. Yüzlerce, bin
lerce hasta onun yeteneğinin art
masında ve geliştirilmesinde 
yardımcısı idi. Ne ultrason, ne rönt
gen, ne MR vardı. Gözleri, kulakları 
ve parmaklan bugünkü modern

tıbbi araç ve gereçlerin tümünü 
içeren bilgisayardı.

Dr. Ziya Kaya, Dr. Seyfi Arkan, 
Dr. Abdullah Öztemiz, Dr. Cahit 
Yorulmaz, Dr. Naci Özokur, Dr. Ali 
Özgür yıllarca bu metodla sağlık 
dağıttılar.

Ölüm oranları doktorun yetenek
sizliğinden ihmalinden değil, has
tanın imkansızlıklar neticesi geç 
başvurmasından ileri geliyordu. 
Hasta ancak çok hasta ise, artık 
ölüm halinde ise doktora getiriliyor
du. Ulaşım imkanları da bugünkü 
gibi değildi. Doktorlar ya il merkez
lerinde; ya da ilçelerde görev 
yapıyordu. Koruyucu hekimliğe 
gerekli önem verilse; sağlık ocak
larında doktor bulundurulsa şüphe
siz hastalıklar yaygınlaşmaz basit 
tedavi metodları ile önlenebilinirdi. 
Bu gerçek bugünde geçerli. Ama 
gel gör ki tıp, artık bir insanı 
hizmetten çıkmış, ticari araç olmuş. 
Hastalarda müşteri.

Anayasa toplumun sağlığını 
koruma görevini devlete verdiği 
halde, devlet bu yükü başından 
atma uğraşı veriyor. Vatandaş özel 
sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

SSK hastaneleri sözde daha iyi . 
hizmet verebilme gerekçesi ile 
Devlet Hastaneleri ile birleştirildi. 
Sıkıntı daha da arttı. Kuyruklar 
kuyruklar. Sahai ez ınl.vında sıraya j 
girebıTmek için gef n hasta ar 
mesai saatine kadar sıra almada 
beklemekte. Sıra al, vizite sıran 
gelsin diye ayakta bekle.

Ey sorumlular, bu çileyi çekenler 
zevk için olan sinema, tiyatro, maç 
kuyruklarında değil, ağrısını 
ızdırabını, biten ilacını alabilme 
uğraşında hepsi harap bitap.

Bir doktor günde 60 hastaya 
bakabiliyor. Bir hastaya kalan 
zaman 8 dakika. Doktor ne yapsın 
reçete yazmakla amble oluyor. 
Yorgun, bitap düşüyor. Görevi 
içinde bir de yataklı hastalar var. 
Hastanede görev yapanların özel 
muayeneleri olmasa durumları peri 
şan. Toplum içinde doktor, en şık 
giyinen, temiz pak olan örnek 
insandır.

Sonra hayata, öğrenim süresi en I 
uzun olmakla en geç atılan meslek 
sahibi. Devleti de yeterli ücreti ver
miyor, o’da hasta gelsin diye özel 
ofisin de bekleşip duruyor.

Özel muayenesi olan doktorlar
da tedirgin özel hastaneler, polik
liniklerin sayısı her gün artıyor. Üne 
kavuşmuş hekimleri çalıştırarak 
hastaları bu yönde yönlendiriyorlar.

Şu iyi bilinsin ki; en tedavi edile
meyen hastalık beslenememe 
hastalığıdır.

Uzun lafın kısası bundan sonra 
paran kadar sağlık.

Yoksa paran, bozulacak azrail ile 
aran. Korkma!. Bozulursa, bozul
sun, dertten, sıkıntıdan ağrı, ıstırap
tan kurtulursun.

Bayram edersin.
Bugün bakın, ne doktorlar 

bayram edebiliyor, ne de vatandaş.
Sözde Tıp Bayramı......
Yine de kutlayalım.
Tıp bayramınız Kutlu Olsun!.. 
Gençliğinin baharında vatani 

görevi için Çanakkale’de şehit 
düşen binlerce tıbbiyelinin de ruh
ları şad olsun.!-
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Bursa'da soba zehirlenmesi; 2 ölü
Bursa'da sobadan sızan karbonmonoksit 

gazından zehirlenen 2 kişi hayatını 
kaybederken 5'i çocuk 7 kişilik bir ailede 

hastaneye kaldırıldı. Oğullarını ziyaret 
etmek için Samsun'dan gelen yaşlı çift 

kömür sobasının yanına yer yatağı yapıp 
yatınca zehirlenip hayatlarını kaybetti.

0SWfflw

Oğullarını ziyaret 
etmek için 
Samsun'dan gelen 
yaşlı çift kömür 
sobasının yanına yer 
yatağı yapıp yatınca 
zehirlenip hayatlarını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre 
önceki gece saat 
04.30 sıralarında 
Bursa'nın merkez 
Nilüfer İlçesi'ne 
bağlı Minareliçavuş 
Mahallesi Mehekşe 
Sokak'ta oturan Fethi 
Kavaklı (36), Sevilay 
Kavaklı (32) çifti ve 5 
çocuğu kendilerini 
Samsun'dan ziyarete 

gelen anne babası 
Dursun Kavaklı (66) 
ve Bediha Kavaklı 
(57) ile birlikte kömür 
sobası yaktıkları evde 
uykuya daldı. Sabaha 
karşı tüten sobadan 
sızan gaz 9 kişilik 
aileyi uykuda zehirle
di. İşe gitmek için 
uyanan Fethi Kavaklı 
ayağa kalkmakta 
güçlük çekince 
sobanın yanında yer 
yatağında yatan anne 
babasının yanına 
koştuğunda yaşlı 
çiftin cansız beden
leri ile karşılaştı. 
Bunun üzerine eşini

ve 5 çocuğunu 
uyandıran Fethi 
Kavaklı 112 yi arı- 
yarak zehirlendikleri
ni ihbar etti. Olay 
yerine gelen 112 
ekiplerinin kon
trolünün ardından 
Dursun Kavaklı ve 
Bediha Kavaklı'nın 
öldükleri anlaşıldı. 
Gazdan zehirlenen 
Fethi Kavaklı eşi 
Sevilay Kavaklı, 
çocukları Melek 
Kavaklı (14), Dilek 
Kavaklı (12), Dursun 
Kavaklı (10), Emine 
kavaklı (7) ve Güllü

Kavaklı (5) ambu
lansla hastaneye 
kaldırıldı.
Olay yeri inceleme 
ekipleri ve 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
incelemesinin ardın
dan yaşlı çiftin 
cesetleri Devlet 
Hastaneâi morguna 
kaldırıldı. Polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlatırken Fethi 
Kavaklı ve eşi 
Sevilay Kavaklı ile 
5 çocuğunun sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.

Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
bazı maddelerinin 
yürütmesi durdurulan 
14 Aralık 2005 tarihli 
Açıköğretim Lisesi 
Yönetmeliği'ne daya
narak Açıköğretim 
Lisesi'ne kayıt yap
tırıp ÖSŞ'ye başvu
ranları tespit etme 
imkanları olmadığını 
belirterek, "Ancak 
bize başvurup 
değişiklik isterlerse 
bir işlem yapabiliriz" 
dedi.
Yarımağan, YÖK'ün 
geçen hafta, Danış 
tay'ın bazı mad-ç 
delerinin yürütmesini 
durdurduğu söz 
konusu yönetmelik 
çerçevesinde 
Açıköğretim Lisesi'ne 
yapılan kayıtların ve 
alınacak diplomaların 
geçersiz olacağını, 
buna dayanılarak 
ÖSS'ye müracaat 
edilemeyeceğini 
açıkladığını 
anımsattı.

Yarımağan, 
Açıköğretim 
Lisesi'nden 2006- 
ÖSS'ye başvuran 
adayların eski 
Açıköğretim Lisesi 
Yönetmeliği'ne göre 
mi yoksa bazı mad
deleri iptal edilen 14 
Aralık 2005 tarihli 
yeni yönetmeliğe göre 
mi başvurduklarını 
tespit etme imkanı 
olmadığını bildirdi. 
Bu dürümdaki aday
ların ancak ÖSYM'ye 
başvurup değişiklik 
isterlerse bu talep
lerinin yerine geti 
rilebileceğini vurgu
layan Yarımağan, 
"YÖK'ün bu kararına 
rağmen beyanda 
bulunmayan sonucu
na katlanır" dedi.
Yarımağan, YÖK'ün 
geçen hafta açıkladığı 
konuya ilişkin kararı 
çerçevesinde aday
ların yapması gereken 
işlemlerin yer alacağı 
bir ilan hazırlığında 
olduklarını, yakında 
bu ilanı vereceklerini 
ifade etti.

o DOĞRU YOL PARTİSİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle 
tüm doktorlarımızın günlerini kutlar, 

sağlıklı yarınlar dileriz

YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI
Faruk GÜZEL
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Meclis’te memur zammı mesaisi
TBMM bu hafta, 
görüşmelerine geçen 
hafta başlanan, 
ancak tamamlana
mayan, memurların 
maaşlarında 40 artı 
40 artış öngören 
yasa tasarısı ele alı
nacak. Genel 
Kurul'un bir diğer 
önemli gündemi ise 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan hakkında 
verilen gensoru 
önergesi olacak. 
Meclisin bu haftaki 
önemli gündem 
maddelerinden biri, 
CHP'nin, Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan hakkında 
verdiği 3. gensoru 
önergesi olacak. 
Unakıtan hakkındaki 
gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alın
mayacağına ilişkin 
görüşmeler, TBMM 
Genel Kurulu'nda 
bugün saat 14.00'dan 
sonra başlayacak. 
Bilindiği gibi CHP, 
Unakıtan hakkında, 
"kızına ait şirketin 
Telsim-Vadafone ile 
ilişkilerinde, likit ve 
pastörize yumurtaya

uygulanan KDV 
oranının 
indirilmesinde 
çocuklarıyla işbirliği 
içerisinde nüfuz 
ticareti yoluyla 
görevini kötüye kul
landığı ve lojman 
giderlerini kamuya 
ödeterek siyasi ahlak 
kurallarına aykırı 
davrandığı ve bu 
suretle kamuyu zarar 
uğrattığı" gerekçe
siyle gensoru 
önergesi vermişti. 
Gensoru önergesinin 
ardından yasama 
çalışmalarında 
memurlara 
öngörülen ek ödeme 
ele alınacak. Çeşitli 
adlar altında ek 
ödeme alamayan 
kurumlarda çalışan 
memurlara, 2006

Ocak’tan itibaren 
40 YTL, Temmuz'dan 
itibaren de 40 YTL 
daha ek ödeme 
yapılmasına olanak 
tanıyan yasa 
tasarısının görülme
si, Çarşamba günü 
yapılacak. Tasarının 
görüşmelerine geçen 
hafta başlanmış 
ve 3. maddesine 
kadar ele alın
abilmişti. Tasarının 
bu hafta yasalaşması 
bekleniyor. Aynı 
tasarıyla MEB'de 
norm kadro sonucu 
ortaya çıkan öğret
men ihtiyacının 
kadrolu öğretmen 
istihdamıyla kapatıl
maması durumunda, 
öğretmenler de söz 
leşmeli olarak istih
dam edilebilecek.

hlis'li yumruk yumruğa toıı
Türk Parlamenterler 
Birliği eski Başkanı

Zeki Çeliker ve 
Türk Parlamenterler

Birliği'nin yeni 
yönetiminden 
Başkanvekili

Samet Güldoğan 
ve yönetim kurulu 
üyesi Ertuğrul Mat 
arasında TBMM'de 
yumruk yumruğa 
kavga yaşandı.

Alınan bilgilere 
göre, Türk 
Parlamenterler 
Birliği eski Başkanı 
Zeki Çeliker, davalık 
olduğu bildirilen 
yeni yönetimden 
Başkanvekili 
Samet Aydoğan 
ile TBMM ön 
bahçesinde dün 
saat 11.30 sularında 
karşılaştı. B Blok 
önünde gerçekleşen

karşılaşmada, 
Çeliker ve Güldoğan 
bir anda yumruk 
yumruğa kavga 
etmeye başladı.
Çeliker’in yumrukları 
Güldoğan'ı yere 
düşürdü. Bu arada 
Meclis içindeki 
polisler yetişti ve 
kavgayı ayırdı.
Güldoğan'm, 
kavganın ardından 
Kavaklıdere 
Karakolu'na 
giderek şikayette 
bulunduğu ve 
rapor aldığı 
öğrenildi.

Bu arada 
öğleden sonra 
mevcut yönetimden 
olan Ertuğrul 
Mat, TBMM büyük 
kulisinde Çeliker'le 
karşılaştı ve 
Güldoğan ile 
neden kavga 
ettiğini sordu. 
Çeliker de öfkesine 
hakim olamayarak 
Mat'ı yumrukladı. 
Polisler araya gir
erek, eski mil
letvekilleri ve Türk 
Parlamenterler 
Birliği eski ve yeni 
yöneticilerini ayırdı.

REGAL
PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD i KDV 
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1
Asus Anakart 
Amd 2600 64+ 

256 Ram 
17” Monitör 
40 gb. Hdd 

52X Cd Rom

Nowox 2
Amd 3000 64+ 

512 Ram
80 gb Hardisk 

128 Ekran Kartı 
Cd VVriter

Asus Anakart

378 $ + KDV 580 $ + KDV

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIVORUZ
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Lions Kulübü

DİĞER REFERANSLARIMIZ

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net 
www.atamerhotel.com 
www.gemsiad.org 
www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com
www.gemliklions.com
İÇİN: www.gemlikweb.com

NOWOX BİLGİSAYAR 
Gazhane Cad. No: 14 

Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 512 25 63 

www.gemliknowox.com

mailto:isim@firmaniz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com


OSS’ye başvurular Mıji'to 'çamur1 ım
bugün sona eriyor

Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nin (ÖSYM), 
başvuramayan aday
lar için 2 gün uzattığı 
süre bugün sona 
eriyor. ÖSS ücretini 
10 Mart Cuma 
gününe kadar 
yatırarak randevu 
alan adayların 
başvuru işlemleri 
bugünmesai saati 
bitimine kadar 
tamamlanacak.
Sınav ücretini geçen 
cuma gününe kadar 
bankaya yatıran ve 
randevusunu alan 
adayların başvuru 
işlemleri devam 
ediyor. Adayların 
başvuru merkezine 
giderken yanlarında 
doldurulmuş şekilde 
aday bilgi formu, 
fotoğraflı ve onaylı 
bir kimlik belgesi, 
diploma sureti 
(mezunlar için) ve 
banka dekontu

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak

1 Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

. ... -T ■..... 5

120m2 Asansör ve Kaloriferli. I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 
. Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m 2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.
Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa ■ Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve HerTörlö 
Sigorta işlemleri Yapılır

ŞEKER S.GORTA
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021

bulundurması 
gerekiyor.
Başvuru merkezi 
görevlisi, adayın 
aday bilgi formunda
ki bilgiler ile birlikte 
web kamerayla 
fotoğrafını çekerek 
elektronik ortama 
aktaracak. Bu 
fotoğrafın cepheden, 
başı açık ve adayı 
kolaylıkla tanıtabile
cek şekilde çekilmiş 
bir fotoğraf olması 
gerektiğinden, 
udşvüîû 'merkezine 
giderken adayların 
bu durumu dikkate 

almaları isteniyor. 
Sınav günü bu 
fotoğraftaki saç, 
bıyık, makyaj gibi 
tanınmada önemli rol 
oynayacak görünüm 
özelliklerinde bir 
değişiklik bulunma
ması gerekiyor.
Sınav günü salon 
başkanı fotoğraftan 
kimlik belirlemede 
güçlük çektiği 
takdirde adayı sına
va almayabilecek. 
ÖSS 18 Haziran'da, 
Yabancı ûii Sınavı 
ise 25 Haziran'da 
yapılacak.
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Meteoroloji, Marmara, 
Ege ve Akdeniz'de 
beklenen sağanak 
yağışlara karşı vatan
daşları dikkatli 
olmaları konusunda 
uyardı. Yağışlar 
sırasında çamur 1 
yağışı da görülebile
cek. Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü, 
Marmara'nın batışı, 
Ege ve Akdeniz'de 
etkili ve sürekli 
sağanak yağışlara 
bağlı olarak sel ve su 
baskınları yaşanabile
ceği, güney illerinde 
Mısır ve Libya 
üzerinden taşınan toz 
nedeniyle sağanak 
yağışlarla birlikte 
çamur da görülebile
ceği uyarısında 
bulundu.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden, 
yapılan açıklamaya 
göre, Orta Akdeniz 
üzerinden gelen 
yağışlı hava yurdun 
batı kesimlerinde 
eıkıStm Suıuuruyor. 
Son 48 saat içerisinde 
metrekarede;
Muğla'da 97, 
Marmaris'te 95, 
Edirne'de 63, İzmir'de 
60, Kırklareli'nde 52, 
Manisa'da 50, 
Çanakkale 
ve Finike'de 46, 
Dikili'de 40, 
Antalya'da 36, 
Bodrum'da 27, 
Balıkesir'de 26, 
İsparta'da 24, Denizli

Erbakan karan köşke aynen iade
AK Parti Grup 
Başkanvekili Eyüp 
Fatsa, eski 
Başbakanlardan 
Necmettin Erbakan'ın 
kesinleşmiş hapis 
cezasını evinde 
çekmesinin yolunu 
açan yasayı veto eden 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in gerekçelerine 
katılmadıklarını ve 
aynen iade edecek
lerini açıkladı. 
Sezer'in iade 
gerekçesinde yasayı 
"özel, objektif ve nes
nel değil" biçiminde 
eleştirdiğini söyleyen 
Fatsa, "Gerekçenin 
objektif olmadığını 
ifade etmek istiyorum. 
İade gerekçesi yasayı 
kişiye özel bir hale 
getirmiştir" dedi. 
Yasanın mali yüküm
lülüğü yerine getirme

ve Tekirdağ'da 
20 kilogram 
yağış kaydedildi. 
Sağanak ve 
gökgürültülü sağanak 
şeklinde görülen 
yağışların güney ve 
batı kesimlerde etkili 
ve sürekli olmak 
üzere devam edeceği 
tahmin ediliyor.
Ayrıca güney illerinde 
Mısır ve Libya 
üzerinden taşman toz 
nedeniyle sağanak 
yağışlarla birlikte 
çamur da görülebile
cek. Yurdun iç ve batı 
kesimlerinde rüzgarın 
güney ve güneybatı 
(lodos) yönlerden 
kuvvetli ve kısa süreli 
fırtına şeklinde 
esmesi.ve lodosla 
birlikte artan hava 
sıcaklığının hafta 
ortasında kuzey 
kesimlerde 
2-4 derece azalması 
bekleniyor.
Yağışlı havanın 
hafta sonuna kadar 
yurt genelinde 
etkisini sürdüreceği 
tahmin ediliyor.

kaydıyla çıkarıldığını 
anlatan Fatsa, "Sayın 
Cumhurbaşkanının 
olayı niye böyle 
anladığını biz anla
makta zorluk çektik. 
Mali yükümlülük 
davası sürüyor. 
Erbakan'ın gayri 
menkullerine tedbir 
konmuş gayet net" 
açıklamasında bulun
du. Gündemlerinde 
erken seçim ve 
kabine değişikliği 
olmadığını söyleyen 
Fatsa, 2007 Kasım 
ayına kadar TBMM'nin 
çalışacağını bildirdi. 
Kabinede bir takım 
oyunu oynandığını 
kaydeden Fatsa, 
"Teknik direktör 
Başbakandır.
Değişiklikler tamamen 
Başbakan'ın 
tasarrufunda" dedi. 
Fatsa,TBMM'de daha 

VATANDAŞLARA 
UYARI 
Açıklamada, 
vatandaşlar, "etkili ve 
sürekli sağanak ve 
gökgürültülü sağanak 
yağışlar" ile kuvvetli 
lodos nedeniyle soba 
gazı zehirlenmelerine 
karşı uyarıldı.
Marmara'nın batısı, 
Ege ve Akdeniz böl
gelerinde etkili ve 
sürekli sağanak ve 
gökgürültülü sağanak 
yağışlara bağlı olarak 
sel, taşkın ve su 
baskınları yaşanabile: 
ceğine dikkat 
çekilen açıklamada,• 
vatandaşların tedbirli 
olmaları gerektiği 
belirtildi.
Açıklamada, 
bugün yurdun iç ve 
batı kesimlerinde 
kuvvetli ve kısa 
süreli fırtına şeklinde 
esmesi beklenen 
lodos nedeniyle 
muhtemel soba 
gazı zehirlenmelerine 
karşı dikkatli 
olunması gerektiği de 
kaydedildi.

AK Parti Grup 
Başkanvekili Eyüp Fatsa

önce yargıya intikal 
etmiş konular 
hakkında araştırma ve 
soruşturma komis 
yonları kurulduğunu 
hatırlatarak, 
"Komisyon kendi 
çalışmalarını yapıyor. 1 
Komisyonun faaliyet
lerini sona erdirmesi- • 
ni gerektirecek bir , 
konu olmadığı 
kanaatindeyim" dedi İ
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Vergide çarpık sistem
2005 yılında dolaylı 
vergiler yüzde 70 paya 
sahip olurken, basit 
usule tabi mükellef 
lerin aylık 11 YTL vergi 
ödemelerine karşın, 
bir asgari ücretlinin 
bunun altı katı, yani 
aylık 62 YTL vergi 
ödemesi vergi siste
mindeki çarpıklığı 
ortaya koyuyor. 
Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları 
Birliği'nin (TÜRMOB) 
aylık dergisi > 
Bilanço'da yer alan 
verilere göre, 2005 
yılında ödenen 
vergiler, çarpık vergi 
sistemini bir kez daha 
açığa çıkardı. Dergide 
yer alan verilere göre, 
2005 yılında 106 milyar 
952 milyon YTL vergi 
geliri elde edildi. Bu 
verginin en önemli 
kalemini ise yüzde 
70 oranıyla dolaylı 
vergiler oluşturdu. 
Gelir, kar ve sermaye 
kazançları üzerinden 
alınan vergiler ise 30 
milyar 3 milyon YTL 
oldu. Genel bütçe 
vergi gelirlerinin 
yüzdelik dağılımına 
bakıldığında ise en 
büyük kalemi yüzde 47 
ile dahilde alınan mal 
ve hizmet vergileri 
oluştururken, gelir, 
kar ve sermaye 
kazançları üzerinden 
alınan vergiler yüzde

28 paya sahip oldu. 
Uluslararası ticaret ve 
muamelelerden alınan 
vergiler 19.2 milyar 
YTL ile yüzde 18 paya 
sahip oldu. İdari 
harçlar ve ücretler, 
sanayi dışı arazi 
satışları vergi gelirleri 
içerisinde yüzde 3, 
diğer vergiler yüzde 2 
ve mülkiyet üzerinden 
alınan vergiler yüzde 2 
paya sahip oldu. Buna 
göre, vergi gelirlerinin 
yüzde 30'u gelir, kar ve 
sermaye kazançları ile 
mülkiyet üzerinden 
alınan vergiler olurken, 
yüzde 70'i dolaylı 
vergilerden elde edildi. 
Dergide yer alan bil
gilere göre, genel 
bütçe vergi gelirlerinin 
dağılımındaki bu 
çarpık yapı, vergi 
kalemleri tektek ince
lendiğinde daha fazla 
kendini gösteriyor. 
Dolaylı vergilerin vergi 
gelirlerinin yüzde 
70'ini oluşturmasının 
yanı sıra beyana 
dayanan vergilerde de 
büyük çarpıklık ortaya 
çıkıyor. 2005 yılında 20

milyar 457 milyon YTL 
gelir vergisi tahsilatı 
gerçekleşti. Bunun- 
18 milyar 423 milyon 
YTL'lik bölümünü gelir 
vergisi kesintileri 
oluşturdu. Beyana 
dayanan gelir vergisi 
tahsilatı ise 1 milyar 
139 milyon YTL’de 
kaldı. Red ve iadeler 
dahil gelir vergisi ince
lendiğinde ise, basit 
usule tabi gelir vergisi 
mükellefleri 2005 yılın
da 107 milyon 622 bin 
YTL vergi ödediler.
2005 yılı sonu itibariyle 
792 bin 706 adet basit 
usule tabi mükellef 
bulunuyor. Bu 
mükelleflerin yıllık 
ödedikleri vergi ortala
ması ise 135 YTL. 
Oldukça pahalı 
plakalara sahip taksi, 
dolmuş gibi birçok 
ticari faaliyet yürüten 
esnafın da içine girdiği 
basit usule tabi 
mükellefler aylık 11 
YTL vergi ödediler. Bir 
asgari ücretli ise aylık 
62.31 YTL gelir vergisi 
ile basit usule tabi bir 
mükellefin neredeyse .

altı katı fazla 
vergi ödedi.
2005 yılı sonu itibariyle 
sayıları 1 milyon 691 
bin 499 olan beyana 
dayanan gelir vergisi 
mükellefleri 2005 yılın
da red ve iadeler dahil 
2 milyar 72 milyon 995 
bin YTL vergi ödedi. 
Mükellef başına yıllık 
ödenen vergi ise bin 
225 YTL oldu. Yani 
beyana dayanan gelir 
vergisi mükellefleri 
aylık 100 YTL civarın
da bir vergi ödediler. 
Bu da gelirlerini yıllık 
beyan ile bildiren çok 
sayıda kişinin, asgari 
ücretlinin biraz 
üzerinde vergi ödediği
ni ortaya koydu. 22 
milyon 817 bin YTL'lik 
gelir vergisinin 20 
milyon 636 bin YTL'lik 
bölümünü ise ücretli 
ler ödedi. Vergisini 
hiçbir şekilde kaçırma 
şansı olmayan çalışan
lar 2005 yılında gelir 
vergisinin yüzde 90'ını 
ödediler. Kurumlar 
vergisinde de çarpık 
tablo kendisini gös
terirken, 593 bin 166 
kurumlar vergisi mükel 
letı 11 milyar 4U1 mil 
yon YTL vergi ödedi. 
Mükellef başına düşen 
vergi ise 19 bin 222 
YTL olurken, bu raka 
mın yanıltıcı olduğu 
çünkü, kurumlar 
vergisinin yüzde 90'ını 
ilk yüz mükellefin 
ödediği kaydediliyor.

Türkiye’deki 4 kişiden biri yoksul
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
tarafından yapılan 
yoksulluk araştırması 
sonuçları, çok 
çarpıcı bir tabloyu 
ortaya çıkardı.
Çalışma neticesinde, 
Türkiye'de yaşayan 
her 4 kişiden Tinin 
yoksulluk sınırının

altında yaşadığı 
tespit edileli. Aylık 
Ekonomi Dergisi 
Bilanço'da yer alan 
habere göre, kırsal 
yerleşim yerlerinde 
yaşayanların yoksul
luk riski, kentte 
yaşayanların yoksul
luk riskinden daha 
fazla. Hanehalkı

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

büyüklüğü arttıkça, 
yoksulluk riski de 
artıyor. Eğitim duru
mu yükseldikçe de 
yoksul olma riski 
azalıyor. Nüfusun 
yüzde 1.19'u gıda 
yoksulluğu çekiyor. . 
Bu rakam 2002 yılın
da yüzde 1.35 iken 
2003 yılında 1.29 
oldu, 2004 yılında ise 
seviyesini korudu. 
Gıda ve gıda dışı 
yoksulluk çekenlerin 
oranı 2004 yılında 
yüzde 25.60 oldu. Bu 
oran daha önceki 
yıllarda yüzde 25.96, 
2003 yılında 28.12 
olarak gerçekleşti. 
Gıda ve gıda dışı 
yoksulluk çekenlerin 
oranı kentlerde 
düşüş eğilimi gös
terirken, kırsal ke 
simde hızlı bir artış 
trendi sergiliyor. 
Türkiye nüfusunun 
yüzde 23.30'u günlük

4.3 doların altında 
bir parayla yaşamını 
sürdürmeye çalışıyor. 
Ataerkil ve geniş 
ailelerde yoksulluk 
oranı yüzde 28.16'hk 
paya sahip olurken, 
tek yetişkinli aile 
lerde yüzde 20.40, 
çekirdek ailelerde 
yüzde 18.86 olarak 
hesaplandı. Kendi 
hesabına çalışanlar 
yoksulluk sırala
masında ilk sırada 
yer aldı. Hizmet sek
töründe çalışanların 
yüzde 13.32'si, tarım 
kesiminde çalışan
ların yüzde 11.29'u, 
sanayi kesiminde 
çalışanların da 7.54'ü 
yoksulluk kate
gorisinde yer alıyor. 
Yoksulluk' cinsiyete 
göre önemli bir fark
lılık göstermezken, 
eğitim durumunun 
düşmesiyle yoksul
luk oranı da artıyor.

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Gemlik’teki maçlar

Cumartesi günü oynanan Hürspor - Ha 
mitler maçıyla başladı. Hürspor’un cezası 
nedeniyle Gemlik Stadında oynanmasına 
federasyonca karar verilmiş.

Maç Hürspor’un üstünlüğü ile başladı. İlk 
on dakikadan sonra Hürspor’un bir futbol 
takımında olması gereken bütün özellikleri 
görme şansını yakaladık. Takım oyunu bu 
kadar güzel olması sonucunda yansıdı. 
Yirmibeşinci dakikadan sonra güzel akılcı 
gollerle ilk devreyi 3-0 galip bitirdi.

İkinci devre Hamitler iyi başlamak istedi. 
Hürspor rahat oynamaya maçın tansiyonunu 
düşürmek istedi. Hamitler bundan faydala
narak bir gol attı. Bu golle beraber maç 
sona erdi. Hürspor: 3 Hamitler:1

Pazar günü oynanan Kumla - Mako maçı 
güzel bir havada, güzel bir zeminde başladı.

Kumlaspor yazılarımda ifade ettiğim 
problemleri sahaya hocasız çıkmasıyla 
devam ettirdiği görüldü.

Kumlaspor için tehlike çanları maçın 
başlamasıyla çalmaya başladı. 
Kumlaspor’un Mako maçı bilmeyenler 
tarafından merakla bekleniyordu. Mako 
düzenli bir takım olduğunu ısınırken bile his
settiriyordu.

İlk yirmi dakikada orta mücadeleyle geçti. 
Kumlaspor yakaladığı pozisyonla 1-0 öne 
geçti.

Kumla da genç takım oyuncuları dikkati 
çekiyordu. Tecrübeleri yoktu. Kumla’daki 
yeni kaleci iyiydi.

İlk devreyi Kumlaspor galip bitirdi. İkinci 
devre bu üstünlükle ataklar yapıyordu. Bir 
kaç net pozisyonu değerlendiremedi. 
Yapılan bir hatayla maç berabere oldu.Mako 
kontratakla ağırlığını koymaya başlamıştı ve 
buna golle cevap verdi. Son dakikalarda 
Mako penaltı atışıyla maçı 3-1 kazandı. 
Sonuç: Kumla:1 Mako: 3

Kumlaspor Kulübü gerçekleri görmemek
le ısrar ediyor.

Kumla’ya yazık oluyor.
GÜZEL HABER GEMLİKSPOR
Pazar günü Gemlikspor deplasmanda 

Hürriyetspor ile karşılaştı.
Güzel bir oyunla galip geldi ve bizleri 

sevirdirdi.
Gurupta Yeniköy’ün yenilmesi haberini 

aldık. Bu durumda Gemlikspor haftaya lider 
giriyor. Tebrik ediyorum, mesajınız çok 
güzel.

İnşallah ulaşır sizlerin çok iyi mesajlar 
vereceğinize eminim.

Haydar Hoca’yı, ekibini ye talebelerini 
kutlarım. Hürriyet: 0 Gemlikspor:?

Allah sizleri utandırmasın, yollarınız açık 
olsun.

ELEMAN ARANIYOR
Şirketimizde çalışmak üzere 

30 yaş üstü bayan 
mutfak görevlisi aranmaktadır.

Müraacatlar:
Gemlik Güneş Nak. Tîc.

Azot Yolu Kocaçukur Mevkii 
No: 1 GEMLİK

TEL: (0.224) 524 75 00 
Müracatlar için güvenlik bölümüne 
kayıt yaptırılması gerekmektedir.
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Evliliğin iyi gitmesi için uzmaı önerilen
Marmara Üniversitesi 
(MÜ) Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Z. 
Sungur, "görme kusu
ru" olarak tanımladığı 
aşkın "hayali ve 
düşsel birlikteliği" 
temsil ettiğini 
belirterek, evliliğin iyi 
gitmesinin ise "eşlerin 
ilişkiyi romantik bir 
rüya gibi algıla
malarını azaltmakla" 
mümkün olacağını 
bildirdi.
Prof. Dr. Sungur, çoğu 
ilişkinin aşık olma 
dönemi ile başladığını 
vurgulayarak, şunları 
söyledi: "Bu dönem 
'görme kusuru' döne
mi olarak da tanımlan
abilir. Partnerlerin bir
birlerinin temel mutlu
luk kaynağı oldukları 
ve neredeyse birbirleri 
için için doğduklarını 
düşündüklerinden, 
aşık olma dönemi aynı 
zamanda 'hayali ve 
düşsel birlikteliği' de 
temsil etmektedir.

Hatta öylesine bir 
beraberlikleri vardır ki, 
bu beraberlikte 
sözcüklere bile 
ihtiyaçları yoktur. 
Tehlike burada başlar, 
çünkü ilişki artık 
sözcük öncesi veya 
sözcük ötesi olmuştur. 
Benzerlikler, konuşul
madığı sürece 
kalıcı olacaktır." 
Bu tür düşsel birlik
teliğin evliliğe kadar 
gidebildiğini kaydeden 
Prof. Dr. Sungur, evli 
liğin de "tüm hayal 
kırıcı sonuçlarına 
karşın halen dünyanın 
en büyük gönüllü 
organizasyonu" 
olduğunu dile getirdi. 
Prof. Dr. Sungur, 
evlilikte ise partner
lerin "aşık olduğunuz
da konuşmayın, çünkü 
sözcükler idealize 
edilmiş birlikteliği 
olumsuz etkileyip 
bozabilir" kuralını 
unutarak daha çok 
konuşmaya başladık
larını ifade ederek, 
sözlerini şöyle

sürdürdü: "Sözcükler 
tehlikeli olmaya, aşkla 
başlayan görme kusu
ru evlilik aracılığıyla 
düzelmeye, birliktelik 
tehdit altına girmeye 
başlar. Yıllar geçtikçe 
aynı eş, mutsuzluğun 
kendisi bile olabilir.
Hatta eş, artık dışarıda 
yağan yağmurun da 
nedenidir... Evlilik 
ilişkisinin iyi gitmesi, 
ancak eşlerin ilişkiyi 
romantik bir rüya gibi 
algılamalarını azalt- x 
mak (ortadan kaldır
mak değil) ve birbir
lerinin bireysel 
gereksinimleri, beklen
tileri ve tepkilerinin 
kendilerine özgü, 
emsalsiz özelliklerini

daha çok görmeleriyle 
gerçekleşebilir." 
Cinsiyetlerin savaşın
dan kazanılacak çok 
az şey olduğuna da 
işaret eden Prof. Dr. 
Sungur, "Erkek ve 
kadınlar genetik fark
lılıklar ile dünyaya 
geliyor, ardından aynı 
farklılıklar kültür- 
gelenekler ve sosyal 
rollere ilişkin söylem
lerle besleniyorsa, 
doğal olarak farklı 
beklentiler içerisinde 
olacaklar. Çiftlerin bu 
farklılığı anlaması, 
eşlerin daha iyi 
iletişim kurabilmesi 
için bir gereksinim 
durumuna gelmekte
dir" dedi.

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ 

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

TSK ELELE VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL 

Tel: 0.312431 99 36 Faks: 431 0736 
web: www.elele.org.tr

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

DOGALGAZBuderus
KAZAN
KALORİFER TESİSATIC ISISAN ) m 

- - - - - HAVALANDIRMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ »i tesisat taahhüt

YETKİLİBAYİİ

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

http://www.elele.org.tr


Sayfa 1114 Mart 2006 Salı SAĞLIK ..-.'..■i'..-...............

Çikolata damar sertleşmesini önlüyor Trafıktenbunalanlarastrestenkurtulınatavsiveleri
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Gıda 
Mühendis ligi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Dilek 
Boyacıoğlu, İsviçre’de 
yapılan bir araştırma
da, "çikolatanın damar 
sertleşmesini 
önleyerek ciddi kalp 
rahatsızlıklarını azalta
bileceğinin belir
lendiğini" bildirdi. 
Prof. Dr. Dilek 
Boyacıoğlu, yaptığı 
açıklamada, İsviçre’de 
kurulu Zürih Üniver
sitesi ile Kalp-Damar 
Merkezi ve Klinik 
Kimya ve Hematoloji 
Enstitüsü tarafından 
çikolatanın, insan 
sağlığı üzerindeki etki
leri konusunda yapılan 
araştırmanın bu yılın 
başlarında sonuç
landığını söyledi. 
Çikolatanın sigara 
içenlerde damar 
sertleşmesinin oluşu
munu engelleyerek her 
gün birkaç parça 
tüketimi ile ciddi kalp 
hastalıkları riskini 
azaltabileceği 
konusunda yapılan 
çalışmada, normal 
çikolata (yüzde 74 
‘Kakao oranı) ve beyaz 
çikolatanın 20 sigara 
içen erkeğin damardan 
kan akışına etkisini 
karşılaştırıldığını ifade 
eden Boyacıoğlu, 
şunları kaydetti: 
"Sigara içenlerde, 
damar duvarlarını 
çevreleyen endotel 
hücreleri başta olmak 
üzere birçok hücrenin

aktivitesinin sürekli 
olarak bozulması 
nedeniyle, damarların 
koroner kalp 
hastalığının karakteris
tiği olan sertleşme ve 
daralmaya yatkın hale 
geldiği bilinmektedir. 
Araştırmada, sigara 
içen deneklerden, 
40 gram çikolata 
yemeden 24 saat 
öncesinden antioksi- 
dan açısından zengin 
olan soğan, elma, 
lahana ve kakao ürün
lerinden uzak dur
maları istendi. Çikolata 
tüketiminden 2 saat 
sonra, ultrason tara
maları sonucunda 
ÇTKcrıaianın damarda 
akışın düzgünlüğünü 
önemli ölçüde 
geliştirdiği görüldü. 
Etkinin 8 saat boyunca 
sürdüğü de ortaya 
çıktı." Kan örnek
lerinin analizlerine 
bakıldığında ise siyah 
çikolatanın damarlar
daki bozulmayı yarı 
yarıya azalttığının 

belirlendiğini dile 
getiren Boyacıoğlu, 
"Çikolatanın damar 
sertleşmesini önle 
yerek ciddi kalp rahat
sızlıklarını azaltabile
ceği belirlendi. 
Antioksidan düzey
lerinde ise 2 saat 
sonra keskin bir artış 
saptanmıştır. Ancak 
bu etkiler beyaz çiko
lata ile gözlenmemiş 
tir" dedi. Araştırmada 
çikolatada antioksidan 
açısından zengin 
olduğu bilinen kırmızı 
şarap ve yeşil çay ile 
çilek, kiraz ve 
böğürtlen gibi moyvel 
erden daha fazla mik 
tarda antioksidan 
bulunduğunun tespit 
edildiğini belirten 
Boyacıoğlu, "Günlük 
olarak küçük bir bitter 
ve sütlü çikolata tüke
timinin vücuda antiok
sidan alım düzeyini 
arttırabileceği ve 
damar sağlığını yararlı 
şekilde etkileyebile
ceği belirlendi" dedi.

Trafik, giderek İçinden 
çıkılmaz hale geliyor. 
Özellikle büyük 
şehirlerde trafik, her 
geçen gün daha çok 
zamanımızı alıyor. 
Uzmanlar, trafikte 
bunalanlara çözüm 
örenileri sunuyor.
Trafik sıkışıklığı 
herkes için önemli bir 
stres kaynağı. Özellik
le büyük şehirlerde 
günün neredeyse her 
saati yoğun trafiğe 
maruz kalan insanlar 
ciddi sıkıntı yaşıyor. 
Uzmanlar ise trafik 
yoğunluğunun mey
dana getirdiği stresi 
kontrol altına almanın 
mümkün olduğunu 
belirtiyor.
Uzman Psikolog Dr. 
Aslıhan Tokgöz, 
saatler süren trafik 
yolculuklarının insan 
psikolojisini olumsuz 
etkilediğini belirtiyor 
ve stresin hem fizikî 
hem de psikolojik 
sağlığımızı bozduğuna 
dikkat çekiyor. Sağlık 
problemlerinin yüzde 

ı 80'inin stres ile 
bağlantısının 
olduğunu aktaran 
psikolog Tokgöz, 
"Bu nedenle günlük 
yaşantımızın hangi 
bölümünde olursa 
olsun stresi kontrol 
edebilmek, genel 
sağlığımız için çok 
önemli." diye 
konuşuyor. Psikolog 
Dr. Tokgöz, bazı küçük 
önlemlerle trafikte 

yaşanılan problem
lerin kolaylıkla 
önüne geçilebile
ceğini kaydediyor. 
Trafikte canlı ve 
eğlenceli müzik din
lenmesinin kişilerin 
psikolojisini olumlu 
etkilediğine deği
nen Tokgöz, gevşe
menin sağlan
abilmesi için de 
yavaş ve derin 
nefes alınmasının 
yararlı olabileceğini 
söylüyor. Psikolog 
Tokgöz şöyle devam 
ediyor: "Trafik 
esnasında yapılabile
cek en doğru 
davranış, içinde 
bulunulan durum ile 
ilgili algılama şeklimizi 
değiştirmektir. Kişiler 
trafik sorununu olum
suz olarak algılama- 
mayı öğrenmelidirler. 
Ve bu durumun geçici 
olduğu düşüncesini 
kendilerine telkin 
etmelidirler. Örneğin; 
‘trafik benim günlük 
yaşantımın bir 
parçası, işime gidip 
gelebilmek için bu 
trafiği yaşamalıyım* 
şeklinde düşünmek,’ 
daha yatıştırıcı olacak
tır.” Dikkati daha 
olumlu ve zevkli 
şeylere çevirmenin 
yararlı olacağını 
aktaran Tokgöz, 
“Stres anında ağız 
kuruluğu yaşanabile
ceğinden, arabada su 
bulundurulması iyi 
olur. Bununla birlikte

yemesi kolay yiyecek
ler, dikkat dağıtmak ve 
var olan açlığı kısa », 
süreli bastırmak adına 
stresi kontrol etmede 
önemli bir role sahip.” 
diyor. Psikiyatrisi Cem 
Hızlan ise araç içinde
ki çocukların, trafikten 
daha fazla etkilendiği
ni belirtiyor. Çocuk
ların trafikte özellikle 
açlık, susuzluk ve 
sıkılma gibi sorunlar 
yaşadıklarım söyleyen 
Hızlan, “Çocuklar, 
ihtiyaçlarını ertelemek 
konusunda bizim 
kadar sabırlı olmaya
bilirler. Bu nedenle 
aileler çocukların, 
ihtiyaçlarını giderm
eye yönelik tedarikli 
olmalı ve ebeveynler 
kendi streslerini 
çocuğa yansıtma
malı.” Ayrıca psikolo
jik sorunlar yaşayan 
kişilerin sıkışık trafikte 
zorlandıklarını vurgu
layan psikiyatrisi, bu 
kişilerin profesyonel 
yardım alması gerek
tiğini belirtiyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANEİtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 13 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 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

14 MART 2006 SALI 
SAĞLIK ECZANESİ 

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. 
TEL: 513 03 68 GEMLİK

İrVIV I VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31
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i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı • 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■
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OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

. GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
■■■■■■ GEMLİK ■■■■■■■■■■■■ riîöTmULAŞIM

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
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
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

■■■M GUNUUK SİYASİ GAZETE

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2384 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yar; 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)

B
HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su işlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazrlşl. 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 514 35 50

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesl.com adresini tıklayın

Bursa daha da yakınlaşıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına alınan ilçe ve ilk kademe 
belediyelerinin tamamına-16 Mart 2006 tarihinden itibaren otobüs seferleri başlatıyor. Hizmet alanını genişleten 
BOİ, Çalı, Görükle, Göçmen- Konutları, Gürsu, Keşte! ve Gemlik’te de sefer yapacak. Haberi sayfa 5’de

15 Mart 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Milli Eğitim 
okullarda 

önlem alıyor
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
okullardaki şiddet olayları ve zararlı 
madde kullanımıyla ilgili olarak 
gerekli rehberlik hizmetlerinin 
verilmesi ve önlem alınması 
talimatı verdi. Haberi sayfa 7’de

Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep AygÜn, yaptığı açıklamada Gemlik’in 7 yıl kaybettiğini söyledi

“Çalışmak için Baltalanın mı gelmesi gerekiyor"
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Evlere şenlik zamlar
Dünkü haber bültenlerinde vatandaşın 

evinde kullandığı tüp gazına yüzde 4.2 zam 
geldiğini yazıyor.

Enflasyonun indiğini sürekli söyleyen bir 
hükümet durup dururken vatandaşın mut
fağını ilgilendiren bir ürüne neden zam 
yapar?

Haber TÜPRAŞ’ın yüzde 8.6 oranda LPG 
gazının vergisini azalttığını, buna karşın 
hükümetin Özel Tüketim Vergisi’ni yüzde 20 
arttırması sonucu bu zammın doğduğu belir
tiliyor.

Sevgili okurlarım dikkat edin.
Sanayici bastırdıkça, onun KDV'si yüzde 

18'den yüzde 10’a iniyor. Kurumlar Vergileri 
azaltılıyor, ama genel gelirlerde bir artma 
olmadığı için hükümet buralardan alamadığı 
vergiyi, dolaylı yoldan ya sigaraya, ya ben
zine, ya da tüp gaza, doğalgaza zam yaparak 
vatandaştan alıyor.

Tüpgaz diye bilinen mutfaklarda kul
landığımız gazı Gemlik'te 12 kg.mı 34 YTL. 
den bağlanıyor.

Öğrendiğime göre, 2 Şubat tarihinde 1 
YTL'lik bir zamdan, sonra şimdi de yüzde 
4.2'İik zammın mutfağa kaç lira olarak yansı 
yacağım hep birlikte göreceğiz.

Petrol ürünlerini dünyada en pahalı kul
lanan ülkelerden biriyiz.

Vergi adaletinin sağlanamadığı ülkemizde 
üreticiden vergi toplanamazken, tüketiciden 
rahatlıkla vergi alınabiliyor.

Yani hep abalıya vuruluyor.
Vatandaş, neredeyse aldığı havaya da 

vergi ödeyecek.
Böyle giderse mutfaklar da alev alev 

yanacak.

Su ödemelerindeki 
fahiş fiyat artışının 
halkı mağdur ettiğini 
belirten SP İlçe Baş 
kanı Recep Aygün, 
“Bursa’da çeşmeler
den su içilebilirken, 
Gemlik’teki halkımız 
damacana su tüke - 
tiyor” dedi. ‘‘Bir 
çalışma olması için 
Başbakanın ilçemize 
mi gelmesi gereki 
yor. ” diyen Aygün, 
“Acaba Sayın M eh 
met Turgut’un Baş 
bakanı Gemlik’in ara 
sokaklarına götür 
meye yüzü var mı?” 
dedi. Seyfettin 

ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Verem Savaş 
Derneği doktorları 

unutmadı

DYP’li kadınlar 
sağlıkçıları 
unutmadı

AKP’liler
Tıp Bayramfm

kutladı

Bursa Verem Savaş Derneği 
Gemlik Şubesi yöneticileri 
tarafından Paşa Otel’de 
düzenlenen kokteylde Tıp 
Bayramı kutlandı. Kokteylde 
doktorlara karanfil dağıtıldı.

Haberi sayfa 2’de

DYP İlçe Kadın Kolları Başka 
nı Safiye Çevik ile yönetim 
kurulu üyeleri, Muammer 
Ağım Devlet Hastanesi Başhe 
kimi Dr. Mehmet Küçükkeçe 
ve Başhemşire Gülay Koruyu 
cu'yi ziyaret ettiler. Sayfa 4’de

AKP Gençlik Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz ve AKP’liler, 
Tıp Bayramı nedeniyle Sağ 
lık Gurup Başkanı Dr. Besim 
Çavuşoğlu ve M.A. Devlet 
Hastanesi Başhekimi Meh 
met Küçükkeçe'yi ziyaret 
ederek, kutladılar. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesl.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Verem Savaş Derneği tarafından Paşa Otel’de kokteyl düzenlendi

Gürhan ÇETİNKAYA

Yolsuzluk (4)
Gerek ulusal gerekse evrensel hukuk kural

ları daha doğrusu yasalar tam olarak ve 
herkese tavizsiz eşit, adaletli ve dengeli bir 
şekilde uygulanmalıdır. (1 kg kıyma çalan 6 yıl, 
Bankaları hortumlayanlar 6 ay hapis yatıyor.) 
Yönetime, hukuk kurallarını tam olarak uygu
layacak nitelikli, bilgili kişilikli ve cesur kişiler 
getirilmelidir.

Üst düzey görevlere getirilenlerin herhangi 
bir suiistimale karışıp karışmadıkları, hakların
da herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığı 
ve cezalandırılıp cezalandırılmadıklarına 
bakılarak (aklananlar hariç)) ona göre görev 
verilmelidir. Liyakat ve kıdem esası kesinlikle 
esas alınmalı ve etik sözleşmesi getirilmelidir.

Öncelikle eşit işe eşit ücret ilkesinden 
hareketle, görev yetki sorumluluk ve üstlenilen 
riskler göz önüne alınarak, tüm çalışanların 
gelir dağılımındaki adalet sağlanmalı, daha 
sonra, üst düzey kamu görevlilerinin ücretleri 
özel sektördekine uygun hale geti rilmeli ve 
böylece kamudaki ücret adaletsiz liği giderilme
lidir. Ekonomi ile politikanın ilgisi makro 
düzeyde olmalı, ilişkileri asgari düzeye 
indirilmelidir. Yatırımlar ülkenin ihtiyacına 
ekonomik kurallara göre yapılmalı, siyasi ter
cihlere göre yapılmamalıdır.

Yeni idari yapılanmada yer alan ve denetim 
dışı kalan ayrıca, ücretleri de kendileri tarafın
dan astronomik bir şekilde tespit edilen üst 
kurullar ya kaldırılmalı yada sıkı denetim getiril
erek, bütçe yasası içine alınmalıdırlar.

Kamu ihalelerinin her aşaması açık ve şeffaf 
olmalı, işi geciktiren, devir eden ve suiistimali 
tespit edilenlere bir daha kamuda kesinlikle 
ihale verilmemelidir. Ayrıca mesleki sivil 
toplum örgütü temsilcilerinin de yer aldığı 
bağımsız bir komisyonca, ihale komisyonları ve 
diğer üst kurullar denetlenmelidir. Yargı 
üzerinde önemli etkisi ve katkısı olan Bilirkişilik 
müessesi yeniden ele alınmalı bir yasası 
çıkarılmalı, sıkı takip ve denetim altına alın
malıdır.

Yargıda yeni bir reforma gidilerek, yürüt
menin etkisinden ve baskısından kurtarılmalı, 
HSYK’nun yapısı değiştirilmeli, ilgili Bakan ve 
Müsteşar bu kurulda yer almamalı, hakim Ve 
savcıların atama, yer değiştirme ve ücret gibi 
özlük işlemleri tam bağımsız ve özerk bu kurul
ca yürütülmelidir.

Hakim ve savcıların yetkilerinin kısılması, 
görev alanlarının daraltılması yerine artırıl
malıdır. Sadece İdarede değil polis, C. Savcısı 
ve mahkemelerde kesinlikle ihtisaslaşmaya ve 
uzmanlaşmaya gidilmelidir. Çünkü yeterli bilgi, 
belge, tecrübeye sahip olunmadığı ve yolsu
zluklar kavramada, teşhis etmede, yol ve yön
tem belirlemede.yetersiz kalındığı için kısa 
sürede sonuç alınamamakta, başlanan 
operasyon ve yargılamalar yarım ve sonuçsuz 
kalmakta, adalet gecikmekte, zaman aşımına 
uğratmakta dolayısıyla adalet adaletsiz yarat
maktadır.

Yolsuzluk, rüşvet, karapara ve diğer yasa 
dışı yollarla sağlanan paralarla ilgili davalara, 
bu konuda ihtisaslaşan mahkemeler bakmalı ve 
bu mahkemelerdeki hakim ve savcıların emrine 
ekonomi, mali ve uluslar arası hukuk alanında 
yetişmiş deneyimli kolluk güçlen verilmelidir. 
Bankacılık sırrı eski önemini kaybettiğinden ve 
bu sır kara para aklamada ve kaçakçılıkta kul
lanıldığından, ilgili ve yet kili kişilere bu sır . 
kaldırılmalıdır. Parasal görevlerde bulunan ■ 
kişiler uzun süre aynı yerde görev yapmamalı, 
gerekli şartlar hazırlanarak belirli sürelerle 
rotasyon yapılmalıdır.

Kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon, 
iletişim, bilgi ve belge akışı sağlanmalı, arşiv 
oluşturulmalı özellikle, Adli, Emniyet, Jandarma 
ve Teftiş Kurulları arasında doğrudan işbirliği 
kurulmalıdır.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

14 Mart Tıp Bayramı 
nedeniyle Bursa 
Verem Savaş Derneği 
Gemlik Şubesi 
yöneticileri, 
doktorların bayramını 
düzenlediği 
kokteyl ile kutladı. 
İstiklal Caddesi Bora 
Sokaktaki Paşa 
Otel Salonu’nda 
tertiplenen kokteyle, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in yanı sıra 
Sağlık Gurup 
Başkanı Besim 
Çavuşoğlu ile çok 
sayıda doktor katıldı. 
Bursa Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Sevgin Arseven ile 
Yönetim Kürulu 
üyeieri, Tıp Bayramı 
nedeniyle tertiplenen 
kokteyle gelen dok
torlara karanfil ve
rerek, tıp bayramını

kutladılar.
Kokteyl için otel 
salonunu ilk kez açan 
Paşa Otel Sahibi 
Paşa Ağdemir'e 
teşekkür plaketi 
veren Sevgin 
Arseven, ayrıca 
dernek olarak ta 
teşekkür etti.
Verem Savaş 
Derneği'ne çeşitli 
zamanlarda gıda 
yardımı yapan Çimtaş 
Fabrikası Müdürü 
Fuat Yüksel adına 
İnsan Kaynakları

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

14 Mart Tıp 
Bayramının tüm 
sağlık çalışanlara 
kutlu olmasını 
diledi.

Müdürü Fatih 
Mehmet Şenli'ye de 
teşekkür plaketi 
veren Sevgin 
Arseven,

evgin Arşı
ışa Otel sahil 
jekkür plaka 
■fından veril

MAKİNA BAKIM DEPARTMANINA
2 Yıllık MYO veya Teknik Lise Mezunu 
İş tecrübesi olan 
Askerliğini yapmış

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ELEKTRİKÇİ 

SOĞUTMACI
MAKİNE TEKNİKERİ ALINACAKTIR.

Adayların fotoğraflı başvuru cv’lerini ,î 
0.224 587 78 25 numaralı faxa veya 

namsalgida@superonline.com internet g 
adresine göndermeleri rica olunur. J 
Fax veya e-mail gönderemeyenler ji 

0.224 587 78 20 numaralı telefondan ran* 
devü alabilirler. Başvurular gizli kalacaktır!

mailto:namsalgida@superonline.com
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SP İlçe Başkanı Recep Aygün, yaptığı açıklamada Gemlik’in 7 yıl kaybettiğini söyledi

Çalışmak için Başbakanın mı
YazıYORUM

Su ödemelerindeki fahiş fiyat artışının halkı mağdur ettiğini belirten 
SP İlçe Başkanı Recep Aygün, “Bursa’da çeşmelerden su 
içilebilirken, Gemlik’teki halkımız damacana su tüketiyor” dedi. “Bir 
çalışma olması için Başbakanın ilçemize mi gelmesi gerekiyor.” 
diyen Aygün, “Acaba Sayın Mehmet Turgut’un Başbakanı Gemlik’in 
ara sokaklarına götürmeye yüzü var mı?” dedi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün, yaptığı basın 
açıklamasında 
su hizmetlerinden 
doğalgaza, bozuk 
yollardan ilçenin 
7 yıldan bu yana 
yaşadığı kayıpları 
anlatırken, 
"Gemlik'te bir 
çalışma yapmak 
için Başbakanın 
mı gelmesi 
gerekiyor" dedi.
Yerel yönetimler yasa 
tasarısının konuşul
maya başlandığında 
yaptıkları basın 
açıklamalarıyla, bu 
yasanın çıkması 
durumunda Gemlik’in 
yarardan çok zararlı 
çıkacağını söyledik
lerini anımsatan 
Recep Aygün, 
"Gelinen duruma 
bakıldığında 
Gemlik'imizin 
hiçbir kazanç elde 
edemediğini, üstüne 
bir çok zararla karşı 
karşıya olduğunu 
görmekteyiz" 
şeklinde konuştu.

GEMLİK 
kâyBEDİyuk 
İlk olarak göze 
çarpan, yasanın 
birinci senesinde 
muaf tutulan 
Gemlik’in, 
bu yıldan itibaren 
su ödemelerindeki 
fahiş fiyat artışının 
halkı mağdur ettiğini 
ifade eden Aygün, 
"İnsanımızın binlerce 
dilekçeyle şikayetleri
ni aktarması da 
bir yankı bulmamış 
gibi görünüyor.
Bursa’da çeşmeler
den bu içilebilirken, 
Gemlik'te halkımızın 
damacana suyu 
tükettiğini de göz 
önüne alırsak, 

bu durumun zulüm 
oiduğu apaçık 
ortadadır.
Lehimize olan, 
aktarmasız şehir 
içi seferleriyle 
Burs a'ya kolay 
ulaşım konusunda 
hiçbir adım 
atılmamıştır.
Hep zarar, hep ziyan! 
Dirayetsiz belediye 
yönetimi sayesinde 
Gemlik'imiz hiçbir 
kazanç elde ede
memiştir ve her 
geçen gün kayıpları
na bir yenisini 
eklemektedir." dedi. 
ALT YAPI YOK 
Alt yapısı çok kötü 
olan ilçemizde, Nisan 
yağmurlarının 

etkisini gösterdiği 
bu günlerde, 
kanalizasyon gider
lerinin tıkanması 
ve yağmur sularının 
atık sularla karışarak 
geri çıkması 
neticesinde her 
yerde enfeksiyon 
tehlikesinin kol 
gezdiğine işaret eden 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı Recep 
Aygun, "Doğalgaz 
çalışmaları ve alt 
yapı sorunları yüzün
den ilçemiz yaşan
maz bir hal almaya 
başlamıştır" dedi.
BAŞBAKAN’MI 
GELMESİ LAZIM 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
Gemlik’e geldiğinde, 
gece gündüz 
çalışan Belediye 
personelinin 
şimdilerde ortalıkta 
görünmediğine de 
dikkat çeken Aygün, 
"Gemlik sadece 
Belediye binası 
etrafından mı ibaret! 
Acaba Sayın 
Turgut'un Başbakanı 
m izi Gemlik’in ara 
sokaklarına götür 
meye yüzü var mı! 
Bir çalışma olması 
için Başbakanın mı 
gelmesi gerekiyor! 
Başbakana olan 
saygı ve hürmetinin 
çok az bir kısmını da, 
kendisini ikinci 
kez seçen 
Gemlik halkına da 
gösterseydi ilçemiz 
bu süre içerisinde 
çok yol kat ederdi!" 
şeklinde konuşurken 
yerel yönetimlerin 
ancak Milli Görüşle 
hayat bulacağını, 
refah ve saadete 
ulaşacağını 
sözlerine ekledi.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Tıp bayramın kutlu olsun halkım !...
14 Mart Tıp bayramı dolayısıyla bir çok 

yerde törenler yapıldı, bu törenlerin çoğu 
göstermelik, sıradan merasimlerdi. Çünkü 
aslında bu bayramı kutlaması gereken 
Hekimler orada yoktu. Olanlarda bulunduğu 
yer, protokol gereği ister istemez içi kan 
ağlayarak orada idi.

Hekimlerin şamar oğlanı haline çevrildiği, 
bütün sağlık sorunlarının onların omuzlarına 
yüklendiği bir ortamda bayramda neyin 
nesiydi...

İçlerinden böyle bayram olmaz olsun 
diyenlerin çoğunlukta olduğunu biliyorum.

Çünkü ben de bir hekimim..
Tam tamamına 50 sene bu saygın mesleği 

gücün yettikçe halk yararına yaptım..
Sağlık sorununa siyaset girince, her şey 

de olduğu gibi Hekimler de politika içine 
savruldular ve her şeyin tadı kaçtı....

Bu hususta çok söylenecek söz vardır. 
Sağlık arayan halkımda dertli, ezilen 
Hekimler de dertli. Yalnız bunların sırtından 
oy kapmaya çalışan politikacı mutlu. Kendi 
eksikliğini Hekimlere yıkarak bu sorunları 
çözdüğünü sanıyor.

Benim saf halkımda bunlara inanıp 
Hekimlere ters bakıyor..

Ben gün Türk halkının sağlık bakışından 
bir kesit, yaşantımdan örnekler vererek 
konuyu başka yöne aktarmak istiyorum..

Türk halkı Hastaneleri sevmez. 
Diyeceksiniz ki kimse sevmez. Doğrudur..

Ama bu sevmemezlik kendine zarar vere
cek duruma getirilir....

Hastaneden ne kadar uzak kalırsa o kadar 
mutlu olurlar.

Aslında onlar için en küçük rahatsızlık 
ölümle eş değerdedir.
Hemen heyecanlanırlar. Sonra da kendilerine 
göre teşhisi hemen koyarlar.. Hastalık 
nedenlerinden biri soğuk almak, öteki de 
“ceryanda kalmak”tır...

Karınlarından bir ağrı gelirse teşhis 
midelerini veya bağırsaklarını üşüdükleridir.

Bu durumda eş, dost, akraba, komşu ka - 
labalığı hemen harekete geçer..

Bu kalabalık Hekime gitmeden teşhisi 
kor.. Kullanacağı ilaçlar tespit edilir...

Bunlar çok defa hastanın durumunu 
kötüleştirmekten başka işe yaramaz.

Sonunda Hekime gitmek kaçınılmaz olur, 
yine aynı mekanizma devreye girer.

Baş vurulacak Hekimi bu kalabalık seçer..
Meslekten birine yanlışlıkla başvurulsa 

bile, onun tavsiyelerine katiyen uyulmaz.
Büyük çekişmeler sonunda gidilecek 

Hekimim adresi bulunup yola çıkılır.
Hastalığın arttığı bu durumda hastayı bin 

bir tanıdığı araya sokarak, bu defa Hekimim 
huzuruna çıkarmanın telaşı içindedirler...

Biraz tebessüm edin... İş burada da 
bitmedi.. Hasta hemen ablukaya alınır, 
Hekimin “okunmayan el yazısı” ile yazdığı 
ilaçlar dillendirilir ve itirazlar başlar. Bu itiraz 
edip her şeyi bilenler grubu ağır basarsa, 
“Bu Hekim bir şey bilmiyor” denir, yeni bir 
Hekim aranır..

Türk halkının bütün kişileri farmakoloji 
(ilaç bilimi) ve Tıp dalında kendilerini iyi 
yetişmiş olarak görür...

Çoğumuz buyuz. Bu durumda benim 
saygın mesleğini, ettiği yemin içinde halk 
yararına, fedakarca yapan, eli öpülesi Hekim 
meslektaşlarım ne yapsın?

Sen söyle benim saf halkım...

Gemlik Körfez internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DYP’li kadınlar sağlıkçıları unutmadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

DYP İlçe Kadın 
Kofları Başkanı 
Safiye Çevik ile 
yönetim kurulu 
üyeleri, 14 Mart Tıp 
Bayramı nedeniyle 
sağlık kuruluşlarını 

ziyaret ederek, 
doktor ve hemşireleri 
kutladılar.
DYP’li kadınlar, 
ilk ziyaretlerini 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
yaptılar. Başhekim

Dr. Mehmet 
Küçük keçe'yi 
makamında 
ziyaret eden 
bayanlar, tüm 
doktorlar adına 
Küçükkeçe’ye 
çiçek verdiler.

Hastanenin 
çalışmaları hakkında 
DYP’li bayanlara 
bilgi veren 
Küçükkeçe, 
yakın zamanda 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nin 

bölgenin en 
donanımlı ve 
sağlık hizmeti 
üreten hastanesi 
konumuna 
geleceğini söyledi. 
DYP’li bayanlar 
daha sonra

Hastane Baş 
Hemşiresi Gülay 
Koruyucu'yu 
ziyaret ederek, 
kendisine hemşireler 
adına çiçek 
vererek Tıp 
Bayramını kutladılar.

ÜNV€R TRRKTÖR'den W
I İ X II

5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ
KAMPANYALAR I 

DEVAM ETMEKTEDİR.
GELİN 

GÖRÜŞELİM, 
jjjfe ÜNVER TRAKTÖR 
W NEW HOLLAND TRAKMAK 

REVVHOLLAhD GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224)573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
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AKP’liler Tıp Bayramı’m kutladı
ELif ESMEN
14 Mart Tıp Bayramı 
nedeniyle AKP 
Gençlik Kolları 
Başkanı Gençay 
Yılmaz ve AK parti 
üyeleri Sağlık Gurup 
Başkanı Dr. Besim 
Çavuşoğlu ve 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Op. Dr. 
Mehmet Küçükkeçe'ye 
ziyarette bulunarak 
Tıp Bayramını 
kutladılar.
İlk olarak Sağlık 
Gurup Başkanı Dr. 
Besim Çavuşoğlu'na 
ziyarette bulunarak 
çiçek veren Başkan 
Yılmaz şunları 
söyledi: "1935 yılın
dan bu yana kutlan
maya başlanan 14 
Mart Tıp Bayramı aynı 
zamanda sağlık haf
tası olarak da kutlan
maktadır. Tarih boyun
ca tıp alanındaki 
gelişmeler sonucunda 
herkese kaliteli sağlık 
hizmetlerinin verilme
si ve insanların bu 
hizmetlerden en iyi 
biçimde yararlanması 
için, tıp geçmişten

gelen tüm birikimlerini 
de kullanarak
sürekli ilerleme içinde 
olmuşlardır. Türk tıbbı 
dünyada yaşanan 
gelişmeleri yakından 
takip ederek insanlara 
kaliteli hizmeti vere
bilme çabası içindedir. 
İnsan sağlığının 
korunması ve sorun
larının giderilmesi için 
büyük çabalar sarf 
eden doktorlarımızın 
ve sağlık personel
lerimizin AK Parti 
Gençlik Kolları ve 
Parti üyeleri olarak 
tüm sağlık çalışan
larının Tıp bayramını 
kutlarız"
Sağlık Gurup Başkanı 
Dr. Besim Çavuşoğlu 
da memnuniyetini 
dille getirdi. Dr.
Çavuşoğlu "Hekimlik 
zor meslek, insanlar 
bizim insanlarımız. 
İmkanları daha iyi hale 
getirmek için hastane 
sayısını çoğaltarak 
verimliliği yükselt
memiz gerekmektedir. 
Günde doktor başına 
düşen hasta sayısı 
ortalama 100 civarın
da, iş böyle olunca 

belirli saatten sonra 
doktorun verimliliği 
düşüyor. Gemlik 
Muammer Ağım 1 
Nolu hastanenin 
büyütülmesi için 
çalışmalar başladı. 
Kısa süre sonra 
bu hasta yoğunluğu 
sıkıntısı da bitecek. 
Sağlık ocağı sayısı 
yeterli değil bu 
yüzden sıkıntı 
yaşıyoruz. Bunları 
iyileştirmek adına 
çalışmalarımız devam 
etmektedir" dedi.
Daha sonra Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Op. Dr. Mehmet 
Küçükkeçe' ye 
ziyarette bulunan 
AKP’liler çiçek 
vererek hastane 
personelinin tıp 
bayramını kutladılar. 
Başhekim Küçükkeçe 
yapılan ziyaretten 
dolayı mutlu 
olduklarını belirterek, 
şunları söyledi. 
"Sağlık ve sosyal 
alanda büyük 
atılımlar gerçek
leştiren hükümetimiz, 
sağlık sisteminin

aksayan yönlerinin 
düzeltilmesi ve 
insanlarımızın 
ihtiyaçlarının daha 
iyi karşılanması 
yönünde kalıcı 
çözümler üretmesi

bir anlamda çok olum
lu buluyoruz. Çevre 
ilçelerdeki hekim 
arkadaşlar tek 
başına kalmışlardır. 
İmkanların yetersiz 
liğinden gerekli 

hizmeti vereme
mekten şikayetçiler. 
Hükümetin yaptığı 
düzenlemelerle 
sağlık hizmetleri daha 
iyi seviyelere 
ulaşacaktır" dedi.

Bursa daha da yakınlaşıyor
BOİ, 16 Mart 2006 tarihinden itibaren Çalı, Görükle Göçmen 
Konutları, Gürsu, Kestel ve Gemlik’te de seferlere başlıyor.TRAKTÖRLASTİKLERİNDEKAMPANYA!

TRAKTÖR 
LASTİKLERİNİZİ 

SİMDİ ALIN 
AĞUSTOS’TA 

ÖDEYİN - - -  •
OZKAYA OTOMOTİV

GEMLİK BAYİ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Otobüs 
İşletmesi (BOİ) 
5216 sayılı yasa ile 
sınırlarına katılan ilçe 
ve ilk kademe 
belediyelerinin 
tamamına 16 Mart’tan 
itibaren otobüs 
seferleri başlatıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi sınır
larının genişleme 
sinin ardından ilk 
kademe ve 
ilçe belediye başkan
lar) ile ulaşım sıkın
tısı çeken vatan
daşların Bursa’ya 
direkt otobüs talep 
etmeleri üzerine, 
ilk olarak Mudanya 
hattında yolcu 
taşıyan BOİ, 
hizmet alanını 
genişleterek; 
Çalı, Görükle 
Göçmen Konutları, 
Gürsu, Kestel ve 
Gemlik’te de 
seferlere başlıyor. 
Yapılan ulaşım etüt 
çalışmaları sonucu,

Gemlik - Bursa 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali arasında 
bir otobüs, Kestel 
ve Gürsu ilçeleri ile 
Merinos Kavşağı 
arasında da 
üçer otobüs 07.00 - 
20.30 saatleri arasın
da ring şeklinde 
hizmet verecek. 
Çalı ve Görükle 
Göçmen konutlarında 
ise, sadece 
sabah ve akşam 
pik saatlerde 
Küçük Sanayi

Metro İstasyonu’na 
kadar besleme hattı 
olarak birer otobüs 
yolcu taşıyacak. 
İlçelerden gelen 
vatandaşlar, 
Bursa’da yaklaşık 
6 aydır yürürlükte 
olan ve akıllı
Bukart ile 45 dakika 
içerisinde binilen 
ikinci araçta tam 
bilet için 30 Ykr, 
öğrenci bileti için de 
20 Ykr indirim 
sağlayan sistemden 
de yararlanabilecek.
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Hal inşaatı Mayıs ayında başlıyor
Bursa Sebze, Meyve 
Komisyoncuları 
Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi 
Hal-Koop) ve 
Sebze ve Meyve 
Komisyoncuları 
Derneği yönetim 
kurulu üyeleri bugün 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’i 
makamında 
ziyaret etti.
Kısa adı Hal-Koop 
olan, Bursa Sebze, 
Meyve Komisyon 
cuları Toplu İşyeri 
Yapı Kooperatifi 
Başkanı Mehmet 
Toplan ve Sebze ve 
Meyve Komisyoncu 
lan Derneği Başkanı 
Şeref Gündoğdu, 
Büyükşehir Belediye 
si’nin yapacağı yeni 
hal kompleksi için 
Başkan Hikmet 
Şahin’e teşekkür 
ettiler. Devlet Çevre 
Yolu yanında yaklaşık 
200 dönümlük büyük 
bir alana yapılacak 
Sebze ve Meyve

Hali’nin Projesi’ni 
çok beğendiklerini 
söyleyen Toplan ve 
Gündoğdu, "Yıllardır 
Bursa’nın en büyük 
sorunlarından biri 
olan Hal projesini 
hayata geçiren, 
göreve geldiği ilk 
günden itibaren 
sıkıntılarımızı bire bir 
dinleyerek çözüm 
üreten Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
Hikmet Şahin’e çok 
teşekkür ederiz" 
diye konuştular.
Şahin, “Hal Projesi’ni 
Başbakanımız Recep 
Tayip Erdoğan da 
beğendi”

Bursa’nın Türkiye’nin 
en gözde şehirlerin 
den biri olması için 
çalıştıklarını söyleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, "Türkiye’nin 
göz bebeği olan 
Bursa’nın her alanda 
sınıf atlaması için 
çalışıyoruz. Görük 
le’de 200 dönümlük 
arazi üzerine yapıla
cak, Türkiye’nin en 
büyük ve modern 
‘Sebze-Meyve Hali’ 
de Bursa’yı sınıf 
atlatacak projelerden 
sadece biri. Ayrıca, 
seçimden önce 
BursalI hemşerile 

rime verdiğimiz sözü 
de yerine getirmiş 
oluyoruz" dedi. Hal 
Projesi’ni kısa süre 
önce kamuoyu ile 
paylaşıldığını ve her 
kesimden olumlu 
tepkiler aldığını ifade 
eden Şahin, "Projeyi 
Devlet Çevre Yolu 
nun açılışı için Bur 
sa'ya gelen Başba 
kan Recep Tayip 
Erdoğan’a da sun
dum. Başbakanımız 
projeyi çok beğen 
diğini belirtti ve proje 
inşaatının zaman 
kaybedilmeden 
başlatılmasını istedi. 
Yeni hal inşaatına 
mayıs ayının son haf
tası başlıyoruz" dedi. 
Bu arada kısa süre 
önce yapılan seçimle 
yeniden yönetime 
seçilen Sebze ve 
Meyve Komisyon 
cuları Derneği 
Başkanı Şeref 
Gündoğdu, yönetime 
seçilen yeni arkadaş 
larını da Başkan 
Şahin’e tanıttı.

Simitçilere yeni 
düzenleme

Halk sağlığına yöne
lik çok yönlü çalış
malar yürüten Nilüfer 
Belediyesi, simit 
satışının, daha 
hijyenik koşullarda 
yapılmasını sağla
mak amacıyla yeni 
bir uygulama 
başlattı.
Nilüfer Belediyesi, 
simitçilerin, gıda 
güvenliği açısından 
güvenilir ve 
denetimli hizmet 
sunmalarını sağla
mak amacıyla 
ilk etapta 
10 adet model araç 
aldı. Nilüfer 
Belediyesi, yeni 
uygulamayı; Gazi, 
Konak-Beşevler 
pazaryeri, İhsaniye 
Maliye binası önü, 

Gemlik Lisesi’nden aldığım 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Damla SELVİ

Ahmet Vefik Paşa 
Caddesi, Özhan 
Market önü, Nilüfer 
ve Beşevler metro 
istasyonunda başlat
tı. Uygulama 
kapsamındaki 
simitçilerin 
maşa, eldiven ve 
gıda ambalajı kulla
narak satış yap
malarını sağlayan 
Nilüfer Belediyesi, 
zaman içerisinde 
satış noktalarını 
numaralandırarak, 
satıcılara kimlik 
verecek.
Projenin bir sonraki 
aşamasında ise, 
yaya olarak gezen 
simitçilerin bisikletli 
satıcılar olarak 
hizmet vermeleri 
sağlanacak.

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura & İrsaliye & €l İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Kotolog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Sözleşmeli memur rafa kalktı
Sözleşmeli memur 
düzenlemesini rafa 
kaldıran hükümet, 
memur maaşlarında
ki dengesizlikleri 
giderecek formülü 
buldu. Açıklama 
Bakan Şahin'den 
geldi.
Hükümet, yüzbin- 
lerce memurun bek
lediği Kamu Personel 
Yasa Tasarısı'nı ikiye 
bölme kararı aldı.
Sözleşmeli memur 
düzenlemesini rafa 
kaldıran hükümet, 
memur maaşlarında 
ücret dengesini 
düzenleyen, 'mali 
haklar' bölümünü ayrı 
bir yasa tasarısı 
olarak TBMM'ye 
gönderecek.
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
"Anayasa'ya aykırılık 
ihtimalini dikkate 
aldık" dedi.
Kamu Personel Yasa 
Tasarısı çalışmasında

radikal adımlar atıldı. 
Anayasa'ya aykırılık 
gerekçesiyle askerler, 
hâkimler ve 
YÖK'ün kapsam dışı 
bırakıldığı tasarının, 
ikiye bölünerek 
çıkarılması karar
laştırıldı. Memurların 
çalışma saatleri, 
izinler, disiplin gibi 
genel hükümleri 
içeren düzenlemeler 
rafa kaldırıldı.
Mevcut kanun geçerli 
Anayasa'ya aykırılık 
riski taşıyan, 
sözleşmeli memur 
düzenlemesinden 
vazgeçildi.
Sözleşmeli personel 

için yürürlükteki 
kanunun geçerli 
olması benimsendi. 
Memurların mali 
haklarını düzenleyen 
bölüm, önümüzdeki 
günlerde TBMM'ye 
sevk edilecek. 
Başbakanlıkla 
yürütülen çalışmayı 
Milliyet'e doğrulayan 
Şahin, şunları 
söyledi: "40 artı 
40 ek zam düzen
lemesiyle memurlar 
arasında ücret denge
sizliğini gidermeye 
çalışmıştık. Yeni 
maaş sistemine 
ilişkin düzenlemeyi 
de tasarıdan çıkar

mak için çalışma 
yapıyoruz. Sözleşmeli 
personel kavramını 
içeren Kamu 
Personel Yasa 
Tasarısı'nın 
Cumhurbaşkanı'ndan 
iadesi veya Anayasa 
Mahkemesi'ne 
gitmesi riski vardı. 
Hükümetin amacı 
memur maaşları 
arasında dengesizliği 
gidermek olduğuna 
göre, mali hakları 
ayırıp yasalaştırma 
alternafini gün
demimize aldık. Diğer 
bölümleri sonraya 
bırakacağız. Çalış
malar sürüyor." 
Maaşlar arasında 
uçurum kalmayacak 
'Kamu Personeli Mali 
Haklar Yasa Tasarısı' 
adı verilen yeni 
tasarıdaki düzen
lemeler şöyle: 
400 ayrı ödeme kale
mi azaltılarak, 'temel 
görev aylığı' ve 'temel 

görev ücreti', 'hizmet 
farkı ek ödeneği', 
'performans ödeme
si', 'ders ücreti', 
'vekalet ücreti', 'ikinci 
görev' ve 'yurtdışı 
aylık ve ücretleri' 
adı altında maaş 
ödemesi yapılacak. 
Temel aylık gösterge 
cetveli 10 basamak
tan oluşacak. Birinci 
basamak 12 bin 
500 göstergeden 
başlarken, 10. 
basamak 17 bin 500 
göstergeye ulaşacak. 
Aylık katsayısı yük
sek olan memurlara 
düşük gösterge, aylık 
katsayısı düşük olan 
memurlara yüksek 
gösterge uygula
narak, maaşlar 
arasındaki uçurum 
ortadan kaldırılacak. 
En yüksek görev 
aylığı ise 120 bin 
gösterge rakamının 
aylık katsayı ile 
çarpımı sonucu bulu

nan tutar olarak 
Başbakanlık 
Müsteşarı'na 
ödenecek. Diğer 
memurlara ödenecek 
görev aylığı tutarı 
ise, Başbakanlık 
Müsteşarı'na verilen 
göstergenin ’ünvan 
grupları ve basamak
lara' göre yüzde 5'er 
azaltılarak aylık 
katsayı ile çarpımın
dan bulunacak. 
Ünvan ve aylık 
ücretleri açısından 
memurlar 17 gruba 
ayrılacak. Hizmet yılı
na bağlı olmayanlar 
14, hizmet yılına bağlı 
olanlar ise üç grupta 
toplanacak. Birinci 
grupta Başbakanlık 
Müsteşarı yer alacak. 
Memura sosyal 
yardım adı altında; 
'yiyecek yardımı', 
'giyecek yardımı', 
'aile yardımı' ve 
'cenaze yardımı' 
yapılacak.

Milli Eğitim okullarda önlem alıyor
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, okullar
daki şiddet olayları ve 
zararlı madde kul
lanımıyla ilgili olarak 
gerekli rehberlik 
hizmetlerinin verilme
si ve önlem alınması 
talimatı yerdi. 
Çelik, "Öğrencileri 
mizin Zararlı Madde 
Kullanımı ve Şiddet 
Gibi Risklerden 
Korunması" konulu 
genelge yayımladı. 
Genelgede, Anayasa, 
kanun ve yönetmelik 
hükümlerine değinen 
Çelik, eğitimin 
amaçlarını anlattı. 
Son zamanlarda 
çocuklar ve gençler 
arasında zararlı 
madde kullanımı ve 
şiddet gibi risklerin 
giderek arttığına 
işaret eden 
Çelik, söz konusu 
risklerin ortadan 
kaldırılması için bazı 
hatırlatmalar yapıl
masına ihtiyaç duyul
duğunu ifade etti. 
-OKUL GİRİŞ 
ÇIKIŞLARINA 
KONTROL- 
Çelik, genelgede, 
il milli eğitim 
müdürlüklerine şu 
talimatları verdi: 
- Yönetici ve öğret
menler okul dahiline 
giriş çıkışlarda gerekli 
kontrolleri titizlikle 
yapacaklar ve okul 

çevrelerinde şüphe 
uyandıran durumların 
olması halinde okul 
müdürlüğüne ve 
dolayısıyla emniyet 
birimlerine zamanında 
bilgi verecekler, 
- İl eğitim ve gençlik 
komisyonları çalış
malarını daha aktif 
sürdürecekler. Yöresel 
özellikler ve imkanlar 
dikkate alınarak 
yerel programlar 
hazırlanacak, belli 
periyotlarla 
toplantılar yapılarak, 
alınan kararların 
uygulanmasında 
takipçi olacaklar, 
- Öğrencilerin boş 
zamanlarını sosyal, 
kültürel ve sportif 
etkinliklerle yararlı ve 
olumlu bir biçimde 
değerlendirmeleri için 
yöredeki bütün tesis, 
araç ve gereçlerden 
(okul kütüphanesi, 
bilgisayar laboratuvar- 
ları, spor salonları 
vb.) ortaklaşa 
yararlanmalarına 
yönelik planlama 
yapılacak, yerel 
yönetimlerle 
işbirliğine gidilecek, 
- Okul yöneticileri, 
öğretmenler ve rehber 
öğretmenler, 
öğrencinin gelişimini, 
eğitim-öğretimini, 
psikolojik ve sosyal 
açıdan sağlığını 
olumsuz etkileyecek 

durumlarda ve kişisel 
problemlerde (bozuk . 
aile ilişkileri, parçalan
mış aile yapısı, sürekli 
okul başarısızlığı, 
iletişim sorunları, 
sigara, alkol vb. 
kullanımı gibi) 
erken önlemler 
alınmasına dikkat 
edecekler,
- Farklı çevrelerden 
gelen öğrencilerin 
sosyal yaşantı ve 
ekonomik 
durumlarından 
kaynaklanan farklılık
ların ortadan kaldırıl
masına ve olumsuz 
davranışları gözlenen 
öğrencilerin davranış 
bozukluklarının 
giderilmesine yönelik 
gerekli tedbirler alı
nacak, - Öğrencilerin 
kişilik ve bireysel fark
lılıkları tespit edilerek 
buna yönelik gerekli 
rehberlik hizmeti 
verilecek, 
-PERİYODİK VELİ 
TOPLANTILARI 
YAPILACAK-
- Velilere, okul ve aile 
işbirliğinin faydaları 
açıklanacak ve bu 
işbirliğinin sağlan
ması için gereken 
tedbirler görüşülecek. 
Öğretimin 
devamı süresince 
öğrencilerin, özellikle 
okul dışı 
davranışlarının 
izlenmesi velilerden 

istenecek. Bunun için 
periyodik olarak veli 
toplantıları yapılacak, 
öğrencilerin problem
leri bu toplantılarda 
dile getirilecek,
- Velilerin öğrencilerle 
daha fazla ilgilen
meleri sağlanacak, 
öğrencileri yanlış 
ve zararlı davranışlar
dan korumaları için 
velilerin de sorumlu
luğu bulunduğu 
hissettirilip katkıları 
istenecek,
- Okullarda okul- 
öğrenci-veli ve 
çevre tarafından 
paylaşılan ortak 
davranış ve değerlerin 
hakim olduğu bir 
kurum kültürü 
oluşturulmasına, 
"Bizim Okul" 
anlayışının yerleştir
ilmesine çalışılacak, 
- Her fırsatta öğren
cilere kitap okumaya 
ve olumlu davranışlar 
kazandırmaya yönelik 
gerekli konuşma ve 
etkinliklere yer 
verilecek,
-"SAYGIN KİŞİLER 
DAVET EDİLECEK"-
- Bilim, sanat, spor, 
kültür, teknik, devlet 
yönetimi, sanayi, 
ticaret gibi alanlardan 
temayüz etmiş kişiler 
okullara davet edile 
rek konferans ve 
söyleşiler yapılması 
sağlanacak.

Mecburi hizmet kurası
29 Mart’ta çekilecek

Sağlık Bakanlığı'nca, 1400 hekimin 
devlet hizmeti yükümlülüğü kurasının 

29 Mart’ta çekilmesi planlanıyor.

Anayasa 
Mahkemesi'nin 
Danıştay'ın başvu
rusu üzerine doktor
ların devlet hizmeti 
yükümlülüğünü 
düzenleyen yasanın 
bazı maddelerinin 
iptal istemini sonuç
landırmasının 
ardından, Sağlık 
Bakanlığı, atama 
bekleyen doktorların 
devlet hizmeti 
yükümlülüğünü ye 
rine getirmesi için 
atama yapacak. 
Sağlık Bakanlığı, bu 
çerçevede 29 Mart’ta 
tıp fakültelerinden 
yeni mezun olan 
pratisyen hekim ve 
uzmanlığını bitiren 

toplam 1400 hekim 
için devlet hizmeti 
yükümlülüğü 
kurası düzenlemeyi 
planlıyor. Öte 
yandan, Sağlık 
Bakanlığı'nın, yurt- 
dışında eğitimini 
kendi imkanlarıyla 
tamamlayan hekim
lerin de devlet 
hizmeti yüküm
lülüğüne tabi olması 
yönünde karar 
veren Anayasa 
Mahkemesi'nin 
gerekçeli kararının 
Resmi Gazete'de 
yayınlanmasının 
ardından, gerekçeler 
doğrultusunda 
gerekli düzenlemeyi 
yapacağı öğrenildi.
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■BoUNLUK SİYASİ GAZETE ■■

Sözleşmeli öğreticilere Emeklilere ek ödeme 16 Martla

U 66 YTL ödeniyor
Sınıf öğretmenliği 
yapan öğreticilere, 
2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılının ilk 
yarısında 1.166 YTL, 
ikinci yarıda ise 1.236 
YTL ücret ödeniyor. 
Branş öğretmeni 
öğreticilere ise ilk 
yarıda 932.8 YTL, ikin
ci yarıda da 988.8 YTL 
ücret veriliyor. CHP 
Denizli Milletvekili 
Mustafa Gazalcı'nın 
soru önergesini yanıt
layan Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik, 
2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılında, 
bazı alanlarda kadrolu 
öğretmenlerce ihtiyaç 
karşılanamadığı için 
geçici personel 
konumunda 20 bin 
öğretici çalıştırıldığını 
ifade etti.
Bu öğreticilere, eğitim 
ve öğretim yılının ilk 

| yarısı için günlük brüt 
58.30 YTL. ikinci yarı 
yıl için ise günlük 
61.80 YTL ücret 
ödendiğini belirten 
Çelik, sınıf öğretmen
liği yapan öğreticilere 
ilk yarıda 1.166 YTL,

1

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

1

a

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, KaskoDask, Acıbadem Sağlık ve Her Tüllü 
Sigorta İşlemeli Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021

ikinci yarıda 1.236 
YTL, branş öğretmeni 
öğreticilere birinci 
yarı yılda 932.8 YTL, 
ikinci yarı yılda ise 
988.8 YTL ücret 
ödendiğini bildirdi. 
Bakan Çelik, geçici 
öğretici çalıştırılması 
yerine, sözleşmeli 
öğretmen istihdam 
edilmesine yönelik 
hazırlanan kanun tek
lifinin Başbakanhk'a 
gönderildiğini kay 
dederek, "Bu kapsam
da istihdam edilecek 
öğretmenler, diğer 
kamu kurumlarında 
çalışan personelin 
haklarına sahip 
olacaklardır" dedi. 
Değişik Adlar Altında 
İlave Ödemesi

Bulunmayan 
Memurlara ve 
Sözleşmeli Personele 
Ek Ödeme Yapılması 
ile Bazı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
Tasarısı'nda öğret
menlerin ek ders 
ücreti saatinin 
3.66 YTL'den 5.04 
YTL'ye yük
seltilmesinin 
öngörüldüğünü 
bildiren Çelik, bu 
artışın, geçici 
öğreticilerin alanları 
dışında girdikleri 
ek derslerin ücretinin 
ödenmesinde de 
aynı şekilde uygu
lanacağını kaydetti.

Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü, memur 
emeklilerinin ek 
ödemelerini 16 
Mart Perşembe 
gününden itibaren 
vermeye başlıyor. 
Vergi iadesinin 
yerine, getirilen ek 
ödemeye yönelik 
çalışmalar tamam
landı. Çıkarılan Kanun 
uyarınca, aylıkları 400 
YTL'ye kadar olan 
emekli, dul ve yetim
lere aylıklarının yüzde 
5'i, maaşı 400 YTL'nin 
üstünde olanlara ise 
aylıklarının yüzde 
4'ü oranında ek 
ödeme yapılacak. 
Emekli Sandığı da,

Tiipgaza indirim yerine zam nelıli 
TÜPRAŞ’ın vergisiz fiyatını yüzde 8.6 oranında 

azalttığı LPG’nin özel tüketim vergisini hükümet 
yüzde 20 artırdı. Böylece LPG fiyatları bugünden 

itibaren yüzde 4.2 oranında zamlandı.
TÜPRAŞ’ın tüpgazda 
yaptığı indirim halka 
yansıtılmadı.
Hükümet ÖTV'yi 
yüzde 20 artırdı, 
tüpgazın fiyatı yüzde 
4.2 artarak 1673.28 
YTL’den 1742.75 
YTL’ye yükseldi.
TÜPRAŞ’ın vergisiz 
fiyatını yüzde 8.6 
oranında azalttığı 
LPG’nin özel tüketim 
vergisini hükümet 
yüzde 20 artırdı. 
Böylece LPG fiyatları 
dünden itibaren 
yüzde 4.2 oranında 
zamlandı.
Otogaz fiyatında 
ise yüzde 4.2 oranın
da indirim yapıldı. 
TÜPRAŞ, LPG ve 
otogazın vergisiz 
rafineri satış fiyatın
da bugünden geçerli 
olmak üzere yüzde 
8.7 oranında indirim 
yaptı. İndirimle LPG 

birinci 
gruba giren 
emekli, dul 
ve yetimlere 
4 aylık, 
ikinci gruba 
girenlere 
5 aylık, üçüncü 
gruba girenler 
ile maaşlarını 
aylık alanlara 
da 3 aylık ek 
ödemede 
bulunacak. 
Bu çerçevede 
1 milyon 654 
bin 201 hak 
sahibine, 
aylık aldıkları 
bankalar ya da 
PTT aracılığı ile 
Perşembe gününden

ve otogazın 800.03 
YTL olan vergisiz ton 
fiyatı 780.61 
YTL’ye geriledi.
Söz konusu indirimin 
vergiler dahil LPG 
fiyatlarına yüzde 4 
civarında indirim 
olarak yansıması 
gerekiyordu. Ancak 
hükümet LPG’den 
alınan özel tüketim 
vergisi tutarını uzun 
bir aradan sonra 
yüzde 20 oranında 
artırarak ton başına

itibaren toplam 
159 milyon 722 bin 
47,6 YTL ödenecek.

615 YTL’den 743.3 
YTL’ye yükseltti. 
Bu nedenle de 
TÜPRAŞ’ın yaptığı 
indirim halka yansı
madı ve ÖTV ve KDV 
dahil toplam vergili 
fiyat yüzde 4.2 
oranında artarak 
1673.28 YTL’den 
1742.75 YTL’ye 
yükseldi.
OTOGAZ FİYATI 
DÜŞTÜ
Bu arada otogazdan 
ton başına alınan 
862 YTL’lik ÖTV’de 
bir değişiklik yaşan
madı ve ÖTV vi KDV 
dahil otogaz fiyatı 
yüzde 4.2 oranında 
azalarak ton başına 
1964.74 YTL’den 
1882.82 YTL’ye 
geriledi.
LPG ve otogaz 
fiyatları da en son 
3 Mart’ta indirim 
yapılmıştı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com 
internette adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Karabük’te üç tren çarpıştı
Karabük'te demir cevheri yüklü tren, 

demiryolu üzerinde bekleyen iki trene 
birden çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 

bazı vagonlar devrildi, demiryolu 
ise ulaşıma kapandı.

Karabük'ün Eskipazar 
ilçesinde, demir 
cevheri yüklü trenin, 
vagonları boş 2 trene 
çarpması sonucu mey
dana gelen kazada, 
demiryolunun ulaşıma 
kapandığı, açma çalış
malarının sürdüğü 
bildirildi. Alınan bilgiye 
göre, Ankara'dan 
Karabük'e gelmekte 
olan 27385 sefer sayılı 
vagonları boş tren, 
Cildikısık-Hanköy

istasyonu arasında 
arıza yaptı. Makinistin 
durumu bildirmesi 
üzerine Karabük'ten 
hareket eden 27001 
sefer sayılı vagonları 
boş tren, bölgeye 
geldi. Yapılan çalış
maların ardından 
her iki trenin hareket 
edeceği sırada, 
Ankara'dan 
Karabük'e gelmekte 
olan Fehlül Efe ve 
Osman Koç yönetimin

deki 23842 sefer 
sayılı demir cevheri 
yüklü tren, duran 
trenlere çarptı. 
Çarpışma öncesi 
kendilerini dışarıya 
atan makinistlerden 
Efe ve Koç, kazayı 
hafif sıyrıklarla atlattı. 
Çevredeki vatandaşlar 
ise diğer makinistlerin

kaçtıklarını 
öne sürdü. 
Çarpışmanın etkisiyle 
bazı vagonların 
devrilmesi sonucu, 
demiryolu ulaşıma 
kapandı. Yetkililer, 
demir yolunu 
ulaşıma açma 
çalışmalarının 
sürdüğünü, kaydettiler.

Adnan Polat: ‘Desteğim Canaydın’
Galatasaray Kulübü 
Eski Yöneticisi 
Adnan Polat, seçimli 
olağan genel kurul 
toplantısında mevcut 
başkan Özhan 
Canaydın'ı 
destekleyeceğini 
açıkladı. Organize 
ettiği bağış kampan 
yasıyla Galatasaray 
Kulübü'nün FIFA'ya 
olan borcunu kapat
masını sağlayarak 
camiada büyük övgü 
kazanan Adnan 
Polat, Türkiye Spor 
Yazarları Derneği'nin 
(TSYD) Levent'te 
bulunan tesislerinde 
bir basın toplantısı 
düzenleyerek, seçim
lerde destekleyeceği 
adayın Özhan 
Canaydın olduğunu 
söyledi.
Galatasaray'da seçim 
sürecine girilmesiyle 
ciddi bir hareketlen
me olduğunu kayde

den Polat, kulislerin 
giderek arttığını dile 
getirerek, şunıarı 
söyledi:
"Ciddi kulisler 
dönüyor. İçinde 
bulunulan mali duru
mu dikkate alırsak, 
herkesin gönlünden 
geçen bir kriz yöneti
minin oluşması, bir 
başkanın adı altında 
tek bir liste oluşturul- 
masıydı. Ama şimdi 6 
aday var. Seçim günü 
yaklaştıkça bir
leşmeler olacağını 
düşünüyorum. Ayrıca 
yönetim dışından ben 
de bu dönemde aktif 
olarak görev ala
cağım. Gelen yöne
tim kurulu kim olursa 
olsun geçmiş dönem
lerin aksine aktif 
olarak destek olmak 
için elimden geleni 
yapacağım. Benim 
1 oyum var ama 3 
gündür telefonlarım

kitlenircesine kimi 
desteklediğimi 
soruyorlar. 
Önümüzdeki 2 yıllık 
dönemde, şu andaki 
başkan Özhan 
Canaydın'ın daha 
yararlı olacağı 
düşüncesindeyim. 
Mevcut projelerin 
devamı için bu 
gerekli. Seçimlerde 
desteğim Özhan 
Canaydın'a olacak
tır." Destek kararının 
kesinlikle duygusal 
nedenlere dayan
madığını ve içinde 
bulunulan dönemde

kimsenin duygusal 
davranma lüksünün 
olmadığını ifade eden 
Polat, Canaydın'ın 
kazanması halinde 
projelerin gerçek
leşmesinde yardımcı 
olmak için görev 
talep edeceğini, 
görev verilmesi 
halinde de iş hayatın
da çok iyi bildiği 
bir konuda Riva, 
Seyrantepe, Florya 
ve diğer gayri- 
menkullerin aktif hale 
gelmesinde elinden 
geleni yapacağını 
söyledi.

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Kongreye çeyrek kala

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

ELEMAN ARANIYOR

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

Şirketimizde çalışmak üzere 
30 yaş üstü bayan 

mutfak görevlisi aranmaktadır.
Müraacatlar:

Gemlik Güneş Nak. Tic.
Azot Yolu Kocaçukur Mevkii 

No: 1 GEMLİK
TEL: (0.224) 524 75 00

Müracatlar için güvenlik bölümüne 
kayıt yaptırılması gerekmektedir.1

Gemlikspor’umuzun kongresine çok az 
bir zaman kaldı.

Gemlikspor’un Gemlik’e mal olma zamanı 
gelmiş de geçiyor bile. Gemlik’e yakışır bir 
seçim olması gerekiyor.

“Gemlik bunu hak etmiyor, lider insanlara 
ihtiyacı var. Başkan olmak için isimlerin 
zikredilmesi lazım.

Seçimlerle değil her zaman madden ve 
manen kulübün yanında olunmalı. Sözlerle 
demeçlerle olunmamalı sadece.

Gemlikspor kamoyu bu düşüncelerden 
bıkmıştır.

Şu anki yönetim ne kadar eleştiriyorsa 
bundan evvelki yönetimlerde sorumludur. 
Kalıcı hiç bir şey yapılmamıştır. Günübirlik 
başarıların arkalarına bundan evvelki yöne
timler sığınmamalıdırlar.

Spor zaman ister, kalıcı plan ve projeler 
ister. Gemlik insanına gençliğini Gemlik 
insanına gençliğine sahip çıkma adına yapıl
malı.

Elimizdeki az sayıda olan örnek insanlara 
(futbol adamı, antrenör) sahip çıkmalıyız.

Gemlik gençliğine gerçekten sahip çıkma 
duygusu yerleştirildiğinde, yönetim ve 
hocalara teslim edildiğinde kısa bir zaman 
sonra bu sene örneklerini gördüğümüz 
Haydar Hoca’nın talebelerinin neler başara
bilecekleri görürürz.

Spor sabır ister. En önemlisi de ekip ister 
Bazıları anlamasada orda burda konuşmalar, 
dedikodularla birbirilerinin kuyularını 
kazsalarda böyle bir yere varılmaz.

Şimdiye kadar buna benzer olayların 
yaşandığını hepimiz biliyoruz. Herkes yerini 
bilmeli.

Gemlik’in potansiyelini herkes bilmekte 
bunları harekete geçirecek, liderlere ihtiyaç 
var.

Spor kamuoyunu bir araya getirecek 
yöneticiler istiyoruz. Gemlikspor sahipsiz 
kaldı kelimesi Gemlik’in büyük ayıbıdır. Bu 
beni üzmüştür.

Belediye, kamu kurum ve kuruşlar 
Gemlik’in ekmeğini yiyen herkesin suçudur.

Sayın Kaymakamımız da Gemlik’imiz için 
çok büyük bir değerdir. Yapmış olduğu 
toplantılarda sporun ne kadar önemli 
olduğunu dile getirmiştir. Bu konuda 
ellerinden geleni yapacaklarını ifade 
etmişlerdir.

Geçmişteki hatalarımızdan ders alalım 
geçen seçimlerde yaşanan üye listeleri ve 
şaibeli olan ne konu varsa üstüne beyaz bir 
sayfa açalım.

Sayın Kulüp Başkanımız bu seçimlerde 
ne gerekiyorsa yapacaktır. Yapacağını 
söylemiştir.

Başkanımız bu çalışmaların öncüsü 
olmasını kulübe sahip çıkmasını geçmişteki 
yapılan hatalarımız neyse gözden geçirilmeli 
herkes üzerine düşeni yapmalı.

Gemlik hepimizin Gemlikspor bizleri tem
sil vazifesini görüyor ve dünyadan hepimiz 
gelip geçeceğiz. İnsanların kalıcı eserleriyle, 
yaptıklarıyla anılacağı unutulmamalıdır.

Söz konusu gençlik olunca bununuda en 
büyük eser olacağı unutulmamalıdır.

Herkes birşeylerin arkasına sığınmayı 
bıraksın artık.

Birleştirici, paylaştırıcı, toplumla iç içe 
olan kadroya ihtiyacımız var.

Seçimler Gemlik’imize 
Gemlikspor’umuzun layık olduğu yerlerde 
görmek amacıyla .

Hayırlı olsun.
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İştahınızı kapatmanın yolları
Diyet yapmak isteyip, 
iştahına engel ola
mayanlara önerilerde 
bulunan uzmanlar, 
gün içinde sık ve az 
öğünler yemenin, 
iştahın kontrolden 
çıkmasını önlemenin 
en kolay yolu 
olduğunu belirtiyor. 
Uzmanlara göre, 
yeme isteğinin kont 
rol altında tutulması, 
atıştırma krizinden 
kurtulmak için sağlıklı 
karbonhidratlara 
yönelinmesi, bol bol 
su içilmesi, yiyecek
lerin iyice çiğnenmesi 
ve güç gerektiren 
egzersizlerin yapıl
ması gerekiyor. 
Beynin, vücutta ener
jinin azaldığını fark 
eder etmez açlık his
setmeye yol açan 
kimyasal maddeler 
salgıladığını belirten 
uzmanlar, "Ancak 
beynimizin bu 
kimyasal maddeleri 
salgılayan kısmı, aynı 
zamanda duygulan da 
kontrol ediyor. İşte, 

| sıkıldığımız veya 
kendimizi kötü hisset
tiğimizde hemen buz
dolabına koşmamızın 
başlıca sebebi bu. 
Ayrıca yemeklerin 
tadı, kokusu veya 
görüntüsü de açlık 
duygusuna sebep 
olabiliyor. Örneğin, 
yemek sonrasında 
canınız, tatlı vitrininde 
duran o dondurma 
kasesinden çekiyorsa, 

bunun sebebi kesin
likle aç olmanız değil, 
kontrolden çıkan 
yeme isteğinizdir. 
Eğer bunu aklınızdan 
çıkarmazsanız, tokken 
yediğiniz yemek mik
tarını en aza indirmiş 
olursunuz" ifadelerini 
kullanıyor.
Gün içinde sık ve az 
öğünler yemenin, 
iştahın kontrolden 
çıkmasını önlemenin 
en kolay yolu 
olduğunu kaydeden 
uzmanlar, şöyle 
devam ediyor: 
"Belki yine arada bir 
şeyler atıştırmak 
isteyebilirsiniz, ama 
bu sefer yiyeceğiniz 
miktarlar az olacaktır. 
Böyle bir durumda 
atıştırmak için sağlıklı 
karbonhidratlara 
yönelin, çünkü bu 
besin türü, sindirim 
sisteminde daha uzun 
süre kalıyor ve şeker 
seviyenizi yavaşça 
yükselterek daha 
uzun süreli tokluk 
hissi sağlıyor. Yapılan 
araştırmalara göre, tat 
alma duyusunu 
değişik tatlarla tatmin 
etmenin, daha az mik
tarlarla yetinmeyi 
sağladığını bildiriyor. 
Sürekli aynı yemeği 
yeme, özellikle tadı 
hoşa gitmiyorsa, bir 
süre sonra tat alma 
mekanizmasının iptal 
olmasına yol açıyor. 
Ve bu sebeple de ken
dinizi sanki hiç yemek

yememiş gibi 
hissedebiliyorsunuz. 
Böyle bir durumu 
engellemek için öğün
lerinizi taze otlarla ve 
baharatlarla tat- 
landırabilirsiniz" 
tavsiyesinde bulunuy- 
or."Su içmenin, 
kişinin kendisini tok 
hissetmesi açısından 
önemli olduğunun da 
altını çizen uzmanlar, 
ayrıca vücut susuz 
kaldığında, çoğu 
zaman açlık hissine 
benzeyen sinyaller 
gönderdiğini belirten 
uzmanlar, bol su 
içmenin, beden su 
istediği zamanlarda 
yemeğe yönelmeyi 
engelleyeceğini 
kaydediyor. Uzmanlar, 
yiyecekleri uzun süre 
çiğnedikten sonra 
yutmanın, beynin 
vücuda giren besin
leri kaydetmesine 
zaman tanımak 
anlamına geldiğini 
ifade ediyor. Üstelik 
bu şekilde tat alma 
duyusunun da tatmin 
olduğunu vurgulayan 
uzmanlar, "Böylece 
doyduğunuzu anla

manızla, yemeye son 
vermeniz arasındaki 
zaman kısalıyor. Fazla 
yemekten kay
naklanan sindirim 
sorunlarından kurtul
manız da ayrı bir 
avantaj" ifadesini kul
lanıyor.
Uzmanlar, egzersizler 
zorlaştıkça vücut 
ısısının arttığını ve 
daha fazla kalori yak
maya başlandığını, bu 
durumun da egzersizi 
takip eden birkaç saat 
boyunca iştahın 
bastırılmasına sebep 
olduğunu bildiriyor. 
Böyle bir durumda 
normal öğün saatin
den birkaç saat önce 
egzersiz yapmanın en 
mantıklısı olduğunu 
belirten uzmanlar, 
şöyle devam ediyor: 
"Çünkü öğün saati 
geldiğinde spor yap
manın verdiği etkiyle 
iştahınız biraz daha 
kapanır. Fakat asla 
öğün atlama hatasına 
düşmeyin, aksi halde 
hem vücudunuz zayıf 
düşer, hem de bir 
süre sonra aşırı yeme 
isteği duyarsınız."

1

ŞİİR KÖŞESİ BAYDAR

Mukaddes Emanet
Kur-an kursum, okulum şimdi sıra ezanda 
Camiler, medreseler onlar da girdi sıraya 
Uyanın müslümanlar sıra geldi namaza 
Susturulmak isteniyor mukaddes ezanımız.

Ezanla müminleri davet ettik namaza 
Allah Allah diyerek seslendik hepinize 
Kulak verin müminler bu haykırışımıza 
Susturulmak isteniyor mukaddes ezanımız.

Camilerimiz ezansız kalırsa eğer
Rabbiniz cümlemizi hesaba çeker
Hesaba çekilmeden önce düşünün beyler 
Susturulmak isteniyor mukaddes ezanımız.

Emir geldi Resül’den Bilal-i Habeşi’ye 
Oku mukaddes ezam duysunlar diye 
Okunan ezanla müminler vem olsun diye 
Susturulmak isteniyor mukaddes ezanımız.

Çağ dışı geri kalan kafalar bir arada 
Toplandılar hep birden saldırırlar 
Gaflet uykusunda olan müslümanlar 
Susturulmak isteniyor mukaddes ezanımız.

İbrahim BABÜR
Emekli PTT Müdürü

Sohbet Köşesi

Girit’te Yaşanmış Olaylar

Sevgili okuyucu
larım bugün size 
Abdullah Baykan'dan 
dinlediğim bir olayı 
anlatmak istiyorum.

Dedesi İbrahim ağa 
Girit Holena köyünde 
geniş araziye sahip, 
varlıklı bir insandır. 
Her yıl ektiği buğday, 
arpa, yulaf, burçak ve 
bakladan hatırı sayılır 
miktarda tahıl kaldır
maktadır. Köyün sayılı 
ve saygın zengin
lerindendir. Günün 
birinde gece yarısı 
evinin kapısına atlı üç 
zorba Rum gelir.
Kapıyı çalarlar,

İbrahim ağa kapı 
arkasından açmadan 
sorar

-Siz kimsiniz Ne 
istiyorsunuz ?

-Biz şu kişileriz, 
isimlerini sayarlar. 
Bize buğday ver, der
ler. (İbrahim ağanın 
kimseye ne borcu 
vardır ne de harcı.)

- Peki vereyim, 
amma gece yarısı bu 
iş olur mu?

- Yarın gündüz 
gelin vereyim. Günler 
çuvala girmedi ya, der.

- Bize acele lazım 
onun için şimdi isti 
yoruz derler.

■ Olmaz yarın 
gündüz gelin, diye 
tekrarlar.

- İlla şimdi isti 
yoruz diye diretirler

- İbrahim ağa 
gelenlerin iyi niyetle 
gelmediklerini anla
makta gecikmez, ve 
kapıyı açmaz. Kapı 
önünde süren açarsın, 
açmazsın şeklindeki 
sürtüşme silah ses
leriyle son bulur. 
Kapının ardından 
atılan silahla, İbrahim 
ağa baldırından vurul
muş. Uzun süre tedavi 
olmasına karşın topal 
kalmıştır. Bu olaydan 

sonra lakabı topal 
İbrahim ağa olarak 
değişmiş ve aynı 
lakapla mübadelede 
Adana'ya gelip yer
leşmiştir diye anlat
mıştı.

Yine Abdullah 
Baykan'dan dinlediğim 
olay:

Benim 10-13 
yaşlarımın aralığında 
sohbetlerini din
lediğim yaşlıların 
geçmiş anılarını birbir
lerine anlatırlarken, 
bu günkü gibi takvim 
bilinci yoktu. Adada iz 
bırakmış belli başlı 
olayları takvim 
başlangıcı gibi tutar
lar; olaydan üç sene 
evvel veya beş sene 
sonra şeklinde tarih 
belirtmeğe çalışırlardı. 
En çok tarih olarak 
anımsadıkları SFAJİ= 
KATLİAM olayları idi. 
Prot sfaji= ilk katliam, 
Defteri sfaji= ikinci 
katliam ve megali sfaji 
=büyük katliam.?., gibi 

sözlerini sık kullandık
larını gayet iyi hatırlı 
yorum. O zaman 
küçük olmam hase
biyle büyüklerin soh
betleri arasına girip 
soru sorma görgü 
kuralı gereği 
olanaksızdı. Ancak bu 
yazıları yazmağa 
başladığımda, bu sfaji 
olaylarını Abdullah 
Baykan'a sordum. 
Bana en son olanını 
şöyle anlattı:

Rumlar geceleri 
köylere baskın düzen- 
liyorlarmış. Türklerin 
elinde yalnız, Yunan 
grası, mavzer gibi 
silahlar varmış. 
Yunanlıların ise mit 
ralyöz hatta top dahi 
bulunuyormuş. Türkler 
Yunanlıların bu üstün 
silah ve ateşi karşısın
da evini köyünü 
bırakıp gitme zorunda 
kalıyorlarmış. Nereye 
gideceğini, nereye 
sığınacağını bile
meyen insanlar yollar

da çetelere av oluyor, 
şehre Kandiya'ya 
varabilenler o zaman 
Kandiya'nın iki kapısı 
varmış. Biri Hanya 
kapısı, diğeri 
ÇENURYA=Yeni kapı 
imiş. Kapının yanı 
başındaki kale 
surlarının içinde 
Yunan askeri kışlası 
bulunuyormuş.

Orada ikiye ayrılan 
yolun biri Türk 
mahallesine diğeri 
Rum mahallesine 
gidiyormuş. İşte bu 
çaresiz insanlardan 
bilmeden Rum 
mahallesine girenlerin 
yaşama şansı 
kalmazmış. Oraya 
giren erkek, kadın, 
çoluk, çocuk hepsini 
kesmişler kurtulan 
olmamış. Sokaklardan 
kanlar günlerce oluk 
oluk akmıştı, diye 
anlattı.

Sağlıklı , neşeli 
günler dileğiyle sevgili 
okurlarım.
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Kanserde erken teşhisin önemi iskinlerde idrar kaçırma problemleri

Meme kanseri erken 
teşhis edilirse, büyük 
oranda tedavi 
edilebiliyor. Bu neden
le mamografi, meme 
kanserinin erken 
tanısında bir tarama 
testi olarak çok önem 
taşıyor. 40 ile 49 yaş 
arasında her kadının 
özgeçmiş ve 
soygeçmişe bağlı 
olarak bir ya da iki 
yılda bir düzenli olarak 
mamografi çektirmesi 
gerekiyor. Daha önce 
saptanan meme kitlesi 
varlığında ya da anne, 
teyze ve kız kardeş 
gibi yakın akrabalar
dan birinde meme 
kanseri bulunan kadın
lar ise her sene mamo
grafi kontrolünden 
geçmeli. Meme yepros 
tat kanseri teşhisinde 
kullanılan yöntemlerle 
ilgili bilgi veren 
Uzm.Dr. Ufuk Denizci, 
mamografinin meme 
kanserinin ve diğer iyi 
huylu meme hastalık- 
İarının tanısında, X 
ışınları kullanılarak 
gerçekleştirilen özel 
bir inceleme olduğunu 
söyledi. Bu incele
menin, kadınlarda 
görülen kötü huylu 
tümörler arasında üst 
sıralarda yer alan 
meme kanserinin 
erken tanısında kul
lanıldığını belirten 
Denizci, "Meme 
kanseri erken teşhis 
edilirse, büyük oranda 
tedavi edilebilmekte
dir. Bü nedenle mamo-

grafi, meme kanserinin 
erken tanısında bir 
tarama testi olarak çok 
önemlidir" dedi.
Mamografi için en 
uygun zamanın, adet 
bitiminden sonraki 2 
hafta ise de herhangi 
bir zamanda çekimin 
gerçekleştirilebildiğini 
ifade eden Denizci, 
"İncelemede küçük 
ayrıntılar önemli 
olduğundan, yanıltıcı 
etkenleri ortadan 
kaldırmak gerekmekte
dir. Ter, parfüm, 
deodorant ve pudra 
gibi kalıntılar, incele
menin doğru şekilde 
yorumlanmasını zor- 
laştırabilmektedir. Bu 
nedenle muayeneden 
önce duş alınması ve 
koltuk altlarında bu 
maddelerin kullanılma
ması gerekmektedir" 
uyarısında bulundu. 
Bu işlem için geliştir
ilmiş özel bir röntgen 
cihazı ile her iki meme 
dokusunun incelen
mesinin sağlandığını 
söyleyen Denizci, 
toplam çekim 
süresinin birkaç 

saniye sürdüğünü, 
inceleme sırasında 
uygulanan baskı 
nedeniyle hafif bir ağrı 
hissedilebilirken, kısa 
süre içerisinde ağrının 
kendiliğinden geçtiğini 
kaydetti.
RİSK FAKTÖRLERİ 
NASIL AZALTILABİLİR 
40 ile 49 yaş arasında 
her kadının, özgeçmiş 
ve soygeçmişe bağlı 
olarak bir ya da iki 
yılda bir düzenli olarak 
mamografi çektirmesi 
gerektiğinin altını 
çizen Denizci, 
"Örneğin, daha önce 
saptanan meme kitlesi 
varlığında ya da anne, 
teyze ve kız kardeş 
gibi yakın akra
balarınızda meme 
kanseri varsa, her 
sene mammografi 
kontrolü gerekmekte
dir. 50 yaş ve 
üzerindeyseniz 
her yıl mamografi çek- 
tirmelisiniz" 
uyarısında bulundu. 
Radyoloji uzmanının 
gerek gördüğü 
durumlarda, saptanan 
kimi lezyonların takibi 

için 6 ay sonra 
kontrol mamografi 
incele meleri 
istenebileceğini 
belirten Denizci, 
"Eski ve yeni filmlerin 
karşılaştırılması, erken 
kanser tanısında 
yardımcı olabilmekte
dir. Bu nedenle 
önceden yapılmış 
tetkiklerinizi yanınızda 
getirmeniz oldukça 
önemlidir" 
ifadelerini kullandı. 
Mamografinin, meme 
kanserine erken tanı 
konulmasını sağlaya
bildiğini hatırlatan 
Denizci, "Kadınlarda 
yaşamları boyunca 
meme kanseri gelişme 
riski bulunmaktadır. 
Tanı konduğunda 
kanser ne kadar 
küçükse, tedavi şansı 
o kadar yüksek ola
bilmektedir" dedi. 
Ultrasonografi, insan 
kulağının işitemeye
ceği kadar yüksek 
frekanslı ses dal
galarından yarar
lanılarak, iç organların 
incelenmesinde 
kullanılan bir tanı 
yöntemi. Prostatın iyi 
ve kötü huylu 
büyümelerinin - 
saptanmasında 
kullanılan ultrasono- 
grafik inceleme, 
karın ön duvarından 
(Trans Abdominal 
Ultrason /TAUS), 
ya da makat yolu ile 
(Trans Rektal Ultrason 
/TRUS) yapılabilmekte.

Kişinin sosyal yaşan
tısını yakından etki 
leyen idrar kaçırma 
problemi, 35 yaşın 
üzerindeki her 5 
kadından birinde 
görülüyor. Özellikle 
çalışan kadınlarda 
depresyona yol açan 
idrar kaçırma rahatsı
zlığını önlemek için; 
bol şu içilmesi, 
diyetten kaçınılması, 
kahve ve kola tüketi
minin azaltılması 
öneriliyor.
Kadınların korkulu 
rüyası haline gelen 
idrar kaçırma prob
lemiyle ilgili bilgiler 
veren Memorial 
Hastanesi Üroloji 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Kemal Sarıca, 
tıpta ’inkontinans' 
olarak adlandırılan 
idrar kaçırmanın 
temelde kadınların 
hastalığı olduğunu 
belirtti. Sarıca, "İdrar 
kaçırmanın ölçümü 
yoktur. Çünkü 
hijyenik pet kullan
mak zorunda olması
na rağmen yakın
mayan kadınların 
yanında, damlama 
şeklinde ve seyrek 
idrar kaçırmalarını 
bile büyük sorun 
olarak gören kadınlar 
da vardır. Bu da idrar 
kaçırmanın hastalık 
boyutunun kadının 
sosyo-kültürel duru
muna sıkı sıkıya bağlı 
olduğunu gösteriyor" 
dedi. Kırsal kesimde 
sorun yaşlanmaya 
bağlı doğal bir prob

lem gibi görülerek 
doktora başvurul- 
mazken, kentlerde 
ve özellikle çalışan 
kadınlarda idrar kaçır
manın depresyon ve 
sosyal ilişkilerde 
kısıtlanmaya (İdrar 
kokusu, ıslaklık hissi 
yüzünden) yol açtığını 
kaydeden Sarıca, 
"Daha erken dönem
lerde tedavi için dok
tora başvurmaya 
neden olmaktadır. 
Sonuçta kişinin 
sosyal yaşantısını 
etkileyecek olan her 
idrar kaçırma bir 
hastalıktır ve tedavi 
edilmelidir" dedi. 
İDRAR KAÇIRMA 
PROBLEMİ OLANLAR 
DİYET YAPMAMALI 
İdrar kaçırma prob
lemleri olanların diyet 
yapmaktan kaçınması 
gerektiğini belirten 
Prof. Dr. Kemal 
Sarıca, bol su 
içilmesini, kola ve 
kahve tüketiminin 
azaltılmasını tavsiye 
etti. Prof. Dr. Sarıca, 
"Tedavide; fizik tedavi 
uygulamaları, cerrahi 
yöntemler ve ilaç 
tedavileri bulunmak
tadır. İdrar kaçırmanın 
derecesi ve hastanın 
sosyal yaşamına olan 
etkisi göz önüne alı
narak, en basitten en 
girişimsel yönteme 
kadar tedavide pek 
çok metot uygula 
nabilir. Bu özellikle 
sıkışma tipi kaçır
malarda önemlidir, 
şeklinde konuştu.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

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 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77,
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

METRO 5131212
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
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md., 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 5İ3 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 5131425
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Büyiikşehir Belediyesi’nin kültürel atakları sürüyor Diri diri toprağa gömdüler
Bursa’da 10 yıldır 
tiyatro alanındaki 
boşluğu dolduran 
Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı 
Tiyatrosu (BKSTV), 
bundan sonra 
faaliyetlerini 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi bünye 
sinde sürdürecek. 
Özellikle çocuk 
tiyatrosu alanındaki 
başarılı çalışmaları ile 
ulusal tiyatro cami
asında haklı bir yer 
edinen topluluk, yeni 
yapılanma ile çalış
malarını bundan 
böyle Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu adı 
ile repertuar tiyatrosu 

olarak sürdürecek. 10 
sanatçıdan oluşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
tiyatrosu halen 
“Ferhat ile Şirin” ye 
“Kral'ın Diş ağrısı” 
adlı çocuk oyunları 
ile Tayyare Kültür 
Merkezi ve Çocuk 
Sanat Evi’nde çocuk 
izleyicilerle buluş
mayı sürdürüyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu mart ayında 
repertuarına yeni bir 
çocuk oyunu daha 
ekliyor. “20 Mart 
Dünya Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları” 
gününde prömiyerini 
gerçekleştireceği

“Kuşbakışı” adlı 
oyun, topluluk 
sanatçılarından Altuğ 
Görgü tarafından 
yazıldı ve yönetildi. 
Beceriksizliği yüzün
den bir türlü iş bula
mayan bir palyaço
nun bir kuşla kur
duğu dostluğu konu 
alan oyunda Müge 
Açıkdüşünenler, M. 
Eren Topçak, Ebru 
Ergüç ve Nilgün 
Türksever Görgü rol 
alıyor. Nisan ayından 
itibaren yetişkin 
oyunlar ile de tiyatro 
severlere hizmet 
sunacak tiyatro, 
sokak performansları 
ile etkinlik alanını 
merkez ilçe ve 

köylere yaygın
laştırılacak 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
uzun süredir 
BKSTV çatısı altında 
hizmet veren 
tiyatronun 
Büyükşehir’e 
geçmesiyle tiyatro 
faaliyetlerinin daha 
da artacağını 
belirterek, “Diğer 
hizmetlerimizde 
olduğu gibi kültür 
sanatta da Bursa’y.ı 
taçlandıracağız. 
Amacımız, tiyatro
muzu Türkiye’nin 
önde gelen şehir 
tiyatroları araşma 
sokmaktır” dedi.

Ankara'da kaybolan 
Bursalı uçak mühen
disinin, üç kişilik bir 
şebeke tarafından 
diri diri toprağa 
gömülerek öldürül 
düğü ortaya çıktı. 
Edinilen bilgilere 
göre Ankara 
Eryâman’da oturan 
uçak mühendisi Hafız 
Koca, aracını satmak 
için internette tanıştı 
ğı kişilerle randevu
laştı. Ancak Koca 
dan aracına müşteri 
olan çete üyeleriyle 
görüşmesinden 
sonra bir daha haber 
alınamadı. Ailesinin 
kayıp başvurusu 
üzerine harekete 
geçen jandarma ekip
leri ise Koca'nın 
korkunç bir cinayete 
kurban gittiğini 
ortaya çıkardı. 
Mühendisin telefon 
kayıtlarını mercek 
altına elan jandarma 
ekipleri, araca talipli 
olan, zanlılara 
Ankara'nın Kalecik 
ilçesinde ulaştı. 
Olayla ilgili olarak 
gözaltına alınan üç 

kişi Hafız Koca'yı 
kaçırarak öldürdü 
ğünü itiraf etti. 
Aracına el koydukları 
mühendisi diri diri 
toprağa gömdüklerini 
söyleyen zanlılar, 
çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
tutuklandı. Zanlıların 
mühendisin aracını 
da satarak parasını 
da paylaştıkları 
ortaya çıktı.
Bü arada, Hafız 
Koca'nın cenazesi 
dün Bursa'ya getiri 
lerek ikindi namazın
dan sonra İsabey 
Mezarlığı'nda toprağa 
verildi. Koca'nın 
cenazesinde yakın
ları katillere lanetler 
yağdırdı. Hafız 
Koca'nın annesi 
Fatma Koca, oğlunun 
mezarı başında 
bitkin gözlerle 
dua etti. « 
Bir çocuk babası 
Hafız Koca'nın 
cenazesine katılan 
eşi Canan Koca, 
yakınlarının 
desteğiyle ayakta 
durabildi. BHA
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Öğrencilere madde bağımlılığı anlatıldı
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan bilgilendirme toplantısında, öğrencilere madde bağımlılığı ve 
okula geliş gidişlerde yaşanan sorunlar hakkında bilgi verildi. Madde bağımlılığı yaşının 14’e kadar indiğini belirten 
emniyet görevlileri, bu maddeleri küçük çocukların da pazarlamaya başladıklarını söylediler. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZ 
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ' ‘
16 Mart 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Özel okulla? 
ucuzluyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 
Özel Öğretim Kurumlan Kanunu 
Tasarısı TBMM Başkanlığı'na 
sunuldu. Buna göre öze! okullarda 
öğrenim gören öğrencilere, her ders 
yılı için öğrenci başına belirlenen 
ücretlerin yarısını geçmemek üzere, 
azami 1000 YTL tutarında devlet 
yardımı yapılabilecek. Sayfa 8’de

Büyükşehir Belediyesi Gemlik Bursa arasında ling yapacak bir otobüs tahsis etti.

Gemlik Fomara otobüs hattı bugün başlıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Büyükşehir’e ling otobüs
Büyükşehir Belediyesi Gemlik Bursa 

arasındaki otobüs taşımacılığı konusunda bir 
yıldır bir adım atmadı.

Mevcut Kooperatifi ile anlaşma yoluna 
gitmediği gibi, 15 aydır da kendi otobüslerini 
Gemlik’e göndermedi.

Dün aldığımız bilgilere göre, Büyükşehir 
Otobüs İşletmesi hizmet ağını genişleterek, 
Gemlik’in de içinde olduğu ilçelere Belediye 
Otobüsü hizmete sokacakmış.

Gemlik’in nüfusu 80 binlere dayandı.
Hergün binlerce kişi Bursa’ya gidip 

gelmek zorunda.
Bunların bir kısmı Gemlik’te ikamet edip, 

Bursa’da çalıştıkları için gidip geliyorlar.
Bir kısmı sağlık nedeniyle, bir kısmı ticari 

işleri için, bir kısmı eğitim amaçlı olarak 
Büyükşehir’e gidip geliyor.

Öğrendiğimize göre, ilçeye Bursa’dan bir 
otobüsü ling seferi yapacakmış.

Ücreti de 90 kuruş olacakmış.
İyi de bir otobüs Gemlik’e hizmete yeter 

mi? Gidiş gelişi bir buçuk saat tutar.
Bu otobüse binmek için vatandaşlara bir

birlerini yerler.
Sorunlar ondan sonra başlar.
Bununu dışında otobüsçüler, minibüs 

çüler ayaklanır.
Sorun çözmek yerine, yeni sorunlar doğar.
Büyükşehir Otobüs İşletmesi veya 

Koordinasyon Kurulu yaptıkları işi iyi düşün
meliler.

Ya taşımacılık işinin tamamını üstlenmeli 
ler, ya da özel araçlarla anlaşıp soruna köklü 
ve ucuzu çözüm bulmalılar.

Kaş yapalım derken göz çıkarmasınlar.

Bugün Gemlik Bursa arasında 
ilk seferini yapacak olan 
Büyükşehir Belediyesi 
Otobüsü yolcularını 
90 kuruştan taşıyacak. 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, seferlerin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin’in talimatı ile 
gerçekleştirildiğini söyledi. 
Seferlerin zamanla çoğalacağını 
belirten Turgut, hattın Fomara 
MeydanTna kadar çıkacağını 
belirtti. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

AKP’den toplu istifa

İçlerinde AKP İlçe Kurucu Başkanı 
Vedat Emek ile İlçe Sekreteri Mustafa 
Tezcan ve partinin İslamköy sorum
lusu Emruİlah Karaman'ın da bulun
duğu toplam 42 kişi AKP'den istifa etti. 
AKP İlçe Başkanlığı’na posta ile gön
derilen istifaların gerekçesi olarak ilçe 
yönetimini suçlandı. Sayfa 5’de

Mehmet Kayaoğlu 
adaylığını açıkladı

MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu, 
partisinin 18 Mart 2006 günü yapılacak 
olan ilçe kongresinde ilçe başkanlığı 
için aday olduğunu açıkladı. Kayaoğlu, 
AKP iktidarını eleştirerek, tekrar göre 
ve seçildiği takdirde yerelde ve genel 
de pasif bir siyasi anlayışla mücade 
leye devam edeceğini söyledi. Syf 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Öğrencilere m# toımlılıiı aılitıMı
Yapılan soruşturmalar hazırlık aşaması 

dışında açık ve şeffaf olmalı sonuçları kamu 
oyuna açıklanmalı ve bu mücadele hukuk 
içinde kalınarak yapılmalı, tanıkların kimlik
leri kesinlikle gizlenmeli, özellikle kamuda 
suça ilişkin ilgili ve yetkili makamlara bilgi ve 
belge verenler hakkında bir işlem yapılma
malıdır.

Yargının hızlanması için delil toplamanın 
önündeki her türlü engeller kaldırılarak, 
soruşturma süreci hızlandırılmalıdır.

Tüm Teftiş Kurulları tek çatı altında bir
leştirilerek aynı HSYK olduğu gibi bağımsız 
bir kurul oluşturularak TBMM’ne, 
Cumhurbaşkanına yada Başbakana bağlan
malıdır. Böylece denetim sistemi ve denetim 
elemanları her türlü etki ve baskıdan kur
tarılarak kurumsal ve bireysel bağımsızlık 
getirilmelidir.

Bu kurula bağlı bir suç ihbar merkezi 
oluşturularak, tüm ihbarlar bu merkezde 
toplanmalı, buradan denetim elemanlarına 
dağıtılmalı, düzenlenen raporlarda suçun 
çeşidine göre, ya doğrudan denetim elemanı 
tarafından, yada buradan ilgili makamlara 
yani yargıya intikal ettirilmelidir.

Suç ve suçlu veri tabanı oluşturularak 
( sürekli izlenmeli ilgili ve yetkili kişilerin 
' araştırmasına da açılmalıdır.
1 Yolsuzlukla mücadele eden basın ve 
ı medya kurutuşları ile sivil tppium kuruıuşıdr 
। teşvik edilmeli, desteklenmeli ödüllendirilme- 

lıdir.
Mal Bildirimleri her yıl alınmalı, açık ve 

şeffaf olmalı, ilgili vc yetkili kişi ve kuru
luşların rahatça bu bilgilere ulaşmaları 
sağlanmalıdır.

Yolsuzluklarla haksız kazanç sağlayan
ların mal varlıklarına kesinlikle el konulmalı, 
bunlar sürekli izlenmeli, ayrıca kredi batıran
lara bir daha bankalarda üst düzey görev 
verilmemelidir.

Başında bulunduğu kurumu zarar ettiren 
yöneticiler alınmalı, başarılı olanlar maddi 
açıdan da ödüllendirilmelidir.

Kamu görevlilerinde olduğu gibi, Bakan, 
milletvekili ve Belediye Başkanı seçilenlere 
ticaret yasaklanmalı, mevcut işleri kayyuma 
devir edilmeli, iş takipçiliğine kesinlikle son 
verilmelidir.

Ancak ücretleri de bulundukları konuma 
göre artırılmalıdır. Ayrıca siyasi partiler ve 
siyasetçilerin seçim harcamaları, alınan 
bağışlar açık ve denetlenebiHr hale geti 
rilmelidir.

Kamu ve yerel yönetimler özel sektörün 
yapacağı ticari işlemleri yapmamalı, ancak 
devletin de, özel sektörü sürekli takip ederek 
çok sıkı bir şekilde denetim altına almalıdır.

Çünkü; özel sektör de, ülke ekonomisini 
ve dolayısıyla toplumu doğrudan etkilemek
tedir.

Yerel Yönetimlerde yeniden yapılanmaya 
gidilerek, hazine garantili borçlanmaları 
önlenmeli, özellikle Belediyelerde, yolsuzluk 
kaynakları haline gelen sandık, fon, şirket, 
vakıf gibi kuruluşlar kesinlikle kapatılmalı 
yada mahalli sivil toplum kuruluş temsilci
lerinin de yer aldığı ve sürekli değişen üye 
(erden oluşan bağımsız komisyonlarca sıkı 
denetim altına alınmalıdır.

Son söz:
Ortaya döküp saçtıklarımla biraz 

kafalarınızı karıştırdım belki..Ama olsun.
Çünkü denizler durulmuyor dalgalan

madan.

Elif ESMEN

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü tarafından 
okullarda başlatılan 
madde bağımlılığı 
bilgilendirme 
toplantıları sürüyor. 
Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi 
öğrencileri için 
düzenlenen 
bilgilendirme 
panelinde öğrenciler- 
İe polis arasında 
kaynaşmayı sağla
mak, polisin yaptığı 
çalışmalar, polisin 
öğrencilerin 
görüşlerini almak 
ve onların merak 
ettiği konular 
görüşüldü.
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdür vekili ve 
Emniyet Amiri Kerim 
Karaboğa ile Asayiş- 
Terör ve Güvenlik 
Büro Amiri Komiser 
Ramiz Erçetin ile 
Bürolar Amiri Ayşeri 
Çetiner, öğrencilere 
madde.bağımlılığı 
başta olmak üzere 
okula geliş gidiş
lerinde yaşadıkları • 
sorunlar hakkında 
geniş bilgiler verdiler. 
FARKLI OLMAYI 
İYİ YÖNDE 
KULLANIN 
Öğrencileri okul 
arkadaşları arasında 
farklı olabilme sıkın
tısının yaşandığına 
dikkat çeken konuş
macılar, "Kendinizi 
bulunduğunuz grup 
içinde farklı göster
mek için kötü yollara 
gitmeyin. Onlar sizin 
iyi görüşlerinize 
gelsinler. Okullarda

bulunan çeşitli sosyal 
aktiviteler ile sportif 
çalışmalara yönelerek 
kötü alışkanlıklara 
yönelmeden 
yaşamınızı sürdüre
bilirsiniz" dediler.
Günümüz yaşantısın
da en büyük ihtiyaç 
olan internet kafelerin 
faydalarına da deği
nen konuşmacılar 
"Ancak buralarda 
yuvalanan kötü 
amaçlı kişilerin 
sîzlere vermek iste
dikleri her tür içeceği 
sakın kabul etmeyin.

Bir kez içmekle bir 
şey olmaz diyerek 
başlayacağınız bu 
eylemler sizin ileri ki 
yaşamınızda büyük 
yaralar açabilir" 
diye konuştular.
METRUK BİNALARA 
YAKLAŞMAYIN 
İlçe içinde bulunan 
özellikle metruk 
haldeki binalarda 
madde bağımlılarının 
toplantıklarına dikkat 
çeken konuşmacılar, 
"Sizler buralardan 
geçmemeye özen 
gösterin. Okula

S

MAKİNA BAKIM DEPARTMANINA

*ş

nafiolu MesJ 
ılılığıbaştaTVmak 

r hakkında bilgilendiler

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26 

geliş gidişlerinizi 
buralardan yapmayın. 
Size laf atan 
madde bağımlısı 
şüphelileriyle kesin
likle konuşmayın. 
Onlarla kavga 
etmeyin çünkü onlar 
madde bağımlısı 
olduklarından 
hissetmezler." *•; 
dediler.
YAŞ KÜÇÜLÜYOR 
Madde bağ ımlılığ. 
yaşının giderek 
küçüldüğüne dikkat 
çeken Emniyet 
görevlileri, "Madde 
bağımlısı kullanma 
yaşı 14'e kadar indi 
ve bunları satanların 
da yaşları aynı. 
Bu maddeleri artık 
küçük çocuklar 
pazarlamaya başladı, 
bu tipteki kişilere 
dikkat edin ve 
şüphelendiğinizde 
polis 155'i aramakta 
gecikmeyin" diye 
konuştular.

2 Yıllık MYO veya Teknik Lise Mezunu 
İş tecrübesi olan 
Askerliğini yapmış

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ELEKTRİKÇİ 
SOĞUTMACI 

MAKİNE TEKNİKERİ ALINACAKTIR.
Adayların fotoğraflı başvuru cv’lerini 
0.224 587 78 25 numaralı faxa veya 

namsalgida@superonline.com internet 
adresine göndermeleri rica olunur. J 
Fax veya e-mail gönderemeyenler a 

0.224 587 78 20 numaralı telefondan ran- 
devü alabilirler. Başvurular gizli kalacaktır.

mailto:namsalgida@superonline.com
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Büyükşehir Belediyesi Gemlik Bursa arasında ling yapacak bir otobüs tahsis etti. YazıYORUM

Gemlik Fomara otobüs
hattı bugün başlıyor

Bugün Gemlik Bursa arasında ilk seferini yapacak olan 
Büyükşehir Belediyesi Otobüsü yolcularını 90 kuruştan taşı 
yacak. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, seferlerin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hikmet Şahin’in talimatı ile gerçekleştirildiği
ni söyledi. Seferlerin zamanla çoğalacağını belirten Turgut, 
hattın Fomara Meydanı’na kadar çıkacağını belirtti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Gemlik'e tahsis 
edilen bir yolcu oto
büsü Fomara merke 
zine kadar çıkacak. 
Bugün ilk seferini 
yapmak için Gemlik'e 
gelecek olan belediye 
otobüsüyle ilgili açık 
lama yapan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'le 
görüştüğünü ve ken
disinin Ulaşım Daire 
Başkanlığı’na verdiği 
talimatla Gemlik 
Bursa arasında çalışa 
cak olan Büyükşe- 
hir'e ait yolcu taşıma 
otobüsünün Foma 
ra'ya kadar çıka
cağını müjdeledi. 
GEMLİK FOMARA 
90 KURUŞ 
Başkan Mehmet 
Turgut, şimdilik

Diş Hekimi Özcan VUfftAL 
ozcanvural1933@hotmail.corn 
www.ozcanVural.sayfasi.com

Beyaz gömlekliler, rl , 
işin tadı kaçıyor-.^d-MsiBio

Türkiye’nin yaşayan değerlerinden bin 
Prof. Türkan Saylan’ın bir gazete de,yayık
lanan genç hekimleri Anadolu’un yaşam 
koşulları zor köşelerine gitmeye çağıran M 
yazısını okurken duygulandım..

Hekimlik sıradan bir meslek değildik I.ŞY |
Hekimler meslekleri gereği toplumda İri 

fazla aranan, benimsenen, saygı duyulan', 
halkın yüreklerinde teşekkür duygularıyla,' 
doldurduğu kişilerdir. Bu sebeplerle,toplu/'। 
üzerinde etkileri derindir...

Sözlerine güven duyulur. Toplum onlao 
büyük adamlar diye görür..

Halkım, kendinin ya da eşinin, çoctüfe-SO-I 
larının, yakınlarının yaşamını kurtarâıtyVü^ ■ 
acısını dindiren Hekime kalbini sıcak tutaÇ

O nedenlerle Hekimler sadece sağlık;^ 
hizmeti sunmak için değil, bunun Ötesi, nçle 
Atatürk Cumhuriyetinin laik -demokratjKgp ; 
haklarına dayalı sosyal adalet ilkelerini dçç i 
taşıyan, aşılayan misyonerler olmalıdır.vaM 1

Cumhuriyet kurulduğu ilk senelerdenken 
bu böyle oldu..

bir adet tahsis 
edilen yolcu oto
büsünün ilk 
seferini bugün 
başlatacağını 
belirterek, 
Gemlik Bursa 
Fomara hattı yolcu 
ücretinin de 90 kuruş 
olacağını söyledi. 
Bursa Büyükşehir

Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
gösterdiği bu 
yakınlıktan dolayı 
Gemlik halkı adına 
teşekkür eden 
Başkan Mehmet 
Turgut, " İlk olarak 
başlatılan bu seferin 
ileride aynı şartlarla 
devam etmesini

diliyorum. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Sayın Hikmet 
Şahin'e 
yolcularımızı 
Fomara'ya kadar 
çıkarma isteğimize 
sıcak baktığı için 
kendisine teşekkür 
ediyorum" dedi.

3. Noter bugün hizmete açılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Nüfusun ve 
iş hacminin 
yükselmesinin 
nedeniyle ilçemizde 
3. Noterlik 
bugün açılıyor. 
İstiklal Caddesi 
1 Nolu Sağlık 
Ocağı karşısında 
bugün hizmete 
açılacak olan 
Noter ile birlikte 
Gemlik'teki sayı 
3'e çıkacak. 
Balıkesir’in 
İvrindi İlçesinden 
Gemlik'e atanan 
•3. Noter Ali 
Karageyim, hizmet 
için tüm hazırlık
larını tamamladı.

çalışmalarına 
başlayacak.

Gemliklilere 
. noterlik hizmeti

verecek olan
3. Noterlik bugün

Hekim “ tüccar” değil, CumhuriyetkâmYıt 
taşıyan “idealist” idi..

Vatanın her yeri ayni değer de idi, ha’ttşT 
ıssız köşelere ulaşıp orada da Cumhprjye^n 
meşalesini yakmanın heyecanı vardı.

Ancak...
Yaşam coğrafyaya, konfora, kazanca 

endekslenerek ilerledi..
Değişim ve dönüşüm parasal değerler 

I ekseninde hız kazanarak ve değerlen 
parçalayarak ilerliyor..

Eğitim sistemleri uzmanlaşmaya 
yönelirken, idealist çizgiden uzakla-şı/oî^ | 
meslekler kuruluş felsefesinden yoksun 
kalmaları sonucu değişim ve dönüşüm
lerinde savrulmalar oluyor, yoldan çıkılıyor,.

Ve işte görülüyor ki;
Gelişmemiş yerlere Hekim ve sağlık per^, 

söneli göndermek artık giderek acı bir sonin 
olarak karşımıza çıkıyor.

Tıp fakülteleri, siyasal ve sosyal olaylarda 
ki aktif rolünü, halkın nabız atışlarını yansı] ' 
tan kurumlar olmaktan çıkmakta..

Ve bu gerçek, kendini daha sonra ki yıllar
da çok acı yaşam kesitlerinde yansıyarak I 
gösteriyor, ve meslek kan kaybediyor; 
saygınlığı azalıyor..

Prof. Türkan Saylan’ın yayınlanan yaz|sıL| 
bu görüntülerden sadece biri..

Araştırmacı gazeteci Sayın Uğur 
Dündar’ın programlarından ekrana taşınan | 
tıp skandalları da bu asil mesleğe indirilen i1 
acı darbeler..

Ben diyorum ki; elbette Hekimlerimiz,j 
içinde temiz heyecanlar taşıyanlar çoğunluk* 
ta. Ama o çürük elmalar her şeyi berbat eıd^ $ 
yor'...

Sadece tıp mı ?
Bozulma, çürüme her sektör de var... i 
“Bütün renkler kirleniyormuş.

En hızlı kirleneni elbette beyaz olmuş” S 
Onun için beyaz gömlekliler sizin daha ' 

heyecanlı, daha dikkatli, topluma önder, &u I 
vatanın has evlatları olmanız gerekir..

ABONE OLDUNUZ MU?Ş
ABONE OLUN* I

OKUYUN OKUTUN

http://www.ozcanVural.sayfasi.com
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Mudanya’da “körüklü” isyan
Büyükşehir Belediye 
si'nin 6 aydır Mudan
ya'ya gönderdiği 
"1M" hatlı otobüsün 
körüklü otobüs 
olarak büyütülmesi 
Mudanyalı minibüsçü- 
lerin tepkisine neden 
oldu. Sabah saat
lerinde İskele 
Meydanı'nda kontak 
kapatarak eylem 
yapan minibüsçü 
esnafı, yetkilileri 
ziyaret ederek 
çözüm arayışı 
içerisine girdiler. 
Mudanya 23 Nolu 
Minibüsçüler 
Kooperatifi'ne bağlı 
üyeler, sabah saat 
09.30 sıralarında 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
6 aydır ilçeye 
gönderilen otobüsün 
büyütüldüğünü 
görmeleri üzerine 
25 minibüsle İskele 
Meydam'na gelerek, 
duruma tepki göster
di. Esnafın taşkınlık 
yapması polisin 
müdahalesi ile 
önlenirken, minibüs 
çüler. Kooperatif

| Başkanı Orhan

Kaynar ile birlikte 
belediyenin yolunu 
tuttu. Belediye 
Başkanı Erol Demir 
hisar'ın şehir dışında 
olmasından dolayı 
görüşme yapamayan 
minibüsçüler daha 
sonra Kaymakam Ali 
Çınar'ın makamına 
çıktı. Kaymakam 
Çınar'a, Başbakan'ın 
Bursa gezisi sırasında 
açılan bir pankartla 
ilçeye gönderilen 
otobüsün tezgah 
olduğunu öne sü 
rerek, "Mudanya'nın 
günde 3 bin yolcusu 
var. Bir minibüs 
günde 95 yolcu 
düşüyor. Yolcular 300 
kişilik otobüsle taşın
masına karşıyız" 
görüşünü savundu. 
İskele Meydanı’nda 
yapılan tepkinin 
"eylem" olmadığının 
altının çizen 
Kooperatif Başkanı 
Orhan Kaynar, "Bizim 
bugün yaptığımız bu 
iş, benim dışımda 
gelişen bir olaydır. 
Arkadaşlarımız 
Mudanya'da 6 ay önce 
başlatılan otobüs 

seferlerinin Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
merkez ilçelerine yeni 
başlatılacağını duy
muşlar. Bir de bunun 
üzerine Mudanya'ya 
gelen kısa otobüsün 
bu sabah körüklü bir 
otobüs olduğunu 
görünce bu tepkiyi 
gerçekleştirmişler. 
Bizim ilçemize siyasi 
olarak gönderilen bu 
otobüse tepki geldiği 
günden beri devam 
ediyor ve fakat artık 
olayları önleyemiyo- 
rum" diye konuştu. 
Minibüsçü esnafının 
750 YTL olarak 
Büyükşehir Belediye 
si'ne rüsumunu 
ödediğini belirten 
Kaynar, devlete olan 
tüm mükellefiyetini 
yerine getiren 
üyelerin önüne 
konulan bu engeller 
karşısında ezildiğini 
öne sürdü. Büyük bir 
borca girerek yeni. 
araç aldıklarını da 
vurgulayan Kaynar, 
"Üyelerim bu şartlar, 
altında ne yapsın" 
diye sordu.
Bu arada. Büyükşehir 

Belediyesi Toplu 
Taşımacılık İşletme 
si'ne bağlı Teknik 
Kontrol Şubesi'nden 
iki yetkili Mudanya,, 
daki olayı duyması 
üzerine ilçeye geldi. 
Teknik Kontrolör 
Süleyman Ayyıldız 
ve Zeki Uzun, 
Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı Hikmet İlhan 
ile Minibüsçüler 
Kooperatifi Başkanı 
Orhan Kaynarla 
görüştü. Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
elçileri olarak ilçeye 
geldiklerini belirten 
iki yetkili, körüklü 
otobüs olayının yanlış 
anlaşıldığını iddia etti. 
Kısa otobüsün 
bakımda olmasından 
dolayı bir günlüğe 
ilçeye gönderildiğinin 
altını çizen Süleyman 
Ayyıldız, Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
yeni merkez ilçelere 
otobüs gönderilmesi 
olayının belediyeler
den gelen talepler 
doğrultusunda 
gerçekleşeceğini 
söyledi.

Üniversitenin gözü Keslel’ie
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr.
Mustafa Yurtkuran, 
kurulması planlanan 
vakıf üniversitesi 
için Kestel'deki 
2 bin dönümlük 
arazinin kullanıla
bileceğini açıkladı. 
Kestel Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği'ni(ADD) 
ziyaret eden 
Prof. Dr. Yurtkuran, 
belediye tarafından 
eğitim alanı olarak 
tahsis edilmesi 
planlanan 2 bin 
dönümlük araziyi 
vakıf üniversitesi 
kurmak için kullan
abileceklerini söyle
di. ADD ziyaretinde 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Cengiz . 
Bayrak ile çok 
sayıda mülki ve 
idari amir tarafından 
karşılanan
Prof.Dr. Yürtkuran, 
ADD Başkanı Tekin 
Ateş'i faaliyet
lerinden ötürü 
kutladı.
Belediye Başkan

Yardımcısı 
Cengiz Bayrak, 
belediye olarak 
2 dönümlük bir 
araziyi eğitim 
alanı olarak ayıra
caklarını belirterek, 
buranın değer
lendirilmesi için 
rektörden yardım 
istedi.
Bayrak'ın bu talebi 
üzerine Prof.Dr.
Yurtkuran, Kestel 
bölgesinde 
Uludağ Ünjversite- 
si'nin bir bölümünü 
açmalarının 
mümkün olmaya
cağını, ancak 
vakıf üniversitesi 
kurabileceklerini 
ifade etti.
Belirlenen yerin 
imar planlarında 
bir an önce 
üniversite alanı 
olarak ayrılması 
gerektiğini ifade 
eden Prof.Dr. 
Yurtkuran, bu 
çalışmanın üniver
sitenin gelmesini 
kolaylaştıracağını 
söyledi. .

8 ©ÖZÜNÜZ RVDINİ
OHOLLflhD ' ..................... ■

ÜNVER TRAKTÖR'den
5 YIL VADELİ SATIŞLAR D FAİZLİ 

KAMPANYALAR 
»DEVAM ETMEKTEDİR I

GELIIN 
GÖRÜŞELİM. 
AÎJfe ÜNVER TRAKTÖR 
W NEW HOLLAND TRAKMAK 

|\EWHOLLAI\D GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
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AKP’den toplu istifa
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İçlerinde AKP İlçe 
Kurucu Başkanı 
Vedat Emek ile İlçe 
Sekreteri Mustafa 
Tezcan ve partinin 
İslamköy sorumlusu 
Emrullah Karaman'ın 
da bulunduğu 
toplam 42 kişi 
AKP'den istifa etti. 
İstifalarını 
gerekçeleriyle 
birlikte posta yoluyla 
AKP İlçe Başkanlığına 
gönderen 42 kişi 
adına açıklama yapan 
Vedat Emek, 
Mustafa Tezcan ye 
Emrullah Karaman, 
ilçe yönetimini 
suçladılar.
Bölgede partinin 
açılımını bile 
değişime 
uğrattıklarını ileri 
sürdükleri AKP 
Bursa Milletvekillerini 
de suçlayan 
istifacılar, partinin 
yaşayacağı oy 
kaybına tahammül

TRAKTÖR LASTİKLERİNDE KAMPANYA!

TRAKTÖR 
LASTİKLERİNİZİ 

SİMDİ ALIN 
AĞUSTOSTA 

ÖDEYİN
——— |

OZKAYA OTOMOTİV
GENLİK BAYİ

KfrfSZ Baytaş Sitesi Altı. GEMLİK
IRELLI Tel: (0.224) 513 73 93 - Fax: 514 40 44

edemedikleri için 
istifa ettiklerini 
açıkladılar.
"Siyasi ve etik 
açıdan kurucusu 
olduğumuz partimizin 
yanlış ellere 
geçmesinden 
dolayı oy trendinin 
düştüğünü herkes 
gözlemliyor" 

görüşünde bulunan 
istilacılardan 
Kurucu Başkan 
Vedat Emek, 
İlçe Sekreteri 
Mustafa Tezcan ve 
İslamköy 
sorumlusu Emrullah 
Karaman birlikte 
yaptıkları 
açıklamada,

"2002 yılında 
kurduğumuz 
partimiz 2006 yılına 
gelindiğinde 
kan kaybına 
uğramıştır. Bu 
ağır mesuliyeti 
taşıyamayacağımız
dan partimizden 
istifa etmeyi uygun 
gördük" dediler.

Orhangazi’de 
ikincitoplu 

konut hamiesi
Orhangazi 
Belediye Başkanı 
Yusuf Korkusuz, 
ilçesinde TOKİ 
tarafından yapıla
cak 2. etap toplu 
konut projesinin 
temelinin 27 
Mart'ta atılacağını 
duyurdu. 
Orhangazi 
Belediye Başkanı 
Yusuf Korkusuz, 
ilçesinde TOKİ 
eliyle başla tılan 
toplu konut 
atıhmının sürdü 
günü bildirdi. 
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Başkan Korkusuz, 
mevcut toplu 
konut alanı 
olarak belirlenen 
Fındıklı yolu 
üzerindeki araziye 
inşa edilecek 
1 ikinci toplu konut 
projesinin temelin
in 27 Mart'ta 
atılacağını bildirdi.

Mehmet Kayaoğlu 
adaylığını açıkladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumartesi günü 
yapılacak MHP ilçe 
kongresi öncesi 
İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu başkanlık 
için adaylığını 
açıkladı.
Partinin ilçe 
merkezinde yapılan 
ve çok sayıda parti 
üyesinin katıldığı 
toplantıda adaylığını 
açıklayan Kayaoğlu, 
AKP iktidarını da 
eleştirerek, tekrar 
göreve seçildiği 
takdirde yerelde ve 
genelde pasif bir 
siyasi anlayışla 
mücadeleye devam 
edeceğini söyledi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisinde uzun 
yıllardır siyaset 
yaptığını belirten 
Mehmet Kayaoğlu, 
partinin ilçe yöneti
minde ilçe yönetim 
kurulu üyesi, ilçe 
sekreteri, ikinci 
başkanlık ve son 3 
yıldır da ilçe başkan

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

lığı görevini yürüt
tüğünü belirterek, 
kongrede tekrar 
seçilmesi durumun
da. partiyi daha 
ileriye taşımak için 
çalışacağını söyledi. 
MHP ilçe başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
"Ben ve 
arkadaşlarım tekrar 
seçilirsek, ilk 
yapacağımız işlerden 
birisi partimize gönül 
veren herkesi teker, 
teker ziyaret ederek 
onları tekrar üç 
hilalin altında topla
mak olacaktır" dedi. 
Mehmet Kayaoğlu, 
Cumartesi günü saat 
13.oo’de Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılacak seçimler- . 
den yine zaferle çıka
cağının altını çizerek, 
"Partiye gönül ver
miş tüm arkadaşla 
rımızla birlikte ilk 
seçimlerde MHP'nin 
iktidar olması için 
tüm gücümüzle 
çalışacağız" dedi.
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“Sağlam binaları tercih edin”
İnşaat Mühendisleri 
Odası Şube Başkanı 
Adem Özdemir, 
son yıllarda inşaat 
sektöründe yaşanan 
hareketliliğin bazı 
endişelere neden 
olduğunu, vatan
daşların aksesuarlı 
değil, sağlam binaları 
tercih etmeleri gerek
tiğini söyledi.
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şube 
Başkanı Adem 
Özdemir, inşaat 
sektöründe yaşanan 
hareketliliğin hem 
memnuniyet, hem de 
endişe verdiğini 
söyledi. Özdemir, 
geçtiğimiz günlerde 
Intam binalarının 
çökmesinin herkese 
ders olması gerektiği
ni belirterek, "İntam 
olayında büyük şans 
eseri can kaybımız 
olmamıştır. Uzun 
yıllardır yaşanan 
felaketlerden artık 
ders almalıyız.
Binalarda kalite, 
boya-badana, kapı- 
pencere yada karton

piyer gibi aksesuar
larla değil, sağlamlık, 
güvenlik ve buna 
yönelik mühendislik 
hizmetlerinin derece
siyle değerlendirilme
lidir" dedi.
Özdemir, ev sahibi 
olmak isteyen vatan
daşların sağlamlığı 
ve güvenliği esas 
alması gerektiğini, 
bunda da binanın 
güvenliğini temin 
edecek hususların 
başında gelen beton
arme projeyi en 
ucuza yapanı değil, 
en sağlam yapan 
kişiye yaptırması 
gerektiğini söyledi. 
EN ÖNEMLİ 
EKSİKLİK DENETİM 
İMO Şube Başkanı 
Adem Özdemir, yıl
lardır yapılaşmada en 
önemli eksikliklerden 
birinin denetim 
olduğunu dile 
getirdiklerini 
belirterek, 
"Eleştirilerimizde 
fenni mesuliyet sis
teminin işlemediğini 
söyledik. 17 Ağustos 

depreminden sonra 
yetkililer uyanıp 'Yapı 
Denetim* uygulaması
na yönelik yasal 
düzenleme yaptı. 
Ancak kısa zamanda 
elbirliği yapılarak 
bu sistemin de 
çöküntüye uğradığını 
götürüyoruz.
Yasadaki birkaç 
hata nedeniyle 
gözünü para kazan
ma hırsı bürümüş 
müteahhitlerin 
insafsız pazarlık gücü 
eklenince yasaya 
rağmen akıl almaz 
tenzilatlar yapılmaya 
ve buna bağlı olarak 
yapı denetim siste
minde de aksamalar 
başlamıştır" 
diye konuştu. 
Özdemir, yapıların 
betonarme projesine, 
fen ve ilgili 
standartlarına uygun 
ve güvönli bir bina 
olarak yapılmasını 
inşaat mühendis
lerinin bağlayabile
ceğine dikkati 
çekerek, şunları 
kaydetti:

"Binaların taşıyıcı 
sistemlerinin 
yapımında önemli 
incelikler vardır. 
Bazı meslek grupları 
'biz de inşaat yaparız' 
dese de açıkça 
söylüyorum bu 
'yalandır'. Binaların 
taşıyıcı sistemini 
sadece ve sadece 
inşaat mühendisleri 
güvenle oluşturula
bilir ve yapabilir. 
Aksini söyleyen ve 
yapanlar, mevcut 
mevzuatımızın 
eksikliğinden 
yararlanarak bunu 
yapabiliyor. Ancak 
şu bilinmelidir ki, 
kesinlikle inşaat 
mühendisinin yaptığı 
yapı ile diğerlerinin 
arasındaki fark, 
Çin malı kopya ile 
aslı gibidir. İnşaat 
yapmak onların 
dediği gibi kolay 
olsaydı, inşaat 
mühendislerine 
ihtiyaç olmazdı. 
İnsanlarımız seçici, 
kalite ve güvenlikte 
seçici olmalıdır."

Orhangazi Belediyesi’ndeıı 
sosyal çalışma

Orhangazi'de 
belediye ve milli 
eğitim müdürlüğü 
tarafından başlatılan 
bir çalışma ile ilçede 
yaşayan özürlülerin 
durumu belirlenecek. 
Orhangazi Belediyesi 
Özürlüler 
Koordinasyon 
Merkezi ve İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan başlatılan bir 
çalışma ile kentte 
yaşayan engelli 
sayısı ve yaşam 
standartlarının 
durumu belirlenecek. 
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Özürlüler 
Koordinasyon 
Merkezi Sorumlusu 
Emrullah Akçay, 
şu ana kadar yapılan 
çalışmalar sonucun
da ilçede 700 
engelli vatandaşın 
yaşadığının 
belirlendiğini 
söyledi.
Çalışmaya Orhangazi 

Rehabilitasyon 
Merkezi'nin de 
destek verdiğini 
anlatan Akçay, 
özellikle eğitim 
çağındaki engelli 
çocukların 
koşulları üzerinde 
durduklarını ifade 
etti. İlçede 300'e 
yakın engelli 
çocuğun eğitim 
gördüğünü dile 
getiren Akçay, 
“Yapılan tespitlerde 
engellinin, engel 
grubu, ihtiyaç 
durumu, kullandığı 
araç ve gereç 
ihtiyacı gibi konular 
belirleniyor” 
şeklinde konuştu. 
Tespitlerinin 
amacının engelli 
vatandaşlara yardım 
edebilmek olduğunu 
söyleyen Akçay, 
bazı vatandaşların 
evlerindeki engellileri 
saklamak istedikleri
ni ve bu tutumun 
yanlış olduğunu da 
dile getirdi.

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & €l İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe 6t Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı .

3 3 YIL L I K TECRÜBEMİZ İLE 
MS? ":Wİ Z M E.T İN İZDEYİZ

Körfez Ofset
matbaacilik-yayincilik-reklamcilik 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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K.D.V.’de iade 
sınırı yükseliyor

Kimliğini kaybedenlere kolaylık

Katma Değer 
Vergisinde indirimli 
orana tabi işlem
lerdeki iade sınırı, 
10 bin YTL’ye yük
seltiliyor. Maliye 
Bakanlığı'nca hazır
lanan Katma Değer 
Vergisi Genel 
Tebliğ Taslağına 
göre, indirimli orana 
tabi işlemlere ilişkin 
olarak yüklenilen ve 
indirim yoluyla gide
rilemeyen KDV'de 
2004 yılında geçerli 
olan 9 bin 100 YTL 
tutarındaki iade talep 
sınırı, 2005 yılı için 
yüzde 9.8'lik yeniden 
değerleme oranı 
kadar artırılacak ve 
10 bin YTL olarak 
uygulanacak. Söz 
konusu düzenleme, 
halen KDV'de yüzde 
8 ve yüzde 1'lik 
tarifeye tabi mal ve 
hizmetleri satanların, 
hammadde, nakliye, 
işletme, kıymet alımı 
ve bina inşaat gibi 
atımlarında daha yük 
sek oranda KDV 
ödemesi ve 1 yıl

içinde üstlendiği 
bu vergiyi indire- 
memesi durumunda 
devreye giriyor. 
Her yıl yeniden belir
lenen limitin üstün
deki vergi, mükelle
flere iade ediliyor. 
Düzenleme kapsamı
na, yüzde 1 ve yüzde 
8'lik KDV grubunda 
yer alan fırıncılar, 
temel gıda maddesi 
satanlar, eğitim ve 
sağlık kurumlan gibi 
kişi ve kuruluşlar 
giriyor.
Bu arada aynı Tebliğ 
Taslağı ile esnaf ve 
sanatkarlar odası 
tarafından basit 
usule tabi mükellef 
lerin defterlerinin 
tutulması karşılığında 
alınan ücretler, katma 
değer vergisinden 
istisna edildi.

ÖSYM'nin yeni uygula
masıyla, ÖSS'de sına
va giriş ve kimlik bel
gesini sınava kısa bir 
süre kala kaybeden, 
eline hala ulaşmayan 
veya belgesini koy
duğu yeri bulamayan 
adaylar, sınava giriş ve 
kimlik belgelerini, 
bulundukları yerlerde
ki ÖSYM sınav merkezi 
yöneticiliklerinden 
sınav anına kadar 
çıkartabilecek.
Önceki yıllarda sınava 
giriş ve kimlik bel
gesinin, sınav tarihin
den bir hafta öncesine 
kadar ÖSYM'ye 
postayla başvurarak 
istenebilirken, bir 
hafta kala adayın şah
sen veya bir yakını 
aracılığıyla bu belgeyi 
isteyebildiği ve kimlik 
belgesi sadece

Açıkögretimde
2. taksit ödemesi
Anadolu Üniversite- 
si'nin (AÜ) Açıköğre 
tim sistemiyle eğitim 
veren İşletme, İktisat 
ve Açıköğretim 
Fakültesi öğrenci
lerinin katkı payı 2.

Ankara'da çıkarıldığı 
için de Ankara'ya 
gelmek zorunda kalın
mayacak. Önceki yıl
larda belgesini sınav 
günü kaybeden 
adaylar, sınava gire
mezlerken, ÖSYM bu 
yıl bu durumla karşı 
karşıya kalan adayları 
sınava alacak. Yeni 
uygulamayla bu 
durumdaki adaylar 
sınava giriş ve kimlik 
belgelerini, bulunduk
ları yerlerdeki ÖSYM 
sınav merkezi yöneti

taksidinin ödeme 
süresi, 24 Martta 
sona erecek.
AÜ Açıköğretim 
Fakültei'nden yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre. Açıköğretim sis

ciliklerinden sınav 
anına kadar çıkarabile
cek. Adayların 
Ankara'ya gelme 
zorunlulukları da 
böylece ortadan 
kaldırılmış olacak.
ÖSYM'den edinilen bil
gilere göre ÖSYM'nin 
Türkiye genelinde 
150 sınav merkezi 
bulunuyor. ÖSS aday
larına getirilen diğer 
bir kolaylık ise sınav 
esnasında "Tuvalet 
İzni" verilmesine 
ilişkin. Öğrenciler ilk 

temiyle öğrenim gören 
İşletme, İktisat ve 
Açıköğretim 
Fakültesi'nde okuyup, 
2005-2006 öğretim 
yılında öğretim gideri 
ve cari hizmet maliyet
lerine öğrenci 
katkısının ilk taksidini 
ödeyerek kayıt yap
tıran ve kayıtlarını 
yenileten öğrencilerin 

kez bu yıldan itibaren 
sınav esnasında "Tuva 
let İzni" kullanmaya 
başlayacaklar. Bu 
amaçîa sınavın yapıla
cağı her binada bir 
bayan ve erkekten 
oluşan bina denetim 
görevlisi sıfatıyla gö 
revliler oluşturulacak. 
Bu görevliler, MEB den 
veya üniversiteler den 
öğretmen ya da idari 
personel olabilecek. 
Tuvalete gitme izni için 
salon başkanının 
;etkili olacak. Salon 
başkanı, adayıngerçek 
ihtiyacı için mi yoksa 
başka bir şey için mi 
tuvalete gittiği ne 
karar verecek. Sa l<»n 
başkanları genellik . 
öğretmen veya öğre
tim üyesi olduğu için 
adayların ne amaç la 
gittiğini anlayabilecek.

de yıl sonu ve bütün
leme sınavlarına gire
bilmeleri için 2. taksit 
borçlarını 24 Mart 
mesai bitimine kadar 
ödemeleri gerekiyor. 
Borçlarını ödemeyen 
öğrenciler, yıl sonu ve 
bütünleme sınavına 
giremeyecek ve 
öğrencilik haklarından 
yararlanamayacak.

REGAC
PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD t KDV
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1 Nowox 2
Asus Anakart Amd 3000 64+
Amd 2600 64+ 512 Ram

256 Ram 80 gb Hardisk
17” Monitör 128 Ekran Kartı
40 gb. Hdd Cd VVriter

52X Cd Rom Asus Anakart

378 $ -ı- KDV 580 $ + KDV

FİRMANIZI İNT€RN€T€ TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com

isim@firmamz.com
Gemlik Körfez Gazetesi 

Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel

GEMŞİAD
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Lions Kulübü

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net
w w w. atamerhotel.com
www.gemsiad.org
www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com
www.gemliklions.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

MOR-TEL ne 
Daha çok konuşun 

daha az ödeyin.
Ev telefonlarında % 50’ye varan indirimler 

Yurt dışı görüşmelerde daha da ucuza 
MOR-TEL ile konuşabilirsiniz.

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 25 dk. 4 YTL
ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 65 dk. 10 YTL 
ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 165 dk. 25 YTL 

ULUSLARARASI ARAMALAR 24 dk. 4 YTL
ULUSLARARASI ARAMALAR 60 dk. 10 YTL
ULUSLARARASI ARAMALAR 165 dk. 25 YTL

NOWOX BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No: 14 

Gemlik / BURSA
Tel: (0.224) 512 25 63 

www.gemliknowox.com

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmamz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com
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Memur adaylarına iyi haber var
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin'den 
2004 yılında memur 
olmak için KPSS'ye 
girenler ile 2006 yılın
da KPSS sınavına 
girecek olanlar ile 
ilgili bir açıklama 
geldi. Kamu Personel 
Seçme Sınavı'ında 
(KPSS) yeni bir yön
tem benimsendi.
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, bu 
yıl da KPSS yapıla
cağını, buna rağmen 
2004 yılındaki 
KPSS’ye girip başarılı 
olanların sınav 
sonuçlarının 2008 yılı
na kadar geçerli ola
cağını açıkladı. Şahin, 
"2004'te düşük puan 
alanlar da puanını 
yükseltmek için tem
muzda sınava girip 
yüksek olan puana 
göre tercih yapabilir" 
dedi. Başbakan 
Yardımcısı, 
"Yaptığımız yeni 
düzenleme KPSS'de 
kazananların haklarını 
koruyoruz. Bir de 
yeni mezun olan 
arkadaşlar var. Her iki 
tarafı da memnun 
etmek için iki yıl uzat
tık'" diye konuştu. 
Bir yılda iki sınav 
Yeni uygulamaya 
göre, temmuzda iki ve 
dört yıllık üniversite 
mezunları; kasım 
ayında da lise mezun
ları KPSS'ye girecek. 
Kurumlan emeklilik, 
istifa nedeniyle 
boşalan kadroların 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

yüzde 80'ine 
Maliye ve Devlet 
Personel'den izin 
almaksızın ancak 
KPSS'yi esas alarak 
alım yapabilecek. 
2004 yılındaki sınava 
1 milyon 730 bin 
kişinin girdiğini hatır
latan Şahin, organi
zasyon ve güvenlik 
sorunu yaşamamak 
için 2006 yılındaki 
KPSS'yi ikiye 
ayırdıklarını söyledi. 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
"Artık kamuda görev 
almak, üniversite 
sınavı yoluyla bir 
fakülteye yerleştir 
meye benzer bir hale 
geldi. Nasıl ki, öğrenci 
seçme sınavına 
öğrenci giriyor, puan 
alıyor, tercih kılavuzu
na puanına göre 
bölümünü tercih edi 
yor ve eğer yanlış ter
cih yapar da açıkta 
kalırsa memuriyet de 
öyledir. Ne ben, ne 
devlet personel 
başkanlığı, ne 
hükümetimiz herhangi 
bir kişinin kadroya 
yerleştirilmesi 
konusunda inisiyatif 
sahibi değiliz, hatta 
bilmeyiz bile. İşe alım- 
lar konusunda bizim 
partililer duruma 
alıştı. ÖSYM'nin 
herhangi bir dalına 
girmek için rektör, 
öğretim üyesi, bakan, 
millletvekili aramaya 
hissetmiyorsa öğrenci 
ve velisi, kamuya

işe girmek için de 
hissetmeyecek. 
Bu da yerleşecek" 
diye konuştu. 
Yasası da olacak 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
Ecevit hükümeti 
döneminde gündeme 
gelen 'KPSS'yi 
genelgeden yasa 
haline getirmeyi plan
ladıklarını söyledi. 
"Kamunun personel 
ihtiyacı sınırlı" diyen 
Şahin'in verdiği bil
giye göre, 2003'ten bu 
yana kamuya 100 bin 
kişi alınabildi. Bu yıl 
54 bini 'kamudan 
ayrılananın yerine';
21 bini de 'açıktan 

atamayla' 75 bin 
kişinin alımı için 
çalışma tamamlandı. 
Şahin, bu sayının 
120 bine çıkabileceği
ni söyledi.
Sayının Tüpraş ve 
Telekom'dan gelecek 
özelleştirme mağduru 
35 bin kişi ve 
Ulaştırma, Bayındırlık, 
Sağlık, Milli Eğitim 
bakanlıklarına 
sözleşmeli alınabile
cek teknik personelle 
120 bine ulaşabileceği 
belirtiliyor.

Özel okullar ucuzluyor
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın hazır
ladığı Özel Öğretim 
Kurumlan Kanunu 
Tasarısı TBMM 
Başkanlığı'na sunul
du. Buna göre özel 
okullarda öğrenim 
gören öğrencilere, her 
ders yılı için öğrenci 
başına belirlenen 
ücretlerin yarısını 
geçmemek üzere, 
azami 1000 YTL 
tutarında devlet 
yardımı yapılabilecek. 
Tasarı, Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu 
gerçek kişiler, özel 
hukuk tüzel kişileri 
veya özel hukuk 
hükümlerine göre 
yönetilen tüzel kişiler 
tarafından açılacak 
özel öğretim kurum- 
larına açma izni ve 
rilmesi, kurumların 
eğ iti m-öğreti m, yöne
tim, denetim ve göze
timi ile yabancılar 
tarafından açılmış 
bulunan özel öğretim 
kurumlarının; eğitim- 
öğretim, yönetim, 
denetim, gözetim ve 
personel çalıştırıl- 
ıTiası'na ı'ıışkTıT usu i' ve 
esasları düzenliyor. 
Askeri okullar, 
emniyet teşkilatına 
bağlı okullar ve din 
eğitimi-öğretimi 
yapan kurumların aynı 
veya benzeri özel 
öğretim kurumlan 
açılamayacak.
Meyhane, kahvehane, 
kıraathane, bar, elekt 
ronik oyun merkezleri 
gibi umuma açık yer
ler ile açık alkollü içki 
satılan yerlerin, okul 
binalarından kapıdan 
kapıya en az yüz

metre uzaklıkta 
bulunması zorunlu
luğu aranacak.
İhtiyaç halinde, resmi 
okullarda görevli 
öğretmenler, haftada 
30 saati geçmemek 
üzere özel okullarda 
ders verebilecekler. 
Bu öğretmenler, asıl 
görevlerini aksatma
mak ve aylık karşılığı 
okutmakla yükümlü 
bulunduğu haftalık 
ders saati sayısını 
doldurmaları kaydı ve 
çalıştıkları kurumların 
izni ile sadece 
okullarda görev ala
bilecekler. Bu öğret
menler, aylık karşılığı 
okutmakla yükümlü 
bulunduğu haftalık 
ders saatinin yarısı • 
kadar ücretli ders * 
verilebilecekler.
Özel okullarda öğren
im gören öğrencilere, 
her ders yılı için 
öğrenci başına belir
lenen ücretlerin 
yarısını geçmemek 
üzere, azami 1000 
YTL tutarında devlet 
yardımı yapılabilecek. 
Bu tutar, her yıl Vergi 
Usul Kanunu'na göre 
belirlenen yeniden 
değerleme oranında 
artırılacak.
Okullarda okuyan 
öğrencilerin velileri 
tarafından okul ücreti
ni karşılamak üzere 

alınan kredinin 
faizinin yüzde 50'sini 
geçmemek üzere 
belirlenen kısmı 
devletçe karşılan
abilecek.
Okulların su, doğal- 
gaz ve elektrik 
ücretlendirilmesi ise 
resmi okullara uygu
lanan tarife üzerinden 
uygulanacak. 
Kurumlar, öğrenim 
gören öğrenci 
sayısının yüzde 
3'ünden az olmamak 
üzere ücretsiz öğrenci 
okutmakla yükümlü 
olacaklar. Bakanlıkça 
bu oran yüzde 10'a 
kadar artırılabilecek. 
Ücretsiz okutulacak 
öğrencilerin yüzdesi, 
seçimi ve kurumlara 
kabul şartlarına ilişkin 
usul ve esaslar yönet
melikle belirlenecek. 
Kurumlar ayrıca, 
öğrenim bursu da 
verebilecekler.
Bir okula alınabilecek 
yabancı uyruklu 
öğrenci sayısı, o okul
da okuyan Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu 
öğrenci sayısının 
yüzde 30'unu 
aşamayacak. 
Tasarının yasalaş
masıyla 8 Haziran 
1965 tarihli Özel Öğre
tim Kurumlan Kanunu 
da yürürlükten 
kaldırılacak.

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 Kaçak tespitine ‘imei’ engeli
120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı £

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın 
altında 408 m2 arsa ■ Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

W

Cep telefonlarının 
'imei' numaralarının 
yasadışı yollardan 
kolaylıkla değiştirilip 
kopyalanabilmesi 
çalıntı cep telefon
larıyla ilgili soruştur
maları durdurma 
noktasına getirdi. 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca ve 
rilen bir takipsizlik 
kararında, klonlanmış 
milyonlarca telefon 
nedeniyle çalıntı 
olduğu iddia edilen 
cep telefonlarının kim
ler tarafından kul
lanıldığının kesin 
olarak tespitinin 
mümkün olmadığı 
kaydedildi. Çalıntı cep 
telefonları GSM ope

ratörleri ve savcılıklar 
tarafından cep tele
fonlarının kimlik kartı 
olarak adlandırılan 
'imei' numaraları 
sayesinde kolaylıkla . 
tespit edilebiliyordu. 
Kaçak cep telefon
larının kayıt altına 
alınması için yapılan 
yasal düzenlemelere 
paralel olarak kaçak 
cep telefonlarının 
'imei' numaralarının 
yasadışı yollardan 
değiştirilerek kop 
yalanması soruştur
maları durdurma nok
tasına getirdi. Çalıntı 
bir cep tetefbnuna 
ilişkin soruşturmada 
takipsizlik kararı . 
veren Ankara

Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 
klonlanmış telefonlar 
nedeniyle sanıklara 
ulaşmanın mümkün 
olmadığı tespitine 
yer verdi.
Kararda, 'imei' 

numaraları kopyalan
mış telefonların 
haberleşme hizmeti 
almalarını engelle
menin teknik altyapı 
itibari ile mümkün 
olmadığı, haberi 
olmadan 'imei' numar
aları değiştirilmiş 
veya kopyalanmış 
telefon satan iyi 
niyetli kişilerin de 
soruşturma ve 
yargılamaya maruz j 
kalabileceği belirtildi.
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MEB’e danıştay yolu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul ve 

öğretmenevleri müdürlerinin 
atanmasına ilişkin yeni düzenleme 

içeren yönetmelik değişikliği 
üçüncü kez yargıya taşınıyor.

Öğretmen 
atamalarında valilere 
geniş yetkiler verildi

Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Şuayip Özcan, 
yönetmeliğin kadrolaş
maya ve idarenin 
tek inisiyatif olarak 
kalmasına yol açması, 
yönetici atamaları 
konusunda çifte stan
dartlar getirmesi ve 
atamaların kapalı 
kapılar ardında keyfi 
olarak yapılmasına 
zemin hazırlaması 
gerekçeleriyle 
Danıştay'da dava aça
caklarını duyurdu. 
ÖzCan, Danıştay'da 
yürütmenin durdurul
ması ve iptalini isteye-

Mehmet Okur tuş oldu
Profesyonel Basketbol 
Ligi'ne (NBA), bu 
sabaha karşı yapılan 9 
maçla devam edildi. 
Mehmet Okur'un forma 
giydiği Utah Jazz, 
deplasmanda Miami 
Heat'e 121-83 
yenilirken, Heat bu 
skorla tarihinin en 
farklı 4. galibiyetine 
imza atmış oldu. 
Maça ilk 5'te başlayan 
ve 26 dakika sahada 
kalan Mehmet Okur, 
karşılaşmayı 7 sayı, 
6 ribaunt ve 2 asistle 
tamamladı. 1 kez kul
landığı 3 sayılık atışta 
başarılı olamayan 
Okur, 7 kez kullandığı 
2 sayılık atışların 
3 tanesini sayıya 
çevirirken, 2 kez 
geldiği serbest atış 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

tekleri yönetmelik 
değişikliğiyle ilgili 
olarak karşı çıktıkları 
noktaları, "Sınavda 
başarılı olanların sözlü 
sınava alınması ve 
sözlü sınavların sonuç 
üzerinde yüzde otuz 
oranında belirleyici 
olması. Kurulan 
komisyonlarda 
sendika temsilcisinin 
bulunmaması. 
Öğretmenevi ve 
Akşam sanat okulları 
(ASO) müdürlüğüne 
sınav şartı aranmak
sızın, ilgili birimin tek
lifi ile atama yapılması.

çizgisinden ise 
1 isabet çıkardı. 
Jazz'da Matt 
Harping'in 20 sayı, 5 
ribaunt ve 3 asistlik 
performansı takımına 
galibiyeti getirmeye 
yetmezken, Carlos 
Boozer'ın 12 sayı ve 
6 asisti yenilgiyi 
önleyemedi.
Heat'de ise 25 sayı, 
6 ribaunt ve 6 asistle 
maçı tamamlayan 
Dwayne Wade, gali
biyetin mimarı olurken, 
19 sayı, 7 ribundla 
oynayan Alonzo 
Mourning ile 16 sayı 
ve 6 ribaundla maçı 
tamamlayan James 
Posey, gecenin 
dikkati çeken diğer 
oyuncuları oldu.
Pasifik Grubu'nda

Bulunduğu kurumda 
5 yılını dolduran okul 
müdürlerinin zorunlu 
olarak yer değiştirmesi 
konusunda 3 tercih 
hakkı verilmesine rağ
men tercihlerine yer- 
leştirilemeyen okul 
müdürlerinin yerinin 
valilikler veya Bakanlık 
tarafından herhangi bir 
kritere bağlı olmak
sızın değiştirilebilmesi. 
Bu şekilde bir uygula
ma ile idareye veya 
iktidara, bir şekilde 
yakın duranların iste
nilen okullara atan- 

mücadele eden iki 
takımın maçında 
Sacramento Kings, 
sahasında Los 
Angeles Lakefs'ı 
114-98 yendi. 
Kings'te gecenin 
yıldızı Mike Bibby 
oldu. Maçı 29 sayı ve 
7 asistle tamamlayan 
Bibby, takımına gali
biyeti getiren isim 
olurken, 28 sayı, 
4 ribaunt ve 5 asistle 
oynayan Ron Artest ile 
18 sayı ve 11 ribaunt 

masının önü açılabile
cektir. Yönetmelik bu 
şekliyle objektif kriter
ler taşımamaktadır. 
Aynı kurumda sicil 
raporlarına göre son 
iki yıl üst üste iyi 
derecenin altında 
başarı gösteren 
yöneticilerin görev 
yerlerinin il içinde aynı 
tipteki eğitim kurum- 
larıyla değiştirilebilme
si ve iki yıl üst üste 
olumsuz sicil alan 
yöneticilerin görev
lerinden alınabilmesi" 
şeklinde şıraladı.

ile 'double-double' 
yapan Brad Miller 
takımlarının gali
biyetinde söz 
sahibi oldular. 
Lakers'ta Kobe 
Bryant'ın 30 sayı, 
7 asist ve 7 .
ribaundluk 
performansı takımına 
galibiyeti getirmeye 
yetmezken, Lamar 
Odom'un 24 sayı, 6 
ribaundu ve 7 asisti 
takımının yenilgisi 
önleyemedi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın yeni 
yönetmeliği, öğret
men atartıalarında 
valilere geniş yetki 
ler tanıyor. Valiler 
'uygun bulmadıkları' 
öğretmenleri başka 
illere atayabilecek. 
Soruşturmaya? 
gerek yok 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın öğret
men atamalarına 
ilişkin yeni yönet
meliği, büyük tartış
ma yarattı. Tepki 
çeken yönetmelik, 
valilere "süper yet 
kiler" veriyor. Önce
den il içinde ya da 
iller arası görev yeri 
değişikliği için 
"soruşturma" koşulu 
aranıyordu. Ancak 
bu hüküm çarpıcı 
biçimde değiştirildi. 
Artık valiler herhangi 
bir soruşturma 
olmadan, kendi 
ilinde çalışmasını 
"uygun görmedik
leri" öğretmenleri 
başka illere 
atayabilecek. 
Özel hayatla 
ilgili rapor 
Yönetmeliğin "özel 
hayata bağlı ata- 
malar” bölümü de 
kuşku yarattı. Daha 
önce, özellikle . 
"boşanma" durum
larında öğretmenler, 
"özel hayatını et 
kileyen olumsuz 
nedenlere bağlı 
olarak görevini

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/8 GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

verimli biçimde ye 
rine getiremeyeceği
ni” bildiriyor ve 
atama istiyordu. Yeni 
yönetmelikle bu 
başvuru önce valilik
lere yapılacak, valilik 
de "uygun bulursa" 
bir rapor hazırlaya
cak, öğretmen ancak 
bu raporla talepte 
bulunabilecek.
CHP meclis 
gündemine taşıdı 
CHP'nin öğretmen 
kökenli milletvekili 
Muharrem İnce, 
yönetmelik değişik
liğini bir soru-öner
gesiyle Meclis gün
demine getirdi. Yeni 
düzenlemeyle torpilli 
atamanın önünün 
açıldığını savunan 
İnce, '.'Valilere tanı
nan yetkiler çok 
soyut. Üstelik, bu 
kişileri de iktidarın 
atadığı unutulma
malı. 'Uygun 
görülmeme' naşıl 
belirlenecek? Bu 
soyut ifade, keyfi 
uygulamalara yol 
açacaktır" diye 
konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Çocuğunuza ilk pedagog siz olun
Çocuklarınızı gözlem* 
ler misiniz? Veya 
çocuğunuzu gözlem
lerken nelere dikkat 
etmeniz gerektiği 
hakkında bilginiz var 
mı? Çocuğunuzun ilk 
pedagoğu olmaya ne 
dersiniz? İşte 
uzman uyarıları : 
Ebeveynlerin büyük 
bir çoğunluğundan 
çocukları ile ilgili 
olarak şu tarz 
kaygıların ifade 
edildiğine şahit 
olurum.
- Sorun anlarında nasıl 
tepki vereceğimi 
kestiremiyorum.
- Bazen çocuğumun 
ne apmaya çalıştığını 
anlayamıyorum.
- Daha başarılı olması 
için ne yapmalıyım 
bilemiyorum.
Her şeyden önce bu 
sorbların cevabı için 
çocuğunuzu tanımalı 
ve davranışının nedeni 
hakkında bilgi sahibi 
olmalısınız. Bunun 
dışında bu kaygıların 
izale edilebilmesi için 
evvela çeşitli eğitsel 
faaliyetlerden istifade 
etmeli ve çocuk 
eğitimine ve çocuk 
psikolojisine dair 
çeşitli kitaplar oku
malısınız. Gerek bu 
kitaplardan, gerek 
eğitsel süreçlerden ve 
gerekse ebeveynlik 
güdü ve tecrü
belerinden edindiğiniz 
bakış açısı ile 
çocuğunuzun ilk pe 

dagogu siz olmalı 
siniz. Tabii buradaki 
ifademden bu işin 
uzmanı pedagoglara 
gerek olmadığı anlamı 
anlaşılmamalıdır.
Çocukla ilgili net bir- | 
yargıya ulaşılması 
gereken durumlar 
karşısında ve psikolo
jik sorunlar karşısında 
ilgili uzmandan yani 
bir pedagog, psikolog 
veya çocuk psikiya
trisinden destek alın
malıdır. Burada 
kastettiğim sadece 
annenin pedagog 
hassasiyetinde olması 
gerektiğidir: 
Ebeveynin pedagojik 
rolü nasıl olmalıdır?
1. Objektif olmalı: 
Ebeveynlerin büyük 
bir kısmı çocuklarının 
normal üstü bir 
zekaya sahip olduk
larını düşünürler. Bir 
kısmı da çocuklarının 
davranışsal anlamda 
problemli olduklarına 
öylesine inanmışlardır 
ki çocuklarının hemen 
her davranışını bu 
düşüncelere bağlar, 
dolayısıyla objektif 
değerlendiremezler. 
Her iki durumda da 
ebeveynin çocuğunu 
ve çocuğunun 
davranışlarını objektif 
bakış açısı ile değer
lendiremediği ve 
çocuğuna hatalı yak
laşımlar sergiledikleri 
görülür. Bu nedenle 
ebeveyn çocuğunu 
gözlemlerken ve

davranışlarını anla
maya çabalarken 
objektif olmayı ve 
her davranışı kendi ' 
konumunda değer
lendirmeyi ihmal 
etmemelidir.
2. Çok yönlü gözlem
lemen: Çocuk farklı 
ortamlarda gözlemlen- 
melidir. Evde, parkta, 
yemek yerken, has
tayken, yabancı biriyle 
birlikteyken vs. Aynı 
davranışın farklı 
zaman ve ortamlardaki 
yansılamalarını bilmek 
ebeveynin çocuğa 
doğru tepkilerle 
yaklaşmasını ve 
çocuğunu anlaya
bildiği için davranışsal 
anlamda mesafe kat 
edebilmesini 
kolaylaştırır.
3. Peşin hükümlü *" 
olmamalı: Nice 
ebeveynler vardır ki 
“çocuğum yaramaz” 
veya “saygısız” di - 
yerek gerek kendi 
zihinlerini bulandırıp 
çocuklarını tanıya
mamış ve gerekse 
çevresindekilerin 
kendi çocuklarına 

önyargıyla yaklaş
malarına sebep 
olmuşlardır.
4. Uzmanlara danışıla- 
bilmeli: Ebeveyn 
çocuğunu kapsamlı 
olarak ve objektif 
olarak gözlemledikten 
sonra çocuğunu daha 
iyi tanıyabilecek ve 
çocuğundaki normal 
dışı süreçleri daha 
çabuk fark edecektir. 
Nasıl çocuktaki 
fiziksel bir hastalık 
karşısında bir çocuk 
hekimine başvuruyor
sa psikolojik, 
davranışsal ve 
gelişimsel bir sorun 
karşısında da ebeveyn 
gözlemlediği nomal 
dışı süreç için ilgili 
uzmanlara (psikolog, 
pedagog, psikiyatrisi, 
özel eğitim uzmanı, 
konuşma terapisti 
gibi) danışacaktır.
5. - Çocuğa değerli 
olduğu hissettirilme- 
lidir: Ebeveynin her 
hareket ve ifadesinde 
çocukta “annem- 
babam bana değer 
veriyor” düşüncesini 
uyandırabilmelidir.

ŞİİR KÖŞESİ

Celal BAY

YANGIN

Yangın var, yangın var dostlarım 
İçeride kalanlar yandı, bitti 
Dışarıdakiler kapıya körük itti

İçeridekiler ne kadar bağırırsa bağırsın
Duyulmuyor cılız sesleri
Dışarıdakilerin, yananların sırtlarında 

altın kafesleri

Velhâsıl dostlar
Devran geçip gidiyor
Yangın hâlâ devam ediyor

Hüseyin KAYA

Acı Vatan Almanya'dan 
göçmen hikayeleri Bölüm - 9

Mehmet, konuş
ması için kışkırtıp 
duruyordu Himmeti.. 
Ve Himmet şöyle 
devam etti. "Ben 
gelirken Hatçe 
halam, "Senin burda 
gül gibi garıların, 
sekiz dane taze fide 
yavruların var. 
Annesiz, babasız, 
gısmetsiz Ümmetim 
amanın unutma şu 
dul garı Hatçe 
halayın didiklerini 
emilen! Sakın olaki o 
fingirdek Alaman 
garılarıyla oynaşıp 
da kendini mındar 
itme," didiydi bana. 
Hatçe halam 
Gonya'da ilk mektebi 

okumuş. O, herşeyi 
biliyor. Almanlar, 
garip adamları 
betondan yapılmış 
goca silolara 
dolduruvirirlerimiş. 
Songra içeriye 
havagazı virirlerimiş. 
Bayılanları, garı-irkek 
dimez, postlarını diri 
diri yüzerlerimiş. 
İnsan postlarını boy- 
ayıp, ayakyoluna 
serip bazılarını da, 
duvara mıhlarlarımış. 
Bir köşesinede kimin 
postu olduğunu 
yazıvirirlerimiş.
İnsan postlarından 
gece lâmbasına 
abajur denilen 
bişeyler bilem 
yapıvirirlerimiş.

Himmet, Mehmet'e 
dönerek, 
"Annayıvirdin mi 
şimdi len Memet, 
neden o alav alav 
gavrulan Alaman 
garılarla gitmediği 
mi? Songra ben 
senin gibi uçgüru 
düşükmüyüm 
len?" dedi. Fakat 
Himmetin anlattık
larına birtürlü 
inanamıyordum. İşe 
giderken, olayın 
geçtiği cadde 
başlangıcında, 
Himmetin yolun 
neresinden 
gitmekte olduğunu 
sordum. Himmet, 
"Ahan bu sokakdan 
gldivirdim len" dedi. 
Kadınların koluna 
girdikleri yeri tam 
olarak göstermesini 
rica ettim. Himmet 
"Ne garıştırıp duru- 

viriyong len1 
Üssüyün?" diye 
bana çıkıştı. Buna 
rağmen, ricaları
ma dayanamadı 
ve yeri gösterdi. 
Meğersem, 
Himmet vasıta
ların gittiği yolu 
tam ortalayıp da 
gidiyormuş. 
Arabadaki kadın
lar da"Bu ya 
sarhoştur, ya da 
delidir,” diyerek 
Himmete yolun 
kenarına çekilmesi 
için korna çalmışlar 
ve işaret etmişler.
Himmet yoldan ayrıl
mayınca, kuyruk 
teşkil eden vasıtalar 
da, korna çalmışlar. 
Sonra kadınlardan 
önce biri, sonra 
diğeri arabadan inip, 
Himmetin koluna 
girip yolun kenarına

çekmeye çalışmışlar. 
Garibanımız Himmet 
ise, kafasında bam
başka hayaller 
kurmuş. Himmet, 
"Böyük Allah'ıma bin 
şükürler olsun ki o 
kafir garılarıyla gidi- 
virmedim. Delilik 
idipte, Hatçe halamın 
sözünü ayaklar altına 
atıpta gidivirseydim, 
karılarım dül,

bebelerim yetim 
kalıvireceklerdkŞu; 
fani dünya üstünde 
mezar daşım bile I 
oluvirmeyecektl) I 
Bel kim de postumun 
bir köşesine de 
"Bu Gonya'lı | 
Ümmetin postudur” 
deyin y azı v irecekler’ 
di," deyip i 
duruyordu,..^ 
(Devam edecek) Jj
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Sağlıklı yaşamın 5 altın kuralı
Her geçen gün 
değişen ihtiyaçlar ve 
hızlı hayat temposu 
sağlıklı yaşama engel 
teşkil ederken, uzman
lar sağlıklı yaşamı 5 
altın kuralla sağla
manın mümkün 
olduğunu savunuyor. 
Bir internet sitesinde 
yer alan haberde 
sağlıklı yaşamın kural
ları doğru beslenmek, 
beden hareketi yap
mak, kötü alışkanlık
lardan kaçınmak, iç 
temizliği yapmak ve 
dinlenmek olarak 
gösterildi. Sağlıklı 
yaşamın kuralları 
hakkında şu bilgilere 
yer verildi: 
''Doğru beslenme: 
İnsanın yaşayabilmesi 
için hava, su ve besin
lere ihtiyacı vardır. 
Hava ve suyun eksik
liği ve bozukluğu et 
kişini kısa sürede gös
terdiği için önlemini 
derhal alırız. Fakat 
beslenmenin eksikliği 
ve kalitesinin bozuk
luğunu yıllar sonra 
hissedebiliriz ve çoğu 
zaman da tedbir almak 
için geç kalmış oluruz. 
İşte bundan dolayı 
doğru beslenmek 
sağlık için şarttır. 
Doğru beslenme için 
gıdaların kalitesi, 
gıdaların saklanma ve 
korunması, kişinin 
beslenme şekli 
önemlidir.
Beden hareketi 
yapma: İnsanın sağlık
lı olabilmesi için doğru 
yemek yetmez, aynı

zamanda yaşına 
uygun olarak devamlı 
bedenini çalıştıracak 
jimnastik hareketleri 
yapması gerekir. 
Jimnastik hareketleri 
bedenimizdeki 
adalelerin güçlenmesi
ni ve yaşam boyunca 
güçlü kalmasını 
sağlar. Güçlü adale 
yapısı bedeni dik ve 
düz tutar, ayrıca kan 
dolaşımına yardım 
ederek kalbin yükünü 
azaltır, dolayısıyla 
damar sisteminin 
sağlıklı olmasını 
sağlar. Bütün organ
ların daha fazla 
oksijen ve besin 
almasını temin 
ederek sağlıklı yaşa
mamıza imkan verir. 
Kötü alışkanlıklardan 
kaçınmak: Hepimiz 
kötü alışkanlıkları çok 
iyi biliyoruz. Alkol, 
sigara, uyuşturucu, 
şekerkoliklik, kahveko- 
tiklik, ça^koliklik, işko- 
liklik ve tutkularda 
aşırılık. Bütün bu kötü 
alışkanlıklar bir günde 
oluşmadığı gibi birkaç 
günde de terk 
edilmeyebilir. Önemli 
olan kötü alışkanlıkları 
zararsız veya normal 

seviyelere çekerek, 
sağlıklı bir yaşam 
sürmektir. Örneğin; 
sigara zararlıdır, 
fakat günde 3-5 adet 
içmenin zararı biline
miyor, hatta zararlı 
denilemiyor.
İç temizliği yapmak: 
Doğduğumuz günden 
itibaren durmaksızın 
ve devamlı çalışan ve 
devamlı dışardan 
besin denen yük ile 
yüklenen sindirim sis
temini zaman zaman 
oluşan kalıntılardan 
temizlemek ve din
lendirmek için yapılan 
diyettir. Bunun sağlıklı 
yaşamda çok önemli 
yeri vardır ve yapıldığı 
sürece çoğu insanı 
dinç ve mutlu kılar. İç 
temizlik diyeti yılda en 
az bir defa yedi gün 
olarak yapılmalıdır. 
Zaman zaman 24 saat
ten az oı'mamak üzere 
bir veya birkaç günlük 
diyetler yapmak çok 
doğrudur. Diyetin 
süresi 7 gündür, daha 
uzun süre yapılması 
sağlık açısından 
mahzurludur ve yapıl
mamalıdır. İç temizlik 
diyetini yaparken 7 
gün boyunca meyve, 

sebze, meyve ve 
sebze suyu, su, günde 
yarım kilo tam yağsız 
yoğurt, çay, ıhlamur, 
kuşburnu ve ot 
karışımı çaylar içilir. 
Yoğurt hariç yeme 
sınırı yoktur. Diyet 
boyunca meyve ve 
sebzelerin taze 
sıkılmış suyu tercih 
edilmelidir. Ayrıca vita
min mineral takviyesi 
için günde 3 gram an 
poleni ile 1 tablet mul- 
tivitamin alınmalıdır. 
Genellikle, iç temizlik 
diyetinin sonunda, çok 
rahatlarsınız, yorgun
luk hissi azalır ve 
hatta bazı ağrı ve 
hastalık belirtileri 
kaybolur. Kendinizi 
gençleşmiş ve kilonuz 
2-4 kg arasında azala
cağından hafiflemiş 
hissedersiniz. 
Dinlenmek: Yedik, 
yürüdük, arındık ve 
içimizi temizledik, 
fakat hala sağlıklı 
yaşamı tam uygulamış 
olmuyoruz. 
Dinlenmemiş bir 
insanın sağlıklı 
olmasına veya tam 
sağlıklı kabul etme 
mize imkan yoktur. 
Dinlenmiş bir insanın 
yuzu gozu canlıdır. 
Zihni tam açıktır, 
yorgunluk duygusu 
yoktur. Uykusuzluk 
hissetmez ve her an 
drnamiktir. Sağlıklı 
yaşam kurallarının 
ilk dördünü belli bir 
ölçüde uygulamayan 
insan hiçbir zaman 
dinamik olamaz

Antibiyotik kullanan bebeklefde‘ı

astım riski Mih

Doğumdan sonraki 
ilk bir yıl içinde 
antibiyotik verilen 
bebeklerin, daha 
sonraki yıllarda 
astım olma risklerinin 
artabileceği 
bildirildi.
Amerikalı bilim 
adamları, bir yaş 
içinde en az bir 
doz antibiyotik 
kullanımıyla astıma 
yakalanma arasındaki 
ilişkinin yaşları 
1 ila 18 olan 
çocuklarda ince
lendiği 8 araştırmayı 
temel aldı. Brıtısh
Columbia Universite- 
si'nde görevli ekibin 
raporuna göre, 
12 bin 82 çocuğun 

ABONE OLDUNUZ MU?
niöl ■ Z4U ABONE OLUN 

okuyun okutun

katılımıyla yapılan 
araştırmalarda bin 
817 astım vakası 
görülürken, toplanan 
veriler, bir yaşını 
doldurmadan antibi 
yotik verilen çocuklar
da astım görülme 
olasılığının iki katına 
çıktığını ortaya koydu. ' 
27 bin 167 çocuğun 
katılımıyla yapılan ve 
3 bin 392 astım 
vakasının incelendiği 
5 araştırmadan 
edinilen veriler de. 
çocuklara bir yaş 
içinde birden fazla 
verilen her bir doz
antibiyotigin astım
riskini yüzde 16 
oranında artırdığını 
gösterdi.

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 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Miid. 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
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
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 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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16 MART 2006 PERŞEMBE 
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FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Öğrencilere Bursa turu İki Türk filmi gösterimegiriyör
Büyükşehir 
Belediyesi, ilköğretim 
ve lise öğrencilerine 
"kentlilik bilinci"ni 
aşılamak için seminer 
ve tarihi bölgelere 
gezi düzenliyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin başlat
tığı "Bursa Kent 
Kültürü ve Kentlilik 
Bilinci Projesi" kap
samında bugün 
Atatürk Endüstri 
Meslek Lisesi 
öğrencilerine, 17 Mart 
2006 cuma günü de 
Fatih Lisesi öğrenci
lerine "Bursa'yı ve 
Kentli Olmayı 
Öğreniyoruz" semi
nerleri düzenlenecek.. 
Daha önce vali, kay
makam, belediye 
başkanları, hemşeri 
dernekleri ve öğret
menlere düzenlenen 
kentlilik bilinci etkin
likleri, şimdi de Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut ve Kentlilik 
Bilinci Bilim 
Danışmanı 
Prof. Dr. Bekir Parlak 

tarafından öğrencilere 
anlatılacak.
Proje kapsamında 
öğrencilere 
Saltanat Kapısı, 
Osmangazi ve 
Orhangazi türbeleri, 
Muradiye Külliyesi, 
Çekirge Hüdavendigar 
Külliyesi, Hamzabey 
Külliyesi, Bursa'nın 
girişi olan 5 kapı, 
Kent Müzesi, Yeşil 
Külliyesi, Emirsultan, 
Yıldırım Külliyesi ve 
Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi gezdirelecek. 
"Bursa Gezileri" 
kapsamında bugün 
Ahmet Uyar İlköğretim 
Okulu, 17 Mart 2006 
cuma günü Eşref 
Ergin İlköğretim 
Okulu, 21 Mart 2006 
şah günü Alara 
İlköğretim Okulu 
ve 22 Mart 2006 
Çarşamba günü de 
Ahmet Muharrem 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerine 
Bursa'nın çeşitli 
tarihi mekanları 
gezdirilecek. BHA

Aynı gün gösterime 
girmelerinin yanı sıra 
iki filmin bir ortak 
özelliği daha var: 
İkisinde de hafıza 
kaybı önemli bir 
unsur...
Bu cuma iki Türk filmi 
gösterime giriyor: 
Reha Erdem'in 
'Korkuyorum Anne' ile 
Mustafa Altıoklar'ın 
'Beyza'nın Kadınları'. 
Aynı gün gösterime 
girmelerinin yanı sıra 
iki filmin bir ortak 
özelliği daha var: 
İkisinde de hafıza 
kaybı önemli bir 
unsur. 'Korkuyorum 
Anne' hafızasını 
kaybeden bir adamın 
hayatı yeniden 
keşfetmesi üzerine 
kurulu. 'Beyza'nın 
Kadınlan'nda ise 
dönem dönem hafıza
sını kaybeden, sürekli 
farklı kişiliklere 
bürünen Beyza'nın 
öyküsünü izleyeceğiz. 
Altıoklar'ın bu sezon 
gösterime giren ikinci 
filmi olan 'Beyza'nın 
Kadınları' bir polisiye 

gerilim. Hayatında her 
şeyin yolunda gittiğini 
düşünen, psikiyatr 
kocası Doruk'a büyük 
bir aşkla bağlı Beyza 
Türker’in hayatı, yaşa
maya başladığı tuhaf 
bilinç kayıplarıyla 
altüst olur. Bu arada 
İstanbul'un çeşitli 
semtlerinde bulunan 
kesilmiş bacaklar 
yüzünden şehri seri 
cinayetler işleyen bir 
katil korkusu sarar. 
Cinayetleri araştırma 
görevi komiser Okan'a 
verilir. O da yeni iş 
ortağı Doruk Türker 
ile tanışır. Doruk bu 
davada seri cinayet 
uzmanı olarak görev 
ahr. Komiser Fatih ve 
Doruk katili ararken, 
Beyza da hatırlaya
madığı kayıp zaman
larının peşine düşer. 
Polis katilin 
peşindeyken Beyza da 
kendi gerçeğiyle 
yüzleşir. Filmde Tamer 
Karadağlı, Demet 
Evgar, Levent Üzüm
cü, Arda Kural, Haldun 
Boysan, Engin

Hepileri, Aslı Bayram, 
Damla Başak, 
Salih Güney ve 
Mine Çayıroğlu 
rol alıyor.
Haftanın ikinci Türk 
filmi ise geçen yıl fes
tival festival dolaşan 
ve pek çok ödül 
kazanan Reha 
Erdem'in 'Korkuyorum 
Anne' filmi. 'A Ay', 
'Kaç Para Kaç* gibi 
filmleriyle tanınan 
Erdem, 'Korkuyorum 
Anne'de temel bir 
sorunun peşine 
düşüyor: 
'İnsan nedir ki?' 
Babası ve komşularıy
la yaşayan Ali, geçir

diği trafik kazası sonu
cunda hafızası kaybe 
der. Tertemiz bir hafi 
zayla Ali, hayatı yeni 
den keşfetmeye baş 
lar, fakat hayatındaki 
herkes onun kafasın
daki karışıklığın bir 
parçası olur. Ali Düşen 
kalkar, Işıl Yücesoy, 
Koksal Engür, Şenay 
Gürler, Arzu Bazman, 
Turgay Aydın, Aydo 
ğan Oflu, Bülent Emin 
Yarar, Ozan Uygun ve 
Esra Bezen Bilginin 
rol aldığı 'Korkuyorum 
Anne', kolay kolay 
etkisinden çıkamaya
cağınız sağlam bir 
komedi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR
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Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
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‘Gemlik Körfez’ internette ı www.gemllkkorfezgazetesl.com adresini tıklayın

“Rahat olun deprem olmayacak” 
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen 
büyük deprem öncesi güneş tutulmasının şimdi akıllara 29 Mart'ta gerçekleşecek olan güneş tutulmasını getirdiğini belirterek, "Ülkemizde depremler çok 
sık olmaktadır. Bunları güneş tutulmaları ile ilişkilendirmek bilimsel ve etik değildir, sosyal sorumluluk anlayışına sığmamaktadır" dedi. Sayfa 8’de

GEMLÎK’ÎN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

17 Mart 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Herkes KDV 
indiriminin peşinde
Tekstildeki katma değer vergisi (KDV) 
indiriminin ardından, diğer birçok sek
tör ve kuruluş da kendilerini ilgilen 
diren mal ve hizmet gruplarında KDV 
oranlarının düşürülmesi için harekete 
geçti. Çeşitli Bakan tıklar ve özel sek
tör kuruluşları ise bir süredir KDV 
oranlarının düşü rülmesi için Maliye 
Bakanlığı'nın kapısını aşındırıyor. 8’de

Büyükşehir Otobüsünün ilk gün uygulaması tanıtımsızlıktan fiyaskoyla sonuçlandı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İlk gün fiyaskosu
Büyükşehir Belediyesi dün ilçemize ilk kez 

otobüs seferi düzenledi.
Dün, bu konudaki düşüncelerimi 

okurlarımla paylaşmıştım.
Başlayan seferlerle ilgili olarak yaptığımız 

araştırmada, ilk günün fiyaskoyla sonuç
landığını gördüm.

Birkez, Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bursa’ya taşımacılık yaptığını Gemlikliler 
bilmediği için İskele Meydanı’ndan kalkan 
otobüs boş gitti, boş döndü.

Diyelim ki; siz Büyükşehir Belediyesi’nin 
otobüsü ile Bursa’ya gitmek istiyorsunuz.

Otobüse bindiğinizde biletçi olmadığı için 
“BuKart” soruluyor.

Büyükşehir Otobüslerinde bir-süredir “Bu 
Kart” uygulaması başladı.

Ama, Gemliklilerin “BuKart” almaları için 
Bursa’ya gitmeleri gerekir.

Oysa, bu uygulama vatandaşa belediyece 
anons ile duyurulsaydı, sanırım ilk günkü 
fiyasko yaşanmazdı.

Biz bile otobüsün nereden kalkacağını 
Büyükşehir Belediyesi Otobüs Hareket 
Müdürlüğü’ne sorarak öğrendik.

BuKart satışlarının Gemlik’ten de yapıl
ması gerekli, bu da olmadığı için otobüs dün 
beklenen ilgiyi görmedi.

Gemlikliler Büyükşehir otobüsünün 
Bursa’ya yolcu taşıdığını bilmiyorlar.

Bu konuda duyuru dün de yapılmadı.
Bir de bize verilen bilgilere göre, otobüs

lerin Fomora’ya kadar çıkacağı belirtilmişti.
Oysa son nokta Merinos kavşağı 

durağıymış.
Okurlarıma duyururum.

Dün Gemlik 
Bursa arasında 
başlayan 
Büyükşehir 
Belediye otobüs 
seferleri, vatan
daşın bilgisinin 
olmaması ve 
‘BuKart’ uygula
ması nedeniyle 
yeterli ilgiyi 
görmedi.
Otobüsler Fomara 
Meydanı yerine 
yolcuları Merinos 
Kavşağı’na 
kadar götürüyor.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Hapçı hırsız 
beş eve girdi 
Halitpaşa ve Demirsubaşı Mahalle 
leri arasında 5 eve girdiği belirle 
nen Bahadır G.(32) isimli şahıs 
polisin titiz çalışması sonucunda 
kısa süre içinde yakalandı.

Haberi sayfa 3’de

Memurlara son 
dakika golü

CHP Çanakkale 
Zaferi’ni kutladı
CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, 
Çanakkale Zaferi’nin 91. yıldönü 
m ünü parti olarak yeniden 
andıklarını söyledi. Akyürek 
açıklamasında, toprağın her 
zerresinin kan ile yıkandığı kutsal 
toprakların Çanakkale olduğunu 
söyledi. Haberi sayfa 2’de

Memurlara ek ödeme imkanı tanıyan yasa görüşmele 
rinde bazı kurumlarda çalışan memurlara verilecek olan 
250 YTL metinden çıkarıldı.TBMM Genel Kurulu'nda, ek 
ödeme alamayan memurlara ocaktan itibaren 40 YTL, 
temmuzdan itibaren de ilave 40 YTL daha ödeme yapıl
masını öngören tasarının 3. maddesi görüşülürken 
hükümet uzmanlara kötü sürpriz yaptı. Sayfa 7’de

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

Benim doktorum iyidir...
Her işin başı sağlık..
Gerçi..
“Kuru sağlık hep hastalık” derler ama..
Sağlık yerinde olmadan da hiçbir değerin 

anlamı kalmıyor.
Bizim doktorlarımız tüm olumsuzluklara 

karşın görevlerini sonuna dek iyi yapıyorlar..
Kuşkusuz her meslek grubunda olduğu 

gibi doktorların arasından da “sorunlu” 
olanlar çıkıyor çıkmasına ya..

Doğaldır ki bu durum tümüne şamil edile
mez.

Son günlerde “doktorlarla” ilgili pek çok 
şey yazılıyor, çiziliyor..

Bence asıl neden doğru dürüst çalışan, 
işleyen, planlanan bir sistem olmayışı ağzı 
olanı konuşturuyor.

Oysa..
Türkiye’de en ağır, en meşakkatli, en yoru

cu eğitim tıp eğitimi..
Ekmek kadayıfı gibi kitaplar..
Uzunca bir eğitim süresi..
Masraf..
Üst üste konulunca “ağırlık” çok net bir 

biçimde ortaya çıkıyor. Hastayla doktoru 
karşı karşıya getiren bir sistem var ne yazık 
kı..

Ülkede doğru kurgulanan,iyi biçimlenen 
bir sağlık politikası olmadığı açık bir biçimde 
ortada..

Öyle olsa..
Her gelen siyasal yapı sağlık sistemiyle 

oynamaz.
Kendine göre durumu biçimlendirmez.
Aslında oynanan insan..
Oyuncaklar da doktorlar..
Şimdi yeni mezun binlerce doktor görev 

yapmayı beklerken..
“Dışarıdan doktor ithal edeceğim” demek 

de neyin nesi..
Kolay mı olunuyor doktor..
Genel Müdür olabilirsiniz..
Müsteşar olabilirsiniz..
Bakan olabilirsiniz..
Başbakan olabilirsiniz..
Devlet Başkanı da olabilirsiniz..
Ama doktor.. Asla olamazsınız..
Olamadığınız için de “onların” yaşam 

koşullarıyla ve meslek yaklaşımlarıyla
I oynayamazsınız.

Oynanınca neler olduğu açık..
Görünen köy kılavuz istemiyor.
Yine de her şeye rağmen..
Doktor doktorluğunu yapıyor..
İnsan sağlığı için elinden geleni ardına 

koymuyor..
Atatürk ne demişti..
“Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz..”.
O bilmiyor muydu.. Dışarıdan destek 

almayı..
Yapamaz mıydı..
Ondaki kudret kimde vardı..
Ama gerek yoktu..
Çünkü Türkiye’de de doktorlar vardı..
Ve Atatürk’ün sağlığının emanet edileceği 

kadar da birikimliydi.
Bizim Hans’lara, Bernard’lara.De 

Bakey’lere ihtiyacımız yok.
Bizim Gürsel Hocamız var..
Bizim Ertan Doktorumuz var..
Bizim Necmettin Uzmanımız var..
Bize yetiyor da artıyor..
Yeter ki, onlara imkan sunalım..
Fırsat verelim..,
Çünkü onlar kendilerine sunulan 

olanakları hastalarının sağlığı için çok iyi 
değerlendiriyorlar.

CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, Çanakkale Zaferi’nin 91. yıldönümünde andıklarını söyledi

CHP Çanakkale Zaferi’ni kutladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
"Dedem koynunda 
yattıkça benimsin ey 
güzel toprak, neler 
yapmış bu millet en 
yakın tarihe bir sor 
bak" diyen CHP 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek, Çanakkale 
Zaferi’nin 91. 
yıldönümünü parti 
olarak yeniden 
andıklarını söyledi. 
Burası, toprağın her 
zerresinin kan ile 
yıkandığı kutsal bir 
toprakların Çanakkale 
olduğunu söyleyen 
Akyürek, "Yıkılan bir 
imparatorlukla birlik
te tüm ümitlerini 
kaybetmiş Anadolu 
halkının yeniden diril
işi, canı pahasına 
yurdun işgalden kur
tuluşu yaşanmış ve 
sonra halkın egemen
liği ile çağdaş uygar 
ve yepyeni bir Devlet 
adeta bir şimşek hızı 
ile yaratılmış ve mil
lete teslim edilmiştir. 
Çanakkale zaferleri 
Mustafa Kemal'in 
'Ben size taarruzu 
emretmiyorum ölmeyi 
emrediyorum' söz
leriyle bütünleşen 
Türk askerlerinin 
eseridir. VVinston 
Churcill 'İngiltere 
savaş tarihinde, 
Çanakkale kampa
nyası kadar acı safya

yoktur. Hiçbir savaş 
bu kadar büyük 
ümitlerle girilmemiş, 
hiçbir zafer bu kadar 
yakından kayde
dilmemiştir' diyerek 
hayal kırıklığını dile 
getirmiştir.
Atatürk'ün, ölen düş
man askerleri için 
'onlar bu topraklarda 
savaştıktan sonra 
artık bizim evlat
larımız olmuştur' 
sözü belki de seven
lerine en güçlü tesel
liydi. Yüreği yaralı
ama başı dikti 
Türk anasının. 
Bu gün içinde 

yaşadığımız dönemde 
Türkiye'de yine bazı 
güçler bir takım 
hayaller peşinde 
olsalar dahi hiçbir 
güç Türkiye 
Cumhuriyetinin ilele
bet var olmasını 
engelleyemeyecektir. 
Etnik köken ve 
meshep ayrılıklarını

Şehitler 
yarın 
anılıyor

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

ön palana çıkaranlar, 
din duygularını 
sömürenler, ülke 
içinde karmaşayı 
hedefleyenler bu 
emellerine ulaşama 
yacaklardır. Dünya 
şunu bilmelidir ki, 
Türk ulusu izinli 
vermedikçe vatanın 
bir karış toprağı 
bile hiçbir güç 
tarafından alınamaz. 
Unutmamalıyız ki 
Türk ulusu bir 
bütündür asla ve asla 
parçalanamaz.

alımına açılmıştır. 
Oysa Mustafa Kemal 
köy kanununu 
çıkartarak 
Cumhuriyet yönetimi
ni korumaya almış ve 
toprak satışlarını 
yasaklamıştır. Topla 
tüfekle edinemedik
leri topraklarımızı, 
şimdi parayla satın 
alıyorlar. Kol gücün
den başka sermayesi 
olmayan emekçile
rimizin, düşünme 
gücünden başka 
hiçbir şeyi olmayan 
aydınlarımızın artık 
nereye gidiyoruz 
diye düşünme 
zamanı gelmiştir. 
Kim ki Atatürk 
ilke ve inkılaplarını 
yok etmeye, laik 
düzeni yıkmaya 
çalışırsa karşısında 
yüce Türk milletini 
bulacaktır.
Türkiye 
Cumhuriyetini 
hedef alanlar

Günümüz koşulların
da içinde bulunduğu
muz zor şartlar, bu 
zaferin haklılığını 
bizlere bir kez daha 
göstermektedir. 
Mustafa Kemal'in ve 
silah arkadaşlarının, 
topraklarımız uğruna 
giriştikleri tüm 
mücadeleye, dökülen 
tüm kanlara rağmen 
yurt topraklarımız, 
bu gün yabancıların

kim olursa olsun, 
bu emellerine
ula<tama
yacaklar ve sonları 
hazin olacaktır.
Ey vatan kahraman
ları! Sîzleri asla unut
mayacağız. Atam 
kurmuş olduğun 
CHP var oldukça 
bu şanlı gururu 
yaşayacak, geleceğe 
ulaştıracağız. Ruhu 
nuz şad olsun." dedi.

Gemlik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitler 
günü anma törenleri yarın yapılıyor.
Saat 11.00 de çelenklerin ad okunarak Atatürk Anıtı’na sunul
masının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak. 
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Gemlik 
Mezarlığındaki Şehit Mezarlığı ziyaret edilerek dua okunacak. 
Ayrıca Garnizon Komutanlığı Kültür Merkezinde Şehitler 
Günü'ne ait tiyatro gösterisi yapılacak.

MAKİNA BAKIM DEPARTMANINA
2 Yıllık MYO veya Teknik Lise Mezunu 
İş tecrübesi olan 
Askerliğini yapmış

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ELEKTRİKÇİ 

SOĞUTMACI
MAKİNE TEKNİKERİ ALINACAKTIR.

Adayların fotoğraflı başvuru cv’lerini 
0.224 587 78 25 numaralı faxa veya 

namsalgida@superonline.com internet 
adresine göndermeleri rica olunur. 
Fax veya e-mail gönderemeyenler 

0.224 587 78 20 numaralı telefondan ran- 
devü alabilirler. Başvurular gizli kalacaktır.

lara.De
mailto:namsalgida@superonline.com
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Büyükşehir Otobüsünün ilk gün uygulaması tamtımsızhktan fiyaskoyla sonuçlandı

Diş Hekimi özcan VURAL 
ozcanvuraM933@hotmall.com 
www.ozcanvural.8ayfaal.com

YazıYORUM

Büyükşehir otobüsü
boş gidip geldi

Dün Gemlik Bursa arasında başlayan Büyükşehir Belediye 
otobüs seferleri, vatandaşın bilgisinin olmaması ve ‘BuKart’ 
uygulaması nedeniyle yeterli ilgiyi görmedi. Otobüsler Fomara 
Meydanı yerine yolcuları Merinos Kavşağı’na kadar götürüyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Bursa arasın
da yolcu taşıma 
seferlerine başlayan 
Büyükşehir Belediye 
Otobüsü gerekli 
tanıtım yapılmadığı 
için dün boş 
gidip boş geldi.
İskele Meydam'ndan 
kalkan Büyükşehir 
Belediye Otobüsünde 
“BuKart” kullanıl
masının da yolcu 
ların otobüsle 
Bursa’ya gitmesini 
engellediği gözlendi. 
Gemlik Bursa arasın
da kartlı sistemin 
henüz başlamaması 
nedeniyle otobüsün 
İlgi görmediği 
öne sürülüyor.
BOS GİDİŞ GELİŞ 
Gemlik'ten İskele 
Meydam’ndan 07.10- 
10.00-13.00-16.00 
saatlerinde hareket 
eden otobüs, 
Gençosman Merinos

[MARTI HITAUMNTŞJ,

Dün ilk seferini yapan B 
belediye OtobüsiFbo^i

BUNSA BOYÜKÇEHİRBeUOİYESl İJ^SST^

kavşağına kadar 
yolcuları götürüyor. 
Bursa'dan dönüşlerin 
saati İse 08.30-11.30- 
14.30 ve 17.30 
olarak belirlendi. 
Dün ilk seferine 
başlayan Büyükşehir 
Belediye otobüsünün

Halk Otobüslerine 
olan ilgiyi azalt
madığı gözlendi, 
Vatandaşlar 
BuKart'ın Gemlik'ten 
de satılmasını 
istiyorlar, 
önceki gün 
Mudanya seferini

yapan Büyükşehir 
Belediye otobüsüne

- Mudanya'lı 
mlnlbüsçülerin 
tepki göstermelerine 
karşılık Gemlik'te 
dün hiçbir sorun 
yaşanmadığı 
görüldü.

Hapçı hırsız beş eve girdi
Elif ESMEN
Önceki gün akşam 
saatlerinde mey
dana gelen olayda 
hırsızlık amacıyla 
5 eve girdiği tespit 
edilen bir kişi 
yakalandı.
Halitpaşa ve 
Demirsubaşı 
Mahalleleri arasında

5 eve girdiği belir
lenen Bahadır G.(32) 
isimli şahıs polisin 
titiz çalışması sonu
cunda kısa süre 
içinde yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, uyuşturucu 
bağımlısı olduğu 
bilinen Bahadır 
G'nin soygun 
amacıyla girdiği

sanılan evlerin 
kapılarını levye 
ve tornavida 
ile açtığı tespit 
edildi.
Ev sahiplerinin 
yokluğundan 
istifade ederek 
girdiği evlerden 
gelen sesler 
üzerine kaçtığı 
ve hiçbir mal ala

madığı öğrenildi. 
Görenlerin ihbarı 
üzerine kısa sürede 
yakalanan Bahadır 
G. ev sahipleri 
tarafından teşhis 
edilerek göz altına 
alındı. Bahadır G. 
poliste yapılan . 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Köpek...
Kentsel hayatın insanlık üzerine kara bir 

bulut gibi örtmesinden sonra, tabiat ana ile 
bağlarımızı kopartmamaya çalıştığımız 
ortamda elimizde bir köpek-kedi ile kafeste 
ki kuşumuz kaldı....

Her tarafımızı kaplayan gri beton rengini 
bozmak için inatla balkonlarımızda 
yetiştirmeye çalıştığımız birkaç 
begonyadan başka elimizde fazla bir şey 
kalmadı...

Köpekler aslında bizim vefakar dostu
muz. (Tobi ile Igoru -Saymını seviyorum)

Köpekten korkanlara oldum olası 
acırım..

Asıl köpek onlardan korkar, ama bilemez 
bunu şaşkınlar...

Köpek, sevgiye muhtaç, sadık bir 
yaratıkdır.

Kimi zaman canavarlığa heves eder, 
bağırır, çağırır., “höt - sus” dersin utanır, 
“iyk İyk” diye ağlamaya başlar.

Ama her zaman sahipleri onu koruyanlar 
için canını vermeye hazırdır..

Köpek etle-kemikle değil sevgiyle yaşar, 
insanın yanında mutludur..

Daima sahiplik ister ki ona hizmet etsin, 
onun yanında yaşasın.

Köpek sevgisi “paylaşımlı” sevgidir, 
köpekle insan arasında karşılıklı duygu 
alış- verişine, Arkadaşlığa dayanır...

Burada diyeceksiniz ki karşılıklı çıkarda 
vardır, doğrudur sen onu besleyeceksin, o 
da sana hizmet edecek seni koruyacak...

Sayın okurlar bütün bunları bir laf 
salatası olarak görüp bunları bende biliyo
rum demeyin. Ben bunları 1956 Ankara 
Üniversitesi Veteriner fakültesi mezunu bir 
Veteriner hekim olarak yazıyorum.

Ama şu da bilinir ki kedi sevgisi, 
karşılıksız sevgidir.

Kedi kimseyi sevmez, bencildir, yalnızca 
kendini sever...

Kedi karnını doyurup, suyunu da İçince 
vurur kafayı uyur.

Köpeği her gün çıkarıp gezdireceksiniz, 
çişini -kakasını yaptıracaksınız, koşup 
oynatacaksınız, kısaca sorumluluk isteyen 
işlerdir.

Bu sorumlulukları taşıyabilecekseniz 
köpek alın, rahatınıza düşkünseniz sakın 
ola ki bu sadık hayvanı alıp iki ay sonra 
sokağa atarak, onun kadar sadık olma
manın ezikliğini herkese göstermeyiniz.

Sonra çevreniz sizi ayıplar, yuh der...
O canım hayvana da yazık olur...
Sadakat, arkadaşlık bekliyorsanız köpek 

besleyin. Hiç bir şey beklemiyorsanız kedi 
evinizde bir süs olarak dolaşır durur.

Ama hayatta hayvan sevginiz yoksa hiç 
konuşmayın, odun gibi insansınız...

Hayvan sevmeyenin insanı da 
sevmediğini bütün din kitapları yazar..

Kediyi sokağa atarsanız, kendi başının 
çaresine bakmaya çalışır...

Çok zamanda bunu becerir...
Köpeği atarsanız, kolay yaşayamaz, ölür.

Beklide buna sebep olanlara beddua 
ederek. Hayvan bakmak için yürek ister, iyi 
yürek İster.

Sen de bu yürek varsa arkadaşın var, al 
onu yanına beraber yaşa...

ABONE OLDUNUZ MU?

□öRTSTİ ABONE OLUN 
 JSUMjU OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvuraM933@hotmall.com
http://www.ozcanvural.8ayfaal.com
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Kaldırımlar neden engelleniyor?
İstiklal Caddesi'ndeki yaya kaldırımları seyyar satıcılar, işyerlerinin ürünlerini çıkarması ve 

küçük araçların bırakılması sonucu adeta işgal altında. Kaldırımlarda yürümek isteyen vatan
daşlar yürürken sıkıntı yaşıyorlar ve ilgililerden işgalin kaldırılmasını istiyorlar.

Elif ESMEN

İnsanların yollarda 
rahatça gidiş gelişleri
ni sağlamak için 
yapılan kaldırımların 
gelişigüzel işgali 
vatandaşa 
zor anlar yaşatıyor. 
İstiklal Caddesi’ndeki 
yaya kaldırımlar 
uzun süredir 
seyyar satıcıların, 
yük taşıyıcılarının ya 
da düzensiz park 
edilmiş küçük 
araçlar ve işyerlerinin 
önlerine çıkardıkları 
ürünleri ile dolunca, 
yürümekte bile 
zorluk çeken vatan
daşlar, ilgililerin bu 
durumu görmemezlik
ten gelmelerine 
tepki gösteriyorlar.

Güzelyalı Hızlı Feribot
Projesi’nin temeli
19 Mart’ta atılıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İstan
bul Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
ortak yatırımı olan 
"Güzelyalı Hızlı 
Feribot Projesi"nin 
temeli 19 Mart 
2006 pazar günü 
atılıyor.
Güzelyalı-Yenikapı 
arasında çalışacak 
olan hızlı feribot 
projesi kapsamında 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
gerçekleştireceği 
iskele temel atma 
törenine sayılı 
günler kaldı. 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım'ın da 
katılacağı törene, 
İstanbul 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Kadir Topbaş ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ile 
birlikte İDO 
yöneticileri de 
ilgi gösterecek. 
19 Mart 2006 
pazar günü 
yapılacak töreni 
öncesinde müteah
hit firma olan Yapı 
Proje Merkezi 
A.Ş., yağmura 
rağmen beldedeki 
dolgu alanında 
çalışmaları hızla 
sürdürüyor. 
Bursa-İstanbul 
arasını 75 dakikaya 
düşürecek olan 
proje kapsamında 
Güzelyalı'da 
52 bin metrekarelik 
iskele yapılması 
hedefleniyor.
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Milli Eğitim'de veda yemeği 3. Noter
göreve başladı

Seyfettin ŞEKERSOZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nde 
4 yıldan bu yana 
büro personeli 
olarak hizmet veren 
Nurhat Ekinci 
Samsun'a tayin oldu. 
Eş durumu nedeniyle 
Samsun İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
bünyesine tayin olan 
Nurhat Ekinci'ye 
dün mesai arkadaşları 
tarafından veda 
yemeği verildi. 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
Aydın Izgara 
Salonu’nda verilen 
veda yemeğinde 
duygulu anlar 
yaşandı.
Veda yemeğinde 
Nurhat Ekinci'yi 
yalnız bırakmayan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura ile Hüseyin

Nurhat Ekınci’ye 
mesai arkadaşları 

tarafından veda 
yemeği verildi.

Zan ve Milli Eğitim 
çalışanları Samsun'a 
arayan arkadaşları 
Nurhat Ekinci'ye veda 
hediyesi verdiler.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

Kil MUKHH ■■■ günlük syvasy gazete

TRAKTÖR
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Ekonomisi hızla 
büyüyen Gemlik'te 
ihtiyaca cevap 
verebilmek amacıyla 
açılan 3. Noter 
dün göreve başladı. 
İstiklal Caddesi 
1. Nolu Sağlık Ocağı 
karşısında hizmet 
vermeye başlayan 
3. Noter Ali 
Karageyim, 
meslek hayatında 
25 yıl görev yapmış 
bir Avukat.
Karideyim, serbest 
Avukatlık yaptığı

25 yılm ardından
4 yıl Kütahya 
Domaniç, 4 
yılda Balıkesir 
İvrindi ilçelerinde 
Noter olarak < 
hizmet vermiş. : 
Gemlik'in her 
geçen gün büyüyen 
ekonomisinin 
üçüncü Noteri 
gerektirdiği için 
tayin olduğunu 
anlatan Karageyim, 
Gemlik'in ihtiyacına 
nefes aldırmak 
amacında 
olduklarını söyledi.

lastiklerinizi
şimdi alin

AGUSTOS’TA
ÖDEYİN

OZKAYA OTOMOTİV
L GEMLİK BAYİ

Körfez Baytaş Sitesi Altı. GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 73 93 - Fax: 5144044

AOFde 2. taksit ödeme süresi 24 Mart’ta son
Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi'nin (AÜ) 
uzaktan öğretim 
sistemi uygulayan 
İşletme, İktisat ve 
Açıköğ retim 
Fakültesi öğrenci 
lerine ait katkı payı 
2. taksitinin ödeme 
süresinin 24 Mart'ta 
sona ereceği 
bildirildi.
Açıköğretim 
Fakültesi'nden 
yapılan açıklamada, 
uzaktan öğretim 
sistemiyle öğrenim 
gören İşletme, İktisat 
ve Açıköğretim 
Fakültesi'nde okuyan 
öğrencilerin yıl 
sonu ve bütünleme 
sınavlarına gire-

bilmeleri için 2. taksit 
borçlarını 24 Mart 
Cuma günü mesai 
bitimine kadar 
ödemeleri gerektiği 
belirtildi. Bcîçlarını 
ödemeyen öğrenci
lerin, yıl sonu ve 
bütünleme imtihan
larına giremeyeceği 
ve öğrencilik 
haklarından yarar
lanamayacağı

kaydedildi. 
Öğrenciler, 
ödemelerini ilgili 
banka şubesine 
yaptıktan 2 gün 
sonra, ödemenin 
yapılıp yapılmadığını, 
"http://aofburo.anado
lu.edu.tr " internet 
adresinden T.C. 
kimlik numaralarıyla 
giriş yaparak kontrol 
edebilecek.

http://aofburo.anadolu.edu.tr
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Savaş karşıtları sokaklara çıkacak 3 bin öğrenciye Çanakkale
Türkiye Sosyal 
Forumu Bursa 
Girişimi üyelerinden 
Ayşe Dolar, ABD ve 
müttefiklerinin Irak'a 
saldırmasının üçüncü 
yıldönümü olan 
18 Mart'ta "Irak'ta 
İşgale Son" sloganıyla 
dünyanın 200 
kentinde, Türkiye'de 
de İstanbul, Ankara, 
İzmir, Trabzon ve 
Adana'da barış 
yanlılarının sokağa 
çıkacağını söyledi. 
Türkiye Sosyal 
Forumu Bursa 
Girişimi üyelerinden 
Ayşe Dolar, ABD ve 
müttefiklerinin Irak'a 
saldırmasının üçüncü 
yıldönümü olan 
18 Mart'ta "Irak'ta 
İşgale Son" 
sloganıyla dünyanın 
200 kentinde, işgal 
karşıtı gösteri yapıla
cağını duyurdu.
Dolar, Türkiye'de de 
İstanbul, Ankara, İzmir, 
Trabzon ve Adana'da 
barış yanlılarının 
Irak'taki işgalin sona 
ermesi için sokağa 

çıkacağını söyledi. 
Türkiye Sosyal 
Forumu Bursa 
Girişimi üyeleri 
Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Lokali'nde 
düzenlediği basın 
toplantısında, Irak 
işgali karşıtlarının 
bu eyleme katılmasını 
istedi. Türkiye 
Sosyal Forumu Bursa 
Girişimi adına açıkla
ma yapan Ayşe Dolar, 
"Terörü önleyeyim 
derken, tam tersine 
terör cininin saklandığı 
şişeden çıkıp tüm 
dünyayı kana bula
masına imkan veren 
ABD'li emperyalistler 
şu sıralar gözünü 
İran'a dikmiş durumda. 
Ve yine aynı söylem 
masada ve 'İran 
halkının özgürlük 
mücadelesine destek' 
vereceğiz diyorlar. 
AKP Hükümeti de 
tümüyle ABD'ye 
endekslenmiş, 
küreselleşme 
adıyla kapitalist 
egemenliğin emrine 
girmiştir" dedi.

Irak işgalinin 
yürekler sızlatan 
görüntülere yol 
açtığını belirten 
Dolar, "ABD önder
liğindeki işgal güç
lerinin Irak'a saldır
masının üçüncü 
yıldönümü olan 
18 Mart'ta, Bağdat 
ve Basra da dahil 
olmak üzere dünyanın 
200 ülkesinde 
savaş karşıtları bir 
kez daha Irak işgaline 
son, birlikler evlerine 
dönsün' sloganlarıyla 
sokaklarda olacak. 
Biz de Türkiye'nin 
5 kentinde bu 
eylemlikleri gerçek
leştireceğiz.
Bursah barış yanlıları 
olarak 18 Mart 
cumartesi günü İstan
bul Kadıköy'de ola
cağız" diye konuştu. 
Dolar, İstanbul'daki 
yürüyüşe katılmak 
isteyenler için 18 
Mart cumartesi 
günü saat 07.00'da 
Santral Garaj'dan oto
büs kaldırılacağını 
söyledi.

Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Çanakkale 
Zaferi'nin 91. 
yıldönümünde genç 
kuşakların iyi bir 
vatansever ve yurt
taş olarak yetişme
sine katkıda bulun
mak amacıyla, 65 
otobüsle 3 bin 
öğrenciyi savaşın 
yaşandığı toprakları 
ziyaret etmelerini 
sağladıklarını söyle
di. Türk bağımsızlık 
savaşının temel
lerinin atıldığı 18 
Mart Çanakkale 
Zaferi'nin 91. 
yıldönümünde 
genç kuşaklara 
Çanakkale Zaferi'ni 
yerinde ve doğru 
anlatmak amacıyla 
geziler organize 
eden Nilüfer 
Belediyesi, 65 oto
büs turuyla toplam 
3 bin öğrenciyi 
savaşın yaşandığı 
ve binlerce şehidin 
verildiği topraklara 
taşıyor.
Çok özel bir organi
zasyona imza atan

Nilüfer Belediyesi, 
ilçedeki devlet 
okullarında okuyan 
öğrencileri turlarla 
Çanakkale'ye 
götürüyor. 10 Mart 
2006 tarihinde 
başlayıp 18 Nisan 
2006 tarihine kadar 
sürecek olan gezi 
kapsamında, her 
gün 2 otobüs yola 
çıkarılıyor. İlçedeki 
36 devlet okulundan 
toplam 3 bin öğren 
cinin katılacağı 
Çanakkale gezileri 
için otobüslerle 
toplam 65 sefer 
yapılacak. Toplam 
70 milyarlık maliyeti 
Nilüfer Belediyesi 
tarafından karşıla 
nan ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle organize 
edilen gezilere; 
ilköğretim okulların
dan 5, 6, 7 ve 8. 
sınıf ile lise 1 ve 2. 
sınıf öğrencileri 
katılıyor. Bu organi
zasyonlarla Çanak 
kale Zaferi'nin 
yaşandığı toprakları 
ve savaşın izlerini

görme fırsatı bulan 
öğrencilere, gezi 
boyunca Atatürkçü 
Düşünce Deme 
ği'nden organizasyo 
na katkıda bulunan 
tarih öğretmenleri 
tarafından bilgiler 
veriliyor. Çanakkale 
Zaferi hakkında, 
savaşın yaşandığı 
topraklarda bilgi 
alan öğrenciler, 
özellikle Çanakkale 
Şehitliği'ni ziyaret
leri sırasında duy
gusal anlar yaşadı. 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, gençlerin 
iyi bir vatansever ve 
yurttaş olarak yetiş 
meşine katkıda 
bulunmak amacıyla 
böyle bir projeyi 
hayata geçirdiklerini 
söyledi. Bozbey, 
Türk bağımsızlık 
meşalesinin 
yakıldığı topraklar
da verilen mücade
leyi gençlerin 
yerinde görmesi ve 
o duygulan yaşa
masını istediklerini 
belirtti.

v 1

SVaillanf ulukaya dogalgaz ısı san. re». î ”1 HÜSEYİN ÜLÜKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI GEMLİK ana bayii
✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA

4 Isı, sok su w darvatÂd
a konUo\ citatennüa RADYATÖR

✓ SPLİT KLİMALAR
✓ DOGALGAZ SOBASI 
✓ TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Kredi kartıyla şifreli alışveriş Memurlara
Para biriminden altı 
sıfır atıp YTL'ye geçen 
Türkiye, şimdi de 
kartlı alışverişlerde 
yeni bir değişimin 
eşiğinde. 
Şimdiye dek kalemle 
imza atarak kredi kart
larını kullanan tüketi
ciler, chip and pin 
denilen yeni teknolo
jinin devreye 
girmesinin ardından 
önlerine uzatılan mak- 
inaya kendilerine ait 
gizli dört rakamlı 
şifreyi (pin) taşla
yarak alışveriş 
yapacak.
31 Mart'ta başlayacak 
dönüşüm sürecinin 
gelecek yılın sonuna 
dek tamamlanması 
öngörülüyor.
Türkiye'de kartlı 
ödeme sistemine 
ilişkin ortak kural ve 
standartları belir
lemek amacıyla kuru
lan Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM), yeni 
uygulamanın tanıtımı 
amacıyla bu ay 
sonunda, içinde 
Okan Bayülgen'in 
rol alacağı büyük bir 
reklam kampanyası 
başlatacak.

BKM Genel Müdürü 
Sertaç Özinal, 
Londra'da düzenlediği 
basın toplantısında, 
Türkiye'nin İngiltere 
ve Fransa'nın ardın
dan Avrupa'da banka 
ve kredi kartlarında 
chip &amp; pin uygu
lamasına geçen, 
üçüncü ülke olacağını 
belirterek, "Kredi kartı 
kopyalama ve kayıp, 
çalıntı risklerini azal
tan bu yöntemle 
Türkiye'de kart 
sahteciliği ve 
dolandırıcılığının 
büyük ölçüde önüne 
geçilmesi 
hedefleniyor" dedi. 
Mart ayı sonu 
itibariyle Türkiye'de 
chip &amp; pin uyum
lu kart oranının 
yüzde 68'e, satış 

mağazalarındaki 
pos makinelerinin 
oramnırvymfte 94'e, 
uyumlu ATM'lerin 
oranının da yüzde 
32'ye ulaşacağını 
kaydeden Özinal, 
2007 sonuna dek 
dönüşüm için har
canan paranın 650 
milypn doları bula
cağını bildirdi.
Bir yıl sürecek kam
panya ile hem işyer
lerinin hem de tüketi
cilerin bilgilendirilip 
bilinçlendirileceğim 
söyleyen Sertaç Öz 
inal, imzanın yerini 
alan şifrenin çok gizli 
tutulması gerektiğini, 
kart sahiplerinin bu 
şifreyi kesinlikle kim
seye söylememesi, 
bir yere yazmaması 
gerektiğini hatırlattı.

son dakika golü
Memurlara ek ödeme imkanı tanıyan yasanın dünkü 

görüşmelerinde bazı kurumlarda çalışan memurlara verilecek 
olan 250 YIL metinden çıkarıldı. Kimler alamayacak?

Hükümet, memurlara 
ek ödeme yapılmasına 
ilişkin tasarıdan 
250 YTL almaları 
planlanan kamu 
kurumlarındaki 
uzmanları çıkarıyor. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda, ek ödeme 
alamayan memurlara 
ocaktan itibaren 40 
YTL, temmuzdan 
itibaren de ilave 40 
YTL daha ödeme 
yapılmasını öngören 
tasarının 3. maddesi 
görüşülürken 
hükümet uzmanlara 
kötü sürpriz yaptı. 
Hükümetin verdiği 
önergeyle tasarından 
kamu kurumlarında 
çalışan uzmanların yer 
aldığı 'Gdnel İdari 
Hizmetleri' sınıfının 
gösterge rakamlarını 
artıran hükmü 
metinden çıkarıldı.

Başka bir önerge ile 
de 380 milyon ek 
ödeme almayı 
planlayan DSİ, 
Karayolları, Tapu 
Kadastro Genel 
Müdürlükleri'nde 
mühendis, mimar ve 
şehir plancısı kadro
larında bulunanlar 
metinden çıkarıldı. 
Başka bir önergeyle 
de üniversite genel 
sekreterleri, daire 
başkanlar) ve birçok 

kamu kurumundaki 
uzmanların makam 
tazminatından yarar
lanması engellendi. 
Ancak oylamada yeter 
li çoğunlük sağlana
mayınca birleşime 
ara verildi.
Aranın ardından 
yapılan yoklamada 
yeterli çoğunluğa 
ulaşılamayınca 
TBMM Başkanvekili 
Sadık Yakut, görüşme 
leri erteledi.

Buderus

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ res/Mr 
’ YETKİLİBAYİİ

k IHI
:-k' '

KOMBİ »KLİMA A MAVALA! 
KAZAN «BUHAR İKIZGI 
KALORİFER TESİSAT 

«DOĞALGAZ Teia|Ş55î.F»3

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Herkes KDV indiriminin peşinde
Tekstildeki katma 
değer vergisi (KDV) 
indiriminin ardından, 
diğer birçok sektör ve 
kuruluş da kendilerini 
ilgilendiren mal ve 
hizmet gruplarında 
KDV oranlarının 
düşürülmesi için 
harekete geçti. 
Tekstilcilerin 1,5 yıllık 
bekleyişinin ardından 
tekstil ve deride 
gerçekleştirilen KDV 
indirimi, bu yöndeki 
diğer taleplerin de 
tekrar gündeme getir
ilmesine neden oldu. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında yapılan 
zirvede, turizmciler 
de, sektörde uygu
lanan KDV'nin 
yüzde 18'den 8'e 
düşürülmesini istedi. 
Çeşitli Bakanlıklar ve 
özel sektör kuruluşları 
ise bir süredir KDV 
oranlarının 
düşürülmesi için 
Maliye Bakanlığı'nın 
kapısını aşındırıyor. 
Bu çerçevede Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı, 
gübrede KDV'nin 
yüzde 18'den 8'e, 
yemde ise yüzde 
8'den 1'e indirilmesini 
talep ediyor.
Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği ise gübre, 
mazot, ilaç ve elek
trikte yüzde 18, 
tohumluklarda ve 
yemde yüzde 8 olarak 
uygulanan KDV'nin 
yüzde 1’e çekilmesi

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

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 
Eski Sahilde 3*1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan, 
önünde 115 m2 Bahçeli _______ ...

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa * Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm, arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta işlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP 

Tel:5132474 Fax: 5141021

için baskı yapıyor. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, 
Türkiye'deki enerji 
maliyetlerinin 
düşürülmesi ve ulus
lararası rekabet için 
elektrikte yüzde 18 
olan KDV'nin acilen 
yüzde 8'e indirilmesi 
gerektiğini belirtiyor. 
Gerek Bakanlık, 
gerekse özel kuru
luşlar, doğalgazda da 
KDV’nin 10 puanlık 
indirimle yüzde 8'e 
düşürülmesini istiyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
eğitim kurumlan ve 
dershanelerde yüzde 
8*e indirilen KDV'nin 
yeni bir düzenleme ile 
yüzde 1'e çekilmesini 
bekliyor.
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve tak
siciler, taksilerin 
yenilenmesi projesi 
kapsamında, ticari 
taksilere uygulanan 
KDV'nin de yüzde 18 
yerine yüzde 8 olması 
için çaba sarfediyor. 
Lokantacılar, pas
tacılar ve gıda sek
töründe yer alan diğer 

kuruluşlar ise bütün 
gıda maddelerinin 
yüzde 1, bu kadar 
düşürülemiyorsa 
yüzde 8 KDV'ye tabi 
tutulması için gir
işimde bulunuyor.
Bu arada KDV'deki 

indirim isteklerine 
ekonomi yönetimi de, 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) da sıcak 
bakmıyor. Tekstilde 
KDV'nin düşürülme 
sinin "Program 
amaçlarından sapma 
anlamına geldiğini" 
bildiren IMF, bu tür 
indirimlerin devam 
etmesi halinde ilişkil
erde sorun olacağını 
belirtiyor. Ekonomi 
yönetimi de, şu aşa
mada turizm dahil, 
diğer sektörlerde 
KDV oranlarının 
düşürülmesini "zor" 
olarak niteliyor.
Bu arada bir başka 

yetkili, Türkiye'nin 
AB ile tam üyelik 
müzakerelerine dikkat 
çekerek, vergi poli
tikalarına ilişkin 
tarama sürecinin 
Haziran'da başlaya
cağını bildirdi.

ı >

I

17 Ağustos 1999'da 
meydana gelen büyük 
deprem öncesi güneş 
tutulmasının olması, 
şimdi akıllara 29 
Mart'ta gerçekleşecek 
olan Güneş 
Tutulması'nı getirdi. 
Boğaziçi Üniversitesi 
(BÜ) Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü Müdürü . 
Prof, Dr. Gülay 
Barbarosoğlu, 
"Ülkemizde depremler 
çok sık olmaktadır. 
Bunları güneş tutul
maları ile ilişkilen 
dirmek bilimsel ve 
etik değildir, sosyal 
sorumluluk anlayışına 
sığmamaktadır" dedi. 
Barbarosoğlu, 29 
Marttaki güneş tutul
masıyla ilgili olarak 
Rasathane’de düzen
lenen bilgilendirme 
toplantısında, basın 
mensuplarının soru
larını da yanıtladı. 
Arbarosoğlu, gazete
cilerin, "Güneş tutul
masından sonra Tokat 
Erbaa'da deprem ola
cağına dair bir bilim 
adamının iddiaları var. 
Bu konuda düşünce 
teriniz nedir?" ve 
"Depremin önceden 
bilinmesine 
yönelik çalışmalar var 
mı?" soruları üzerine, 
bu iddiaların söz 
konusu bölgelerdeki 
mülki amirlerde ye 
hükümet nezdinde 
ciddi bir rahatsızlık 
yarattığına işaret 
ederek, şunları söyle
di: "Bu ve buna ben 
zer iddialar son hafta
larda devam etmekte
dir. Bilimsel olarak 
dünyada ve ülkemizde 
kabul edilmiş güneş 
tutulması ve deprem 
oluş mekanizmalarını 
ilişkilendiren bir 
model yoktur.
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Ülkemiz, sismik 
hareketin fevkalade 
yüksek olduğu bir 
bölgedir.
Birinci derecede 
deprem riski altın
dadır. Depremler 
çok sık olmaktadır. 
Bunları güneş tutul
maları ile ilişk- 
ilendirmek bilimsel ve 
etik değildir, sosyal 
sorumluluk anlayışına 
sığmamaktadır.
Rastlantıları bilimsel 
gerçekmiş gibi ifade 
etmek fevkalade 
tehlikelidir."
Prof. Dr. Niyazi 

Türkelli de bu iddi
aların sahibi tarafın
dan notere tasdik 
ettirilip mülki amirlere 
gönderildiğini 
anlatarak, "Bunların 
yer bilimleri ile ilişkisi 
olmadığını, oradaki 
verilere dayan
madığını, matematik- 
fizik bağlantıları ve 
modelleriyle iliş 
kilendirilmediğini" 
belirten bir rapor 
yazıp, başta Tokat 
Valiliği olmak üzere 
kaymakamlık ve ilgili 
belediyelere 
gönderdiklerini 
bildirdi.
-DEPREMLERİN 
ÖNCEDEN 
BELİRLENMESİ- 
Türkiye'de yakın 
dönemde olan 
depremlere ilişkin 
istatistiki bilgi 
veren Prof. Dr. 
Barbarosoğlu da

şunları kaydetti: 
"Depremlerin önce
den belirlenmesi nok
tasında ülkemiz ulusal 
bir strateji geliştirmek 
zorundadır. Bizim 
depremlerin önceden 
belirlenmesi konusun
da bir çalışma poli
tikamızın olması 
gerekir.
Araştırılması gerekir. 
Bunun için de radon 
gazı, metan gazı, 
jeokimyasallar, uzay
dan alınan gözlemler, 
elektromanyetik 
ölçümler ve 
de gökbilimlerin gök 
olaylarını ilişk- 
ilendirme çalışmaları 
yapılmalıdır. Ama 
olgunlaşmamış konu
ların, son derece 
zayıf bilgilerin toplum
la paylaşılması 
doğru değildir." 
BÜ Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü Ulusal 
Deprem İzleme 
Merkezi Müdürü Dr. 
Doğan Kalafat da 
meydana gelen bir 
depremi güneş tutul
ması ile ilişkilendir- 
menin bilimsel 
olmadığına, basının 
da bu konuda daha 
sorumlu davranması 
gerektiğine işaret 
ederek, "Bu konuda 
konuşacak insanların 
doğru insanlar 
olması konusunda 
dikkatli davranıl
masın!" istedi.
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YTL’nin ‘Y’ si pahalıya patlayacak Barbarosça
Bol sıfırlı Türk lirasın
dan YTL'ye geçen 
Türkiye, şimdi de 
YTL'deki Yeni 
kelimesini atıyor. 
Hem de çok büyük bir 
harcama yaparak. 
Y'ye veda etmenin 
Türkiye'ye 
maliyeti ise.... 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
"Dokuz ay sonra 
YTL’nin Y’si gidecek" 
sözleriyle açıkladığı 
operasyonda Y’ye 
veda edip tekrar TL’ye 
dönüş en az 36 mily
on dolara mal olacak. 
BAŞBAKAN Tayyip 
Erdoğan’ın, AKP 
Grup toplantısında 
açıkladığı YTL’nin 
(Yeni Türk Lirası) 
Y’sinin kaldırılması, 
Merkez Bankası’na 
bugünkü fiyatlarla 30 
ile 36 milyon dolar 
arasında bir fatura 
çıkaracak. Bir bankno
tun; ithal kağıt, 
mürekkep, tasarım 
gibi temel unsurlarını 
içeren adet maliyeti 
ise 5 ile 6 sent arasın
da değişiyor. Halen 
piyasada 600 milyon 
adet banknot 
bulunduğu dikkate 
alındığında, YTL’den Y 
harfi atılarak yeniden

TL’ye dönüş 30-36 
milyon dolara mal ola
cak. Birbuçuk yıl önce 
başlatılan liradan altı 
sıfır atma operasyonu 
yaklaşık 20 milyon 
dolara mal olmuştu. 
ÖNCE BAKANLAR 
KURULU: Erdoğan’ın 
"Y atılacak" açıkla
ması hakkındaki 
soruya Merkez 
Bankası Başkanvekili, 
"Zoru hemen 
başarırız, imkansız ise 
biraz vakit ahr" di 
yerek operasyonu 
üstü örtülü biçimde 
onayladı. Ancak bu 
konuda yalnızca 
Başbakan Erdoğan’ın 
açıklama yapması yet
miyor. Yasaya göre, 
TL’ye dönüş için 
Bakanlar Kurulu 
karârı gerekiyor. Bu. 
nedenle, "Y’ye 
veda" operasyonun 
resmiyeti ve hazırlık
lara başlanabilmesi 
için Bakanlar Kurulu 
kararının yayımlan
ması bekleniyor..
8.5 AY KALDI: 
Bakanlar Kurulu’nun 
hemen karar alması 
halinde bile, yeni ban
knotlara geçiş için 8.5 
aylık bir süre kalıyor. 
Bu nedenle, kararın 
çıkmasının hemen

Barbaros BALMUMCU

ardından banknot 
yapımında kullanılan 
ithal kağıtın satın 
alınması Merkez 
Bankası’nın sipariş 
vermesi gerekiyor. 
Ancak 2007 yılında 
Malezya ve 
Hindistan’ın da pa 
ralarında değişikliğe 
gideceği, bu amaçla 
Avrupa’nın önde 
gelen banknot kağıdı 
üretici firmalarıyla 
anlaşma yaptığı öğre
nildi. İki ülkenin bin
lerce tonluk kağıt 
siparişleri nedeniyle, 
üretici firmaların kap
asitelerinin dolmak 
üzere olduğu, bunun 
da TL banknotları , 
yapımında kullanıla
cak kağıt ithalatında 
sıkıntı yaratabileceği 
Delirtiliyor 
YTL’den tekrar 
TL’ye dönüş kesin
leşirse, banknotların 

üzerindeki imzalar da 
değişecek.
İKİ DEĞİŞİKLİK: 
Merkez Bankası, 
liradan altı sıfır atıp 
YTL’ye geçiş operas 
yonunu hazırlarken, 
operasyonun ikinci 
ayağı olan YTL’den 
TL’ye tekrar dönüşte, 
iki önemli değişiklik 
planlıyordu. Merkez 
Bankası, AB müza
kere sürecini de 
dikkate alarak, 
banknot boyutlarını 
küçültmek, mevcut 
güvenlik özelliklerini 
de daha yeni olan
larıyla değiştirmeyi 
öngörüyordu.
Ancak TL’ye 2007’de 
geçilirse, kalan 
sürenin azlığı 
nedeniyle, bu iki 
önemli değişikliğin 
gerçekleşip gerçek
leşmeyeceği 
henüz bilinmiyor.

MEB-YÖK çatışması

Sayın Kaymakam Mehmet Baygül

Sevgili okurlar Gemlik şimdiye kadar 
idareci yüzünden gülmedi.

Gemlik’e gelen mülki amirlerimiz 
muhakkak ki görevlerini yapmışlardır.

Sayın Kaymakamımız Mehmet Baygül 
gibi halkla iç içe, bu kadar mütevâzi saygı 
değer kişiliğiyle bizlerce şü güzel sözleri 
hatırlatıyor:

“En iyi mülki amirler, sokaktaki vatandaş 
gibi düşünenlerdir.”

Bu söz sayın Kaymakamımızla özdeşiyor.
Yeri geldiğinde yerinde, yeri geldiğinde 

makamında yapmış olduğu toplantılarda 
toplumu ilgilendiren, her konuyu tartışan, 
paylaşan, çözüm bulmaya çalışan problem
leri bir bir dinleyen mülki amiri ilk defa 
görüyoruz.

Gemlik’imiz sportif faaliyetlerden yana 
şanşsız ama Sayın Kaymakamımız bu konu
da çalışmalar yapıp toplantılar yapmış.

Bu toplantılarda ben de bulunmak ister
dim. Geçirmiş olduğum badire bunu engelle
di.

Kaymakamımız Gemlik halkının sorun
larını nasıl çözebiliriz diye daire müdür
lerinden birifingler alıp çalışmalar yapmakta. 
Çalışma azmi bize yol göstermemke.

İşte ben bunu istiyorum. Gemlik halkının 
kamuoyunda böyle düşündüğüne eminim. 
Yazmak istediğim çok konular var. En önem
lisi Gemlik halkının böyle bir Kaymakam’a 
sahip olmasıdır.

Kaymakamımızın bu çalışmalarını ileride 
tahakkuk edeceğine bizlerinde üzerimize 
düşeni yapıp Kaymakam Bey ile paylaş
mamız gerektiğine inanmaktayım.

Sayın Kaymakamımızın bizlerle beraber 
olacağına inanarak kendisine sağlıklı uzun 
ömürler dilerim.

Saygılarımla..

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), "öğreticilere" 
yönelik düzenlenen 
kursun hizmet içi 
eğitim niteliğinde 
olduğunu belirterek, 
"Bunun YÖK'ün iznine' 
tabi olmadığını" 
bildirdi.
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, 
"YÖK'ün dün yapmış 
olduğu açıklamanın iyi 
niyetle bağdaşmadığı" 
belirtilerek, bu tavrın 
kınandığı kaydedildi. 
Açıklamada, YÖK 
tarafından yapılan 
"Milli Eğitim

Bakanlığı'nın kendi 
personeli olan uzman 
öğreticilere vereceği 
hizmet içi eğitim 
kursları" ile ilgili yap
tığı açıklama üzerine 
bazı hususların 
kamuoyuyla paylaşıl
ması gereği duyulduğu 
ifade belirtildi.
Açıklamada, 
şöyle denildi: 
"Milli Eğitim Bakanlığı, 
anayasa ve yasalardan 
alınmayan hiçbir 
yetkiyi kullanmamak
tadır. Çeşitli sebepler
den dolayı öğretmen
liğe hazırlık eğitim-

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

gerekli tedbirleri alır' 
hükmü gereğince 
kendileri açısından 
bir problem olmadığı 
belirtilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı 
yeni bir ön lisans, 
lisans veya yüksek 
lisans diploması vere
cek şekilde bir eğitim 
vermeye talip değildir. 
Sadece halen öğretici 
olarak çalışan perso 
neline yönelik tıpkı 
diğer hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinde olduğu 
gibi akademisyenler
den de yararlanarak 
bir hizmet içi eğitim 
faaliyeti yapmaktadır. 
Bu da YÖK'ün iznine 
tabi değildir. Hal böyle 
iken YÖK'ün yapmış 
olduğu açıklama 
iyi niyetle bağdaşma
makta ve bu tavır 
bakanlığımızca 
kınanmaktadır."

GEMLYK

HM GÜNLÜK* SYYASY GAZETE

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 

terinden geçmemiş, 
resmi ve özel öğretim 
kurumlarında halen 
öğreticilik görevi 
üstlenmiş kişiler, 
1739 sayılı Milli Eğitim 
Temel Kanunu'nun 
45. maddesine göre 
öğretmenliğe 
hazırlık eğitimine 
tabi tutulacaktır.
Bizzat sayın 
bakanımız, tartış
maların başladığı ilk 
gün YÖK Başkanvekili 
Sayın Prof. Dr. Aybar 
Ertepınar ile telefonla 
görüşmüş, 1739 sayılı 
yasanın ilgili bölümü 
YÖK'e fakslanmış ve 
daha sonra sayın 
Ertepınar, sayın 
bakanımızı telefonla 
arayarak meseleyi 
farklı yorumladıklarını 
ifade etmiş ve ilgili 
yasa çerçevesinde 
'Milli Eğitim Bakanlığı

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın
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Hayatinizin farkında mısınız?
Batılı meslek
taşlarımızla bizler 
arasında bazı farklar 
vardır. Bizlerin 
ilgilendiği sosyal ve 
bireysel yapı, bilim
sel temel aynı olsa 
da, mesleki yaklaşım
larımızda da bazı 
farklılaşmaları gerek
tirir. Bunlardan en 
önemlisi de başvuran 
kişilerin beklenti 
düzeyleridir. Onlar 
analizlerini yapar, 
terapi sürecinin 
gerektirdiği şekilde 
aynalarını tutar ve 
önerilerini söylerler. 
Önerilerinin niteliği 
tartışılmaz. Bizdeyse 
-süreç benzese de- 
önerilerln niteliği ve 
yararlılığı konusunda 
(tabirimi bağışlayın) 
bir mızmızlanma hali 
vardır. "Bu iyi de açık 
yeşili yok mul" veya 
"araba güzel de ben 
gaza basmadan git
mek istiyoruml" 
gibi... (Bunun psiko- 
sosyolojik nedenleri 
ayrı 6i’r tartışma 
konusudur). Bu 
koşulda bizlerin, 
malını satmaya 
çalışan bir esnaf 
tavrıyla, "a tabii, size 
açık yeşil vereliml" 
çabasına girişmemiz 
elbette söz konusu 
olamaz. Ayrıca -her 
zaman belirttiğim 
gibi- psikologlar 
insanların sorunlarını 
çözmekle değil, 
farkındalıklarını art
tırarak, onların kendi 
sorunlarını çözmeler
ine yardımcı olmakla 
mükelleftirler. Bunu

da siz ihtiyaç duy
duğunuz ve iste
diğiniz İçin yaparlar; 
yoksa çocuğuna ilaç 
içirmeye çalışan birer 
ebeveyn değildirler! 
Zaman zaman da 
sosyal sorumlulukları 
gereği toplumu bil
inçlendirmek amacıy
la, basın-yayın organ
larını kullanırlar. 
Buna bir anlamda 
"koruyucu hekimlik" 
de diyebiliriz. Bu tür 
yazılarda tek tek 
bireylerin sorun
larının ayrıntılarını 
değil, genel-geçer 
bilgi ve önerileri 
verirler. Amaç terapi 
yapmak değil, okuyu- 
cunun/izleyicinin 
kendisi ve çevresiyle 
ilgili bilgiler edinerek 
fikir sahibi olmasını 
sağlamaktır.
Akıl ve ruh sağlığınız, 
farkında tıklarınızla 
yakından ilintilidir. 
Bahar dallarını izle
mek ve bunu sevdik
lerinizle paylaşmak, 
hatta hayaller kur
mak, insanları (hatta 
insanlığı) aşağıla
yarak herkesin 
önünde ıkınan birini 
izlemekten daha iyi 
olsa gerek, öfleyip 
pöfleseler de, çocuk
larınıza İyi ve ahlaklı 
bir insan olmayı, 
aşkı, sevgiyi, terk 
edilmeyi, kavuşmayı 
vb. gibi insani 
gerçekleri anlatmak, 
onları birer "Polat" 
olarak yetiştirmekten 
daha doğru olsa 
gerek. Sevdiklerinize 
küçük hoşluklar

düşünerek, bir an 
parlayan gözlerini 
görmek, saatlerce 
televizyon karşısında 
oturmaktan daha 
anlamlı olsa gerek. 
Hiç değilse günde 
yarım saat bir roman, 
öykü ya da şiir oku
mak, bitmez tüken
mez penaltı tartış
malarını izlemekten 
daha zenginleştirici 
olsa gerek. O gün 
babaannenizin "bizim 
zamanımızda..." diye 
başlayan hikâyelerini 
dinlemek, bilmem 
neyin yeni modelini 
konuşmaktan ya da 
lö. Dünya Savaşı 
oyunları oynamaktan 
daha besleyici olsa 
gerek. O sabah 
yakınlarınızdaki bir 
kimsesizler yurdunu 
veya yaşlılar evini 
ziyaret etmek, tahrik 
edilen düzeysiz kav
galara ve envayi 
çeşit şımarıklığa 
tanık olmaktan 
daha mutluluk verici 
olsa gerek.
Bir sade yurttaş, bir 
ebeveyn ya da bir 
genç olarak layık 
görüldüğünüz prog 
ramları, haberleri,

politikaları, yaşam 
şartlarını ve bunlarla 
ilişkinizi bir an durup 
sorgulamak, ruh 
sağlığınız açısından, 
bunların içinde 
kaybolmaktan daha 
yararlı olsa gerek... 
Birçoklarının 
bu önerileri 
küçümsediğini, hatta 
öneri bile say
madığını biliyorum. 
Birçoklarının 
"kolaysa sen yap; 
para yoksa huzur 
yokl" vb. mesnetsiz 
reddedişler içine 
gireceğini de... 
Hatta biliyorum ki 
bazıları bu tür 
değişimlerin kendi
lerine daha kötü 
geleceğini, diğer 
kaçış yöntemleriyle 
idare edip gittiklerini 
düşünüyorlar.
Ama öyle değil 
maalesef! Tabii seçim 
de, bedeller de sizin 
ve onları ödeyen, 
ödeyecek olan 
sîzlersiniz. Onca 
yapamazlığın içinde 
yapılabilecek şeyler 
bulup çıkarmak ve 
bunları hayata 
geçirmek, ilk yapa
bileceğiniz şeydir.

Postal ile Takonya maçı

Barış Güler’in 6 yaş
kaleminden

Trilyonları da böyle afsunlamıştım...

Daha w bir i? ve kariyer sihibi olmaun vollin
Uzmanlar, daha iyi 
bir iş ya da işinde 
kariyer sahibi olmak 
isteyenlerin dikkat 
etmesi ve uygulaması 
gereken bazı püf 
noktaları açıkladı. 
Uzmanlar bu 
çerçevede, iyi bir 
kariyere sahip olmayı 
düşleyenlere işe 
başlarken gülümse
meyi öneriyor. 
www.ailem.com 
sitesinde yer alan bu 
konudaki habere göre, 
kariyer sahibi olmayı 
düşünenlere uzman
ların önerileri şöyle

sıralanıyor: 
"Çalışırken sürekli 
gülümseyin çünkü 
insanlar neşeli olan 
kişilerle çalışmayı ter
cih eder. İşyerine 
zamanında gelip 
gerekirse geç saatlere 
kadar kalın. 'Bu kadar 
maaşa, bu kadar iş' 
mantığıyla değil, 'Ne 
kadar verimli olabilir
im' düşüncesiyle 
çalışın. Toplantı ve 
randevulara zamanın
da gidin. Göreviniz 
olan işleri titizlikle, 
dikkatle ve zamanında 
yapın. Aynı bölümde

Seminer ve toplan
tılara katılın. Kendinizi 
geliştirin ve yeniliklere 
açık olun. Samimi ve 
dürüst olmaya dikkat 
ed|n."

çalıştığınız 
arkadaşlarınızın neler 
yaptığına dikkat edin, 
belki bilmediklerinizi 
öğrenirsiniz. 
Ufkunuzu genişletin.

Sayfa 10
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Yanlış ilaç kullanımına dikkat
iczacıhk Fakültesi 
Meslek Bilimleri 
lölümü Farmakoloji 
)ğretim Üyesi Doç. Dr. 
(ahar Tunçtan, doğru 
İmayan ilaç kul- 
ımmının gelişmiş ve 
elişmekte olan tüm 
ilkelerde görülen bir 
orun olduğunu söyle- 
li. Doğru veya yanlış 
aç kullanımı

»'deki hekim ve 
rın tutumunu

Tunçtan, doğru ilaç 
kullanımının Dünya 
Sağlık Örgütü tarafın
dan "İlaçların, hasta
ların klinik gereksinim
lerine uygun bir şe 
kilde, uygun dozda, 
yeterli bir zaman 
süresinde, hem kendi
leri hem de toplum 
için düşük maliyet ile 
kullanılması" olarak 
tanımlandığını söyledi. 
Doğru olmayan ilaç 
kullanımının ise, ilacın 
fazla, az veya uygun
suz şekilde kullanıl
ması olarak tanım
landığını belirten 
Tunçtan, doğru 
ömrayatrlraç'Kul
lanımına örnek olarak 
gereksiz yere ilaç 
yazılması, uygunsuz 
antibiyotik ve vitamin 
kullanılması, reçetesiz 
satılan ilaçlar ile 
uygunsuz tedavi ve 
yeni çıkan ilaçları kul
lanmak konusunda 
aceleci davranılmasını 
gösterdi. Tunçtan,

yanlış ilaç kullanımının 
nedenlerini; düzenleyi
ci sistemlerin ve 
sağlık politikalarının 
yetersiz kalması, ilaçla 
tedavinin gerekmediği 
durumlarda ilaç kul
lanılması, yanlış 
teşhis, dozaj uygula
ma yolu ve tedavi 
süresi, reçetede 
yazılan dışında yan
lışlıkla başka bir ilaç 
yazılması ile hekimler 
ve ilacı kullananların 
objektif olarak bil
gilendirilmemesi 
olarak sıraladı. Doğru 
ilaç kullanılmasının 
birey, toplum ve ulusal 
ilaç politikası bakımın
dan ekonomik ve 
sağlıkla ilgili önemli 
sorunlar ortaya çıkara
bileceğini kaydeden 
Doç. Dr. Bahar 
Tunçtan, ilaçla 
tedaviye karar verilme
den önce, ilaç dışında
ki tedavi seçenek
lerinin gözden geçi 
rilmesi gerektiğini 
söyledi. Hastanın ilaç 
tedavisi ile birlikte 
diyet ve egzersiz gibi 
gerekli yaşam tarzı 
değişiklikleri konusun

da uyarılması gerek
tiğini ifade eden 
Tunçtan, "Hekim, 
uygun ilacı seçerken 
etkinlik, uygunluk, 
güvenlik ve maliyeti 
göz önünde bulundur
malıdır. Tedavi 
izlenirken hasta 
iyileşmişse, tedavi 
sonlandırılmalı ancak 
iyileşmemişse herhan
gi bir ciddi istenmeyen 
etki olup olmadığı 
sorgulanmalı, isten
meyen etki yoksa 
tedaviye devam 
edilmeli, varsa doz 
azaltılmalı veya ilaç 
değiştirilmelidir" dedi. 
"YANLIŞ İLAÇ KULLA
NIMININ ÖNÜNE 
GEÇİLMESİ İÇİN 
GENİŞ KAPSAMLI 
ARAŞTIRMALAR 
YAPILMALI"
Doğru ilaç tedavisinin, 
hasta ve yakınları ile 
hekim arasında iyi bir 
iletişim kurulması 
halinde başarılı 
olduğunu ifade eden 
Tunçtan, hastaya, 
hastalık ve gidişatı ile 
ilgili bilgi verilmesi, 
ilaç tedavisinin etkileri 
ve istenmeyen etki

lerinin anlatılması, 
yaşlı hastaların 
unutkanlık göstermesi 
ihtimali, çocukların ise 
ilaç sevmemesi gibi 
unsurların göz önünde 
bulundurulması gerek
tiğini söyledi. Tunçtan, 
hekimlerin düzenlediği 
ilaç tedavisinin 
başarısında ve reçete
siz satılan ilaçların 
hastalar tarafından 
doğru kullanımının 
yönlendirilmesinde 
eczacının rolünün de 
oldukça önemli 
olduğunu belirtti.
Vatandaşların eczane 
ler ve ecza depoları 
dışında, baharatçı, 
bakkal, market, büfe 
ve pazar yerlerinde, 
ilaç vermeye yetkisi 
olmayan kişiler tarafın
dan satılan ağrı kesi
ciler, ateş düşürücüler, 
cinsel uyarıcılar, vita
minler, zayıflama çay
ları, bitkisel çaylar ve 
saç dökülmesine karşı 
kullanılan ürünleri 
almamaları konusunda 
uyarılması gerektiğini 
belirten Tunçtan, bu 
ürünlerin kaynağı, 
içerdiği maddeler, 
üretici ve saklama 
koşullarının bilin
mediğini, tarım ilaçları, 
böcek öldürücüler gibi 
çeşitli ilaçlarla birlikte 
bulundurulduklarını ve 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylan
madıkları için sağlığa 
zararlı olabileceklerini 
savundu.

liiital miizikçalarlar
işitme sorunu çıkarıyor

ABD'de yapılan bir 
araştırma, özellikle 
dijital müzikçalar kul
lanan gençlerin 
yarısından fazlasının 
işitme sorunuyla karşı 
karşıya olduğunu 
ortaya koydu. 
Araştırmaya göre, 
Amerikalı gençlerin 
yarısından fazlası 
işitme zorluğu çektiği 
için dijital müzikçalar- 
ları kullanırken sesi 
daha fazla açıyor ve 
konuşma sırasında 
karşısındakini anlaya
madığı için söyledik
lerini tekrarlatıyor. 
Araştırmada, özellikle 
gençlerin çok fazla 
kullandığı iPod gibi 
dijital müzikçalarların 
işitme kaybına yol 
açma riski üzerinde 
duruldu.
Uzmanlara göre, bu 
tür cihazları kullanan
lar için hem ses, hem 
müzik dinleme süresi 
sorun yaratıyor.
Gençlerin müziği yük

sek sesle dinlemeyi 
tercih ettikleri, 
yetişkinlerin ise daha 
kısık sesle, ama daha 
uzun süre müzik din
ledikleri belirtiliyor. 
Ara vermeden . 
saatlerce müzik din- 
lehmesini sağlayan 
yeni cihazların 
piyasaya sürülmesi 
de uzmanlara 
göre işitme kaybı 
riskini, artırıyor. 
Northvvestern Üniver
sitesi tıp uzmanların
dan Dean Garstecki, 
müzik dinlenirken 
sesin cihazın 
ses sınırının en 
fazla yüzde 60 ı 
kadar açılmasını ve 
bu şekilde günde en 
fazla bir saat müzik 
dinlenmesini tavsiye 
ediyor.ABD'de İPod 
MP3 çaların üreticisi 
Apple firmasına, 
cihazın işitme kaybına 
yol açabileceği 
gerekçesiyle dava 
açılmıştı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİMLER 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 >13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20.77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
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 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
17 MART 2006 CUMA 
GEMLİK ECZANESİ 

Demirsubaşı Mh. Şehit Cemal Sk.
Tel: 513 0249 gemlik
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FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Büyükşehir’den amatör kulüplere destek
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, amatör 
spora destek amacıy
la başlatılan çalış
malar kapsamında 
Zaferspor 
Tesisleri’nde yapılan 
çalışmaları inceledi., 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, göreve 
gelmeden önce 
Zaferspor’un yanı 
sıra Atıcılar, Fethiye, 
Uludağ, Beşevler, 
Fidyekızık ve 
Bağlarbaşı semt 
sahalarını çimlendire
cekleri sözünü 
verdiklerini hatır

latarak, “Amatör 
spora destek, 
kente ve geleceğe 
yatırımdır. Bunun için 
yeni semt sahaları 
oluşturup, hem 
amatör sporu 
destekleyeceğiz, 
hem de yeni neslin 
daha sağlıklı yetişme
sine de katkıda 
bulunacağız” 
diye konuştu.
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
başta Bursaspor’a 
olmak üzere tüm 
amatör spor 
kulüplerine gereken 
desteği vereceklerini 
söyleyen Başkan

a

B

Şahin, “Sporun can
landırılması, altyapı 
eksikliklerinin 
giderilerek daha 
çağdaş, daha iyi 
koşullarda spor için 
gereken çalışmaları 
yapmak boynumuzun 
borcudur. Semt 
sahalarında ilk olarak 
Zaferspor sahasının 
suni çimlendirme ve 
tesisin modernize 
edilmesi için çalış
malar başladı. 3 ay 
içinde tesis yepyeni 
görünümü ile Türk 
futboluna hizmet ede
cek. Görev süremiz 
içinde söz verdiğimiz 
diğer semt sahalarını 
da sırasıyla çimlendi
receğiz” dedi. 
AmatöV spor kulüp
lerine verdiği destek
ten dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’e 
teşekkür eden 
Zaferspor Kulübü 
Başkanı Bayram 
Kılıç, “Başkanımızın 
çalışmaları da yakın
dan incelemesi bize

olan ilgisinin bir 
göstergesidir” 
şeklinde konuştu. 
Zaferspor sahasında
ki çalışmaları 
inceleyen Başkan 
Hikmet Şahin, 
sahayı Büyükşehir 
Belediyesi’hin çim
lendirdiğini ama bu 
sahanın korunması 
ve genç sporculara 
daha iyi hizmet ver
mesi için Zaferspor 
yönetimine büyük iş 

düştüğünü belir
tirken, Zaferspor 
Kulübü Başkanı 
Bayram Kılıç da 
“Başkanımızın bize 
sunacağı emaneti en 
iyi şekilde koruya

cağız” diye cevap 
verdi. Başkan 
Hikmet Şahin daha 
sonra Zaferspor’un 
basketbol sahasında 
maç yapan gençlerle 
sohbet etti.

o

a iletişim artik 
ü DAHA KOLAY

DAHA EKONOMİK

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ODE
Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde

Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 
üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!

SUPEROnLINC
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)



‘Gemlik Körfez’ internette www.gemllkkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Gemlik Zeytini belgeseli televizyonlarda
Gemlik Ticaret Borsası tarafından özel bir televizyon kanalına çekimleri yaptırılan Gemlik Zeytinin tanıtım 19 Mart ve 26 Mart günleri televizyon 
larda yayınlanacak. Yarın, CNN Televizyonu’nda saat 14.oo-15.oo arasında, 26 Mart günü Kanal D’de saat 14oo-15.oo arasında yayınlanacak 

•olan “Siyah İnci Gemlik Zeytini" programı ile zeytinimiz ilk kez iki ulusal televizyon kanalında birer saat süreyle tanıtılacak. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

18 Mart 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Git-gel Bursa 
İstanbul 75 dakika
Güzelyalı Hızlı Feribot İskelesi’nin 
temeli yarın atılıyor. Yapılacak olan 
temel atma törenine Ulaştırma Bakanı 
Binalı Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş katıla
cak. İskelenin yapımının yıl sonuna 
kadar tamamlanacağı açıklandı. 12’de

Büyük Zaferin 91. yıldönümü nedeniyle demeçler verildi

Çanakkale Zaferi kutlanıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Çanakkale Zaferi’nindüşündürdükleri
Bugün Çanakkale Zaferinin yıldönümü.
Gazetemize bakıyorum, neredeyse siyasi

lerin tümü Çanakkale Zaferi nedeniyle 
birşeyler söylemişler.

Aslında yerelde siyaset yapanlar, genel 
konular değil yerel konularla uğraşmalı.

Bunu bir türlü öğrenemedik.
Biz, ulus olarak başarılarımızla övün

meden hoşlanırız.
600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu döne

minde, genelde askeri başarılar ile sınır
larımızı Yemen den, Fas’a, Avrupa ortalarına 
kadar götürmüşüz.

Dünya tarihinde belki en uzun süren bir 
İmparatorluk dönemini yaşamışız. Ama bu 
dönem içinde bozgunlar, yenilgiler dolu olay
lar da yaşanmış.

Bundan hiç söz edilmez.
1918’de Çanakkale’ye savaş gemileriyle 

gelenjer kimlerdi?
Ne için gelmişlerdi bunlar?
Bunları sorgulamalıyız.
Dünün emperyalistleri, Osmanlı toprak

larını işgal ederek, yeraltı ve yerüstü zengin
liklerini sömürmek istiyorlardı.

O gün, Mustafa Kemal Komutası’ndaki bir
liklerimiz buna izin vermedi ama Sevr 
Antlaşması ile isteklerini elde ettiler.

Çanaklale Zaferi’ni kutlarken, bugün 
içinde bulunduğumuz koşulları iyi değer
lendirmeliyiz.

Bugün emperyalizm topuyla tüfeğiyle 
değil ama global sermayesiyle ülkemizi 
işgalini sürdürüyor.

iktidar partisi de bu işgale yardımcı oluyor.
Olay bu!

Çanakkale Zaferi’nin 
91. yıldönümü bugün tüm 
yurtta düzenlenecek 
törenlerle kutlanıyor. 
Çanakkale Zaferi’nin 
Çanakkale’deki kutlamaları 
bu yıl da hafta boyu sürdü. 
Kutlamalar bugün yapılacak 
törenlerle son bulacak.

Öte yandan Çanakkale 
Zaferi’nin 91. yıldönümü 
nedeniyle ilçemizdeki siyasi
lerin demeçleri de sürüyor. 
AKP İlçe Başkanı Enver Şahin 
yaptığı açıklamada, Çanakkale 
Zaferi’nin Türk tarihinin en 
önemli sayfalarından biridir 
olduğunu söyledi.

Mobilya sektöründe 
çalışacak öğrencilere 

yeni imkan
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 
teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Ankara, 
İzmir ve Bursa İnegöl'de uygulamaya 
koyduğu İLO/IPEC "Mobilya sektöründe 
çocuk İşçiliğinin En kötü Biçimlerinin 
Sona Erdirilmesi Projesi" kapsamında, 
çalışan çocukların Kurban Bayramı tatili 
ve olumsuz hava şartları yanında daha 
sonra Mesleki Eğitim Merkezlerinin de 
tatile girmesi nedeniyle bu merkezlere 
kayıt yaptıramadıkları belirtilerek, 
kayıt süresinin uzatılması teklifinin 
olumlu karşılandığı açıklandı. Syf 3’de 

Ülkü Ocakları Başkanı Osman 
Durdu ise, “Avrupa'nın süper 
güçleri arasında sömürge elde 
etme mücadelesi olarak 
başlayan I.Cihan harbi, 
Osmanlı Devletinin de 
katılımı ile bambaşka bir 
boyut kazanmıştır. ” dedi.

Haberleri sayfa 2 ve 7 de

MHP İlçe 
Kongresi bugün
Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin Gemlik İlçe 
Kongresi bugün 
yapılacak.
Kongre gündeminde, 
İlçe Başkanlığı ve 
Yönetim Kurulu, 
Denetim Kurulu, 
Disiplin Kurulu 
ve il delegelikleri için 
seçim yapılacak.
Belediye Düğün
Şalonu’nda saat 13.oo de başlayacak olan 
İlçe kongresine Mehmet Kayaoğlu’nun tek 
liste ile gidilmesi bekleniyor.

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

Bugünlere gelen yollarda 
haksızlık var..

70”li yıllar..
MC’nin ikbal günleri..
Laik-Demokratik Cumhuriyetin piminin 

çekildiği günler..
Kan gövdeyi götürüyor..
Kardeş kardeşe düşman ediliyor..
İçeridekiler dışarıdakilerin oyununa geli 

yor..
Gemlik’te..
Ankara’da...
İstanbul’da...
Adana’da...
Trabzon’da...
Diyarbakır’da..
Kan gövdeyi götürüyor..
Gencecik fidanlar terörün acımasız

dişlileri arasına kapılıyorlar..
Yürekler kanıyor...
Türkiye için için yanıyor..
Yangına benzin dökülüyor....
Türkiye’de gözü olanların planladığı 

senaryolar bir bir gerçekleşiyor.
İşte o tarihlerde bir yurttaş ekmeğini 

kazanmak için Gemlik’te şimdi özel ellerde 
bulunan bir devlet kurumuna başvuruyor..

Emeğiyle para kazanmak için..
Çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak 

için..
Onlara gelecek kurmak için..

I İstenilen şartlara uyuluyor..
Evraklar tamamlanıyor..
Yurttaş sevinçli..
Devlet kapısında iş bulmuş.
O da ne..
Evrak eksik.
Başvuruyu değerlendiren görevli bir 

belge daha istiyor:
O dönemde iktidarı süren partilerden 

birinden “bizim üyemizdir” yazısı..
Yurttaşın başından aşağı kaynar sular 

dökülüyor.
Umutları sönüyor.
Çünkü onun bir tek partisi var..
O da Ekmek Partisi..
Onun için,
Yurttaşa öyle bir yazıyı istemek ağır geli 

yor..
Geri dönüyor..
Kendisine başka ekmek kapısı arıyor..
Kuşkusuz buluyor da..
Onun bileğinde altın bilezik var.
Evet sevgili okurlar..
Ekmeğe siyasetin bulaştığının somut bir 

göstergesi..
Türkiye bugünlere işte böyle geldi..
Dün atılan tohumlar bugünlerde kara bir 

bitki örtüsüyle kapladı güzel yurdumun 
üstünü..

O devlet kapısı ve diğerleri eş dost ahbap 
ellerinde iyi yönetilemedi.

Özellikle uygulanan bu yöntemlerle bilinçli 
olarak zayıflatıldı..

Derken alanın deyimiyle ucuza kapatıldı..
Onun gibi niceleri elden çıktı..
Ya işte böyle..
Memleketimde gerçek olan bir hikaye bu..
Şimdi kara kara düşünüyoruz..
Ne olacak halimiz diye..
Sevgili Süleyman’ın deyimiyle:
“Futbol stadyumlarında takımına yapılan 

haksızlıklara haykıranlar kendisine yapılan 
haksızlıklara ses çıkarmadıkları sürece 
başımıza daha çok taş yağacak..”

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, Çanakkale Savaşı’nın bir destan olduğunu söyledi

“Çanakkale Zaferi dünyaya
kafa tutmuş ordunun zaferidir”!

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver şahin, 
Çanakkale Zaferi ile 
ilgili yaptığı yazılı 
basın açıklamasında 
Çanakkale savaşının 
bir destan olduğunu 
söyledi.
Kanla, acıyla, 
yiğitlikle yazılmış, 
yazılıp yüreklere 
işlenmiş bir destan 
olduğunu söyleyen 
Şahin, bu destanı 
vatan şairi Akif'in 
ölümsüz dizeleriyle 
gözler önüne 
serildiğini anımsattı. 
Akif'in "Vurulup 
tertemiz alnından 
uzanmış yatıyor, bir 
hilal uğruna ya rab, 
ne güneşler batıyor. 
Ey, bu topraklar için, 
toprağa düşmüş 
asker! Gökten ecdat 
inerek öpse, o pak 
alnı değer. Ne 
büyüksün ki kanın 
kurtarıyor tevhidi. 
Bedr'in aslanları 
ancak bu kadar 
şanlı idi. Sana dar 
gelmeyecek makberi

kimler kazsın? göme
lim gel seni tarihe, 
desem sığmazsın." 
sözlerini hatırlatan 
Şahin, yaptığı 
açıklamada: "Türk 
tarihinin en önemli 
sayfalarından bindir 
Çanakkale zaferi. 
Bu ulus iki yüz elli 
bin insanı o toprak
larda şehit vermiştir. 
Hemen hemen her 
aile bir evladını vatan 
toprağına vermiştir. 
Bu da bizlere ulusal 
birlik ve beraberliğin 
büyük güçleri nasıl 
ezdiğini; modern 
silahların, bu silahlar-

TURAN TRAFİK MAKINA BAKIM DEPARTMANINA
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

■ ■ lifi* Gemlik Kız Meslek■ AVI D Lisesinden aldığım RU I İr tastiknamemi kaybettim. 
IMıl II Hükümsüzdür.

GÜLÜMSER YILMAZ

‘Gemlik Körfez’ internette 

la donanmış ordu
ların karşısında 
insanla, yurtsever 
insanlarla nasıl bir 
zafer kazandığının 
en güzel örneği 
olmuştur.
Bızlere düşen Türk 
çocuklarına bu büyük 
zaferi, bu şanlı tarihi 
tanıtmak, kendilerine 
bir ders çıkarmalarını 
sağlamak ve bu 
dersten aldıkları 
güçle geleceğe daha 
sağlam adımlarla 
yürümelerine 
önderlik etmek 
olmalıdır. Türk 
çocuğu ecdadını

Sayfa j

Bül

tanıdıkça kendinde 
daha büyük işler 
yapmak için kuvvet 
bulacaktır. Bu neden
ledir ki Çanakkale, 
çeşitli yönleriyle 
çok iyi incelenmeli 
ve yetişen kuşaklara 
yalnız kazanılan bir 
savaş olarak değil 
taşıdığı tüm önem 
ve özellikleriyle 
anlatılmalıdır. 
Anlatılmalıdır ki 
Çanakkale bütün 
Avrupa'ya kafa tut
muş bir ordunun
zafer abidesidir. 
Yine anlatılmalıdır ki 
Çanakkale sömürgeci 
devletlere Türk 
tokadının indirildiği 
yer ve tüm 
olumsuzluklara 
rağmen kazanılan 
bir zaferin adıdır. 
Tarihimizin bu önemli 
gününde şehitlerimizi 
rahmetle anıyor; 
büyük insan, büyük 
asker, büyük devlet 
adamı Mustafa Kemal 
Atatürk'ün manevi 
huzurunda saygıyla 
eğiliyoruz." dedi.
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2 Yıllık M YO veya Teknik Lise Mezunu 
İş tecrübesi olan 
Askerliğini yapmış

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ELEKTRİKÇİ 

SOĞUTMACI
• MAKİNE TEKNİKERİ ALINACAKTIR.

Adayların fotoğraflı başvuru cv’lerini 
0.224 587 78 25 numaralı faxa veya 

namsalgida@superonline.com internet 
adresine göndermeleri rica olunur. 
Fax veya e-mail gönderemeyenler 

0.224 587 78 20 numaralı telefondan ran- 
devü alabilirler. Başvurular gizli kalacaktır.
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 Gemlik Endüstri Meslek 

Lisesinden aldığım tastik* 
namemi kaybettim.

Hükümsüzdür. 
«ALİ KADİR AY

www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

mailto:namsalgida@superonline.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bütün meslek dallarında kayıt süresi 20 Mart 2006 Pazartesi tarihine kadar uzatıldı

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Mobilya sektöründe 
çalışacak öğrencilere 

yeni imkan
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çalışma ve sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş 
teftiş Kurulu 
Başkanhğı'nın 
Ankara, İzmir ve 
Bursa İnegöl'de 
uygulamaya 
koyduğu İLO/IPEC 
"Mobilya 
sektöründe 
çocuk İşçiliğinin 
En kötü Biçimlerinin 
Sona Erdirilmesi 
Projesi" kapsamında, 
çalışan çocukların 
Kurban Bayramı 
tatili ve olumsuz 
hava şartları 
yanında daha 
sonra Mesleki 
Eğitim Merkezlerinin 
de tatile girmesi 
nedeniyle bu 
merkezlere kayıt 
yaptıramadıkları 
belirtilerek, 
kayıt süresinin 
uzatılması 
teklifinin olumlu 
karşılandığı 
açıklandı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
"Tüm çırak 
öğrencilerin 
kaydının yapılabilme
si için Mesleki 
ve Teknik Eğitim

Yönetmeliğinin 
40. Maddesi 
gereğince İlimizde 
kapsamda bulunan 
bütün meslek 
dallarında kayıt 
süresi 20 Mart 2006 
Pazartesi tarihine 
kadar uzatılmıştır. 
İlçemizde çırak 
öğrenci şartlarını 
taşıyanların Veya 
bu şartlarda 
yanlarında çırak 
çalıştıran işyeri 
sahiplerinin 
20 Mart 2006 
Pazartesi gününe

kadar Gemlik müracaat etmeleri
Mesleki Eğitim gerekmektedir."
Merkezi Müdürlüğüne denildi.

“Siyah İnci Gemlik Zeytini”
belgeseli televizyonlarda 

yayınlanacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
özel bir Televizyon 
kanalına çekimleri 
yaptırılan Gemlik 
zeytini ile ilgili

programın yarından 
itibaren ulusal iki 
kanalda gösterileceği 
bildirildi.
Gemlik
Ticaret Borsası 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada,

Borsanın kendi 
imkanlarıyla 
hazırlattığı "Siyah 
İnci Gemlik zeytini" 
belgeselinin 
19 Mart 2006 Pazar 
günü saat 14.00 ile 
15.00 saatleri arasın

da CNN Türk kanalın 
da, ,26 Mart 2006 
Pazar günü ise saat 
14.00 ile 15.00 saat
leri arasında Kanal 
D'de yayınlanacağı 
duyuruldu.

Kadının ADI ÇOK
Kadın...
İnternet okyanusuna giriniz...
Yazınız'kadın'...Tıklayın...
Bakın kadına dair neler var neler...
Onlarca açılan sayfada...
Kadının adı çok...
Tanımı yok...
Ne avrat, ne kadın....
Kadınsılık, kadıncık, 
Kadın olmak için de 
bekaretin verilmesi gerek... 
Kurallara tabidir...
Kadına dair...
Kulak zarında kalmış kadınlık!...
Kadın nedir? diye tıklayın...
Yine göreceksiniz
Kadının tammsızhğım...
Çiçek-böcek-cinsellik, şiir, gebelik, 

kanser... menopoz...
Kadın Yiyen /seks resimleri...
Maraza sözlere bakın, 
Kadınlar hamamına dönmüş... 
Kadınların memeleri, vajinası, seksi, 
Menopozdan, silokon memelere kadar 
Çocuk bakımı, moda, cinsellik...
Gebelik, doğum, aile planlaması ve kısır

lık sağlık portah. Arada da kadın/slogan 
sözler çıkıveriyor...

Türkiye'de Güçlü Bir/Kadın Birliği oluş
malı...

Göz göz odalar kadınlara dâir...
İsmi bol kadının !...

Asena istediği kadar 'kadının adı yok' 
desin..

Kuran'a göre ideal müslüman kadın 
karakterinden,

Sosyalizme kadar, özgür, köle, feodal 
kadın...

Ali Püsküllüoğlu'nun TS’ne bakınız; 
Yazıyor kadını, kadınlığı, kâdınsıhğı... 
Bir de Zerdüş der ki, kadın şeytandır... 
Ben derim ki, kadın hem aklilı hem 

zekidir...
Uyanıktır uyanık...
Kedi gibi dir kadın...
Hani derler ya, nankör hayvan kediye...
Oysa kedi bağımsızdır...
Zarar gördüğü an sahibinden çeker 

gider, geri dönmez...
Kadın ; biriktirir içinde...hiç unutmaz!...
Asla...
Hiçbir güvencesi olmadan, 
Evini terk eden kadınlar az mı? 
Kaplumbağa gibi yıllardır yükünü 

taşıdığı evini siler...
Köpek dosttur derler...
Sahibini terk etmez...
Köpek erkeğe benzer...
Bağlanır, kolay alışkanlıklarını terk ede

mez...
Köledir...
Erkeklerle kadınlar birbirlerine 'insan* 

gözüyle bakmadıkça, 'kadınlık' tartışması 
şu haliyle devam eder...

Sanal sitelerde de kadın
Memeligiller-mankengiller- 

menopozgillerden öteye gitmez...
Bu bir kısır döngüdür!...
Kırılması ise bu denli güç olmamalı...
Kadın haklarını kazanma düşünde; 

erkekse yabancılaşma da...
İki cinsten birini suçlamak... Birine iyi 

belge vermek boş!..
Bence ikisi de yıldızlı tülün içinde yer 

almalı...
Ne yazık ki, 
Kadın uyandığında yıldızlar kalm’ıyor!.. 
Masal bitiyor.
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faizi ferde’ İkinci kez sahnelendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

ANAÇEV Tiyatro 
gurubunun oynadığı 
"Kırrhızı Perde" 
isimli oyun yoğun 
talep üzerine 
yeniden 
sahnelendi.

Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
oynanan oyunu 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'de 
konuklarla birlikte 
beğenerek izledi. 
İkinci kez istek 
üzerine sahnelenen 

"Kırmızı Perde" 
isimli oyunun yazarı 
Sinan Koşan.
Komedi ve dram 
olarak 2 perdeden 
oluşan oyunda Altan, 
Zehra, Sinan, Hakan, 
Sevgi ve Selçuk rol 
alıyor.

öğrencilere yönelik 
çeşitli burs imkanı 
yaratan ANAÇEV'in 
katkılarıyla sahnele
nen oyundan elde 
edilen gelirin yine 
öğrencilere yönelik 
harcanacağı 
öğrenildi.

S GÖZÜNÜZ AYDIN!
I\EVU HOLLAAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .’  ■ ""■■™****

UNVER TRRKTOR'den
5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ

KAMPANYALAR 
DEVAM ETMEKTEDİR

GELİN
görüşelim

I

Ek® 'OJ

L___

UNVER TRAKTÖR 
var NEVVHOLLAND TRAKMAK 

OHOLLAN) GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel ; (0.224) 573 27 7.7 
GSM : (0.532) 312 22 39
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Aykentliler Tatilya’yı gezdi

Gemlik Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Spor, Folklor ve 
Gezi Kulübü ile 
Okul Aile Birliği'nin 
organize ettiği, 
İstanbul Picasso 
ve Tatilya gezisi 
gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin 
derslerin dışında 
rahatlamaları için

gerçekleştirilen 
gezide çocuklar 
arkadaşlarıyla 
hoşça vakit 
geçirmenin heye
canıyla gönüllerince 
eğlendiler. 
Derslerden boş 
kalan zamanları 
iyi değerlendiren 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu

yönetimi önümüzde
ki günlerde 
yeni gezilerin 
prognamını yapıyor. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerine 
yönelik 25 Mart'ta 
Uludağ, 19 Mayıs'ta 
da Kapadokya'ya da 
gezi düzenleyecek.

TRAKTÖR LASTİKLERİNDE KAMPANYA!

TRAKTÖR 
LASTİKLERİNİZİ

ŞİMDİ ALIN 
AĞUSTOSTA 

_ _ ÖDEYİN
ÖZKAYA OTOMOTİV

GEMLİK BAYİ
I Körfez Baytaş Sitesi Altı. GEMLİK

I R ELLİ Tel: (0.224) 513 73 93 - Fax: 514 40 44

F

Vaillanf ÖL“ “151 »"■ r ",T;""„ " Hüseyin ulukaya -Cüneytdemirliortakligi 
gemlik ana bayii

A ısıtma, sıcak su ve

4 ÜOtR ®

✓ DOĞALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR

İL ULUKAYA
OOGALGAZ ISI SANAYİ

Tel:513 38 26

7.JE>

✓ 00GALGA2 SOBASI 
✓ TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4 
Tel: (0.224) 513 49 93 

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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İlköğretim okulları Voleybol birinciliği başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Bursa İkinci Küme 
Yıldızlar Voleybol 
birinciliği Gemlik 
Lisesi Spor 
Salonu’nda başladı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
heyeti tarafından 
düzenlenen 
Voleybol İlçe 
birinciliğinde dün 
çekişmeli maçlar 
yaşandı.

Geçtiğimiz yıl 
Bursa İl Birinciliğine 
Gemlik'ten bir 
takım giderken 
bu yıl sayı ikiye 
yükseltildi.
KIZLAR
Dün oynanan 
günün ilk maçında 
kızlarda Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nu 2-1 
yenmeyi başardı.

Özel Aykent İlköğre
tim ilk seti 25-16 
alırken, ikinci seti 
11 Eylül 25-20 aldı. 
Üçüncü seti 15-12 
alan Özel Aykent 
maçtan 2-1 
galip ayrıldı.
İkinci maç 
Cumhuriyet ile 
Şehit Cemal 
arasında izleyenlere 
büyük zevk vereh 
bir karşılaşma oldu. 
İlk seti rakibine 
25-15 veren 
Cumhuriyet 
İlköğretim ikinci 
seti 25-14 ve üçüncü 
seti de 15-7 alarak 
turnuvaya moralle 
başladı.
Günün üçüncü 
maçında ise 
Atatürk ile TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu karşı karşıya 
geldiler.
Gücünü rakibine 
kabul ettiren 
Atatürk İlköğretim 
Okulu maçı 25-12 
ve 25-16 alarak 
maçı 2-0 kazandı. 
ERKEKLER 
Erkeklerde ise 
TŞO Gazi 
İlköğretim Okulu 
ile Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
arasında oynanan 
ve oldukça çekişmeli 
geçen maçın ilk 
setini 25-20 Gazi aldı. 
Çekişmeli geçen 
ikinci seti ise

kent

2-1 kazanmasını 
bildi.
Günün son maçında 
ise güçlü 11 Eylül 
İlköğretim Okulu

takımı Hamidiye 
İlköğretim Okulu’nu 
25-16 ve 25-22'lik 
setlerle 2-0 yendi.

Cumhuriyet 27-25 
almayı başardı.
Son seti 15-6 alan 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu maçı da

ErkeÜer

1İO 

j^öğretirnOkulu Erkekler
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Çanakkale Geçilmez
“Çanakkale 

geçilmez” atalarımız 
böyle dediler.

Yüzbinlerce şehit 
kanında boğuldu 
saldırgan düşman 
denizde, karada.

Bu kahramanlık 
destanını ancak ve 
ancak tarihe yön 
vermiş, tarih yazmış, 
onurlu, başı dik hür 
yaşamış bir ulus 
verirdi.

O ulus, büyük 
Türk ulusudur.

Düşmanın üstün 
silah gücü vardı. 
Türk ulusununda 
korkubilmez yüreği, 
moral gücü ve 
imanı.

Silah da neydi.. 
Allah’a inançla dolu 
o korkubilmez 
yürüdü kan kusan 
silanların üstüne 
cennet bahçesine 
girercesine.

Komutanları 
Albay Mustafa 
Kemal “Ben sîzlere 
taarruzu* değil, 
ölmeyi emrediyo
rum” demişti,

Mu; “Çanakkale geçilmez”

Dinlediler o büyük 
komutanını. Ölüme 
yürüdüler, vuruldu
lar tertemiz ahuların
dan şehit düştüler 
tam ercesine.

Ama tüm 
dünyaya şunu dedi 
ler, şu gerçeği öğret
tiler; “Çanakkale 
geçilmez. Bu vatan 
düşmana teslim 
edilmez” 
Geçirtmediler, teslim 
etmediler.

18 Mart 1915 
günü Çanakkale’nin 
geçilmez kılındığı 
gündür. Türk 
Ulusu’nun büyük 
zafer günüdür.

Her yılın 18 Mart 
günü, savaşta şehit 
düşen kahraman
larımızı, kahraman 
gazilerimizi şükranla 
anıyor, bir görevi 
ifaya çalışıyoruz. 
Türk ulusu var 
oldukça da 
anacağız. Bence bu 
yeterli değil.

Emanetleri aziz 
vatanımızı iyi koru
malı ve yüceltmeli 

yiz. Emanetleri aziz 
vatan bağımsız, hür 
Türkiye Cumhuriyeti 
devletidir.

Yüce Türk devle
tini bölüp, parçala
mak isteyen iç ve 
dış düşmanlara 
karşı uyanık 
olmalıyız.

Bir ulusun temel 
varlık nedeni ve 
vazgeçemeyeceği 
yaşam koşulu, hür 
ve bağımsız olmak
tır.

Silah zoru ile 
Türk ulusunu tariht
en silemeyenler, aziz 
vatanımızı ele 
geçiremeyenler, dost 
kisvesi altında borç
landırıp ekonomimizi 
çökerterek, AB’ye 
girme arzumuza 
karşı, olumsuz şart
lar sürerek Lozan’da 
kabul etmek zorun
da kaldıkları şartları 
ortadan kaldırıp, 
evvelce öne sürdük
leri şartları öne sü 
rerek bizleri teslim 
alacaklarını umuyor
lar.

Görülüyor ki; 
hala birşeyi anlaya
mamışlar. 
Çanakkale’yi 
Kurtuluş Savaşı’nı 
anlamamışlar. Türk’ü 
tanıyamamışlar.

Bir kez daha 
hatırlatalım.

Türk için onursuz 
ve esir yaşamak
tansa, ölmek yeğdir. 
Türk, hür olmuş, 
tarih boyunca hür 
yaşamıştır.

Hiç bir güç ona 
zincir vuramamış, 
esir edememiştir. 
Varlığına göz di - 
kildiğinde kükremiş, 
seller gibi bendini 
aşmış, taşmıştır.

Dost, düşman 
artık anlayın artık bu 
gerçeği...

Allah’ın rahmeti, 
başta Mustafa 
Kemal olmak üzere 
şehitlerimizin üstüne 
olsun!

Ulusumuzun 
güvencesi şerefli, 
ordumuza selam 
olsun!

Gemlik Ülkü Ocakları 
Başkanı Osman Durdu, 
yaptığı açıklamada, 
"Avrupa'nın süper güç
leri arasında sömürge 
elde etme mücadelesi 
olarak başlayan 1. Cihan 
harbi, OsmanlI 
Devletinin de katılımı ile 
bambaşka bir boyut 
kazanmıştır.” dedi.
Durdu, açıklamasını 
şöyle sürdürdü:
“91. Yılını kutlamakla 
büyük bir mutluluk duy
duğumuz Çanakkale 
zaferi, I.Cihan Harbinin 
zaman olarak en kısa, 
askeri ve siyasi 
sonuçları bakımından 
ise en önemli cephesi 
olma.özelliğine sahiptir. 
3 Kasım 1914'de en 
güçlü gemileri ile 
Çanakkale'yi topa tutan 
yedi düvel ile 
Mehmetçiğin durumunu 
Mehmet Akif:
"Şu boğaz harbi nedir? 
Var mı ki dünyada eşi? 
En kesif orduların yük
leniyor dördü beşi, 
Tepeden yol bularak 
geçmek için Marmara'ya, 
Kaç Donanmayla 
sarılmış ufacık bir 
karaya." 
Beyitleri ile bizlere ne

güzelanlatıyor.
Böyle bir ordu karşısın
da kafa, göz, gövde, 
bacak, kol, çene, par
mak, el ve ayağından 
yani canından vazgeçen 
Mehmetçik üstüne yağan 
güllelere çelik tabyaları 
değil göğsünü siper etti. 
Mehmetçiğin göğsüne 
çarpan o gülleler 18 Mart 
1915'te geldiği gibi giden 
düşman ordusunun 
kulağına : "Çanakkale 
Geçilmez" diye 
haykırıyordu.
Namusunu çiğnetmeyip 
bize böyle bir zafer 
hediye eden Asımın nes
lini yeni nesillere öğret
mek Ülkücü Hareket için 
namus borcudur.
"Ey Şehid oğlu Şehid, 
isteme benden makber, 
Sana aguşunu açmış 

duruyor Peygamber. ”

REGAIZ
PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488USD+KDV
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1 Nowox 2
Asus Anakart Amd 3000 64+
Amd 2600 64+ 512 Ram

256 Ram 80 gb Hardisk
17” Monitör 128 Ekran Kartı
40 gb. Hdd Cd VVriter

52X Cd Rom Asus Anakart

378 $ + KDV 580 $ + KDV

FİRMANIZI İNTERNETE TASIVORUZ
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Lions Kulübü

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaati.net 
www.atamerhotel.com 
www.gemsiad.org 
www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com 
www.gemliklions.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

MOR-TEL iie 
Daha çok konuşun 

daha az ödeyin.
Ev telefonlarında % 50’ye varan indirimler 

Yurt dışı görüşmelerde daha da ucuza 
MOR-TEL ile konuşabilirsiniz.

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 25 dk. 4 YTL
ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 65 dk. 10 YTL

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 165 dk. 25 YTL
ULUSLARARASI ARAMALAR 24 dk. 4 YTL

ULUSLARARASI ARAMALAR 60 dk. 10 YTL
ULUSLARARASI ARAMALAR 165 dk. 25 YTL

NOWOX BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No: 14 

Gemlik / BURSA
Tel: (0.224) 512 25 63 

www.gemliknowox.com

^■l

mailto:isim@firmaniz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaati.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com
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SERBEST KÜRSÜ (E) Tarih Öğretmeni

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN ZAFER
Bugün Çanakkale 

Boğazı’nı geçmeye 
çalışan döneminin en 
büyük donanmasının, 
diğer adıyla “Yenilmez 
Armada”nın yenildiği 
gündür. Tam 81 yıl önce, 
tarihin akışını değiştiren 
zaferin, deniz savaşları 
bölümünün kazanıldığı 
büyük gün...

Çanakkale Savaşları iki 
bölümlüdür:

1, Deniz Savaşları 
Bölümü : 2 Ocak 1915 ile 
18 Mart 1915 arası

2. Kara Savaşları 
Bölümü : 25 Nisan 1915 
ile 9 Ocak 1916 arasıdır.

O günün dünyasının en 
ileri teknolojilerine sahip, 
en zengin, dünya deniz
lerine egemen iki 
devletin görkemli donan
malarına karşı kazanılmış 
bir zaferdir. Hem de 
sadecş, ama sadece 
25 şehit, 61. yaralı veri 
lerek kazanılmış bir 
büyük zaferdir.

I. Dünya Savaşı 
öncesinde antlaşmalar 
yapılmıştı. Uzun 
zamandır “Hasta Adam” 
dedikleri OsmanlI toprak
larından en büyük payı 
almayı tasarlayan 
İNGİLTERE; geleneksel 
dostluk şarkıları 
söyfemesıne rağmen 
topraklarımızda gözü 
olan FRANSA; Boğazlar, 
Karadeniz ve Marmara’da 
uzun süredir gözü olan 
RUSYA aralarından 
anlaşarak “Üçlü İtilaf= 
Anlaşma” devletlerini 
oluşturluşlardı.

Öte yanda ürettiği mal
lan satabilecek yeni 
pazaryerleri (sömürgeler) 

&

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

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı1
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta işlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 5141021

arayan, sanayi devrimin! 
gerçekleştikmiş, birliğini 
sağlamış, sıkıntılar 
içinde kıvranan 
ALMANYA vardı. OsmanlI 
Devleti'de iki arada 
kalmış kendine yer arı 
yordu. Üçlü Anlaşma 
Devletleriyle bir olmayı 
önerdi önceleri, reddedil
di. Balkan savaşlarında 
yitirdiğimiz yerleri geri 
almak i stiyorduk.

Yönetimdeki İTTİHAD 
ve TERAKKİ’nin ileri 
gelenleri ALMAN yan- . 
(ısıydılar. Uzun süredir 
Almanya’da bize 
yanaşmış, ekonomik ve 
silah yardımları yapmak
taydı. Yine de Almanlar 
tereddüt içindeydiler. 
Kendilerine yük ola
cağımızı sanıyorlardı. Bir 
taraftan da eğer biz 
savaşa girersek Avrupa 
cephelerindeki yükün bir 
bölümünü ‘sırtımıza 
yükleyerek rahatlayabilir
lerdi.

Savaşın birden patla
ması, Almanya’nın 
Rusya’ya savaş açmasın
dan birgün sonra (2 
Ağustos 1914) OsmanlI 
yönetimi gizlice Almanya 
ile anlaştı. Fakat hemen 
savaşa girmedik, bir süre 
yalnız kalındı.

Almanya'nın Rusya'ya 
savaş açması; Çanakkale 
Boğazı’nın ngiliz ve 
Fransızlar açısından öne
mini arttırmıştı. 
Almanya’yı iki yönden 
sıkıştırmak için Rusya’ya 
yardım gerekiyordu. 
Ayrıca Rus buğdayı ve 
diğer yiyecek maddeleri 
de İngiltere ve Fransa 
için daha da önem

kazanmıştı.
OsmanlIlar savaşın 

başlamasından üç ay 
sonra Almanların ve İtti- 
hat-Terakki’nin daha 
öhce hazırladıkları plana 
göre savaşa girmek 
zorunda kaldılar. İki 
Alman savaş gemisi 
GOBEN (Yavuz ve BRES- 
LAU (Midilli) İngilizlerce 
Akdeniz’de kıstırılmıştu 
Kaçarak boğazdan içeri 
girdiler. Tarafsız oldü- 
muzu bilen İngilizlerce 
Akdeniz’de kıstırılmıştı. 
Kaçarak boğazdan içeri 
girdiler. Tarafsız oldu- 
muzu bilen İngilizler “Ya 
gemileri teslim edin, ya 
da bizde içeri gireriz” 
dediler... Çok zor durum
da kalan Osmanyı yöneti
mi iki geminin satın 
alındığı bildirdiler. İngiliz 
ses çııkartmadılar. Çünkü 
Balkan Savaşları yenil
gisinden sonra 
OsmanlI’nın ısmarladığı 
iki gemiyi parası 
ödendiği halde ver
memişlerdi. .

Goben ve Breslau’ya 
bayrağımız çekildi, isim
leri değiştirildi. Alman 
Amirali Souchori, donan
mamızın başına getirildi. 
Bizi savaşa sokmak 
amacıyla, gizli .bir plan 
gereği boğaza sığınan 
gemiler, askerleri, subay
ları ve komutanları 
Oşmanh askeri yapıldılar.

İstanbul’da demirleyen 
SOUCHON (ŞOŞON) 
PAŞA, 28 Ekim 1914’te 
OsmanlI yönetiminin de 
izniyle bir kaç küçük 
refakat gemisiyle boğaz
dan çıkarak Karadeniz’e 
açıldılar, rusya’nrın

söim
Karadeniz kıyısındaki 
SİVASTOPOL, ODESSA 
ve TEODOSYA liman
larını topa tuttular. 
OsmanlI ister-istemez 
savaşa sokulmuştu. 
Rusya, 4 Kaşım 1915’te 
bize savaş açtı. Kanlı 
savaşın içine böylece 
girmiş olduk....

O sırada İngiltere Deniz 
Bakanı olan VVİNSTON 
CHURCHİL, Rus buğ
dayından yararlanmak, 
dostlan olar Rusya’ya 
yardım ulaştırmak 
düşüncesindeydi. 
Battık Denizi ve Kuzey 
Denizi yolunu Alman 
donanması, denizaltılar! 
ve kötü kış koşulları, 
kesmişti.

CHURCHİL, küçük bir 
zorlamayla boğazdan 
geçilebileceğinden emin
di. Şöyle diyordu : 
“Boğazı en fazla altı saat
te geçeriz” Böyle şu 
yararlar sağlanacaktı.

- OsmanlI toprakları, 
ikiye bölünecek, savaş 
gücü zayıflatacaktı.

- Almanya’dan bize 
gelen her türlü yardım 
kesilecek, bizden 
Almanya’ya giden ham 
maddeler, yiyecek gön- 
derilemeyecekti.

- Boğazların ve İstan
bul’un alınışıyla OsmanlI. 
savaş dışı kalacaktı.

- Henüz savaş 
girmemiş olan 
BULGARİSTAN, 
ROMANYA; 
YUNANİSTAN etkileneck, 
kendi yanlarında yer 
almalarını sağlayacaktı.

- Rusya’dan yardım 
çağrısı alınınca 
Çanakkale Boğazı’nın 
zorlamaya, karar verdiler. 
Dünyanın en güçlü 
donanmaşi harekete 
geçti. Dönemin yüzen 
kaleleri olan İngilizlerin 
ünlü AGAMEMNON, 
İNFEXİBLE, 
İRRERSİSTİBLE, 
ALBİON’u ve gururlu 
QUEEN ELİZABETH; 
Fransızların en güçlü 
zırhlıları olan SUFFREN, 
BOUVET, CHARLA 
MAGNE, GAULOİS ve irili 
ufaklı çok sayıda gemi 
harekete geçti. (2 Ocak 
1915) Büyük toplarıyla 
tabyalarımızı hallaç 
pamuğu gibi attılar. Türk 
topçuları bu cehennemi

100 memurdan 2'sinemaa$ yetiyor
Türkiye'de "her 100 
memurdan sadece 
2'sine aldığı' maaşın 
yettiği" bildirildi. 
Türkiye Kamu-Sen'in 
2005 yılı sosyo
ekonomik verilerine 
ilişkin raporuna göre, 
Türkiye'deki 2 milyon 
460 bin memurdan 
sadece 44 bin 280'i 
aldığı maaşla 
geçinebiliyor.
Memurlardan 1 milyon 
457 bini maaşıyla 
yalnızca zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılaya
bilirken, 959 bin 400'ü 
ihtiyaçlarını karşılaya
bilecek düzeyde ücret 

ateşin altında dev gibi 
zorlıları boğazdan 
geçirmemeye çalışıyor
du.

19 Şubat 1915’te, 25 
Şubat’ta hareket tekrar
landı. Sonuç alamadılar. 
4 Mart’ta tekrar zorladılar 
yine başarılı olamadılar. 
11-12 MART’ta yeniden 
zorladılar, yine başara
madılar.

17 MART 1915 günü 
çatmıştı.. Mayın subayı, 
Çanakkale Boğaz 
Komutanı Cevat Paşa’nın 
yanına giderek;

- Elimizde kala kala 8 
mayınız kaldı. Bu mayın
ları ne yapalım komu
tanım?

-Hiç zaman kay- 
betmeden bu gece 
Karanlık limana, kıyıya 
paralele olarak döşenizi! 
emrini verdi.

Emri alan Yüzbaşı 
Hakkı Bey, NUSRET adlı 
küçücük mayın gemisi ve 
yürekli askerleriyle gece 
karanlığından yararla
narak mayınları döşedi 
ler. 18 MART 1915 sabahı 
BOUVETÜ, OCEAN, 
İRRERSİSTİBLE mayın
lara çarparak battılar... 
Savaş akşama dek 6 saat 
45 dakika sürdü.
Yüzlerce küçük gemi 
batırıldı... Denizin üstü 
yüzlerce batan gemiler
den atlayan, yüzmeye 
çalışan Ingiliz ve Fransız 
askerleriyle doldu. 
Geçemeyeceklerini 
anladılar, gece geri çe 
kildiler.

18 Mart 1915, marurve 
yenilmez armadanın 
püskürtüldüğû, büyük bir 
deniz zaferinin 
kazanıldığı gündür.

Savaş bitti mi? Hayır. 
Denizden geçemeyecek
lerini anlayınca karadan 
zorlamaya karar verdiler. 
Daha sonraki günlerde 
tarihe “Çanakkale Kara 
Savaşları” olarak geçe
cek olan, M. Kemal’in 
destanlaşacağı savaşlar 
başlayacaktır.

25 Nisan’dan itibaren 
GELİBOLU 
YARIMADASI’na çıkart
maya yapılmaya başlanır. 
Bu girişim Anafartalar, 
Conkbayırı, Arıburnu’da 
M. Kemal’in yönettiği 
Mehmetçik’in karşısında 
dalga dalga geriye 

alamıyor.
Aralık ayı itibariyle 
ortalama ücret alan 
bir memurun 755 YTL 
olan maaşının 410 YTL 
31 YKr'si gıdaya, 284 
YTL 1 YKr’si evle ilgili 
harcamalara giderken, 
diğer harcamalar için 
sadece 60 YTL 61
YKr kalıyor.
Memur, aldığı ücretle 
geçinebilmek için 
öncelikle giyim, sağlık, 
eğitim-kültür ve spor 
harcamalarından kışı 
yor. Yüzde 30'u ay 
sonunu kredi kartı ve 
vadeli işlemle, borçla
narak getiren yaklaşık
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püskürtülmelerlyle son 
bulur... Birçok saldırılan 
yapılır daha. Ayrıntılanna 
girmeyecekgim göğüs 
göğüse savaşlardan 
sonra dağılırlar. Sadece 
biir örnekle yetinelim: 7 
Ağustos’da başlayıp, 10 
Ağustos’ta sona eren 
KOCAÇİMEN saldırısında 
20 bin şehit veririz.

Savaşlar 1915 yılı 
Aralık sonlarına dek 
sürer. Binlerce 
şehimidimizin kanlarıyla 
sulanır Çanakkale sırt
ları... Bir adamı geçemez 
ler öteye.. 19-20 Ağustos 
Anafartalar ve Arı burnu 
ceplehelerinden çekerler 
askerlerini. Son asker
lerini de 3-9 Ocak 
1916’da Seddülbahir sırt
larından çekerler.

Dünya tarihini 
değiştiren zafer demiştik 
satırlarımızın başında. 
Neden?

- Dostlarından yardım 
alamayan Rusya içten 
çökmüş, 1917’de Sovyet 
Devrimi gerçekleşmiş, 
Rusya savaştan çe 
kilmiştir.

- M. Kemal, burada ken
dini dünyaya tanıtmıştım 
Bu, daha sonra Kurtuluş 
Savaşı’nın önderi olması
na ortam hazırlamıştır.

- Düşmanın kayıplan 
250 bini aşmıştır. Bizim 
kayıplarımızda hemen 
hemen aynı sayıya 
ulaşmıştır.

- Anadolu’nuun dört 
köşesinden gelen bin
lerce yağız gencimiz 
burada birlikte şehit 
olmuşlar, millet olmanın 
bilincine varmışlardır.

- Özellikle binlerce 
öğrenim çağında 
gencimizi yitirmemize 
neden olmuştur. Bu da 
geleceğin genç beyin
lerin, yetişeceek eleman
larımızın kaybı demektir.

- Bu yenilgilerden 
sorumlu tutulan 
CHURCHİL, Deniz 
Bakanlığı görevinden 
alınmış, İngiliz 
Hükümet’nin düşmesinre 
yol açmıştır.

.. Ve en önemlisi de 
18 MART’ta Türk’ün şeref 
li tarihine altın harfle yeni 
bir sayfa eklenmiştir. “ 
ÇANAKKALE 
GEÇİLEMEZ”
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2.5 milyon memurdan, I 
yüzde 8.1 ’i ikinci bir iş, I 
yüzde 7.3'ü fazla 
mesai yapıyor. Yüzde 
19.4'ü yakınlarından 
yardım alıyor. Bu 
memurların yüzde 
35.20'si ise harcama i 
yapmamaya çalışıyor. 
Türkiye'de kişi başına । 
düşen milli gelirin 5 SI 
bin 29 dolar olduğuna 
dikkat çekilen raporda, 
ancak bu rakamın en 
düşük dereceli bir 
memur için bin 209, 
ortalama maaşa sahip | 
bir memur için ise bin I 
689 dolarda kaldığı 
vurgulanıyor. . J
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Polise ve imama 100 YTL zam
Meclis Genel 
Kurulu'nda görüşülme 
ye başlayan memura 
ek ödeme tasarısında 
3 madde daha kabul 
edildi. Yasayla birlikte 
öğretmenlerin ek ders 
ücreti yükseltildi. 
AB’nin 200 milyon 
Euro’luk fonunu kul
lanmak için kurulacak 
Merkezi Finans ve 
İhale Birimi’nde 
çalışacak personelin, 
maaşlarını 3 yıl AB 
Temsilciliği’nin belir
lemesi planı Meclis’i 
karıştırdı.
TBMM Dışişleri 
Komisyonu’nun 
üyeleri, "onur kırıcı" 
bulup, tasarıyı alt 
komisyona havale etti. 
HÜKÜMETİN, 200 
milyon Euro’luk AB 
fonlarını kullanmak 
üzere oluşturmaya 
çalıştığı "Merkezi 
Finans ve İhale 
Birimi", Meclis’te,. 
"Devletin memuruna 
AB maaşı olur mu?" 
krizine yol açtı. Bu 
kurumun personelinin 
belirlenmesi ve 
maaşının ödemesinde 
3 yıllığına AB 
Temsilciliği’ne 
yetki verildiği de 
ortaya çıkınca, 
TBMM Dışişleri 
Komisyonu’nun AKP

Avustralya 100 bin göçmen alacak
Avustralya 
büyükelçisi, ülkesinin 
bu yıl değişik ülkeler- , 
den 100 bin mühendis, 
hemşire, kuaför ve 
inşaat ustası gibi kali
fiye göçmen işçi ala
cağını açıkladı.
Yalnız bir şart var. 
Avustralya’nın Ankara 
Büyükelçisi Jean 
Dunn, ülkelerinde 
öğrencilere, ABD ve 
Kanada’dan daha 
ucuza ve kaliteli 
üniversite eğitiminin 
verildiğini söyledi. 
Büyükelçi Dunn, 
yaptığı açıklamada, 
Avustralya’daki üniver

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

ve CHP’li üyeleri, 
"onur kırıcı" diyerek 
kabul etmedikleri, 
tasarıyı alt komisyona 
havale ettiler.
TÜRKÇESİ YÖK MU: 
Dışişleri Bakanlığı’nın 
koordinatörlüğünde 
hazırlanan "Finans ve 
İhale Biriminin 
Kuruluşuna İlişkin 
Türkiye Hükümeti ile 
Avrupa Komisyonu 
Arasındaki Mutabakat 
Zaptına 1 No’lu Ekin 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun 
Tasarısına ilk itiraz 
"dili" ve "başlığı" 
konusunda geldi. 
Şadece İngilizcesi . 
olan metne, "Türkçesi 
yok mu" diye itiraz 
edildi, bürokratların 
"yetişmedi" yanıtı 
üzerine, bazı korniş 
yon üyeleri, "Biz 
sömürge devleti 
miyiz" tepkisini gös
terdi. İkinci itiraz ise, 
tasarının başlığında, 
"Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti" yerine 
"Türkiye Hükümeti" 
ifadesinin kullanıl
masına geldi. 
Komisyon üyeleri, 
"Türkiye, Cumhuriyet 
değil mi" tepkisinde 
bulundu.
AB MEVZUATI OLUR 

sitelerde 800’e yakın 
Türk öğrencinin öğre 
nim gördüğünü belirtti 
ABD ve Kanada’da 
yüksek öğrenimin 
maliyetinin yılda yak
laşık 40 bin dolar 
olduğunu ifade eden 
Dunn, bu rakamın 
ülkelerinde 10-15 
bin dolar civarında 
olduğunu bildirdi. 
Avustralya’daki 
üniversitelerde fiyat 
avantajının yanında 
kalitenin de ön plana 
çıktığını, yabancı 
öğrencilerin yoğun 
şekilde tercih ettiği 
ABD ve Kanada’daki

Serbest Kürsü
Yelda BAYKIZ

Gemlik Rotaract Kulübü 
Genel Sekreteri 

e-mail: yeldabykz@yahoo.com

MU: CHP’li Onur 
Öymen, "Fon kul
lanımına ilişkin ihale 
lerde Türkiye’nin milli 
ihale yasası yerine . 
AB ihale sistemi esas 
alınıyor. O zaman 
Türkiye’de iki ihale 
sistemi yürürlükte ola
cak. Bir ihtilaf çıkarsa 
ne olacak? Kurumun 
teşkilat şeması, 
yönetici sayısı ve 
çalıştırılacak perso 
nelde Türkiye’deki AB 
temsilciliğinin onayı 
öngörülüyor. Devlet 
yapılanmasında 
yabancılara bu şekilde 
söz hakkı tanıya
mazsınız. Çalıştırıla
cak sözleşmeli per
sonelin maaşının AB 
fonlarından ödenmesi 
öngörülüyor. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 15-20 
memuru tayin edecek 
parası yûK' fnü." dea'ı. 
Bürokratlar ise 
"AB’nin verdiği pa 
raların tahsisini, per
sonel eksikliğinden 

üniversiteleri arat
madığım bildiren 
Dunn, OEÇD ülkeleri 
arasında yapılan bir 
araştırmada da üniver
sitelerinde öğrenim 
gören yabancı öğrenci 
sayısının diğer 
ülkelere göre hayli 
fazla olduğunun ortaya 
çıktığını belirtti. 
Eğitim ofislerinin son 
2 yıldan beri 
Türkiye’de de çalış
maya başladığını ifade 
eden Dunn, 
"Avustralya’daki Türk 
nüfusunun yoğunluğu, 
ülkedeki huzur ortamı, 
fiyat ve kalitenin 
yanında üniversite ter
cihini yurtdışından 
yana kullanan öğren- 
çiler için de önemli bir 
avantaj" diye konuştu. 
GÖÇMEN KABULÜ 
Dunn, bu yıl değişik 

ülkelerden 100 bin 
maden mühendisi, 

yetiştiremiyoruz. 
Kadromuz yok. Diğer 
kurumlardan istiyoruz, 
kıskanç davranıp ver
miyorlar. Onun için, 
çalıştıracağımız 
sözleşmeli personelin 
maaşını AB’nin bize 
verdiği bir miktar var, 
oradan ödeyeceğiz" 
savunmasını getirdi. 
DOĞRU DÜRÜST 
HAZIRLAYIN: 
Komisyon üyelerinden 
bürokratlara, 
"Türkiye’nin yetişmiş 
yüzlerce insanı var. 
Devlet kuruluşlarından 
toplama adam isteye
ceğinize onları alın" 
uyarışı geldi. CHP’liler, 
"Önce doğru dürüst 
bir metin hazırlayıp 
getirsinler" diyerek 
tasarının Dışişleri’ne 
iade edilmesini istedi 
ler, ancak AKP’lilerin 
oyıarıyıa tasarı, AKPTi 
Ramazan Toprak \ 
başkanlığında oluştu
rulan alt komisyona 
havale edildi.

hemşire, kuaför ve 
inşaat ustası gibi kali
fiye göçmen işçi talep
lerinin olacağını, göç
menlerde kalifiye 
olmanın yanında 
İngilizce bilmelerinin 
zorunlu olduğunu da 
kaydetti.
Dunn, bu konuda 
ayrıntılı bilginin inter
nette oluşturdukları 
"www.immi.gov.au" 
adlı siteden 
edinilebileceğini ifade 
etti. Avustralya’da kişi 
başına düşen milli 
gelirin yaklaşık 35 bin 
dolar civarında ve 
yaşam düzeyinin de 
oldukça yüksek boyut
larda olduğuna dikkati 
çeken Dunn, "Avustral 
ya’da azımsanmayacak 
kadar Türk toplumu 
bulunu yor. Bunların 
da yaşam düzeyleri 
yüksek standartlarda 
yaşıyorlar” dedi.

ÇANAKKALE’Yİ ANIŞ,
Bugün tüm Türkiye olarak Çanakkale 

şehitlerini 91. yılında saygıyla ve 
dualarımızla anıyoruz. Çanakkale savaşı; 
ülkelerinden koparılıp savaş gemilerine 
bindirilerek nereye bile gittiğini bilmeyen 
düşman askerleriyle(anzak) savaşan, 
ancak düşmanın yaralandığı ve muhtaç 
olduğu durumlarda yardımını hiç esirge
meyen mehmetçiğin kanının son 
damlasını akıttığı en önemli türk 
savaşları'ndandır. Dünyanın en kanlı 
çarpışmalarından bir tanesine sahne olan 
18 Mart 1915 günü, türk askerinin mustafa 
kemal atatürk'ün önderliğinde vatanı 
savunması tüm dünya milletlerinin gıptay
la baktığı tarihi bir olaydır. İşte aşağıda 
size sunacağım anı metni buna en önemli 
örnek teşkil etmektedir.

MEHMETÇİĞE DERİN SAYGI 
25 Nisan 1915 günü Conkbayırı'nda 

türkler ve birleşik kuvvetler arasında 
korkunç siper savaşları oluyordu. Siperler 
arasında 8-10 metre mesafe vardı. Süngü 
hücumundan sonra savaşa ara verildi. 
Askerler siperlerine geri çekildi. Yaralılar 
ve ölüler toplanıyor, iki siper arasında 
açıkta, ağır yaralı ve bir bacağı kopmak 
üzere olan İngiliz yüzbaşısı avazı çıktığı 
kadar bağırıyor. aâhynr;"kjı«la»?.n 
Diye yalvarıyordu. Ancak hiçbir siperden 
kimse çıkıp yardım edemiyor. Çünkü en 
küçük kıpırdamada yüzlerce kurşun yağı 
yordu.

Bu sırada akıl almaz bir olay oldu. Ürk 
siperlerinden beyaz bir mendil sallandı. 
Arkasından aslan yapılı birtürk neferi, 
silahsız siperden çıktı. Hepimiz donup 
kaldık. Kirnşe nefes almıyor, ona bakıyor
duk. Asker, yaralı İngiliz subayını okşar 
gibi yerden kucakladı, kolunu omzuna attı 
ve bizim siperlere doğru yürümeye 
başladı.

Yaralıyı usulca yere bırakıp, geldiği gibi 
kendi siperlerine döndü.

Teşekkür bile edemedik. Savaş alan
larında günlerce, bu kahraman türk 
askerinin cesareti, güzelliği ve insan 
sevgisi konuşuldu.

Dünyanın en yürekli ve kahraman 
askeri Mehmetçiğe derin sevgi ve 
saygılar..."

Avustralya Genel Valisi Cosey

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
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Türk vatandaşı televizyonda neler izliyor?
Hafta içinde ve hafta 
sonunda en çok tele
vizyon izleyenlerin ev 
kadınları olduğu 
belirlendi.
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) 
tarafından yapılan 
"Televizyon İzleme 
Eğilimleri 
Araştırmasında 
izleme düzeyinin, 
izleyicilerin mesleğine 
göre belirgin farklılık
lar gösterdiği ortaya 
çıktı. Buna göre hafta 
içinde (yüzde 5.75) ve 
hafta sonunda (yüzde 
5.90) en çok televiz 
yon izleyenler ev 
kadınları oldu.
"Televizyon İzleme 
Eğilimleri 
Araştırması"nın 
sonuçlarına göre, 
hafta içi ortalama 5.09, 
hafta sonu ise 5.15 
saat televizyon izleniy
or. Hafta içi günlerde 
10 saat ve daha fazla 
televizyon izleyenlerin 
oranı yüzde 18.7 
olurken, hafta sonun
da bu rakam yüzde 
14.8'e düştü.
Araştırma sonucunda, 
hafta içi ve hafta sonu 

ortalama televizyon 
izleme düzeyinin, 
izleyicilerin yaşadığı 
coğrafi bölgelere göre 
belirgin farklılıklar 
gösterdiği tespit edil
di. Buna göre, hafta içi 
ve sonunda en çok 
televizyon izleyenler İç 
Anadolu Bölgesi, en 
az televizyon izleyen
ler ise Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde yaşayan
lar oldu. Televizyon 
izleme düzeyi izleyici
lerin mesleğine göre 
de belirgin farklılıklar 
gösteriyor. Hafta 
içinde (yüzde 5.75) ve 
hafta sonunda (yüzde 
5.90) en çok televiz 
yon izleyenler ev 
kadınları oldu. Buna 
karşılık, lise ve üniver
site öğrencileri, pro
fesyonel serbest 
meslek erbabı, 
memurlar, üst ve Orta 
düzey yöneticiler ile 
şirket sahibi veya 
ortağı olanların ortala
ma televizyon izleme 
düzeyinin hafta içi 
3.85 ile 4.41, hafta 
sonu ise 3.38 ile 4.77 
saat arasında değiştiği 
görüldü. Öte yandan,

en çok televizyon 
izleyenler, 5.34 saat ile 
1000 ile 1500 YTL 
arasında geliri olanlar 
oldu.
Araştırma sonucuna 
göre, saat 09.00'dan 
21.00'e kadar televiz 
yon izleyenler arasın
da evli olanların oranı 
bekar Olanların oranın
dan yüksek, 21.00'den 
06.00'ya kadar ise tele
vizyon izleyenler 
arasında bekar olan
ların oranı, evli olan
lara kıyasla daha yük
sek çıktı.
Yerli diziler, kadın, 
eğlence-güldürü-talk 
şov, magazin, Türk 
pop müziği,,sır, evlilik 
yarışmaları, yarış
malar, müzik program

ları ve Türk filmlerini 
kadınlar, erkeklere 
kıyasla daha çök 
izli yor. Buna karşılık, 
yabancı sinema, 
haber ve ekonomi 
programları, belge
seller, açık oturum 
ve tartışma 
programlarına 
erkekler daha, 
fazla ilgi gösteriyor. 
Araştırma, izleyicilerin 
güven düzeyi, hangi 
prog ramı istedikleri 
ve hangi programlar
dan rahatsız olduk
larını ortaya çıkardı. 
Buna göre, kadınlar, 
erkeklere kıyasla 
gazeteye, erkekler 
ise kadınlara kıyasla 
internete daha çok 
güveniyor.
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Ölümlerin yüzde 45’i kalpten Prostat kanserine
Türkiye'de, hastalıklar
dan kaynaklanan 
ölümlerin yüzde 45'ine 
kalp ve damar 
hastalıklarının sebep 
olduğuna dikkat çeken 
uzmanlar, ülkede her 
3 kişiden birinin 
koroner kalp hastası 
olduğunu belirtti. 
Balıkesir'in Bandırma 
İlçesi'nde düzenlenen 
hipertansiyon, kalp ve 
damar hastalıkları 
konulu konferansta 
konuşan Bursa Uludağ 
Üniversitesi Kalp ve 
Damar Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr/Akın 
Serdar, kalp ve damar 
hastalıklarının 
günümüz modern 
toplumlarını tehdit 
eden en sık görülen 
hastalık olduğunu 
söyledi. Gelişmiş 
toplumlarda hastalık
tan ölenlerin yüzde 
45'inin kalp ve damar 
hastalıklarından dolayı 
hayatlarını kaybettiğini 
belirten Serdar, 
Türkiye'de her 3 kişi
den birinin koroner 
kalp hastası olduğuna 
dikkat çekti. Kalp 
hastalıklarının erkek
lerde 45 yaş, kadınlar
da ise 65 yaşın 
üzerinde daha riskli 
olduğunu ifade eden 
Serdar, kalp hastalık
larında riski arttıran 
faktörleri şöyle anlattı: 
"Yaş faktörü, 
hastalığın en büyük 
risk unsurlarındandır. 
Kadınlarda 65, erkek

lerde ise 45 yaşın 
üzerindekilerde risk 
artar. Kalp hastalıkları 
erkeklerde kadınlara 
göre daha sık 
görülmektedir. İkinci 
risk faktörü genetik 
unsurlardır. Eğer anne, 
baba, kardeş gibi 
birinci dereceden akra
balarda kalp hastalığı 
öîan ani ölüm, felç 
geçiren varsa o kişide 
de risk artar ve mutla
ka düzenli olarak 
kontrol altında olması 
gerekir. Şeker 
hastalığı, yüksek 
kolesterol, yüksek tan
siyon olan kişilerde de 
risk fazladır. Aşırı kilo, 
hareketsizlik, stres, 
sigara ve alkol kul
lanımı da kalp ve 
damar hastalıklarında 
riski arttıran faktör
lerdir. Gelişmiş ülke 
lerde hastalıktan kay
naklanan ölümler en 
fazla kalp ve damar 
hastalıklarından 
meydana geliyor. 
Ani ölümlerin yüzde 
9O'ı kalp ve damar 
hastalıklarından 
kaynaklanıyor. Bu 

hastalıklar sadece 
bizim değil bütün 
dünyanın meselesidir." 
Türkiye'de yaklaşık 15 
milyon kişinin hiper
tansiyon hastası 
olduğunu vurgulayan 
Serdar, "Türkiye'de 
yapılan sağlık araştır
malarında her 3 kişi- 
den birinde hipertan
siyon hâstâlîigı olduğu 
ortaya çıktı. Bunun 
yanında hipertansiyon 
hastası her 3 kişiden 
ikisi hastalığının 
farkında değil. Bu 
durum hastalık kontrol 
altında tutulmadığı için 
büyük ölüm riskidir. 
ABD'de nüfusun yüzde 
29'u, Avrupa'da yüzde 
44'ü,?Türkiye'de ise 
yüzde 31.8'i hipertan
siyon hastası.
Tansiyon hastaları 
mutlaka düzenli olarak 
kontrol altında 
olmalıdır. Ancak her 
5 hastadan dördünde 
kan basıncı kontrolü 
yeterli değil.. Her 3 
tansiyon hastasından 
birinde ise geç tanı ve 
yetersiz tedavi söz 
konusu" dedi.

karşı kırmızı biber
ABD'li araştırmacılar, kırmızı biberin içinde etkin olarak bulunan 

ve acılığını veren bir maddenin, prostat kanseri hücrelerinin 
'intiharına" neden olduğunu ortaya çıkardılar.

Los Angeles'taki 
Cedars-Sinai 
Hastanesi Kanser 
Enstitüsü ve 
C/.>-?erıTn Üıvı; . .^-.^ 
si'nde yapılan araştır
maya göre, acı kırmızı 
biberde yoğun olarak 
bulunan alkaloid 
madde "kapsâisin", 
kanserli prostat 
hücrelerine enjekte 
edildiğinde, bunların 
parçalanarak yok 
olmalarını sağlıyor. 
Araştırmada, 
laboratuvar farelerine 
nakledilen kanşerli 
insan prostat 
hücrelerinin yüzde 
80'inin "kapsaisin" 
karşısında imha 
oldukları ortaya çıktı. 
Sonuçları "Cancer 
Research" (Kanser 
Araştırması) der
gisinde de yayım
lanan araştırmaya 
katılan bilim

adamlarından Sören 
Lehmann, kap- 
saisinin, insanlarda 
kanserli prostat hücre 
kültürleri üzerinde, 
yayılmayı önleyen 
güçlü bir etkisi bulun
duğunu söyledi. 
ABD'nin New Jersey 

eyaletindeki Rutgers 
Üniversitesi'nde 
yapılan bir başka 
araştırmada da 
kimyonun, prostat 
kanserini önleyici etk
isi olabileceği belir

lenmişti. Araştırma 
sonücunda, körinin 
içinde etkin biçimde 
bulunan kimyonun, 
tek bd>ıud veya özel
ikle karnabahar, 
kdididiıana, brokolî, 
brüksel lahanası, 
lahana, suteresi ve 
şalgam gibi sebzelerle 
birlikte pişirildiğinde 
prostat kanserinin 
tedavisi ve önlenmesi 
için potansiyel bir 
etkisi olabileceği 
bildirilmişti.

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 13 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 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
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 514 35 50

AKCAN PETROL 51310 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
18 MART 2006 CUMARTESİ 

MELİS ECZANESİ 
19 MART 2006 PAZAR 

SAĞLIK ECZANESİ

i
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2388

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

İstiklal Cad. Bora Sök. 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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Git gel Bursa-lstanbııl 75 dakika
Güzelyalı Hızlı Feribot İskelesi’nin temeli yarın atılıyor. Yapılacak olan 

temel atma törenine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da katılacak.
İskelenin yapımının yıl sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.

Google yenilik 
için yatırım 

yapacak
Bursa-İstanbul 
arasını 75 dakikaya 
düşürecek 
“Güzelyah-Yenikapı 
Hızlı Feribot Projesi” 
çerçevesinde, 
19 Mart Pazar günü, 
Güzelyalı Hızlı 
Feribot İskelesi’nin 
temeli atılacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, temel 
atma törenine, 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım ve 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş da 
katılacak.
İnşaatını Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
üstlendiği 53 dönüm 
üzerine kurulacak 
iskele bünyesinde, 
370 metrelik rıhtım, 
10 metre 
genişliğinde ve 90

metre uzunluğunda 
iskele, bin 380 
metrekarelik termi
nal binası, 150 metre 
uzunluğunda dal
gakıran, 560 
metrekarelik ikmâl 
binası ve 200 araçlık 
otopark bulunacak. 

400 yolcu kapasiteli 
terminal binasının 
içerisinde ise bek
leme salonu, 
kafeterya, satış 
üniteleri, bilet 
gişeleri, güvenlik 
odası, ofisler ve VIP 
salonu yer alacak.

İskelenin yapımı yıl 
sonuna kadar 
tamamlanacak ve 
İDO'nun 2 adet ara
balı hızlı feribotunun 
seferlere başla
masıyla Bursa-İstan- 
bul arası 75 
dakikaya düşecek.

İnternetin arama devi 
Amerikan Google şir
keti, büyümesinin

taşınmazlarına ve 
altyapısına yatırım
larının 2005'e oranla

rölantide olduğunu 
bildirmesine karşın, 
2006'da yeniliklerin 
yanı sıra Microsoft ve 
Yahoo! ile rekabetine 
devam edebilmek için 
"önemli yatırımlar" 
öngördüğünü açık
ladı.
Google şirketi, 
Amerikan Borsalar 
Yönetimi'ne (SEC) 
gönderdiği faaliyet 
raporunda, özellikle 
server ağının 
genişletilmesi için bil
işim sektörünün

2006'da önemli 
ölçüde artabileceğini 
bildirdi.
2004'te 319 milyon 
dolar olan yatırım 
miktarının 2005’te 
838,2 milyon dolara 
ulaştığım anımsatan 
Google, 2006 yatırım- 
larınınsa taşınmazlar
la ekipmanlardan 
yararlanabilme ve 
bunların fiyatlarına 
bağlı olarak dalgalan
ma riski taşıdığını 
belirtti.

20

TELEKOM’DA DEVRİM!
İLETİŞİM ARTIK 

DAHA KOLAY 
DAHA EKONOMİK

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ÖDEII

Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde
Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 

üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!

SUPfRONLIN£
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ ■ İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)



‘Gemlik Körfez* internette www.gemllkkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Çanakkale Zaferi kutlandı
Çanakkale Zaferi’nin 91. yıldönümü nedeniyle yurt genelinde ve ilçemizde de törenler düzenlendi. İlçemizdeki törenler, Cumartesi günü
Atatürk Anıtı’nda ve Şehitler Mezarlığı’nda yapıldı. Şehit aileleri ve protokol, şehitlere çiçek koyarak, birkez daha andılar. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 3 bin belediyenin İller 
Bankası’na borcu var
Türkiye'deki 3 bin 225 belediyeden 
yaklaşık 3 bininin İller Bankası’na 
2 milyar 685 milyon YTL 
borcunun bulunduğu bildirildi. 
İller Bankası İkrazlar ve Bankacılık 
Daire Başkanı Mahmut Bilgen, 
belediyelerin daha çok sosyal pro
jeler için kredi talebinde bulunduk
larını söyledi. Haberi sayfa 8’de

Gemlik Rotaract Kulübü’nün toplantısında Çanakkale Savaşı anlatıldı.

“Tiyatro köye gitmeli”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Baharı yaşamak..
Bu yıl sert bir kış yaşadık.
Buna karşın soğukları geride bırakıp, baharın 

ılık sıcaklığını içimizde hissetmeye başladık.
Dün, evimin bahçesindeki ağaçları bir bir 

inceledim. Baharın müjdecisi tomurcukların 
fışkırarak yaprağa ve çiçeğe dönüştüğünü 
gördüm.

Kış soğuklarında kuruduğunu sandığım bazı 
çiçeklerin ise şimdiden açması, doğanın 
uyandığını gösteriyor.

Zeytinliklerde hummalı bir çalışma var..
Üreticiler budamayı ve kış mücadelesini 

sürdürmeyi devam ediyor.
Bu değişimin etkisini bedenimde de hissedi 

yorum.
Baharın gelmesi, içime sevinç serpintileri 

fışkırtıyor.
Türklerde Bahar Bayramı (Nevruz) görkemli 

törenlerle kutlanır.
Bizde Nevruz geldiğinde baharı, bayram gibi 

kutlama yerine, PKK gösterisine dönüştürüyor
lar.

Dün Tv.lerde bazı yörelerdeki Nevruz kutla
malarını izlerken, ülkesine ve kendilerine ihanet 
edenlere bakarak acıdım.

Ortadoğu coğrafyasında yaşananları izli 
yoruz. işte yanıbaşımızda Irak..

Ortak düşman Amerika ve İngiltere değilmiş 
gibi birbirlerini yok ediyorlar.

Bu oyunlar Türkiye üzerinde de oynanıyor.
Onlardan farkımız köklü devlet yapımız.
Baharı seviyorum.
Bahar sevgi, bahar güzellik ve yenilik 

müjdeliyor.
Siz de fark ediyor musunuz?

Gemlik Rotaract Kulübü üyeleri, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sanatçısı 
Belgin Bilgin Gümüşkaya, Gemliklilerin tiyatroya ilgisizliğinden üzüntü duyduğunu 
belirterek, Rotaract Kulubü ile tiyatroyu köylere götürebileceklerini söyledi.
Gemlik Rotaract Kulübü’nün 
haftalık toplantısının konukları 
Tiyatro Sanatçısı Belgin Bilgin 
Gümüşkaya ile Emekli Tarih 
Öğretmeni Mahmut Aydoğdu, 
eski ADD Gemlik Şubesi Başkanı 
Hacı Önal idi. Aydoğdu ve Önal 
gençlere Çanakkale Zaferi’ni 
anlatırken, Gümüşkaya ise 
Gemliklilerin sanat ve kültür 
olaylarına ilgisizliğinden yakındı.

Haberi sayfa 3’de

MHP İlçe kongresinde tek liste ile gidilen seçimlerde 
Mehmet Kayaoğlu, yeniden başkanlığa seçildi '

Kayaoğlu 
güven tazeledi

MHP’nin cumartesi günü yapılan ilçe kong 
resindeki seçimlerde 328 delege oy kul
landı. Tek liste ile gidilen seçimlerde 
Mehmet Kayaoğlu ve yönetimi güven 
tazeledi. Kayaoğlu, konuşmasında, 
AKP hükümetini eleştirdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2’de

Gemlikspor fırsatı kaçırdı
Birinci Amatör küme 4. Gurup lideri 
Gemlikspor, kendi sahasında oynadığı 
maçta yakaladığı fırsatı değerlendire 
meyerek, Emniyetspor’a 5-3 yenildi.

Haberi sayfa 7’de

Umurspor: I Arabayatağı: 5
Birinci Amatör küme birinci gurupta 
şampiyonluk mücadelesi veren 
Umurspor, Arabayatağı karşısında 
aldığı 5-1'lik yenilgiyle alt sıralara indi. 
ıı Haberi sayfa 7’de

Öz Karadenizspor sezonu açtı
Bu yıl ilk kez Bursa İkinci Amatör 
kümede mücadele verecek olan Öz
Karadenizspor takımı sezonu açtı.'.
Açılışta kurban kesildi, dualar okundu.

Haberi sayfa 12'de

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP İlçe kongresinde tek liste ile gidilen seçimlerde Mehmet Kayaoğlu, yeniden başkanlığa seçildi

Kayaoğlu güven tazeledi
Herkes işine baksın...

Asker üzerinden siyaset yapmak..
Bugüne dek kimseyi geleceğe taşımamış.. 
İkbal sağlamamış..
Hep tersine tepmiş..
Özellikle dinsel motiflilerce ve tarihsel 

sıfatlılarda denenmiş hep askeri siyasete 
bulaştırmak.

Ama asker -bazıları hariç- ilgi duymamış 
böyle safsatalara..

Elinin tersiyle hep itmiş..
Olmadı tankıyla topuyla balans ayarları 

yapmış..
Çünkü askerin geçmişi askeri ye sivil 

başarılarla dolu..
O savaşlar kazanmış..
Cumhuriyeti kurmuş...
Laikliğin bekçisi olmuş..
Ülke kalkınması için ciddi destekler 

sağlamış..
Eğitim seferberliğinde ön sıralarda yer 

almış..
Doğayı korumuş..
Felaketlerde halkının yanında olmuş..
Onun için bırakınız askerle uğraşmayı..
İşinize bakın..
Geçenlerde Ali Sirmen yazmıştı 

Cumhuriyette..
Askeri darbeleri hazırlayan süreçte 

siviller de asgari askerler kadar sorumlu..
Bana göre de askeri darbelerin önünde 

hep siviller var.
s Asker çok mu meraklı kışlasından çık- 

I maya..
Ne var ki koşullar onları zorluyor..
Kuşkusuz kimse ne 12 Eylül’ü,ne 12 Mart’ı 

savunamaz..
Onların özellikle demokratik yaşama 

verdikleri zararın ölçüsünü ölçebilecek tartı 
gereci yok.

Ancak..
Kan denizinin ortasında boğulan 

Türkiye’yi de binlerinin kurtarması gerekiyor
du..

Siviller olamayacağına göre bu görev 
doğal olarak askerlere düşüyordu..

Onlar da üzerine düşeni gereğinden 
fazlasıyla yaptılar..

Sadece ülkeyi boğulmaktan kurtarmakla 
almadılar..

Belki de zorunlu olarak özgürlükleri de 
sınırladılar.

Evet özgürlükleri de sınırladılar.
Farklı bir davranışı beklemenin de anlamı 

yoktu..
Kardeş kardeşi vuruyordu.
Her gün onlarca ocağa terörün ateşi 

düşüyordu.
Yurttaş elini avucunu yüreğini askere 

açmış ilgi bekliyordu.. Yardım bekliyordu..
Yurdunun bağrından çıkmış askerin 

yürekleri yakan bu duruma kayıtsız kalması 
olanaksızdı.. Çünkü rejim de tehlikeye giriy
ordu.

O da gereğini yaptı.. Geçenlerde Kenan 
Evren’in Muğla Üniversitesinde söyledikleri 
medyanın dilinde pelesenk oldu.

Aslında her dönemi kendi koşullarında 
değerlendirmek gerekmez mi? Dünü 
yargılarken, nedenleri ve sonuçları da ortaya 
koymakta yarar yok mu? Yansız değil ama 
yalın bir gözle bakıldığında her “darbe”de 
askerin girişimi ilk anda çok anlamlı..

Sonrasında ne yazık ki siviller de işin 
içine girince iş endazesinden kayıyor,.

Amaçla icraat çelişiyor..
O halde yazar yazarlığını yapacak..

Politikacı ülkenin geleceğini 
kurgulayacak.Asker de savunma işlevini 
yerine getirecek.

Görevler birbirine karıştığında olanlar 
kimseyi mutlu etmiyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Olağan MHP Gemlik 
İlçe kongresinde 
seçimlere tek liste ile 
gidilirken, eski 
başkan Mehmet 
Kayaoğlu başkanlığa 
yeniden seçildi. 
Belediye Düğün 
Salopu’nda yapılan 
kongrede 413 
delegenin 328'i^i 
oy kullandı.* A 
Sanayi ve Ticaret eski 
Bakanı Ahmet Kenan 
Tanrıkulu'nun divan 
başkanlığını yaptığı 
kongrede katipliklere 
Musa Sipahioğlu, 
Recep Taşçı ve 
Dinçer yeni getirildi. 
MHP MKYK üyesi 
İsmet Büyükataman, 
eski Bursa 
Milletvekilleri Burhan 
Orhan ve Orhan Şen, 
İl Başkanı Necati 
Özensoy, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'la birlikte 
siyasi parti temsilci
leri ve sivil toplum 
örgütü temsilcilerinin

katıldığı kongrenin 
açış konuşmasını 
yapan Mehmet 
Kayaoğlu, Gemlik'te 
belediye hizmetlerinin 
gerekli şekilde yapıla
madığını söyledi. 
Kayaoğlu, başta 
Yeni Çarşı esnafı 
olmak üzere Gemlik'in 
iki dönemdir mağdur 
olduğunu belirterek, 
"Terminal başta 
olmak üzere Gemlik 
halkı iki dönemdir 
sıkıptı yaşıyor.
Vatandaşlarımız 
belediye hizmet

lerinden mahrum 
bırakıldılar.
Büyükşehir'e 
haraç vereceğiz 
dediğimizde karşı 
çıkıldı ancak su ücret
lerine gelen zam 
bizim haklı olduğu
muzu gösterdi. AKP 
Amerika'ya şirin 
gözükmek için Cargil'i 
Büyükşehir sınırlarına 
aldı. Gemlik'in bir 
gecede Büyükşehir'e 
dahil edilmesinde 
Faruk Çelik‘in rolü 
büyük oldu. AKP'nin 
yapmadığı hizmetler

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

Gemlikli vatan
daşlarımızı her 
geçen gün mağdur 
ediyor" dedi. 
Kayaoğlu, AKP 
hükümetini başarı 
sizliği nedeniyle 
eleştirirken, 
"Türkiye'de Kürt 
sorunu yoktur, aksine 
PKK sorunu ve 
bölücülük sorunu 
vardır” diye konuştu. 
Çanakkale Zaferi 
nedeniyle sinevizyon 
gösterisinin de 
yapıldığı kongrede, 
Çalışma ve Faaliyet 
raporları okunarak 
üyeler tarafından 
kabul edildi. 
Seçimlerde Mehmet 
Kayaoğlu yeniden 
başkanlığa seçilirken, 
yönetim kuruluna 
Mehmet Çelik, 
Alpaslan İnan, 
Ümit Yılmaz, Suat 
Laçinok, Selahattin 
Terzi, Ömer 
Kahraman, Zeki 
Boylu, Remzi Solmaz, 
Recep Çelik, Ercihan 
Yavuz, Necdet 
Özer, Mustafa Uslu 
seçildiler.

MAKİNA BAKIM DEPARTMANINA
2 Yıllık M YO veya Teknik Lise Mezunu 
İş tecrübesi olan
Askerliğini yapmış

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ELEKTRİKÇİ 
SOĞUTMACI

MAKİNE TEKNİKERİ ALINACAKTIR.
Adayların fotoğraflı başvuru cv’lerini 
0.224 587 78 25 numaralı faxa veya 

namsalgida@superonline.com internet ' 
adresine göndermeleri rica olunur. J 
Fax veya e-mail gönderemeyenler i 

0.224 587 78 20 numaralı telefondan ran- 
devü alabilirler. Başvurular gizli kalacaktır.

mailto:namsalgida@superonline.com
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Gemlik Rotaract Kulübü-nün toplantısında Çanakkale Savaşı anlatıldı.

“Tiyatro köye gitmeli” Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM

Gemlik Rotaract Kulübü üyeleri, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sanatçısı 
Belgin Bilgin Gümüşkaya, Gemliklilerin tiyatroya ilgisizliğinden üzüntü duyduğunu 
belirterek, Rotaract Kulubü ile tiyatroyu köylere götürebileceklerini söyledi.
Elif ESMEN

Gemlik Rotaract 
Kulübü tiyatroyu 
köylere taşıma 
çalışması başlattı. 
Atamer Tesisleri’nde 
haftalık toplantısını 
yapan Rotaract 
Kulübü Gemlik 
Rotary Kulübü 
Başkanı Peyami 
Çağlar'ın yanı sıra 
18 Mart Çanakkale 
Zaferi nedeniyle 
konuşmacı olarak 
Bursa Ahmet 
Vefik Paşa Devlet 
Tiyatrosu Sanatçısı 
Belgin Bilgin 
Gümüşkaya ile 
Emekli Tarih Öğret
meni Mahmut Aydoğ 
du ve Gemlik ADD 
eski Başkanı Hacı 
Önal'ı konuk etti. 
Rotaract Kulüp 
Başkanı Anıl Zana 
yaptığı açılış 
konuşmasında 
18 Mart Çanakkale 
Zaferi nedeniyle 
davet ettikleri 
konuşmacılara 
katıldıkları için 
teşekkür etti. 
TİYATRO KÖYE 
GİDECEK 
Konuşmacılardan

tiyatro sanatçısı 
Belgin Bilgin 
Gümüşkaya 
Gemlik’teki tiyatroya 
olan ilgisizlikten 
üzüntü duyduğunu 
belirterek, yapacağı 
çalışmalar için 
destek istedi. 
Gümüşkaya,
"Pek çok okulda tiyat 
ro çalışmaları yapı 
yoruz. Öğrencilerin ti 
yatroya olan ilgileri 
çok büyük. İl ve ilçe 
lerde yaptığımız

etkinlikler beğeni 
topluyor. Ben 
Gemlikliyim, aynı 
ilgiyi Gemlikte göre 
miyorum. Neden kültü 
rel açıdan bir şeyler 
yaparak adımızı duyur 
mu yoruz? Sanatçılık 
hayatımda büyük 
hayallerimden biri 
olan tiyatroyu köy 
lere taşıma projesini 
başlatabiliriz.
Köylerde yapaca 
ğımız etkinliklerle 
tiyatronun izlenerek

sevilmesini 
istiyorum" 
şeklinde konuştu.
18 Mart Çanakkale 
Zaferi ile ilgili 
konuşmacı olarak 
davet edilen emekli 
Tarih Öğretmeni 
Mahmut Aydoğdu 
ile ADD Gemlik eski 
Şube Başkanı Hacı 
Önal'da konuklara 
Atatürk ve Çanakkale 
Zaferi hakkında 
aydınlatıcı bilgi 
verdiler.

Şirin Plaza’daki 
baca yangını 

korkuttu

»3İ

Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik'in çok katlı 
binalarından biri 
olan Şirin Plaza 
binasında çıkan 
baca yangını, 
apartmanda bulu
nanlara korkulu 
anlar yaşattı. 
Dün saat 15.45 
sıralarında Şirin 
Plaza binasının çatı 
kısmında duman ve 
alev gören vatan
daşlar durumu

itfaiyeye 
haber verdi.
Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
binada elektriklerin 
de kesik olması 
nedeniyle 
çatıya çıkmakta 
zorlandılar.
Uzun hortumlarını 
merdivenlerden 
çatıya çıkaran 
itfaiye ekipleri 
bacada başlayan 
yangını kısa sürede 
söndürdüler.

Halkın trilyonları gitti!...
Cumhurbaşkanı “kişiye özel” çıkarılan 

“Erbakan” yasasını veto etti...
Tabiidir ki doğru olanı yaptı...(Allah razı 

olsun)
Dünyanın neresinde, hangi demokraside, 

hangi hukuk devletinde “kişiye özel” yasa 
çıkarılır?

Bunu vicdanınıza, o kapalı gözlerinizi açarak 
sorun ey Erbakan taraftarları....

Erbakan 80 yaşını aşmış, cezaevinde yat
ması hoş olmazmış...

Bu istenmez, bende istemem.
Kimsenin cezaevinde yatmasını arzulamam..
Savcının iddianamesinde belirtildiği üzere, 

bu milletin vergilerinden kesilerek Türkiye’ye 
hizmet etmesi için yasa gereği siyasi partiye 
verilen bir trilyon lira zimmete geçirilmiş, 
kısaca bu para Erbakan’ın cebine, malına 
katilmiş.

Kısaca kul hakkı cebe aktarılmış...
Bu paraları ben yürütsem, 5 yıldızlı otellerde 

oğlumun -kızımın düğünlerini yapar, 18 yaşın-’ 
daki oğluma en pahalı Mercedes arabaları alır, 
yakınlarımla (40 kişi) yirmi defa Hac’ça 
giderdim!

Şimdi bu yasada diyorlar ki; bu parayı 
ödemeden lüks villasında veya yazlığında bu 
süreyi geçirsin, hatta özel bir madde ile de 
Cuma günleri camiye de gidebilsin.

Çift katlı.ekmek kadayıfı buna derler. 
(Erbakan kadayıfçı idi)

Yahu! böyle uygulama olur mu demeyin 
sayın okurlar.

Erbakan’ın “Hukuksal sorumluluğu” bu bir 
trilyonu faiziyle beraber ödemesi zorunlu
luğudur. Yatıp kalkıp “Çıraklarımız bize iyi bir 
kıyak yaptı” bari şu parayı ödeyeyim” demiyor, 
parayı ödememin kaçak yollarını arıyor.

Şimdi ortada çok önemli bir soru var:
Erbakan ve ekibi devletin verdiği trilyonlan 

buharlaştırmaktan yargılanıp mahkum oldular.
Peki bu trilyonlar ne olacak?
Onu kim ve nasıl geri alacak ?
Dikkat ediniz bu hususta hükümetten tık 

yok...
Devletin parası, bu fakir halkın parası gitti 

gider.!..
Erbakan’ı özel yaşa çıkarıp kurtaranlar, iş 

devletin parasını kurtarmaya gelince hiçbir şey 
yapmıyor.

Ey halkım trilyonların nereye gitti görüyor
sun..

Sen eve bir ekmek götürebilmek için çır
pınırken, seni uyutup dinden -imandan 
bahseden, 20 den fazla Hac'ca gidenler deveyi 
hamuduyla beraber yutuyorlar...

Bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı bu 
hukuksuzluğu veto etmeyip de neyi edecekti? 
Veto edilen düzenlemede, “kamu zararını 
ödeme” koşulu değiştirildi ve yerine adeta bu 
affedildi. , 

• Sayın Sezer, düzenlemenin eski genel 
başkanlarının cezasını, Hazine yardımını 
ödemeden villasında çekebilmesi için 
çıkarıldığını herkesin bildiği ve kimsenin yad- 
sıyamadığı bir gerçek olduğunu; öznel ve kişiye 
özgü düzenlemeden farklı kişilerin de yarar
lanacağı gerçeğini değiştirmediğini kaydetti.

Belli kişilerin yararına yasa çıkarılamaya
cağını kaydeden Sayın Cumhurbaşkanı, kamu 
yararı amacı taşımayan düzenlemelerin 
Anayasa ve devlet ilkelerine aykırı olacağını 
vurguladı. Kamu zararını sonradan ödenmesi 
için maddeye konulan, ifadenin sonuca etkili 
olmadığını bildiren Sayın Sezer “Cezanın çektir
ilmesi zorlayıcı öğesi olan “zararın ödenmesi” 
ön koşulu ortadan kaldırılmaktadır” dedi.

Benim temiz halkım; Biraz gözünü aç. Ne 
dolaplar dönüyor diye düşünmeye çalış. Senin 
saflığından, iyi kalpliliğinden faydalanıp paralar 
nerelere gidiyor, sen de “her şey pahalanıyor, 
eve bir katık götüremiyorum” diye derilen dur. 
Sende bu ense durursa daha çok şaplak ’ 
yersin...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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AKP’li gençler Çanakkale gecesi düzen edi
Elif ESMEN
AK Parti Gençlik 
Kolları tarafından 
düzenlenen "18 Mart 
Çanakkale Zaferi" 
gecesinde duygulu 
anlar yaşandı.
Bursa Milletvekilleri 
Altan Karapaşaoğlu, 
Faruk Ambarcıoğlu, 
Uşak Milletvekili Alim 
Tunç, Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, AK parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, AK Parti Bursa 
İl Gençlik Kolları 
Başkanı Gökay Bilir, 
AK Parti İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Gençay 
Yılmaz'ın yanı sıra çok 
sayıda davetlinin katıl 
dığı gece coşkulu 
geçti. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okun
masıyla başlayan 
gecede Belediye Meclis 
Üyesi Ali Ökuroğlu'nun 
şiir olarak okuduğu 
İstiklal Marşı ile salon- 
dakiler duygulu anlar

yaşadılar.
Açılış konuşmasını 
yapan İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Gençay 
Yılmaz, "Bir destandır 
Çanakkale; kanıyla, 
canıyla, yiğitlikle 
yazılmış olan ve Türk 
tarihinin en önemli 
zaferlerinden biridir. Bu 
vatan uğruna binlerce 
asker gözünü bile kırp
madan can vermiş ama 
toprağının bir karışına 
bile dokundurmamıştır. 
Çanakkale Zaferi 
anlatılmalıdır, anlatıl
malıdır ki evlatlarını bu 
vatan uğruna kurban 
olsunlar diye gözünü 
bile kırpmamıştır 
analarımız. Bu zaferden 
ulusça ders almalı, 
yolumuza öyle' devam 
etmeliyiz. Bu vatan ki 
her karış toprağı bin
lerce şehidin kanlarıyla 
var olmuştur. Ulusça 
ders almalı yolumuza 
öyle devam etmeliyiz." 
diye konuştu. Gençay 
Yılmaz'ın yaptığı 
konuşmanın ardından 
AK Parti İl Gençlik 
Kolları Başkanı Gökay 

Bilir, Yüce Önder 
Mustafa Kemal'in evlat
larının 14 ay boyunca 
denizde ve karada 
canla başla verdikleri 
mücadeleyi anlattı. 
Bilir, "Öyle bir vatan 
sevgisidir ki bu, yokluk 
içinde canlarını dişler
ine takarak, soba boru
larından yaptıkları 
toplarla, tüfeklerle 
ölmek var dönmek yok 
diyerek vatan toprak
larını böldürmemek 
için şehit düşen evlat
ların zaferini kutlu 
yorüz” dedi.
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin de 
"Çanakkale'yi anlatmak 
için Çanakkale'ye git
mek gerekir. Oradaki 
atmosferi kafamızda 
canlandırdığımız 
zaman kıymetini daha 
iyi anlayabiliriz. Boşta 
gezen gençlerimize 
imkan tanıyarak 
buralara gezi düzenle 
yerek bu vatanın önem
ini anlatarak bir şeyler 
yapmalarını 
sağlayalım" dedi. 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut, düzen
lenen bu programın 
katılanları yıllar önce
sine götürdüğünü ifade 
ederek "Birinci Dünya 
devletlerini yok eden 
Türk milletinin göster
miş olduğu başarının 
mutluluğudur, ölen 
insanların yaşadığı 
mutluluktur, ölmek için 
yavrularını gönderen 
ailelerin mutluluğudur. 
Vatan, vatandaşlık çok 
önemlidir. 18 Mart 
Çanakkale zaferi tüm 
dünyanın unutamaya
cağı bir savaştır. 
Avrupa’nın Türk 
korkusu o tarihlerden 
geliyor. Türklerin 
şahlanışı bütün güç
leriyle Türkiye'ye . 
saldıranları yok eden 
bir milletin insanlanyız. 
Aziz şehitlerimizi 
şükranla anıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Ayrıca geceye konuk 
olarak katılan Uşak 
Milletvekili Alim Tunç 
"Böyle bir gece hazırla- 

. yarak bizlere o günleri 
yeniden yaşattığı için 
AK Parti Gençlik

Kollarına teşekkürleri
mi sunarım. Bu vatan 
asla bölünmez" 
diye konuştu.
Düzenlenen gecenin 
sonunda Çanakkale 
Zaferi konulu resim, 
şiir ve kompozisyon 
dalında derece alan 
öğrenciler Uşak 
Milletvekili Alim Tunç, 

Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
Milletvekili Faruk 
Ambarcıoğlu, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut veAKP İlçe 
Başkanı Enver şahin 
tarafından birer küçük 
altınla ödüllendirildiler.

® GÖZÜNÜZ AVDIN!
OHOLLAhD

ÜNVCR TRAKTOR'den
S YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ

KAMPANYALAR 
DEVAM ETMEKTEDİR.

GELİN 
GÖRÜŞELİM, 
jjj» ÜNVERTRAKTÖR 
W NEW HOLLAND TRAKMAK 

KEVVHOLLAhD GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39
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Çanakkale Zaferi kutlandı

GEMLİK ANA BAYİİ

✓ DOGALGAZ

✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR
✓ SPLIT KLİMALAR
✓ DOGALGAZ SOBASI

Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün ile siyasi 
parti başkan ve 
yöneticileri, 
kurum ve kuruluş 
temsilcileriyle birlikte 
halkın katılımıyla 
yapılan törende 
saygı duruşunun 
ardından İstiklal 
Marşıyla birlikte 
göndere bayrak 
çekildi.
Günü anlam ve

mezarlığında yapıldı 
Törende okunan 
duaların ardından 
şehit aileleri ve 
protokol'şehit 
mezarlarına çiçek 
koyarak onları bir 
kez daha rahmetle 
andılar.

İsıtma, sıcak su w 
Kontrol cthaztannda

önemini belirten 
konuşmayı yapan 
Veteriner Üsteğmen 
Volkan İpekçioğlu, 
Türk ordusunun 
Çanakkale'de 
gösterdiği başarıdan 
örnekler verdi.
İkinci tören ise şehit

ULUKAYA
OOĞALÇAZ ISI SANAYİ

Tel:5Ç 88 26

Seyfettin ŞEKERSÖZ

18 Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitler 
Günü düzenlenen 
törenlerle anıldı. 
İlk tören Atatürk 
Anıtına çelenkleri n 
sunumuyla başladı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye

Merkez: Kayhan Mh. 2 No'u Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 .49 93 

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

Şehit aileleri 
.ve protokol, 
şehitlere 
[çiçek koyarak, 
saygıyla andılar.

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Elazığlılar Demeği Gaziler Gûnii'nıi kutladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Vedat Say, yaptığı 
yazılı açıklamada 
dernek olarak 
Çanakkale savaşında 
şehit düşenleri 
minnetle andıklarını 
söyledi.
Çanakkale'de 
savaşanların 
ne uğruna savaştık
larını, onları bu 
savaşa daha 
doğrusu savunmaya 
sevk edenini ne 
olduğunu, milli 
mücadelenin en 
önemli cephesi olan 
Çanakkale'de 
binlerce şehidin 
verilmesinin Türk* 
ulusuna ne sağladığı 
ve sağlananlar 
karşısında nasıl bir 
tutum izlendiğini, 
yaşlısından gencine 
verilen mücadelede 
hangi ruh haletinin 
olduğunu ve bu 
ruhun ne derece 
benliğimize 
işlendiğinin 
bilinmesi

gerektiğini savunan 
Vedat Say, 
yaptığı yazılı 
açıklamasına 
şöyle devam etti : 
"Çanakkale'de, 
Yemen'de, Kurtuluş 
Savaşında binlerce 
şehit veren Türk 
milletinin kurmuş 
olduğu Türkiye 
Cumhuriyeti'ne 
sahip çıkabiliyor 
muyuz peki? 
İçten ve dıştan 
dini ve milli 
bütünlüğümüzü 
yıkmak isteyenlere 
karşı Türk insanının 
Alevisiyle, sün- 
nisiyle, kürdüyle,

Türküyle verdiği 
mücadeleyi yıprat
mak isteyen ve 
bu bütünlüğü boz
mak isteyenlerin 
çirkin oyunlarına 
karşı bir ve bütün 
olmamız gerekiyor. 
Diğer taraftan 
Çanakkale Zaferi 
ile birlikte, Şehitler 
Günü olarak ta kut
ladığımız bu anlamlı 
zafer gününde, kutsal 
vatan topraklarını 
canları pahasına- 
koruyarak şehitlik 
onuruna erişen aziz 
şehitlerimizi minnet 
ve şükranla anıyoruz. 
Aziz şehitlerimiz yer-

lerde şunu hisset
melidir ki; temiz 
kanlarıyla suladıkları 
kutsal vatan 
toprakları, bu güne 
kadar olduğu gibi. 
bundan sonra da 
Yüce Türk milleti 
tarafından en 
kutsal emanet 
olarak muhafaza 
edilecektir.
Bu duygularla, 
bizlere bu büyük 
zaferin gururunu 
armağan eden, 
başta ebedi 
Başkomutan 
ustafa Kemal 
Atatürk ve onun 
silah arkadaşları 
olmak üzere; 
komutanından.erine 
kadar bu mücadeleye 
iştirak eden 
Türk ordusunun 
kahraman 
mensuplarını, 
onu her şeyiyle 
destekleyen aziz 
Türk milletinin ve 
bu vatan uğruna 
hayatlarını feda 
eden bütün şehitle 
fimizi bir kez daha 
rahmet ve şükranla 
anıyoruz." dedi.

Sayfa £

Bursa’da haraç kavgası
Kendisinden haraç 
istediğini iddia ettiği 
kişiyi bıçaklayan 
esnaf, silahla yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım İlçesi 
Sıracevizler 
Mahallesi Çiçek 
Sokak'ta, market 
sahibi M.B. (29), 
kendisinden haraç 
istediğini iddia ettiği 
S.U.Ç. (28) ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine 
M.B, tezgahtan 
aldığı bıçakla

S.U.Ç'yi sol karın 
boşluğundan 
yaraladı.
S.U.Ç. de yanındaki 
silahla M.B'nin 
bacaklarına 3 el ateş 
etti. İkisi sağ bacağı
na biri de sol bacağı
na isabet eden 
kurşunlarla 
yaralanan M.B, 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
S.U.Ç'nin ise Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne kaldın 
Idığı bildirildi.
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

i Ilı M tıriıiil ııUııi
İçişleri Bakam 
Abdülkadir Aksu, 
yurtiçinde terörist 
eylemlere katılan ve 
daha önce işledikleri 
terör suçlarından 
aranan 5 bin 750 
terör örgütü 
üyesinin, yaka
landığını bildirdi. 
CHP Kırklareli 
Milletvekili Mehmet 
Kesimoğlu'nun soru 
önergesine 
verdiği yazılı yanıtta 
Aksu, 2003'ten bu 
yana (ölü, yaralı ve

teslim olan) 1350 
teröristin ele geçi 
rildiğini kaydetti. 
Aksu, Türkiye'nin de 
yer aldığı uluslarara 
sı güvenlik ve işbir
liği anlaşmaları 
gereğince, İran, Irak, 
Suriye, Yunanistan, 
Azerbaycan ve ilk 
rayna'dan; 2003'te 
52, 2004’te 41 ve 
2005'te 23 olmak 
üzere 116 örgüt 
mensubunun, 
Türkiye'ye teslim 
edildiğini belirtti.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN

20 Mİ

Seyfet

Birim 
4. Gu 
Gemi 
kend 
oyna 
avan 
değe 
Gem 
lider 
ettin

■İl Mi İME UHM

TRAKTÖR
lastiklerinizi

ŞİMDİ ALIN 
AĞUSTOSTA

ÖDEYİN
OZKAYA OTOMOTİV

GENLİK BAYİ

B, ■,, Körfez Baytaş Sitesi Altı. GEMLİK
I R E L. I_ I Tel: (0.224) 513 73 93 - Fax: 514 40 44

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
120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3+1 '110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 
Önünde 115 m2 Bahçeli *

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı .9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, KaskoDask, Acıbadem Sağlık ve HeıM 
Sigorta işlendi Yapık.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:51324 74 Fax: 5141021

Sey

Bir 
küı 
guı 
luk 
veı 
Arı 
kaı 
5-1 
alt 
Ma 
ba 
Un 
5'iı 
ka 
şo 
16 
da



6 20 Mart 2006 Pazartesi SPOR Sayfa 7

I

Gemlikspor fırsatı kaçırdı:3-5
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör küme 
4. Gurup lideri 
Gemlikspor, 
kendi sahasında 
oynadığı maçta 
avantajını 
değerlendiremedi. 
Gemlikspor, 
liderliğini devam 
ettirecek maçta

Emniyetspor'a 
5-3 yenildi. 
Maça çok iyi 
başlayan 
Gemlikspor, 
16 ve 18 dakikalarda 
Sercan'la bulduğu 
gollerle 2-0 öne 
geçti. İlk yarının 
bu sonuçla bitmesi 
beklenirken 
konuk Emniyetspor, 

38 ve 40 dakikalarda 
bulduğu sürpriz 
gollerle durumu 
2-2'ye getirdi.
İkinci yarıya yine 
iyi başlayan 
Gemlikspor, 51 
dakikada Sercan'la 
yine öne geçti. 
Golden sonra 
yapılan hataları 
değerlendiren 
konuk Emniyetspor, 
76-84 ve 89 
dakikalarda attığı 
gollerle maçı 
5-3 kazanırken 
Gemlikspor'u da 
liderlikten indirdi. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Elşan Sungur (8) 
Süleyman Özay (8) 
Serkan Aydın (8) 
GEMLİKSPOR :
Emre (5) Özgün (7)

Arif (6) İsmail (7) 
Serdar (7) Fatih (6) 
(Zafer 5) Sercan (9) 
Nazım (5) (Emrah 
Balcı 7) Ahmet (7) 
Emrah Ayar (7) 
Muharrem (7) 
(Yusuf 7)

EMNİYETSPOR : 
Uğur (5) Şaban (6) 
Emrullah (6) Tayfur 
(7) Recep (8) Latif (8) 
Özgür (7) (Erdal 7) 
Selaattin (8) 
Sadullah (9) Celal (9) 
Gökhan (7)

GOLLER ; 
Dk. 16-18-51 
Sercan (Gemlikspor) 
Dk. 38-76 Sadullah, 
Dk. 40 Emrullah, 
Dk. 84 Selaattin, 
Dk. 89 Celal 
(Emniyetspor)

Umurspor: 1 Arabayatağı: 5
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör 
küme birinci 
gurupta şampiyon
luk mücadelesi 
veren Umurspor, 
Arabayatağı 
karşısında aldığı 
5-1'lik yenilgiyle 
alt sıralara indi. 
Maça çok iyi 
başlayan 
Umurspor, 
5'inci dakikada 
kalesinde gördüğü 
şok golle sarsıldı. 
16 ve 38.

kalesinde iki gol 
daha gören 
Umurspor, 
42 dakikada 
bulduğu golle 
ilk yarıyı 3-1 
yenik kapadı. 
İkinci yarıda 
güçlü rakibi 
karşısında fazla 
varlık gösteremeyen 
Umurspor 67 ve 
87 dakikalarda 
yediği gollerle 
maçı 5-1 kaybettj. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER:

Mehmet Efe (8)
Eren Esirgen (8)

UMURSPOR:
Deniz (4) Davut 
(5) Akif (5)

Yavuz (6) Gökmen 
(6) Adem (5) 
(Mehmet 5) Serkan 
(6) Şahin (5) (Metin 
5) Coşkun (7) Halil 
(7) Mert (5) 
(Emrah 6) 
ARABAYATAĞI : 
Halil (5) Mehmet 
(8) (Ramazan 4) 
Enez (7) Ahmet 
Tunç (7) Tuncer (7) 
Bülent (7) Nuri (8) 
(Mayk Odekenle 
5) Oğuzhan (8) 
Yusuf (8) Ayhan 
(8) Yasin (8) 
(Ahmet Ural 5)

GOLLER : 
Dk. 5-38 Nuri, 
Dk. 16-67 Yusuf, 
Dk. 87 Bülent 
(Arabayatağı) 
Dk. 42 Coşkun 
(Umurspor) 
KUMLA 
BELEDİYESPOR : 2
YILDIRIM
BELEDİYESİ : 2
Öte yandan 
Bursa'da Yıldırım 
Belediyesi ile 
karşılaşan Kumla 
Belediyespor 2-2 
berabere kalarak ilk 
puanını aldı.

f ' ğ. > i itjiL11
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3 bin belediyenin İller 
Bankası’na borcu var

Atamalar Personel Dağıtım; 
Cetveline göre yapılacak

Türkiye'deki 3 bin 225 
belediyeden yaklaşık 
3 bininin İller 
Bankası’na 2 milyar 
685 milyon YTL 
borcunun bulunduğu 
bildirildi.
İller Bankası İkrazlar 
ve Bankacılık Daire 
Başkanı Mahmut 
Bilgen, mevcut 3 bin 
225 belediyenin yanı 
sıra 16 su ve kanal
izasyon idaresi, 83 
tane de özel idare 
müdürlüğüne hizmet 
verdiklerini söyledi. 
Geçen yıl 
belediyelere 1 milyar 
300 milyon YTL 
yatırım kredisi kul
landırdıklarını belirten 
Bilgen, belediyelerin 
gelirleri ile yatırım
larının birbirini 
karşılamadığını, 
özellikle güney ve 
güneydoğu da bazı 
belediye başkan- 
larının yeniden seçile 
meme korkusuyla su 
ve emlak paralarını 
toplayamadıklarını 
ifade etti.

Bilgen, belediyelerin 
3 yıl önceki istekle 
rine göre kendi- 
lerinigeliştirdiklerini, 
eskiden içme suyu ve 
kanalizasyonlar için 
kredi istenirken şimdi 
daha çok sosyal 
projeler için kredi 
talebinde bulunduk
larını belirtti.
Uygun faiz oranı 
nedeniyle 
belediyelerin "sosyal 
belediyecilik" gereği 
araç atımına önem 
verdiklerini anlatan 
Bilgen, daha önce 
hemen hiç olmayan 
araç kredisi mik
tarının son 1,5 yılda 
137 milyon YTL'ye

ulaştığını bildirdi. 
İlk etapta "sadece 
içme suyu getirin, 
başka bir şey 
istemem" diyen ve 
ardından isteklerde 
bulunan belediye 
başkanlarının bu 
taleplerinin kendi 
aleyhlerine olduğuna 
dikkati çeken Bilgen, 
şunları söyledi: 
"Talepler karşısında 
belediyelerin borç 
stokları artıyor. 
Belediyelerden 
alacağımız para 
15 Mart 2006 tarihi 
itibariyle 2 milyar 
685 milyon YTL.
Bunları almak için 
yüzde 40 oranında

paylarında kesinti 
yapıyoruz.
Belediyelerin 
borçları 3-5 yıl içinde 
oluşan alacak değil, 
geriye dönük olarak 
bakıldığında 
10-15 yıl öncesine git
mek gerekiyor.
Birike birike borçlar 
artmış. 3 bin 225 
belediyenin yaklaşık 
3 bin tanesi borçlu. 
Borcu olmayanın da 
borcu var ama 
ödenebilir borçlar 
olduğu için bunları 
borçlu görmüyoruz. 
Belediyelerin ayrıca 
kamuya 26 milyar 
500 milyon YTL 
borcu da bulunuyor. 
Öyle belediyeler var 
ki, bütün yasal1 
gelirine el koysanız 
144 yılda ancak borcu 
bitiyor. Böyle bir tah
silatı nasıl yapacak
sınız?" Bilgen, 2001, 
2002 ve 2003'de yak
laşık 306 milyon YTL 
kurumlar vergisi 
ödediklerini de 
kaydetti.

Sağlık Bakanlığı'nca 
Atama ve Nakil Yönet 
meliğinde yapılacak 
değişiklikle, sağlık per
sonelinin ataması, 
"Personel Dağılım 
Cetveli"ne göre 
yapılacak.
"Personel Dağılım 
Cetveli", hem her ilde 
görev yapan, hem de 
ihtiyaç duyulan sağlık 
personelinin sayısını 
belirlerken, il içindeki 
dağılımı da gösterecek. 
Böylece illere açıktan 
atamalar bu cetvele 
göre yapılırken, il içi 
dağılımlar da hizmet 
puanına göre 
düzenlenecek.
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Necdet Ünü- 
var'ın verdiği bilgiye 
göre, değişiklikle, 
yönetmeliğin tıkanıklık 
oluşturan maddeleri 
yeniden düzenlenecek. 
Bunun için "Personel 
Dağılım Cetveli" adını 
verdikleri bir çalışma 
yürüttüklerini kaydeden 
Ünüvar, "İl içi dağılım
ları hizmet puanı esası
na göre düzenleyen bir 
yönetmelik değişikliği 

olacak. Bu, hekimlerin I 
hem Türkiye çapında I 
iller arası dağılımını, 
hem de il içindeki 
dağılımını düzenleyecek 
ciddi bir çalışma olarak 
değerlendirilebilir" 
diye konuştu.
Bakanlığınca 2 yıl önce 
aynı yönetmelikte 
yapılan değişiklikle 
"hizmet puanı" esasının 
getirildiğini belirten 
Ünüvar, buna göre, bir 
yerden bir yere nakilde 
en önemli esaslardan 
birinin, hizmet puanı 
olduğunu kaydetti. 
Ünüvar, "Sağlık 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanhğı'ndan sonra 
en fazla kamu 
görevlisinin çalıştığı 
bakanlık. Bunu yapmak 
çok kolay değildi ama 
iller arası değişimi artık 
bu esasa göre 
yürütüyoruz" dedi 
Ünüvar, yönetmelik 
değişikliğinin, hizmet 
puanı düşük olan per
sonelin, "çalışmak iste
dikleri ilin taşrasında 
en azından belli bir 
süre görev yapmasını" 
öngördüğünü kaydetti.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus________ kombi 
m

( ISISAN ) KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Memur, maaşını kira 
ve gıdaya ayırıyor

Türkiye Kamu-Sen'in 
araştırmasına göre, 
çalışan tek kişinin 
yoksulluk sınırı 954 
YTL’ye yükselirken, 4 
kişilik bir ailenin 
asgari geçim haddi 
ise bin 900 YTL 
olarak belirlendi. 
Türkiye Kamu-Sen 
Araştırma Geliştirme 
Merkezi tarafından 
yapılan 2006 Şubat 
ayına ait asgari 
geçim endeksi 
sonuçları açıklandı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan alınan 
Şubat 2006 fiyatlarına 
göre yapılan araştır
mada, çalışan tek 
kişinin yoksulluk 
sınırı 954.09 YTL’ye 
yükseldi, 4 kişilik bir 
ailenin asgari geçim 
haddi ise bin 929.06 
YTL olarak belirlendi. 
Sonuçlar 4 kişilik bir 
ailenin asgari geçim

Dikkat! Cezalar eve geliyor
Gelişmekte olan 
ülkelerdeki eğitimsiz
likten kaynaklanan 
trafik kazalarını önle
mek için kurulan ve 
merkezi 
Amsterdam'da bulu
nan Uluslararası Yol 
Güvenliği Akademisi 
(IRSA), İçişleri 
Bakânİığı'nın onayıyla 
Türkiye'de faaliyete 
başladı.
IRSA, Türkiye'de en 
çok kaza gerçekleşen 
noktalara ihlalleri 
algılama yeteneğine 

haddinin bir önceki 
aya göre yüzde 0.35 
oranında arttığını 
gösterdi. Çalışan tek 
kişinin açlık sınırı ise 
bir önceki aya göre 
yüzde 0.20 oranında 
artarak 733 YTL’ye 
ulaştı.
Türkiye'de 4 kişilik 
bir ailenin ortalama 
gıda ve barınma har
camaları toplamı 
2006 yılı Şubat ayın
da 727 YTL olarak 
tespit edildi. Yapılan 
araştırmada, 4 kişilik 
bir ailenin sağlık 
kuruluşlarının 
belirlediği gibi sağlık
lı bir biçimde 
beslenebilmesi için 
gerekli harcamanın 
Şubat 2006 verilerine 
göre günlük 14.41 
YTL olduğu belirlen
di. Toplam.tüketim 
harcamaları içinde 
gıda harcamalarının 

sahip bir sistem 
kurulmasını sağlaya
cak. İlk aşamada, 
pilot bölge seçilen 
İstanbul'da kırmızı 
ışık ve hız ihlali 
yapan sürülerin 
araç plakaları görün
tülenecek, ardından 
sürücünün adresine 
otomatik ceza 
gönderimi 
sağlanacak.
Sistem, daha sonra 
16 büyük ilde ve son
rasında Türkiye 
genelinde hayata

payı yüzde 22.41 ve 
ailenin aylık gıda har
caması toplamı ise 
432.42 YTL oldu.
Şubat 2006 itibariyle 
ortalama 803.58 YTL 
ücret alan bir memu
run ailesi için yaptığı 
gıda harcaması, 
maaşının yüzde 
53.81 'ini oluşturdu. 
Konut gideri ise 
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine 
göre Şubat 2006 orta
lama maaşının yüzde 
36.74'üne denk geldi. 
Buna göre bir 
memur, ortalama 

geçirilecek.
Yeni Trafik 
Kanunu'nun çık
masıyla uygulanması
na başlanacak 
siştem için gerekli 

maaşının yüzde 
90,55'ini yalnızca 
gıda ve barınma har
camalarına ayırmak 
zorunda kalıyor.
Diğer ihtiyaçları için 
ise maaşının yüzde 
9.45'iyle yetiniyor. 
Ortalama ücretle 
geçinen bir memura 
ailesinin ulaşım, 
sağlık, eğitim, haber
leşme, giyim gibi 
diğer zorunlu 
ihtiyaçlarını karşıla
ması için Şubat 2006 
maaşından geriye 
yalnızca 75.93 YTL 
kalıyor.

araçlar, Türkiye'de 
kesilen trafik 
cezalarının 
bir bölümünün 
IRSA'ya aktarılmasıy
la alınacak.

Beyaz et 
tüketimi eski 

seviyesine 
ulaştı

Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker, kuş 
gribi nedeniyle aza
lan beyaz et tüketi
minin aşağı yukarı 
eski haline 
ulaştığını söyledi. 
Gazetecilerin kuş 
gribi ve beyaz et 
tüketimi ile ilgili 
sorularını yanıt
layan Eker, kuş 
gribiyle ilgili kendir 
leri açısından sıkıntı 
bulunmadığını ifade 
ederek,' gerekli 
önlemlerin 
alındığını ve bun
ların sürekli hale 
getirilmesi için 
çalıştıklarını 
kaydetti.
Göçmen kuşların 
muhtemel uğrak 
yerlerinde ve o böl
genin çevresinde 
sürekli kontroller 
yaptıklarını anlatan 
Eker, şöyle 
konuştu: 
"Ölü kuş olup 
olmadığını 
denetliyoruz.

Buna benzer çalış
malar yürütülüyor. 
Gerekli uyarılar 
yapılıyor. Özellikle 
kümes hayvanı 
besleyen vatan
daşlarımızın 
.hayvanlarım dışarı 
salmaması yönünde, 
uyarılar yapılıyor. 
İl Ve İlçe Tarım 
Müdürlükleri bunları 
takip ediyor. 
Mevcut mihraklar 
sönüyor. Bizim 
açımızdan sıkıntı 
yok. İnşallah yeni 
dalgadan bize bir 
sıkıntı gelmez. 
Beyaz et tüketi
minde düşüş 
olmuştu.
İnsanlarımız 
psikolojik olarak 
etkilenmişti. 
Dikkatli ve iyi 
pişirilmesi duru
munda sorun 
plmayacağını 
başından beri 
söylemiştik. 
Beyaz et tüketimi 
aşağı yukarı eski 
haline ulaştı."

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

İLAN
Ad ve durumu aşağıda belirtilen özel 

öğretim kurumuna 625 Sayılı Özel Öğre
tim Kurumlan Kanunu’nun 2843 sayılı 
kanunla değişik 10 ncu ve 11 nci mad
deleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 
17. maddesine göre ÖĞRETİME BAŞLA
MA İZNİ verilmiştir.

GEMLİK ÖZEL TURUNCUM 
YABANCI DİL VE BİLGİSAYAR

KURSU
B- 1166

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZREKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax:513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Vücut şeklinize göre doğru mayoyu seçin
Kızgın yaz güneşinin 
etkisini iyice hisset
tirdiği şu günlerde 
uzmanlar, denize girm
eye hazırlanan tatil
cilere birbirinden 
ilginç mayo önerileri 
sunuyor.
Alt ve üst vücut ölçü
leri dengesiz olanlara, 
bikini yerine mayo kul
lanmalarını öneren 
uzmanlar, 
"Vücudunuzun bu bir
birinden tamamen 
farklı iki bölgesini biki
ni ile iyice ortaya 
çıkarmaktansa, tek 
parça ve dikine derin 
kupları olan mayalorı 
denemelisiniz. Bikini, 
alt ve üst olarak 
vücudu böler, 
önerdiğimiz mayo ise 
sağ ve sol olarak böle
cektir" dediler 
İşte mayo tercihi 
yapacaklara altın 
öneriler
"Zayıf olanlar için: 
Çok zayıfsanız, bu 
durumu kamufle 
etmek için iri desenli 
mayoları tecih edin. 
Bu size bir kaç kilo 
daha bonfile 
kazandıracaktır.
Açık renk mayolar 
olduğunuzdan daha 
kilolu, koyu renk may
olar ise daha zayıf 
görünmenizi sağlar. 
Geniş kalçayı renklerle. 
kapatın: Geniş 
kalçaları saklamanın 
en ideal yolu sizce bir 
sakıncası yoksa 
dikkati göğüslere çek
mektir. Açık renkler 
daha çok dikkat çeke
ceği için üst kısmı 
açık, alt kısmı koyu 
renk ve desensiz olan 
mayolar hem göğüs
lerinizi olduğundan 
daha iri gösterir, hem 
de gözleri kalçalarınız
dan uzak tutar. 
Göbekli iseniz: 
Göbecikliyseniz, ama 
üçgen bikini giymeye 
kalkmayın, tüm dikkat
leri hiç istemediğiniz 
bir biçimde üzerinize 
çekersiniz. Düz renk 
mayoları tercih edin. 
Desenli bir model giy
erseniz, göbek kıs
mınızdaki desenler

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ 

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

TSK ELELE VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL 

Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36 
web: www.elele.org.tr

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

balon üzerindeki resim 
misali irileşeceği için 
yine dikkatleri 
göbeğinize çekmiş 
olursunuz.
İri göğüsleri saklamak 
için: İri göğüslerinizi 
saklamak istiyorsanız, 
üçgen bikinilerden 
kaçınmalısınız. Bikini 
üstlerinin altlara göre 
daha koyu renklerde 
olması, göğüsleri biraz 
daha küçük gösterir. 
İşte altın kural: İri 
göğüs sahipleri, daha 
düzgün bir görüntü 
için, kesim nasıi 
olursa olsun balenli 
modelleri tercih 
etmeli. Bu arada iri 
desenlerden de 
kaçınmak gerekiyor. 
Küçük göğüslü bayanr 
lar: Son yıllarda 
yeniden moda olan 
boyundan bağlamah 
üçgen bikinileri 
rahatlıkla giyebilir ve 
75 ile 85 hissi yarata
bilirsiniz. Geometrik 
desenler ya da çiçek 
desenleri de sizin için 
ideal. İçi dolgulu push- 
up üstleri de kullan- 
bilirsiniz. Bu arada 
straplez bikini üstleri 
küçük göğüslü kadın
larda çok hoş duruyor; 
bu modelleri giyebiliy
or olmanın keyfini 
çıkarmalısını^*'. 
Uzmanlar, mayo 
alırken ise Şunlara 
dikkat edilmesi gerek
tiğini kaydetti: 
"- Renk seçerken 
teninizin koyulaşa
cağını dikkate alın

- Alışverişe çıkmadan 
önce fazla yemek 
yemeyin
- Mayo ile 
güneşleneceğinizi 
unutmayın. Dolayısıyla 
çabuk kuruyan may
oları tercih edin
- Vücut şeklinize önem 
verin ve kendinizi 
kandırmayın. Bunun 
için çok fazla detay 
bilmenize gerek yok. 
Aynaya bakarak neyin 
sizi daha zayıf tut
tuğunu görebilirsiniz. 
Mayolu görüntünüzü 
incelediğiniz ayna, 
duvara sabit değil, 
hafifçe öne doğru 
eğimli olmalı. Ayna 
karşısında oturup 
kalkın, ellerinizi kol
larınızı hareket ettirin. 
İçindeyken rahat 
etmediğiniz bir mayo 
seçmemeye özen gös
terin
- Fazla oyuk mayolar 
için yeterince kilosuz 
ve kaslı olmak gerekir 
- Göğüs kapları çok 
önemlidir. Göğüsleri 
bastıran mayolardan 
kaçının. Aşağısı iyi 
olsun diye üstten 
fedakarlık yapmayın 
- İncikti boncuklu may
oları tercih etmeyin; 
iki günde dökülebilir, 
- Kumaş kalitesinden 
emin olmak için tanın
mış markaları tercih 
edin".. 
Mayoların ömrünü ise 
şunlar uzatıyor:

Mayonuzun çok kısa 
bir süre içinde emek
liye ayrılmasını 

istemiyorsanız ona iyi 
davranmalı ve bazı 
detaylara dikkat 
etmelisiniz!. İşte daha 
uzun ömürlü bir mayo 
için yapılması 
gerekenler:
- Mayonuzu her kul
lanım sonrası,elde,ılık 
su ve beyaz sabun ile 
yıkayın
- Mayonuzun güneş 
yağı, güneş sütü ve 
benzeri tüm kozmetik
lerden arındığına emin 
olun
- Çamaşır makinesi, 
sıcak su, deterjan, 
çamaşır suyu .ve diğer 
ağartıcı temizlik mad
delerini kullanmayın. 
Kuru temizlemeye ver
meyin
- Birden fazla renklileri 
ıslak olarak beklet
meyin
- Mayonuzu direkt 
güneş ışığında değil, 
gölgede ve tersinden 
sererek kurutun
- Mayonuzu ütüle
meyin
- Seçtiğiniz model, 
fosforlu renkler taşı 
yor ise güneş ışığına 
karşı çok daha duyarlı 
olduklarını unutmayın. 
Fluoresan renkler, üre
tim özelliklerinden 
ötürü güneş ışığının, 
havuz klorunun ve 
deniz tuzunun etk
isiyle diğer renklerden 
daha hızlı solar 
- Yaldızlı, ve baskılı 
desenler sürtünme 
sonuçu aşınabilir, 
nazik kullanın
- Mayonuzu (ıslak veya 
kuru) asla kapalı plas
tik torba içerisinde 
muhafaza etmeyin 
- Havuzlarda hijyen 
sağlamak amacıyla 
kullanılan klorun mayo 
kumaşına zarar verdiği 
bilinen bir gerçektir. 
Esneme, erime ve hızlı 
solma gibi etkilere 
hâzır olun
- Havuzda giydiğiniz 
mayonuzu her kul
lanım sonrası mutlaka 
iyice durulayın.
Yetersiz durulama 
sonucu dokularda 
kalan klor mayonuzu 
yıpratır".

Sahte güneş 
gözlüklerine

dikkat

Güneşin kendini 
göstermeye başla
masıyla güneş 
gözlüğü satışları 
artarken, piyasada 
satılan kalitesiz 
güneş gözlükleri 
göz sağlığına kalıcı 
zararlar 
verebiliyor. 
Göz hastalıkları 
uzmanı Opr. Dr. 
Perihan Dinç, 
güneşli havalarda 
güneşten yayılan 
ultraviyole ışınlarının 
retinaya zarar 
verdiğini belirterek, 
"Bu ışınlardan 
korunmak için vatan
daşlar güneş 
gözlüğü takmalıdır. 
Ancak piyasada 
bulunan kalitesiz 
güneş gözlükleri göz 
sağlığına kalıcı zarar
lar verebiliyor. 
Renginden dolayı 
göz bebeği büyüyor 
ye kalitesiz cam 
ultraviyole ışınlarını 
kesemediği için 
gözün odak noktası
na ışınlar daha fazla 
geliyor. Bu da 

gözde kalıcı 
zararlar, hatta 
körlüğe bile neden 
olabiliyor" dedi. 
Kaliteli gözlüklerin' 
ultraviyole ışınlarını 
kestiğini ve göz 
sağlığı için yararlı 
olduğunu da dile 1 
getiren Opr. Dr Dinç, 
vatandaşların 
ucuzluğuna kanarak 
kalitesiz güneş 
gözlükleri alma
masını söyledi. ı 
29 Mart'ta yaşanacak 
güneş tutulması 
konusunda da 
vatandaşları uyaran 
Perihan Dinç, 
"Vatandaşlarımız 
güneş tutulmasına 
asla çıplak gözle 
bakmamahdır.
Bu retinaya kalıcı 4 
zararlar verir. 
Kalitesiz gözlük ve 
isli camla da 
bakılmamalıdır. 
Kaliteli, ultraviyole 
ışınlarını kesen 
gözlüklerle güneş A 
tutulması izlen- 1 
melidir" şeklinde J 
konuştu.

http://www.elele.org.tr
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Kansızlılı hangi hastalıkların habercisi
Kansızlık genellikle 
hafife alınıp, demir 
haplarıyla tedavi 
edilmpye çalışılıyor. 
Oysa hekimler kansı
zlığın tek başına tedavi 
edilmesi gereken bir 
rahatsızlıktan çok, 
vücudumuzdaki çok 
daha önemli hastalık
ların alarmını veren bir 
bulgu olabileceğine 
dikkat çekiyor. 
Toplumlarda oldukça 
yaygın olarak görülen 
kansızlığın tedavi 
edilmesi değil, altta 
yatan nedeninin bulun
ması gerekiyor. Bu 
bilgi aslında kansızlık 
tedavisindeki uygula
ma hatalarını da ortaya 
koyuyor. Çünkü genel
likle kansızlığın 
ortadan kaldırılması 
için çaba sarf 
edilirken, altta yatan 
farklı bir hastalık 
ilerlemesini 
sürdürebiliyor.
Ortaya çıkmasında pek 
çok faktörün etkili 
olduğu kansızlık; 
vücudumuzun doku ve 
organlarına oksijen ve 
diğer maddeleri 
ulaştırmakla görevli 
ktrmtzt hücrelerin, 
kabul edilen miktarın 
altına inmesi sonucu 
ortaya çıkıyor. Kan 
hücrelerinde gözlenen 
bu azalma sonucunda 
şikayetler oluşmaya 
başlıyor. Acıbadem 
Bakırköy 
Gastroenteroloji ve 
Hepatoloji Uzmanı

Doç. Dr. Murat Saruç, 
özellikle üreme çağın
daki kadınların 
hastalığı olarak anlaşıl
masının kansızlığın 
hafife alınmasına 
neden olduğunu 
söyleyerek, sorunun 
bunun tam tersine cid
diyetle karşılanması 
gerektiğine işaret edi 
yor. Sadece kansızlığı 
tedavi edilmeye 
çalışılan ve farklı ilaç 
tedavilerinin ardından 
altta yatan nedeninin 
kahn barsak kanseri 
olarak belirlendiği 
birçok hasta ile karşı 
karşıya kaldıklarını 
söyleyen Dr. Saruç, 
uygulama hatalarına 
ilişkin şunları anlatıy
or: "Kansızlık genellik
le bir hastalıkmış gibi 
görülüyor ve eksik 
olan demirin yerine 
konarak kansızlığın 
giderilmesine çalışılı 
yor. Kansızlık aslında 
bir bulgu. 
Vücudunuzda imdat 
isteyen bir duruma 
karşı açılan bir bayrak 
var ve tedavi ederek 
siz bu bayrağı yok 
etmeye çalışıyorsunuz 
ve artık imdat

isteyemiyor.
Hastaların da çok 
dikkatli olması ve 
hekimlerine kansızlık
larının nedenlerini' 
sormaları gerekiyor. 
Kansızlık genellikle 
masum sebeplerle 
ortaya çıkmıyor. Bu 
nedenle toplumun 
dikkatinin bu konuya 

çekilmesi gerekiyor." 
Belirti ve bulguları 
neler oluyor? > 
Kansızlık çabuk yorul
ma, halsizlik, nefes 
darlığı, göğüs ağrısı ile 
kendini gösteriyor. 
Hastanın muayen
esinde ciltte solukluk, 
kalp yetmezliği, nefes 
darlığı ve kalp ritm 
bozukluğu saptan
abiliyor. Bazen ise 
kansızlığa yol açan 
altta yatan hastalığa 
ait belirtilerin bu 
tabloya hakim olabile
ceğini söyleyen Doç. 
Dr. Saruç şu bilgileri 
aktarıyor: "Dışkıda kan 
görülmesi, kahve 
telvesi şeklinde 
kusma, siyah dışkıla- 
ma, ishal, dilde yara, 
sinir sistemini 
ilgilendiren belirtiler, 
pklpm anrılan, kolav 
kanama, kabızlık, karın 
ağrısı, kilo kaybı, 
bulantı bu belirtiler 
arasında yer alıyor. 
Ayrıca, hastanın kul
landığı ağrı kesiciler, 
diğer ilaçlar ve 
geçirdiği ameliyatlar 
da bize ek bilgi 
sağlayabiliyor."

İlkbahar hastalıklanna Mat
Adıyaman Sağlık 
Müdürü M. Emin Taş, 
ilkbahar mevsimiyle 
birlikte alerjik 
hastalıkların 
çoğaldığını ve vatan
daşların bu hastalık
lara karşı dikkatli 
olması gerektiğini 
söyledi 
Sağlık Müdürü M. 
Emin Taş, mevsimsel 
farklılıklarının 
gözlendiği ilk bahar 
döneminde alerjik 
hastalıklara karşı 
dikkatli olunması 
gerektiğini belirterek, 
"Şuanda ilk bahara 
yeni giriyoruz. İlkba
har, mevsimsel özellik 
arz eden özellikle 
alerjik hastalıkların 
artışının gözlem
lendiği bir mevsim. 
Polenlerin fazla 
olduğu bir mevsime 
giriyoruz. Özellikle bu 
konuda hassas olan 
astım alerjisi olan 
vatandaşlarımızın, 
dikkat etmesi 
gerekiyor. Hava 
ısısının yani mevsim
sel ısı farkının olduğu 
bir süreç yaşıyoruz. 
Bu konuda da vatan
daşlarımızın, özellikle 
ilk bahar nezlesi diye 
tabir ettiğimiz 
rahatsızlıklara karşı 
koruyucu önlemler 
alması gerekiyor.
Dikkat edilecek 
hususlar ise beslen

me ve temizlik önde 
gelmektedir.
Vatandaşların, çok 
basit olarak bildiği 
kişisel hijyende el 
yıkama alışkanlıklarını 
geliştirmeleri gerektiği 
gibi önlemler alması 
lazım. Beslenmeleri 
konusunda da yeşil 
sebze ve meyvelerin 
tüketilmesi gerekiyor.
Vitamin ağırlıkla 
taze ve meyveler, bu 
hastalıklar için 
koruyucu özelliklere 
sahiptir. Rahatsızlığı 
olan vatandaşlarında 
hiç zaman 
kaybetmeyerek en 

ABONE OLDUNUZ MU?

□öl; ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

yakın sağlık kuruluşu
na baş vurmasını 
istiyoruz. Bunlar 
uygulanmadığı 
taktirde astım 

-atakları gelişir, 
alerjik renitler, nezle, 
grip bu tür vakalar 
çoğalarak kişilerin 
iş performansını.
düşürdüğü gibi 
çevresini de rahatsız 
edecektir.
Bu hastalıkların 
aynı zamanda 
vatandaşların Zaman 
ve ekonomik gibi 
kaybılar yaşamasına 
da neden olur" dedi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK 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 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 51 3 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
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 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kısa süre önce kuru
lan ve bu yıl ilk kez 
Bursa İkinci Amatör 
kümede mücadele 
verecek olan Öz 
Karadenizspor takı 
mı sezonu görkemli 
şekilde açtı. 
Şimdiye kadar 
Gemlik'te bu kadar 
kalabalık ve bayram 
havasında ilk 
yapılan sezon 
açılışında dualar 
okundu kesilen kur
banın kanı futbolcu
ların alnına Kulüp 
Başkanı Halil 
İbrahim Ayvaz 
tarafından sürüldü. 
İlçe stadında yapılan 
açılışta yeni 
transferler taraftar
lara tanıtılırken 
Kulüp Başkanı 
Halil İbrahim 
Ayvaz, yaptığı 
konuşmada ilk kez 
katılacakları ikinci 
amatör kümede 
hedeflerinin birinci 
kümeye

HELEKOM’DA DEVRİMİ
İLETİŞİM ARTIK 

DAHA KOLAY 
DAHA EKONOMİK 

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ÖDE..

Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde
Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 

üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE! j

CEMRE İLETİŞİMSUP£rQnLIN£
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57) j
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Sivil toplum örgütleri toplandı
Gemlik'in sorunlarını çözümlemek ve katkıda bulunmak amacıyla sivil toplum örgütleri ilk toplantısını yaptı. ADD Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet Kızılkaya, Toplantıya katılanlar sorunlara kamu oyunun sahip çıkmasını sağlayacak, çözümünü kolaylaştıra
cak Kent Meclisi’nin oluşturulması, hayata geçirilmesi gerekliliğinde görüş birliğine varıldı" dedi. Haberi sayfa 2’de

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği “Deprem ve Etkileri” konulu konferans düzenledi

Deprem Dede Gemlik’e geliyor
Bir bilen varsa..

Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz, 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Sinan Aygün’e bayılıyorum.

Sinan Aygün, iktidarların ekonomi 
konusunda yaptığı açıklamalara muhalif bir 
kişilik sergiliyor.

Bakıyorsunuz, AB ilişkilerimizi en acı
masız şekilde eleştiriyor.

Bir bakıyorsunuz, açıklanan ekonomik 
sonuçların bilimsel bir şekilde yanlışlığını 
ortaya koyuyor.

Kredi kartları konusunda aylar süren 
mücadelesini gördük.

Bankaların vatandaşları nasıl 
söğüşlediği gerçeğini ortaya koydu.

Bunun üzerine hükümet bir yasa tasarısı 
hazırladı ama ancak kartlar nedeniyle icralık 
olanlara bir çeki düzen getirebildiler.

Kartlarda uygulanan faizlerin hiçbir ticari 
teamüle uymadığını bar bar bağırıyor.

Tıklayan yok..
Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama

da kapanan işyerlerinin sayısının ilk kez 
açılanları geçtiği gerçeğini vurguladı.

Ekonomi can çekişiyor.
Enflasyonun düşmesi ne işsizliği azaltı 

yor ne de piyasalardaki durgunluğu ortadan 
kaldırıyor.

Aylardır piyasalara ateş düşmüş gören 
yok.

Para piyasaları kilitlenmiş bir durumda, 
ne zaman açılacağını da bilen yok.

I Bir bilen varsa açıklasın da öğrenelim.

Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilcisi Mimar 
Osman Turan, 
“Yerel yönetimler 
başta olmak üzere 
sivil toplum örgütleri, 
mimar ve mühendis
lerimiz deprem 
konusunda her türlü 
önlemi alarak hazırlıklı 
olmak zorundayız. ” 
dedi. Turan, 25 Mart 
2006 Cumartesi günü 
Deprem konulu 
konferans için eski 
Kandilli Rasathanesi 
Müdürü Ahmet Mete 
Işıkara’yı davet 
ettiklerini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Uyuşturucuyla 
mücadele başlıyor
TBMM Başkanı Bülent Arınç, giderek 
tehlike haline gelen zararlı madde kul
lanımına karşı "Sağlıklı Gençlik, Sağlıklı 
Gelecek" sloganıyla kampanya başlatıyor. 
Arınç, zararlı madde kullanımının önlen
mesi için düzenlenen kampanyayı, TBMM 
Tören Salonu'nda düzenleyeceği basın 
bilgilendirme toplantısıyla başlatacak.

Haberi sayfa 8’de

İstanbul 
depreme

Amerika’da deprem öncesi, deprem sırası ve 
sonrasında kullanılmak üzere hazırlanan "HAZUS 
prog ramının yerel ölçekteki bir versiyonu, 
"HAZTURK" adıyla İstanbul için hazırlanacak.

| — Bir başka projeyle de Anadolu Yakası'nın "S"
rlCİZirIctniyoi dalgası haritası çıkarılacak. Haberi sayfa 9’da

Her aileden bir
kişiye iş verilecek
Hükümet, yoksullukla mücadele kap
samında 'her aileden bir kişiye iş' 
vermeye hazırlanıyor. Yoksullukla 
mücadele için ürettiği projelerle tanı
nan AKP Diyarbakır Milletvekili Aziz 
Akgül’e göre, 'dilencilik kültürünü’ 
ortadan kaldıracak yasa teklifiyle, 
bulunacak geçici işlerin parasını, 
kurumlar değil, Maliye Bakanlığı 
ödeyecek. Haberi sayfa 7’de

Voleybol birinciliği 
çekişmeli geçiyor

İkinci Amatör küme yıldızlar ilçe Voleybol 
Birinciliğinde dün oynanan maçlarda, 11 
Eylül İlköğretim Okulu, Hamidiye İlköğre
tim Okulu’nu 2-0 yenerken, Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim Okulu Engürücük İlköğre
tim Okulu’nun 2-1, Namık Kemal İlköğre
tim Okulu da Şehit Etem İlköğretim 
Okulu’nu 2-1 yenmeyi başardı. Sayfa 5’de

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

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın ilçe dışın
da olması nedeniyle bugünkü yazısı elimize 
ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. Okuyu 
cularımızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

“Nevruz gülü geleceğe 
umutlar taşısın”

AK Parti İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
yayınladığı yazılı 
basın açıklamasıyla 
Avrasya'nın Türk 
aleminin Nevruz 
bayramını kutladı. 
Tabiat ile iç içe 
yaşayan toprağı ana 
olarak vasıflandıran 
Türk'ün düşünce 
sisteminde (baharın 
gelişinin) önemli bir 
yere sahip olduğunu 
ifade eden Yılmaz, 
"Nevruz Türk 
dünyasının kuzeyin
den güneyine batısın 
dan doğusuna 
kadar uzanan engin 
coğrafyada yaşayan 
toplulukların pek 
çoğu tarafından 
kutlanan bahar 
bayramıdır" dedi. 
Nevruz geleneğinin 
ne Sünnilik, ne 
Alevilik ne de 
Bektaşilik ile 
doğrudan doğruya 
bağlantısı olmayan 
İslamiyetten çok 
önceleri gelen bir 
gelenek olduğunu 
hatırlatan Yılmaz, 
"Yani bir dinin veya 
mezhebin bayramı 
değildir. Bu yüzden 
de her hangi bir 
şekilde mezhep 
adına bir din adına 
bir etnik adına 
bağlı gösterilmesi, 
istismar edilmesi bir 
ayrılık unsuru olarak 
takdim edilmeye 
çalışılması yanlıştır. 
Tarihin ve kültürün 

bütün gerçeklerine 
aykırıdır. 1990 yılın
da bağımsızlıklarını 
ilan eden Türk 
cumhuriyetlerinde 
Kırgızistan, Kaza 
kıştan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve 
Azerbaycan ile 
Rusya federasyonu 
bünyesindeki 
Tataristan 21 
Mart'ı Ergenekon 
Nevruz bayramını 
milli bayram olarak 
ilan etmişlerdir. 
Türk kültürlerinden 
kaynaklanan 
Nevruz bayramı 
her yönü ile 
Türk gelenek ve 
göreneklerinin 
zenginleşmiş 
ananevi ve temeli 
beş bin yıllık Türk 
tarihine dayalı bir 
milli bayramdır. 
Türkiye'de de 1991 
yılından itibaren 
Türk dünyası ile 
birlikte ortak bir gün 
olarak resmi tatil 
olmaksızın bayram 
ilan edilmiştir.
Bu nedenledir ki 
Nevruz bayramının 
provokatörlere 
gelmeden birlik, 
beraberlik ve 
kardeşlik içinde 
kutlanması 
gerekmektedir. 
Avrasya'nın 
Türk aleminin 
Nevruz bayramı 
Kutlu olsun, Nevruz 
gülü geleceğe 
umutlar taşısın" 
şeklinde konuştu.

tin ŞEKERSÖZ

tatürkçü Düşünce 
erneği'nin 
emlik'in sorunlarını 
özümlemek ve 
atkıda bulunmak 
maçıyla çağrıda 
ulunduğu Sivil 
oplum Örgütleri, 
iyasi partiler ve 
endikalardan oluşan 
imsilciler Cumartesi 
ünü ilk toplantıyı 

mlik ADD Başkanı 
hmet Kızılkaya, 
sılan toplantı 
kkında bilgi 
rirken ADD 
eleri, DYP, 
P, CHP, Liman-İş, 
itim-Sen, 
rk Eğitim-Sen, 
narlar Odası, 
;i Emeklileri 
rneği, Artvinliler 
rneği, Şavşatlılar 
rneği, Erzurumlular 
rneği, SivaslIlar 
rneği çağrıya 
vap vererek 
plantıya katıldık
tım söyledi. 
DD lokalinde 
pılan ilk toplantının 

ı Mart Çanakkale 
iterinin 91.

liğini de 

'Çanakkale zaferinin 
inemini, ülkemiz 
fe dünyadaki 
itkilerini bizlere bir 
tere daha hatırlatan

niz Ürer Konak 
1e‘n dinledik, 
n bilincinin, 
bilincinin nasıl 
ısı gerektiğini

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

bizlere canlarını 
vererek gösteren 
250 binden fazla 
şehidimizi bir kez 
daha andık. Bir 
komutanın, bir 
liderin nasıl 
olması gerektiğini 
Mustafa Kemal 
Atatürk'te bir 
kere daha hatırladık. 
Hepsinin ruhu 
şad olsun" dedi. 
Duygu dolu anlamlı 
söyleşinin ardından 
katılımcılarla 
ilçenin sorunlarını 
dile getirdiklerini 
söyleyen Kızılkaya, 
yaptığı açıklamada, 
"Temsilci 
arkadaşlarımız, 
sorunların 
çözümünde nelerin 
nasıl yapılabilir, 
nasıl katkıda 
bulunabiliriz soruları 
üzerinde öneriler 
getirdiler. Yapılan 
konuşmalarda 
siyasi partiler,

siyil toplum örgütleri 
ve sendikaların 
ortak noktalarda 
buluşup birlikte 
hareket etmenin 
gerekliliği ve 
kararlılığı 
vurgulandı. 
Toplantıya 
katı lanlar 
sorunlara kamu 
oyunun sahip 
çıkmasını 
sağlayacak, 
çözümünü 
kolaylaştıracak 
Kent Meclisi’nin 
oluşturulması, 
hayata geçirilmesi 
gerekliliğinde görüş 
birliğine vardılar. 
Kent Meclisi için 
gerekli bilgileri 
derleyip 
girişimlerde 
bulunmak amacıyla 
Şakir Eker, 
Hüseyin Poyraz, 
Orhan Bulut ve 
Nazım Karagöz'den 
oluşan bir

komisyon kuruldu, 
8 Nisan 2006 
Cumartesi günü 
saat 19.00 da 
Derneğimizde 
Kent Meclisi’nin a 
tartışılıp değer- 1 
lendirileceği, 
hayata geçirilmesi 1 
için yapılacak 1 
çalışmaların 
belirleneceği, 
komisyonun 
detaylı bilgi verece/; 
bir toplantı yapınıp 
karar verdik.
Bu yapacağımız | 
ikinci toplantıya, J 
ülkesinin ün'ıter I 
bütünlüğünden, 
bağımsızlığından 1 
yana, Atatürk 
milliyetçiliğini, | 
çağdaş, laik toplum 
yapısını savunan a 
tüm siyasi parti, 1 
sendika, sivil 
toplum örgütlerini a 
bekliyoruz.
Bizler kendi 
sorunlarımızı 
çözecek özgürlüğe, ' 
bilince, güce 
sahibiz, yeter ki bina 
inanalım, çaba i 
harcayalım.
Atatürkçü Düşüncel 
Derneği olarak bu 1 
toplantımıza katılan i 
kurumlara, onların 1 
temsilcilerine 
teşekkür ediyorum. 1 
Birlikte tartışıp, 
ortak noktalarda 
anlaşıp güçlerimizi | 
birleştireceğimiz J 
toplantılarımızın 
genişleyerek 
devam edeceğine I 
inanıyor, saygılar 
sunuyorum" dedi.

MAKİNA BAKIM DEPARTMANI^
2 Yıllık M YO veya Teknik Lise Mezunu 
İş tecrübesi olan 
Askerliğini yapmış

ELEKTRİK TEKNİKERİ
ELEKTRİKÇİ

SOĞUTMACI
MAKİNE TEKNİKERİ ALINACAKTIR.

Adayların fotoğraflı başvuru evlerini Jİ 
0.224 587 78 25 numaralı faxa veya 

namsalgida@superonline.com internet 
adresine göndermeleri rica olunur. I 
Fax veya e-mail gönderemeyenler■ 

0.224 587 78 20 numaralı telefondan ran* 
devü alabilirler. Başvurular gizli kalacak^

mailto:namsalgida@superonline.com
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Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği “Deprem ve Etkileri” konulu konferans düzenledi

>ğî
Ka

Deprem Dede 
Gemlik’e geliyor
Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Mimar Osman Turan, “Yerel 
yönetimler başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, mimar ve 
mühendislerimiz deprem konusunda her türlü önlemi alarak 
hazırlıklı olmak zorundayız.” dedi. Turan, 25 Mart 2006 Cumartesi 
günü Deprem konulu konferans için eski Kandilli Rasathanesi 
Müdürü Ahmet Mete Işıkara’yı davet ettiklerini söyledi.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcahvural.sayfasi.com

YazıYORUM

Tüyü bitmemiş yetim

U

tır.

Ahmet Mete Işıkara Osman Turan

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaşadığımız 1999 
depreminden sonra 
büyük küçük her 
insanın yakından 
tanıdığı ve 'Deprem 
Dede' olarak isim 
takılan Prof. Dr. 
Ahmet Mete 
Işıkara'nın Gemlik'te 
"Deprem ve Etkileri" 
konulu konferans 
vereceği açıklandı. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, 
yaptığı açıklamada, 
Işıkara'nın 25 Mart 
2006 Cumartesi günü 
saat 13.oo’de Milton 
Gazinosu’nda yapıla
cak “Deprem” konulu 
konferans için davet 
edildiğini söyledi. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Mimar Osman Turan 
ile Oda Saymanı 
Ahmet Bayrak, yaptık- 
ları açıklamada,

Oda yönetiminin 
aldığı karar 
doğrultusunda 
2 ayda bir Gemlik'in 
sorunları ile ilgili 
toplantılar yaparak 
kamu oyunu bil
gilendireceklerini 
söylediler.
Bu toplantıların 
ilki olarak da hem 
Türkiye'nin hem de 
Gemlik'in kesinlikle 
unutmaması gerek 
bir deprem sorunu 
bulunduğuna dikkat 
çeken Osman 
Turan, yaklaşık 20 
günden bu yana 
görüşmelerde 
bulundukları eski 
Kandilli Rasathane 
Müdürü Prof. Dr. 
Ahmet Mete Işıkara’yı 
Gemlik'e davet 
ettiklerini ve yaklaşık 
bir saat sürecek 
konferans 
verileceğini duyurdu. 
Mimarlar Odası

Gemlik 
Temsilciliği’nin 
ricasını kırmayarak 
Cumartesi günü 
Milton Çay 
Bahçesi’nde Prof. 
Işıkara tarafından 
verilecek konferansın 
Gemlik'e ışık 
tutacağını söyleyen 
Osman Turan, 
"Bizlerin böyle bir 
tehlike olabilecek 
gibi hazırlıklı olmamız 
gerekir. Yerel yöne
timler başta olmak 
üzere sivil toplum 
örgütleri, mimar ve 
mühendislerimiz 
her türlü önlemi 
alarak hazırlıklı 
olmalıyız" dedi. 
Slayt gösterisinin 
de yapılacağı 
konferansın sonunda 
vatandaşların sora* 
cağı soruları da cevap 
landıracak olan 
Işıkara, kendi kur
duğu ve kısa adı

AHDER olan (Afete 
Hazırlık Derneği) 
tarafından 
özellikle küçük 
çocuklar için 
hazırlanan depreme 
nasıl hazırlanılır. 
Alınacak önlemlerle 
korku nasıl yenilir 
ve neler yapılması 
gerekir gibi içinde 
bir çok bilgilerin 
bulunduğu kitapları 
da çocuklara 
ücretsiz dağıtacağı 
öğrenildi.
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, 
Cumartesi günü 
saat 13.oo’ de 
Milton Gazinosu’nda 
yapılacak olan 
konferansa tüm 
Gemlik halkının 
davetli olduğunu 
ve depremle yaşamak 
isteyenlerin 
toplantıya katıl
malarını istedi.

Bizde eline mikrofonu alan politikacılar 
halka attıkları nutuklarda bir punduna getirir 
“Tüyü bitmemiş yetimin hakkı” meselesini 
ortaya atar, “yedirmem” diye de iddialı 
konuşur...

Görmediğiniz bu “tüyü bitmemiş yetimin 
hakkını” hortumcuların, devletle iş yapan
ların, siyasilerin yediğini anlatırlar, sonra da 
biz bu hortumları kestik, artık yiyemezler 
derler..

Bizler hep büyüklerin malı götürdüğünü 
biliyoruz.

Maliye Bakanlığı açıkladığı kayıtlara göre 
benim gariban emeklim, memurum da bu 
işlere heveslenip ufak ufak kenarından üç 
beş lira kazanmak için vergi iade zarflarına 
öyle faturalar koymuş ki, işin tadı kaçmış... 
Emekli, memur zor durumda biliniyor ama 
içlerindeki bazıları terazinin ölçüsünü kaçır
mışlar.

Gazetelere, maliye’ye haber konusu 
olmuşlar...

Bir memurum vergi iadesi zarfına “50 
teneke peynir - 500 koli yumurta’* fişi koy
muş. Bu haberi yazan gazete diyor ki “Kim 
bilir ne yüksek kolesterol vardır bu memur
da, ar damarını bilmem ama kalp damarı çat
layabilir...

Bir diğeri sağlıklı beslenen memurum; 
“150 teneke zeytinyağı” fişi koymuş.

Zannedersin mutfağın da Kırkpınar 
güreşleri düzenleniyor..

Bir diğeri de “50 çift ayakkabı” fişi koy
muş.

Alır mı alır... Ama küçük bir sorun var.. 
Hepsini aynı gün almış...

Buna benzer hesaba uymayan fişler dol
muş...

Gerçi bunlar hiç olmazsa bir çaba har
camış fişi bulmak için..

Üşenip, fiş yerine direkt gazete kağıdı ko 
yanlar da varmış..

Size gülelim mi, ağlıyalım mı cinsinden 
bir haber...

Türkiye’nin nüfusu kaç dersem?
Cevabı belli. 70 milyon deniyor.
Ama SSK. , Bağ-Kur ve Emekli 

Sandığı’ndan yararlanan vatandaş sayısı ne 
çıkmış biliyor musunuz?

Tam tamamına 80 milyon kişi....
SSK'da “5 yaşında çocuğa hamilelik testi 

yapıldığı” faturası, ölmüş annesinin maaşını 
almak için onun kimliğini kullanan, ölmüş 
babasının maaşını alabilmek için “kadın 
olduğunu” iddia eden erkek evladı duymuş 
muydunuz ?

Ölen babasının maaşını almak için 
sahtekarlık yapan, eşinden boşanmış görü
nen hanımlarımıza ne diyelim ?

Bütün bunlarda “tüyü bitmemiş yetimin 
hakkını” yediklerinin vicdanı ezikliğini duyu 
yorlar mı acaba?

Yoksa yüzleri kızarmadan, derileri kalın
laşmış, ramazan da oruç tutarak, belki de 
namaz kılarak kendilerini namuslu insan gös
terip, salınarak sokaklarda yürüyebiliyorlar 
mı?

Bu dünya da devleti, insanları kandırabilir
ler, kendilerini akıllı sanıp için için gülebilirler 
ama ya öbür dünya da nasıl hesap verecek
ler ?

Arada bir bunu da düşünsünler....

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN "^3 OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcahvural.sayfasi.com
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Doğuş Fen Dershanesi ödül dağıttı w
Seyfettin ŞEKERSÖZ 7. sınıflarda Dershanesinde I” 1 ■

Doğuş öğretim gören I ; > x r  | ı ■
Gemlik'te 12 kişilik Dershanesinde 7. sınıf öğrencisi I L_ w
r.n.florn.H un „ . ...  Z* '•"*“* ?i .: < t . f ■sınıflarıyla ve özel
öğretim kadrosuyla 
kitlesel başarıda 
lider olan Özel 
Doğuş Fen 
Dershanesi 4 ve 
5 Mart 2006 tarih
lerinde 7. sınıflar 
arası yapılan 
seviye sınavında 
dereceye girenleri 
ödüllendirdi. 
Dershane 
salonunda 
düzenlenen törende

öğrenim gören 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Ekin 
Soygan, birinci 
olup dershaneye 
kaydını yaptırırken 
ödülü olan 
CASPER(AZ 
2800-2F04) 
Bilgisayarı 
Dershane 
sahiplerinden 
Metin Şanh'dan aldı. 
Yine Doğuş Fen

Cumhuriyet
İlköğretim 
Okulu’ndan 
Murat Can Evcil, 
ORTZE DU 3625 
Dijital video 
kamerayı Kurucu 
Müdür Çevat 
Türe'den aldı. 
Ayrıca 18-19 Şubat 
2006 tarihleri arasın
da yine Doğuş Fen 
Dershanesinde 
yapılan Lise birinci 
sınıflarda dereceye 
giren öğrencilerden 
Serem Ak, 
dershaneye kaydını 
yaptırırken hak 
ettiği ödül olan 
Klasik Gitarı 
öğretmenler 
adına Erdoğan 
Eraydın'dan aldı. . 
Doğuş Fen 
Dershanesi' 
sahiplerinden 
Metin Şanlı,

Ekin ooygan

Ii

Elif ES

amaçlarının kitlesel 
başarıyı artırarak 
başarılı olanı ödül
lendirmek olduğunun 
altını çizerken 
dershanede her 
öğrenciye bire 
bir eğitim verildiğini 
sözlerine ekledi.

Gemi 
Spor 
devaı 
Ama! 
yıldız 
ilçe \ 
Birin 
çeki; 
yapıl 
Dün 
ilk nr 
11 E 
Okul 
Ham 
İlköç 
Oku 
25-1

® ©ÖZÜNÜZ AVDIN!
OHOLLADD —. . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . T 1• e ••

UNV€R TRAKTORden
ı

5 YIL VADELİ SATIŞLAR 0 FAİZLİ
KAMPANYALAR

GELİN
DEVAM ETMEKTEDİR

GÖRÜŞELİM.
ÜNVER TRAKTÖR

w NEVVHOLLANDTRAKMAK
OHOLLflhD GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 | 
ORHANGAZİ / BURSA » 

Tel : (0.224) 573 27 77 j 
GSM : (0.532) 312 22 39 I
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Gemlik Lisesi 
Spor Salonu’nda 
devam eden İkinci 
Amatör küme 
yıldızlar 
ilçe Voleybol 
Birinciliğinde 
çekişmeli maçlar 
yapılıyor. 
Dün oynanan 
ilk maçta güçlü 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu rakibi 
Hamidiye 
İlköğretim 
Okulu’nu 25-12 ve 
25-15’lik sonuçla

2-0 yenerken 
günün ikinci 
maçında nefesler 
kesildi.
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
ile Engürücük 
İlköğretim Okulu 
arasındaki zevkli ve 
çekişmeli geçen 
maçı Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu 2-1 
kazanırken, 
setler 25-21 
19-25 ve 15-8 oldu. 
Üçüncü maçta ise 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu

ddiaiı Şehit Etem} 
İlköğretim
Okulu’nu 2-1 
yenerken günün 
en zevkli maçı 
oynandı.
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
setleri 25-19 
11-25 ve 15-11 
alarak sürpriz yaptı. 
Son maçta ise
Ali Kütahya İlköğre
tim Okulu Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu’nu 
25-23 19-25 ve 
17-15’lik setlerle 
2-1 yenmeyi başardı

1‘1^yldİ |lköğrq|^ı Gİİulu Kızlar

Hami
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Okuldan kaçışın fotoğrafıdır
Gemlik Lisesi’ndeki maçları izlemek isteyen bir grup öğrenci 

izin alamayınca çareyi kaçmakta buldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlköğretim okulları 
arasında başlayan 
Bursa İkinci Küme 
Yıldızlar Voleybol 
birinciliği devam 
ederken okul 
takımlarını destekle
mek amacıyla öğren
ciler her çareye baş 
vuruyorlar.
Gemlik Lisesi 
Spor Salonu’nda 
oynanan maçları 
izleyip takımlarına 
gereken desteği 
vermek isteyen 
öğrenciler, 
kapıdan çıkamadık
ları yerde çareyi 
pencereden 
atlamakta buluyorlar. 
İlçede bulunan bir 
okulun camından 
aşağı süzülen 
öğrenciler

arkadaşlarını 
yalnız bırakmamak 
için eskilerin 
dediği gibi 'Okulu

kırmak' düşüncesini 
uyguluyorlar.
Kim ne derse 
desin, her insanın

öğrencilik yıllarında 
okulu, kırdığı olmuş
tur, bu çocuklarda 
bunu yapıyorlar.

A

Acemler Kavşağı yeniden
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Şahin, mil
letvekilleri ve meclis 
üyeleriyle, birlikte 
Acemler Köprülü 
Kavşak inşaatı için 
yeniden düğmeye 
bastı.
İnşaatı yılan hikaye
sine dönen Acemler 
Köprülü Kavşağı'nda 
çalışmalara yeniden 
start verildi. Sivil 
toplum kuru
luşlarının açtığı, 
davalar ile iki kez 
durdurulan ve İdare 
Mahkemesi tarafın
dan durdurma kararı 
bozulan Acemler 
Kavşağı çalışmaları, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, milletvekilleri 
ve meclis üyeleri 
tarafından bugün 
yeniden başlatıldı. 
“Ulaştıran bir 
ulaşımın” sözünü 
verdiklerini anımsa
tan Başkan Şahin, 
temeli atılan 3 
kavşağın, 6 ay içinde

bitirilerek kentteki 
trafik çilesine son 
vereceklerini söyledi. 
Acemler Kavşaği'nın 
yaşanan sıkıntılar 
nedeniyle aylarca 
geciktiğine dikkati 
çeken Şahin, köprü 
ayaklarının yapıl
masının ardından 
kavşağın, Bursa- 
İzmir, Izmir-Bursa 
arterinin 2 ay sonra 
kısmen trafiğe açıla
cağını müjdeledi. 
AKP Milletvekilleri 
Sedat Kızılcıktı, 
Niyazi Pakyürek, 
Şevket Orhan, Zafer 
Hıdıroğlu ve Faruk 
Anbarcıoğlu'nun 
yanı sıra 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ve İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak'ın ile 
meclis üyelerinin de 
katıldığı inceleme 
gezisinde Başkan 
Şahin, Acemler'deki 
çalışmaları 
değerlendirdi.

illanfw D0MLGAZ 181 SÂNı111U111 H jjSEV|N ÜLUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
GEMLİK ANA BAYİİ

✓ DOĞALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA

X 
A.
A ‘| 
o L

KontroU’talannda Y ✓ RADYATÖR
J ✓ SPLİT KLİMALAR

✓ DOĞALGAZ SOBASI
✓ TESİSAT ve PROJE

Vaillant irJVaillonf

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
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e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Güneşli günler kapıda
Yeni haftada cuma 
günü beklenen 
sağanak yağmur 
geçişleri dışında 
güneşli günler 
yaşanacak. İlkbahar 
tüm yurdu sarıyor. 
Sıcaklık hızla 
artacak.
İşte 5 günlük rapor 
Hava sıcaklığı 
hissedilir derecede 
artıyor, güney 
bölgelerimize 
yaz geliyor.
Hava sıcaklığı tüm 
yurtta mevsim nor
mallerine çıkıyor, 
güney ve batı bölge 
lerde mevsim nor
mallerini geçiyor. 
Hafta boyunca ese
cek lodos, sıcaklığı 
artırıyor. Önümüzde
ki üç günde en yük
sek ve düşük hava 
sıcaklıkları şöyle: 
İstanbul 20/4, Ankara 
22/4, İzmir 24/11, 
Antalya 20/11, Adana 
26/9, Erzurum 10/-2, 
Diyarbakır 23/3, 
Trabzon 22/10.
BUGÜN; Karadeniz, 
Doğu Akdeniz ve İç 
Anadolu'da yağmur

bekleniyor, diğer 
bölgelerde gökyüzü 
çok bulutlu.
ÇARŞAMBA günü 
sadece Doğu 
Karadeniz ve 
Erzurum-Kars 
bölümünde yağmur 
görülürken, güney 
bölgelerimize yaz 
geliyor. Ege ve 
Akdeniz güneşli, 
Marmara, İç Anadolu 
az bulutlu ve açık. 
PERŞEMBE günü 
Marmara ve Kıyı 
Ege'de sağanak 
yağmur geçişleri 
bekleniyor, güneşli 
hava doğuya 
doğru kayıyor.
İç Anadolu, Akdeniz, 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu yazı

yaşayacak.
CUMA günü 
Marmara, Karadeniz, 
Ege, Akdeniz ve İç 
Anadolu sağanak 
yağmur alıyor, 
diğer bölgelerimiz 
çok bulutlu. 
CUMARTESİ günü 
ise Marmana'-nın 
doğusu, Batı 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun batısı, 
İç Ege ve Batı 
Akdeniz çok bulutlu, 
diğer bölgelerimiz 
sağanak yağış 
altında...
Açıklamada, hafta 
içinde iç kesimlerde, 
bahar şartlarına 
uygun yağışlar 
görülebileceği 
bildirildi.

‘HeraitenlıHiy'peritet
Hükümet, yoksulluk
la mücadele kap
samında 'her aileden 
bir kişiye iş' vermeye 
hazarlanıyor. AKP 
Diyarbakır 
Milletvekili Aziz 
Akgül'ün hükümet 
sunduğu teklif 
neler getiriyor? 
Yoksullukla 
mücadele için üret
tiği projelerle tanınan 
AKP Diyarbakır 
Milletvekili Aziz 
Akgül, 'yoksulluk 
maaşı’ önerisini "Her 
aileden bir kişiye iş" 
olarak geliştirdi. 
Akgül’e göre, 'dilen
cilik kültürünü’ 
ortadan kaldıracak 
yasa teklifiyle, bulu
nacak geçici işlerin 
parasını, kurumlar 
değil, Maliye 
Bakanlığı ödeyecek. 
Teklife göre, devlet, 
geliri olmayan yok
sul ailelerden bir 
kişiye iş bulacak. 
Bulunacak geçici iş, 
6 aydan az olmaya
cak. Bu olanaktan 

yararlanmak isteyen
ler Türkiye İş 
Kurumuna başvura
cak. En az bir yıl 
içerisinde herhangi 
bir işe yerleşti 
rilmemiş olanlara 
öncelik verilecek.
Verilecek maaş, 1550 
gösterge rakamının 
her yıl bütçe kanunu 
ile tespit edilecek 
memur aylık kat
sayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak. 
MAAŞLAR 
MALİYE’DEN: 
Bu kişiler, Çocuk 
Esirgeme 
Kurumu’nda temizlik 
işlerinde, yaşlılar ve 
özürlüler ile ilgili 
bakım ve destek 
hizmetlerde, eğitim, 
sağlık, kültür ve spor 
faaliyetlerinin 
yürütüldüğü kurum- 
larda, ağaçlandırma 
projelerinde, vakıf ve 
derneklerde, karayol
ları ve belediyelerin 
bakım ve onarım 
işlerinde çalıştırıla
caklar. Bulunacak 

geçici işlere ilişkin 
maaş ödemeleri ilgili 
kurumlar tarafından 
yapılmayacak. Maaş 
ödemeleri doğrudan 
Maliye Bakanhğı’na 
bağlı defterdarlıklar 
ve mal müdürlük
lerinden yapılacak. 
Maaşlara ilişkin kay
nak ise yasa teklifi 
ile tek tek belirlendi.. 
Geçiçi iş projesinin 
geliri, fonların yüzde 
10’u, trafik para 
cezası hasılatının 
yüzde 50’si, RTÜK 
reklam gelirlerinin 
yüzde 15’i, gümrük 
fazla çalışma 
hasılatının yüzde 
10’u, Kabahatlar 
Kanunu’nda kesilen 
para cezalarının 
yüzde 50’si, araç 
ruhsatlarından elde 
edilen gelirin yüzde 
2’si, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü gelirinin 
yüzde 10’u, otoyol ve 
boğaz köprüleri 
geçiş hasılatının 
yüzde 5’inden 
oluşacak.

REGAL
PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD t KDV
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1
Asus Anakart 
Amd 2600 64+ 

256 Ram 
17” Monitör 
40 gb. Hdd 

52X Cd Rom

Nowox 2
Amd 3000 64+ 

512 Ram
80 gb Hardisk 

128 Ekran Kartı 
Cd Writer

Asus Anakart

378 $ + KDV 580 $ KDV

FİRMANIZI İNTERNETE TRSIVORUZ
REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com 

isim@firmamz.com

MOR-TEL iie 
Daha çok konuşun 

daha az ödeyin.
Ev telefonlarında % 50’ye varan indirimler 

Yurt dışı görüşmelerde daha da ucuza 
MOR-TEL ile konuşabilirsiniz.

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 25 dk. 4 YTL
ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 65 dk. 10 YTL

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 165 dk. 25 YTL
ULUSLARARASI ARAMALAR 24 dk. 4 YTL

ULUSLARARASI ARAMALAR 60 dk. 10 YTL 
ULUSLARARASI ARAMALAR 165 dk. 25 YTL

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop.

Gemlik Lions Kulübü

DİĞER REFERANSLARIMIZ

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net 
www.atamerhotel.com 
www.gemsiad.org 
www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com  
www.gemliklions.com 

İÇİN: www.gemlikweb.com

NOWOX BİLGİSAYAR 
Gazhane Cad. No: 14 

Gemlik / BURSA
Tel: (0.224) 512 25 63 

www.gemliknowox.com

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmamz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com
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Uyuşturucuyla mücadele başlıyor
TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, giderek 
tehlike haline gelen 
zararlı madde kul
lanımına karşı 
"Sağlıklı Gençlik, 
Sağlıklı Gelecek" 
sloganıyla kampanya 
başlatıyor. Arınç, 
zararlı madde kul
lanımının önlenmesi 
için düzenlenen 
kampanyayı, 
yarın TBMM Tören 
Salonu'nda 
düzenleyeceği basın 
bilgilendirme toplan
tısıyla başlatacak. 
TBMM 'uyuşturucuyla 
mücadele'de dev bir 
projeye imza atıyor. 
TBMM Başkanı Bülent 
Arınç, giderek tehlike 
haline gelen zararlı 
madde kullanımına 
karşı "Sağlıklı Gençlik, 
Sağlıklı Gelecek" 
sloganıyla kampanya 
başlatıyor. 'Sağlıklı 
Gençlik, Sağlıklı 
Gelecek' sloganıyla 
yürütülecek kam 
panyanın tanıtım 
toplantısına, Devlet

Bakanı Nimet 
Çubukçu, İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu, Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik ve Sağlık 
Bakanı Recep 
Akdağ da katılacak. 
Kampanyada 
kullanılmak üzere 
.kısa film, broşür 
ve afişler hazırlandı. 
Basın toplantısında, 
hazırlanan film ilk 
kez gösterilecek, 
ardından TBMM 
Başkanı Arınç, 
zararlı madde 
kullanımının önlen
mesi için toplumu 
uyarıcı çağrıda bulu

nacak. Daha sonra, 
toplantıya katılan 
bakanlar, sorunun 
çözümü için yaptıkları 
çalışmalara ilişkin 
bilgi verecek.
Kampanyanın başlatıl
masının ardından, 
İstanbul'da ilgili tüm 
çevrelerin katılımıyla 
sempozyum düzen
lenecek. Gençlerin 
hedef kitle olacağı 
kampanyada, madde 
kullanımının daha 
yaygın olduğu belir
lenen illere öncelik 
verilecek.
Kampanya, 
okullarda da yürütüle
cek. Kampanya 

kapsamında, ilköğre
tim okullarında müfrer 
dat programlarına 
madde kullanımıyla 
ilgili sağlık bilgileri 
konulması; risk 
altındaki gençlerin 
belirlenmesi, aileye 
ulaşılması ve 
çocuklara yönelik 
aktivitelerdüzenlen
mesi gibi çalışmalar 
yapılması 
hedefleniyor.
Öğretmenlerin eğitimi
ni de içine alan 
kampanya 
çerçevesinde, 
CD hazırlanması, 
spor ve sanat etkinlik
lerinin düzenlenmesi, 
meslek becerilerinin 
edindirilmesi gibi 
aktiviteler öngörü
lüyor. Kampanyada, 
gençlere yönelik tiyat 
ro oyunları, spot film
lerin hazırlanması, 
dizi programlarda 
konunun işlenmesi; 
kamplar ve kulüplerin 
oluşturulması 
gibi öneriler 
yer alıyor.

Hafta sonu saatler’
1 saat ileri alınaçal

Yaz saati (ileri saat) 
uygulaması, 
26 Mart Pazar günü 
01.00'de, saatlerin bir 
saat ileri alınmasıyla 
başlatılacak.
Yaz saati uygulaması, 
29 Ekim Pazar 
günü saat 02.00'de, 
saatlerin bir saat 
geri alınmasıyla 
sona erecek.
Yaz saati uygulaması, 
çalışma saatlerinin 
günün güneşli 

bölümüne alınması 
suretiyle, gün 
ışığından daha 
fazla yararlanılması, 
elektrik enerjisinin J 
aydınlatmada 
kullanılan bölümün
den tasarruf sağlan
ması amacını 
taşıyor.
Uygulamayla her yıl, 
"orta ölçekli" bir 
hidroelektrik santralin 
yıllık üretimi kadar 
tasarruf sağlanıyor.

Aı 
ör 
V€ 
la 
la 
ra 
ki 
"I 
İs 
la 
P 
Y 
d 
Ç 
P 
B 
b 
s 
E 
C 
F 
F 
E 
y 
k 
ç 
4 
rr 
n 
v 
F 
I;

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
—_ _ _ _ _ _ _  KOMBİ

KAZAN
( ISISAN ) KALORİFER TESİSATI 

- - - KLİMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA

YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazalar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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İstanbul depreme
hazırlanıyor

Amerika'da deprem 
öncesi, deprem sırası 
ve sonrasında kul
lanılmak üzere hazır
lanan "HAZUS" prog 
ramının yerel ölçekte
ki bir versiyonu, . 
"HAZTURK" adıyla 
İstanbul için hazır
lanacak. Bir başka 
projeyle de Anadolu 
Yakası'nın "S" 
dalgası haritası 
çıkarılacak.
Proje için Büyükşehir 
Belediyesi ile İstan
bul Teknik Üniver
sitesi (İTÜ) arasında 
Bilimsel ve Teknik 
Ortak Hizmet İşbirliği 
Protokolü hazırlandı. 
Protokol Büyükşehir 
Belediye Meclisi dün 
yapılan toplantısında 
kabul edildi ve bu 
çerçevede yapılacak 
489 bin YTL'lik harca
ma için de başkanlık 
makamına yetki 
verildi.
Proje ile ilgili hazır
lanan ve kabul edilen 
raporda, “Türkiye'de 
ve özelde İstanbul'da 
acil durum yönetimi, 
risk azaltma, planla
ma hazırlıklı olma, 
müdahele ve 
iyileştirme konuların- 
daki ulusal program
lara- destek vermek 
amacıyla, etraflıca 
risk- tabanlı zarar 
analizi yapılarak can 
ve mal kaybının 
azaltılması, insan
ların ve kurumların 
doğal afetlerden 
korunması 
hedeflenmektedir" 
denildi.'
Raporda,

bugüne kadar yapılan 
çalışmaların birbir- 
leriyle enteğrasyonu, 
bir arada kullanılması 
ve aralarında veri alış 
verişi yapılamsının, 
standartların ye veri 
parametrelerinin fark
lılığı yüzünden 
mümkün olmadığı 
belirtilerek şu 
görüşlere yer 
veriliyor:
"Mevcut sistemlerin 
hiç biri istenen 
doğrulukta sonuç 
verebilecek güncel
liğe ve metodolojiye 
sahip değildir. 
Hazırlanacak olan 
HAZTURK programı 
şu ana kadar yapılan 
Coğrafi Bilgi Sitemi 
(CBS) çalışmalarını 
tek bir çatı altında 
toplanmasına, tüm 
bu sistemlerdeki kul
lanılabilir güncel ve 
yararlı verilerin daha 
önce iyen İTÜ tarafın
dan hazırlanniış olan 
TABİS standartlan ile 
bütünleştirilmesine 
yardımcı olacaktır. 
Böylece yaşayan

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

bir CBS oluşturul
ması sağlanacaktır". 
21 ayda tamam
lanacak projenin, 
deprem öncesi, 
esnası ve sonrasında 
kullanılmak üzere 
Amerika FEMA 
patentli " HAZUS" 
proğramıriın, yerel 
ölçekte "HAZTURK" 
versiyonu olarak 
İstanbul için 
uyarlaması olduğu 
kaydedildi. 
Öte yandan, 
Büyükşehir Beledi 
yesi ile Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü arasında 
Deprem Etki Analizi 
Araştırma Projesi 
kapsamında hazır
lanan "Anadolu 
Yakası Zemin 
Sınıflamasına 
Yönelik Mikrotremor 
Çalışmaları Bilimsel

ve Teknik İşbirliği 
Protokolü" de 
Büyükşehir’ 
Belediye Meclisi'nde 
kabul edildi. 
Bu protokol 
çerçevesinde 
740 hin YTL'y? 
kadar harcama 
yapılabilmesi için de 
yine başkanlık 
makamına yetki 
tanındı. 32 ayda 
tamamlanacak bu 
proje ile Anadolu 
yakasının "S" dalgası 
hız dağılımı haritası 
yapılacak. Bu harita 
daha sonra yapılacak 
deprem zararlarına 
dönük çalışmalar için 
baz oluşturacak. 
Ayrıca yapılaşmada 
uygulanacak 
mühendislik 
projelerinde gerekli 
olan mekanik para
metrelerin belirlen
mesi mümkün 
olacak.

İLAN
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi’nden 

Dosya No: 2005/592 
Davacılar Abdülselami Görücü vasisi 

Kadir Görücü tarafından davalılar Gemlik 
malmüdürlüğü Engürücük Köyü tüzel kişil
iği aleyhine mahkememizde açılan senet
sizden tescil davasının yapılan tensibi 
sırasında

Dava konusu Bursa İli Gemlik İlçesi 
Engürücük Köyü Doğusu; 165 nolu kadas
tro parseli. Güneyi; çalhk, Batısı; 175 nolu 
kadastro parseli ve Kuzeyi 175 nolu kadas
tro parseli ile çevrili taşınmaz hakkında 
hak iddia edenlerin son ilan tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 
2005/592 esas sayılı dosyasına müracaat 
etmeleri, aksi halde davacı Abdülselami 
Görücü adına tescil kararı verileceği ilan 
olunur.

B-1186

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Gemlik’te kulüplerde yönetim
Gemlik’te sportif faaliyetlerin gelişmemesinin 

nedenlerini sorgularsak kulüplerinde payı olduğunu 
düşünüyorum.

İlçede sporun gelişmesi Belediye’nin, kurum ve 
kuruluşların ve buna bağlı olarak tesisleşmenin . 
oluduğunu gelişmelerin bu unsurlara bağlı 
olduğunu yazılarımda yazdım.

Kulüp yönetiminde çok önemli olduğunu kulüp
lerimizde bunun eksik olduğunu söylemeden geçe
meyeceğim.

Görev yapan yöneticilerimizin imkansızlıklarla 
mücadele ettiğini biliyorum. Kulüplerimize bak
tığımızda yıllarca aynı kişiler olduğunu görürüz bu • 
benim çok dikkatimi çekmiştir.

Bu kulüplerde muhalefet hiç olmadı mı? .Yapılan 
seçimlerde tek listemi çıkıyor? Hükümetler değişi 
yor. Bizim kulüp yöneticileri hatta futbolcular bile 
değişmiyor.

İnsanın aklına şu gelebilir; Birden fazla sahip 
çıkan yok. En iyisini biz yaparız görüntüsünü veri 
yorlar. Ben böyle olmadığını, görev almak isteyen- , 
ler zamanında olduğunu kamuoyundan spora gönül 
vermiş kişilerden dile getirdiğini biliyorum.

Ne damak istediğimin anlaşıldığını düşünüyor 
rum. Fazla detaylara girmek benim işim değil. . 
Benim vurgulamak istediğim kendimizinde payı 
olduğu, paranın çok büyük bir iş olduğu tartışılmaz. 
Fakat paraya yön verecek yönetimin olması yenilik
lere açık. Bu unsunları insan gücü araç, gereç ve 
tüm olanakların iyi yönetilmesi verimli kullanıl
masını sağlar.

“Bu açıdan eğitilmiş bilgi sahibi, ve kendini 
geliştiren yöneticilerin varlığı önemlidir." >

Yönetimlere tecrübelerimden faydalanarak kulüp 
yönetimi nasıl olmalıdır? Maddeler halinde yazıyo
rum.

1- Yöneticiler spor yapısını ve temel yasaları iyi 
bilmeli, halka ilişkileri, temel bilgilere sahip olmalı.

2- Yöneticiler bu unsurlara önepı'vermeli; 
Planlama, örgütleme, danışma, yönetme, halkla 
ilişkiler, kaynak ilişkileri, Belediyeler, kamu kurum 
ve kuruluşları, Gençlik İl Müdürlükleri basın, 
muhtarlar, meslek kuruluşları ile ilişkiler gelişti 
rilmeli.

3- Yöneticiler kendilerini ilgilendiren her konuda 
görüşlere açık olmalı.

4- Spor kulüpleri sporcu ailelerini yönetimlere 
sorunlara ortak edilmeli.

5- Yöneticiler kendilerini sanat yönetmeni, 
sporcuların sanatçı olduğunu bilmeli.

6- Yönetimlerde sporculuk yapmış şahsiyetli 
kişilerden oluşturulmalı.

7- Antrenör seçiminde dikkatli davranmalı. 
(Bizde çok hafife alınıyor) .

8- Alt yapı konuları lafta kalmamalı
9- Spor kulüpleri sosyal aktivitelerde görev 

almalr(spor okulu, piknik, çevre geziler v.b.)
10- Üyelerini çoğunluk olsun diye değil, sorum

luluğunu bilen kişilerden seçmeli.
11- Yönetimler spor kulüpleri “fair play” 

konusun önem vermeli.
Yazılması gereken o kadar çok konu var ki 

önemli olanları yukarıda sıralamaya çalıştım. 
Bunları yazmakla olmaz hayata geçirmek lazım.. 
Spor kulüplerindeki yönetimlerden bu çalışmaları 
yapıp üstüne düşeni yapmalı.

Yapmayanlar, yapmak isteyenlerin önünü 
açmalıdırlar. Kulüpler kimsenin şahsi malları . 
değildir. Topluma mal olmalıdırlar. Yoksa Gemlik’te 
spor faaliyetleri yok, başarı yok. Gemlik gençliğini 
suçlu düşürmeye kimsenin hakkı yok.

Herşeyi Belediye Başkanından beklemeye veya 
sponsorlardan destek beklemekle olmaz. 
Yöneticilerde sorumluluklarını yerine getirmeli.

Yönetici sporcuların vizelerini yapmak x 
takımının başkanıyım demek maçlara gitmek 
değildir. Yönetmek, yönlendirmek zor sanattır. 
Topluma faydalı bireyler yetiştirmek bir okul gibi 
düşünmektir.

Gemlik’te bu eksikliği yazmadan geçemeyecek
tim. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.

Sözlerimi Goethe’den bir sözle bitirmek istiyo
rum;

“Çözümde görev almayanlar, problemin parçası 
olurlar.”

NOT: Bu yazıyı kulüp yöneticileri için yazıyorum. 
Yönetime seçilen her arkadaşın bu bilgileri dikkate 
almasını diliyorum.
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Çocuğunuz yemek mi seçiyor?
Büyüdükçe çocuğun 
sorunları da artıyor. 
Bunlardan biri de 
yemek seçmeye 
başlamak. Ama olaya 
zamanında el koyarak 
bunun üstesinden 
gelmeye çalışa
bilirsiniz.
Çocuklar emeklemeye 
başladıkları zamanlar
da, çok sevimli 
olmakla beraber, 
çevrelerindekilere 
karşı olan ilgileri ve 
artık hareket yeti
lerinin artmış olması 
yavaş yavaş ufak 
birer canavara da 
dönüşmeye başlarlar. 
Üstelik tek bu olsa 
gene iyi. Yemek 
seçmeye de başlarlar. 
Yaşına göre 
"Yemiiiiiceeem" gibi 
medeni tepkilerin yanı 
sıra, bol tükürüktü 
daha ilkel tepkilerle 
de karşılaşabilirsiniz. 
Ama çaresiz 
değilsiniz. İşte 
bizim önerilerimiz: 
Günde en az bir kez 
onunla birlikte yemek 
yiyin. Bu çağlarda 
çocuklar, yemek 
kadar sosyalleşmek

Kendi kendinizi iyileştirin
Belki de bugüne 
kadar ilaç için onca 
parayı boşuna dök
tünüz. Belki de kendi 
kendinizi iyileştire- 
bilirdiniz...
Doğru ve dengeli 
beslenmekten sürekli 
bahsediyoruz ama 
bunu çoğunlukla 
diyetle bağdaştırıyor, 
bu yolla kilo vere
ceğimizden bahsedi 
yoruz. Oysa bazı 
besinler, içerdikleri 
vitaminler ve mine 
railer sayesinde bir
takım hastalık ya da 
rahatsızlıklara da çare 
olabiliyor. Yani bu 
besinlerin hangileri 
olduğunu bilerek, 
bazı rahatsızlıkları 
ilaç kullanmaksızın, 
doğal yollarla tedavi 
edebilirsiniz.
İşte belirli rahatsızlık
lar ve onlara iyi 
gelen gıdalar: 
Gaz: Zencefilli ve 
naneli yiyecekler size 
iyi gelecektir. Bu yiye
cekler mide ve yemek 
borusunu yumuşatıp 
gazınızın çıkmasına 
yardımcı olur. 
Ağız kokusu: En iyi

ten de hoşlanırlar. 
Hem emekleme çağın
da, hem de daha ileri- 
ki yaşlarda çocuklar 
mutfak işinden çok 
ketif alırlar. Buna 
kendi yaptıklarını 
yemek de dahildir. 
Bu nedenle mutfakta 
sizle birlikte bir 
şeyler hazırlamasına 
izin verin.
Evde ne kadar az 
abur cubur olursa, 
çocuklar da bunları 
o denli az 
tüketmiş olurlar. 
Bazı şeyleri 
kendi tabağındayken 
yememekte 
direnirken, sizin 
tabağınızdakilerden 
yemek isteyebilir. Bu, 
onu yeni lezzetlerle

çözüm maydanoz 
yemektir.
Ağız yaraları: 
Daha fazla baklagil 
ve tahıl, özellikle B 
vitamini içeren yiye
cekler alın. Deniz 
ürünleri de iyi gele
cektir. Ağız yaraları 
varken sulu sebze ve 
meyveler yemeyin. 
Diş sararmaları: Bol 
bol çilek yiyin. 
Çilekte doğal beyaz 
latıcı maddeler 
bulunmaktadır.
Sistit: Bol böl yaban 
mersini yemelisiniz. 
Bu meyvede bulunan 
vitaminler sidik tor
basındaki iltihabın 
durmasını sağlar. Bol 
bol su içmeyi de 
ihmal etmeyin. 
Kramp: Bol miktarda 
süt ürünleri ve mag
nezyumu zengin yiye
cekler tüketin. Bu tür 
yiyeceklerde bulunan 
kaslarınızı rahatlatıcı 
besinler kramplarınızı 
önleyecektir.
Eklem ağrıları: Bu 
ağrılarınızı balık 
yiyerek azalta
bilirsiniz. Somon ve 
tonbalığını tercih 

tanıştırmanın iyi 
bir yoludur.
Çocuğunuzun sorunu 
sebzelerleyse, 
sebzeleri saklamanın 
türlü yolu var: 
Bolonez sosun içine 
karıştıracağınız ren
delenmiş havuç, pizza 
üzerine koyacağınız 
ince ince kıyılmış 
ıspanak, peynirli 
makarnanın içine ko 
yacağınız rendelen
miş kabak gibi. 
Örnekleri çoğaltmak 
elinizde. Küçük por
siyonlar halinde verin. 
Bir bakmışsınız iki 
dakika sonra biraz 
daha istemek için 
geri gelmiş.
Emekleme çağındaki 
çocukların genel ter

edin. 
Baş dönmesi: 
Yağsız et, ciğer, 
koyu sebzeler her 
zaman tükettiğiniz 
besinler arasında 
olmalıdır.
Ülser yanmaları: 
Nane çayı ve 
meyankökü 
iyi gelir. 
Migren: Yeşil . 
sebze, kurutul
muş meyve gibi 
yiyecekler 
başınızdaki 
kasların rahatla
masını sağlaya
caktır. Migren 
ağrısının başla
masına neden olan 
peynir, kahve, kırmızı 
şarap gibi yiyecekler- 

. den uzak durun.
Regl ağrısı: Düzenli 
olarak tüketilen man
ganezi yüksek 
yiyecekler periodik 
ağrıları geçirir.
Bu yiyecekler arasın
da soya fasulyesi, 
böbrek ve lifli 
yeşil sebzeler yer alır. 
Uykusuzluk: 
Yatmadan önce 
kaymağı alınmış ılık 
süt için. 

cihi kendilerine ve 
rilen yumuşak, lapayı 
andıran, ezilmiş 
sebze ve etlerden 
çok, çubuk halinde 
olanlardır. Bu nedenle 
havuç, salatalık gibi 
besinleri ince ince 
kesip verebilirsiniz. 
Bebekler parmaklarını 
ve yedikleri şeyleri 
yemeklere batırmaya 
bayılırlar. Mesela 
meyvaları yoğurda 
batırıp yemelerine 
izin verebilirsin^. 
Alışverişe beraber 
çıkın. Meyva ve 
sebzeleri onun 
seçmesine izin veren. 
Bunu yapan çocuğun, 
kendi seçtiğini yeme
si de büyük olasılıktır. 
Ödün verin.
Önemli olan 
çocuğunuzun ne 
yediği değil, ihtiyacı 
olan besleyenleri 
almış olmasıdır. 
Eğer potakaldan 
hoşlanmıyorsa kiviyi 
yeneyebilirsiniz. Ya 
da etten hoşlanmıyor
sa, peynir, yumurta, 
balık gibi diğer Pro" 
tein kaynaklarına 
başvurabilirsiniz,

Stres: Karbonhidrat 
içeren yiyecekler 
strese iyi gelir. 
Baş ağrısı: Baş 
ağrıları yiyeceklerle 
daha da artar. Bunun 
nedeni tuz ve katkı 
maddeleridir. Taze 
meyveleri tercih edin. 
Fobiler: Havuç ve 
elma gibi yiyecekler 
korkuya çok iyi gelir. 
Bu gibi sebze ve 
meyveler gerilimin 
düşmesini sağlarlar. 
Depresyon: Az yağlı 
proteinlerden tavuk 
ve balığı tercih edin.

Irkçılık ile mücadele günü

(Irklar arasında genetik (fiziksel) olarak I 
diğer ırklardan üstün olduğunu savunan 
görüş ya da politik akım anlamına gelen 
ırkçılığa eski çağlardan beri rastlanmak- j 
tadır. Bu kavram beyaz, kızıl, siyah, san gibi| 
bir takım temellendirmelere dayandırılmıştır. 
Eski dönemlerde, antik imparatorlukları 
arasında yaygın olan bu oigu, hel'en ırkı, 
roma ırkı üstünlüğü gibi bir takım çek- t 
işmelere sahne olmuştur. Daha sonra avru- 
pahların gerçekleştirdiği keşifler sonucunda 
ortaya çıkan ırk farklılıktan köleliği doğu
rarak sömürge olayına yön verdirmiştir. I 
Amerika'ya afrika'dan getirtilen köleler, j 
siyah olması nedeniyle türlü aşağılanmaları 
uğramıştır,

20. Yüzyıla gelindiğinde avrupa'da mus- 
solini ve hitler'in farklı bir boyuta taşıdıkları 
ırk üstünlüğünü öngören faşist ve saldırgan 
tavırları birçok açıdan tarihte acınası izler 
bırakmıştır. Özellikle germen ırkçılığı adı 
altında yahudilerin soykırımını gerçek- İ 
leştiren naziler II. Dünya savaşı'ndaki topla
ma kapmaları olaylarıyla ırkçılığa damga 
vurmuştur. Günümüzde ise güney afrika ] 
cumhuriyeti gibi ırkçılık politikası uygu-1| 
layan bazı devletler vardır. Ancak birleşmiş 
milletler ve uluslararası birçok örgüt 
ırkçılığı yasaklayan bir takım kararlar almış 
ve birçok ülkede bu kararlara imza atmıştır. 
Kendi açımızdan baktığımızda, yüzyıllardan 
beri türk devletlerinde yaşayan farklı mil- I 
letlere hep hoşgörüyle yaklaşılmış 
olduğunu görmekteyiz. Tüm bu olaylardan 

'sonra 21 mart ırkçılıkla mücadele günü I 
olarak herkes tarafından benimsenen bir ; 
gün olmuştur. Bu gün en güzel özetleyen 
söz ise, mustafa kemal atatürk'ün özdeyişi 
"yurtta barış cihanda barıştır" tır.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.cnfl 

adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cnfl
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Şişmanlık bulaşıcı hastalık gibi yayılıyor
Obezite. yani şişman* 
lık bulaşıcı bir hastalık 
gibi tüm dünyaya hızla 
yayılıyor. Üstelik bu 
"salgın" sadece 
gelişmiş ülkeleri değil, 
az gelişmiş olanları da 
ilgilendiriyor. Çevre 
mize şöyle bir 
bakarsak bizde de obez 
insanların sayısının 
her geçen gün arttığını 
rahatlıkla görebiliriz. 
Asıl ürkütücü olan ise, 
obezitenin erişkinler 
dışında küçük çocuk 
ve gençleri de pençe
sine almış olması. 
İstatistiklere göre, 
Amerika' da yaşayan
ların %20' den fazlası 
obezite sınırlarını 
aşmış durumda. Bizim 
de içine girmeye 
çabaladığımız 
Almanya, İngiltere, 
Polonya... gibi Avrupa 
Topluluğuna dahil 
ülkelerde ise nüfusun 
%15'den fazlası şiş
man. Ataları "Bir gram 
et bin ayıp örter" diyen 
bir milleti, "Bir gram et 
başınıza bin dert açar" 
sözünü düstur edinmiş 
bir topluluğa nasıl 
kabul ederler, 
siz karar verin.
KİME OBEZ DENİR? 
Şişmanlık veya diğer 
ismiyle obezite vücu 
dumuzda normalden 
fazla yağ birikmesi - 
olarak tanımlanabilir. 
Vücut yağı normal 
erkeklerde ağırlığın 
%15-18' ini, kadınlarda 
ise % 20-25' ini oluştu

rur. Buradan da 
anlaşılabileceği gibi 
kadınlar erkeklere göre 
daha "yağlıdır." 
Bu oran erkeklerde 
% 25’1, kadınlarda \ 
%35'i geçerse 
obezite ortaya çıkar. 
İnsanların şişman olup 
olmadıklarına sadece 
kilolarına bakarak değil 
"Vücut Kitle İndeksi" 
(VKİ) denilen değer 
hesaplanarak karar 
verilir. Eğer, VKİ 30'dan 
fazla ise bu sizin obez 
olduğunuzu ve pek 
çok hastalığın sizi 
beklediğini gösterir. 
Boyunu ve kilosunu 
-bilen herkes VKİ 
değerini aşağıdaki 
formüle göre kolayca 
hesaplayabilir. 
VKİ, kilonuzun 
boyunuzun karesine 
bölünmesiyle elde 
edilir: VKİ- Kilonuz/ 
boyunuzun karesi. 
Diyelim ki, 74 kilo
sunuz, boyunuz da 
1.66 metre. Buna göre, 
VKİ' nizin =26.85 
olduğu ortaya çıkar.. 
Böyle bir kişi 
"fazla kilolu" 
olarak kabul edilir. 
VKİ'nin değer

lendirilmesi: 
-20'den küçükse: Zayıf 
-20-25 arası: Normal 
-25-30 arası: Fazla 
kilolu
-30-40 arası: 
Şişman(obez) 
-40'dan fazla: 
Aşırı derecede şişman 
(aşırı obez).
Bu tabloya göre 

sağlıklı olabilmek.için 
VKİ değerinizin 
25' in altında 
olması gerekiyor. 
Çünkü, şişmanlık artık 
yalnızca bir estetik 
sorun değil, sağlığımız 
için ciddi bir tehdit 
olarak kabul ediliyor. 
Obezite, başta kalp ve 
damar hastalıkları, 
hipertansiyon, diyabet, 
kanserler... olmak 
üzere pek çok 
hastalığa davetiye 
çıkarıyor. Eklem 
hastalıkları, bel fıtığı, 
hormonal bozukluklar, 
adet düzensizlikleri, 
depresyon, astım...da 
şişmanlarda daha 
fazla görülen hastalık
lardan bazıları.
Ancak, bu hastalıkların 
özellikle de kalp ve 
damarla ilgili olanların 
ortaya çıkmasında 
VKİ değerinden başka, 
vücut tipi, yani yağın 
vücutta biriktiği yerler 
de çok önemli. 
ŞİŞMANLIĞIN 
ÇEŞİTLERİ 
Şişmanlığın yağın 
vücutta daha çok top
landığı bölgelere göre 
başlıca iki türü Var.

Bunlardan yağın 
özellikle karında ve iç 
organlarda biriktiği 
"elma tipi şişmanlık" 
sağlık açısından daha 
tehlikeli, çünkü kalp ve 
damar hastalıklarına, 
diyabete yakalanma 
riski bunlarda çok 
yüksek. Bu tip şişman
lık özellikle erkeklerde 
görülüyor ve • 
mutlaka tedavi 
edilmesi gerekiyor. 
Buna karşılık daha 
ziyade kadınlarda rast
lanan "armut tipi şiş- 
manhk"ta yağ daha çok 
uyluk veya kalçalarda 
toplanıyor. Bu tip şiş
manlığın kalp ve 
damarları olumsuz et 
kileme şansı ise daha . 
az, hatta araştırmâlara 
bakılacak olursa 
kalçaları geniş olan 
kadınlar daha uzun 
bile yaşıyorlar. Çünkü, 
kalçalarda toplanan 
yağ doğal olarak 
’adinopektin" ismi ve 
rilen bir madde içeri • 
yor. İltihap önleyici et 
kileri olan adinopek- 
tinin damar sertliğini 
önleyici özellikleri kalp 
ve damar hastalıklarına 
karşı koruyor.
Bu iki tür şişmanlığın 
ayırt edilmesi için 
göbek hizasından 
bel çevresi ölçülüyor. 
Bel çevresinin erkek
lerde 102 cm' den, 
kadınlarda ise 88 cm' 
den fazla olması alarm 
zillerinin çaldığını 
gösteriyor.

AIDS’le 
mücadelede

AIDS hastalığına yol 
açan HlV'in hücrede 
yayılmasını önleyen 
iki yeni protein 
keşfedildi. AIDS 
tedavisinde yeni bir 
umut sayılan ve 
ABD'nin Ohio 
Üniversitesindeki 
araştırmada elde 
edilen bulgunun 
gelecekte AIDS 
tedavisinde yararlı 
olması bekleniyor. 
Araştırmada, normal 
işlevi hücre DNA'sını 
onarmak olan XPB ve 
XPD adı verilen bu iki 
proteinin aynı zaman

da hücrede HlV'in 
çoğalmasını önlediği 
ortaya çıkarıldı. 
Bilimadamları, 
ayrıca bu proteinlerin, 
virüsün hücre 
DNA'sında bıraktığı 
hasarı da giderdiğini 
tespit ettiler.
Bu proteinler 
sayesinde, son 
derece hızlı çoğalan 
ve mutasyona uğra
yarak mevcut ilaçlara 
güçlü direnç gösteren 
HlV'in güçlenmesini 
önleyecek yöntemler 
geliştirilmesi 
öngörülüyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

_______ OTOBÜS_______

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 - 115
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 514 35 50

VAPUR - FERİBOT

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR . 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
21 MART 2006 SALI 

FATİH ECZANESİ 
İstiklal Caddesi GEMLİK

ı»iö ım
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2390 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi . 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



SAYIN İLGİLİLERİN DİKKATİNE;
Şirketimizin sosyal tesislerinde bulunan 2 adet misafirhane, 1 adet bahçeli restaurant ile sitede bulunan boş I 

daireler kiraya verilmek sureti ile halkımızın kullanımına açılmıştır.
. Restaurantımızın özellikleri;

- Güvenli Yemyeşil ve nezih bir ortamda eşsiz deniz manzarasına sahiptir.
- Yemek ve içki fiyatları son derece ekonomik düzeydedir.
- Çocuklarınızın rahatça futbol, basketbol, bisiklet gibi sportif faaliyetlerini yerine getirebileceği, özgürce koşup 

oynayabileceği alana sahiptir.
- Pazar günleri saat 12.00 'de pide çeşitleri ile hizmet vermektedir. Pazar günü ayrıca piknik sahası ve yürüyüş 

alanları da kullanıma sunulmaktadır.
- Her sabah kahvaltı, öğlen yemeklerinde tabldot ve ızgara çeşitleri, akşam yemeklerinde Izgara çeşitleri ve 

Mevsim Balığı beğeninize sunulmaktadır.
- Çok yakın bir zamanda Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri canlı müzik bulundurulacaktır.
- 300 kişilik kapasiteye ait restaurantımız düğün, yemekli toplantı, doğum günü, parti gibi etkinlikler için kiraya 

verilebilmektedir.
Misafirhanelerimizin Özellikleri :
- Aylık veya günlük olarak kullanıma açıktır.
- Odalar süit, tek veya çift kişiliktir. 70 kişilik kapasitesi bulunmaktadır.
- Her Oda Deniz manzaralıdır.
- Odalarda sıcak su ve kalorifer mevcuttur.
- Tv salonu, oyun salonu bulunmaktadır.
- Tenis, Basketbol, Voleybol, Çim futbol sahası bulunmaktadır.
- Her saat başı Gemlik'e servis vardır. Ayrıca siteye ait Bursa ve Gemlik servislerinden de faydalanılabilir.
- Gemlik körfezinin en temiz sahilleri Gemsaz mevki olduğu her yıl yapılan analizlerde ortaya çıkmaktadır. 

Dileyen misafirlerimiz plajlarımızdan da faydalanabilir.
Kiralık daire özellikleri: (Son başvuru tarihi 30 Nisan 2006'dır)
- Her blok depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olup 4 katlıdır.
- Her daire 3 oda 1 salon 2 tuvalet, banyo,mutfak ve holden oluşmaktadır. Net kullanım alanı 110 m2 dir.
- Her dairede sıcak su ve kalorifer olup kiranın dışında ayrıca yakıt ile sıcak ve soğuk su bedeli alınmamaktadır.
- Kiracılar Yukarıda özellikleri belirtilen sosyal tesislerden faydalanabileceklerdir.
Bilgi ve rezervasyon : 519 00 70 71580-1283-1528-1519

TELEKOM*
İLETİŞİM ARTIK 

DAHA KOLAY ♦

DAHA EKONOMİK .«-*

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ÖDE..
Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde

Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 
üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!

SUP£RQnLIN£
' TELEKOM

GEMLİK ■ ORHANGAZİ ■ İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01



‘Gemlik Körfez* internette www.gemllkkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Elektronik reçete geliyor
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar, elektronik reçete pilot uygulamasının yakında başlatılacağını bildirdi. Elektronik 
reçete uygulaması, reçetelerin internet ortamında girişi, düzeltilmesi, gözden geçirilmesi ve iletilmesini öngörüyor. Bu uygu- 

' lamada, hekimler reçeteleri elle yazmak yerine, elektronik ortamda yazarak yöneltecek ve imzalayacak. Haberi sayfa 8’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
22 Mart 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Kart şifresi ile 
sahtecilik azalacak
Kredi kartlarında şifreli ödeme 
uygulamasına geçilmesinin ardın
dan, geçen yıl 17,6 milyon dolara 
ulaşan kredi kartlarıyla yapılan 
sahtecilik ve dolandırıcılığın 
maddi boyutunda yüzde 20-30'1uk 
azalma bekleniyor.

Haberi sayfa 8 ’de

Celal Bayar Anadolu Lisesi, İl düzeyinde yapılan En Kaliteli Ekip Yarışmasında İl üçüncüsü oldu

Üç okulumuz kalite ödülü aldı
Cengiz’i yaşatmak..

Dün bizleri ziyarete gelen emekli Avukat 
arkadaşım Ali Aksoy, elindeki kırmızı kitabı 
göstererek,

- ‘Cengiz’in kitabını Baro yeniden bastırmış’ 
dedi.

Avukat Mehmet Cengiz Göral, 3 Temmuz 
1979 tarihinde, hiç tanımadığı ülkücü bir katil 
tarafından evine giderken başından vurularak 
sokakta öldürülmüştü.

Bu faşit ruhlu adam daha sonra başka bir 
eyleminde yakalanmış Cengiz’i nasıl 
öldürdüğünü anlatmıştı.

Yargılanıp ağır ceza yedi.
Ama geçen zamanda aflardan yararlanıp 

hapisten çıktı ve siyasete atıldı.
Gazetecilik yaptı, miletvekili adayı, il başkan 

adayı oldu.
Dahası ticarete atılıp muteber iş adamı oldu.
Cengiz’in öldürülmesinden sonra arkadaş 

lan toplanıp Gemlik Körfez’de yazdıkları ile şiir
lerini bir kitap haline getirip “Demekrosi 
Adına”yı bastırdılar.

Aradan geçen 26 yıl sonunda piyasada bulu
namayan “Demokrasi Adına” adlı kitabı vefakar 
dostlarının aracılığıyla bu kez hizmet ettiği 
Bursa Barosu tarafından yeniden bastırılmış.

Baro Başkanı Sayın Avukat Asude Şenol ve 
arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

Cengiz, bizden biriydi.
Cengiz gibilerin unutulmaması gerekir. 

Cengiz’in yazılarını genç kuşakların da okuması 
nı isterim.

Dün, yaşananlarla ilgili yazı yazanlar, eğer 
yazdıklarından ve düşündüklerinden dolayı 
canlarını vermişlerse, yaşatılmalılar.

Bursa Barosu bunu yapıyor.
26 yıldır Avukat Mehmet Cengiz Göral’ı 

yaşatıyor.

Bursa’nın en kaliteli 
ekip yarışmasında 
ilçemiz Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Kaliteyi ve 
Başarıyı Arttırma 
ekibi olarak 
İl üçüncüsü 
olurken, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Kaliteli Ekip olarak 
İl Dördüncüsü, 
Kaliteli Okul kate
gorisinde Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu İl Beşincisi 
oldu. Seyfettin

ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Eski Sorumlu Müdürümüz Av. Mehmet 
Cengiz Göral unutturulmuyor 

Bursa Barosu 
‘Demokrasi Adına” 
adlı kitabın 2. nci
baskısını yaptırdı

3 Temmuz 1979 günü 
evine giderken uğradığı 
silahlı saldırı sonucu 
yaşamını yitiren gazete 
m izin eski Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü ve Köşe 
yazarı Bursa Barosu 
avukatlarından Mehmet 
Cengiz Göral’ın adına 
bastırılan ‘Demokrasi 
Adına’ adlı kitabının ikinci 
baskısı yapıldı. Syf 2’de

Voleybol birinciliğinde 
kızlar rakiplerini terletti

İkinci Amatör Küme Yıldızlar İlçe Voleybol 
Birinciliği devam ederken dün yapılan maç 
larda Atatürk İlköğretim Okulu, Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu ve TSO Gazi İlköğretim 
Okulu galibiyeti kaptırmadı. Haberi syf 5’de

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gözleri buğulandıran tören Cel

Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde dün düzenlenen Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü törenlerinde 
öğrenciler o kadar güzel canlandırmalar yaptılar ki, arkadaşları ağlamamak için kendilerini zor 
tuttular. Buğulu gözlerle izlenen anma töreni, duygulu anlar yaşanmasına da neden oldu.

22 Mart 2006 Çarşamba

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
..... _ 3 __

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığındân'yayınlayamıyoruz. 
Okurlarımızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Eski Sorumlu Müdürümüz Av. Mehmet 
Cengiz Göral unutturulmuyör 

Bursa Barosu
‘Demokrasi Adına”
adlı kitabın 2. nci
baskısını yaptırdı

3 Temmuz 1979 günü 
evine giderken 
uğradığı silahlı saldırı 
sonucu yaşamını 
yitiren gazetemizin 
eski Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü 
ve Köşe yazarı 
Bursa Barosu avukat
larından CHP eski 
il yönetim kurulu 
üyesi Mehmet Cengiz 
Göral’ın adına 
bastırılan ‘Demokrasi 
Âdına’ adlı kitabının 
ikinci baskısı yapıldı.
Bursa Barosu tarafın- bugüne değişen
dan yeni ön yazılar 
eklenerek, ‘Demokrasi 
Adına’ adlı kitaptaki 
yazılar, Cengiz 
Göral’ın Gemlik 
Körfez Gazetesi’nde 
yazı yaşamına 
başladığı 21 Şubat 
1976 yılından öldüğü 
gün öncesi 2 Temmuz 
1979 tarihinde yazdığı 
son yazışı olan 
“Demokrasi Adına” 
adlı yazılarından 

derlendi.
Ayrıca M. Cengiz 
Göral’ın öğrencilik yıl- 
lardında yazdığı şiir
lerinden de bazıları 
kitapta yer aldı. Bursa 
Barosu Yayın Kurulu 
tarafından yeniden 
basılmasına karar 
verilen “Demorasi 
Adına” adlı yapıt, 
Baro tarafından ücret
siz olarak dağıtılıyor. 
Kitabın ön kapağında 
Av. Mehmet Cengiz 
Göral’ın siyah beyaz 
portresi arkasında 
kırmızı bir fon 
bulunuyor.
Yeni baskı kitabın 
önsözünü yazan 
M.Cengiz Göral’ın 
emekli öğretmen 
eşi Ayhal Göral, 
şunları yazdı:

'Sen gittiğinden

birşey olmadı, değiş 
' tirmeye çalışan ve bu 

uğurda canını veren
ler için değdi mi diye 
düşünüyorum. Ama 
sen ve seningibiler 
olmasaydı ve bu uğur 
da can vermeseydi 
bizler belki de bu 
ülkede var olmaya
caktık, Bugünkü 
varlığımızı sizlere 
borçluyuz.’’ 
Bursa Barosu

Başkanı Av. Asude 
Şenol’da meslek- 
daşlarına seslenen 
önyazısında “1979 
yılında fiziksel olarak 
kaybettiğimiz ancak 
anısıyla, yaptıkları ve 
yazdıklarıyla hala 
yaşayan Av. Mehmet 
Cengiz Göral’ın 
uğruna yaşamını 
ortaya koyduğu halkı 
ve ülkesi için, demok 
rasi ve hukuk için, 
eşitlik ve adalet için 
İnsan hakları ve 
özgürlük için, 
düşüncellerini, 
inançlarını, ideal ve 
hayallerini, tüm içten
lik ve coşkuyla dile 
getirdiği yazılarını, 
bugüne taşımak 
amacıyla bu kitap 
hazırlanmıştır.” dedi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çanakkale Zaferi 
ve Şehitler Günü, 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesinde de düzenle
nen törenle kutlandı. 
18 Mart'ın Cumartesi 
gününe gelmesi 
nedeniyle anma 
töreni dün yapıldı. 
Okul Salonunu doldu
ran öğrencilerin göz
lerinin buğulandığı 
anma töreninde 
konuşan Okul 
Müdürü İdris Aka, 
Çanakkale Zaferinin 
birlik ve beraberliğe 
ne kadar önem ve 
rildiğinin önemine 
değinerek, "Ülkenizin 
daha bir çok yer
lerinde ulusumuz 
şehitler vermiştir. 
Bu nedenle 18 Mart 
hem Çanakkale Zaferi 
hem de Şehitler Günü 
olarak anılıyor.” dedi. 
Düzenlenen Çanak 
kale Zaferi ve Şehit 
leri Anma töreninde, 
öğrencilerden Mediha 
Yaşam Budakçı, 
Çanakkale şiirini 
arkadaşlarının 
alkışları arasında 
okudu.
Celal Bayar Anadolu

TURAN TRAFİK

d
ö

ADNAN TURAN
Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

2 Yıllık M YO veya Teknik Lise Mezunu 
İş tecrübesi olan 
Askerliğini yapmış

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ELEKTRİKÇİ 
SOĞUTMACI

MAKİNE TEKNİKERİ ALINACAKTIR.
Adayların fotoğraflı başvuru cv’lerini 
0.224 587 78 25 numaralı faxa veya 

namsalgida@superonline.com internet 
adresine göndermeleri rica olunur. . 
Fax veya e-mail gönderemeyenler 

0.224 587 78 20 numaralı telefondan ran* 
devü alabilirler. Başvurular gizli kalacaktır.

rehciler, dün Çanakkale Zaferi ve 
için anma töreni düzenledi
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Lisesi Tarih öğret
meni Yusuf Mazlum 
ise Çanakkale 
Savaşları ve 
Sonuçları hakkında 
bir konuşma sundu. 
Eski Başbakan Bülent 
Ecevit'in yazdığı 
Çanakkale Şiiri ise 
öğrenciler tarafından 
dramatize olarak 
sahneye koyarak 
büyük alkış aldılar. 
Çanakkale Savaşında 
bulunan ve adını 
Anzakh Ömer 
olarak değiştiren bir 
Avusturalyaîımn 
anılarını anlatan 
görüntü ise gözlerin 
buğulanmasına

e «
»r

neden oldu.
En güzel İstiklal Marşı 
Okuma Yarışında ise 
okul birincisi olan 
Ahmet Açıkgöz isimli 
öğrencinin seslendir 
diği İstiklal Marşı,

dinlenmeye 
değerdi.
Tören öğrenci koro-■ 
sunun seslendirdiği 
çeşitli Çanakkale
Zafer türküleriyle 
sona erdi.

K

Açıkgöz

G 
A 
K 
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İl 
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MAKİNA BAKIM DEPARTMANINA

mailto:namsalgida@superonline.com
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Celal Bayar Anadolu Lisesi, İl düzeyinde yapılan En Kaliteli Ekip Yarışmasında İl üçüncüsü oldu

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmall.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM

Bu vatan bizim....Üç okulumuz 
kalite ödülü aldı

Bursa’nın en kaliteli ekip yarışmasında ilçemiz Celal 
Bayar Anadolu Lisesi Kaliteyi ve Başarıyı Arttırma ekibi 
olarak İl üçüncüsü olurken, 11 Eylül İlköğretim Okulu 
Kaliteli Ekip olarak İl Dördüncüsü, Kaliteli Okul kate
gorisinde Şükrü Şenol İlköğretim Okulu İl Beşincisi oldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Toplam Kalite 
Yönergesi kapsamın
da 2005-2006 
öğretim yılı Bursa 
İli En Kaliteli ekip 
yarışmasında, 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Kaliteyi ve Başarıyı 
Artırma ekibi olarak 
İl üçüncüsü oldu. 
Önceki gün Bursa 
11 Milli Eğitim .
Müdürlüğü’nde 
yapılan törende 
ödülünü alan Celal . 
Bayar Anadolu Lisesi 
Müdürü İdris Aka, 
Müdür Başyardımcısı 
Çelil Güllü, Müdür 
Yardımcısı Ali 
Görücü, Tarih Öğret
meni Yusuf Mazlum 
ve Matematik 
Öğretmeni Fecri 
Kasım Gençoğlu 
başarıyı İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'le 
paylaştılar.

GEMLİK BAŞARILI 
Milli Eğitim Bakanlığı 
yönergesi ile ilk 
kez düzenlenen 
yarışmada Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi'nin yanı 
sıra Gemlik'ten 
yarışmaya katılan 
okullardan Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu, Kaliteli Okul 
kategorisinde İl 
Beşincisi olurken 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Kaliteli 
Ekip olarak İl 
dördüncüsü olarak 
Gemlik'in gururu 
oldular.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü İdris 
Aka, ekibi ve okulu 
adına kendilerine her 
zaman destek veren 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'e teşekkür 
ederken, "Amacımız 
Gemlik'in her geçen 
gün yükselen eğitim 
kalitesini daha da

yukarılara 
götürmektir. 
Bu çalışmalarımızda 
bize ve okulumuza 
destek veren sayın 
Mehmet Ercümen'e 
teşekkür ederim" 
dedi.
BAŞARIDAN EMİNİM 
Gemlik'teki okullarda 
yapılan ekip çalış
malarının çok başarılı 
olduğunun altını çizen 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, bu 
başarıların devam 
edeceğinden emin

olduğunu belirterek, 
"Bu ekiplerimiz ve 
okullarımızla 
Gemlik'te daha iyi 
başarı ve ödüller ala
cağımızdan kuşkum 
yok. Başarılı göste 
rerek ödül alan tüm 
okullarımızın yönetici
lerini kutluyorum." 
şeklinde konuştu. 
Öte yandan yapılan 
yarışta birinciliği 
Bursa Tophane 
Meslek Lisesi 
alırken ikinciliği Özel 
Nilüfer Lisesi'nin. 
aldığı açıklandı.

Yasal olarak Türk silahlı kuvvetleri 
gücünü, İç hizmet Yasa’sının 35. maddesin
den alıyor. Bu yasa ile Türk silahlı 
Kuvvetlerine, Türkiye Cumhuriyeti’ni koru
mak ve kollamak görevi verilmiştir...

Tüm kurumlar da Cumhuriyeti korumak ve 
sahip çıkmakla zorunludur.

Ancak “kollamak” görevi sadece Türk 
silahlı kuvvetlerine verilmiştir..

Bunu bilmeyenler, veya anlamak iste
meyenler ikide bir ordu karışmasın her şeyi 
seçilenler yapsın derler. Sonra da her şeyi 
bozup düzeltmesi için ordunun gözünün 
içine bakarlar..

Bence, Ordumuz ülkede laik cumhuriyeti 
koruma ve kollama işini iyi yapıyor.

Bu ülkenin gerçek evlatları bu yasanın 
kaldırılmasına müsaade etmeyecek kadar 
biliyorum ki vatanseverdir.

Dünyadaki tüm silahlı kuvvetlerin en 
önemli niteliği caydırıcı olmaktır.

Her ülke dış tehditlere karşı önce, bir 
saldırıdan korunmada caydırıcı olan, saldırı 
olursa onu önleyecek bir silahlı kuvvete 
sahip olmak ister.

Türk silahlı kuvvetleri bu niteliğine 
ilaveten, içerde de caydırıcı olmak, 
Cumhuriyeti yıkmak, din devleti kurmak 
isteyenlere karşıda güçlü olmak zorundadır. 
Ülkemizde 80 sene önce kurulan Atatürk 
devrimlerini, başlangıçta kapalı, gizli şekilde 
örseleyerek, şimdilerde açıktan açığa buda
yarak, yok etmek isteyen karşı hainler mev
cuttur..

Bu gibi hareketler daha önceki yıllarda 28, 
Şubat sürecinde önü kesilmek istenmiş, kıs
men de başarılı olunmuştur.

Bu dönemde Türk silahlı kuvvetleri cay
dırıcı görevini hakkıyla yerine getirmiştir.

Hiç kimsenin burnu dahi kanamadan, Milli 
Güvenlik Kurulu’nun yasal uygulamaları ile 
irtica tehdidi Önlenebilmiştir.

Sonra gelen koalisyon hükümetleri, 
Avrupa birliği’nin baskısı ile demokratik
leşme normları adı altında laik cumhuriyete 
kastedenleri çıkardıkları yasalarla affederek, 
önlerini açarak, bir çok hatalar yaparak, 
karşı devrimcilerin daha da güçlü olarak ikti
dara gelmesine neden olmuşlardır...

İrtica, son 25 yılda büyük adımlar attı, 
önemli kurumların çehresini değiştirmeye 
başladı. Bunların başında Milli Eğitim 
bakanlığı geliyor...

Bu bakanlık çağdaş eğitimi bir yana bırak
mış İmam-hatipler, Türbanlı öğrencilerin 
üniversiteye girmeleri konusuyla yatıp 
kalkıyor...

Devlet kurumlarının tamamına İmam-hatip 
çıkışlı insanlar atanmaya çalışılıyor.

Ben İmam-hatiplilere karşı değilim. Ama 
herkes aldığı eğitime uygun görevlere geti 
rilmelidir. Ben Diş hekimiyim, kaymakam 
veya büyük kuruluşların genel müdürü ola
mam. Bu kadar sağduyulu olmalıyız.

Bütün bunlara karşı Sayın Cumhurbaş 
kanı Sezer, YÖK, muhalefet partilerinin cılız 
çabalarını görüyoruz. Bunlar yetiniyor...

Bütün Atatürkçülerin birleşmesi gereki 
yor... Ey halkım, Görmüyor musunuz ?

İktidarın başı, kendi dava yoldaşlarını her 
ne pahasına olursa olsun, hangi yolsuzluk 
ve usulsüzlüğe karışmış olsa bile yalnız 
bırakmıyor. Sahip çıkıyor...

Siz bu vatanın has evlatları, Atatürkçüler 
siz hala niye vıdı vıdı ile uğraşıp aslanlâr gibi 
bir araya gelemiyorsunuz ?

Atı alan Üsküdar’ı geçerse onları yakala
mak için çok kan döker, yoruluruz..

mailto:933@hotmall.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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II II İntam’da hazırlıklar
Özürlüler Okulu’nda 
eğitim gören 
çocuklar Çanakkale 
Zaferi haftası 
nedeniyle öğret
menleri ve aileleri 
ile birlikte 
Çanakkale'ye gittiler. 
50 kişilik kafile 
halinde Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin gön
derdiği ve Özürlüler 
için hazırlanan 
otobüsle 
Çanakkaleye'ye 
hareket eden 
kafilenin sabah 
kahvaltı masraflarını 
ise Bekir Göks'ef 
isimli hayırseverin 
karşıladığı öğrenildi. 
Geziden önce çocuk
ları yalnız bırak
mayan ve onları 
yolcu eden Bursa 
Özürlüler Derneği 
Başkanı ve Okul 
Müdürü Tamer Sivri, 
verdiği bilgide:

BURSA 
ZİHİNSEL ENGELLİ

Çanakkale Zaferini 
kutlama haftası 
nedeniyle Çanakkale 
Savaşlarının geçtiği 
yerleri ve şehitliği 
görmek, tarihini 
engelli çocuklara 
anlatarak öğretmek, 
ulusal bilinci oturt
mak, tarihimize sahip 

çıkmalarını 
sağlamak amacıyla 
düzenlenen gezide 
öğlen yemeğini 
Çanakkale Belediyesi 
üstlenirken 
akşam yemeğini 
ise Eceabat 
Belediyesi’nin 
karşılayacağını

söyledi.
Feribotlp Çanakkale'
den Eceabat'a 
geçecek olan 
Özürlü Çocuklar, ile 
öğretmenleri ve 
aileleri yapılan 
görüşmeler sonucun
da ücretsiz olarak 
taşınacak.

Heyelan nedeniyle 
yıkılan İntam blok
larının enkazının 
kaldırılması için 
başlatılacak 
çalışmalar öncesi 
bölgede temizlik 
yapılıyor. 
Çekirge'de yaşanan 
heyelan ile yerle 
bir olan İntam 
bloklarının enkazının 
kaldırılması için 
hazırlıklara başlandı. 
Yağışların sona 
ermesinin ardından 
bugün enkaz 
bölgesinde çevre 
temizliği vardı. 
Enkazdaki beton 
blokları kıracak 
iş makinesi yaklaşık 
2 haftadır bölgede 
beklerken, 
diğer iş makinesi 
ise bugün akşam 
saatlerinde enkaz 
alanına geleceği 
öğrenildi.
700 ton kaldırma 
kapasitesi sahip 
vincin yerleştirileceği 
alanda temizlik 

yapılırken, öncelikle 
yamaçlardaki | . 
duvar parçalarının 
25 metre 
uzunluğundaki iş 
makinesi ile kırılarak 
alınacağı kaydedildi. 
Raporların hazırlan
ması, hava şartları 
derken, 1 aydır 
kaldırılmayı 
bekleyen enkazda : 
çalışmalara yarında 
itibaren start verilme
si bekleniyor.
Dikkatli bir şekilde ve 
bölüm bölüm yapıla
cak çalışmalarla | 
enkazın 1 ayda 
kaldırılacağı 
kaydedilirken, ilk 15 
gün içinde yamaçlar
da, toprağın kaygan 
olduğu bölgelerdeki| 
istinat duvar 
parçalarının alı- J 
nacağı, bu 15 günlük 
süreçten sonra 
boşaltılan 9 binada 
oturulup, oturulmaya
cağına ve trafik duru
muna karar verileceği 
vurgulandı.

® GÖZÜNÜZ RVDIN1
I\EWHOLLAI\D

ÜNVER TRRKTÖR'den
5 YIL VADELİ SATIŞLAR d FAİZLİ

KAMPANYALAR 
DEVAM ETMEKTEDİR

GELİN 
GÖRÜŞELİ M. 
«jfc ÜNVER TRAKTÖR 

new holland trakmak 
i\ewhollai\d GEMLİK/ORHANGAZİ BAYİİ

İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
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Voleybol birinciliğinde 
kızlar rakiplerini terletti

Elif ESMEN

İkinci Amatör 
Küme Yıldızlar 
İlçe Voleybol 
Birinciliği devam 
ederken maçlar

dün de çekişmeli 
geçti.
KIZLARDA
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda yapılan 
dünkü ilk maçta 
Atatürk İlköğretim

Okülu, Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu’nu 
2-0 yendi.
İddialı geçen maçın 
galibi ilk set 25-19 
ikinci set 26 24

Atatürk İlköğretim 
Okltlu’nun oldu. 
Günün ikinci maçı 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu ile Lale 
Kemâl Kılıç İlköğretim 
Okulu arasında

gerçekleşti.
25-12 ve 25-12*lik 
setlerle maçı 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu 2-0 
yenmeyi başardı. 
Son oynanan 

maçta ise Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulunu 25-20 
ve 25-15'lik 
setlerle 2-0 yendi.



IAKP’li gençlerden Çanakkalegezisi
Çanakkale Şehitlerini 
anmak için 
Çanakkale'ye giden 
AK Parti Gençlik 
Kolları Çanakkale 
den döndü.
“Dünya savaş tarihi 
açısından büyük 
önem taşıyan ve 
Mustafa Kemal 
komutasındaki Türk 
ordu birliklerinin 
dünyayı şaşırtan 
cesaret ve kahraman
lıklarının sergilendiği 
Çanakkale 
savaşlarının izlerini 
yerinde görmek ve 
hissetmek için 
Çanakkale ye gittik. 
Bir destandır 
Çanakkale” diyen AK 
Parti Gençlik Kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz; “Çanakkale 
de 250 000 şehit 
verdik. Çanakkale 
savaşları sırasında 
büyük cesaret 
göstererek şehit olan 
birlikler ve şahıslar 
adına Gelibolu yarım 
adasında çok sayıda 
şehitlikler vardır. Her 
biri ayrı bir kahra-

V

İd ULUKAYA^

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖRT

✓ SPLİT KLİMALAR
✓ DOGALGAZ SOBASI
✓ TESİSAT ve PROJE

DOGALGAZ ISI SANAYİ 

Tel:513 88 26

bir müze olarak kul- f leştirilmesi ile o tari-

vaı an

Isıtma, srt su « 
kontrol ctelannûa 
üoa

HVaj||anf ULUMAYA DOGALGAZ ISI SAN 
re». T* " ■ HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI 
gemlik ana bayii .■- ... ...-----.

mantık örneği olan 
bu şehitliklerin en 
önemlisi Morto 
koyunda, hisarlık 
tepe üzerinde tüm 
şehitlerin anısına 
dikilen Şehitlik 
abidesidir. 1452 
yılında Fatih Sultan 
Mehmet tarafından 
yaptırılan Çimenlik 
kalesi boğazın en dar 
yerinde halka açık 

lanılmaktadır. Şehir 
Merkezindeki truva 
atı ve Truva şehir 
maketi Çanakkale ye 
ayrı bir güzellik kat- 
maktadır.Çanakkale 
saat kulesini de 
gezen teşkilatımız 
Almanya da özel bir 
şekilde mayın dökme 
gemisi olarak inşa 
edilerek mayınların 
boğaza dahice yer-

hin en kuvvetli 
dolanmasını 
TürMazmi ve cesareti 
hayretlere bırakacak 
şekilde alt etmiş 
boğazı düşman 
gemilerine kapatmış 
olan Nusrat Mayın 
gemisini de yerinde 
gördük. Daha 
sonra gezimize son 
Yererek Gemlik'e geri 
dönmek üzere 
yola çıktık.” dedi.

vailianl
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93 

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Diyanet İşleri Başka 
m Ali Bardakoğlu, 
kan vermenin büyük 
bir ibadet olduğunu, 
ayrıca hiçbir inancın 
organ bağışlanması
na engel olmadığını 
söyledi.
Türkiye Kızılay 
Derneği ile Diyanet 
İşleri Başkanlığı, w 
gönüllü kan bağışçı 
larının eğitimi ve kan 
bağışçısı kazanımı 
konusunda işbirliği 
protokolü imzaladı. 
Kızılay Genel Başka 
nı Tekin Küçükali, 
işbirliği protokolü 
için Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nda 
düzenlenen imza 
töreninde yaptığı 
konuşmada, kan 
sorununun, Türki 
ye'de büyük bir dert 
ve sıkıntı olduğunu 
vurguladı.
"Bk elinde kan tor
ba® diğer elinde 
dolctor reçetesiyle 
sokaklarda dolaşan 
vatandaşlarımızı 
görmek istemiyoruz"

görüşüyle 
hareket ettiklerini 
dile getiren Küçükali, 
“Bu noktada ülke 
mizin saygın kuru- i 
luşlarıyla protokoller 
imzalayıp ülkemizde
ki kan problemini 
çözmek üzere sefer- । 
berlik halinde 
çalışıyoruz" dedi. 
Türkiye'de herhangi 
bir hasta için kan 
gerekli olduğunda 
belirli bir ünitede kan 
bulunmasının 
istendiğini ifade 
eden Küçükali, “Bu, 1 
dünyada artık geri 
kalmış ülkelerin bile 
terk ettiği bir metod- 
dur" diye konuştu. 
Bu metodu değiştir 
mek üzere yola çık
tıklarını belirten 
Küçükali, Türki 
ye'deki tüm has
tanelerle elektronik 
ortamda bağlantı 
kuracaklarını ve 
hastanelerin haftalık 
kan ihtiyacını 
göreceklerini 
kaydetti.
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KPDS ve UDS’ye AB kriteri
Yabancı dil eğitimi 
veren kursların, 
öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nin (ÖSYM), 
Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisini 
Seviye Tespit Sınavı 
(KPDS), Üniversite 
lerarası Kurul 
Yabancı Dil Sınavı 
(ÜDS) ve TOEFL 
(Test of English as a 
Foreign Language) 
gibi sınavlarını yap
maya hazırlandığı 
kaydedildi. 
Aydil Dil Kursu 
Müdürü Ali İhsan 
Yalçın, yabancı dil 
tazminatından yarar
lanmak veya yurt- 
dışında çalışmak 
isteyen öğrencilerin 
girdiği, KPDS ve ÜDS 
gibi dil sınavlarında 
"bilgisayarlı sisteme" 
geçilmeye 
çalışıldığını ifade etti. 
Yalçın, açıklamasın
da, "TOEFL sınavı 
bilgisayarla gerçek
leştiriliyor ve ayda 
birkaç kez düzen
leniyor. Adayların 
istedikleri tarihte ran
devu alarak sınava 
girdikleri bu sınav 
sistemi ülkemize 
getirilmek isteniyor" 
dedi. KPDS ve ÜDS 
sınavlarında adaylara 
genellikle, gramer ve

Öğretmene 
yolluk şartı
Öğretmenlere 
sürekli görev yolluğu 
ödemeleri, sadece 
zorunlu yer 
değiştirme, sınav ve 
özür grubuna bağlı 
atanmaları durum
larında geçerli ola
cak. Kendi istek
leriyle atanan öğret
menlere sürekli 
görev yolluğu 
ödenmeyecek. 
Alınan bilgiye göre, 
öğretmenlerden e- 
mail ve diğer yollarla 
gelen şikayetler üze 
rine, Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Maliye Bakanhğı’na, 
"Anayasa 
Mahkemesi’nin 26 
Kasım 2005 tarihli 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan kararı 
karşısında sürekli 
görev yolluğu 
konusunda nasıl bir 
işlem uygulanacağı 
konusunda tereddüt

okuma-anlama soru
larının yöneltildiğini 
ve bu sınavların din- 
leme-anlama, kom
pozisyon yazma ve 
konuşmayı ölçmeye 
yönelik bir yapısı 
olmadığını kaydeden 
Yalçın, "Artık Avrupa 
Birliği ile birlikte 
yabancı dil sınavına 
ihtiyaç giderek artı 
yor. KPDS ve ÜDS 
sınavları daha çok 
dil bilgisi ve okuma 
becerilerini 
ölçüldüğünden, 
birçok kişi dinleme, 
yazma ve konuşma 
becerilerinde yetersiz 
kalıyordu. Avrupa 
Birliğine uyum 
çerçevesinde konuş
ma, dinleme ve 
yazma becerilerinin 
ön plana çıktığını 
görmekteyiz. Bu 
sınavın öğrenciler 
üzerinde olumsuz 
bir etkisi olacağını 

edildiği" 
yönünde 
yazı 
yazarak, 
sürekli görev yolluğu 
ödemelerinin kimlere 
yapılacağı konusun
da görüş istedi. 
Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdür 
Yardımcısı Hayati 
Gökçe imzasıyla 
MEB’e gönderilen 
yazıda, 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu’nun 
4969 sayılı kanun ile 
değişik 10. mad
desinin (1) numaralı 
bendinde, "kendi 
yazılı talepleri üze 
rine gönderilenler 
hariç olmak üzere, 
yurtiçinde veya yurt- 
dışındaki daimi bir 
vazifeye naklen tayin 
olunanlara yol gideri, 
gündelik, aile gideri 
ve yer değiştirme 
giderinin birlikte ve 

düşünüyorum. Bizim 
öğrencilerimiz 
ilköğretimden 
itibaren test tekniği 
ve dilbilgisi ağırlıklı 
bir eğitim aldığından 
bu yeni sınav siste
minde biraz zor
lanacağını, ama ileri- 
ki dönemlerde bu 
sistemin öğrencile 
rimize büyük fay
dalar sağlayacağını 
düşünüyorum" 
diye konuştu.
Yalçın, TOEFL sınav 
sonuçlarının İngilizce 
eğitim veren kolej 
ve üniversitelerde, 
lisans, yüksek lisans 
ve doktora program
larına giriş için kriter 
olarak kabul edildiği
ni, uluslararası 
geçerliliği bulunan 
TOEFL sınav 
sonuçlarını, birçok 
şirket ve kuruluşun 
da kabul ettiğini 
sözlerine ekledi.

rileceği"nin hükme 
bağlandığı kaydedil
di. Bu hükmün yer 
aldığı kanunun 22 
Temmuz 2003 tarihin
den itibaren geçerli 
olmak üzere 
yürürlüğe girdiği 
belirtilen yazıda, "10. 
maddenin (1) numa 
ralı bendine göre, 
naklen ataması 
yapılanlardan sadece 
ilgili kurumcâ resen 
ataması yapılanlara 
yani kişinin isteğine 
bağlı olmaksızın 
kurumlarca doğru
dan ataması yapılan
lara harcırah 
ödeneceği, bunun 
dışındaki ilgililerin 
yazılı talepleri üze 
rine gerçekleştirilen 
atamalar için ise 
harcırah ödenmeye
ceği" vurgulandı.

Devlet memuru arazi yağmalıyor
İstanbul Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 
(İSMMMO) tarafından 
hazırlanan rapora 
göre Türkiye'de 
kayıtdışılık oranı 
yüzde 107. Rapordan 
ilginç başlıklar... 
İstanbul Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 
(İSMMMO) tarafından 
hazırlanan raporda, 
Türkiye'deki kayıt- 
dışılık oranının yük
sekliğine dikkat çe 
kilerek, Türkiye'nin 
yüzde 107,'lik kayıt- 
dışılık oranıyla 
Avrupa Birliği'ne 
(AB) girmesinin 
hayal olduğu 
bildirildi.
İSMMMO tarafından 
hazırlanan "Kayıt 
Dışı Ekonomi 
ve Çözüm 
Yollan" başlıklı 
rapor, İSMMMO 
Başkanı Yahya 
Arıkan tarafından 
kamuoyuna 
açıklandı.
Raporda, kayıtdışı 
ekonominin dünyada 
1950'lerde, 
Türkiye'de ise 
1970'lerin sonundan 
itibaren kendini 
gösteren bir 
hastalık olduğu 
belirtilerek, kayıtdışı 
ekonominin devletin 
bilgisi dışında 
gerçekleşen 
ekonomik bir faaliyet 
olduğu kaydedildi. 
Türkiye'deki kayıtdışı 
ekonominin art
masının temel 
sebeplerinin 
küreselleşme, vergi 
ve maliyet yüksekliği 
ile hükümetlerin 
uyguladığı 
yanlış politikalar 
olduğu ifade edilen 
raporda, kayıtdışı 
ekonominin 
kayıtlı ekonomiye 
oranının Afrika 
ülkelerinde ortalama 
yüzde 41,1, 
Orta ve Güney 
Amerika ülkelerinde 
yüzde 42,2, Asya 
ülkelerinde yüzde 
29,3, OECD 
ülkelerinde ise yüzde 
16,7 olduğu aktarıldı. 
Raporda, şu 
görüşlere yer verildi: 
"2004 yılı rakamları
na göre, Türkiye'de 
kayıtdışı ekonominin 
hacmi (yüzde 107) 
kayıtlı ekonomiden 
daha büyüktür. Bu 
oranla Afrika 

ülkelerini bile 
sollayan Türkiye, 
kayıtdışında 
dünya 
şampiyonudur. 
Türkiye'nin 
yüzde 107'lik 
kayıtdışı oranıyla 
AB'ye girmesi 
hayaldir.
Üstelik geleceği bile 
tehdit altındadır.
Kayıtdışılık, kayıtlı 
faaliyette bulunanlar 
aleyhine haksız reka
bet yaratır. Bu duru
mun engellenmemesi 
devlete güveni 
sarsar. İktidarların 
kayıtdışına göz 
yumması Türkiye'nin 
kendi ayağına 
kurşun sıkması 
demektir." 
-51 KATRİLYON
LİRALIK KAYIT 
DIŞILIK-
Raporda, kayıtdışı 
ekonominin en 
önemli faktör
lerinden birinin 
yolsuzluk olduğu 
vurgulanarak, 
"Türkiye'nin kirlilik 
sıralamasının 
başında vergi 
daireleri, gümrükler 
ve sağlık hizmetleri 
gelmektedir, amu 
görevlileri rüşvetsiz 
iş yapamaz hale 
gelmiştir.
Bizzat makam 
sahipleri, arazi yağ
macılığı, kayırmacılık 
ve iş takipçiliği 
yapmakta, 
toplum suça teşvik . 
edilmektedir" 
görüşü aktarıldı. 
Raporda, şunlar 
kaydedildi: 
"Kayıtdışı ekono
minin gelir vergileri 
ile KDV bakımından 
doğurduğu toplam 
vergi kaybı, 1985 
yılında 1 trilyon 
453 milyar TL 
iken kayıtdışı ekono
minin hacminde 
görülen artışa bağlı 
plarak sürekli 
artış göstermiş ve 
2004 yılında 51 kat 
rilyon 111 trilyon 615 
milyar TL'ye 
ulaşmıştır. Bu, 2004 
yılı konsolide bütçe 
vergi gelirleri 
hasılatının yüzde 
56,7'sidir. Zira, 2004 
yıh konsolide bütçe 
vergi gelirleri hasılatı 
90 katrilyon 92 tril 
yon 896 milyar 
TL'dir." 
-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ- 
Kayıtdışı ekonomiyle 
mücadele için çözüm

önerilerine de yer 
verilen raporda, 
vergi oranlarının 
düşürülmesi, 
mükelleflerin vergiye 
uyumunun artırıl
ması, sosyal güven
lik yükümlülüklerinin 
yükünün 
azaltılması, vergi 
kaçırma imkanlarının 
azaltılması, vergi 
mevzuatının 
sık değiştirilmemesi, 
TC kimlik 
numarasının 
tüm işlemlerde 
kullanılması, nakit 
para kullanımının 
azaltılması, 
KOBİ'lerin kayıt 
altına alınması 
tavsiye edildi. 
Raporda, "Bu öneri
lerimiz yarın hayata 
geçse bile kayıtdışı 
ekonominin sıfırlan
masını beklemek 
hayaldir. Tercih 
ettiğimiz ekonomik 
politikalar buna izin 
vermez çünkü. 
Ancak kayıtdışı 
oranının hiç 
olmazsa gelişmiş 
ülkeler seviyesine 
inmesi gerçek bir 
beklentidir. 
Ülke olarak bu da 
hakkımızdır" 
denildi.
Rapor sunumunun 
ardından sorulan da 
yanıtlayan İSMMMO 
Başkanı 
Yahya Arıkan, 
"Siyasetin kayıtdışı 
ekonomiyle 
beslendiği ve bu yüz
den kayıtdışılığı 
önlemek istemediği" 
yönündeki görüşlerin 
anımsatılması 
üzerine, böyle bir 
şeyi söylemek için 
hükümetin görev 
süresini 
tamamlaması gerek
tiğini söyledi. 
Önümüzdeki gün
lerde 30-40 kişiden 
oluşturdukları bir 
proje ekibiyle 
kayıtdışılığın 
önlenmesi için 
çalışma yapmaya____^ 
başlayacaklarını 
bildiren Arıkan, 
"İSMMO olarak» tF 
sorunun/peşjf£r 
olacağız/' ek



22 Mart 2006 Çarşamba
KSrfez Sayfa 8

22 MI

Kart şifresi ile 
sahtecilik azalacak

Elektronik reçele çeliyıı
Kredi kartlarında şifreli 
ödeme uygulamasına 
geçilmesinin ardından, 
geçen yıl 17,6 milyon 
dolara ulaşan kredi 
kartlarıyla yapılan 
sahtecilik ve 
dolandırıcılığın maddi 
boyutunda yüzde 
20-30'luk azalma 
bekleniyor. 
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) Genel 
Müdürü Sertaç Özinal, 
sahtecilik ve 
dolandırıcılığın boyutu
nun 2000'de 4 milyon 
dolar, 2001'de 4,7 
milyon dolar, 2002'de 5 
milyon dolar, 2003'te 
16,4 milyon dolar, 
2004'te 16,6 milyon 
dolar olduğuna 
işaret etti.
Özinal, 1 Nisan'da 
başlayacak chip &amp; 
pin uygulamasının 
ardından geçişte yüzde 
100'lük uyumun 2007

sonunda tamamlan
masının 
öngörüldüğünü belirtti. 
Chip &amp; pih uygu
lamasıyla müşterilerin 
özel şifrelerini kim
seyle paylaşmamaları 
gerektiğine dikkat 
çeken Özinal, "Tek 
güvenlik unsuru şifre. 
Kişi, şifreyi biriyle pay
laştığında kredi kartını 
başkasına vermiş gibi 
olur. Örneğin restoran
da kartınızı verdiğiniz 
zaman garsonun

POS'u yanınıza kadar 
getirmesi gerekiyor" 
şeklinde konuştu. 
Özinal, internet 
üzerinden yapılan 
işlemlerin güvenliğine 
yönelik de BKM'nin 
Master Card ve Visa 
uygulamalarına paralel 
çalışmaları bulun
duğunu kaydederek, 
destekleyici nitelikteki 
önlemlere ilişkin bu 
sistemin de birkaç ay 
içinde devreye gire
ceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Necdet 
Ünüvar, elektronik 
reçete pilot 
uygulamasının 
yakında başlatıla
cağını bildirdi. 
Ünüvar, Türkiye'de 
devlet hastanelerinin 
otomasyonunun 
güçlendirilmesi, 
bu kurumların bir- 
biriyle ve eczanelerle 
elektronik yoldan 
iletişiminin sağlan
ması için çalış
maların sürdüğünü 
belirterek, 
"Elektronik reçeteye 
geçilmesi çok uzak 
değil" dedi. Bu sis
temde ilaçla ilgili bir
takım usulsüzlük
lerin de önüne 
geçilebileceğini 
kaydeden Ünüvar, 
şunları söyledi: 
"Diyelim ki muaye 
nesini olan bir kişi, 
ilacını oturmadığı, 
gitmediği, gitmesi 
muhtemel olmayan 
bir yerden alıyor. Bu

vatandaş niye sürek
li buradan alıyor diye 
hemen bu kişinin ön 
ödeme kuruluşu 
devreye girecek.
Ya da bu kişi o 
ilacı gerektiği 
şekilde ve dozda 
alıyor mu, doktor 
niye sürekli bu ilacı 
yazıyor bunu 
araştıracak. Bu 
sistemle bunu 
takip etmek ve varsa 
bir usulsüzlük 
ortaya çıkarmak 
mümkün olacak." 
Elektronik reçete

uygulaması, 
reçetelerin internet 
ortamında girişi, 
düzeltilmesi, gözden 
geçirilmesi ve ’f, 
iletilmesini öngörü 
yor. Bu uygulamada, 
hekimler reçeteleri 
elle yazmak yerine, 
elektronik ortamda 
yazarak yöneltecek 
ve imzalayacak. 
Böylece hekimler, 
eczacılar ve geri 
ödeme kurumlan 
arasında elektronik 
bir iletişim sağlan
mış olacak.
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Başbakan Erdoğan’dan 
tarıma prim müjdesi

Başbakan, 15 
Temmuz'da ödenecek 
yağlı tohumlara 
yönelik prim 
ödemelerini nisan 
ayına çektiklerini 
açıkladı. Erdoğan sel 
felaketi yaşayan 
Edirne'ye de şu 
müjdeleri verdi: 
AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, geçen 
yıl 15 Temmuz'da 
yapılan yağlı tohum
larla ilgili ödemenin 
bu yıl Nisan ayına 
çekildiğini, Edirne'nin 
ödemesinin ise bu 
hafta yapılacağını 
bildirdi.
Partisinin TBMM 
grup toplantısında 
konuşan Erdoğan, 
Edirne ve 
çevresinde yaşanan 
sel felaketine değin
di. Erdoğan, aşırı 
yağışlar nedeniyle 
Bulgaristan'ın, her yıl 
görüşülüp konuşul
masına karşılık 
baraj kapaklarını yine 
kontrolsüz şekilde 
açması sonucunda 
Tunca ve Meriç 
nehirlerinin taştığını 
ve bölgede sel 
baskını yaşandığını 
anlattı.
Son 22 yıldaki en 
büyük sel felaketinin 
yaşandığını belirten 
Erdoğan, taşkınlar 
sonucu 31 bin hektar 
tarım arazisinin zarar 
gördüğünü bildirdi. 
Hükümet olarak ilgili 
kurumlar aracılığıyla 
bölgedeki insanların 
yardımına koşmak 
için ilk günden

itibaren 
insanları seferber 
ettiklerini belirten 
Erdoğan, felaketin 
yaşandığı gün 
Edirne'de oluşturu
lan kriz merkezinin, 
halen faaliyetlerini 
sürdürdüğünü 
kaydetti.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler ile 
Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Faruk 
Özak'ın, felaketin 
yaşandığı ilk 
gün, İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun ise daha 
sonra bölgeye 
giderek inceleme 
lerde bulunduğunu 
ifade eden Erdoğan, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker'in, 
yerinde tespitten 
yapmak için bölgeye 
gideceğini kaydetti. 
Erdoğan, 
Başbakanlık Türkiye 
Acil Durum Yönetimi 
Genel Müdürlüğü 
ve Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü eliyle böl
geye 1,5 trilyon (1,5 
milyon YTL) gönde 
rildiğini belirterek, 
ayrıca Kızılay ve 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün, 
ellerinden gelen 
gayretle çalışmalarını 
sürdürdüğünü, 
aynı şekilde 
TSK'nın da çalış
malara katkıda bulun
duğunu kaydetti. 
Güvenlik nedeniyle 
bölgedeki okulların 
tatil edildiğini, 
güvenlik 
güçlerinin, mağdur

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

olanları bulundukları 
yerlerden tahliye 
ederek sosyal 
tesislere yerleştirdik
lerini anlatan 
Erdoğan, Kızılay'ın 
açtığı aşevinden, 
mağdur vatandaşlara 
günde 3 öğün sıcak 
yemek ve kumanya 
dağıtımına da 
başladığını ifade etti.
-"KALICI ADIM 

ATMAKTAN 
YANAYIZ"- 
Erdoğan, felaketin, 
bölge insanlarına 
önemli zorluklar 
getirdiğini, Hükümet 
olarak mağdur insan
ların sırtındaki yükü 
bir nebze olsa da 
hafifletmek için bazı 
destek tedbirlerini 
almayı planladık 
lannı ve bu 
çalışmanın 
sürdürüldüğünü 
anlatarak, şöyle 
devametti:
■ 'Geleceğe yönelik 
olarak ne gibi tedbir
ler alabiliriz, 
bünun en ideal çalış

masını, şüphesiz ki 
bölgede Vali başta 
olmak üzere tüm 
sivil toplum kuru
luşları ve meslek 
odalarıyla görüşerek, 
orada önemli 
bir adımı atacağız. 
Ama bu adım . 
geçici bir adım mı 
yoksa kalıcı bir 
adım mı olacak?
Bizim bu noktadaki 
düşüncemiz, 
kalıcı bir adım atmak
tan yanadır.
BAYKAL'A ELEŞTİRİ 
Ama bunu 
spekülasyon 
aracı olarak kullan
mak, maalesef bizi 
üzmektedir.
Yani ana muhalefet 
partisinin, hala aynı 
anlayış ve 
mantıkla, bu sel 
felaketinin bir 
Hükümet sorunu 
olduğunu ifade 
etmesi kadar çirkin, 
yakışıksız bir yak
laşım tarzını anlamak 
mümkün değil." '• 
şeklinde konuştu.

SATILIK ARAZİ
Serbest Bölge Karşısı Kömür 

Depoları Arkası 36 bin m2 
arazi sahibinden SATILIKTIR

TEL: (0.532) 412 79 52
TEL: 51310 79

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Yeri Takım, Güzel Açılış 
Gemlik Karadenizspor

İlçe Stadyumu’nda yapılan sezon açılışına 
siyasiler ve taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karadenizspor Gemlik’in yeni takımı. 
Kurulduğu günden beri isminden çok bah- 
seldildi.

Yeni kulübümüzün sezon açılışı görmeye 
değerdi. Sezona dualarla, kurban keserek 
giren Karadenizspor Gemlik sporu için büyük 
bir kazana olduğu sezon açılışında ispatlar 
gibiydi.

İlçe Spor Müdürü Burhan Arıkan Gemlik’in 
sporda nerden nereye geldiğini çok eleştiri 
almamıza rağmen ellerinden geleni yaptığını 
yazacağını ifade eden ve yeni yapılan 
sahalarımızla hizmet verileceğini söyledi.

Eski İl Spor Müdürümüz Yusuf Bıyıklı 
Karadenizspor’a destek vermek için açılıştay
dı.

Yönetim Kurulu Üyesi Alican Durdu konuş
maları, misafirperverliği Karadenizspor’a 
destek veren kişileri tek tek hakkını vermesi ve 
çabası paylaşması emeğe saygısı takdire 
şahandı.

Karadenizspor Genel Kaptanı Sinan 
Bozkurt’un oyuncularını sahaya takdim edişi 
ve kararlılığı birlik beraberlik havasını söyler 
gibiydi.

Gemlik’teki kulüp yöneticilerinin bir kaçı 
dışında görememek düşündürücüydü.

Gemlikspor hocası Haydar Yiğit’in çiçek 
vermesi, başarılar dilemesi çekişmeleri bir 
yere bırakıp birlik beraberlik içinde olunması 
gerektiğini söyler gibiydi.

Karadenizspor Kulübü 2. Amatör Kümede 
gol kralı olmuş, Zeytinspor oyuncusu (Orhan 
Yüce’ye) 1 çift Adidas marka ayakkabı hediye 
etmesi, sahip çıkması ve teşvik etmesi çok 
güzeldi.

Karadenizspor Kulübü’nün Gemlik’e ve 
Gemlik gençliğine yeni bir heyecan getire
ceğine örnek olacağına inanıyorum.

Yönetimin olmadığı bir yerde birşey olmay
acağı bir gerçektir. Karadeniz yönetimi birlik 
beraberliği kulüp olma havasını anlayanlara 
çok güzel gösteriyorlardı.

Kısa zaman içerisinde bunları başarmaları 
bu havayı Gemlik’e ve spor kamuoyuna yaşat
tıkları için minnettarız.

Gemlik’te spor kulüplerinin, Karadeniz 
yönetiminin faaliyetlerini birlik beraberliğinden 
kendilerine pay çıkacağını düşünarek , kulüp
lerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde 
olmalı, herkes üzerine düşeni yapmalı, yap
mayanlar yapanlara görevlerini devret
melidirler diye düşünüyorum.

Gemlik’teki sporu bir yere getirme zamanı 
gelmiştir.

Karadenizspor’a ilk sezonlarında başarılar 
dilerim.

Allah yolunuzu açık etsin.

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Akaryakıt tasarrufu nasıl yapılır?
Çevre ve Orman 
Bakanlığı, 'Araçlarda 
Verimli Yakıt 
Kullanma Kılavuzu' 
hazırladı. İşte bakan
lığın sürücülere 
araçlarının daha az 
yakıt yakmaları için 
önerdiği tavsiyeler 
Sürücüler, araçlarının 
bakımına özen göster
meleri ve doğru kul
lanım tekniklerini 
uygulamaları halinde 
hem önemli ölçüde 
yakıt tasarrufu 
sağlayabilir.
Doğru araç bakımı ve 
kullanım teknikleri 
konusunda sürücüleri 
bilgilendirerek, çev 
reye zarar veren 
egzoz gazlarının ve 
vatandaşın yakıt 
giderlerinin azaltıl
masını amaçlayan 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı, "Araçlarda 
Verimli Yakıt Kullan 
ma Kılavuzu" 
hazırladı.
Bakanlığın internet 
sayfasında yayım
lanan kılavuzda, taşıt 
sayısıyla birlikte artan 
yakıt tüketiminin kar- 
bonmonoksit, par- 
tikül, hidrokarbon ve 
azotoksit gibi kirletici
lerin hava üzerindeki 
baskısını fazlalaş 
tırdığı belirtiliyor. 
Periyodik muayenesi, 
bakımı, tamiratı ve 
egzoz ölçümü yapıl
mayan araçların mev
cut hava kirliliğini 
daha da artırdığına 
işaret edilen kılavuz
da, bu durumun küre
sel ısınmayla iklim 
değişikliğine, sağlık 
ve çevre problem 
lerine yol açtığı 
ifade ediliyor. 
Doğru araç bakım ve 
kullanım tekniklerinin 
uygulanması halinde 
yakıt tüketimini azalt
manın ve hava kirli 
liğinin önüne geç
menin mümkün 
olduğu vurgulanan 
kılavuzda, sürücülere 
şunlar öneriliyor: 
-İlk 5 km içinde 
aracınızı yüksek hızda

sürmekten ve aşırı 
hızdan kaçının. Belli 
bir hızda seyrederek 
daha az yakıtla daha 
uzun mesafe ala
bilirsiniz.
-Trafiğin yoğun 
olduğu saatlerde 
dur-kalk sık yaşandığı 
için, yakıt tüketimi ve 
egzozdan atılan 
kirletici miktarı 
artmaktadır.
-Seyahatiniz 5 kilome
treden az ise aracınızı 
kullanmayın.
-Gaz pedalını devamlı 
nazikçe kullanın.
Ani kalkışlardan ve 
duruşlardan kaçının. 
-Olması gereken 
vitesten düşük 
viteslerde aracı kulla
narak yüzde 45'e 
varan daha fazla yakıt 
tüketimine, motorun 
yorulmasına ve 
yıpranmasına 
neden olursunuz. 
-Normal seyir 
esnasında aracınızın 
camlarını kapalı tutun. 
Açık camlar, 100 kilo- 
metre/saat hızda 
yüzde 4 ekstra yakıt 
sarfiyatına yol açar. 
-Aracınızı mümkün 
mertebe 25 kilome- 
tre/şaatten düşük, 95 
kilometre/saatten yük
sek hızda sürmeyin. 
Her iki durumda da 
daha fazla yakıt tüke
timine ve daha fazla 
kirleticinin atmosfere 
atılmasına neden 
olursunuz.
DOĞRU ARAÇ 
SEÇİMİ VE DOĞRU 
BAKIM 
Kılavuzda, araç 
seçimi ve periyodik 
bakımla ilgili tavsiye 
ler ise şunlar: 
-Bir taşıtın yakıt tüke

timi şehiriçi yollarda 
en fazla 8 litre/100 
kilometre, şehirler
arası yollarda 6 
litre/100 kilometre 
olmalı. Araç satın 
alırken aracın yaşını 
ve 100 kilometrede 
tükettiği yakıt mik
tarını mutlaka 
öğrenin. Aracınız 
şehir içinde 7 litre/100 
kilometreden çok 
daha fazla yakıt 
tüketiyors.a bu araç 
sizin için ekonomik 
değildir.
-Kirli hava filtresi 
yüzde 10 daha fâzla 
yakıt tüketimine 
neden olur. Hava fil
tresini temiz tutun. 
-Direk enjeksiyon sis
temli taşıt satın alın. 
Karbüratör esaslı 
taşıtlar enjeksiyon 
sistemli taşıtlara göre 
yüzde 10 daha fazla 
yakıt tüketir. Kirli 
enjeksiyonlar yakıt 
tüketimini artırır.
-Bakımlı ve ayarlı 
motor yakıtı daha ver
imli tüketir. Bakımsız 
araç hem fazla yakıt 
tüketir hem de havayı 
kirletir.
-Aracınızda hava/yakıt 
ayarını ve egzoz 
ölçümünü süresi 
içinde yaptırarak, 
daha az yakıtla daha 
uzun mesafe ala
bilirsiniz.
-Yağ filtreleri temiz 
olmalı. Eski ve kirli 
yağ filtreleri motor 
verimliliğini düşürür. 
-15 derecenin altında
ki sıcaklıklar yüzde 
30'a varan fazla yakıt 
tüketimine neden 
olur. -Araç satın 
alırken şehiriçi bölgel
erde en fazla 7 

litre/100 kilometre 
kurşunsuz benzin 
tüketen yerine, 10 
litre/100 kilometre 
benzin tüketen satın 
alırsanız yakıta daha 
fazla para ödersiniz 
ve daha fazla kirleti
ciyi atmosfere 
atarsınız.
-10 yaşın üzerindeki 
benzinli taşıtların 
egzozundan atılan kir
letici miktarı 5 yaşın 
altındaki taşıtlardan 
atılan kirletici 
miktarından en az iki 
kat daha fazladır. 20 
yaşın üzerindeki taşıt
ları satın almayın." 
DİĞER HUSUSLAR 
Araç klimasının 
çalıştırılması halinde 
her 100 kilometrede 
1-2 litre ekstra benzin 
tüketileceği bildirilen 
kılavuzda, Ozon 
tabakasının delinme
sine neden olan 
gazların yüzde 
10'unun şehiriçi böl
gelerde kullanılan 
taşıt klimalarından 
kaynaklandığı vurgu
lanıyor. Kılavuzda, 
lastiklerin durumunun 
da yakıt sarfiyatını 
etkilediği bildirilerek, 
lastiklerin havasının 
düşük olmamasına 
dikkat edilmesi 
tavsiye ediliyor. 
Yolculuk esnasında 
araca fazla yük konul
masının ekstra yakıt 
tüketimine yol aça
cağına işaret edilen 
kılavuzda, şehir içi 
yollarda normalde 7 
litre/100 kilometre 
benzin tüketen bir 
araca ekstra 45 kilo
gram yük konulması 
halinde yakıt 
tüketiminin 0.5 
litre artacağı 
bildiriliyor.
Kılavuzda, gündüz 
saatlerinde hava 
sıcaklığı yükseldikçe 
benzinin buharlaşma 
oranın da artacağı 
belirtilerek, yakıt 
ikmalinin sabah 
erken, akşam ve gece 
saatlerinde yapılması 
gerektiği kaydediliyor.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

'Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

Ayrıl da gel...

Ayrıl da gel bahar, ayrıl da gel!
Bütün acılardan, dertlerden, kederden. । 
Bak kısıldı ufuklarda akşam güneşi.
Söndü gönüllerde ki firak ateşi... 
Gelmelisin,

Duymalısın sesimizi artık. 
Çok acılar çektik,yeter!
Acılardan ayrıl da gel..
Gücümüz tükendi,
Savurdu rüzgar kuru yaprak misali... j 
Ah bahar,nereye gidersin.
Böyle sessiz ve sedasız şimdi ? 
Bak bize, sana olan hasretimize, 
Bak göze kalkan ellerimize...

Geldin işte,kırmadın bizi, 
Anladın nihayet derdimizi. 
Sona erecek acılarımız şükür... 
Dinecek dudaklarda ki kuru hıçkırık. ■ 
Gülecek insanlar, oynayacak çocuklar. f 
Ve sen hep bizimle olacaksın.
İnsanları kederden kurtaracaksın... ı

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN] 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ 

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI < 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN j
TSK ELELE VAKFI I

OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505Tl| 
Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 0736 j 

web: www.elele.org.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elele.org.tr
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Sağlımızı bozan 10 tembellik
f ‘Günlük hayatın koştur- 

macası altında bir çok
I wşeyi ya ihmal ediyoruz, 
I *ya da tembellik 

yapıp gerekli özeni 
kendimize göstermi

' yoruz. Tembellik 
ı yüzünden yapmadı 
ı ğımız bazı davranışlar 

sağlığımızı bozuyor. 
İşte en kötü 10 şey:

> 1) Lensleri her akşam 
temizlememek: Lensle 
uyumak gözün enfek
siyon kapma riskini 
büyük oranda artırır. 
Lensinizi günlük olarak 
temizleyip uyuyun.
2) Kahvaltı yapmamak: 
Beslenme uzmanları, 
'Kahvaltı yapmayan 
insanlar, sonraki öğün
lerde daha fazla yiyor, 
insanlar daha az yedik
lerini düşünüyor. 
Tersine giderek şiş? 
manlıyorlar* dedi.
3) Diş ipi kullanmamak: 
Diş ipi kullanmayı 
unutursanız ağzınızda

| yüzde 30 oranında 
daha fazla diş taşı 
oluşur. Bu da diş eti 
hastalığı riskini artırır. 
Diş ipi kullanmak ha 
yatınıza 6 yıl ekler. 
4) Yatarken makyajı 
silmemek: Kozmetik 
uzmanlan her gece 
yatmadan önce makya
jın silinmesi gerektiği 
söylüyor. Gözeneklerin 
açılması ve yüzün 
nefes alması için mut
laka makyajını yat
madan önce iyice silin. 
5) Sebze ve meyve 
tüketmemek: Beslenme

uzmanları günlük 
vitamin ihtiyacını 
karşılamak için sebze 
ve meyve gibi yiyecek
lerin tüketilmesi gerek
tiğini söylüyor. Özellik
le de sigara içenlerin 
sebze ve meyve 
tüketmesi şart.
6) Kişisel eşyaları pay
laşmak: Tıraş makin
enizi kesinlikle ödünç 
vermeyin. Eğer, ödünç 
verdiğiniz kişide 
Hepatit B veya C gibi 
hastalık varsa size 
geçer. Diş fırçası da 
paylaşılmaması 
gereken eşyalar arasın
da. Diş fırçanızı ve 
tıraş makinenizi paket
leyin ve yedeğini 
bulundurun, çünkü 
evinize yatıya gelen 
misafirler kendi diş 
fırçalarını veya traş 
makinelerini unutabilir.
7) Yeterli cilt bakımı 
yapmamak: Yüzünüz 
kadar çeneniz de 
yaşınızı ele verir. 
Göğüs ve dekolte 
bölgeleriniz de güneş 

ışığından etkilenir. 
Bu bölgelerinize de 
mutlaka bakım yaptırın. 
8) Telefonda 
konuşurken yazı yaz
mak: İşyerinde telefon
da konuşurken yazı . 
yazmaya çalışmayın. 
Çünkü, boyun 
kaslarınız tahrip ola
bilir. Konuşurken 
kulaklık kullanmaya 
çalışın.
9) Hazır yiyecekler 
tüketmek: 
Araştırmalara göre 
hazır yiyeceklerin 
yarıya yakınında gün
lük tuz ihtiyacından 
yüzde 40 daha fazla 
tuz var. Hazır yiyecek 
alırkan 18 gr yağ ve 
l.b gr tuzdan fazlasını' 
içeriyorsa almayın.
10) Hızlı yemek: Hızlı 
yemek yediğiniz 
takdirde midenizde ve 
gırtlağınızda yanma 
meydana gelir.
Bu da şişmanlığa 
sebep olur. 
Çiğneyerek ve 
yavaş yiyin,

DaMalS kişi kirli sub ölüyor
Dünya genelinde 
1 milyar 400 milyon 
kişinin temiz içme 
suyundan mahrum 
olduğu günümüzde 
dakikada 15 kişi 
sağlıksız su tüketimi 
sonucu hayatını 
kaybediyor.
16-22 Mart Dünya Su 
Günü nedeniyle 
Birleşmiş Milletler 
(BM), tarafından 
düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle dünya 
genelinde günden 
güne artan su krizine 
dikkat çekiliyor. 
BM verilerine göre, 
dünyada 1 milyar 400 
milyon kişi temiz 
içilebilir sudan 
mahrum. Yine dünya 
nüfusunun yüzde 
40'ına denk gelen 2 
milyar 600 milyon kişi 
de arıtılmamış sağlık 
açısından sakıncalı 
suyu tüketmek 
zorunda.
Sağlık şartlarına 
uygun olmayan 
suların neden olduğu 
kolera, ishal ve tifo 
gibi hastalıklardan da 
sadece Idakikada 15 
kişi hayatını kaybe
diyor. Bir diğer 
ifadeyle yılda yaklaşık 
8 milyon kişi sudan 
kaynaklanan hastalık
lar sonucu ölüyor. 
Dünyadaki su krizine 
çareler arayan BM'nin 
Milenyum Kalkınma 
Hedeflerine ulaşılması 

için her yıl 
bu alanda 
30 milyar 
dolarlık bir 
yatırım şart. 
Dünya Su 
Konseyi, 
2015' kadar 
yıllık 30 mil
yar dolarlık 
yatırımla da 
ancak temiz 
içilebilir su 
bulamayan
ların 
yarısının sağlıklı 
suya kavuşabileceğini 
bildirdi.
Dünya nüfusunun art
masına bağlı olarak 
20. yüzyılda su tüketi
mi tam 6 kat arttı. 
1950'de kişi başına 
düşen su tüketim mik
tarı 16 bin 800 
metreküp iken bu 
miktar 2000'de 7 bin 
300 metreküpe düştü. 
Dünya nüfusunun 8 
milyarı bulmasının 
beklendiği 2025'te ise 
kişi başına su tüketi
minin yaklaşık 4 bin 
800 metreküpe düşe
ceği tahmin ediliyor. 
Günlük su tüketimi 
Afrika kıtasında kişi 
başına 10-20 litre 
arasında değişirken 
AvrupalIların kişi 
başına günlük su 
tüketim miktarı 200 
litre, Kuzey Amerika 
ve Japonya'da ise 
tam-350 litre.
Suların kullanımı

konusunda şimdiden 
bir çok bölgedeki 
ülkeler arasında tan
siyon yükselmiş 
durumda. ABD'den 
Ortadoğu'ya, Güney 
Asya'ya kadar geniş 
bir alanda küresel 
ısınmaya da bağlı 
olarak susuz ülkelerin 
sayısı artıyor.
Uzmanlar, su krizinin 
muhtemel "su 
savaşlarına" neden 
olabileceği uyarısında 
bulunuyor.
BM'nin raporunda su 
krizinin, su kay
naklarının yetersi
zliğinden ziyade 
suyun kötü kul- 
iânimifiuân kay
naklandığı da belir
tiliyor.
BM Dünya Su 
Konseyi, su ile ilgili 
alanlarda yatırım 
yapılmasıyla yılda 1.5 
milyondan fazla 
kişinin kurtarılabile- 
ceğini belirtiyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 51313 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 - 115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. 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 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİ YURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
22 MART 2006 Çarşamba 

YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Caddesi No: 83 GEMLİK 

TEL: 513 9127

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2391 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bush: AID, M terketmeyecek’ Devlet talik cezalarının aesindi
ABD Başkanı George W. Bush, 

Irak'taki amansız şiddetin 
ABD'lilerin güvenini sarstığının 

farkında olduğunu, ancak 
işgalin 4. yılına girdiği Irak'ı 
terketmeyeceklerini söyledi.

Bush, Cleveland'da 
kent kulübünde 
katıldığı bir toplantı
da, işgalin üzerinden 
3 yıl geçmesine 
karşın Irak'ın çetin 
bir mücadele olmaya 
devam ettiğini 
kaydetti.
Irak'ta durumun 
gerginliğini 
koruduğunu belirten 
Bush, ölümlerle ve 
misillemelerle ilgili 
süregelen haberlerin 
ışığında ABD'lilerin 
güvenlerinin nasıl 

sarsıldığının 
farkında 
olduğunu 
söyledi.
Ancak Irak'ta 
gelişme 
kaydedildiği
ni konusunda 
ısrar eden 
Bush, bu 
gelişmeye ülkenin 
kuzeyindeki Telafer 
kentini örnek verdi. 
Kentin, ABD ve Irak 
güçleri tarafından El 
Kaide ve direnişçi
lerin elinden kurtarıl-

masının somut bir 
başarı örneği 
olduğunu belirten 
Bush, Telafer'in 
şimdi, özgür bir Irak 
için neden veren 
özgür bir kent 
olduğunu söyledi.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan tespit edilen 
trafik cezaları ve 
kaçak otoyol ve 
köprü kullanım 
bedelleri için tebli
gatlar başlatılacak. 
Edinilen bilgiye göre, 
bugüne kadar 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nde 5.5 
milyon adet ceza 
tutanağı, posta 
masraflarından kay
naklanan ödenek 
yetersizliğinden 
dolayı tebliğ 
edilemiyor. Karşılığı 
toplam 300 trilyonu 
bulan 5.5 milyon 
tebliğatın muhata
plarına ulaştırılması 
için 20 trilyon liralık 
posta ödeneğine 
ihtiyaç var.
Emniyet Genel

Müdürlüğü ve 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile 
Gelirler İdaresi Genel 
Müdürlüğü arasında 
yapılan görüşme ile 
toplam 300 trilyon 
liralık ceza bedel
lerinin tahsilatı için 
PTT'ye 20 trilyon 
liralık posta ödeneği 
aktarılacak. PTT, 
en kısa süre 
içerisinde 5.5 milyon 
adet ceza tutanağını 
muhataplarına 
ulaştırarak Hazine'ye 
kaynak aktarımı 

sağlanacak. 300 
trilyon liralık ceza 
alacağının yüzde 
80’inin tahsil edilme
si ve 20 trilyon liralık 
PTT masraflarının 
çıkarılması durumun
da Hâzineye en 
az 150 trilyon liralık 
kaynak aktarımı 
sağlanmış olacak. 
Söz konusu 
çalışma için ilgili 
genel müdürlükler 
arasındaki anfaş- 
manın en yakın 
zamanda yapılması 
bekleniyor.

TELEKOM’DA DEVRİM!
İLETİŞİM ARTIK 

DAHA KOLAY 
DAHA EKONOMİK

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UÇtyZ ÖDE
Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde

Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 
üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!

SUPfRONLINf
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)
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‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

SSK’dan 46 bin kişiye yersiz aylık
SSK'dan 46 bin 345 kişinin yersiz aylık aldığı tespit edilen paralar faiziyle birlikte tahsil edildi. Eksik ve hatalı kayıtların düzeltilme
si ve kimlik numaralarının giderilmesi amacıyla Ağustos 2003’de başlatılan çalışma, Ocak 2006 yılında tamamlandı. Çalışma 
sonucunda 4 milyon 334 bin 450 emekli ve dul, yetime ait kayıtlar güncellenirken, kontrollere devam ediliyor. Haberi sayfa 7’de

eza 
de 
dilme-
liralık 

nın 
umun- 
ı 
ialık 
1 
ak.

ili 
:1er 
b-

ıası

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Lise salonu öğrenci 
çığlıklarıyla inliyor

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe 
Lig Heyeti tarafından organize edilen 
Bursa İkinci Küme Yıldızlar Voleybol 
İlçe birinciliği maçları tüm hızıyla 
sürüyor. Kızlarda Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu, Aykent İlköğretim 
Okulu, Engürücük İlköğretim Okulu 
rakiplerine şans tanımadı. Syf 5’de

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği, resim ve kompozisyon barışması düzenledi

Ödüllü Gemlik konulu yarışma
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kaldırım Savaşı
Dün İlçe Kaymakamlığı’ndan yapılan 

anonsu dinlerken güldüm.
Kaldırımlarda kayıtsız ticaret yapan 

seyyarlarla ilgili bir resmi duyuru yayın
lanıyordu.

Birkaç saat sonra da Belediye Zabıta 
Memurları İstiklal Caddesi’ndeki kaldırım
larda denetime başlamıştı bile..

Bu kaçıncı denetimdir bilemiyorum. 
Ama, ben inanıyorum ki sonuç değişmeye
cektir.

Çünkü, küçük sermayeli seyyar esnaf 
kural dinlemiyor.

Aslında bu tür esnaf için yerel yönetim 
de bir düzenleme de yapmıyor.

Arada bir rahatsız olan sabit esnaf, 
Esnaf Odası’nı sıkıştırıyor.

Esnaf Odası da ya Kaymakamlığa 
sorunları taşıyor, ya da belediye ye...

Sonra ne mi oluyor?
Tabii Kaldırım Operasyonu!
Ben büromdan zabıta-seyyar kovala- 

macasını sürekli izliyorum.
Yenik düşen hep Zabıta oluyor.
Zabıta bazı mallara el koyuyor, ama geri 

vermek zorunda kalıyor.
Bir süre sonra kaldırımlar yine aynı sey

yarlarla dolup taşıyor.
Bu filmi hep seyrediyoruz.
Sorun, yalnız seyyarlar da değil, bir de 

kaldırımların ürünlerle işgali var ki sor
mayın.

Gemlik cidden sahipsiz.
Sahibini bir bulabilsek.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği 
Lise ve İlköğretim okulları arasında 
“Nasıl bir Gemlik düşünüyorsunuz?” 
konulu reşim ve kompozisyon yarış
masında dereceye girecek öğrencilere 
para ve kırtasiye ödülü koydu.
Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, Liseler kategorisinde 
birinciye 300 YTL para, İkinciye 
200 YTL para, üçüncüye 100 YTL para 
ile 5 adet 50 YTL’lik mansiyon ödülü 
verileceğini belirtirken, hazırlanan 
eserlerin 7 kişiden oluşan jüri 
tarafından değerlendirileceğini söyledi. 
Turan, 3 Nisan 2006 tarihinde okullara 
gerekli bilgilerin İlçe Milli Eğitim Müdür 
lüğü tarafından verileceğini duyurdu. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 3’de

Kore Gazisi
unutulmadı
AK Parti İlçe 
yönetimi Yaşlılar 
Haftası nede 
niyle Gemlik’te 
Askerlik Şubesi 
Başkanlığı yapan 
Emekli Albay 
Mehmet Ümran 
Işıker ile eşini 
ziyaret ettiler. 
Kore gazisi 
Ümran Işıker, 
konuklarına 
Kore'de yaşadığı 
anılarını anlattı. 
Haberi syf 4’de

Zabıta kaldırımları 
denetlemeye başladı

Belediye Zabıta ekipleri, dün kaldırımları işgal 
eden esnafla mücadele etmeye başladı. İkaz 
lara uymayanlara ceza kesilecek. Syf 2’de

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

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
elimize ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. 
Okurlarımızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Yaşlılara 
saadet yemeği

I
1 Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaşlılar Haftası 
nedeniyle Saadet 
Partisi İlçe teşkilatı 
parti binasına davet 
ettiği yaşlılara öğle 
yemeği verdi.
Asil Han İş 
Merkezindeki 
parti binasına gelen 
yaşlı kadın ve 
erkekler hazırlanan 
yemeği afiyetle 
yediler.
Yemek öncesinde 
konuşan Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
yaşlılarımızı değil 
bir hafta tüm yıl 
boyunca saygı 
gösterip onları 
hatırlamamız 

gerektiğini belirterek, 
"Sevgililer günü, 
Aşıklar günü gibi 
daha bir çok gün 
ve haftalar var, 
biz yaşlılar gününü de 
onlara yapılan 
ikram gibi 
görüyoruz ve 
kınıyoruz.
Yaşlılarımızı tüm 
yıl boyunca bağrımıza 
basmamız lazım, 
hepimiz bir gün 
yaşlı Olacağız" 
şeklinde konuştu. 
Saadet Partisi kadın 
kollarının evlerinde 
hazırladığı ve parti 
binasında yaşlılara 
dağıtılan yemekten 
davetli bir çok vatan
daş âğız tadıyla yeme 
olanağı buldu.

denetlemeye başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kaldırımlarda 
yer tutan 
seyyarlarında 
aralarında 
bulunduğu işgalci 
esnafla mücadele 
etmeye karar 
veren Belediye . 
Zabıta ekipleri 
kaldırımları 
denetlemeye 
başladı. 
Gemlik 
Belediyesi’nde 
bulunan ve 
sayıları bir elin 
parmaklarından 
az olan Zabıta 
ekiplerinin kaldırım
larda başlattığı 
denetimler esnafı. 
kızdırırken, bir 
çoğıf da tepki 
gösterdi.
Dükkanların 
içindeki malları 
vatandaşların 
geçeceği 
kaldırımlara 
çıkartarak teşhir 
eden esnafa 
karşı başlatılan 
şikayetler son 
zamanlarda' 
hayli artmıştı. 
İsteyenin istediği 
şekilde kaldırım 
işgali yapmasına 

. seyirci kalınması 
nedeniyle 
yürümenin 
işkenceye 
dönüşmesi 
üzerine zabıta 
tarafından önlem 
alınmaya başlandı. 
Dün kaldırımlarda 
malları bulunan

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

uymalanlara ceza kesilecek

esnafı ikaz eden 
zabıta ekipleri 
ikazlara uymayanlara 
ise bugünden 
itibaren yasal 
ceza uygulamasına 
başlayacağı 
öğrenildi.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0,224) 513 96 83 Fax: 513 35 95 j
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Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği, resim ve kompozisyon yarışması düzenledi YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.comÖdüllü Gerili bulu yarışma 

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Lise ve İlköğretim 
okulları arasında “Nasıl bir Gemlik düşünüyorsunuz?” 
konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye 
girecek öğrencilere para ve kırtasiye ödülü koydu.
Seyfettih ŞEKERSÖZ

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından Liseler 
9-10-11 sınıf ve 
İlköğretim okulu 
6-7-8 sınıf öğrenci
lerinin katılacağı 
ödüllü "Nasıl bir 
Gemlik?" konulu 
yarışma düzenlendi. 
Liselerde öğrenim 
gören öğrencilerin 
kompozisyon, 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri için 
resim dallarında 
açılan yarışmanın 
ödülleri ise Liseler 
kategorisinde 
birinciye 300 YTL 
para, İkinciye 200 
YTL para, üçüncüye 
100 YTL para ile 5 
adet 50 YTL'lik 
mansiyon ödülü 
verilecek.
İlköğretim okulları 
öğrencilerine 
birinciye 150 YTL 
para ve 150 YTL 
kırtasiye yardımı, 
Jkinciye 100 YTL 
para ve 100 YTL 
kırtasiye yardımı, 
üçüncüye 50 YTL 
para ve 50 YTL 
kırtasiye yardımı 
ile 5 adet mansiyon 
ödülüne 50 YTL'lik 
nakit ile 30 YTL'lik 
kırtasiye yardımı 
ödül verilecek. 
Düzenlenen 
yarışma hakkında 
bilgi veren Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Turan ile Sayman 
Ahmet Bayrak;
3 Nisan 2006 
tarihinde İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
tüm okullara gerekli 
bilgilerin verileceğini 
duyurdular.
GENİŞ KATILIM 
BEKLENİYOR 
Açtıkları yarışmaya 
katılımın büyük

olmasını 
beklediklerini 
söyleyen 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, 
İlköğretim okullarında 
çalışmaların 
10 Mart 2006 ile 
10 Nisan 2006 
tarihleri arasında 
başlatıldığını, 
her okulda en 
başarılı 5 çalışmanın 
okulun resim 
öğretmeni ve 
yönetimi tarafından 
belirlenip İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
teslim edileceğini 
duyurdu.
Liselerde ise 
5 Nisan 2006 ile 
5 Mayıs 2006 tarihleri 
arasında çalışmaların 
tamamlanacağını 
duyuran Osman 
Turan, 8 Mayıs 
2006 tarihine kadar 
katılacak liselerde 
en başarılı 10 
çalışmanın 
kompozisyon 
öğretmeni ve 
yönetimi tarafından 
yine İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne 
teslim edileceğini 

söyledi., 
JÜRİ 7, KİŞİDEN 
OLUŞUYOR 
Hazırlanan 
eserlerin
Gemlik Mimarlar 
Odasına seçici 
jürinin değerlendirme
si için verileceğini 
söyleyen Turan, 
jüride Mimarlar 
Odasından 3 kişi, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü, sponsor 
firmadan 1 yetkili 
ile İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
tespit edeceği 
2 kişiden oluşan 
Kompozisyon 
ve Resim öğretmeni 
bulunacak.
Sonuçların Liseler 
için 17 Nisan 
2006, İlköğretim 
okulları için 
18 Nisan 2006 
tarihinin belirlendiğini 
bildiren Osman 
Turan, ödüllerin 
ise İlköğretim 
okulu resim 
yarışmaları 
için 23 Nisan 2006'da 
belirlenecek bir 
salonda dağıtılacağı, 
liseler Kompozisyon 
yarışmaları için

19 Mayıs 2006'da 
yine belirlenecek 
bir salonda 
davetliler ve 
protokol huzurunda 
dağıtılacağını 
duyurdu.
Derece alacak 
olan eserlerin 
ayrıca 19 Mayıs- 
10 Haziran 2006 
tarihleri arasında 
Mimarlar Odası 
Temsilciliğinde 
sergileneceğini 
duyuran Osman 
Turan, "Söz 
konusu yarışma 
ile arzulanan 
çocuklarımızın 
kentimize ve 
mimarlık mesleğine 
olan duyarlılıklarını 
artırmaktır.
Bunun yanında 
açtığımız yarışmada 
bize büyük destek 
veren ve 
bizleri teşvik eden 
İlçe Kaymakamımız 
Sayın Mehmet 
Baygül ile İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürümüz 
Sayın Mehmet 
Ercümen'e 
Mimarlar Odası 
adına teşekkürlerimi 
sunuyorum" dedi.

Dim dik bir adam; 
Hakim Turgut Okyay

Sayın okurlar bazen o kadar sarsıcı 
haberler alıyorsunuz -okuyorsunuz ki bu 
düzeni bozulmuş, her yerinden kirlilik akan 
dünyada böyle güzel şeyler veya bir anıt gibi 
düzgün kişilerinde olması inanın benim göz
lerimi yaşartıyor..

Birkaç gün önce bir gazete de 42 yıl sonra 
emekli olan hakim Turgut Okyay’ın söyleyişi 
yer aldı. Halk arasında İmralı hakimi olarak 
tanınan Öcalan’ı yargılamış olan bu sayın 
Hakim bir evi bile olmadığını söylüyor, daha 
da çok kendini üzenin, emekli olduktan 
sonra seçimde adaylık için C.H.P.’ye baş 
vurusunu “Kürt oylarını alamayız” diye 
kabul edilmediğini söylüyor.

Vah ki vah... İşte Türkiye’de siyaset.
Dürüst, idealist, bu memleketin has evlat

ları her zaman geri itilmiş, koltuklar hilekar- 
lar,yalancılar, düzenbazlar tarafından doldu
rulmuştur.

Ama benim halkım sende bu işte 
suçlusun.

Seni kandırıp oyunu alıyorlar,sonrada 
üstünde göbek atıp oynuyorlar, alta kalıp 
ezildiğin halde Sesini çıkarıp “Lan kıpraş- 
mayın, ezerim” demiyorsun...

Şimdi aşağıda bu sayın Hakim Turgut 
Okyay’ın kızının mektubunu oku, oku da 
biraz ayıl, böyle insanlarda var mıymış diye 
şaşıp kal...

(Bu yazıyı kızı göndermiş. Mektubun 
başlığını değiştiriyorum.)

“Merhaba halkım..
Gazeteler de babamla ilgili yazıları 

okuyunca göz yaşlarımı tutamadım..
Devletimiz; ona bir ev alamadı ama;
O hakim baba çocuklarına “paha biçilmez 

bir servet” bıraktı.
Yeryüzünde hiçbir para birimi ve miktarı 

ile satın alınamayacak değerli bir servet.
Babamla ayni eğitimi (hukuk) alarak farklı 

kulvarlar da (ben avukatım) ama aynı amaca 
doğru yürümeye başladıktan sonra onu daha 
iyi anlamaya başladım..

Çocuk aklı işte...
Küçükken kızardım arada bir babama.. 

Adliyeye gittiğimizde DMO(devlet kalemi) 
kalemlerini bize vermiyor” Devletin kalemi 
kızım, devlet işinde kullanalım diye geliyor 
onlar, herkes kendine bir tane alsa devlet 
işinde ne kullanılacak” diyor diye öfke
lenirdim ona... Biz, onun çocukları 4 kardeş 
İmrah yargılaması sırasında; arkadaşının 
kalemi diye “kalemini kırmadığını” hatırla
yarak aramızda tebessüm etmiştik.

Yazları kendisini yazlıklarına davet eden 
ilçenin ileri gelen zenginlerinin davetini asla 
kabul etmez, kibar dille, kesin olarak redded
erdi...

Tabii bu reddettiği tekliflerin en masum 
olanlarındandı...

Her fırsatta babama; bizi dürüst 
yetiştirdiği ve onurla taşıyacak bir soyadı 
verdiği için teşekkür ettim. Ben ve kardeşle 
rim dünyanın en zengin insanlarıyız..

Babamız bize paha biçilmez bir miras 
bıraktı.

Hakim Turgut Okyay’ın çocukları olmak... 
(Kızı; İsmihan Okyay )

Sayın okurlar; Okudunuz Türkiye’de iyi 
-dürüstlük abidesi olan insanlar var..

Eğer bu Cumhuriyet ayakta dimdik duru 
yorsa bu insanların sayesindedir...

Kirlenmiş damarlılar, yüzleri kızarmayan- 
lar, tükürdüğünüzde yağmur yağıyor diyecek 
kadar alçalanları her zaman görüyorsun..

Sende biraz düşün, bu anıt insanların 
hakkını yiyorsun. İçin sızlamıyor mu ?

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Kore Gazisi unutulmadı
Elif ESMEN

AK Parti İlçe 
yönetimi Yaşlılar 
Haftası nedeniyle 
daha önce 
Gemlik'te Askerlik 
Şubesi Başkanlığı 
yapan Emekli 
Albay Mehmet 
Ümran Işıker ile 
eşi Nurten Işıker'i 
ziyaret ettiler. 
Aynı zamanda 
Kore gazisi de 
olan Ümran Işıker, 
Kore Cumhuriyeti 
Muharip Gaziler 
Derneği Başkanı

I Orgeneral 
| Sang-Hoon LEE 
I tarafından 

gönderilen Kore 
Gazisi Madalya 
ve Teşekkür 
belgesini gösterdi. 
Gemliklilerin 
yakından tanıdığı 
Emekli Askerlik 
Şubesi Başkanı 
Emekli Albay 
Ümran Işıker, 
AK Parti 
yöneticilerine 
Kore'de yaşadığı 
anılarından 
bahsederken 
günün siyasi 
gelişmeleri de 
konuşuldu. 
AK Parti Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
yaşlılara gereken 
önemin verilmesi 
gerektiğini 
vurgularken,

Bursa’yı Çin’de temsil edecekler
Büyükşehir 
Belediyespor'un 
ulusal ve uluslararası 
alanda aldığı 
başarılarla Bursa'nın 
gururu olmaya 
devam ediyor. 
Belediyespor'un 
genç sporcuları bu 
kez Çin'de yapılacak 
“Dünya Liselerarası 
Bayanlar Masa Tenisi 
Şampiyonası”na 
katılacak.
Eskişehir'de yapılan 
Liselerarası Türkiye 
Masa Tenisi Şampiyo 
nası'nda Bursa Kız 
Lisesi Bayanlar kate
gorisinde birinci oldu 
ve 4-12 Nisan 2006 
yılında Çin'de yapıla
cak olan “Dünya 
Liselerarası Bayanlar 
Masa Tenisi Şampi 
yonası”na katılma

"Yaşlılara sahip 
çıkmayan, ihtiyaç 
duydukları saygı 
ve sevgiyi kendi

lerinden esirgeyen 
bir toplumun 
güven ve huzur 
içinde olması

mümkün değildir. 
Unutmayalım ki 
her kes bir gün 
yaşlı olacaktır" dedi

hakkı kazanarak 
Türkiye'yi temsil ede
cek. Şampiyonaya 
katılacak 4 sporcu, 
bir idareci ve iki 
antrenöre takım 
elbise hediye eden 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Muammer Subaşı, 
“Genç sporcularımızı 
Eskişehir'de elde 
ettikleri büyük başarı 
için tebrik ediyorum. 
Çin'de gerçekleşti 
rilecek Dünyâ 
Şampiyonası'nda en 
iyi sonucu almaları 
için de ayrıca 
başarılar diliyorum. 
Belediyespor'un 
genç sporcularının 
dünyanın diğer ucun

da gerçekleştirilen 
uluslararası bir orga
nizasyonda Bursa’yı 
ve Türkiye'yi temsil 
etmeleri kadar gurur 
ve onur verici bir 
olay yoktur” dedi. 
Belediyespor'un 
genç sporcularının 
Çin'de yapılacak 
şampiyonadan 
başarılarla dönece 
ğine inandığını 
söyleyen Subaşı, 
“Kalbimiz ve duala 
rımız genç sporcu
larımız için atacak. 
Umuyorum bundan 
önce olduğu gibi 
sporcularımız bu 
şampiyonadan da 
başarılarla dönecek
ler” diye konuştu. 
Muammer Subaşı 
daha sonra Eskişe 
hir'de yapılan

Liselerarası Türkiye 
Masa Tenisi Şampiyo 
nası'nda birinci olan 
Belediyespor'dan 
Esra ve Esma Aykut 
kardeşler ile Bursa 
Kız Lisesi'nden 
Selda lşık ve Ayşegül 
Altıntaş'a birer altın 
hediye etti. BUSKİ 
Toplantı Salonu'nda 
gerçekleşen ödül 
töreninde Belediye 
spor Genel Sekreteri 
Esat Yalman ve 
Kulüp Müdürü 
Mahmut Turunç hazır 
bulunurken, Bursa 
Kız Lisesi Müdürü 
Saadettin Pircioğlu, 
Belediyespor'un 
amatör sporculara 
sunduğu imkan ve 
desteklerinden 
dolayı Subaşı'na 
teşekkür, etti.

AKP’li kadınlardan 
Çanakkale gezisi

AK Parti Gemlik 
Kadın Kolları her yıl 
yaptığı Çanakkale 
gezisini bu yıl 
yeniden düzenledi. 
Kadın Kolları 
Başkanı Emine 
Yalçın, Çanakkale 
gezisinde Cönk 
Bayırı, Savaş 
Siperleri, Atatürk'ün 
saatinin parçalandığı 
mevki, 57. Alay 
Şehitliği, Anzak 
koyu, kaba tepe 
savaş müzesi, 
Alçı tepe köyü, sergi

Öğretmen dayağı
intihar ettirdi

Öğretmen okulda 
kendisini dinlemeyen 
öğrencileri sıra 
dayağına çekti. Bu 
durumu kabullene
meyen 11 yaşındaki 
çocuk ise çorabıyla 
kendisini asarak inti
har etti.
Mersin'in Tarsus ilçe
sine bağlı Beylice 
köyünde, ilköğretim 
okulu 5. sınıfta 
öğrenim gören bir 
çocuk, öğretmen 
tarafından 
dövüldüğünü iddia 
ederek intihar girişi
minde bulundu. 
Jandarma yet 
kililerinden alınan 
bilgiye göre, Beylice 
Köyü İlköğretim 
Okulu 5. sınıf öğren
cisi S.K. (11), okulda 
öğretmenlerinin 
derste olmadığı bir 
sırada diğer arkadaş 
lan ile pencereden 
sarkarak, okul 
bahçesinde beden 
eğitim dersi yapan 
öğrencilere seslendi. 
Çocukların pencere
den sarktığını gören 
4. sınıf öğretmeni 
H.F, çocukları uyardı. 
Öğretmen H.F, 
uyarılarına aldırış 
edilmemesi üzerine 
sınıfa çıkarak, ken
disini dinlemeyen 
öğrencilerin avuçları
na sopayla vurdu. 
Okuldan sonra eve 
dönen S.K, annesi 
Ayşe K'ye, öğret
menin kendisini suç
suz yere dövdüğünü 
söyleyip odasına 

yeri şehitliği, Yahya 
çavuş anıtı ve | 
şehitliği, 
Çanakkale şehitliği 
ve şehitler abidesi 
ile Seyit onbaşı 
anıtlarının gezile
ceğini duyurdu. 
25 Mart 2006 
Cumartesi günü 
gece saat 23.30 da 
Gurup Çay Bahçesi 
önünden 
başlayacak 
Çanakkale gezisinde 
katılacaklardan 
40.00 YTL alınacak.

kapandı. Oğlunun 
tavrından şüphe
lenerek 10 dakika | 
sonra odasına giren 
Anne K, oğlunu 
çorabıyla ranzanın I 
üst köşesine asılı 
buldu. Mutfaktan İ 
bıçağı alarak, 
çorabı kesen Ayşe K, 
oğlunu Tarsus Devlet I 
Hastanesi'ne 
kaldırdı.
Tarsus Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Suat Öner, 
S.K'nın yoğun 
bakımda tutul
duğunu, buğun 
itibariyle beyin 
ölümünün 
büyük oranda 
gerçekleştiğini açık
ladı. Jandarma ekip
leri, okulda S.K ile j 
birlikte avuçlarına 
vurulan çocukların 
ifadesine başvurdu. 
Çocuklar, öğretmen
lerini çok sevdikleri
ni, öğretmenlerinin 
vurduğu sopanın 
acı hissi bile 
uyandırmadığını 
ve bu durumdan . 
dolayı eziklik 
duygusu 
hissetmediklerini 
söylediler.
Olaydan sonra 
K. ailesinin şikayetçi 
olması üzerine 
Jandarma tarafından 
gözaltına alınan ve 
Adliye'ye çıkarılan 
Öğretmen H.F, 
mahkeme 
tarafından tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.
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Lise salonu öğrenci çığlıklarıyla inliyor
Elif ESMEN
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe 
Lig Heyeti tarafından 
organize edilen 
Bursa İkinci Küme 
Yıldızlar Voleybol 
İlçe birinciliği maçları 
tüm hızıyla sürüyor. 
Lise Spor Saionu’nda 
devam eden 
maçlarda güçlü 
takımlar rakiplerine 
şans tanımazken 
sürpriz sonuçlarda 
alınıyor.
Özellikle kız 
takımların yaptığı 
maçlar büyük 
çekişme içinde 
geçerken takımlarını 
destekleyen 
öğrencilerin 

çığlıkları maçlara 
heyecan katıyor. 
KIZLARDA
Şehit Cemâl İlköğre
tim Okulu, Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu’nu 2-0 
yenmeyi başardı. 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu set
leri 25-9 ve 25-15 aldı. 
İkinci maçta Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu, Hamidiye' 
İlköğretim Okulu'nu 
zevkli geçen maç 
sonunda 2-1 yenmeyi 
başardı. Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
setleri 25-18 19-25 
Ve 15-6 aldı.
Üçüncü maçta 
Engürücük İlköğretim

Şehit Etem'i 25-11 
ve 25-15'lik setlerle 
2-0 yenmeyi başardı. 
ERKEKLERDE 
Erkekler ilk maçında 
geçtiğimiz yılların 
flaş takımı Kurtul 
İlköğretim Okulu 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nu 
yeperken zorlandı. 
Kurtul İlköğretim 
Okulu ilk seti 18-25 
verirken ikinci seti 
25-19 ve üçüncü seti 
15-11 alarak maçı 2-1 
kazanmayı başardı. 
Dün oynanan son 
maçta ise Şehit 
Cemal İlköğretim 
TSO Gâzi İlköğretim 
Okulu’nu 2-1 yendi. 
Şehit Cemal İlköğretim Okulu ilk 

seti 25-20 verirken
ikinci seti 25-21 ve 
son seti de 15-11

alarak maçı 2-1 
kazanmayı başardı.

HAKSAJi ! * 
«sssa

Şehit Eteı •ğretim Okulu Kızlar
tt£l »i

Kurtul İka

»tçi

lan 
e
i
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BaltayFtaşa vurdular
Karacabey 
polisinin gerçek
leştirdiği 
operasyonda, 
187 adet sahte 
50 YTL’lik banknot 
ele geçirildi. 
Operasyonda 
yakalanan 3 
şüpheli, adliyeye 
sevk edildi. 
Karacabey İlçe
Emniyet

paranın sahte 
olduğunu anlayan 
market görevlisi, 
durumu hemen 
polise bildirdi. 
Bunun üzerine 
alarma geçen . 
polis ekipleri,, 
ilçeye 
Bandırma'dan 
geldikleri belirlenen 
şahısların içinde

“Kültürümüzü yaşatalım”

Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre, kimliği belir
siz 3 kişi önceki 
gün sabah saat
lerinde ilçenin 
Bandırma 
girişindeki bir 
marketten sahte 
50 YTL'lik banknot 
kullanarak 
alışveriş yaptı. 
Ancak, şahısların 
kırmızı renkte 
34 NCE 78 plakalı 
Opel marka 
otomobile binerek 
ilçe merkezine 
doğru hareket 
ettiği sırada,

bulunduğu aracı,

olduğu belirlenen 
Recep B.'yi de (41) 
ilçe terminalinde 
kıskıvrak yakaladı. 
Şahısların sahte 
plaka takarak 
kullandığı otomo
bilin İstanbul'un 
Bakırköy ilçesinden 
40 gün önce 
çalındığını da 
saptayap polis,

Karacabey 
Devlet 
Hastanesi'nin 
önünde durdurdu. 
Araçtan indirilen 
Erkan P. (22) ve 
Aydın Ö. (34) 
gözaltına alınırken, 
otomobilde yapılan 
aramada, bağaja 
saklanmış halde 
187 adet sahte 
50 YTL'lik banknot 
ele geçirildi. 
Erkan P. ve Aydın 
Ö.'nün üst ara
masında sahte kim
lik ve sürücü belge
si de geçiren polis, 
şahıslarla birlikte

emniyete götürülen
şüphelilerin ifade
sine başvurdu. 
İfadelerinden 
Bandırma'da da 
sahte banknot kul
lanarak alışveriş 
yaptıkları belirlenen 
şüpheliler, adliyeye 
şevk edildi.
Bu arada, gerçek 
plakası 34 NLT 40 
olduğu belirlenen 
çalıntı otomobil, 
ilçeye davet edilen 
sahibi Halil İbrahim 
Akyazıcı'ya teslim 
edildi. Aracına 
kavuşan Akyazıcı, 
adalete güvendiğini 
söyledi. BHA

Orhangazi Kaymakamı 
Hikmet Çakmak, Türk 
kültürünün yaşatılması 
açısından, hemşeri 
derneklerinin yapacak
ları folklor çalış
malarının önemli 
olduğunu söyledi. 
Orhangazi Kafkas 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Abdullah Şahin ve 
beraberindekileri 
kabul eden Kaymakam 
Hikmet Çakmak;

sivil toplum örgüt
lerinin kültürel 
faaliyetlere ağırlık 
vermesini istedi. 
Hikmet Çakmak, 
her derneğin bir 
folklor ekibi olması 
gerektiğini söyleyerek, 
“Türk kültürünün ve 
geleneklerinin yaşatıl
masında bu yöndeki 
çalışmalar büyük 
önem arz ediyor” dedi. 
Dernek çalışmaları 
hakkında Kaymakam

Çakmak'a bilgi veren 
Abdullah Şahin de bir 
folklor ekibi kurmak 
için çalışma yaptıklarını 
ve bu çalışmayı en 
kısa sürede sonuca 
götüreceklerini söyledi. 
Şahin ve beraberinde 
kiler daha sonra 
Orhangazi Emniyet 
Müdürü Mustafa Özkan 
ile Adalet ve Kalkınma 
Partisi Orhangazi İlçe 
Başkanı Neşet 
Çağlayan'ı ziyaret etti.

Orhangazi’de alt yapı çilesi
Orhangazi'de 
sürdürülen doğalgaz 
altyapı çalışmaları 
sırasında, elektrik ve 
su hatlarına zarar 
verilmesi, vatandaşı 
çileden çıkardh 
Orhangazi'de 
sürdürülen doğalgaz 
kazı çalışmaları sırasın
da elektrik ve su şebe 
kesine zarar verilmesi, 
ilçede günlük yaşamı 
olumsuz yönde etkili 
yor. Son olarak iş maki

nesinin Camikebir 
Mahallesi, İstiklal 
Caddeşi'nden geçen 
hatlara zarar vermesi, 
bölgeyi 3 saat boyunca 
elektriksiz ve susuz 
bıraktı. Vatandaş, 
altyapı çalışmalarını 
sürdüren firmanın 
dikkatsizliğinin kurbanı 
olurken, zarar gören 
hatları onarmak ise, 
yine Uludağ Elektrik 
Dağıtım Orhangazi Baş 
Mühendisliği ile

Belediye Su İşleri ekip
lerine düştü. Kesin 
tilerin sürekli yaşan 
dığına işaret eden 
vatandaşlar, “Belediye 
bizden altyapı çalış
maları sırasında sabır 
istiyor. Biz de bu sabrı 
gösteriyoruz. Ancak su 
ve elektrik kesintileri 
bizi canımızdan bezdir
di. Müteahhit firma, 
daha disiplinli çalışıl
ması konusunda uyarıl
sın'' diye konuştu,
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SSK’dan 46 bin kişiye yersiz aylık Binlerce çiftçiye icra takibi başladı
SSK’dan 46 bin 345 
.kişinin yersiz aylık 
aldığı tespit edildi. 
Yersii ödenen tutar
lar faiziyle birlikte 
tahsil edildi.
Kurumdan aylık alan
lara ilişkin kimlik bil
gilerinin kaydedildiği 
veri tabanındaki 
eksik ve hatalı kayıt
ların düzeltilmesi ve 
kimlik numaralarının 
giderilmesi amacıyla, 
Ağustos 2003'te 
çalışma başlatıldı. 
Bu çalışma, Ocak 
2006'da tamam
lanırken, çalışma 
sonucu 4 milyon 334 
bin 450 emekli, dul 
ve yetime ait kayıtlar 
güncellendi. Güncel 
leme çalışmalarıyla 
eş zamanlı olarak, 
SSK’dan aylık alan
lara ait kayıtlar man 
yetik ortamda Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 
kayıtlarıyla karşılaş 
tırılarak, ölen ve evle
nen aylık sahipleri 
tespit edildi. Aynı 
şekilde, kurumun 
kayıtları, hem kendi

içerisinde hem de 
diğer sosyal güvenlik 
kurumlarının kayıt
larında karşılaş 
tırılarak kontrol edil
di. Yine, gereksiz 
yere banka ve PTT 
şubelerine aylık gön
derilmesinin önlen
mesi amacıyla 
hareket görmeyen ve 
kuruma iade edilen 
aylıkların durdurul
ması sağlandı.
Çalışmalar sonucun
da, öldüğü halde 
aylıkları devam eden 
31 bin 426 kişi, evlen 
diği halde aylık alan 
6 bin 61 hak sahibi 
eş ve kız çocuğu ile 
kuruma veya diğer 

sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi 
çalıştığı veya bura 
lardan emekli olduğu 
belirlenen 8 bin 858 
kişi olmak üzere 
toplam 46 bin 345 
kişiye yapılan ödeme 
kesildi. Yersiz öde
nen tutarlar ise faiziy 
le birlikte tahsil edil
di. Öte yandan 
SSK'da, halen 15 
günlük periyotlarla, 
ölen ve evlenenlerin 
kontrolleri yapılıyor. 
Bilgisayar program
larına gerekli kontrol 
sistemleri konulmak 
suretiyle, kuruma 
tabi çalışmaya başla 
yanlar tespit ediliyor. 

Bu yılın ocak ayında 
borç yapılandır
masının sona 
ermesinin ardından 
Tarım Kredi 
Kooperatifleri, ülke 
genelinde milyonlarca 
YTL alacağı için bin
lerce çiftçiye icra 
takibi başlattı. 
Tarım Kredi 
Kooperatifleri'nden 
alınan bilgiye göre, 
2002 yılında çıkarılan 
afla çiftçinin yıllardır 
biriken borçlarında 
yapılandırmaya 
gidilmiş, 2006 yılı 
ocak ayına kadar 
yürütülen bu çalışma 
çerçevesinde çiftçinin 
devlete olan yaklaşık 
1 milyar YTL'lik 
borcu silinmişti. 
Çiftçinin faizden kay
naklanan borçlarının 
bir bölümü silindikten 
sonra geriye kalan 
kısmına 36 ay taksit 
imkanı sağlandı. Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
yetkilileri, sağlanan 
bütün imkanlara rağ
men çiftçinin borcuna 
sadık kalmaması 
nedeniyle mağdur 
olduğunu, Borç yapı

landırmasına git
meyen ya da taksitini 
ödemeyen binlerce 
çiftçinin bu yılın Ocak 
ayından bu yana icra 
takibiyle karşı karşıya 
kaldığını ifade eden 
yetkililer, şunları 
kaydettiler: 
"Örneğin Konya, 
Karaman Niğde ve 
Aksaray'da borcunu 
yapılandırmış 1036 
çiftçinin toplam borcu 
2 milyon YTL'ye 
düştü. Bu çiftçiler 
belli bir dönemden 
sonra taksitlerini öde
meyince 2 milyon 
YTL, eski haline yani 
7,5 milyon YTL oldu. 
Bunun dışında yapı
landırmaya gitmeyen 
de binlerce çiftçi var. 
Konya, Niğde, 
Aksaray ve

Karaman'daki 100 
kooperatifin çiftçiler
den toplam 30 milyon 
YTL alacağı bulunu 
yor. Bunlar ödenme 
yince icra yoluna 
gidildi. Ülke genelinde 
de 2 bin kooperatifin 
milyonlarca YTL ala
cağı için binlerce 
çiftçi icraya verildi." 
Söz konusu 4 ilde tüm 
yapılandırmaya karşın 
alacağın sadece 
yüzde 74'ünün tahsil 
edilebildiğini vurgu
layan yetkililer, 
"Ankara'da yüzde 90, 
Kütahya'da yüzde 92, 
Kayseri'de de yüzde 
90 düzeyinde tahsilat 
oranı var ancak Konya 
ve çevresinde çiftçiler 
borcunu ödememekte 
adeta ısrar ediyor" 
diye konuştular.

REGAL
PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

488 USD t KDV 
Kredi Kartına 12 taksit

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIVOAUZ
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Lions Kulübü

DİĞER REFERANSLARIMIZ

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

Nowox 1 Nowox 2 MOR-TEL ne
Asus Anakart Amd 3000 64+
Amd 2600 64+ 512 Ram

256 Ram 80 gb Hardisk
17” Monitör 128 Ekran Kartı
40 gb. Hdd Cd VVriter
52X Cd Rom Asus Anakart

378 $ + KDV 580 $ + KDV

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net 
www.atamerhotel.com
www.gemsiad.org 
www.tatcan.com 
www.gemliktirkoop.com 
www.gemliklions.com
İÇİN: www.gemlikweb.com

Daha çok konuşun 
daha az ödeyin.

Ev telefonlarında % 50’ye varan indirimler 
Yurt dışı görüşmelerde daha da ucuza 

MOR-TEL ile konuşabilirsiniz.
ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 25 dk. 4 YTL 
ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 65 dk. 10 YTL 

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 165 dk. 25 YTL 
ULUSLARARASI ARAMALAR 24 dk. 4 YTL

ULUSLARARASI ARAMALAR 60 dk. 10 YTL 
ULUSLARARASI ARAMALAR 165 dk. 25 YTL

NOWOX BİLGİSAYAR 
Gazhane Cad. No: 14 

Gemlik / BURSA
Tel: (0.224) 512 25 63 

www.gemliknowox.com

mailto:isim@firmaniz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com
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Memura ek ödemeye Meclis onayı
Ek ödeme alamayan 
memur Ocak'ta 40 YTL, 
Temmuz'da 40 YTL 
ödeme yapılmasını 
öngören kanun tasarısı 
Meclis'te kabul edildi. 
Ek ödeme alacak 
olanlar şunlar: 
Ek ödeme alamayan* 
memurlara Ocak ayın
dan itibaren 40 YTL, 
Temmuz'dan itibaren 
de 40 YTL ilavb ödeme 
yapılmasını öngören 
kanun tasarısı, TBMM 
Genel Kurulu'nda 
kabul edildi. Kanuna 
göre, ek ödeme ala
mayan kurumlarda 
çalışan memurların 
maaşlarına 2006 
Ocak'tan itibaren 
her ay 40 YTL, 
Temmuz'dan itibaren 
de 40 YTL daha olmak 
üzere toplam 80 YTL 
ek ödeme yapılacak. 
Ek ödeme alacak 
olanlar şunlar: 
Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay, Danıştay, 
Sayıştay, Yüksek 
Seçim Kurulu, Adalet 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı,

Tarım ve Koyışlerı 
Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı, 
AB Genel Sekreterliği, 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu 
Başkanlığı,ile bağlı 
kuruluşları, Türk 
Patent Enstitüsü 
Başkanlığı, GÂP Bölge 
Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı, Özel Çevre 
Koruma Kurumu 
Başkanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı 
Akaryakıt İkmal ve 
NATO POL Tesisleri 
İşletme Başkanlığı, 
Yükseköğretim Kurulu, 
üniversiteler ile yüksek 
teknoloji enstitüleri, 
Emniyet, DSİ, 
Karayolları, Tapu ve 
Kadastro, Orman, 
Tarım Reformu, Petrol 
İşleri, SHÇEK, Basın- 
Yayın ve Enformasyon, 
Gençlik Ve Spor, 
Vakıflar, Sivil Havacılık, 
Devlet Opera ve Balesi, 
Devlet Tiyatroları,

Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi, İller Bankası, 
Türkiye ve Orta-Doğu 
Amme İdaresi 
Enstitüsü, Maden 
Tetkik ve Arama genel 
müdürlükleri, il özel 
idareleri ve belediyeler 
ile bunların bağlı kuru
luşları, il özel idareleri 
ve belediyelerin kur
dukları mahalli idare 
birlikleri ile Atatürk 
Orman Çiftliği 
Müdürlüğü'nün merkez 
ve taşra teşkilatı 
kadrolarında yer alan
lar ile sübay, astsubay, 
uzman jandarma ve 
uzman erbaşlar.
- YARARLA NA- 
MAYACAKLAR- 
Makam, yüksek hakim
lik» temsil veya görev 
tazminatlarından yarar
lananlar, kadro karşılığı 
sözleşmeli olarak istih

dam edilenler, her 
derece ve türdeki 
örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görev 
yapan yönetici ve 
öğretmenler ile sosyal 
hizmet kuruluşlarında 
görev yapan öğretmen
ler hariç olmak üzere 
fiilen yapılmayan 
ders karşılığı ek ders 
ücretinden yararlanan
lar Ve bir kadroya 
vekalet edenler 
kanunun getirdiği 
artışlardan 
yararlanamayacak.
-SENDİKA ÖDENEĞİ 
5 YTL- 
Kadro karşılığı 
sözleşmeli personel 
hâriç olmak üzere, 
çeşitli statülerde istih
dam edilen sözleşmeli 
personele, sözleşme 
ücretiyle iliş 
kilendirilmeksizin, 

kanunda belirtilen 
tutarı aşmamak üzere 
ek ödeme yapılmasına, 
ilgisine göre Yüksek 
Planlama Kurulu (YPK) 
ile Bakanlar Kuruİu 
yetkili olacak. 
Sendikalı kamu 
görevlilerine, üyelik 
kesintisi yapılan her ay 
için 5 YTL tutarında 
sendika ödeneği verile
cek. Aile yardımı 
ödeneği gösterge 
rakamı, 1.500'e 
çıkarılacak. Böylece 
aile yardımı ödeneği, 
10 YTL artırılacak. 
Başka kurumlarda 
vekaleten veya geçici 
olarak görevlendirilen 
ve aylıklarını kendi 
kurum ve kuruluşların
dan alan memurlar ile 
kamu görevlileri, görev 
yaptıkları kurumlaTdaki 
personelinin yarar
landığı her türlü tazmi
nat, fazla çalışma 
ücreti ve diğer ödeme 
lerden yararlariamaya- • 
cak. Cumhurbaşkanlığı 
Genel SekreteHiği'nde 
görevlendirme 
suretiyle çalışan per
sonel ise tazminat, 
fazla çalışma ücreti ve 
diğer ödemelerden 

yararlanabilecek.
ÖSYM Başkanlığınca İS 
yapılan merkezi 
sınavlarda, başvuru I 
hizmetlerini yürütmek ■' 
için görevlendirilen i 
Milli Eğitim Bakanlığı 1 
personeline, başvuru 1 
için adaydan alınan 2 i 
YTL tutarındaki hizmet 
bedelinin yarısı verile-1 
cek. Alınan başvuru j 
bedelinin diğer yarısı j 
ise okulun acil 
ihtiyaçlarında kullanıl- ] 
mak üzere, okulun 
bağlı olduğu ilçe milli 1 
eğitim müdürlüğü 
hesabına aktarılacak. ■ 
-POLİS, DİN 
GÖREVLİSİ VE 
TEKNİK HİZMETLER- | 
Din ile emniyet hizmet
leri tazminat gösterge 1 
rakamları da yükseltile
cek. Buna göre, ek 
ödemenin yanı sıra, I 
polis ve din görevlile 3 
rinin maaşlarında aylık i 
ortalama 100 YTL'iik 1 
daha artış yapılacak. 1 
Din görevlilerinin ala- 1 
cağı tazminattan, 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı genel idari ’J 
hizmetler kadrosunda, 
çalışan personel de 
faydalanacak.

♦Türks 
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Uzayda Türk yapımı uydu
«Türksat A.Ş. Genel 
Müdürü Osman Dur, 
2014 yılına kadar 

I Türkiye'nin kendi 
uydusunu yapacak 
bir program hazır
ladığına dikkat çe 

' kerek, "Kendi uydu
muzu uzaya göndere
ceğiz ve 'Uzayda 
artık biz de varız' 
diyeceğiz" dedi. 
Türk Telekom'un 
özelleştirilmesi 
sürecinde, Rekabet 
Kurulu'nun kararı 
doğrultusunda 
Türksat A.Ş.'nin 
kurulduğunu ve 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla şirketin 
uydu konusunda 
yetkilendirildiğini 
belirten Genel Müdür 
Osman Dur, 
Türkiye'nin uydu 
vizyonundaki yeni 
açılımını açıkladı. 
Türkiye'nin kendi, 
uydusunu yapması 
için 1.5 yıl önce 
startın verildiğini 
belirten Dur, Türk

> mühendisleri tarafın
dan hazırlanan şart
namenin yurt dışında 

» hazırlanması duru
munda milyon dolar
lara mal olacağına 
dikkat çekti.
Türkiye'nin uzaya 
ilk uydusu Türksat 
IB'nin 1994 yılında 
uzaya gönderildiğini 
ve şu anda 1C ve 2A 
uydularının kullanım
da olduğunu hatırla
tan Dur, "Uyduların 
belirli bir ömrü var. 
Türksat 1B ekonomik 
ömrünü tamamladı. 
Bu uydumuzun tüm 
hizmetleri Türksat 
1C'ye aktarıldı.
Türksat 1C ekonomik 
ömrünü 2007 yılında 
tamamlayacak.
Türksat 3A ise IC'nin 
yerine geçecek ve 
onun verdiği

hizmetin daha 
kalitelisini fonksi 
yönel bir şekilde 
yerine getirecek" 
diye konuştu.. 
Türkiye'nin uzayda 
4. uydusu olacak 
olan ve 2008 yılında 
uzaya gönderilmesi 
planlanan yeni 
teknoloji ürünü 
Türksat 3A'nın 
yapımında 22 Türk 
mühendisin görev 
alacağını açıklayan 
Osman Dur 
şunları kaydetti: 
"Tamamen öz kay
naklarla yapımı 
gerç ekleş tirilecek 
olan Türksat 3A, 
yaklaşık 200 milyon 
dolara mal olacak ve 
Türkiye için ayrılan 
42 derece doğu 
boylamında yerini 
alınacak. 24 
transponderli ve 
toplam kapasitesi bin 
296 mghz olacak. 
Türksat 2A'nın 32 
transponderi vardı, 
ancak kapasitesi bin 
92 mghz'ye sahipti. 
Türkiye'nin coğrafik 
koşullarının dağlık ve 
engebeli olması 
nedeniyle sinyal 
atımlarında sıkıntılar 
yaşanıyor. Bu yüzden 
de mevcut uydular
dan sinyalleri iste
diğimiz noktalara 
gönderemiyoruz.
Türksat 3A kapsam 
alanı, görüntü ya da 
data iletişim kalitesi 
bakımından diğerle 
rine göre üstün bir 
teknolojiye sahip. 
Çok daha basit ve 
küçük alıcılarla 
hizmet verecek. 
Türkiye, Avrupa, 
Güney Avrupa ve 
Orta Asya üzerinden 
de televizyon yayını 
yapabilecek. Türksat 
3A 9 yıl içerisinde 
kendini amorti

edecek." 
"DIŞARIDAN ALIP 
FIRLATMAK 
İSTEMİYORUZ" 
Türksat 2A'nın 
ömrünü 2014 yılında 
tamamlayacağını 
belirten Dur, 
Türkiye'nin Türksat 
2A'nın yerine fırlatıla
cak olan yeni 
uydusunda Türk 
mühendislerinin 
imzasının bulu
nacağını açıkladı. 
Hedeflerinin artık 
uydular alıp, dışarıda 
yaptırıp uzaya gön
dermek olmadığına 
dikkat çeken Dur, 
uydu yapım teknolo
jisinde yerli üretimi 
AdpbdyaçaK şekııoe 
eyiem planını hazır
ladıklarını ifade etti. 
Hazırlanan eylem 
planına göre çalış
maların başlatıldığını 
ifade eden Dur, 2015 
yılında biri gözlem 
uydusu olmak üzere 
toplam 3 adet 
uydunun fırlatıla
cağını kaydetti.
Türksat 4A uydusu
nun Türkiye'de 
yabancı-yerli işbir- 
liğiyle gerçekleştirile
ceğini Türksat 5A!nın 
ise tamamen yerli 
olarak Türkiye'de 
üretileceğinin altını 
çizen Dur, "Uydunun 
kanadını, güneş pa , 
netlerini, elektronik 
devrelerini çeşitli 
ülkelerden alıp mo 
ntajını ülkemizde 
yapacağız. Alcatel

dahil birçok uydu 
teknolojisiyle 
uğraşan devler bunu 
yapıyor. Kamu kuru
luşlarının, üniver
sitelerin, özel kurum- 
ların, araştırma 
kurumlarının, 
askeriyenin ve 
maden araştırma
cısının ihtiyaçlarına 
cevap verecek şe 
kilde malzemelerin 
siparişleri verilecek, 
bunun entegresini 
gerçekleştireceğiz. 
Daha sonraki adımda 
amacımız ise bu 
parçaların özellikle 
kritik malzemelerini, 
dünyaya satabilecek
lerimizi, yerli sanayi 
tararından yapıl- . 
masını sağlamaktır. 
Türksat 3A için yurt 
dışına göndere
ceğimiz mühendisler, 
uydumuzu atacak 
firma tarafından eği
tilecek. Orada 2 yıl 
boyunca arka
daşlarımız çalışacak. 
Alt yapı Türkiye'de 
kurulacak. Kendi 
uydumuzu, kendi alt 
yapımız ve insan kay
nağımızla yapabile
cek bir duruma gele
ceğiz. Bu konuda 10 
yıllık bir vizyonumuz 
var. Kendi uydumuzu, 
yapabilmek için 
tüm üniversite 
hocalarımıza yazılar 
yazdık. Hatta yurt 
dışında olanlara bile. 
Onların uçak biletleri
ni verip Türkiye'ye 
getirdik.’ dedi

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

SATILIK ARAZİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

Serbest Bölge Karşısı Kömür 
Depoları Arkası 36 bin m2 

arazi sahibinden SATILIKTIR 
TEL: (0.532) 412 79 52 

TEL: 51310 79

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Gemlik’teki maçlar

Cumartesi: Gemlikspor - Emniyetspor 
Güzel bir zeminde, güzel bir havada tür- 

bünde AKP İlçe Başkanı Enver Şahin Yönetim 
Kurulu’nda görev almış Akın Tezcan, Ayhan 
Bayraktar, Hamza Mısır. DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel Anavatan İlçe Başkanı Ferhat Kurt 
ve isimini sayamadığım sporseverler destek
lerini vermek için yerlerini almışlardı.

Gemlikspor maça güzel başladı. 
Kontrataklar ilk on dakikadan sonra başladı. 
Yakalanan güzel topla Sercan Gemlikspor’u 
öne geçirdi.

Golün hemen arkasından Gemlikspor 
serbest vuruş kullandı. Dönen topu Sercan 
tamamladı. Emniyetspor’un kontratakı ile 1 gol 
buldu.

Bunu takiben Gemlikspor defansı topu 
uzaklaştıramayınca kalesinde golü gördü. 
İlk devre 2-2 bitti.

İkinci devre atakları maçın başlamasıyla 
gösteren Gemlik, 3. golü Sercan’nın şık 
golüyle hat-rik yapmış oldu. Gemlikspor 
kontrolü elinde fazla tutamadı. Gemlikspor’un 
kondisyonu Emniyetspor’a karşı cevap 
veremiyordu. Emniyetspor’un kondisyonları, 
takım oyunu son 25 dakika sonra ortaya çık
maya başladı.

Defansımızda ofsayt kurallarını fazla dene 
yince hatalar birbirini izledi. Maçı klasman 
hakemlerinin yönetmesi güzeldi fakat yan 
hakem bazı pozisyonları kaçırınca 
Gemlikspor’un maçı 5-3 kaybetmesi kaçınıl
maz oldu.

MAÇIN DİKKAT ÇEKİCİ OLAYLARI;
Haydar Hoca ekibi Emniyetspor Hocası’nın 

cezaları nedeniyle talebelerini dışarıdan idare 
ettiler. Emniyetspor 2. Başkanı Bursa Emniyet 
Müdürü Yardımcısı takımını desteklemeye 
gelmesi bizlere anlattıkları spor okulu açtık
larını sıkıntılı, ekonomik özgürlüğünü 
kazandırmak için topluma genç öğrencileri 
kazandırma çabaları; Bursa iş adamlarınında 
sahip çıktığı, destek verdiği haberlerini aldık.

Bizim yöneticilerimize bir ders verici şe
kildeydi. Ben ömrüm oldukça Emniyet 
Müdürümüz gibi yöneticilerin olmasını yaz
maya devam edeceğim. Gemlikspor bu kadar 
imkanlarla sellerinden geleni yapıyorlar. 
Haydar Hoca ve ekibi tüm olumsuzlara rağmen 
takımı en iyi şekilde yönetiyor. Bizlerde 
destekliyoruz.

PAZAR GÜNÜ 
UMURSPOR-ARABAYATAĞI OYNADI 

Umurspor maça iyi başlar gözüktü 5. 
dakikadan sonra Arabayatağı 1 gol buldu. 
Maç genelde ortada geçti. Arabayatağı’nın 
takım oyunu daha iyiydi. İkinci devrede bunu 
tamkep etti. Umurspor Arabayatağına bir gol 
atmasına rağmen Arabayatağı’nın 5 gol 
atmasına engel olamadı. Umurspor 1- 
Arabayatağı 5

DEPLASMANDA
Kumlaspor ve Bursa Jimlastik 2-2 berabere. 

kaldı.
Pazar günü Karadenizspor sezon açtı.
Hayırlı olsun.

Gemlik Limanı’nın 234 bağlama 
■■■ ve 118 bağlamada kayıtlı bulunan 

COŞKUN isimli teknenin Tonilato 
ggf Belgesini zayii ettim.

Geçersizdir.
2C Ekrem DALSAL
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Mutlu annelerin çocukla» da mutlu oluyor
ABD'de yapılan bir 
araştırmaya göre 
mutlu annelerin 
çocukları da mutlu 
oluyor.
Amerikan Tıp Birliği 
Dergisi'nin (JAMA) 22 
Mart tarihli sayısında 
yer alan habere göre, 
depresyonun genetik 
olarak nesilden nesile 
geçtiği ancak bunda 
çevre şartlarının da 
etkili olduğu belirtildi. 
JAMA yazarlarının 
bildirdiğine göre, 
depresyon tedavisi 
göremeyen annelerin 
çocuklarında bunalım 
ve diğer psikolojik 
rahatsızlıklar baş 
gösterebilir.
Kolombiya Üniversite
si ve New York 
Psikiyatri Enstitüsü 
tarafından Myrna

VVeissman başkan
lığında yapılan 
araştırma sonuçlarına 
göre, mutlu annelerin 
çocuklarının da mutlu 
olabildiği belirlendi. 
Araştırma sonuçlarını 
değerlendiren Myrna 
VVeissman, "Üzüntülü, 
kederli ebeveynler 
muhakkak tedavi 
edilmeli. Bu durum
dan sadece onlar, et 
kilenmiyorlar çocuk
ları da etkiliyorlar"

dedi. Depresyonu 
önleyici haplar ve 
buna benzer yöntem
lerle annenin tedavi 
edilmesiyle çocuğun 
tedavi ihtiyacının 
ortadan kalktığı ifade 
edildi.
Araştırmada, 4 ay 
boyunca depresyon 
tedavisi gören 
annelerin çocukların
da görülen benzer 
sorun ve davranış 
bozukluklarının da bu

süre içinde azalma 
eğiliminde olduğu 
belirlendi.
Texas Güneybatı Tıp 
Merkezi Psikiyatri 
Profesörü John Rush, 
söz konusu araştır
mayı değerlendirirken 
"Bu çok dramatik 
ve bir o kadar da 
Önemli bir buluştur" 
ifadelerini kullandı. 
Araştırma, Aralık 
2001 ve Nisan 2004 
tarihleri arasında 151 
anne ve yaşları 7 ila 
17 arasında değişen 
çocuklar üzerinde 
yapıldı.
Raporda, psikolojik 
rahatsızlıkların 
tedavisinin hem 
ebeveyn hem de 
çocuklar üzerinde 
olumlu etkileri olduğu 
vurgulandı.
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Telersiz beslenme verimliliği düşürûyor
Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO), işyer- 
lerindeki yetersiz 
beslenmenin, işçilerin 
sağlığını ve verimli 
liğini olumsuz et 
kilediğini bildirdi. 
ILO'nun konuya 
ilişkin araştırmasına 
göre, dünyadaki her 
altı kişiden biri yeter
siz besleniyor ve yine 
aşağı yukarı her altı 
kişiden birinde aşırı 
kiloluk ve obezite 
bulunuyor.
Gelişmekte olan ülke 
lerde yaklaşık 1 mil
yar kişiyi etkileyen 
kötü beslenme ya da 
çoğu sanayileşmiş 
ülkelerdeki obezite 
nedeniyle, tüm 
dünyada yüzde 20 
oranında verimlilik 
kaybı ortaya çıkıyor, 

j İşyerlerinde daha iyi 
beslenme sayesinde 
ulusal verimliliğin 
artabileceği ve işyer
lerinde çıkartılan

yemeklerle mikro- 
nütriyen yetersizlikler, 
kronik hastalıklar ve . 
obezitenin önlenebile
ceğine işaret edilen 
araştırmada, bunların 
önlenmesi amacıyla 
yapılabilecek 
mütevazı yatırımların 
maliyetinin, hastalık 
izinlerindeki ve 
kazalardaki azalmalar
la karşılanabileceği

.belirtildi.
Araştırmadaki 
bazı dikkat çekici

bulgular şöyle: 
-2001'de bulaşıcı

olmayan (beslenmeye 
bağlı) hastalıkların 
toplam hastalık 
vakaları içindeki payı 
yüzde 46, tüm ölümler 
içindeki payı ise 
yüzde 60 idi.
Beslenmeyle ilgili 
hastalıkların toplam 
hastalıklar içindeki 
payının, 2020'de 
yüzde 57'ye çıkması 
bekleniyor.
-Güneydoğu Asya'da

demir yetersizliği, ver
imlilikte 5 milyar 
dolara varan bir 
kayba yol açıyor.
-Varlıklı ülkelerde, 
obezliğin toplam 
sağlık masrafları için
deki payı yüzde 2 ile 
7 arasında değişiyor. 
-Gelişmekte olan 
ülkelerde, kilo başına 
alınan kaloride yüzde 
1'lik artış, genel 
işgücü verimliliğinde 
yüzde 2.7 artış . 
sağlıyor.

Esra Yavuz (18) Uludağ üniversitesi 
Biyoloji bölümü - Gemlik

ŞİİR KÖŞESİ

Bir çocuğun haykırışı
Bu çocuğa kulak verin.
Daha sağlıklı bir yaşam için.
Dün sahil boyu yürüdüm, ama göreme . 

dim balıkları.
Sanki denizin kalbi kırılmış gibi yüzüyor-' | 

du dalgaları.
Korkuyordu güneş sanki çiçekler boy

nunu bükmüştü.
Bir çoğu zaten sararıp gidiyordu ya.
Etrafıma bakındım, güvercinleri görmek, 

okşamak için heykeli aradım.
Ama bulamadım ki onları.
Gökyüzüne baktım usul usul, belki içimi 

ferahlatır diye düşündüm.
Ama nafile, çünkü o, güzelim mavisini 

bir kenara atmıştı.
Yani anlayacağınız, onu da bula

mamıştım yerinde. ' -a
Ve ben şimdi özlüyorum onları eminim 

onlarda beni. Fakat aklıma takılan şu ki 
sorarım size,

Neden okşayacağım bir güvercin yok ?
Neden gölgesinde uzanacağım bir 

ağaç, ve koklayacağım bir çiçek dahi yok ?
Gökyüzünün bulanıklığı neden ?
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Astıma karşı temiz hava Kuş gribi aşısı
Samsun (AA)- 
Ondokuzmayıs Üniver
sitesi (OMÜ) Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim 
Dah'nda yapılan bir 
çalışmada, kırsal alan
da yaşayan çocuklarda 
astım görülme sık
lığının şehir merkezinde 
yaşayan çocuklara göre 
daha az olduğunun 
gözlendiği bildirildi. 
Alerji Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Yaşar 
Anlar, yaptıkları bir 
çalışmada Samsun 
şehir merkezi ve kır
salında 6-14 yaş 
grubundaki yaklaşık 2 
bin çocukla yüz yüze 
görüşerek çocuklara 
anket uyguladıklarını

ersitesi
Gemlik |

ne

iyor-

•y-

nek,

Kadınlarda göğüs anjini ciddi tehdit
İngiliz bilim 
adamlarının yaptığı bir 
araştırma, sık rastlanan' 
bir kalp-damar 
hastalığı olan göğüs 
anjini hastalığının 
kadınlarda, doktorların 
ve kamuoyunun 
sandığından çok daha 
ciddi bir tehdit 
olduğunu ortaya 
koydu.
London Medical 
School Üniversitesi 
profesörü Harry 
Hemnigvvay ile meslek
taşlarının imzasını 
taşıyan ve Journal of

söyledi.
Örnekleme yöntemi ile 
yaptıkları çalışmada, 
çocukların solunum,* 
astım, alerjik şikayet
lerini belirlediklerini 
belirten Anlar, yaptıkları 
çalışmada önemli 
bulgular elde ettiklerini 
kaydetti.
Gerçekleştirilen çalış
mada bir diğer önemli 
bulgunun ise şehir 
merkezi ve kırsalda 
yaşan çocuklardaki 
astım görülme sıklığı 
arasındaki fark 
olduğunu kaydeden 
Anlar, kırsal kesimde 
yaşayan çocuklarda 
daha az vakaya rast
landığını bildirdi-.
Bunun, çevrenin alerjik 

the American Medical 
Association'da 
yayınlanan makalede, 
İngiliz araştırmacılar, 
45 ila 89 yaşındaki 100 
binden fazla kadının 
dosyasının incelendiği
ni ve kalp-damar 
hastalıklarının ilk 
semptomları olduğu 
kabul edilen göğüs 
anjininin her 100 
kadından ikisinde 
görüldüğünü, buna 
karşılık myocard 
enfarktüs riskine her 
1000 kadından birinde 
rastlandığını belirttiler. 

reaksiyonlardaki önemi 
-açısından da kayda 
değer olduğunu 
belirten Anlar, "Bu 
çalışma bize şehir 
merkezi ile kırsal alan
da yaşayan çocuklarda
ki astımın görülme sık
lığının farklı olduğunu 
gösterdi. Araştırmada, 
kırsal alanda yaşayan 
çocuklarda astım 
görülme sıklığının şehir 
merkezinde yaşayan
lara oranla daha az 
olduğunu gördük. Bu 
da çevrenin alerjik 
hastalıkların gelişi
minde önemli olabile
ceği sonucunu çıkar
mamızı sağladTdedi. 
Ev koşullan, ısınmada 
kullanılan enerji kay

Kalp kaslarının ihtiyacı 
olan oksijeni alamadığı 
durumlarda göğüs 
ağrısı biçiminde ortaya 
çıkan göğüs anjininin, 
kadınlarda anjiyo ya 
daelektrokardiyografi 
testleriyle nadiren 
teşhis edilebildiğini 

nakları, hazır gıdalar, 
hava kirliliği, evde 
sigara içimi, aşırı temiz
lik gibi çevre faktör
lerinin alerjik hastalık
ları artıracağı yönünde 
kaygıları olduğunu 
söyleyen Anlar, özellik
le hava kirliliğinin pek 
çok hastalığa yol 
açtığını anımsattı.
Astım ile temiz hava 
arasında önemli 
bağlantı bulunduğuna 
dikkati çeken Anlar, 
"Bu dünyada da böyle. 
Hava kirliliğin yoğun 
olduğu şehirlerde sol
unum yolu problemleri 
daha sık görülüyor ve 
astıma ait belirtilerle 
daha sık karşılaşılıyor" 
dedi 

ortaya koyan araştır
mada. doktorların 
gögüs anjini belirti
lerinden şikayet eden 
kadınlara daha fazla 
dikkat göstermesi ve 
derinlemesine tahliller 
yapması gerektiğinin 
altı çizildi.

başarılı oldu

Denemeleri halen 
devam eden yeni bir 
aşı, fareleri, kuş 
gribine yol açan 
H5N1 virüsünden 
korudu. Üretilen 
aşının, yeni grip 
türlerine karşı da 
etkili olduğu 
belirlendi.
Tıp Dünyasında 
Literatür Dergisinde 
yer alan habere göre, 
ABD'de Hastalık 
Kontrol ve Önleme 
Merkezi’nde yapılan 
bir araştırmada, gen 
mühendisliği tekniği 
kullanılarak üretilen 
bir aşının, yeni grip 
türlerine karşı da 
etkili olduğu 
belirlendi.
Mevcut aşılardan 
farklı biçimde, döllen
miş tavuk yumurta
larında oluşturul
mayan aşı, 2003-2004 
yılları arasında 
yapılan araştırma ile, 
hastalığa maruz 

bırakılmadan önce 
farelere enjekte edil
di. Araştırmada, aşı 
yapılan farelerin, 
virüsü etkisiz hale 
getiren antikorlara 
çok düşük seviyede 
sahip olmalarına 
rağmen kilo kay
betmedikleri ve 
ölmedikleri gözlendi. 
Aşının farelerde T 
hücreleri denilen 
bağışıklık sistemi 
hücrelerini ürettiği, 
bunların da H5N1 
virüsüne saldırdığı 
görüldü.
Döllenmiş tavuk 
yumurtalarında 
oluşuturulan aşıların 
ise yüksek risk 
altındaki 2 milyar 
insanı koruması 
için 4 milyar 
yumurtaya ihtiyaç 
duyulacağı, bu 
aşıların aynı zaman
da depolanma için 
kullanışlı olmadığı 
belirtiliyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

51310 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

513
513
512

20
10

49

35

HASTANELER
513

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32

- Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz 185

94

84
60
12
23

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

30
12
13

256 
544 

(212)516 
(226) 811

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
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

513 14 25

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ
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Sahibi : Kadri GÜLER
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Hiitevazi içeli ‘Dabbe’nin mucizesi
"Kurtlar Vadisi-lrak", 
"Babam ve Oğlum", 
"Organize İşler" gibi 
yapımların mücadele 
ettiği gişe yarışında 
mütevazı bir yapım 
mucize yarattı.
Toplam 250 bin YTL 
bütçeyle çekilen 
Türk korku filmi 
"Dabbe", sadece 80 
kopyayla gösterilme
sine rağmen 6 
haftada 468 bin 
izleyiciyi sinema 
salonlarına çekti. 
Dev bütçeli filmlerin 
yer aldığı gişe 
yarışında, yaşamını 
Japonya'da 
sürdüren yönetmen 
Haşan Karacadağ'ın 
küçük bir bütçeyle 
çektiği filmi dikkat
leri üzerine topladı. 
Korku ve gerilim 
türünün son yıllarda
ki tek hakimi olan 
Japon sinemasının 
tekniklerini bu yapı
ma aktaran yöneb

men, büyük çoğun
luğu genç isimlerden 
oluşan kadroyla 
çektiği filmle 
başarı kazandı. 
Gösterime 10 Şubat 
2006'da giren film, 
ilk 3 günde 85 bin . 
seyirci topladı.
Büyük bütçeli pek 
çok yerli ve yabancı 
yapımın ulaşamadığı 
bu seyirci sayısına 
80 kopyayla ulaşan 
"Dabbe", izleyiciden 
ilgi görmeyi 

sürdürüyor. Türk 
Sineması'nın 
"Okul" ve "Büyü" 
adlı yapımlarla 
birlikte el atmaya 
başladığı korku 
türünün örneği olan 
"Dabbe"de Ümit 
Acar, Kaan Ğirgin, 
Serdar Özer, Ebru 
Aykaç, Süha Tok, 
Serhat Yiğit, Zeynep 
Hasdal Çölakoğlu, 
Fulya Candemir, 
Sabri Tekinalp ve 
Murat Seviş rol aldı.

Balibey Ham yeniden feil
Osmanh dönemi
yapıtlarından 500 yıl
lık Balibey Hanı,
Büyükşehir 
Belediyesi'nin çalış
malarıyla yeniden 
gün ışığına çıkıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
kültürel mirası 
koruyarak gelecek 
nesillere aktarma 
hedefi çerçevesinde 
yeniden canlandır
maya çalıştığı 
Balibey Hanı'nın 
restorasyonuna 
başlandı.
Restorasyon çalış
malarını startını ver
mek için Balibey 
Hanı önünde, bir 
basın toplantısı, 
düzenleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, köklü geçmişi 
olan şehirlerde 
turizmi geliştirmenin 
'etkili yollarından 
birinin de kentlerin 
tarihi dokusunu 
korumak olduğunu 
şöyledi;

Her kentin sokakları
na ve mimarisine 
sinmiş sesler, yüzler, 
acılar ve sevinçlerin 
saklı olduğuna işaret 
eden Şahin, bu 
topraklardaki 
anıtların, hanların, 
hamamların, 
hatıraların, gelecek 
nesillere ulaştırmak 
için bırakılan birer 
efsane ve ecdat 
yadigarı olduğunu 
kaydetti. Bu 
çerçevede 15. 
yüzyılın sonunda 
Harriza Bey'in oğlu 
Bali Bey tarafından 
yaptırılan 3 katlı hanı 
yeniden hayata 
geçirmek için kolları 
sıvadıklarını belirten 
Şahin, 500 yıllık 
64 odalı bu hanın 
çök az bir kısmının 
günümüze geldiğine 
dikkati çekti. 
Restorasyon çalış? 
ması bittiğinde 
hanın 3. katında, çini, 
ipek, gümüş, havlu, 
halı satan dükkan
ların bulunacağını 

anlatan Şahin, 
2. katında yine 
Bursa'yı simgeleyen 
bıçak, antika, 
kitap gibi satış birim
lerinin bulunacağını, 
1. katının ise 
geleneksel Türk 
yemeklerinin pişirile
ceği bir restoran ile 
turizme yönelik bir 
kahvehane olarak 
düzenleneceğini 
vurguladı. Avrupa'da 
da tarih ve kültür 
dendiğinde akla 
Roma, Paris 
gibi bir iki isim 
geldiğinin altını 
çizen Şahin, 
Türkiye'de tarih ve 
kültür dandiğinde 
akla gelen ilk isimler
den birinin Bursa 
olması için çabal
adıklarını vurguladı. 
Şahin, yüklenici fir
maya mart ayı başın
da teslim edilen 
Balibey Hanı'nın 
reştorasyonunun yıl 
2006 yılı sonunda 
tamamlanacağını 
belirtti. BHA

TELEKOM’DA DEV
İLETİŞİM ARTIK 

DAHA KOLAY 
■

DAHA EKONOMİK

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ÖDE
Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde

Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 
üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!

SUP£ROnLIN€
' TELEKOM

GEMLİK ■ ORHANGAZİ ■ İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)
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Gençali’de ağıl yandı 13 hayvan telef oldu
Dün saat 16.oo sıralarında Gençali Mahallesi’nde Yüksel Aydın’a ait ağılda çıkan yangında 13 hayvan telef oldu. Kaynak yapılması 
sırasında sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangında ağılda bulunan 33 hayvandan 17’si kurtarılırken, 3 tanesi de ölmeden önce kesildi. 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ।
24 Mart 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Emeklilik Yasası 
sil baştan geliyor 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 
görüşülen Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nın 9 
maddesi daha kabul edildi. Kabul 
edilen maddelere göre, iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu, ilgili rapor
larla meslekte kazanma gücünün en 
az yüzde 10 oranında azaldığı tespit 
edilen sigortalılar, sürekli iş göremez
lik gelirine hak kazanacak. Sayfa 8 'de

Bursa’da yapılan yakışmalarda bir birincilik, iki üçüncülük kazandılar

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Deprem gerçeği
Unutkan bir toplurriuz.
1999 yılında yaşanan Güney Marmara 

Depremi ile sarsıldık.
Onbinlerce insanımızı diri diri toprak altı

na gömdük.
Depremle ilgli hiçbir hazırlığımızın 

olmadığını gördük.
Biraz silkinir gibi olduk. Yeni yasalar 

çıkardık, jeoloji bilminin önemini öğrendik. 
Toplantılar yaptık, projeler ortaya koyduk...

Bir gerçeği daha gördük.
Türkiye’de yapı denetiminin olmadığını..
İnşaat sektörünün teknik bir iş değil, 

müteahhidin ve mühendisin vijdanının işi 
olduğu!..

Çimentosu, demiri eksik, denetimsiz 
yapıların bir gün kafamıza çökeceğini hiç 
düşünmedik.

Deprem bölgesi olduğu bilinen fay hat
larına bile 11 katlı inşaatlar yaptırdık..

Zemini kum olan bölgelerde önce iki kat 
yapı izni verdik, seçim zamanı gelince 4 kata 
çıkardık.

Birkaç yıl önce Kandilli Rasathanesi eski 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ilçe 
mize davet edilmiş ve deprem konusunda 
ilçe halkını bilgilendirmişti.

Son günlerde deprem yine konuşulur 
oldu.

Güneş tutulmasının depremi tetikleye- 
ceği iddia edildi.

Ama asıl biz depremden sonra alınacak 
önlemleri unuttuk.

Dahası bir daha deprem olmayacakmış 
gibi bir rehavete büründük.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği yarın 
Işıkara Hoca’yı yine Gemlik’e davet etmiş.

Depremi unutmayalım diye!

Bursa il düzeyinde yapılan İnsan Hakları konulu kompozisyon yarışmasına 
katılan Gemlik Lisesi 9. sınıf öğrencisi Pelin Ünal il birincisi olurken, aynı yarış
maya resim dalında katılan Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi 10. sınıf 
öğrencisi Ahmet Toplu üçüncü oldu. Gemlik Lisesi öğrencileri Tolga Tanrıverdi, 
Gül Cebe ve Yiğit Ayünal’dan oluşan takım Dağ Satrancı yarışmasından il 
üçüncüsü olarak döndüler. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Deprem Dede yarın Gemlik’te
Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği tarafından ilçemize 
davet edilen eski Kandilli 
Rasathanesi Müdürü ve Deprem 
Dede olarak tanınan Prof. Dr.
Ahmet Mete Işıkara, “Deprem ve 
birlikte yaşamak" konulu panele 
konuşmacı olarak katılacak.
25 Mart 2006 Cumartesi günü 
saat 13.oo’de Milton Aile 
Gazinosu’nda yapılacak olan 
panele tüm Gemlik halkının da

vetli olduğunu söyleyen Mimar 
lar Odası Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, panelin yaklaşık 
bir saat süreceğini söyledi. 
Turan, “Yerel yönetimler başta 
olmak üzere sivil toplum örgüt
leri, mimar ve mühendisler ve 
vatandaşlar olarak her türlü 
önlemi alarak depreme hazırlıklı 
olmalıyız. Gemlik'in kesinlikle 
unutmaması gereken bir deprem 
sorunu var" dedi.

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

Özürlü çocuklar Çanakkale’de
Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 

elimize ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. 
Okurlarımızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ savaş alanlarını gezdi
Gençali’de 
ağıl yandı 
13 hayvan 
telef oldu

Seyfettin SEKERSÖZ 
Gençali Mahallesi’nde 
meydana gelen 
ıgıi yangınında 
13 hayvan yanarak 
telef oldu.

I Dün saat 16.00 
sıralarında 
meydana gelen 
olayda, 
Gençali Mahallesi 
alt kısmında Yüksel 
Aydin'a ait hayvan 
ağılı içinde kardeşi 
Mehmet Aydın'ın 
kaynak yapması 
üzerine alevler 
bir anda samanlara 
sıçradı.
Samanların bir 
anda alev almasıyla

L~ ■... '. -

j Aferin çocuklar
Harçlıklarını biriktiren 
İnegöl Vehbi Koç 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, engelli 
yaşıtları için 
6 adet tekerlekli 
sandalye aldı. 
İnegöl Zihinsel 
Engelliler Derneği ve 
Yaşam Tiyatrosu ile 
Vehbi Koç İlköğretim 
Okulu’nun engelli 
öğrenciler yararına 
düzenlediği gece, 
büyük ilgi gördü. 
Gecenin açılış konuş
masını yapan İnegöl 
Zihinsel Engelliler 
Derneği Başkanı Halil 
Peynirci, harçlıklarını 
biriktirerek aldıkları 
tekerlekli sandalye ile 
6 engelli çocuğu ve 
onların ailelerini 
sevindiren Vehbi Koç 
İlköğretim Okulu'nun 
öğrencilerine 
teşekkür etti.

teneke barakadan 
oluşan hayvan 
ağılında yangın 
çıktı.

. Gemlik itfaiyesine 
haber verilmesinin 
ardından olay 
yerine yetişen 
itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
eğerek, içinde 
33 adet hayvanın 
olduğu ağıldan 
ancak İ7 hayvan 
kurtarabildi.
Kaynak kıvılcımından 
çıktığı kesinleşen 
ağıldan kurtarılan 
hayvanlardan 
üç tanesinin ölmeden 
önce kesildiği 
öğrenildi.

Gecece Özel 
Altunkalp, Özel Üçel 
ve Eğitim Uygula 
maları Okulunda 
eğitim gören çocuk
ların hazırladığı 
çeşitli gösteriler de 
sergilendi. Yaşam 
Tiyatrosu'nun hazır
ladığı “Büyüyünce ne 
olacaksın” adlı oyu
nun ardından ihtiyaç 
sahibi öğrencilere 
tekerlekli sandalyeleri 
Kaymakam Erdoğan 
Bektaş tarafından 
verildi.
Kaymakam Bektaş, 
"Gerçekten çok 
önemli bir olayla 
karşı karşıyayız. 
Bu davranışlarından 
ötürü Vehbi Koç 
İlköğretim Okulu'nun 
tüm öğrenci ve 
öğretmenlerini 
canı gönülden 
kutluyorum "dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
18 Mart Çanakkale 
Savaşı’nın 91. 
yıldönümü 
nedeniyle 
Çanakkale ve 
Gelibolu'ya giden 
Özürlü çocuklar 
geziden mutlu 
döndüler. 
Öğretmenleri ve 
aileleriyle birlikte 
Çanakkale'de 
çeşitli yerleri 
gezen özürlü 
çocuklar, 
Çanakkale 
Anıtı’nın yanı sıra 

. savaşlarda
kahramanH 
yapan bir çök 
şehidin yattığı 
.yerleri de ziyaret 
ettiler.
Çanakkale 
üzerinden Feribotla, 
Eceabat'a geçen 
kafile burada 
savaşın geçtiği 
yerlerde gezme 
imkanı buldular.
Gezide mutlu anlar 
yaşayan özürlü 
çocuklar ile öğret
menleri ve aileleri 
Bursa Büyükşehir 
Belediyösi’nin 

' kendilerine tahsis 
ettiği otobüs ile.

। Gemiike donuş' 
yaptılarLL ______

i TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ ıııuı 
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da yapılan yarışmalarda bir birincilik, iki üçüncülük kazandılar

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com.

YazıYORUM

Gemlikli öğrenciler tayı doymuyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ ı

Bursa İl düzeyinde 
çeşitli yarışmalara 
giren Gemlikli öğren-l 
çilerin başarıları her . 
geçen gün artıyor. 
Bursa’da yapılan 
İnsan Hakları konulu ' 
Resim ve Kompozis
yon yarışmasına 
katılan öğrenciler 
Gemlik’e bir birincilik, 
bir de üçüncülük 
getirirken, Botanik i 
Park’ta yapılan Mehmet Bayaül’O ziyaret etti
(Orientring) Dağ 
satrancı denilen 
oyunda ise, Gemlik 
Lisesi öğrencileri 
Tolga Tanrıverdi, 
Gül Cebe ve Ahmet 
Yiğit Ayünal takım 
olarak II üçüncülüğü 
elde ettiler.
Anadolu Meslek 
ve Kız Meslek 
Lisesi 10. Sınıf 
öğrencisi Ahmet

Toplu, İnsan Hakları 
konulu resim 
yarışmasında 
üçüncü olurken, 
aynı yarışmanın 
kompozisyon dalında 
ise Gemlik Lisesi 9. 
Sınıf öğrencisi Pelin 
Ünal İl birinciliğini 
elde ederek, büyük 
başarı kazandılar.. 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde düzenle

nen törende Onur 
Belgesi ile ödülleri 
olan Kalem takımı 
alan öğrencilerin yanı 
sıra Botanik Park’ta 
düzenlenen ve 
pusula ve harita 
ile yön bulma • 
yarışmasında takım 
üçüncülüğünü 
kazanan başarılı 
öğrenciler, İlçe 
Milli Eğitim

Gemlik eğitimde 
her geçen gün 
başarısını 
yarışmalarla 
ispat etmektedir. 
Başarılı olan öğrenci
lerimizi kutluyorum, 
onların başarısı 
Gemlik'in başarısıdır' 
şeklinde konuştu. 
Gemlik Lisesi 
Müdürü İsmail 
Çokal ile Anadolu

Gemlik’te .izciliğin 
yerleştiğinin altını 
çizen İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Erçümen, 
17 İzci ünitesinde 
yaklaşık 20 liderin 
görev yaptığını 
belirterek, 
"Bünyemizde 
2 adet izci kampı 
ile Narlı köyünde bir 
adet izci evimiz var. 
Gemlik izcilik 
konusunda diğer 
ilçelere göre çok 
başarılı. Gemlik 
izciliği her geçen 
gün giderek daha 
iyi duruma geliyor.

ıvıuouru ıvıerırneı 
Ercümen ile 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ü ziyaret 
ederek başarılarını 
paylaştılar.
İZCİLİKTE GEMLİK 
İSİM YAPTI

Pelin Üta

li üçüncülüğüykazaihdtraı,

ıvresıek ve Kız 
Meslek Lisesi 
Müdürü Dursun 
Solmaz’ın da 
katıldığı ziyarette 
başarılı öğrencileri 
kitapla ödüllendiren 
Mehmet Ercümen, 
başarılarının 
devam etmesi 
için daha çok çalış
malarını istedi.
GEMLİK'İN KÖTÜ 
İMAJI ŞİLİNSİN 
Bursa İl düzeyinde 
derece alan 
Gemlik’li öğrenciler 
Okul Müdürleri ile 
birlikte Kaymakam 
Mehmet Baygül’ü 
de ziyaret ederek, 
bir süre sohbet 
ettiler.
İl düzeyinde 
başarılı olan ve 
ödüle layık görülen 
öğrencileri kutlayan 
Kaymakam Baygül, 
önemli olanın 
bu gibi yarışmalara 
katılmak olduğunu 
söyledi.
"Gemlik'in kötü 
imajını sizin gibi 
başarılı öğrenciler 
kaldıracak" diyen 
Kaymakam Baygül, 
Gemlik'in adını . 
en güzel tanıtan 
öğrencilere 
çeşitli hediyeler 
verdi.
Baygül, öğrencilere 
"Hem yarışmak hem 
de derece yapıp ödül 
almak çok güzel, 
hepinizi yürekten 
kutlarım" dedi.

Hepimiz insanız...

Bir tarafta; Yıkıldı, yıkılacak diye kapısını 
bile çalmaya korktuğumuz, gündüz vakti bile 
karanlık ve ürkütücü evler...

Kimsesizlikten, yoksulluktan,ümitsizlikten 
buz kesmiş, insanlarının hasta, çocuklarının 
çocuktan başka bir şey olduğu evler..

Rutubetin, soğuğun, açlığın ağır kokusu 
nefes almanızı engelleyen, gördüğünüzde 
kapıldığınız korku sebebi ile insanlığımızdan 
ve kendimizden utandığımız evler...

Camı olmayan, bezlerle, gazetelerle tıkan
mış pencereler, tek bir oda içerisinde mut
fağın, tuvaletin,oturma odasının olduğu 
gariban evler.. I

Yakacağı, yayacağı, yiyeceği ve geleceği 
olmayan insanlar...

Sofralarında belki sadece ekmek, bulgur, 
çorba olan evler..

Umutlarını kapılarını çalacak birilerine 
bağlayan insanlar., ve bir sürü yalnız, kimse
siz, sahipsiz, hasta yorgun ihtiyarlar..

Gözleri hep yaşlı, ölümü dört gözle 
bekleyen, kışı korku ile karşılayan kırpık göz
leriyle size sevecen bakan ihtiyarlar.
Kapısını çaldığınızda heyecandan, sevinçten 
ne yapacağını bilemeyen aslında toplum 
olarak onlardan özür dilememiz gerekirken, 
evinin hâlinden utandığı için sizden özür 
dileyen gariban insanlarımız.

Mecburiyetten, açlıktan ve perişanlıktan 
kapımızı çaldığında, nereden çıktı bu 
dediğimiz insanlarımız...!

Diğer tarafta; Evin içinde kışın sıcaktan 
bunalan .pencerelerini açan bizler.

İftar sofralarında çeşit çeşit yemekler ve 
tatlılar yiyen bizler... Kar yağarken evinde 
titreyenleri hiç düşürmeden manzaranın 
güzelliğine bak diyerek duygu coşkunluğu 
yaşayan bizler.

Bir ev yetmeyince 2., 3. evi yaptıran, 
yazlığı kışlığı ve çifter arabaları ile lale devri 
yaşayan bir başka toplum.

Çocuğumuzu sanki dağ -bayır aşacakmış 
gibi giydirip, evden bir adım ötede servise 
bindiren, çikolata -goflet -meyve suyu ile 
besleyen anneler..

Öbür tarafta odunu - kömürü olmayan; 
birileri göndermezse olmayacak ihsanlar, 
sizin artık bıkıp, iyice eskitip göndereceğiniz 
eskilerin yolunu bekleyen insanlar

Bunları bu acı sözleri niye mi yazdım. ?
Hepimiz kazandığımızı harcama, iste

diğimiz gibi kullanma hakkına sahibiz..
Ama israf etme, fazla şeyler biriktirmek 

hırsı ile fakirleri görmezden gelme hakkına 
sahip olmamalıyız diye düşünüyorum..

Ben duyuyorum, biliyorum, yardım ediyo
rum demekle olmuyor.

Gidiniz, gözünüzle görünüz, açlığı, yok
sulluğu, çaresizliği hissediniz ki bu dünyada 
neler.varmış diyeceksiniz.

O zaman inanın evinize gelecek ve gün
lerce gece yarıları ağlayarak uyanacaksınız, 
ama haberiniz olsun artık rahat bir lokma 
boğazınızdan geçmiyecek. Eğer bu evlerin 
içine girmediyseniz, o çocuklarla, ihtiyarlarla 
birkaç dakika bile olsa konuşmadıysanız, 
inanın bir tarafınız eksik demektir.

Sizi görünce sevinen bu insanlarla sevin 
çihizi paylaşın.

Paylaşın ki size insan desinler..».

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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MHP’den basına kahvaltılı tanıtım
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe kongresini 
yapan MHP İlçe 
Örgütü, yeni 
Yönetim Kurulu 
üyelerini kahvaltılı 
toplantı ile 
basına tanıttı.
Gemlik'te görev 
yapan basın mensup 
(arıyla Milton Aile 
Gazinosu'nda araya 
gelen MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu ile yönetim 
kurulu üyeleri, hem 
kahvaltı ettiler, hem 
de Gemlik'in sorun
larını konuştular. 
MHP yönetiminin 
tam kadro ile katıldığı 
kahvaltılı toplantıda 
İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
görev dağılımı 
yaptıklarını belirterek 
arkadaşlarını 
tek tek tanıttı.
Ülkü Ocakları Başkanı 
Osman Durdu'nun da 
katıldığı kahvaltılı 
toplantıda konuşan 
Mehmet Kayaoğlu, 
kendisi ve yönetim 
kurulu arkadaşları 
hakkında hiç kim 
senin şunu kötü, ya 
da bunu kötü yaptılar 
gibi şaibeli sözler sarf 
edemeyeceklerini 
belirterek, "Kimseye

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği ’nin 
davetlisi olarak,

Dr. /Itae/ fitte Işılm 
25 Mart 2006 Cumartesi günü saat U.oo'de 

Milton Aile Gazinosu’nda

“Deprem ve birlikte yaşamak" 
konulu bir konferans verecektir, 

Tüm halkımız davetlidir.

diyet borcumuz yok, 
doğru bildiğimize ve 
halkımızın isteği 
doğrultusunda hizmet 
yapmaya devam 
edeceğiz" diye 
konuştu. Kayaoğlu, 
Basın mensuplarına 
Gemlik ve ülke 
siyaseti hakkında 
görüşlerini de aktardı. 
Kayaoğlu, AKP 
hükümetini başarısız 
bulduklarını 
belirterek, "Başarısız 
ÂKP hükümetini ülke 
içinde Maliye Bakanı, 
Gemlik'te ise Belediye 
Başkanı bir muhalif 
gibi darbe vuruyorlar. 
PKK'nın güney doğu
da yaptığı çalışmaları 
basiretsizlik olarak 
görmekteyiz.” dedi. 
Yeni oluşturulan 

yönetim kurulu 
arkadaşları ile birlikte 
Gemlik'te birinci parti 
olmak için çalışacak
larını söyleyen MHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, yapılan 
görev dağılımında 2. 
Başkanlığa Mehmet 
Çelik'in getirildiğini 
açıkladı. Başkan 
Yardımcılığına Suat 
Laçinok ve Ömer 
Kahraman, Sekreter, 
liğe Selahattin Terzi, 
yardımcılığına M. 
Emin Özcanbaz. 
Muhasipliğe Ümit 
Yılmaz'ın, Muhasip 
yardımcılığına Ersin 
Özen, Belde Sorumlu 
luğuna Recep Çelik, 
Sanayi ve İşadamları 
sorumluluğuna 
Necdet Özer ve

Alpaslan İnan, Hukuki 
İşler Sorumluluğuna 
Remzi Solmaz, 
Esnaflardan sorumlu 
Adnan Süren ile İrfan 
Tayyar, mahalle ve 
köy sorumluları 
Ercihan Yavuz, 
Mustafa Uslu ve Hilmi 
Kurt, sosyal faaliyet 
sorumluluğuna M. 
Hanifi Kantar ile 
Muhammet Çelik, 
Basın sorumluluğuna 
Beyhan Soyarslan 
ve Diba Özden, 
Dernekler sorumlu
luğuna Zeki 
Boylu, Sedat Mutlu, 
Sezair Arslan ile 
kamu çalışanları 
ilişkilerine 
Sinan Öztürk'ün 
getirildiğini açıkladı.

“Her şey halk 
sağlığı için”

Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) ve Nilüfer 
Belediyesi işbir
liğinde yürütülen 
"Nilüfer Halk Sağlığı 
Eğitim ve Araştırma 
Bölgesi" uygulaması 
5 yılına girdi.
Uygulamaya ilişkin 
2005 yılı çalışma 
raporu Konak Kültür 
Merkezi'nde 
sunulurken, UÜ Tıp 
Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr.Hamdi Aytekin, 
Türkiye'de ilk defa 
böyle bir çalışma 
yapıldığını ve başarılı 
olduğunu söyledi. 
Uludağ Üniversitesi 
ile Nilüfer Belediyesi 
arasında 2001 yılında 
imzalanan 10 yıllık 
protokolle başlayan 
"Nilüfer Halk Sağlığı 
Eğitim ve Araştırma 
Bölgesi” uygula
masının 2005 yılı 
çalışma raporu 
düzenlenen bir 
toplantı açıklandı. 
Konak Kültür 
Merkezi'nde düzenle
nen toplantıya, 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, UÜ Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak, UÜ Tıp 
Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Hamdi Aytekin, 
arâştırma görevlileri, 
belediye çalışanları 
ve öğrenciler katıldı. 
Toplantıda söz alan 
UÜ Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Hamdi 
Aytekin, Türkiye'de 
ilk defa halk sağlığı 
konusunda 
'üniversitenin kendi 
sınırları dışına çık
tığını belirterek, 
beklenenin üzerinde 
bir gelişme sağladık
larının altını çizdi. 
Burada üniversitenin 
klasik çalışma 
yöntemine 
belediyenin 
katkısıyla bir 
açılım sağlandığını 
anlatan Aytekin, 

bir belediyenin 
sağlık alanında 
bu kadar duyarlı, 
katılımcı ve 
destekleyici ola
cağını hiç tahmin 
etmediklerini 
kaydetti.
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey de, 
belediyelerin de 
halk sağlığı 
konusunda önemli 
görevler üstlenmesi 
gerektiğini 
belirterek, 
sağlıklı bir kent 
oluşturmak 
amacıyla sağlıklı 
insanlar hedefledik
lerinin altını çizdi. 
4.5 yıllık bir süreçte 
8 bin 115 aileye ve 
yaklaşık 33 bin 
kişiye ulaşıldığını 
anlatan Bozbey, 
Türkiye'de örneği 
olmayan büyük bir 
başarının altına 
imza atıldığını 
vurguladı.
Başlatılan bu pro
jenin ikinci dönem 
seçilmesinde de 
etkili olduğunu itiraf 
eden Bozbey, uygu
lamanın genişleyerek 
devam edeceğini, 
kaydetti. Projeye 
yönelik çok güzel 
tepkiler aldıklarını 
vurgulayan Bozbey, 
çalışmalarda ortaya 
çıkan sonuçlar 
doğrultusunda halk 
sağlığına yönelik 
yeni projelerin de 
ortaya çıkmasına yol 
açtığını ifade etti. 
UÜ Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Müfit Parlak ise proje 
ile fakültenin üç 
önemli işlevinin yer
ine getirildiğini 
söyledi. Öğrenciler 
ve lisans üstü 
araştırma 
görevlilerinin uygula
malı eğitimlerini 
sürdürürken, sağlık 
hizmeti de verildiğini 
kaydetti. Prof. Dr. 
Parlak, uygulamaya 
katkı koyan herkese 
teşekkür etti.
Konuşmaların ardın
dan 2005 yılı Çalışma 
Raporu açıklandı

‘Gemlik Körfez* internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.cqm 
adresinden okuyabilirsin!» j

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cqm
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Elif ESMEN
Bursa ikinci küme 
yıldızlar voleybol 
ilçe birinciliği 
için devam eden 
maçlar çekişmeli 
geçiyor.
Takımlar arasındaki 
mücadele'dün 
oynanan maçlarda da 
devam etti.
Takımların 
birbirleriyle 
kıyasıya çekişmesi $ 
izleyicilere de 
heyecanlı anlar 
yaşatıyor.
KIZLARDA
Gemlik Lisesi 
Spor Salonu’nda 
oynanan dünkü 
maçlarda Atatürk

I İlköğretim Okulu,

11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nu 2-0 
yenmeyi başardı. 
Atatürk İlköğretim 
Okulu setleri 
25-12 ve 25-10 aldı. 
İkinci maçta, 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu, 
Namık Kemal 
İlköğretim 
Okulunu açık 
bir farkla 
yenmeyi başardı. 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
setleri 25-3 ve 
25-5 aldı.
Üçüncü maçta 
Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu, Hamidiye 
İlköğretim Okulu’nu 

25-22 ve 25-18’lik 
setlerle 2-0 yenmeyi 
başardı.
ERKEKLERDE 
Erkeklerde 
oynanan ilk maçta 
Engürücük 
İlköğretim Okulu, 
Hamidiye 
İlköğretim 
Okulu’nu yenerken 
zorlandı.
Engürücük 
İlköğretim Okulu 
setleri 25-20 ve 
25-22 alarak 2-0 
kazanmayı başardı. 
Günün son 
maçında ise 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
çekişmeli geçen 
karşılaşmada OzelAykent , 2'° yendi. tim setleri 2-22 ve

İlköğretim Okulu’nu Cumhuriyet İlköğre- 25-23 aldı.

rîmıSBi.

Cumhuriyet ilköğreuniOkui

İfiS©! İlköğretim Okulu Kızlar^ Namık Kemal İlköğretiı

Erkçkle
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Uluslararası Bursa Yapı 
ve Yaşam Fuarı açıldı

TÜYAP ve Mimarlar 
Odası İşbirliği ile 
ortaklaşa düzenle
nen ve bu yıl 18. 
gerçekleştirilen 
“Uluslararası Bursa 
Yapı ve Yaşam 
Fuarı ve Kongresi” 
dün törenle açıldı. 
Açılışta konuşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
mimarlık ile toplum 
arasındaki etkileşi
mi irdeleyen ve 
sektör temsilcilerini 
bir araya getiren bu 
tür organizasyon
ların yerel yöneti
cilere yeni ufuklar 
açmasını dileyerek, 
“Yaşam koşulları ve 
gelişiminin en iyi 
tanığı, şüphesiz 
içinde yaşadığımız 
kentlerdir. Birer 
canlı organizma 
gibi yüzyıllar boyu 
bu sürecin içinden 
süzülüp geçen 
kentler, havasında 
geçmişi, rüzgârında

ise geleceği sakla
maktadır. Mimar 
larımız da, kentlerin 
hem geçmişine, 
hem de geleceğine 
damgasını vurmak
tadır. Yüzlerce yıl 
önce yaşamış bazı 
medeniyetlerin eser 
lerindeki mimari 
çalışmalar ve 
kentsel tasarımlar

Intam heyelanı ] 
bilirkişi raporu açıklandı

bugün bile bizleri 
hayretler içinde 
bırakıyor” dedi. 
Şahin, “Bursa’yı 
geçmişin de 
olduğu gibi her 
alanda yine cazibe 
merkezi haline 
getirmek için hep 
birlikte, el ele 
vererek çalışa
cağız” dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, 15 Şubat’ta 
İNTAM’da meydana 
gelen heyelanla ilgili 
4. Asliye Hukuk 
Mahkemesi tarafın
dan hazırlanan 
bilirkişi raporunu 
açıkladı.
Konuyla ilgili dün bir 
basın açıklaması 
yapan Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, heyelanın 
genel durumunu, 
mevcut riskleri, 
kaymanın nedenleri 
ile alınması gereken 
önlemleri içeren rapor 
hakkında bilgiler verdi. 
Raporun heyelandan 
sonra Valilik, 
Büyükşehir Belediyesi, 
Bayındırlık İl 
Müdürlüğü ve 
Osmangazi Belediyesi 
uzman ekipleri ile 

İnşaat, Harita ve 
Kadastro, Jeoloji 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şube 
Başkanlan’ndan 
oluşan teknik heyetin 
değerlendirmelerini 
teyit ettiğini söyledi. 
Raporun Büyükşehir 
Belediyesi’nin doğru 
yol ve yöntem izlediğini 
de ortaya koyduğunu 
belirten Konçak, 
“Binaların yıkılmasın
dan, enkazın kaldırılma 
sürecine kadar

izlediğimiz yolun 
doğruluğu raporda da 
gözler önüne seriliyor. 
Şu anda elimizde 
İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın ve 4. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nin 
raporu var. Ayrıca, 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) 
uzmanları da bölgede
ki heyelan ile ilgili 
başka bir rapor 
üzerinde çalışıyor. 
Bitirdikten sonra 

elimizde üç farklı 
kurumdan rapor bulu
nacak. Bu raporlar, 
önümüzdeki günlerde 
yaşanacak hukuksal 
sürece ışık tutacak” 
dedi. Konçak, toprak 
kaymasının yaklaşık 20 
yıldır devam eden hata
lar ve tabii olayların bir 
sonucu olarak göster
ildiği raporda, istinat 
duvarlarının amacına 
yönelik tasarlan
madığını da belirtti.
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Her bebek için bin YTL siit parası Çifte diplomayla ÖSS’ye engel
Yılbaşından itibaren 
dünyaya gelen her 
bebek için sigortalı 
anne ve babalar 
‘devlet babadan’ 
6 ay süreyle süt 
parası alacaklar. 
Toplam süt parası her 
bebek için bin YTL. 
Sosyal Sigortalar ve | 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
tasarısının yasalaş
ması halinde, 
01-01-2007’den 
itibaren dünyaya 
gelen bebeğe, 6 ay 
boyunca 177 YTL süt 
parası verilecek 
Meclis Plan ve Bütçe : 
Komisyonu’nda 
görüşülen yasa 
tasarısının “İş kazası, 
meslek hastalığı, 
hastalık ve analık 
hallerinde sağlanan : 
haklar” başlıklı 16’nci 
maddesi, sigortalı 
kadına veya sigortalı 
olmayan karısının 
doğum yapması 
halinde sigortalı 
erkeğe emzirme 
ödeneği verilmesini 
öngörüyor...
Ödenek, doğumdan 
sonraki* altı ay 
süresince, her ay, 
asgarî ücretin üçte 
biri tutarında 
belirlenecek. 
DOĞUM VE 
LOHUSALIK DÖNEMİ 
Mevcut uygulamada 
sadece SSK’h olan
lara bir defaya mah
sus olmak üzere 50 

YTL süt parası 
ve riliyor. Bağ- 
Kur ve Emekli 
Sandığı men
supları için 
böyle bir 
ödeme yok. 
657 Sayılı 
Devlet 
Memurları 
Kanunu’na 
göre çalışan
lara ise bir 
kerelik 105
YTL ödeme yapılıyor. 
Tasarı ayrıca, sigor
talı kadına, -doğum
dan önceki bir yıl 
içinde en az doksan 
gün kısa vadeli sigor
ta primi bildirilmiş 
olması şartıyla 
doğumdan Önceki ve 
sonraki sekizer haf
talık sürede çalış
madığı her gün için 
ücreti ödenmesini 
ve ücretli izin ver
ilmesini öngörüyor. 
İşsiz kalana da 
ödenecek
- Sigortalrfmemur- 
işçi-esnaf vs.) kadın
lara veya çalışmayan 
kadınların eşlerine 
doğumdan spnraki 
altı ay boyunca ayda 
177 YTL. süt parası 
verilecek.
- Süt parası alabilmek 
için doğumdan önce
ki 15 ay içinde en az 
90 gün çalışmış ve 
prim ödemiş olmak 
gerekiyor.
- Sigortalılığı sona 
erenlerin, bu

tarihten başlamak 
üzere üçyüz gün 
içinde çocukları 
doğarsa, sigortalı 
kadın veya karısı 
analık sigortası hak
larından yararlanacak 
sigortalı erkek için, 
doğum tarihinden 
önceki onbeş ay 
içinde, en az üç 
ay prim ödenmiş 
olması yetecek.
- Sigortalı kadınlara 
da hamileliklerinde 
aylıkları ödenecek.
1 milyarlık emzirme 
ödeneği 
TBMM Plan ve .
Bütçe 
Komisyonu’nda 
görüşülen Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanun Tasarısı, 
sigortalı kadına veya 
sigortalı olmayan 
karısının doğum yap
ması halinde, sigor
talı erkeğe yaklaşık 
1 milyar liralık 
“Emzirme ödeneği” 
verilmesini hükme 
bağlıyor.

Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
Açıköğretim Lisesi 
Yönetmeliği'nin 
bazı hükümlerinin 
yürütmesini durdu
ran Danıştay 
8. Dairesi'nin kararı
na yapılan itirazı 
reddetti. Milli Eğitim 
Bakanlığı, Danıştay 
8. Dairesi'nin kararı
na itiraz ederek, 
yürütmeyi durdurma 
kararının kaldırıl
masını istedi. 
İstemi görüşen 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, iti*- 
razı yerinde görmedi 
ve oybirliğiyle itirazın 
reddine karar verdi. 
Danıştay 8. Dairesi, 
bu kararın ardından, 
yönetmeliğin bazı 
maddelerinin iptal 
istemini esastan 
karara bağlayacak. 
Danıştay 8. Dairesi, 
yönetmeliğin 
"Amaçlar” başlıklı 5. 
maddesinin (a) ben
dine yönelik yürüt
menin durdurulması 
istemini kısmen 
kabul etmişti.
YOK'ÜN MESLEK 
LİSELERİNE İLİŞKİN 
İTİRAZI REDDEDİLDİ 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
Anadolu Öğretmen 
Lisesi mezunlarını, 
diğer meslek lisesi . 
mezunlarına göre

daha fazla etkileyen 
ÖSS ek puan kat
sayısının, 0.24'ten 
0.08'e düşürülmesine 
ilişkin uygulamanın 
yürütmesinin durdu
rulması kararına 
yapılan itirazı reddet
ti. YÖK Başkanlığı, 
Danıştay 8. 
Dairesi'nin kararına 
itiraz ederek, yürüt
meyi durdurma 
kararının kaldırıl
masını istedL 
İstemi görüşen 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, 
itirazı yerinde 
görmedi ve itirazın, 
reddine karar verdi. 
Danıştay 8. Dairesi,, 
bu kararın ardından, 
YÖK'ün bu uygula
masının ıptai istemini 
esastan karara 
bağlayacak.
ÇELİK: "NE DEMEMİ 
BEKLİYORSUNUZ" 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu'nun, 
Açıköğretim Lisesi 

Yönetmeliği ile ilgili 
verilen karara yaptık
ları itirazı reddetmesi 
konusunda, 
"Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu'nun 
üzerinde başka bir 
merci bulunmadığına 
göre ne dememi bek
liyorsunuz" dedi. 
Çelik, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanhğı'ndaki pro
tokol töreninin ardın
dan gazetecilerin, 
"Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu'nun, 
Açıköğretim Lisesi 
Yönetmeliği'nin bazı 
hükümlerinin 
yürütmesini durdu
ran Danıştay 8. 
Dairesi'nin kararına 
yapıları itirazı red
detmesini nasıl 
değerlendirdiği" 
soruları üzerine, 
"Danıştay İdari 
Dava Daireleri 
Kurulu'nun üzerinde 
başka bir merci 
bulunmadığına göre 
ne dememi bekliyor
sunuz" diye konuştu.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I 11 Dünyanın en pahalı savaşı PKK ile”
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

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı -

Eski pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan, 
önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

"***" altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta İşlemen Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021

Irak'taki yapılanmaya 
dikkat çeken MİT 
eski Daire Başkanı 
Mahir Kaynak, 30 bin 
örgüt üyesinin ele 
geçirildiği PKK ile 
mücadelenin 
Türkiye'ye olan fatu 
rasını ortaya koydu. 
PKK'yla mücadele 
eden Türkiye'nin 100 
milyar dolar har
cadığı açıklamasını 
değerlendiren MIT 
eski Daire Başkanı 
Mahir Kaynak, 30 bin 
örgüt üyesinin ele 
geçirildiğini ve 
dünyanın en pahalı 
savaşının yapıldığını 
kaydetti.
Kaynak, ABD'nin 
Irak'ı bölme plan
larının 1. Körfez 
Savaşı'nda 
başladığını belirtti. 
İsparta'da Türk 
Ocakları Şubesi'nin 
konuğu olarak bulu-

m MIT eski Daire 
başkanı Mahir 
Kaynak, Türkiye'nin 
dünyada önemli bir 
ülke olduğunu ve 
çevresinden soyutla
narak tek başına 
değerlendirilemeye
ceğini söyledi. 
Bugünkü konjök- 
törün Türkiye'yi daha 
güçlü bir ülke haline 
getireceğine 
inandığını dile 
getiren MIT eski 
Daire Başkanı 
Kaynak, ülkenin 
önündeki problemleri 
çözmesi halinde 
büyüyebileceğini 
işaret etti. Sınır 
kavramının sorumlu
luk ve nüfuz açısın
dan yeniden değer
lendirilmesini isteyen 
Kaynak, sadece 
coğrafi sınırların 
ülke sınır şeklinde 
düşünülmemesi

tiğini bildirdi, 
•ve'de merkezi 
:irnin Irak'ın 

x ^de ve 
Güneydoğu 
bölgesinde 
zayıflatıldığını savu
nan Kaynak, bunu 
sağlamak için önce
likle Türk ordusunun 
etkisinin azaltılmaya 
çalışıldığını öne 
sürdü. Bu çalış
maların özellikle 
yerel yönetimler 
tarafından destek
lendiğini ileri süren 
Kaynak, "Bir astsu 
bay kitabevini bom- 
balasa ne kazanacak. 
Barzani ve. 
Talabani'yi yıllarca 
Türkiye besledi. 
Araplar ve 
Müslümanlar bunlara 
Irak'ın bölünmesine 
neden oldukları için 
lanet okuyor." diye 
konuştu.
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Emeklilik yasası sil baştan geliyor
Genel Sağlık Sigortası 
geliyor. Yasanın 9 mad
desi daha komisyonda 
kabul edildi. Kanun 
yürürlüğe girdikten 
sonra yeni sigortalı 
olanların emeklilik 
yaşları şu şekilde 
belirlendi:
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülen Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Yasa 
Tasarısı'nın 9 maddesi 
daha kabul edildi. 
Komisyon, tasarı 
üzerindeki görüşmelere 
dün de devam etti.
Kabul edilen maddelere 
göre, iş kazası veya 
meslek hastalığı sonu
cu, ilgili raporlarla 
meslekte kazanma 
gücünün en az yüzde 
10 oranında azaldığı 
tespit edilen sigortalılar, 
sürekli iş göremezlik 
gelirine hak kazanacak. 
Bu gelir, sigortalının 
mesleğinde kazanma 
gücünün kaybı oranına 
göre hesaplanacak. 
Kısa vadeli sigorta kol
ları kapsamına girenler
den askere giden sigor
talının askerlikte geçen 
hizmet süresi, hüküm

lülükle sonuçlanmayan 
tutuklulukta geçen 
süre, iş kazası, meslek 
hastalığı sonucu geçici 
iş göremezlik ödeneği 
alan sigortalının iş 
göremediği süre, sigor
talının greve katılması 
veya işverenin lokavt 
yapması halinde 
geçen süre, sigorta 
kapsamının dışında 
kalacak.
-MALUL SAYILMA- 
Çalışma gücünün en 
az yüzde 60'ını iş kazası 
veya meslek hastalığı 
sonucu kaybettiği tespit 
edilen sigortalı, malul
lük sigortası bakımın
dan malul sayılacak. 
Ancak, sigortalı olarak 
ilk defa çalışmaya 
başladığı tarihten önce 
sigortalının çalışma 
gücünün yüzde 60'ını 
kaybettiği tespit 
edilirse, sigortalı bu 
hastalik veya arızası 
sebebiyle malullük 
aylığından 
yararlanamayacak. 
Sigortalıya malullük 
aylığı bağlanabilmesi 
için sigortalının en az 
10 yıldan beri sigortalı 
bulunup 1800 gün veya 
başka birinin sürekli

bakımına muhtaç dere
cede malul olan sigor
talılar için en az 5 yıl* , 
dan beri sigortalı 
bulunöp toplam 900 
gün malullük, yaşlılık 
ve Ölüm sigortaları 
priminin bildirilmiş 
olması gerekecek. 
Malullük aylığı, prim 
ödeme gün sayısı 9 bin 
günden az olan sigor
talılar için 9 bin gün 
üzerinden, 9 bin gün ve 
daha fazla olanlar için 
ise toplam prim ödeme 
gün sayısı üzerinden 
hesaplanacak. Sigortalı, 
başka birinin sürekli' 
bakımına muhtaç 
ise tespit edilen aylık 
bağlama oranı 10 
puan artırılacak.
-9 BİN İŞGÜNÜ PRİM 
VE YAŞ SINIRI- 
Kanun yürürlüğe girdik
ten sonra sigortalı 

sayılacak olanlar kadın 
ise 58, erkek ise 60 
faşını doldurmuş 
olmaları ve en az 9 bin 
günlük malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları. 
primi ödemiş olmaları 
şartıyla yaşlılık aylığın
dan yararlanabilecekler. 
Emeklilik yaşı 2036'dan 
itibaren kademeli 
olarak artırılacak.
Emeklilik yaşı 2048'de 
kadın ve erkek için 
eşitlenerek 65 olacak. 
Buna göre, 
emeklilik yaşı, 
-1 Ocak 2036 ila 31 
Aralık 2037 tarihleri 
arasında kadın için 59, 
erkek için 61;
1 Ocak 2038 ila 31 
Aralık 2039 tarihleri 
arasında kadın için 
60, erkek için 62;
1 Ocak 2040 ila 31 
Aralık 2041 tarihleri 

arasında kadın için 61, 
erkek için 63;
1 Ocak 2042 ila 31 
Aralık 2043 tarihleri 
arasında kadın için 62, 
erkek için 64 
1 Ocak 2044 ila 31 
Aralık 2045 tarihleri 
arasında kadın için 63, 
erkek için 65;
1 Ocak 2046 ila 31 
Aralık 2047 tarihleri 
arasında kadın için 64, 
erkek için.65;
1 Ocak 2048 tarihinden 
itibaren kadın ve erkek 
için 65 olacak.
Sigortalılar, yaş hadle 
rine 3 yıl eklenmek ve 
adlarına en az 5400 gün 
malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi 
bildirilmiş olmak koşu
luyla yaşlılık aylığı ala
bilecekler. Sigortalı 
olarak ilk defa çalış
maya başladığı târihten 
önce malul sayılmayı 
gerektirecek derecede 
hastalık veya arızası 
bulunan ve bu nedenle 
malullük aylığından 
yararlanamayan sigor
talılara, en az 15 yıldan 
beri sigortalı bulunma 
en az 3960 gün malul
lük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi 

bildirilmiş olmak koşu* 
luyla aylık bağlanacak, 
Çalışma gücündeki 
kayıp oranının yüzde j 
50 ila 59 arasında 
olduğu tespit edilen 
sigortalılar, en az 16 
yıldan beri sigortalı 
olma ve 4320 gün, kayıp 
oranı yüzde 40 ila 49 
arasında olduğu belir
lenen sigortalılar en az 
18 yıldan beri sigortalı 
olma ve 4680 gün, 
malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi 
bildirilmiş olmak 
koşuluyla yaş koşulu 
aranmaksızın emeklilik 
aylığına hak kazanacak. 
Yeraltı işlerinde 
sürekli veya münavebeli 
olarak en az 20 yıldan 
beri çalışan sigortalı 
maden işçilerinin 
emeklilik yaşı ise 
55 olacak. Tasarı 
"erken yaşlanma"yı da 
öngörüyor. Buna göre,' 
50 yaşını dolduran ve 
"erken yaşlanma" nede 
niyle yaşlılık aylığı bağ 
lanması gereken yaşa 
ulaştığı tespit edilen 
kişiler, yaş dışın daki 
diğer şartları taşımaları 
halinde yaşlılık aylığın
dan yararlanacak.
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Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
Hükümet'in işçiyi yok 
saymak gibi bir 
düşüncesi olamaya
cağını bildirerek, 
"Ancak kıdem tazmi
natı meselesi fonla 
mı olur, yıpranma 
tazminatı şeklinde mi 
olur, bu konuda 
yeniden yapılanma 
sürecine girilmesi 
gerekiyor" dedi. 
Bakan Coşkun, 
Milli Prodüktivite 
Merkezi'nin (MPM) 
45. Genel Kurulu'na 
katıldı.
Coşkun, verimlilik 
kavramının eğitim, 
sağlık, altyapı başta 
olmak üzere her 
alana tahvil edilmesi 
gerektiğini ifade ettiği 
konuşmasında, bu 
çerçevede dünyanın 
da yeniden bir 
yapılanma sürecine 
girdiğini, Türkiye'nin 
de buna seyirci 
kalmadığını, gereken 

Alex Dünya Kupasında yok

tedbirleri aldığını 
söyledi.
Hükümet olarak işçiyi 
yok saymak gibi bir 
düşünceleri olamaya
cağını ancak kıdem 
tazminatı konusunda 
işçinin alacağını ala
bilmesi, işverenin de 
yükümlülüğünü ye 
rine getirebilmesi 
şeklinde düzenlenme 
sinden yana olduk
larını vurgulayan 
Coşkun, "Bu fonla mı 
olur, yıpranma tazmi
natı mı olur (yıl so 
nunda vergisiz 
ödeme biçimi), bu 
konuda yeniden . 
yapılanma sürecine 
girilmesi gerekiyor" 
diye konuştu. 
Zorunlu istihdam 
konusunda gelen 
şikayetlere ilişkin de 
Bakan, haksız reka
bet, kıdem tazminatı, 
zorunlu istihdam ve 
diğer uygulanan poli
tikaların, işvereni 
kayıtdışına iten

nedenler olarak 
saptandıklarını, bu 
konuda da düzeltme 
yapılması gerektiğini 
bildirdi.
Türk-İş Başkanı Salih 
Kılıç da işsizlik, 
yoksulluk ve gelir 
dağılımındaki adalet
sizliğin Olumsuz şe 
kilde devam etmekte 
olduğunu belirterek, 
"Ücretler kamu kesi
minde yüzde 12, özel 
sektörde yüzde 17 
gerilemiştir. Bazı böl
gelerde asgari ücretin 
bile düşürülmesi 
istenmektedir. Bu 

talep ülke gerçekleri 
ve uluslararası 
normlara aykırıdır" 
dedi.
Çalışma hayatının 
en önemli konusu 
olan kıdem tazminatı
na ilişkin spekülas 
yon ve tartışmalardan 
rahatsız olduklarını 
dile getiren 
Kılıç,kıdem tazminatı 
ile işsizlik sigortasına 
arasında bir bağ 
oluşturulmaya 
çalışıldığını bunun 
ise son derece 
yanlış bir yaklaşım 
olduğunu kaydetti.

Ankara - Tüketici 
kredileri, 17 Mart tari
hi itibarıyla 189,9 
milyon YTL artarak 32 
milyar 401,5 milyon 
YTL'ye yükseldi. Söz 
konusu krediler, 10 
Mart tarihi itibarıyla 
32 milyar 164,6 mil 
yon YTL düzeyinde 
idi. Tüketici kredileri 
kapsamında konut 
kredileri 15 milyar 
357,2 milyon YTL, 
taşıt kredileri yaklaşık 
6 milyar 186 milyon 
YTL, diğer krediler 10 
milyar 858,2 milyon 
YtL olarak 
hesaplandı.

Sayfa 9

Bireysel kredi kartları 
ise 17 Mart tarihi 
itibarıyla 17 milyar 
243,8 milyon YTL'den 
yaklaşık 17 milyar 
196,9 milyon YTL'ye 
indi. Bireysel kredi 
kartlarının 6 milyar 
206,5 milyon YTL'si 
taksitli, yaklaşık 10 
milyar 961,5 milyon 
YTL'si taksitsiz 
kredi kartından . 
oluştu.
Tasfiye olacak tüketici 
kredileri ve bireysel. 
kredi kartları toplamı 
da 16,6 milyon YTL 
artarak 1 milyar 686,3 
milyon YTL'ye çıktı.

I
ALA» 
UZG' 
İSAT

Fenerbahçe'nin 
Brezilya'lı yıldızı Aiex 
de Souza, Brezilya 
Milli Takımı'nın 2006 
Almanya Dünya 
Kupası kadrosuna 
alınmadı.
Brezilya Milli Takım 
Teknik Direktörü 
Carlos Alberto 
Parreira, yaptığı 
açıklamada, 
Fenerbahçe'n yıldızı 
Brezilya Milli 
Takımı'na çağırıp 
çağırmayacağı 
konusunda basında 
çıkan haberlere 
netlik getirerek , 
Fenerbahçe'n yıldızı 
Dünya Kupası kadro

suna almamakta 
kararlı olduğunu 
açıkladı.
Parreira, gazeteci
lerin "Alex 
Fenerbahçe'de çok 
başarılı maçlar 
çıkartıyor. Buna rağ
men neden milli takı
ma almıyorsunuz" 
sorusu üzerine ise, 
"Brezilya milli 
takımının özelliğide 
burada, daşırada çok 
iyi olabilirsiniz. 
Alex gibi çok sayıda 
başarılı Brezilyalı fut
bolcular dünyanın 
birçok yerinde futbol 
oynuyor ancak 
elimdeki kadro bana

GRUP AİLE
I ÇAY BAHÇESİ
[ > Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

yetiyor ve Alex'e bu 
kadroda yer bula
madım. Bu Alex'in iyi

bir futbolcu 
olmadığını göster
mez" cevabını verdi.

‘Gemlik Körfez’ 
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BURSA HAKİMİYET VE 
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Bata vortnınlutnından kurtulmak muittin
Türkiye ve Amerikan 
Diyetisyenler dernek
leri üyesi Uzman 
Diyetisyen Dilara 
Koçak, baharla birlik
te görülen genel 
bitkinlik, yorgunluk, 
güçsüzlük, isteksizlik 
ve uykusuzluk gibi, 
şikayetlerin çok basit 
tedbirlerle önlenebile
ceğini bildirdi.
Koçak, insaniarın 
eskiye göre daha 
fazla hastalandığını, 
bunu önlemek için de 
bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesi 
gerektiğini vurguladı. 
Özellikle mevsim 
geçişlerinde bağışık
lık sistemiyle ilgili 

daha dikkatli olun
masının önemine 
işaret eden Koçak, 
bağırsakta 400'den 
fazla bakteri bulun
duğunu ve bunlar 
arasındaki dengenin 
bozulmasının bağışık
lık sisteminin de 
bozulmasına neden 
olduğunu bildirdi. 
Koçak, "Bahar mevsi
minin başladığı 
bugünlerde birçok 
kişide, genel bir 
bitkinlik, güçsüzlük, 
yorgunluk, isteksizlik, 
uykusuzluk, huzursuz 
luk gibi şikayetler 
görülüyor" diye 
konuştu. Bahar 
yorgunluğuna güneş 

ışığına 
maruz 
kalma 
süresi ile 
mevsimsel 
beslenme 
değişiklik
lerinin 
neden 
olduğunu 
ifade eden 
Koçak, 
şikayetlerin 
üstesinden 
çok basit 
tedbirlerle 
gelinebile
ceğini 
belirtti.
Dilara Koçak, şunları 
kaydetti: "Oysa 
günde 5-6 porsiyon 
sebze-meyve 
tüketerek, içilen su 
miktarını artırarak, 
açık havada yürüyüş 
yaparak, iyi ve kaliteli 
bir uykuyla bunların 
üstesinden gelinebilir. 
Isınan hava vücudun 
su ihtiyacını artıracağı 
için günlük içilen su 
miktarı 3 litre civarın
da tutulmalı..Yeşil çay.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden

içilmeli. C, A ve E vit
aminleri, selenyum ve 
omega 3 kullanılmalı. 
Sentetik yerine 
pamuklu kumaştan 
üretilen kıyafetler ter
cih edilmeli. Her gün 
akşam ya da sabah 
duş alınmalı.
Probiyotik ve prebi 
yotik içeren içecekler, 
bağırsak sistemini 
güçlendirdiği için 
özellikle mevsim 
geçişlerinde 
tüketilmeli."

Çocukların büyümesi izlenmeli

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Dünyalık
Namaz kılmaz, girmiş 60 yaşına 
Oyun ve eğlence gider hoşuna 
Alim’im diyenler yaşar boşuna 
Cahile diyecek yollar mı kaldı.

Çocukta büyümenin 
izlenmesi gerektiğini 
söyleyen uzmanlar, 
büyüme ve geliş
menin doğumdan 
itibaren izlenmesinin 
muhtemel birçok 
hastalığı önlediğini 
ifade etti.
Çocukların sağlığının 
korunması ve gelişti 
rilmesinin, bebek 
dünyaya gelmeden 
başladığını belirten 
Uşak İl Sağlık Müdürü 
Dr. Zafer Aydın, 
"Anne ve bebeğin 
yeterli ve dengeli 
beslenmesi, aşıların 
zamanında yapılması, 
çevre koşulları gibi 
pek çok faktör 
bebek ve çocuk 
sağlığını etkilemekte
dir. Büyüme ve 
gelişme çocukluk 
dönemi boyunca 
devam eden belli 
dönemlerde hızlan
malar gösteren 
sürekli bir süreçtir. 
Büyüme, genetik 
potansiyel ve bunu 
etkileyen çevresel 
faktörlere bağlıdır" 
dedi.

Yeterli beslenme 
konusunda anneleri 
uyaran Dr. Aydın, 
"Yeni doğan bir 
bebeğin ortalama 
doğum tartısı 3 bin 
gramdır. Vücudu iri 
olan annenin çocuğu 
diğer annelere oranla 
biraz daha iri olur. 
Doğumdan sonra 
başlangıçta çok hızlı 
olan büyüme ve 
gelişme giderek daha 
yavaş bir tempo 
gösterir. 4-10 yaşları 
arasında ilk yıllara 
göre daha yavaştır. 
Ergenlik döneminde 
ise büyüme hızı 
tekrar artar.
Onun için bebek 
ve çocukların sağlık 
personelleri tarafın
dan düzenli olarak 
izlenmesi ve beslen
mesi, büyüme, 
gelişme durumlarının 
değerlendirilmesi 
büyük önem taşımak
tadır" şeklinde 
konuştu.
Çocukların doğumun
dan itibaren her ay 
sağlık kuruluşlarına 
götürülmesi gerektiği.

belirten Aydın, 
"1987 yılından 
itibaren Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
anne sütünün 
teşviki, yeterli ve 
dengeli beslenme- 
gelişmenin izlenme-

‘Gemlik Körfez’ 
internette

www.gemlikkorfez
gazetesi.com 

adresini tıklayın

sine yönelik bir pro
gram yürütülmektedir. 
Sağlık ocaklarında 
verilen bu hizmetten 
yararlanması 
bebek ve çocukların 
sağlığı açısından 
önemlidir" dedi.

Suni bal yapıyor asıl arılar 
Kimi oyalanır ömrü yarılar 
Dudağı boyanmış kocakarılar 
Kızlara takacak güller mi kaldı?

Bahçeye sel almış bozuldu bağlar 
Öleni düşünmez şimdiki sağlar 
Hak-ka aşık olanlar gönülden ağlar 
Çağlayıp akacak seller mi kaldı?

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ 

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN |

TSK ELELE VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL 

Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36 
web: www.elele.org.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elele.org.tr
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Ağrıların ve yanlış ağrı kesicilerin etkileri
Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve aynı zamanda 
Klinik Farmakoloji 
Derneği Başkanı olan 
Prof. Dr. Cankat 
Tulunay, ağrının insan
lar için Allah'ın bir lütfü 
olduğunu ve birçok 
hastalığın teşhisi ve 
tedavisinin kökeninde 
öncelikle hissedilen 
ağrının yattığını belirtti. 
Prof. Cankat, ağrıların 
yaşam kalitesini 
düşürdüğünü, yanlış 
ağrı kesici kullanım
larının da hem can hem 
de ekonomik kayıplara 
yolaçtığını söyledi. 
Klinik Farmakoloji 
Derneği ve Başağrısı 
Derneği tarafından 
Manisa ve İzmir 
halkının yanı 
sıra milletvekillerinin 
de katılımıyla.
Manisa'da düzen
lenecek "Ağrı" toplan
tısı öncesi basın 
toplantısı düzenlendi. 
Prof. Dr. Cankat 
Tulunay yaptığı konuş
mada, ağrının, insanlar 
için tanrının bir lütfü 
olduğunu ve birçok 
hastalığın teşhisi ve. 
tedavisinin kökeninde 
öncelikle hissedilen 
ağrının yattığını 
belirterek, tanısı konul
mayan ağrının tedavi 
edilemeyeceğini, 
bunun da gerek insan 
hayatında gerekse de 
Türkiye ekonomisine 
olumsuz etkilerinin ola

cağını anlattı.
Tulunay, şunları 
söyledi: "Maalesef 
Türkiye'de birçok kişi 
ağrılarıyla birlikte 
ızdırap içinde yaşıyor. 
Bu nedenle çocukların 
okula, yetişkinlerin ise 
işe gidemediği oluyor. 
Ağrıları gidermek için 
kullanılan yanlış ilaçlar 
hem can kaybına hem 
de ciddi miktarda 
ekonomik kayıplara 
neden oluyor. Gelişmiş 
ülkeler bütün bunların 
önüne geçebilmek için 
ülkelerinin ağrı hari
tasını çıkarmış durum
da. Çünkü ağrı, 
yaşanılan coğrafyaya, 
genetik özelliklere, 
beslenme alışkanlıkları
na, doğa şartlarına 
göre daha birçok 
faktörden etkilenen 
bir olgudur".
"AĞRI YAŞAM 
KALİTESİNİ 
DÜŞÜRÜYOR" 
Ağrı ve ağrı kesiciler 
konusunda bil
gilendirme toplan
tılarının halkın ağrı 
konusunda bilinçlen
mesini ve yaşam 
kalitesinin artırıl
masının hedeflendiğini 
anlatan Tulunay, 
"Bugün Türkiye'de 
yaşanan ağrıları yüzde 
30 kadar düşürsek bile 
insanlar çok mutlu bir 
yaşam sürecek. Bunun 
için de öncelikle 
ağrı ve ağrı kesiciler 
hakkında bilinçlen

memiz gerekiyor" dedi. 
Prof. Tulunay, ağrı ve 
ağrı kesiciler konusun
da Türkiye'yi dolaşarak 
gerçekleştirilecek yerel 
seminerlerle halka 
anlatılmasının ağrısız 
bir Türkiye yolunda 
atılan önemli bir adım 
olduğunun altını çizdi. 
AĞRI KESİCİLER 
KONUSUNDA BİLGİ 
EKSİKLİĞİ
Bilgi eksikliğinden 
dolayı Türkiye'de 
ağrı kesici kullanımın
da yanlışlıklar 
yapıldığına değinen 
Tulunay, "Fiyatı daha 
pahalı plan ağrı kesici
lerin daha etkili olduğu 
yönünde ğenel bir kanı 
var. Bu kanı sonucun
da ciddi ekonomik 
kayıplar ve sağlık 
sorunları ortaya çıka
biliyor. Uzun yıllardır 
kuıianııan ve fiyatı 
düşük ağrı kesiciler, en 
az pahalı olanlar kadar 
etkili olmakla beraber 
uzun yıllardır kullanım
larına bağlı olarak 
güvenirlikleri de kanıt-- 
lanmış. Ağrı kesici kul
lanımı ile birçok sağlık 
sorununu ortadan kalk
abileceği gibi 

ekonomik kayıpların da 
önüne geçilebilir" diye 
konuştu.
"ASPİRİN HALEN 
AĞRILAR İÇİN İYİ BİR 
ÇÖZÜM" 
100 yılı aşkın süredir 
milyonlarca insan 
tarafından kullanılan 
Aspirin'in halen akut 
ağrılarda iyi bir çözüm 
olduğunu belirten Prof. 
Dr. Cankat Tulunay, 
aspirin hala Amerikan 
Başağrısı
Konsorsiyum'u tarafın
dan akut başağrıların- 
da ilk tercih olarak 
tavsiye edildiğinin 
altını çizdi. Tulunay, 
"Çok pahalı fiyatlarla 
satılan triptan 
grubu ilaçlar ile 
karşılaştırıldığında 
aspirin eş değer etki . 
göstermekte, hatta 
bazı ağrılarda daha 
etkili olabilmektedir" 
dedi. Özellikle 
başağrılarında, bel 
ağrılarında, kas ve 
eklem ağrılarında 
Aspirin'in etkili 
olduğunu vurgulayan. 
Tulunay, "Aspirin 
ile ekonomik ve 
etkili bir ağrı tedavisi 
sağlanabiliyor.

İştahınızı kesecek besinler
Ah şu iştahım beni 
yoldan çıkarmasa ben 
ne kilolar veririm di 
yorsanız, işte sizin 
iştahınızı frenleyecek 
besinlerden oluşan bir 
liste. Ama iştahım 
kapansın diye 
yediğiniz bu gıdaları 
fazla kaçırmayın 
çünkü bazılarının 
besin değeri zaten 
yüksek..
Bazı besin maddeleri 
iştahınızı kapatarak 
acıkmayı geciktiriyor. 
Özellikle iştah kapatıcı 
etkisi olduğu kanıt
lanan özel besinleri 
rejim yapmadan 
zayıflamak içirt dene
menizi öneriyoruz. 
Bu besinlerin vücut 
üzerindeki etkileri, 
içeriklerindeki bazı 
maddeler ve görevleri 
şöyle sıralanıyor: 
Karbonhidratlar . 
Karbonhidratlar 
kepek, buğday gibi 
tahıl ürünlerinde, 
sebze ve meyvelerde 
bulunur. İçeriğindeki 
lifler, sindirim sistemi
ni.harekete geçirir. 
Ayrıca karbonhidratlar 
insanı tok tutarak 
açlık hissini engeller. 
Triptofan 
Proteinlerin büyük bir 
bölümünde bulunan 
bir çeşit aminoasittir. 
Triptofan, vücutta 
serotoninin oluş
masında ve hücrelere 
taşınmasında önemli 
bir görev alır.

Serotonin ise iştah 
hissini azaltır. Özellik
le muz, avokado, yulaf 
ve peynirde bulunur. 
Krom 
Bu oligoelement, 
vücutta insülin den
gesini korur. Bu 
denge kan şekerinin 
düşmemesi veya azal
maması açısından çok 
önemlidir. Kan şek
erinin düşmesi açlığa 
yol açar. Krom ihti 
yacınızı karşılamak 
için fındık, ceviz gibi 
kabuklu yemişler 
ve tahıl ürünleri 
yiyebiliriz.
Albümin
Bir tür taşıyıcı pro
teindir. Can sıkıntısını 
giderir ve iştahı kap
atır. Bu protein, tripto- 
fanı oluşturarak 
beyine taşır ve sero
tonin üretimini artırır. 
Bezelye, fıstık ve 
fasulyede bulunur.
Früktoz
Meyvelerden elde 
edilen doğal şekerdir. 
Früktoz kan şekeri 
dengesini kesinlikle 
etkilemez Ayrıca 
yemek sonrası tatlı 
ihtiyacı duymanızı 
engeller. Çilek ve bal 
früktozun ana 
kaynağıdır.
İyot
Tiroit hormonlarının 
yapımı için gereklidir. 
Açlık duygusunun 
gelişmesini engeller. 
Balık, iyotlu tuz ve 
soğanda bulunur.
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Aygâz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 1'6 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
.Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
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 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
24 MART 2006 CUMA 

VEZİROĞLU ECZANESİ 
Eşref Dinçer Mh. Irmak Sk. GEMLİK 

Tel: 513 03 75

.GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MBBB

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2393 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel : 513 96 83 Fa* : 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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Güneş tutulmasında göze ito
Yurdun batı kesimleri, 
orta Akdeniz ve 
Balkanlar üzerinden 
gelen yağışlı 
havanın etkisine 
giriyor.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel, 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazıhaçıkla- 
maya göre, yurdun 
batı kesimleri orta 
Akdeniz v,e Balkanlar 
üzerinden gelen 
yağışlı havanın 
-etkisine giriyor.
Marmara'nın batısı ve 
kıyı Ege'de başlayan 
yağışların, ,

bugün ve cumartesi '. 
günleri yurdun 
iç ve batı 
kesimlerinde,
pazar ve 
pazartesi günleriJse 
iç ve doğu keşimlerde 

sağanak ve gök , 
gürültülü.sağanak 
yağışlar halinde 
süreceği tahmin 
ediliyor.
Rüzgarın, batı 
kesimlerde güney- 
güneybatı (lodos) 
yönlerden kuvvetli ve 
kısa süreli fırtına 
şeklinde esmesi 
bekleniyör.
Lodos nedeniyle 

tüm yurtta mevsirh 
normallerinin ♦*< 
üstündeseyreden 
hava sıcaklığının, 
Marmara'da, 
hafta sonu ise . 
tüm yurtta azalarak 
mevşim normalleri 
civarında seyretmesi 
bekleniyor.

29 Mart'ta meydana 
gelecek olan tam 
güneş tutulmasına 
çıplak gözle bakmak 
göz sağılına çok 
zararlı. Tutulmayı 
mutlaka özel gözlük
le izlemek şart. 
Ama bazıları var 
ki onlar için gözlük 

/bile sakıncalı.
Optisyen Nazif Eken, 
AA muhabirine yap
tığı açıklamada, 29 
Mart Çarşamba günü 
gerçekleşecek güneş 
tutulmasıyla ilgili en 
Önemli* konulardan 
birinin göz sağlığı . 
ve güvenliği 
olduğunu açıkladı: 
Güneşten gelen UV 
Işınlarının gözlerde 
önemli ve kalıcı 
tahribatlara yol aça
bileceğini de belirten 
Eken, şunları kaydet
ti.: "Güneşe direkt 
bakı İmhası.durumun
da oluşabilecek göz 
rahatsızlıklarından 
biri, genellikle kayak 
sporuyla.ilgilenen 
insanlarda görülen

kar körlüğüdür.
Bir diğer rahatsızlık 
işe halk arasında et 
büyümesi olarak 
bilinen (Pterjium)dur. 
Bu, göz merceği 
içerisinde protein
lerin yapısını bozarak 
katarakt oluşumuna 
yol açar. Çıplak gözle 
koruyucu filtreler 
kullanmaksızın kısa 
süre güneşe bakıl
ması sonucu şiddetli 
ışık ile oluşşn puslu 
görme ve görüntüde 
kırılma problemi 
kalıcı olur. Bu iki 
problemin de 
tedavisi bulunma
maktadır. Hatta kör 
olma riski bile yüzde

100'e yakındır." 
Eken, özellikle l 
katarakt ameliyatı I 
olan veya lazer 
tedavisi görmüş W 
kişilerin kesinlikle j 
güneşe bakmaması 
gerektiğini de 
belirterek, "Kataraktı 
ya da lazer tedavisi 
olmuş kişilerin, özel j 
tutulma, gözlükleriyle! 
bile olsa güneşe 
direkt bakmaları son 
derece risklidir. Bu 
sebepten o gün çok । 
istenilse dahi göz 
sağlıklarını koru
maları amacıyla ■. 
güneş tutulmasını 
izlememeleri gerek
mektedir" dedi.

TELEKOM’DA DEV
İLETİŞİM ARTIK 

DAHA KOLAY 
DAHA EKONOMİK

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ÖDE..
Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde

Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler,
üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!

SUP£RONLIN€
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ ■ İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)
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Işıkara, deprem ile birlikte yaşamayı öğretecek
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin davetlisi olarak ilçemize gelecek olan eski Kandilli Rasathanesi Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, bugün Gemliklilere “Deprem ve birlikte yaşamak” konulu konferans verecek. 
Milton Aile Gazinosu’nda saat 13.oo’de başlayacak olan konferansa tüm vatandaşların katılması istendi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

25 Mart 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Benzinin pompa 
fiyatına yine zam
TÜPRAŞ'ın benzinin rafineri çıkış 
fiyatına yaptığı zamdan sonra 
pompa fiyatları da zam gördü.
Kurşunsuz benzin türlerinin rafineri 
çıkış fiyatlarında yapılan artış, 
pompa fiyatlarına litrede 4-5 YKr'lik 
zam olarak yansırken, 95 oktan 
kurşunsuz benzinin litre fiyatr2,65 
YTL’ye yükseldi. Haberi sayfa 7’de

19 tertip 5ÖOace’mi er eğ itim ilerin i tamamladı^

Acemi erler yemin etti
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Katlı otopark...
Gemlik Belediyesi trilyonlarca lira har

cayarak ilçemizde ilk kez bir Katlı Otopark 
yaptırdı.

Biliyorsunuz Katlı Otopark’ı Başbakan 
Recep.Tayyip Erdoğan açmıştı.

Otoparkın Başbakanın gelişinden önce 
tamamlanması için müteahhit firma 24 
saat çalıştırıldı ve inşaat açılışa hazır hale 
getirildi.

O çalışma ve hız, kamuda belki bir rekor 
dur.

14 yıldır tamamlanmayan Kapalı Spor 
Salonu’nu düşünürsek, süper rekordur... *

Dün, ilçemizi CHP’li parlementerler 
ziyaret etti.

Muhalefetin ilk uğrak yeri darda olan, 
bir dokunsanız bin ah işiteceğiniz Kapalı 
Çarşı esnafı oluyor.

Esnaf sorunlarını birbir anlatmış.
Bi tabii, en çok da Belediye Başkanımızı 

eleştirmişler.
Esnafın bir sorunu da üzerlerinde bulu

nan Kapalı Otopark’dan yararlanama- 
maları..

Bu sorunu bana da aktarmışlardı.
Haklılar da.
Katlı Otopark işletmeciliğini Belediye 

yapıyor. Hemde üretsiz.
Oysa alt katta işyeri olan esnaf, 

belediye ye kira ödüyor.
Bu yıl işyerlerine yüzde 25 zam yapıldı.
Katlı Otopark ücretli olduğu zamanlar 

kimse araçlarını bırakmıyordu. Oysa 
şimdi, ücret alınmadığı için aracını koyan 
bir daha kaldırmıyor.

Kamu malından ücret alınmadan hizmet 
verilmez.

Gemlikspor’a kaynak arıyorsunuz. İşte 
size kaynak. Ucuz yapın ama ücret alın. 
Bakalım beleşçiler katları dolduracak mı?

M

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim
Merkezi Komutanlığı’nda 
dün düzenlenen yemin töreninde duy-
gusal anlar yaşandı.
Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen Şenyiğit yaptığı 
konuşmada, “Bize teslim ettiğiniz evlat
larınızı şefkatle bağrımıza bastık, insan 
onuruna yakışır şekilde karşıladık, eğit
tik ve şimdi her türlü görevi yapmaya 
hazır şekilde karşınızda durmaktadırlar. ” 
dedi.
Erbaş ve erler, yemin töreninden sonra 
aileleriyle kucaklaşarak, hasret giderdi.

Elif ESMEN’in haberi sayfa 3’de
Yasin Midilli dönem plaketini yaş 

kütüğüne çakarken görülüyor

CHP’li milletvekillerinden 
Gemlik’e çıkarma

CHP’li Milletvekilleri Marmara ve 
çevresinde Balıkçılık sektörünün sorun
ları, beklentileri ve çözüm önerilerini 
araştırmak amacıyla ilçemize geldiler. 
CHP’liler Yeni Çarşı esnafı ve Esnaflar ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan 7 
ziyaret ettiler. Haberi sayfa 2 ve 4’de

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

CHP’li milletvekillerinden Gaıılilı't tıkama
Seyfettin SEKERSÖZ

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
elimize ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. 
Okurlarımızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

MHP
yönetimi 

ziyaretlere
başladı

Seyfettin ŞEKERŞOZ
MHP İlçe Yönetimi 
görev dağılımının 
ardından ziyaretlere 
başladı.
İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu ile birlikte 
ilk olarak basınla 
tanışan MHP 
yönetimi dün •> 
Kaymakam 
Mehmet Baygül’ü , 
ziyaret ettiler. 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
konuklarını ağırlayan 
Kaymakam Baygül, 
yeni seçilen 
MHP ilçe yönetimine 
başarılar diledi.

Kaymakam Baygül'e 
yönetimdeki 
arkadaşlarını 
görevleriyle 
tanıtan MHP 
İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
yeni göreve 
gelen arkadaşlarıyla 
birlikte Gemlik'in 
sorunlarına 
çözüm aramak 
için çalışacaklarını 
söyledi.
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu ile 
yönetim kurulu 
üyeleri ziyarette 
Gemlik'in sorunlarını 
da görüştüler.

Türkiye'yi 7 bölgeye 
ayıran-CHP'li 
Milletvekilleri 
Marmara ye 
çevresinde Balıkçılık 
sektörünün sorunları, 
beklentileri ve 
çözüm önerilerini 
araştırmak amacıyla 
Gemlik'e geldiler. 
CHP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık, 
Çanakkale 
Milletvekili İsmail 
Özay ile Balıkesir 
Milletvekilleri 
Sedat Peker ve 
Orhan Sür'le 
birlikte Gemlik'e 
gelen İl Başkanı 
Abdullah Özer İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek ile yönetim 
kurulu üyeleriyle 
birlikte Balıkçılar 
Derneği’ne ziyarette 
bulundular.
BALIKÇILAR 
İNSAN DEĞİL Mİ
Balıkçılar 
Derneği’nde Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Dalarel ve balıkçı 
esnafıyla buluşan 
CHP’li vekillerden

Mehmet Küçükaşık, 
"Biz buraya 
akıl vermeye 
gelmedik, akıl 
almaya geldik" 
diyerek balıkçıların 
sorunları hakkında 
şikayet ve sıkıntılar 
hakkında bilgi alıp 
notlar tutarak 
konuyu meclise 
taşıyacaklarını 
söyledi.
Tekne plakalarının 
taksi plakası gibi 
pahalı olmaya 
başladığına dikkat 
çeken Dernek 
Başkanı Hüseyin

Dalarel, bunu 
önlemenin tek 
çaresinin günü 
geçmiş avlanma ruh
satlarının çıkarılacak

afla balıkçılara 
yeniden verilmesi 
olduğunu şöyledi, 
Gemlik Körfez’inde 
yaklaşık 300 
teknenin balık 
avladığını söyleyen 
balıkçılar bunun 
sadece 50'ye 
yakınının büyük 
Gırgır teknesi 
olduğunu belirterek 
"Bizler küçük tekne 
lerde evlerinin geçi
mini sağlayan insan
larız. Avlanma ruh 
şatlarımız verilmediği 
için denize açılamı 
yoruz. Sahil Güvenlik j 
bize göz açtırmıyor. 
Bizler insan değil 
miyiz" diyerek isyan- ' 
larını dile getirdiler.

■■■ OUNLUK SIYASI GAZETE ■■

'Gemlik Körfez’ 
internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR I 

KÖRFEZ REKLAM
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı * 1
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95 11

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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1986/1 tertip 500 acemi er eğitimilerini tamamladı

Acemi erler yemin elti Vicdanca

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 
dün düzenlenen yemin töreninde duygusal anlar yaşandı. Okul ve 
Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Kurmay Albay Özen Şenyiğit, 
“Evlatlarınızı eğittik, şefkatle bağrımıza bastık, her türlü görevi 
yapmaya hazır karşınızda durmaktadırlar” dedi. Erbaş ve erler, 
yemin töreninden sonra aileleriyle kucaklaştı.
Elif ESMEN

Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığı’nda 
acemi eğitimlerini 
tamamlayan 
1986/1 tertip 
500 er yemin etti. 
Askeri Veterinerlik 
Okulu ve 
Eğitim Merkez 
Komutanlığı’nda dün 
gerçekleşen 500 er 
ile 1000'in üzerinde 
ailenin katıldığı 
törende duygu 
dolu anlar yaşandı. 
Bu önemli günde 
farklı illerden verebilecek evlat- dan tamamlanan aileleriyle
gelerek çocuklarını larının bulunmasına
gözyaşları içersinde ~ . bağlıdır" dedi.

törenden sonra 
erbaş ve erler

izleyen aileler, evlat* 
lannın yemin törenini 
aşırı yağan yağmura 
karşın ayakta 
alkışladılar.
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi 
Komutanhğı’na ilk 
katılan Veteriner er 
Yasin Midilli dönem 
plaketini yaş 
kütüğüne çaktıktan 
sonra As. Vet. 
Okl. ve Eğt. Mrk. 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit tarafından 
hediye verilerek 
ödüllendirildi. 
Toplu yapılan yemin 
töreninin ardından 
konuşma yapan 
Topçu Kurmay 
Albay Özen Şenyiğit, 
ailelerin böyle bir 
günde ant içme 
törenine katılarak 
Mehmetçik yemininin 
gururunu paylaştık
ları için teşekkür 
ederken, "Şanlı 
bayrağımızın göl
gesinde gür sesinizle 
İçtiğiniz andınız, 
askerlik hayatınız 

» boyunca, en zor 
şartlarda dahi size 
yol gösterecektir. 
Milletlerin gücü; 
bireylerin birlik ve 
beraberlik içerisinde 
yaşamasına ve bu 
uğurda gerekirse 
canını seve seve

As. Vet. Okl. Ve Eğt. 
Mrk. Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit ailelere de 
seslenerek, "Bize 
teslim ettiğiniz 
evlatlarınızı şefkatle 
bağrımıza bastık, 
insan onuruna 
yakışır şekilde 
karşıladık, eğittik ve 
şimdi her türlü göre
vi yapmaya hazır 
şekilde karşınızda 
durmaktadırlar. Bu 
tablonun oluşmasını 
sağlayan persone
lime teşekkür ediyo
rum." derken 
askerlere de "Bugün 
içtiğiniz andınız Yüce 
Milletimize, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine 
ve sizlere hayırlı 
olmasını diliyorum." 
diye konuşmasını 
tamamladı. 
Askerlerin geçiş 
yürüyüşünün ardın-

kucaklaşarak 
hasret giderdiler.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Kimsesizlerin Öğretmeni...
Siz hâlâ 'halk öğretmeni' olmadınız mı?!..
Tam zamanı... Tam günü... Hiç vakit kaybetmemeli..-. 

Hiççç... 'Mustafa Kemal'i benimsemek sadece onu 
anmakla olmaz... Anlamakla olur... Mustafa Kemal öldü!!! 
Vasiyetinde... Türk gençliğine emanet etti, Cumhuriyeti... 
O Türk gençliğini torunlarının torunları büyüdü... (...) 

Neredeler?! Öyle 'lâfı alıp' Halk Öğretmeni olmalı' 
demekle iş bitmiyor... Slogançılık yok!.. İki gün yazıp, pes 
etmek de yok... Sahip çıkacaksın^.. Konu güzel de, 'gün
demde' yok oluyor, dostlar...

On Kasım törenini andık, bitti... İşte böylesine önemli 
bir konuyu da başlatırız... Birileri yok eder başlığınızı... 
Önce ona öğretmeli, öğrenmiyorsa, ayıklamalı!.. Türkiye 
gündeminde de kaydırak gibi kayıyor, önemli konular, 
başlıklar!. Siz, ben, biz...

■ Laik Cumhuriyetin kuşağının gençleri çok suçlu?! 
Çocuğunuzu yetiştirdiniz mi; Bu toplumun halk öğret
meni olmaya aday... Sonra kardeşler, akrabalar, komşu
lar... Duraklarda gazete unutun birkaç kez,.'okumadan 
atma' diye de not atın...

Elbet bir okuyan olur.?. Zira gazeteye bile para vere
meyecek durumda olanlar o kadar çook ki... Size oto
büste yer vermeyen öğrenciyi köteklemeyin... Birey bilin
ci.;. Eğitmenler yanıt versin, 3-6 yaş grubunda mı başlar, 
eğitim?!..

Okullarda Aile Birliklerinde görev almalı; yobazlar gibi 
sızmayın... Paraallah olan birliklerin köküne kibrit suyü...

Ben hatırlarım; köyümde köylüler, öğrencilerle birlikte 
'okul temsilleri'nde yer alırdı... Barış mesajlı oyunlar... 
Falakalı eğitimli günler canlandırıldı... Meclîsdeki 
takiyyelerin takkesi düşürülürdü...

LAN YA!.. "Lan oğlum" "Sus sana Lan derste" 
demeyen babalar, öğretmenler... "lan çiftçi, lan ..." 
Başbakan'ı susturâbildiğimiz gün...

KAZANDIK... Uputuldu mu? Sadece Cumhuriyetin 
kurulduğu günlerde anımsanırdı, o da kalmadı... Ağaç 
kabuklarıyla karnını doyuran Mehmetler, çocuğu yerine 
öküzünü örten anaların hikâyeleriyle büyüdük, bizler... 

i' Ders kitaplarından öğrenmedik, gönüllü öğretmenler- ı 
den... Diplomasız, okullulardan... Sarıkamış'da pisi pisine 
emperyalistlerin oyununa gelerek donan 90 bin askerin 
donan patlayan gözlerini anlatın... Okul kitaplarında yaz
maz... Anlatın ki, tarih öğretmenleri de eklesin, onlar da 
kimsesizlerin,, doğanın, alanların öğretmeni olsun... 
Misak-ı Millî'yi anlatın... Başbakan'ın, TC dışındaki gezi
lerini... Toprakların nasıl yabancılara peşkeş çe kildiği- 
ni... Fildişi medyayı anlatın... Dişlerini nasıl parlattığını... 
Yakın tarihe kadar ezanın Türkçe -dilimizde- okun- . 
düğünü...Coğrafya ...Ülkemde nerede ne yetişirdi şimdi 
ne yetişiyor... Bursa kestanesinin nasıl kanser • 
olduğunu... Şeker pancarlarının köküne nasıl kibrit suyu 
döküldüğünü...

Olağanüstü durumda en gerekli iletim aracı TÜRK 
TELEFONUNUN yabancı sermayenin kulağına küpe 
olduğunu... Yerli malını anlatın... Sümerbank'ın nasıl yok 
edildiğini... Sümerbank kumaşından giyinen 
Başbakanların yerine Dünya markalarıyla caka satan; 
'Lan' diyen Sayın Başbakan'ı...

Bu ülke Emperyalizme karşı 'özgürlük' savaşını 
verirken, en büyük iç tehlike olan gericilik, yobazlık giy
sisini beyinlerden nasıl sildiğini...

Köy Enstitüleri'ne kibrit suyu döktüler... Halk 
Eğitimlerine de...Türk Dil Kurumu'na da... O kibrit suyu
nun suyu çıktı, dilimizde... Eğitim yobazların elinde... 
Nerede halk öğretmenleri?! Onların çocukları büyümedi 
mi? Her mahallede, her köyde bir -iki kişi 'okullu' (denirdi 
ya) gönüllü eğitimciydi... Cumhuriyet.gazetesinin köy 
kahvelerinde okunduğu yıllar...Tiyatro ile ilgisi olmayan
lar da Halk Eğitim camiasında oyunlar çdüzenlerdi; çağ
daş...

Avukat, Doktor, Öğretmen, Okullu herkes...
Açık Halk Öğretmeni kimliktir, doğanın, alanların,"kim

sesizlerin kimsesizidir.
Tam zamanı... Ülkemin lanlı' gündemini'başka türlü 

sona erdiremeyiz...Hemen ardından Halk Eğitimleri ... Şu 
anda deniyor ya, HALK eğitim kurslânHBen onlardan 
söz etmiyorum... Kırpık bıyıklı ve türbanlıların yoğun 
olduğu, köhneleşmiş cilâlı kurslar...Ahşap boyasında 
ojeli parmaklar... Bence halk öğretmeni, halk eğitim vs. 
sözleri de sülük-yobazlar tarafından yaldızlana yaldızlana, 
yok edildi... Açık Halk.Öğretmenleri...Yani, kimliksizlerin 
öğretmenleri... Zira halk adını koydunuz an, cilâlı yaşama 
geçiyor, birilerince... Gerici zihniyet önce kolları sıvıyor, 
falaka-beyninden yeşil damarını akıtıyor...

Oluyor , Oy-eğitim kurslarının öğretmenliği !.. Adına, 
Cumhuriyet Tiyatrosu... Cumhuriyet Öğretmeni mi, 
desek...Yok yok...Hemen eklerler İslâm Cumhuriyet 
Tiyatrosu (İCT), İslam Cumhuriyet Öğretmeni (İCO) ... 
İslâm yutulsa da... Dil altında kaydırmaca!..Siz hala kim
liksizlerin öğretmeni olmadınız mı? Ben mi?... Yaşamı 
boyunca hiç kitap okumayan komşular çalar kapımı;

'Bir kitap versene' diye...
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“Gelecek seçimde görevinizi yatın"

Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talanl 
CHP’lileAçspafın kendi sorununa 

î^hip,yıkmadığını söyledi

Seyfettin SEKERSÖZ

CHP’li milletvekilleri 
Yeni Çarşı esnafını 
ziyaret ettiler.
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek ile 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
katlı otopark 
altındaki Yeni 
Çarşı’ya giden 
CHP Bursa 
Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık, 
Balıkesir 
Milletvekilleri Sedat 
Peker ve Orhan 
Sür ile Çanakkale 
Milletvekili İsmail 
Özay ve Mudanya 
CHP İlçe Başkanı ve 
Esnaf Odası Başkanı 
Emirali Usta 
çarşı esnafıyla 
sohbet ederek, 
sorunlarını dinlediler. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
olan öfkelerini dile 
getiren çarşı esnafına 
CHP’li Milletvekilleri 
"Önümüzdeki 
seçimde vazifenizi 
yapın ve AKP'ye 
gereken cevabı 
verin. Aksi halde 
durumunun 
bu günkünden 
daha kötü olacak"

dediler.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile aralarında 
yaptıkları 
anlaşmayı da 
CHP'li vekillere 
gösteren çarşı 
esnafı, yıkılan 
yerde yapılacak 
dükkanlardan 
kendilerine 
verilmediği taktirde 
isyanın o zaman 
başlayacağını 
söylediler.
Taşındıkları yerde 
iş yapamamaktan da 
yakınan çarşı 
esnafı, belediye 
başkanının 
belediyeyi hizmet 
binası olarak 
değil, aksine 
ticarethane gibi 
kullanmaya devam 
ettiğini bunu da 
çarşı esnafına 
yapılan zamla 
ispat edildiğini 
söylediler.
İKİNCİ ZİYARET 
ESNAF ODASINA
CHP'li Milletvekilleri 
Yeni Çarşı esnafıyla 
yaptıkları görüş
menin ardından, 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan'a ziyarette

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

' Gemlik Rotaract Kulübü 
Genel Sekreteri

e-mail: yeldabykz@yahoo.com

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

l20m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3*1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 
Önünde 116 m2 Bahçeli

K.Kurnla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

l<
w

Yalova'da Termal Baraj ı' nın 1 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta işlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

ı Tel:5132474 Fax: 5141021
5*

bulundular.
Esnaf Odası 
Lokali’nde bir 
araya gelen 
İbrahim Talan 
ile CHP'li 
Milletvekillerinin 
ortak görüşü 
ise esnafın kendi 
sorununa sahip 
çıkmadığı oldu. 
Esnafa yönelik 
düzenlenen toplan
tılara katılımın 
az olmasının 
bunu gösterdiğini 
söyleyen Talan, 
"Bizim esnafımız 
sadece konuşuyor, 
ama sorununa 
sahip çıkmaya 
gelince yoklar, 
sadece siyasetçileri 
suçlarlar" 
şeklinde konuştu. 
Gemlikli esnafın 
ortak sorunları 
hakkında da bilgi 
alan ve notlar tutan 
CHP'li Milletvekilleri 
esnafın seçimlerde 
mutlaka görevini 
yaparak CHP'yl 
iktidara getirmesi 
gerektiğini 
savundular.

T= -
Ülkem İnsanının 

Okuma Yazarlık Gerçeği

Atatürk'ün Okuma Yazma Seferberliği 
Günü. Mustafa Kemal Atatürk'ün 
Cumhuriyeti kurmasıyla beraber, 
OsmanlI İmparatorluğunun kullandığı 
Osmanhcanın terk edilmesi gerekiyordu.

Halkın çoğundan fazlası özellikle 
kadınlarımız okuma yazma bilmiyordu. 
Bu yüzden 1928 yılında Türk Alfabesi 
kabul edildi. Atatürk bu tarihi olayı şu 
sözlerle anlatmaktadır:

"Değerli ve sevgili arkadaşlarım!
Her şeyden önce, gelişimin ilk yapı

taşı olan soruna değinmek isterim. 
Büyük Türk Ulusu cehaletten az emekle 
kısa yoldan ancak kendi güzel ve soylu 
diline uyan böyle bir araç ile sıyrılabilir. 
Bu Okuma-Yazma aracı ancak Latin 
kökünden olan Türk alfabesidir."

Yeni harflerin kabulü ile birlikte 
Atatürk'e başöğretmenlik ünvanı ver
ilmiştir. Dilimizin yapısına uygun olan bu 
alfabeyi Türk Halkına benimsetmek ve 
halkı modern yaşama uyum sağlatmak . 
amacı ile Okuma Yazma Seferberliği 
başlatıldı.

Bu doğrultuda Millet Mektepleri Açıldı. 
Cumhuriyet yönetimine geçildiğinde %7 
olan Okur-Yazarhk düzeyi, Yeni Türk Harf 
kabulü İle % O'a düşerken, millet mektep
lerinin faaliyete geçmesiyle okur-yazarlık 
düzeyi % 40'a yükseldi.

Daha sonraları 1958 yılında Türk 
Silahlı Kuvvetleri okuma-yazma seferber
liği, 1962 yılında kadınlar okuma-yazma 
seferberliği, 1972 yılında işlevsel okuma- 
yazma seferberliği kadınlar okuma- 
yazma seferberliği,1981 yılında yüzüncü 
yıl okuma-yazma seferberliği, 1992 yılı 
okuma-yazma seferberliği, 1995 yılında 
genç kızlar ve kadınlar okuma-yazma 
seferberlikleri yapıldı.

Günümüze gelindiğinde, ülkemizde şu 
an büyük bir kısmını kadınların oluştur
duğu 7 milyonu aşkın kişi, Okuma 
Yazma bilmemektedir. Bunun sonucunda 
bu kişiler modern yaşamın şartlarını 
hiçbir şekilde bilmeden yaşamlarını 
sürdürmektedir. Nedeni ise hala bir 
takım zihniyetlerin kadını eve kapatmak 
istenmesidir. Kadın okuryazarlığı 
konusunda OECD ülkeleri arasında son 
sırada yer alan Türkiye, birçok ileri 
ülkenin çok gerisinde kalmaktadır.

İşte bu açığı kapatmak amacıyla bir 
çok sivil toplum örgütü ile ilgili bakanlık
lar işbirliği yaparak okuryazar seviyesini 
yükseltme çabasındadır. Artık Avrupa 
Birliği yoluna girmiş Türk halkının bu tür 
faaliyetlere destek vermesinin tam 
zamanıdır.

Hep birlikte el ele ileriye...

‘Gemlik Körfez* internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.coin 
adresinden okuyabilirsiniz |

mailto:yeldabykz@yahoo.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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Voleybol ilçe birinciliği devam ediyor
Elif ESMEN
Gemlik Lisesi 
Spor Salonu’nda 
devam eden İlçe 
Voleybol 
birinciliğinde 
zevkli maçlar 
yapılıyor.
Sürpriz sonuçların da 
çıktığı maçlarda yine 
birbirinden güzel ve 
zevkli karşılaşmalar

yapıldı.
KIZLARDA 
Dün oynanan 
kızlar maçlarında 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Lale Kemal 
İlköğretim Okulu’nu 
25-20 17-25 ve 15- 
11'lik setlerle 
2-1 yenmeyi 
başarırken güçlü

TSO Gazi 
İlköğretim Okulu, 
Özel Aykent 
İlköğretim O.kulu’nu 
25-15 ve 25-19'luk 
setlerle 2-0 
yenerken zorlanmadı. 
Turnuvanın güçlü 
takımlarından 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu ise 
Engürücük 
İlköğretim İlköğretim 
Okulu’nu 25-13 ve 
25-14'lük setlerle 

geçerek maçı 
2-0 kazandı. 
ERKEKLER 
Erkeklerde ise 
Engürücük 
İlköğretim Okulu, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nu 25-17 ve 
25-14'lük setlerle 
2-0 yenerken 
son maçta

TSO Gazi İlköğretim 
Okulu ile Kurtul 
İlköğretim Okulu 
arasındaki maçta

büyük çekişme 
yaşandı.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu ilk seti 21-25

verirken ikinci seti 
25-15 ve üçüncü 
seti de 15-13 alarak 
maçı 2-1 kazandı.

OkultTKızI

İlköğretim Okulu Erkekler

ılu ErkeklerEngürücutllköğretirh Okulu Kızlar



25 Mart 2006 Cumartesi Sayfa 6

Küçük beyinler büyük düşündü
V

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe Lig Heyetinin 
düzenlediği Satranç 
Turnuvası İlçe 
Birinciliği Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Salonunda yapıldı. 
Küçükler, Yıldızlar 
ve Gençler kate
gorisinde toplam 96 
öğrencinin katıldığı 
satranç birinciliğinde 
her katogoriden 
ilk iki yarışmacı İl 
birinciliğine katılma 
hakkını elde ettiler. 
37 İlköğretim birinci 
kademe, 43 yıldızlar 
ve 16 Lise öğren
cisinin katıldığı 
turnuvada sertifikalı 
hakemlerden Endüst 
ri Meslek Lisesi öğret 
meni Murat Çelik ile 
Gemlik Lisesi öğret
meni Haşan Ülker 
görev yaptılar. 
Küçüklerde ilk iki 
şırayı alan TSO Gazi 
İlköğretim Okulundân 
Melih Yurdakul, ile 

' Şehit Cemal İlköğre
tim Okulundan

I

Ertuğrul Kınık, 
yıldızlarda Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okülu'ndan Recep 
Gemici ve 11 Eylül 
Iköğretim Okulu'ndan 
Hüseyin Özay, 
Gençlerde ise Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nden Sertan 
Turan ve Gemlik 
Lisesi’nden Mustafa 
Uyan İl'de yapılacak 
turnuvaya katılmaya 
hak kazandılar.

Öğretmenlerin aralarında düzenledikleri Halı I 
Saha Futbol turnuvası sürüyor.
İlçe merkezinden 9 takımın katıldığı Menzil 
Halı Saha'da yapılan öğretmenler turnu
vasında karşı karşıya gelen Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim Okulu ile Gemlik Lisesi 
arasındaki yarı final maçını Gemlik Lisesi 
4-3 kazanarak yarı finale çıkmayı başardı.

V

Vnillnnl ULUKAYft DOGALGAZ ISI SAK, 
V U111U111 HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

* II M ■ ■ ■ — — - - - — -

I

GEMLİK ANA BAYİİ

Isıtma, sıcak su ve 
\ kontrol cihazlarında

✓ DOĞALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR t»

4 ÛOER
J ✓ SPLİT KLİMALAR

✓ DOĞALGAZSOBASI 
✓ TESİSAT ve PROJE

ULUKAYA
DOĞALGAZ ISI SANAYİ

Tel:5l3 88 26

Vaıllanl 
» '$W

S Vaıllont

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mail : c__demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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mailto:c__demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Gelir vergisine yine erteleme
Gelir vergisi mükelleflerinin, 2005 yılına ait yıllık gelir vergisi 

beyannamelerinin verilme süresi tekrar uzatıldı.
Bakanlık, daha önce de ödeme süresini 24 Mart gününe kadar 

ertelemişti. Şimdi son ödeme tarihi ise 29 Mart 2006

Benzinin pompa fiyatına zam

Gelir vergisi mükellef 
lerinin, 2005 yılına ait 
yıllık gelir vergisi 
beyannamelerinin 
verilme süresi, 
29 Mart 2006 Çarşam
ba akşamına kadar 
uzatıldı. Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın imzasıyla 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının inter
net sitesinde yayım
lanan duyuruda, 
Başkanlığa 
iletilen sorunlar 
nedeniyle, Vergi 
Usul Kanunu'nun 
17. maddesindeki 
yetkiye dayanılarak, 
gelir vergisi mükellef 
lerinin 2005 takvim 
yılına ait yıllık gelir 
vergisi beyan
namelerinin verilme 
süresinin tekrar

uzatıldığı bildirildi. 
Beyanname verme 
süresinin uzatıl
masının ödeme 
süresini 
etkilemediğine işaret 
edilen duyuruda, 
bu nedenle, 
mükelleflerin beyan 
ettikleri vergileri 
kanuni süresinde 
yani 2006 yılı Mart ve 
Temmuz 

aylarında ödeyecek
leri kaydedildi.
Maliye Bakanlığı, 8 
Mart 2006 tarihli ve 
48 numaralı Gelir 
Vergisi Sirküleri ile 
2005 takvim yılına ait 
Yıllık Gelir Vergisi 
Beyannamelerinin 
verilme süresini 
24 Mart 2006 Cuma 
akşamına kadar 
uzatmıştı.

TÜPRAŞ'ın benzinin 
rafineri çıkış fiyatına 
yaptığı zamdan sonra 
pompa fiyatları da 
zam gördü. İşte son 
zamdan sonra 
İstanbul, Ankara ve 
İzmir'de benzinin 
litre fiyatları... 
Türkiye Petrol 
Rafinerileri A.Ş. 
(TÜPRAŞ), kurşunsuz 
benzinin rafineri çıkış 
fiyatında, bugünden 
geçerli olmak üzere 
zam yaptı. Söz 
konusu artışın pompa 
satış fiyatlarına 
yansıması 4-5 YKr 
zam oldu.
Edinilen bilgiye göre, 
"çıplak" metreküp 
rafineri çıkış fiyatları, 
kurşunsuz benzinde 
yüzde 6,07, 98 oktan 
kurşunsuz benzin 
yüzde 5,84 oranında 
zamlandı.
Buna göre, kurşunsuz 
benzinin çıplak 
rafineri çıkış fiyatı 
metreküpte 581,96 
YTL'den 617,31 
YTL'ye, vergili fiyatı 
da 2.295,81 
YTL'den 2.337,52 
YTL'ye yükseldi. 
98 oktan kurşunsuz

benzinin çıplak 
rafineri çıkış fiyatı 
metreküpte 614,87 
YTL'den 650,81 
YTL'ye, vergili 
fiyatı da 2.478,63 
YTL'den 2.521,03 
YTL'ye çıktı 
95 ve 98 oktan 
kurşunsuz benzin tür
lerinin rafineri çıkış 
fiyatlarında yapılan 
artış, pompa fiyatları
na litrede 4-5 YKr'lik 
zam olarak yansıdı. 
Yeni ayarlamayla, 
PO, BP ve OPET'de 
Ankara'da 95 oktan 
kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı 
2,65 YTL, BP dışında 
98 oktan kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı da 
2,89 YTL oldu. BP'de 
ise 98 oktan kurşun

suz benzinin fiyatı 
2,91 YTL olarak 
tespit edildi.
PO, BP ve OPET'de 
İstanbul'da 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
litre fiyatı 2,66 YTL, 
BP dışında 98 oktan 
kurşunsuz benzinin 
litre fiyatı da 2,86 YTL 
oldu. BP'de ise 98 
oktan kurşunsuz 
benzinin fiyatı 2,88 
YTL olarak belirlendi. 
3 dağıtım şirketinde, 
İzmir'de 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
litre fiyatı 2,65 YTL, 
BP dışında 98 oktan 
kurşunsuz benzinin 
litre fiyatı da 2,85 YTL 
oldu. BP'de ise 98 
oktan kurşunsuz 
benzinin fiyatı 2,87 
YTL olarak belirlendi.

REGAL
PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD t KDV 
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1 Nowox 2
Asus Anakart Amd 3000 64+
Amd 2600 64+ 512 Ram

256 Ram 80 gb Hardisk
17” Monitör 128 Ekran Kartı
40 gb. Hdd Cd Writer

52X Cd Rom Asus Anakart

378 $ + KDV 580 $ + KDV

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com

MOR-TEL iie
Daha çok konuşun 

daha az ödeyin.
Ev telefonlarında % 50’ye varan indirimler 
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SSK ve Bağ-Kur 
harcamaları arttı

Okullara kameralı dönem

SSK ve Bağ-Kur 
tarafından, son üç 
yılda, sağlık harca
maları için 28 milyar 
25 milyon 780 bin 
YTL ödendi. Bu har
camaların 17 milyar 
109 milyon 780 bin 
YTL'si SSK, 10 milyar 
916 milyon YTL'lik 
bölümü de Bağ-Kur 
tarafından yapıldı. 
SSK, 2003 yılından 
bugüne kadar, devlet 
hastanelerine toplam 
4 milyar 86 milyon 
440 bin YTL ödeme 
yaptı. Aynı dönemde 
SSK'nın ilaç gideri 9 
milyar 53 milyon 900 
bin YTL olurken, 
kurum, özel has
tanelere 1 milyar 687 
milyon 230 bin YTL, 
üniversite hastanele 
rine 1 milyar 216 mil 
yon 240 bin YTL, 
optik ve diğer harca
malar için ise 1 milyar 
65 milyon 970 bin 
YTL aktardı

SSK'nın, geçen yıl ve 
bu yılın üç ayında 
devlet hastanelerine 
aktardığı rakamlara 
bakıldığında, ödeme 
lerde ciddi bir artış 
olduğu gözleniyor. 
Geçen yıl boyunca 
devlet hastanelerine 
1 milyar 959 milyon 
930 bin YTL ödeyen 
kurumun, bu yılın ilk 
üç ayında ödediği 
tutar 1 milyar 140 
milyon YTL'ye ulaştı. 
Bağ-Kur'un ise 
2003'ten bugüne 

kadar devlet has
tanelerine ödediği 
rakam 2 milyar 881 
milyon YTL oldu. 
Kurumdan sağlık 
hizmetleri 
çerçevesinde 323 
milyon YTL KİT 
hastanelerine, 386, 
milyon YTL özel has
tanelere, 789 milyon 
YTL optik ve şahıs
lara ödenirken, ilaç 
gideri için ödenen 
miktar da 6 milyar 
537 milyon YTL 
olarak gerçekleşti.

İstanbul Valisi 
Muammer Güler, lise 
lerde son günlerde 
artan suç olayları 
nedeniyle 349 okula 
MOBESSE kamerası 
yerleştirileceğini 
belirterek, "Tek başına 
bir sebep değil ama 
şiddet içeren yayınlar 
bu olayları tetikliyori'’ 
dedi. Vali Güler, 
liselerde öğrenciler 
arasında artan suç 
olaylarıyla ilgili 
açıklamalarda bulun
du. Bu konudaki 
haberleri hassasiyetle 
takip ettiklerini 
belirten Güler, 
"Bu konuyu, genel 
eğitim ve güvenlik 
konusu dışında değer
lendirmek mümkün 
değil. MOBESSE 
çalışmasını 
genişletme konusun
da karar aldık. İstan
bul'da 349 okula 
MOBESSE kamerası 
yerleştireceğiz.
Okul önlerinde kavga, 
grupların çatışması, 
uyuşturucu ve silah 
satışı ile ilgili 
suçlar konusunda 
MOBESSE'yi 

genişleteceğiz.
Var olan ve okullara 
yerleştirileceklerin 
dışında bin tane daha 
kamera almayı 
düşünüyoruz" dedi. 
Vali Güler, öğrenciler 
arasındaki suç 
oranının artmasının, 
aileden gelen 
sıkıntılardan kay
naklandığını söyledi. 
Okullarda rehberlik ve 
psikolojik danışma 
hizmetlerini artırmayı 
planladıklarını ifade 
eden Güler, 
"Okul içi spor 
faaliyetlerine önem 
veriyoruz. Yeni 
okulların tamamında 
açık ve kapalı spor 
salonları olacak. 
Okullarda hassas 
arama ve geniş 
kontrol sağlamayı, 
arkadaşlık ilişkilerini 
geliştirecek faaliyetler 
içinde bulunmayı 
düşünüyoruz. Okul 
çevrelerindeki içki 
satış yerlerini daha 
sık denetleyeceğiz. 
Her ilçeye 10'ar tane 
daha motorsiklet ala
cağız. 100'e yakın 
araç daha alıp, 

bunları hizmete soka
cağız" diye konuştu. 
Muammer Güler, 
çocukların interaktif ■ 
faaliyetlerinin yüzde 
70'ini internet kafe 
lerde gerçekleştirdik
lerini belirterek-, bu 
konuda bir çok 
şikayet geldiğini 
söyledi. Internet 
kafelerde çok küçük 
çocuklar ve büyük 
çocukların bir arada 
olduğunu ifade eden 
Güler, "Bu tür yer
lerde sigara içiliyor. 
Ev ödevi yapma 
bahanesiyle şiddeti 
çağırıştıran 
yayınların takip 
edildiğini öğrendik. 
Çocuklar buralarda 
uzun süre kalmalann- 
dan dolayı harçlık
larının çoğunu 
bırakıyorlar ve harçlık 
bulmak için değişik 
yollar arıyorlar. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, ilçe 
belediyeleri ile birlikte 
bilgisayar uzmanlany- 
la birlikte bu internet 
kafelerin denetimlerini 
sıkılaştıracak" açıkla
masında bulundu.
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Sınır kapılarından giriş -çıkışta
sağlık kontrolü yapılacak

Dünya Sağlık 
Örgütü'nce riskli ülke 
ilan edilen ülkelerden 
gelen yolcular sağlık 
kontrolünden geçi 
rilecek, bulaşıcı ve 
salgın hastalık 
taşıdığı tespit edilen
ler geldikleri ülkelere 
geri gönderilecek. 
"Kara sınır kapıların
dan yapılan giriş ve 
çıkışlar" konulu 
genelge, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın imzasıyla 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Genelgede, Türkiye , 
ile sınır komşuları 
arasında kara sınır 
kapılarından yapılan 
giriş ve çıkış işlem
lerindeki bürokrasi 
ve kırtasiyeciliğin 
azaltılması, giriş ye 
çıkışların güvenli, 
hızlı ve

W kupası yarı finali eşleşmesi
Fortis Türkiye 
Kupası'nda yarı 
final kuraları çekildi. 
Kuraya tur atlayan 
F.Bahçe, BJK, 
Gaziantep ve 
Denizlispor takımları 
katıldı. Kura çekimi 
sonunda şu 
eşleşmeler oluştu: 
Fortis Türkiye 
Kupası'nda yarı final 
maçlarının kura çeki
mi, Mövenpick 
Otel'de yapıldı. 
Kuraya rakiplerini 
eleyen F.Bahçe, 
Beşiktaş, Gaziantep 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

~Te7 : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

kolay bir şekilde 
gerçekleştirilmesi 
amacıyla bazı tedbir
lerin alınmasının 
uygun görüldüğü 
belirtildi.
Genelgeye göre, ihra
cat ve ithalata ilişkin 
gümrük işlemlerini 
kolaylaştırmak ve 
kara sınır kapılarında 
yaşanan yoğunluk ve 
gecikmeleri önlemek 
amacıyla bir dizi ted
bir alınacak. Kara 
sınır kapılarında 
sağlık hizmetlerine 
ilişkin önlemlerin de 
yer aldığı genelgede, 
Türkiye'nin bulaşıcı 
ve salgın hastalıklar
dan korunması 
amacıyla kara sınır 
kapılarında verilecek 
sağlık hizmetlerinin 
usul ve esasları da 
belirlendi. Buna göre, 
Dünya Sağlık Örgütü 

ve Denizlispor 
takımları katıldı. 
EŞLEŞMELER 
Fortis Türkiye 
Kupası'nda yarı 
final kuraları: 
Gaziantepşpor- 
Beşiktaş (İlk maç 
Gaziantep'te) 
Denizlispor- 
Fenerbahçe 
(İlk maç Denizli'de) 
Fenerbahçe ve 
Beşiktaş ilk maçlarını 
deplasmanda 5 
Nisan'da oynayacak. 
Yarı final karşılaş
maları 5 ve 19 Nisan

tarafından riskli ülke 
ilan edilen ülkeler 
dışındaki yerlerden 
gelen yolculara yöne
lik sağlık kontrolü 
yapılmaması esas 
olacak. Riskli ülkeler
den gelen yolcular 
ise sağlık kontrolün
den geçirilecek, 
bulaşıcı ve salgın 
hastalık taşıdığı 
tespit edilenler 
geldikleri ülkelere 
geri gönderilecek. 
Acil ve koruyucu 

tarihlerinde çift maçh 
eleminasyon sistem
ine göre oynanacak. * 
Fortis Türkiye 
Kupası'nda final maçı^ 
3 Mayıs tarihinde . 
oynanacak. 
Final müsabakasının 
hangi sahada 
oynanacağı daha 
sonra açıklanacak. 
YARI FİNALE NASIL 
GELDİLER?
Fenerbahçe çeyrek 
finalde karşılaştığı 
ezeli rakibi 
Galatasaray'ı 2-1 ve 
2-3'lük skorlarla kupa 
dışına itti. Kendi 
sahasındaki maçı 
2-1 kazanan sarı 
laciverttiler, Ali Sami 
Yen stadındaki 
rövanşta 3-2 
yenilmelerine karşın

sağlık hizmetleri, 
valilikler tarafından 
görevlendirilecek 
sağlık birimleri 
tarafından 
yürütülecek.
Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel 
Müdürlüğü'nün kara 
sınır kapılarında 
bulunan birimleri 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından
1 Temmuz 2006'ya 
kadar tasfiye 
edilecek.

deplasmangolü 
kuralıyla turu f 
geçen taraf oldu. 
Yarı finalin diğer ismi 
Beşiktaş ise çeyrek 

^finjalde Kayserispor'u 
elemeyi başardı. 
İstanbul’daki ilk 

kazanan 
siyan beyazlı ekip, 
deplasmanda 1-0 
kaybetmesine karşın 
yarı finale çıkan 
takım oldu.
Gaziantepspor, 
Malatya ile deplas
manda oynadığı ilk 
maçı 1-0 kazanmıştı, 
dün evinde oynadığı 
maçı ise 2-0 alarak 
yarı finale yükseldi. 
Denizlispor da 
Samsunspor eleyerek 
adını yarı finale 
yazdırdı.

Deniz seviyesi 
6 metre 

yükselecek
Kutuplardaki buzul 
ların hızla erimesi 
sonucu deniz 
seviyesinin 2100'e 
kadar 6 metre yükse
leceği bildirildi.
Bilim adamları, kutu
plardaki buzulların 
beklenenden de hızlı 
eridiğini belirterek 
deniz seviyesinin 
2100'e kadar 6 metre 
yükselebileceği 
uyarısında bulundu. 
Son yapılan araştır
ma sonuçlarına 
göre, bilim adamları 
içinde bulunduğu
muz yüzyılın sonuna 
kadar sıcaklık değer
lerinin en az 4 dere 
ce yükseleceğini 
açıkladı. Bilim 
adamları 129 bin yıl 
önce de deniz 
seviyesinin yük
seldiğini hatırlattı. 
Arizona Üniversitesi 
ve Colorado Ulusal 
Atmosfer Araştırma 
Merkezi'nden bilim 
adamları bilgisayar 
modellerini kulla
narak gelecekteki 
iklim değişiklikleri ile 
ilgili hesap ve 
tahmin yaptılar.
Araştırmalarında 
fosillerden, buz 
tabakalarından ve 
tortulardan yarar
lanan uzmanlar, 
Grönland ve 
Antartika'da eriyen 

SATILIK ARAZİ

Serbest Bölge Karşısı Kömür 
Depoları Arkası 36 bin m2 

arazi sahibinden SATILIKTIR
TEL: (0,532) 412 20 52

TEL: 51310 70

buz tabakaları ile 
129 bin yıl.önceki 
erimeler arasında 
benzerlikler tespit 
edildiğini açıkladılar. 
Bundan yola çıkan 
bilim adamları 
yüzyılın sonunda 
deniz seviyesinin 
6 metre kadar 
yükselebileceğini 
hesapladılar. 
Colorado Ulusal 
Atmosfer Araştırma 
Merkezi'nden Bette 
Otto-Bliesner, 
"Araştırmamız 
kutupla ilgili 
olsa da çıkardığımız 
sonuç küreseldir. 
O dönemde önce 
buz tabakaları 
eridi, sonra deniz 
seviyesi yükseldi. 
Buzların erimesi 
için de bugünkü 
kadar sıcaklığa 
ihtiyaç yoktu" 
dedi.
Arizona 
Üniversitesi'nden 
Jonathan Overpeck 
ise, "Sera gazlarının 
miktarını önümüzde
ki 10 yıl içinde 
düşürmek için ciddi 
tedbirler almamız 
gerek. Eğer bunun 
için bir şeyler 
yapamazsak bu 
demektir ki gelecek
te deniz seviyesi 4 ,
ila 6 metre yüksele- j 
çektir" dedi.



25 Mart 2006 Cumartesi

Çocuklar büyümek istemiyor
Anne babaların aşırı 

' hoşgörülü olması, 
gençlerin sorumluluk 
almalarını engelliyor ■ 
Çocuklara, yenilme, 
acı çekme ve yalnız 
kalma hakkı verilmesi
ni söyleyen uzmanlar, 
model olunması 
gerektiğini belirtiyor. 
Uzmanlar, anne- 
babalara övgüyü yerli 
yersiz kullanma
malarını önerirken 
"Kişiliğini değil 
çabasını, emeğini 
övün" diyor.
Anne babaların aşırı 
hoşgörü ve koruyucu 
tutumları çocuk ve 
gençlerin sorumluluk 
almalarını ve birer 

. yetişkin gibi davran
malarını engelliyor. 
Uzmanlara göre, 
yaşam karşısında 
mücadele etmeyi 
öğrenemeyen çocuk
lar, başta beslenme 
olmak üzere çeşitli 
sağlık sorunları 
yaşıyorlar.
Psikolog Dr. Nevin 
Dölek ailenin tutumu 
nedeniyle çocukların 

• büyümek ve mücade 
etmekten kaçındığını 
belirterek "Çocuklar 
ve gençler büyümek 
istemeyen, kendi 
yaşamını idare etmek 
yerine sorumluluklar
dan kaçıyor, çabala

Hüseyin KAYA

Acı Vatan Almaya’dan Göçmenlik Hikayeleri

BÖLÜM: 10
Akşam, Alman kahve
sine gitmeyi planladık. 
Himmet pek gönüllü 
değildi. "Dinime zarar 
vermemesi için bana 
rakı, şarap içirmezs
eniz, bir de Alaman 
garılarının bana 
tebelleş olmasını da 
önlerseniz geliviriyin 
sizinle" dedi.
Almanların (Gasthaus) 
yani misafirevi 
anlamına gelen yerine 
gittik. Bizim esas 
sorunumuz, 
Almanların dilini 
bilmediğimiz gibi, örf 
ve adetlerinden de 
haberimiz yoktu. 
Çekinerek kapıdan 
içeri girdik. Himmet 
dinine zarar gelmeme
si için habire selavat 
getiriyordu. İçerdeki 
Almanların meraklı 
bakışları arasında 
karanlık bir dip köş
eye oturduk.
Biraz sonra bulun
duğumuz yerin ışıkları 

mak yerine kolay bir 
yaşantıyı tercih 
ediyor" dedi. Anne 
babaların aşırı 
hoşgörülü olması ve 
çocuğun her iste
diğinin hemen 
yapıldığında, çocuğun 
istediğini elde etmeye 
çalışma ve tekrar elde 
etmeye çalışma gibi 
yeteneklerinin 
gelişmediğini kayde
den Dr. Dölek, bu 
durumda çocuğun 
sıkıntıya toleransının 
düşük olduğunu, 
çocuğun alacağı 
verimi anne-babanın 
engellediğini söyledi. 
SUÇLULUK 
DUYGUSU...
Di*. Dölek, çocuklara 
zaman ayırmak gerek
tiğini vurgulayarak 
şöyle devam etti: 
"Anne ve babamızın 
bize ayırdığı kadar 
zamanı, çocuklarımıza 
ayıramıyoruz. Suçluluk 
duyup onlar adına her 
şeyi yapayım diyebili 
yoruz. Ya da çocuk 
günlük bitirmemiz 
gereken işlerden biri 
gibi görülüyor. 
Çocuğun hem bizden 
kopması hem de haya
ta atılabilmesi için 
gerekli olan en önemli 
şey 'kendine saygı', 
bunun için de benlik 
algısı önemli. Anne ve 

yakıldı. Garson bayan 
masamıza geldi.
Elimin baş, işaret ve 
orta parmaklarını 
göstererek "kahve" 
dedim.Biraz sonra 
garson bayan, 
kocaman üç fincan 
kahveyi masamıza 
bıraktı. Ve ilk 
gördüğümüz bu 
fincanların büyük
lüğüne şaşırdık. 
Himmet, "Len 
Üssüyün, sen bu 
gavurcayı nirde bel- 
leyivirdin? Memet, 
gördün mü herifçioğlu 
bir tek kelamınan 
gayfeleri ısmarlayıvir- 
di. Bundan songra dil
bazımız şendin," dedi 
ve o andan itibaren
bana özel bir saygı 
beslemeye başladı. 
Himmet saflığına biraz 
saftı ama, durduk 
yerde önemli bir de 
kelam etti ve, "Len 
Üssüyün, bu kafirler 
gayfeyi ne tevir 
içivirirler? Len Memet 
bunlara garşın

babalardan aldığımız 
mesajlar, benlik algısı 
açısından çok önemli. 
" Dr. Dölek, anne 
babalara çocuklarının 
sorumluluk almaları 
konusunda başta 
sevgi ve anlayışın 
olması gerektiğini dile 
getirerek şu önerilerde 
bulundu: "Onların ayrı 
bir ruh olduğunu fark 
edin. Bunu hisset
tiğiniz anda onlara 
saygı duymaya.başlıy
orsunuz. Ona inanın. 
Övgüyü, bol kullanın. 
Ama olur olmaz, yerli 
yersiz değil. Kişiliğini 
değil çabasını, emeği
ni övün. Ania gerçekçi 
övgüler. Ona, yenilme, 
acı çekme, yalnız 
kalma hakkı verin. 
Model olun. Yaşama 
karşı tutkulu, heyecan
lı olursanız o da öyle 
olacaktır. Karşısında 
iyi model olsun." 

mahçup oluvirmeye- 
lim," demesi üzerine, 
Yaşar Kemal'in ,İnce 
Memet' romanını 
hatırladım ve anlat
maya başladım. 
Romanın bir yerinde, 
ağanın küçük oğlu 
köye geliyor. Köylüler, 
"Ağamızın oğludur," 
diyerek oğlana kahve 
ikram pişiriyorlar. 
Velet, kahveyi 
höpürdeterek içerken 
köylüler, oğlanın 
kahve içişine hayran 
oluyorlar ve, "Ağa 
oğlu olduğu nasıl da 
belli," diyorlar. 
Öyleyse, bizde 
kahvemizi höpürde
terek içelim dedi » 
Himmet. Elimi fin
canın kulpuna uzatın
ca, Mehmet'le 
Himmet'te otomatize 
olmuşlar gibi fincanın 
kulbuna sarıldılar. 
Fincanları kaldırıp 
dudaklarımıza 
değdirdik ve esaslı bir 
höpürdetmeyle ilk 
yudumu aldık.
Almanların bir bölümü 

SAĞLIK SORUNLARI 
Uzman psikolog 
Alânur Özalp, 
aşırı hoşgörü 
ortamında, 
sorumluluk verilmeyen 
Çocukların yaşam 
karşısında güçsüz 
kaldıklarını ifade 
ederek özetle şu 
görüşlere yer verdi: 
"Çocuklar başta 
yeme bozukluğu 
olmak üzere, birçok 
sağlık problemi 
yaşıyorlar.
Akranlarına göre 
kıyaslandığında hayat
la mücade etme 
konusunda da 
etersiz kalıyorlar.
Çocuklarını her 
türlü kötülükten 
korumayı amaçlayan 
aileler, çocukların 
yaşam karşısında 
güçlü olmalarını 
engelliyorlar." 

dönüp bize baktı. 
Bizde onlara baktık. 
Himmet çok mutluydu 
ve, "Eferin len 
Üssüyün, gayfemizi 
ağanın oğlu gibi 
içince, Alamanlar 
hayran galip, topu bir
den dönüp bize 
bakıvirdiler;" dedi. 
İkinci yudumu alırken, 
höpürdetmeyi galiba 
iyice abartmış ola
cağız ki, Almanların 
birkaçı başlarını sağa 
sola sallayarak, bize 
bakıp "hey, heyy!" 
diye bir nara attılar. • 
Biz Almanların bu 
seslenişine de bir 
anlam veremedik.
Alman kadınlar da bizi 
işaret edip, kendi 
aralarında birşeyler 
konuşarak, kahka
halarla güldüler. 
Himmet, "Alamanlar, 
gayfe içişimizi tasdik 
ve tebrik edip. Alaman 
gardan bilem gülüp 
keyiflendirdiler," dedi. 
Almanların tavrı 
tuhafıma gitmişti. 
"Arkadaşlar, kahvem
izin üçüncü yudu
munu sessiz içelim ve 
Almanların reaksi 
yonunu görelim,"

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN jl 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ : 

KOŞULLAR ALTINDA CANLARINI j 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN
TSK ELELE VAKFI I

OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505TL 
Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36

web: www.elele.org.tr

Dil ve töre bilmemenin zorluklarını 
bolca yaşadık, biz ilk kuşak.

Sayfa 10 t

dedim.
Mehmet kadınlı 

erkekli grubu, 
Himmet'te ayrı 
masadaki erkekleri 
dikizleme görevini 
üstlendi.
Kahvemizin üçüncü 
yudumunu sessizce 
alınca, Himmet, 
"Alaman 
herifleriyle 
gayfe içişimizle 
ilgili herheng* bir 
hareket 
görüvirmedim. 
"Len Türkler, 
gayfeyi makamıynan 
höpürdeterek 
içişinize hayran 

oluvirdiydik. 
Gözelce başlayıp, 
sonunu berbat 
idivirdiniz.
Yere batasıca gırık 
dölleri, biz de siz , J 
Türkleri gayfe tiryakisi 
zannediviriyorduk. 
Meğersem sizde 
gayfe 
acemisiymişinizl" 1 
demeye getirdiriyor
lar ellehem. Hem 
dinimizi, hem de 
memleketimizi 
möhkemce temsil । 
edivirmedik," 
diye üzüldü durdu J 
Himmet...
(Devam edecek) a

http://www.elele.org.tr
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Verem hortladı
Dünya’da her yıl 8 milyon kişiye verem 

mikrobunun bulaştığı ve 2 milyon kişinin 
bu hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi. 
Fürkiye'de ise 25 bin kişinin verem hastalığı 

yüzünden tedavi gördüğü açıklandı.

Baba sevgisi ilaç gibi

I Mart Dünya 
Iberküloz Günü 
ırçevesinde düzenle- 
m toplantıda 
»nuşan Türk Toraks 
emeği Marmara 
jbe Başkanı Prof, 
r. Mehmet Karadağ, 

hastalığının 
tedavisinin çok kolay
laştığını, ancak düzen
li ve sürekli tedavi 
gerektirdiğini söyledi. 
Prof. Dr. Karadağ, 
dünyada her yıl 8 
milyon kişiye 
hastalığın bulaştığını 
ve 2 milyon kişinin bu 
yüzden hayatını kay
bettiğini ifade etti. 
Türkiye'de 25 bin 
kişinin verem tedavisi 
gördüğünü, hastalığın 
son 15 yıl içerisinde 
yeniden tehdit oluş
turduğunu ve dünya
da her ülkenin bu 
hastalık üzerine tedbir 
aldığını söyleyen 
Karadağ, Dünya 
Sağlık Örgütü'nün 
hastalığın kontrolü 
için 'Doğrudan

Gözetimli Tedavi 
Stratejisi' (DOTS) adı 
verilen tedbirlerini, 
gelişmiş ülkelerin 
uyguladığını ve 
başarılı sonuçlar 
aldığını dile getirdi. 
Dünyada DOTS uygu
lamalarını her ülkenin 
ciddi şekilde uygula
maya başladığına 
işaret eden Karadağ, 
"Bu konuda maalesef 
ülkemizde cılız çalış
malar yapılmakta. 
Veremin kontrolü 
için ülkemizde Sağlık 
Bakan.lığı'mn 
bütçesinden yapılan 
maddi anlamda bazı 
çalışmalar yeteri 
kadar başarı sağla
mamıştır. Ülkemizde 
çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır. Ankara 
ve İstanbul'daki 
merkezlerde son 
derece güvenli ve titiz 
tedavi uygulanmakta. 
9 aylık tedavi süresi 
sonunda hastayı 
tamamen sağlıklı hale 
getirebiliyoruz. Bunun 
için sürekli ve düzenli 

şekilde ilaç kullanımı 
ve tedavi şekli gerek
mektedir" dedi.
Bursa İl Sağlık Müdür 
Vekili Serhat Yamalı 
ise, Bursa'nın bir 
Avrupa şehri özel
liğine sahip olduğunu 
belirterek, artan nüfus 
ve alınan göç 
nedeniyle hastalık 
görülme riskinin 
arttığını vurguladı. 
Bursa'da 2004 yılında 
753, 2005 yılında ise 
821 kişide verem 
görüldüğünü kayde
den Yamalı, "Geçen 
sene evlilik merkez
imizde 27 bin kişiyi 
sağlık taramasından 
geçirdik. 2005 yılında 
yüzde 94.6'hk bir 
aşılama oranı 
yakaladık. Hastalığın 
tespiti için daha 
gayretli çalışacağız. 
Türkiye'de il olarak 
yeni bir uygulama 
başlattık. Bursa 
Verem Savaş Derneği 
ile birlikte İl Sağlık 
Müdürlüğü olarak 
dirençli hastaların,

Ankara ve İstanbul'da
ki merkezlere nakil 
için tam donanımlı, 
hastanın kimseyle 
temas etmediği, ultra- 
viole ışınlarla kaplı 5 
adet ambulans tahsis 
ettik. Bursa'da sadece 
10 tane verem savaş 
dispanseri var. Bu 
sayıyı daha da arttır
mak ve yapılacak 
çalışmalarla ilgili 
■olarak işbirliğine 
hazırız" diye konuştu. 
Bursa Verem Savaş 
Derneği Başkanı 
Nejdet Erecen ise, 
derneğin sosyal bir 
dernek olduğunu ve 
devletin uzanamadığı 
ve zorlandığı her alan
da hastaların yanında 
olduklarım açıkladı. 
Erecen, hastanın her 
türlü maddi ve manevi 
ihtiyaçlarını 
karşıladıklarını belirtti. 
Erecen, kendilerine 
yer tahsis edildiğinde, 
Yıldırım İlçesi'ne de 
bir verem savaş dis
panseri yapabilecek
lerini sözlerine ekledi.

Psikolojik Danışmanı 
Murat Günaydın, 
baba sevgisinin ilaç 
gibi olduğunu, 
çocukların bedensel, 
sosyal, psikolojik, 
zihinsel ve duygusal 
gelişimine büyük 
katkısının bulun
duğunu söyledi. 
Sosyo-kültürel 
açıdan babaya 
"Çekinilen Adam" 
rolünün biçildiğini ve 
"Baban eve gelince 
sen görürsün" 
uyarısını duymayan 
çocuğun olmadığını 
kaydeden Günaydın, 
çocukların bu 
uyarılarla terbiye 
edilmemesi gerek
tiğine işaret etti.
Günaydın, "Çekinilen 
Adam" rolünü 
oynayıp oynamaya
cağı kendisine sorul
mayan babanın bu 
rolü reddetmesi ve 
Çocuğuna sevgi 
göstermesi gerektiği
ni vurguladı. Çocuğu
na yakın olmak 
isteyen babanın 
onlara sevdiğini 
söylemesi, ihtiyacı 

olduğunda yanların
da olması ve ilgilerini 
esirgememesi gerek
tiğini dile getiren 
Günaydın, "Olmasını 
istediğimiz, çocuk
larımızla olan ilişki
lerimizde her şeyin 
yolunda gitmesi ve 
baba olmanın zevkini 
doya doya yaşamak
sa bunun olması için 
olmadığımız gibi 
görünmemiz gerek: 
miyor" dedi.
Babayla iletişimi iyi r 
olan çocukların, 
olmayanlara göre 
daha zeki, okulda 
daha başarılı, kendi
lerine daha güvenli, 
daha bağımsız kişilik 
yapışma sahip 
olduğuna da dikkat 
çeken Günaydın, 
"Baba sevgisiyle 
büyüyen çocuklar, 
insanlarla daha iyi 
ilişkiler kurabilen, 
kendi kararlarını 
verebilen, problem . 
çözme becerileri . 
daha iyi olan çocuk
lar ve yetişkinler 
oluyor" diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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
Yeni kapı (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
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HASTANELER
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Mimarlar Odası Gemlik Ulciliği’ıtin 
davetlisi olarak,

Sı, ,1ta h Ijıta
BUGÜN saat 13.oo’de

Milton Aile Gazinosu’nda

konulu bir konferans verecektir. 
Tüm halkımız davetlidir,

Dedikodu yapan akrabaya 27 bıçak darbesi
Bursa'da 2 gün önce 
dedikodu yaptığı 
gerekçesiyle 
halasının oğlu 
tarafından darp 
edildiği öne sürülen 
tekstil işçisi, 
akrabasını 27 
yerinden bıçakla
yarak öldürdü. Zanlı, 
daha sonra polisi 
telefonla arayarak 
teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre 
olay, önceki gece 
saat 21.00 sıralarında 
merkez Osmangazi 
İlçesi Küçükbalıklı 
Mahallesi Şanlı 
Cadde Kağan 
Sokak'ta meydana 
geldi. Tekstil fab
rikasında çalışan 
Tuncay K. (25), 
2 gün önce 
dedikodu yaptığı 
iddiasıyla halasının 
oğlu Haydar Kerecl 
(26) tarafından 
darp edildi.
Aile arasında söz 
taşıma meselesi 
yüzünden yaşanan 
tartışmanın ardından

dün gece mahalleye 
giden Tuncay K, 
halasının oğlu 
Haydar Kerecl İle 
karşılaştı. Kerecl 
dayısının oğluna, 
"Sen daha buralarda 
niye geziniyorsun" 
dedi. Tartışma 
büyüyünce Tuncay 
K, bıçakla halasının 
oğluna saldırdı. 
Boynu, göğsü ve 
vücudunun 27 ayrı 
yerinden bıçaklanan 
Kerecl, ağır yaralı 
olarak kaldırıldığı 
Bursa Devlet 
Hastanesinde 
hayatını kaybetti.

Olaydan kısa 
süre sonra polisi 
arayan Tuncay K, 
Santral Garaj'dakl 
lokantaların 
bulunduğu yerde 
olduğunu belirtip, j 
teslim olacağını 
söyledi. Ağır 
Suçlar Bürosu 
ekipleri, ihbar edilen 
adrese giderek 
zanlıyı suç aletiyle 
birlikte gözaltına 
aldı. Basın mensu* 
plarının sorularını | 
cevapsız bırakan 
Tuncay K'nın bugün 
adliyeye sevk edile
ceği öğrenildi.

TELEKOM’DA DEVRİM!
Mİpl İLETİŞİM ARTIK
ISI DAHA KOLAY

DAHA EKONOMİK |f *0*

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ÖDE
Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde

Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 
üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE! 1

SUPfRÖNLINf
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ * İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0,532 747 01 57)
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Köyler BUSKI’ye devrediliyor
BUSKI Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Muhtarlar Derneği’nde köy muhtarları ile biraraya gelerek, 31 Aralık 2006 tarihine kadar 
köylerde su kullanan kişilerin mutlaka BUSKİ'ye abone kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Çetinavcı, köylerde suyu basan pom
paların kullanılması ile elektrik borcu bulunan köylerin tüm borçlarının BUSKİ tarafından karşılanacağını söyledi. , Haberi sayfa 2'de

Prim alacakları
yeniden yapılandırılıyor
SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarının 
yeniden yapılandırılması için 
başvurular, 3 Nisan 2006 Pazartesi 
günü başlayacak. Borç yapılandırma 
uygulamasından yararlanmak isteyen
lerin, SSK ve Bağ-Kur il müdürlük 
terine başvurmaları gerekiyor.

Haberi sayfa 7’de

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinin davetlisi olarak ilçemize geldi

Deprem Dede aydınlattı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Adım adım..

IMF destekli sıkı para politikaları borç 
batağındaki birçok ülkede başarılı olmadı.

Arjantin ve Brezilya örnekleri bunu gös
terdi.

Ancak, Türkiye’de 57. hükümet döne
minde Kemal Derviş’in ekonominin başına 
getirilmesinden sonra uygulanan prog 
ramlar, hükümetlerin değişmesine karşın, 
disiplin değişmeyince semeresini verdi.

2000’li yıllarda yüzde 70’lerde olan 
enflasyon tek rakamlara indi.

Bu ekonomik başarının sırrı AKP ikti
darındaymış gibi gösteriliyor.

AKP iktidara geldikten sonra IMF poli
tikaları aynen sürdürdü. Bu politikalar dar 
gelirliyi ve köylüyü silip süpürmesine 
karşın, enflasyonda başarılı oldu.

Ekonomilerin başarısı o ülkenin Merkez 
Bankası’nın işini iyi yapmasına da bağlıdır.

AKP iktidarını süresinde Türkiye 
Merkez Bankası’nın başında bulunan 
Serdengeçti görevinden ayrıldı.

Tüm ekonomistler, Serdengeçti’nin 
başarılı olduğunu, değiştirilmemesi gerek
tiğinde birleşirken, iktidar kadrolaşmasını 
sürdürmeye devam ediyor.

Devletin tüm kadroları İslamcı görüşü 
benimsemiş, ince bıyıklılarla dolduruluyor.

Merkez Bankası bunlar için önemliydi.
TÜBİTAK önemliydi..
Üniversiteler ve YÖK önemli.
Ilımlı İslamcılar, amaçlarına ulaşmak 

için adım adım sessiz sessiz ilerliyorlar.
önlerindeki en büyük engel, Türk Silahlı 

Kuvvetleri..
Onu da bir çeşit yıpratmanın yollarını 

adeniyorlar.
Biraz sıkıştıklarında geri adım atıyorlar.
Yani, iki ileri, bir geri!..

İlçemize ikinci kez gelen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Bursa 
ve Gemlik’in birinci derecede deprem kuşağında bulunduğu
na dikkat çekerek, deprem kuşkusunu kafamızdan silip, her 
an deprem olacakmış gibi önlemlerin alınmasını istedi. 
Işıkara, güneş tutulmasıyla depremin ilgisinin bulunmadığını 
da söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin basın toplantısı 
düzenleyerek, partiden istifa eden 42 kişiyi değerlendirdi 

“Milleti ile büyüyen 
partimizi küçültemezler”

AKP'den istifa eden 42 kişi hakkında basın 
toplantısı düzenleyen İlçe Başkanı Enver 
Şahin, kurucu başkan Vedat Emek’i hedef 
alarak, sorular yöneltti. Haberi sayfa 4’de

Devlette karne dönemi başlıyor
Strateji Geliştirme Başkanlıkları ile birlikte 
devlette, "Zayıf ve güçlü yönlerini belirleme, 
yaptıklarını ve yapamadıklarının 
bilançosunu çıkarma" dönemi başlayacak. 
Yeni yapılanma ile birlikte, performans 
dönemi de başlayacak. Haberi sayfa 9’da

Dernekler kan bağışını sevdi
Dernekler platfor
munda alınan karar 
gereği başlatılan 
kan bağışı dün 
de devam etti.
Yöresel derneklerden 
toplam 57 ünite kan 
toplandı. Syf6’da

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

Bir haftada neler oluyor....
En son yazımı pazartesi günü yazdım.
Aradan tam bir hafta geçti..
Bir hafta aslında insan yaşamında çok 

kısa..
Hele yaşayan dünyada okyanusda bir 

damla gibi..
Ama o bir hafta içinde öylesine olaylar 

yaşanıyor ki..
Dünyada dengeleri alt üst edebiliyor..
Sosyal yapıya derinden müdahale ediyor..
Siyasal yaşamı sarsabiliyor..
Barışa son noktayı koyuyor..
Savaşı ateşliyor..
Onun için zaman en değerli hazine..
Har vurup harman savurmamak gerek.
Bir hafta, bir gün, bir saat demeden 

zamanı çok iyi değerlendirmek gerek.
Bakın şu son bir haftada neler oldu..
Bir göz atalım dilerseniz:
Askerlerle siyasal iktidar arasında 

gerginlik yeni bir boyuta taşındı..
ABD Genelkurmay Başkanı Peter Pace, 

"Küresel Terörizm ve Uluslararası İşbirliği" 
sempozyumuna katılmak üzere Türkiye’ye 
geldi..

Yeni atanacak olan Merkez Bankası 
Başkanı’m bahane eden hükümet “türban” 
meselesini yine ülkenin gündemine taşıdı.

AKP’nin başkanı sanayicilerle yaptığı 
toplantıda onları “beceriksizlikle” suçladı..

Kara Kuvvetleri Komutanı Başbakanla 
| resmi konutta" özel bir görüşme yaptı..

Fenerbahçe Galatasaray VTürkiye 
Kupası'ndan eledi.

Ali Sami Yen Stadı coşkulu GalatasaraylI 
izleyicilerin su bombardımanına sahne oldu.

Ülkede insanlar uyumaya ve uyutulmaya 
devam etti..

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire 
Başkanı Sabri Uzun, görevinden alınarak 
Emniyet Genel Müdürlüğü APK Uzmanlığı'na 
getirildi.

Tonlarca ekmek yendi..
Türkiye’de “yaşlılar haftası” kutlandı..
Sigarayla savaşa devam edildi.
Bu arada sigara üreticileri satışlarını ikiye 

belki de üçe katladı..
Afrika’da insanlar açlıktan öldü.
Irak’ta savaş tüm şidetiyle kadın-erkek- 

yaşlı-genç demeden can almayı sürdürdü.
Dünyaca ünlü ve hali hazırda ciddi bir kriz 

yaşayan General Motors’un başına 67 yaşın
da bir yönetici atandı..

CHP'li Milletvekilleri Marmara ve 
çevresinde Balıkçılık sektörünün sorunları, 
beklentileri ve çözüm önerilerini araştırmak 
amacıyla Gemlik'e geldiler.

Yeni ayarlamayla Bursa'da 95 oktan süper 
benzinin litre fiyatı 2.63, 95 oktan kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı 2,66, 98 Oktan kurşunsuz 
benzinin fiyatı da 2.88 YTL'ye yükseldi.larak 
yansıdı.

Edirne'de, sel felaketinden zarar görenleri 
ziyaret etmek, çeşitli açılış ve törenlere katıl
mak üzere bulunan Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan’ın 0018 plakalı makam aracı, 
Kırcasalih Beldesi yakınlarındaki Karaköprü 
mevkiinde şarampole düştü.

Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin 
ev sahipliğini yaptığı ve 16 ülkeden 279 
firma ve temsilciliğinin ürünlerini sergilediği 
Yapı-Yaşam Fuarı ve Uluslararası Kongresi 
açıldı.

Dahası da var.. Ne var ki tümünü buraya 
sığdırmak olanaksız.

Onun için<. Her anın, her saatin, her 
günün, her haftanın, her ayın, her yılın 
değerini bilmek ve özümsemek gerek.

Çünkü zamanı doğru değerlendiren insan 
en akıllı ve toplumuna en yararlı insandır.

Gemlik'in Büyükşehir 
sınırlarına dahil 
edilmesiyle başlayan 
süreç köylerde de 
devam ediyor. 
Muhtarlar 
Derneği’nde köy 
muhtarlarıyla bir 
araya gelen BUSKİ 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı 
Çetinavcı, muhtarlar
dan köylerinde 
bulunan su ve kana 
lizasyon sorunları 
hakkında bilgi aldı. 
Toplantıda ayrıca, 
BUSKİ Emlak İstimlak 
Taşra Daire Başkanı 
Güngör Uğurel, 
Abone İşler Daire 
Başkanı Mehmet 
Azak, AK Parti İlçe 
Başkanı Enver şahin, 
İl Genel Meclis 
Üyeleri Nurettin Avcı 
ve Oktay Kahveci, 
Büyükşehir Belediye 
Meclis üyesi Refik 
Yılmaz, BUSKİ Gemlik 
İşletme Müdürü 
Haşan Türe'de 
hazır bulundular. 
KÖYLÜ ABONE 
OLACAK
31 Aralık 2006 tari
hine kadar köylerde 
su kullanan kişilerin 
mutlaka BUSKİ'ye 
abone kayıtlarını yap
tırmaları gerektiğini 
muhtarlara anlatan 
Genel Müdür 
Çetinavcı, BUSKİ 
Genel Kurulu’nun 
aldığı kararları 
muhtarlara anlattı. 
Alınan karar gereği 
köylerde cazibe ile 
gelen suyu para 
ödemeden 
kullananlar suyun 
metrekübüne
15 Ykr ödeyecekler. 
Köylerde yaşayan
ların su abonelerini

yaptırmalarının 
gerektiğinin altını 
çizen Genel Müdür 
Çetinavcı, bağlanacak 
olan su sayaçlarına 
BUSKİ tarafından 
bedel alınmayacağını 
bildirdi.
BORÇLAR BUSKİ’YE 
DEVREDİLECEK
Köylerde suyu basan 
pompaların kullanıl
ması ile. elektrik 
borcu bulunan köy
lerin tüm borçlarının 
BUSKİ tarafından 
karşılanacağı 
bildirilirken 31 Aralık 
2006'dan sonra tüm 
köylerde yazlıkçı ve 
köylü olarak ayrılan 
ödemelerin tek fiyat 
üzerinden alınacağı 
bildirilirken bu

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26 

fiyatın BUSKİ 
tarafından belir
leneceği öğrenildi. 
GEMLİK’TE 
YATIRIM BÜYÜK 
Gemlik'te suya 
yapılan zam hakkında 
da görüşlerini açık
layan Genel Müdür 
Çetinavcı, 2006 yılın
da Gemlik'ten aldık
ları su parasının 
636 bin YTL olduğunu 
buna karşılık 
BUSKİ'nin 3 yılda 
yapacağı yatırımın 
ise 34 milyon YTL 
olacağını belirterek, 
"Biz Gemlik'in 
gelecekteki su 
sıkıntısına çözüm 
bulmak için yatırım 
yapıyoruz. Nacaklı 
suyu hattı devam

ediyor. Gölet ihis 
yapılacak, bunun < 
yanında Gemlika 
çürüyen altyapım 
yakında çalışnabR 
başlıyoruz.
Vatandaşlarıma | 
ödedikleri suyunt* 
olmadığını bilsiıti 
dedi.
Köy Muhtarları ile 
yaptığı bilgilendi* 
toplantısından | 
memnun ayrıldığı 
ifade eden BUSKİ 
Genel Müdürü I 
İsmail Hakkı j 
Çetinavcı, 
köylerdeki tüm 
su ve kanalizasyon! 
sorunlarının bund-r 
böyle BUSKİ tara* 
dan çözüleceği | 
müjdesini verdi. I

BURSA HAKİMİYETTE 
KENT GAZETELERİNE. 

İLAN ve REKLAM ALINIL 
KÖRFEZ REKLAl
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/BGEW 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı I 
Tel: (0,224) 513 96 83 Fax: 51335y|
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Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinin davetlisi olarak ilçemize geldi

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM

Deprem Dede aydınlattı
İlçemize ikinci kez gelen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Bursa ve 
Gemlik’in birinci derecede deprem kuşağında bulunduğuna 
dikkat çekerek, deprem kuşkusunu kafamızdan silip, her an 
deprem olacakmış gibi önlemlerin alınmasını istedi. Işıkara, 
güneş tutulmasıyla depremin ilgisinin bulunmadığını da söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kandilli Rasathanesi 
eski Müdürü ve 
çocukların Deprem 
Dede olarak bildiği 
Prof. Dr. Ahmet Mete 
Işıkara, Milton 
Gazinosu’nda verdiği 
bilgilerle, izleyenleri 
aydınlattı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un da izlediği 
"Deprem ve birlikte 
yaşamak" konulu 
Konferansa 
vatandaşların ilgisi 
büyük oldu.
Konferans salonunda 
Kaymakam Baygül 
ile Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
karşıladığı Işıkara, 
izleyicilerden 
kendisine kesinlikle 
"Deprem ne zaman 
olacak" gibi soruların 
sorulmamasını istedi. 
Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliği’nin 
daveti üzerine gelen 
Prof. Dr. Işıkara'nın 
vereceği konferans 
süreci hakkında bilgi 
veren Mimarlar Odası 
Temsilcisi Osman 
Turan, konferansın 
bitiminde soruların 
sorulabileceğini 
bildirdi.
EVLERİMİZ 
GÜVENLİ OLMALI 
Depremden 
korunmanın en
büyük yolunun önce 
içinde bulunduğu
muz binaların 
temelden itibaren 
sağlam yapılması 
gerektiğinin altını 
çizen Işıkara, 
izleyenlere sineviz 
yon eşliğinde 
dünyanın 
oluşumundan başla
yarak depremlerin 
nasıl meydana 
geldiğini anlattı. 
Sürekli değişime 
uğrayan dünyamızda 
doğal olaylar denilen 
depremlerin oluş
makta olduğunu 
söyleyen Işıkara, 
dünyada her gün

800 bin civarında 
deprem olduğunu 
ancak insanların 
bunların bir çoğunu 
duymadıklarını 
söyledi.
Depremin şiddetine 
göre yeryüzüne 
verebileceği zarar
ların da gösterildiği 
sinevizyon görüntü
lerinde insanların 
evlerinde yataklarına 
zarar verebilecek 
durumda dolapları 
bırakmamaları 
anlatıldı.
TÜRKİYE 
DEPREM ÜLKESİ 
Yaşadığımız ülkenin 
deprem ülkesi 
olması ile bizlerin 
de buna alışarak 
bilinçli olmamız 
gerektiğini 
savunan Işıkara, 
Gemlik'ten geçen 
fay hattının Bursa ve 
Gemlik'in birinci 
derecede deprem 
alanı olarak 
bilindiğini söyledi. 
Deprem kuşkusunu 
kafamızdan silip,

|T 
■ depremin 
utulmasıyla 
olmadığını

deprem olacak 
diyerek tedbirimizi 
almamız gerektiğini 
söyleyen Işıkara, 
depremin güneş 
tutulmasıyla hiçbir 
ilgisinin bulun
madığının anlattı. 
Aile bireylerinin 
deprem konusunda 
bilinçli olmaları 
ve bunu evde bulu
nanlara öğretmesi 
gerektiğini vurgu
layan Işıkara, 
deprem olacak gibi 
evlerde bulunan 
yangın riski bulunan

aletlerin kontrol 
altında tutulup 
deprem anında 
evlerde nelerin 
yapılması şeklinde 
izleyenlere açıkla
malarda bulundu.
Deprem Dede 
Ahmet Mete Işıkara, 
kendisinin kurduğu 
ve adı AHDER 
olan Afete Hazırlık 
Derneği tarafından 
bastırılan ve depremi 
çocuklara masal 
gibi anlatan kitapçık
lar izleyenlere 
dağıtıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi..
Gemlik Milliyetçi Hareket Partisi İlçe 

başkanlığına yeniden seçilen Sayın Mehmet 
Kayaoğlu, 23 Mart 20.06 günü seçilen yeni 
arkadaşlarını basına tanıtmak için bir "Tanışma 
Kahvaltısı” düzenlemesi bence hem partisi, hem 
de basın mensupları bakımından çok iyi oldu..

Sayın Kayaoğlu’nun takdim ve görüşlerini din
lemek benim adıma yararlı bir çalışma idi.

Kendisini bundan dolayı kutlarım..
Milliyetçi Hareket Partisi’nin kongrelerinin 

çoğunun hareketli geçmesi, parti üyelerinin tam 
kadro bu işe soyunması, önümüzdeki seçim
lerde barajı rahat geçeceklerinin ve kendi tez
leriyle iktidara yürüyeceklerinin inancının teşkilat . 
tarafından algılanmış olması.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçimlere bir 
buçuk yıl kala ilçe kongrelerinde yaşanılan bu 
hareketliliğin, katılım yüksekliliğinin, coşku ve 
heyecanın bana göre önemli bir göstergesi var..

Milliyetçi Hareket Partisi, yükselen bir parti 
durumunda...

Büyük ulusal gazetelerimizin yaptığı anketlere 
baktığınızda partinin diğer partiler gibi kan kay-, 

| betmediği, aksine baraj sınınhı rahat aştığını 
rahatlıkla görüyorsunuz.

Bu partililerin çök çalışıp didinmesi, iktidarın 
alternatifi olarak görülmesi başka partilerin bir 
araya gelerek güçlü gruplar yapamaması değil, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu güç günlerde yük
selen milliyetçi akımların bu partiye doğru yön
lenmesinden kaynaklanıyor...

Bunu bende, bir çok kimse de, içinde bulun
duğum toplumda açık ve net olarak görüyor.

Genç Cumhuriyeti yıkmak isteyen yobaz grup 
lar, öte yanda yıllar sonra bir ayrılıkçılık hevesine 
giren, terör estiren, hadi kurun desen hiçbir şey
leri olmayan, açlıktan nefesleri kokacak, aç ve 
işsiz kalacak bir bölgenin insanları birkaç kişinin 
kaprisleriyle sürüklendikleri bu çıkmazda 
karşılarında bu gün için parti olarak Milliyetçi 
Hareket partisini görüyorlar...

Daha önce ki seçimde kendi partisine bile oy 
kullanmayan, sandığa gitmeyen MHP sempati
zanı.bu yönelmeyi gördü...

Bundan dolayı parti kongreleri hareketlendi.
Gemlik Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatını 

genç, partilerine inanmış kişilerden kurulmuş 
olduğunu görmekliğim ülkem adına sevindirdi 
beni..

Hiç birinin de parasal konularla, ihalelerle, 
devletle ilgili olmadıklarını söylemeleri, Belediye 
çalışmalarını yetersiz görüp, çözümler üretmeleri 
Gemlik adına bir kazanç..

Bizler köşe yazarları, (daha doğrusu ben) 
hiçbir siyasi partiye angaje değilim.

Yaşam sürecinde seçilenlerde değişik partilere 
oyumu kullandım...

Belediye seçimlerinde parti değil, becerikli, bu 
işi iyi yapacak, akçeli işleri olmayan, eşinin dos
tunun, kendi partisinin adamlarının arazilerini 
kıymetlendirme çalışmalarına girmeyen,halkla 
bir olan, sokaklarında yürüyen, başkanların 
seçilmesini istiyorum..

Bunun içinde 72 yaşında ucundan, kenarında 
siyasete girip, yazıiar yazıyorum.

Beğenen beğenir, beğenmez ama inanın ki 
hepsi doğru, hepimizin iyiliği için..

Sayın Milliyetçi Hareket Partililer, bana anlat
tığınız doğrultulardan sapmalar olmadığı sürece 
yanınızdayım.

Allah bizieri utandırmasın...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin basın toplantısı düzenleyerek, partiden istifa eden 42 kişiyi değerlendirdi

“Milleti ile büyüyen partimizi küçültemezler”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
AK Parti’den istifa 
ettikleri açıklanan 
42 kişi hakkında 
basın toplantısı 
düzenleyerek, 
görüşlerini bildiren 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
kurucu başkan 
Vedat Emek'i de 
hedef alarak 
"Ne hanımını, ne de 
çocuklarını bu 
partiye üye olarak 
kazandıramayan 
bir şahıs, 
milleti ile büyüyen 
partimizi 
küçültemez" dedi. 
AK Partiye üye olmak 
ve görev üstlenerek 
partinin amaç ve 
hedeflerini 
benimseyerek 
hayata geçirmek için 
kişilerin gücü ve 
becerisi ölçüsünde 
katkıda bulunacağını 
söyleyen Şahin, 
"AK Partili hiçbir 
görevli, partinin 
amaç ve hedeflerine 
aykırı davranış ve 
çalışmalarda 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN ı . . .
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

1

Yalova’da Termal Barajı’nın 1 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Oask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü | 
Sinorta işlemleri Yapılır.Sigorta İşlemlfri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

Tel:51J2474 Fax: 51410 21

bulunamaz. Partili 
her birey, parti içinde 
çalışmalara katılarak 
siyasal ve toplumsal 
hayatla ilgili bilgi ve 
yeteneklerini 
geliştirme ve 
siyasete aktarma 
hakkına sahiptir" 
diye konuştu.
AK Parti’deki 
görevlendirmelerde 
ve seçimlerde parti içi 
demokrasi ve üyelik 
hukuku kuralları 
gözetilerek liyakat, 
ehliyet ve güvenin 
en başta aranacak 
belirleyici ölçütler 
olarak kabul 
edildiğini söyleyen 
Şahin, üye 
olan herkesin 
bu ilkelere göre . 
davranacağını 
kabul ve taahhüt 
ettiğini söyledi.
TÜZÜK UYGULANIR 
AK Parti’den olacak 
istifaların parti 
tüzüğüne göre 
değerlendirildiğini 
söyleyen Şahin, 
bunların ölüm, istifa 
ve başka partiye 
üye olma şeklinde

gerçekleştiğini 
belirterek üyelikten 
istifaların 
belgelenmiş 
sayılmalarıJçin 
istifanın noter 
aracılığı veya yazılı 
beyan ile bizzat 
partiye yapılması 
gerektiğini ve 
imzanın ilgili kişiye 
ait olmasının şart 
olduğunu bildirdi. 
İstifacılara önderlik 
ettiği ileri sürülen 
eski kurucu başkap 

&

Vedat Emek'e sorular 
yönelten Enver 
Şahin, "Kendisi 
geçmiş dönemlerde 
yöneticilik ve ilçe 
başkanlıkları yapmış 
bir partiye nasıl 
üyelik yapılır, üyelik
ten ayrılma şartlarının 
da parti tüzüğünde 
nasıl olacağını 
bilmesi gerekirdi. 
Bu arkadaşlarımız 
yanlış bir yol 
izleyerek posta yolu 
ile hem kendisinin 
hem de olaylardan 
hiçbir haberi 
olmayan, yanıltıcı 
bilgilerle AK Partiye 
gönül vermiş ak ve 
pak üyelerimizi sahte 
imzalarla AK Parti’de 
sorumluluk vereceğiz 
direktifleri ile imza 
attırmışlar, bunun 
yanı sıra hayatta 
olmayan vefat etmiş 
üyelerimiz ve şehir 
dışında olan 
üyelerimizin haberi 
olmadan yapılan 
çalışmalar bu 
arkadaşlarımızın 
kafasındaki Bizans 
oyunlarından bir 
oyun veya bir 
başkalarının 
oyuncağı olmasından 
kaynaklanmıştır." 
ifadesinde bulundu. 
AK PARTİ 
MİLLETİN 
PARTİSİDİR
Yerel basında 
42 kişinin İlçe 
yönetimi ile İl yöne
timine ve Bursa 
Milletvekillerine karşı 
tepkileri doğrultusun

da istifa ettiklerinin 
açıklanmasını 
değerlendiren Şahin, . 
istifa ettikleri 
açıklanan birçok 
üyelerinin kendilerini 
arayarak gerçekte 
istifa etmediklerini 
açıkladıklarını 
söyledi.
Enver Şahin, "AK 
Partiden istifa gibi 
gösterilseler de 
görüştüğümüz 
üyelerden Vedat 
Emek, Mustafa 
Tezcan, Emrullah 
Kahraman ve Bakırcı 
ailelerinin dışında 
kalan üyelerimiz bizi 
arayarak partilerini 
sevdiklerini ve istifa • 
etmediklerini söyledi 
ter. Vedat Emek tek 
başına üye olduğu 
partimizden yine tek 
başına istifa edebilir.

'Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz j

AK Parti şahısların 
değil, kitlelerin 
değil, aksine AK 
Parti onurlu mil
letimizin partisidir. 
Ne hanımını ne de 
çocuklarını bu 
partiye üye olarak 
kazandıramayan bir 
şahıs, milleti ile 
büyüyen partimizi 
küçültemez." 
şeklinde konuştu. 
Yalan istifa 
senaryolarını yerel 
basın aracılığı ile 
kamu oyuna ve 
AK Partili üyelere .j 
duyurmak zorunlu
luğunu kendilerine 
yaşattığını söyleyen 
Şahin, kurucu ilçe 
başkanlığı yapmış 
bu kişinin daha 
dikkatli davranması 
gerektiğini 
sözlerine ekledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeytinspor Karadenizspor puanları paylaştı: 2-2
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Bursa ikinci amatör 
kümede maçlara start 
verilirken, ilk maçta 
karşı karşıya gelen iki 
Gemlik takımı gergin 
geçen maçta 2-2 
berabere kalarak 
puanları paylaştılar. 
Bu yıl yeni kurulan 
ve ilk kez amatör 
kümede mücadele 
eden Öz Karadeniz 
spor, ile Gemlik'in 
eski takımlarından 
Zeytinspor ile yaptığı 

maçta tatsız 
olaylar yaşandı. 
Bazı seyircilerin orta 
hakeme gösterdikleri 
tepki ile sahaya 
girmek istemelerini 
polis engellerken 
Karadenizspor'dan 
Hakan ile Zeytinspor 
dan Avni maça 
damgasını vuran 
futbolcular oldu. 
Maça iki tarafta 
galibiyet için 
çıkmasına rağmen 
zevkli geçen ilk yarı 
golsüz kapandı.

ikinci yarıya 
hızlı başlayan Öz 
Karadenizspor, 47. 
dakikada Hakan'la 
1-0 öne geçti. Golden 
sonra ataklarını sık
laştıran Zeytinspor, 
55. dakikada penaltı 
kazandı. Penaltıyı 
gole çeviren 
Avni takımını 1-1 
beraberliğe taşıdı. 
Saha dışında yaşanan 
gergin olaylar saha 
içindeki futbolcuları 
da etkiledi, 75. dakika
da Zeytinspor'lu

Aydın kırmızı 
kart görerek takımını 
10 kişi bıraktı.
Rakibinin 10 kişi 
kalmasıyla oyunda 
üstünlük kuran 
Öz Karadenizspor, 
84. dakikada 
kazandığı penaltıyı 
Hakan'la gole çevi 
rince 2-1 öne geçti. 
Maçır bu skorla bite
ceği beklenirken ani 
gelişen Zeytinspor 
atağında günün 
başarılı isimlerinden 
Avni kendisinin ve 

takımının ikinci 
golünü atarak 
maçın 2-2 bitmesini 
sağladı. 
SAHA : • 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Erdinç Dena (7) 
Can Türkbaş (7) 
Erkan İyon (7) 
ÖZ KARADENİZSPOR 
Ersan (6) Talat (5) 
(Selman 6) Gürcan (6) 
Ferit (6) Ferdi (6) 
Enez (7) Musa (6) 
Salih (7) Deniz (6) 
(Mehmet 6) Zeynel (6) 

Hakan (8) 
ZEYTİNSPOR : 
Servet (7) Ömer (7) 
Murat (6) (Tarık 6) 
Sabri (7) Aydın (7) 
Doğan (8) Orhan (8) 
Eren (6) (Bülent 7) 
İbrahim (6) (Gökhan 6) 
Avni (8) Ergün (7) 
GÖLLER :
Dk. 47-84 Pn. Hakan 
(Karadenizspor) 
Dk. 55. Pn. 88. Avni 
(Zeytinspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 75 Aydın 
(Zeytinspor)

ii

Kumla Belediyespor harakiri yaptı: 1-2
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör 
kümede kötü bir 
sezon geçiren 
Kumla Belediyespor, 
dün evinde 
Lalaşahinspor'a 
2-1 yenilerek 
kendini ateşe attı. 
Kazanması 
gereken bir maç 
olmasının stresiyle 

sahaya çıkan 
Kumlaspor, 
15. dakikada 
Cüneyt'le 1-0 
öne geçmesine 
rağmen 32. dakikada 
yediği golle 
devreyi 1-1 kapadı. 
İkinci yarıda 
yakaladığı mutlak 
gollük pozisyonları 
cömertçe 
harcayan

Kumlaspor, 
86. dakikada 
gelişen ani 
kontratakta 
kalesinde ikinci 
golü görünce 
umutları da tükendi. 
Golden sonra 
Fatih'in de kırmızı 
kart görmesiyle 
sahada 10 kişi 
kalan Kumlaspor, 
oynadığı 5 

maçta ancak 
bir puan alarak 
gurubunun dibine, 
yerleşti.
SAHA :
Gemlik-Atatürk 
HAKEMLER:
Mehmet Kara (7) 
Ali Kızılağaç (7) 
Ömer Güney (7) 
KUMLA 
BELEDİYESPOR : 
Hakan (6) Bayram (5)

Tankut (5) (Alpaslan 
5) Fatih (6) Özkan (6) 
Aykut (6) Atahan (5) 
Volkan (7)
Cüneyt (6) (Ali 4) 
Memduh (6) Ufuk (6) 
LALAŞAHİNSPOR : 
Ayçan (6) Fevzi (6) 
Nadir (6) Yusuf (7) 
Volkan (7) Ender (7) 
Samet (7) Cumhur (7) 
(Bahri 7) Oktay (5) 
(Sinan 7) Mehmet (8)

Serdar (6) (Hüseyin 5) 
GOLLER :
Dk. 15 Oktay 
(Kumlaspor) Dk. 32 
Mehmet Dk. 86 Sinan 
(Laİaşahinspor)

DİĞER MAÇLARDA
Emek Belediyesi : 0
Umurspor

İng. Doğanspor : 1
Gemlikspor : 2

İYESPOR
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Dernekler kan bağışını sevdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te oluşturulan 
dernekler platformun* 
da alınan karar 
gereği başlatılan kan 
bağışı kampanyası 
devâm ediyor.

Kars-Ardahan-Iğdır
İlleri Kültür ve 
Dayanışma .
Derneğindeki 
kan bağışı 
kampanyasına 
Elazığlılar, 
SivaslIlar ve

AksaraylIlar 
Derneği üyeleri de 
destek verirken 
toplam 57 ünite 
kan toplandı.
Artvinliler Derneği’nin 
öncülüğünde 
ilk kez başlatılan

kan bağışı ■ 
kampanyası 
Erzurumlular 
Derneği ile devam 
etmişti.
Dün Kızılay Kan 
Merkezi ekiplerinin 
gözetiminde

önce tansiyonları 
ölçülen dernek 
üyelerinin kan 
vermek için 
durumları uygunsa 
kan bağışı alınıyor. 
Gemlik'teki 
yöresel

derneklerin 
kendi aralarında 
başlattıkları 
kan bağışı 
kampanyasına 
önümüzdeki 
günlerde devam 
edileceği bildirildi. [
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H VaillantULB dogalgaz isi san.
HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ana BAYİİ t ........
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✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ 

, ✓ MERKEZİ ISITMA 
> ✓ RADYATÖR 
A ✓ SPLİT KLİMALAR

✓ DOGALGAZSOBASI
✓ TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mail : c__demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c__demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Prim alacakları yeniden yapılandırılıyor
SSK ve Bağ-Kur prim 
alacaklarının yeniden 
yapılandırılması için 
başvurular, 3 Nisan 
2006 Pazartesi günü 
başlayacak. Borç 
yapılandırma uygula
masından yararlan
mak isteyenlerin, SSK 
ve Bağ-Kur il müdür
lüklerine başvurmaları 
gerekiyor.
Uygulama çerçeve 
sinde, Bağ-Kur kap
samında takip edilen 
prim ve sosyal güven
lik destek primi 
borçlarıyla SSK 
kapsamında takip 
edilen kamu ve özel 
sektör işverenleriyle 
büyükşehir belediye 
lerinin sigorta primi, 
sosyal güvenlik 
destek primi, işsizlik 
sigortası primi, idari 
para cezası, sosyal 
yardım zammı 
borçları, topluluk sig
ortası prim borçları, 
isteğe bağlı sigorta 
prim borçları ile 
31 Mart 2005 ve 
öncesinde biten özel 
bina inşaatı ve ihale 
konusu işlerden 
dolayı fark işçilik 
tutarı üzerinden 
hesaplanacak borçlar,

yeniden yapılandırıla- 
bilecek. Bağ-Kur'da 
borç miktarına bakıl
maksızın tüm borçla 
ra, SSK'da ise borç 
aslı 100 bin YTL ve 
altında olanlar için 
asıl borçlarına (her
hangi bir gecikme 
faizi veya cezası 
olmayan miktar) 1998 
sonuna kadar mevcut 
gecikme cezası, 1999 
dan başvuru tarihine 
kadar ise gecik me 
cezası yerine daha 
düşük olan enflasyon 
(TEFE ve ÜFE) oranı 
uygulanacak. SSK'da 
borç aslı 100 bin YTL 
ve üzerinde olanlar 
için ise Maliye Bakanlı 
ğı'nca "çok zor du 
rum" halinin belirlen
mesi için kullanılan 
oranlar esas alınarak, 
borçlu firmanın mali 

durumuna bağlı 
olarak ana para ve 
gecikme zammı topla 
mından oluşan bor
cun yüzde 30'unâ 
kadar terkin yapıla
bilecek. Borç aslı 100 
bin YTL üzerinde 
olduğu halde mali 
durumu "çok zor 
durum" kapsamına 
girmeyen işverenler 
ise taksitlendirme 
imkanından yararlan
abilecek. Borcun yaşı
na ve tutarına göre 
taksit sayısı belirtene 
cek, ancak taksit sayı 
sı en fazla 60 ay ola
cak. Borçlu, borcunu 
12 ayda ödemesi duru 
munda yıllık yüzde 4, 
12'yi aşan ancak 24 
ayı aşmayan sürede 
öderse yıllık yüzde 5, 
24 ayı aşan sürede 
öderse yıllık yüzde 6 

taksidendir me farkı 
ödeyecek. Taksitlen 
dirme süresince bu 
borçlara Hazine borç 
lanma faizleri uygu
lanmayacak.
Borç yapılandırmaya 
başvuranlar, bir tak 
vim yılı içinde 3 defa 
dan fazla taksitlerini 
ödemezse veya bu 
süre içinde ödemesi 
gereken cari ay prim
lerini 3 defadan fazla 
aksatırsa, yeniden 
yapılandırma işlemleri 
iptal edilecek. Bu 
durumdaki borçluların 
aksattığı taksit borç 
lan için Hazine borç 
lanma faizlerine 1 pu 
an eklenerek, gecik- 
mezammı uygulana 
cak. Toplam borç 
larının yüzde 25'ini 
peşin veya dört taksi- 
dini cari ay primleri 
ile birlikte ödeyen 
BağKur'lular için sağ 
hk hizmetlerinden ya 
rarlanma imkanı getir
ilecek. Bağ-Kur'luların 
31 Mart 2005'ten kanu 
nun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar ödenme 
yen prim borçları da 
yeni den yapılandın 
lan borca eklenerek, 
taksitlendirilebilecek.

Türkiye'de 2000 yılın
da yüzde 6.5 olan 
işsizlik oranı, 2001'de 
yüzde 8.5, 2002'de 
yüzde 10.3, 2003'de 
yüzde 10.5'e çıktı. 
2004 ve 2005'teki 
işsizlik oranı 
yüzde 10.3 oldu. 
Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
DYP Hatay Milletvekili 
Mehmet Eraslan'ın 
soru önergesine 
verdiği yazılı 
yanıtta, TÜİK tarafın
dan 2002'de ilk 
yoksulluk çalış
masının, 2006'da ise 
"2004 Yılı Yoksulluk 
Çalışmasının yayın
landığını anımsattı.

Buna göre, 2002'de 
açlık sınırında 
yaşayanların nüfusa 
oranı yüzde 1.35, 
yoksulluk sınırı 
altında yaşanların 
oranı ise yüzde 
26.96 olarak belirlendi. 
2003'te açlık 
sınırında 894 bin 
kişi yaşarken, bu 
kişilerin nüfusa oranı 
yüzde 1.29 oldu. 
Açlık sınırı altında 
yaşayan kişi sayısı 
2004'te 909 bin ve 
nüfusa oranı yüzde 
1.20 olurken, 
yoksulluk sınırı 
altında yaşayan kişi 
,sayısr17 milyon 991 
bin ve nüfusa oranı 
yüzde 25.60 olarak 
tespit edildi.

<3DS MÜHENDİSLİK <©
Dursun FARAŞ

Biz QDS Mühendislik olarak; 4
- Güvenilir
- ficik ve Saydam •
- Hesap verme Yükümlülüğü olan
- Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR YflPIDR OLABİLMEK 

TEMEL İLKEMİZDİR.

■■■ YOĞUŞMALI
DELTA KOMBİ KOMBİ

Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok.
(Çalım Kırtasiye Karşısı) No: 23 Gemlik / BURSA 

Tel: (0.224) 514 78 71 - 514 78 61 Fax: (0.224) 514 70 79
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü 
tarafından abonelerin 
internet üzerinden 
her türlü fatura işlem
lerini yapabilmelerini 
sağlayan “e-buski” 
ve Büyükşehir sınır
larına yeni bağlanan 
yerleşim birimlerinde 
hizmet vermeye 
başlayan “Mobil 
Tahsilat Araçlan”nı 
bir basın toplantısı 
ile tanıttı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, günümüzde 
zamanın etkili kul
lanımının ne kadar 
önemli olduğu 
belirterek. “Ataları 
mızın, ‘Vakit nakittir' 
sözü sanırım 
günümüzde-daha da 
anlam kazandı. Bu 
noktadan çıkışla, 
hem teknolojiyi daha 
iyi kullanmak, hem 
de halkımıza daha 
süratli hizmet vermek

için biz de zaman 
zaman belediyemiz 
birimlerinde bir takım 
düzenlemelere gidi 
yoruz. Bu kapsamda, 
600 bin abonesi olan 
BUSKİ, internet üze 
rinden tahsilat ve mo 
bil araçlarla yerinde 
tahsilat hizmetlerine 
başladı” dedi.
İnternet üzerinden 
ve mobil araçlar ile 
yerinde tahsilat 
hizmetleri başladı 
BUSKİ abonelerinin 
bugüne kadar, 13 tah
silat şubesi, 18 banka 
ve online bağlantısı 
olan PTT şubeleri 
aracılığıyla 
ödemelerini yapa
bildiğini ifade eden 
Başkan Hikmet

Şahin, “Geçtiğimiz 
günlerde ise, internet 
üzerinden (e-tahsilat) 
ve mobil araçlar ile 
yerinde tahsilat 
hizmetleri de 
halkımızın istifade
sine sunuldu. 
Hemşerilerimiz artık 
tahsilat şubelerine 
uğramadan ‘e-tahsi
lat’ sayesinde 
internet üzerinden 
borçlarını kolaylıkla 
görebilir, ödeme 
yapabilir, yapılan 
ödemelere ait de 
kontların çıktısını ala
bilir. Ayrıca, isteyen 
abonelerin mail 
adreslerine veya cep 
telefonlarına da 
ödemelerle ilgili bil
giler gönderiliyor” 

diye konuştu. 
Abonelerin internet 
hizmetinden yararlan
maları için form 
doldurmaları yeter 
BUSKİ abonelerinin 
tüm bu işlemlerden 
ücretsiz yararlanmak 
için www.buski.gov.tr 
adresine girip konuy
la ilgili formu doldur
maları gerektiğini 
belirten Şahin, 
“Belediyemizin sınır
larının genişleme
siyle, sorumluluk 
alanımız 253 
km2’den yaklaşık 
2900 km2’ye 
çıktı. Belediyemizin 
tüm birimleri gibi 
BUSKİ de üzerine 
düşen görevi 
yaparak, yeni böl 
gelerde yatırımlara 
başladı. Süratle, 
BUSKİ Taşra 
Teşkilatları Daire 
Başkanlığı oluşturul
du ve Gemlik ile 
Mudanya başta 
olmak üzere çok 
sayıda bölgede 
yatırımlara 
başlandı” dedi.

Gezici sağlık aracı 
şifa dağıtıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Gezici 
Sağlık Aracı iki yıldır 
BursalIlara şifa dağıt
maya devam ediyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin sağlık 
hizmetlerinden yeter
ince yararlanamayan 
vatandaşlar için oluş-r 
turduğu Gezici Sağlık 
Aracı hizmette 2 yılını 
doldurdu. Bugüne 
kadar yaklaşık 
2 bin 600 kişiye 
şifa dağıtan gezici 
sağlık aracı, 
bu kez Seyitabat 
Mahallesi’nde ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara 
tam teşekküllü sağlık 
hizmeti verdi.
Seyitabat Mahalle 
Muhtara Şeref Dinçer, 
6. kez mahallerine 
gelen gezici sağfık 
aracı görevlilerine 
ve bu hizmetten 
dolayı Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür etti. Muhtar 
Dinçer, mahal
lelerinde maddi duru
mu iyi olmayan 
yaklaşık 120 köy 

sakininin gezici sağlık 
aracından yarar
landığını söyledi. 
Bugüne kadar İnkaya, 
Doburca, Tahtalı, 
Atlas, Gündoğdu, 
Dürdane, 
Hüseyinalan, 
Mürseller, Saitabat, 
Bağlarbaşı, 
Değirmenönü, 
Doğancı ve Gemlik’te 
hizmet veren 
Gezici Sağlık Aracı, 
hizmet verdiği 2 yılı 
içerisinde maddi 
durumu iyi olmayan 
bin 100 hastaya 
ücretsiz ilaç, 
150 hastaya gerekli 
olan iğne tedavisi ve 
kalp rahatsızlığı olan 
22 hastaya da
EKG çekildi. Gezici ' 
sağlık hizmetleri, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
sınırlarının 
genişlemesinin ardına 
dan yeni bağlanan | 
ilçe ve ilk kademe 
belediyelerinde de 
önümüzdeki aydan 
itibaren hizmet 
vermeye başlayacak.

MÜHENDİSLİK LTD ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

DOGALGAZBuderus K0MB/
KAZAN 
KALORİFER TESİSATIC ISISAN > 

- - - - - - - - - - HAVALANDIRMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ smi tesisat taahhüt

YETKİLİBAYİİ

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

http://www.buski.gov.tr
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Devlette karne dönemi başlıyor
Strateji Geliştirme 
Başkanlıkları ile bir
likte devlette, "Zayıf 
ve güçlü yönlerini 
belirleme, yaptıklarını 
ve yapamadıklarının 
bilançosunu çıkarma" 
dönemi başlayacak. 
Kamu Mali Yönetim 
Kanunu'nun en 
önemli uygulama bir
imlerinden olan 
Strateji Geliştirme 
Başkanlıkları, yapılan 
atamalara paralel tek 
tek faaliyete geçiyor. 
Üstlenilen mali 
yükümlülükler 
nedeniyle uygulama
da diğer kamu kuru
luşlarına da örnek 
teşkil edecek olan 
Maliye Bakanlığı 
Strateji Geliştirme 
Başkanlığı da, Bütçe 
ve Mali Kontrol Genel 
Müdür 
Yardımcılarından 
Ahmet Kesik'in 
Başkanlığa atan
masıyla birlikte çalış
maya başladı.
-DEVLET, 
"ÖZELEŞTİRİ" 
YAPACAK- 
Kesik'den alınan bil
giye göre, Strateji 
Başkanlıkları, ilgili 
Bakanlıkların strateji 
yönetimi ve planlama 
işini yürütecekler. Bu

Parayı cüzdana koymadan dikkat!
YTL'nin tedavüle 
girmesiyle sahte para 
basımında adeta 
patlama oldu. 
Kalpazanlar en 
çok 50’ I i k banknot 
basıyor. Madeni para 
da sahtecilerin işine 
yaradı. Sahtecilikte 
birinci il...
Yeni Türk Lirası’nın 
tedavüle girmesi 
kalpazanların yüzünü 
güldürdü.
Kalpazanlık olayları 
yüzde yüz artarken, 
sahtecilerin gözbe
beği 50 YTL’lik ban

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te! : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

birimler, bütçelerin, 
girdiye dayalı olmak 
yerine, sonuçlara, 
kaliteye yönelimi 
konusunda çalışma 
yapacaklar.
Başkanlıklar, 
bünyesinde görev 
yaptıkları kuruluşların 
misyon ve vizyonunu 
belirleyerek, hizmet
lerin yürütülmesini 
olumsuz etkileyen 
unsurların ortadan 
kaldırılmasına dönük 
tedbirleri araştıracak. 
Her kuruluşta orta ve 
uzun vadeli stratejik 
amaç ve hedefleri 
belirleyecek olan 
Başkanlıklar, idareler 
için bir "özeleştiri" 
mekanizması da - 
oluşturacak. Bu 
çerçevede, her 
idarenin zayıf ve 
güçlü yönleri ortaya 
konacak, zayıf yön
lerin güçlendirilme
sine dönük politikalar 
tespit edilecek. 
İdarenin faaliyetleri 
konusunda bilgi ve 
veri toplayacak olan 
Strateji Geliştirme 
Başkanlıkları, üst 
yönetime de bilgi ve 
vergi desteği 
sağlayacak.
-İŞ KONTROLÜ VE 
BILANÇO- 

knotlar ve 
metal 1 YTL’ler 
2005’te yakalanan 
sahte YTL’lerin yüzde 
41 ’ini 50 YTL'ler oluş
turdu. 50 YTL'leri 
yüzde 34’lük oranla 
20 YTL’lik banknotlar, 
yüzde 4,02 ile 10 
YTL’lik banknotlar, 
yüzde 16 ile 1 YTL’lik 
sahte madeni paralar 
takip ediyor.
En değerli para olan 
100 YTL yüzde 2.16 
ile 5’inci sırada yer 
alıyor. Emniyet Genel 
Müdürlüğü,

"Kontrol önemli ama 
ölçemezseniz, kontrol 
de edemezsiniz" 
anlayışı ile görev 
yapacak Başkanlıklar, 
hizmetin kalitesini 
belirleyecek, kay
nakların en etkin ve ■ 
ekonomik kullanıl
ması için de çaba 
sarf edecek.
Bakanlık bütçelerini 
hazırlayacak, aylık 
harcama program
larını tespit edecek 
olan Başkanlıklar, 
bütçe uygulamalarını 
izleyip, kOsin hesabı 
da çıkaracak.
Strateji 
Başkanlıklarının en 
önemli görevlerinden 
birisi de iş kontrol 
sistemini kurmak ola
cak. Sistem için ilk 
model, TÜBİTAK'ın da 
desteğiyle Maliye. 
Bakanhğı'ndâ 
oluşturulacak.
Yeni sistem ile her
hangi bir iş ya da 
işlemin başlamasın
dan, bitişine kadar 
olan aşamalar tek tek 
ortaya konacak. 
İdarenin iş ve işlem
lerine hız kazandıra
cak bu uygulamada, 
evraklarla ilgili 
süreçler bile takip 
edilebilecek. İş ve
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Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Daire 
Başkanlığı’nın hazır
ladığı 2005 Raporu, 1 
Ocak 2005 tarihinde 
YTL’nin tedavüle çık
masıyla sahtecilik 
suçlarında büyük 
artış olduğunu ortaya 
koydu.
MADENİ PARA 
SAHTECİLİĞİ 
Emniyetin raporunda, 
“Hem banknot 
olarak, hem de metal 
olarak tedavüle çıkan 
1 YTL, şimdiye kadar 
pratikte mevcut 
olmayan madeni 
sahte para basımını 
gündeme getirdi. 
Metal 1 YTL’de 
güvenlik unsurunun 
bulunmaması ve 
maliyetinin çok ucuz 
olması, dolayısıyla 
yüksek kazanç elde 

işlemlerle ilgili süreç 
basitleşecek ve 
işlemler hız 
kazanacak.
Başkanlıklar, iş ve 
işlemlere ilişkin kalite 
kriterlerini de ortaya 
koyacak. İş ve 
işlemde vatandaşın 
memnuniyetini ön 
plana alacak ölçütler
le birlikte, işlerin 
kaliteden ödün ver
meden, hızlı 
yürütülmesi temin 
edilecek.
-PERFORMANSLAR 
ORTAYA 
DÖKÜLECEK-
Yeni yapılanma ile 
birlikte, performans 
dönemi de başlaya 
cak. Stratejik amaç 
ve iş kontrolünün 
ardından, performans 
kriterleri belirlenecek. 
Her kurun) ve iş için 
performans 
göstergeleri olacak. 
Stratejik planlama ve 
faaliyet raporları, 
kurumun performan
sını da ortaya döke
cek. Böylece, kamu 
kuruluşlarının, "Ben, 
ne programlamıştım? 
Ne yapacaktım? Ne 
yapabildim? Neyi 
yapamadım?" şeklin
deki karneleri, gözler 
önüne serilecek.

edilmesinin bu suçun 
teşvik edici unsurları 
olduğu, yapılan 
operasyonlardan 
sonra ortaya çık
mıştır" denildi..
İller arasında Aydın 
birinci sırada 
2004 yılında 927 
sahtecilik olayı ve 
bin 688 şüpheli 
hakkında işlem 
yapılırken, 2005 yılın
da olay sayısı 1934 
olarak kayıtlara geçti 
ve 3 bin 317 şüpheli 
hakkında işlem 
yapıldı. Emniyetin 
raporunda 2005 yılın
da en fazla parada 
sahtecilik oiaylarının 
yaşandığı iller sırala
masında, 106 vak'a 
ile Aydın birinci sıra
da yer aldı. Aydın'ı 
102 olayla Adana, 82 
olayla Diyarbakır 
takip etti.

Kayıp yerli 
turistle geri 
getirilecek

Kuş gribi, futbol 
şampiyonası gibi 
nedenlerle turizmde 
yüzde 30’luk bir rez
ervasyon kaybı bek
leniyor. Turizmciler 
cazip kampanyalar 
yaparak yerli turiste 
ucuz tatil imkânı 
sunacak.
Bu yılın ilk 2 ayında 
Türkiye’ye gelen tur
ist sayısı yüzde 7.4 
oranında azaldı.
Ayrıca, dünyayı etk
ileyen ‘Kuş Gribi, 
‘Karikatür Krizi’ ve 
bu yaz Almanya'da 
gerçekleşecek 
Dünya Futbol 
Şampiyonası 
nedeniyle Türk turiz
minde yüzde 30’luk 
bir rezervasyon 
kaybı bekleniyor. 
Bu durumu dikkate 
alan turizmciler 
gözünü yerli tur- ' 
istlere dikti. Yıllardır 
sadece yabancı tur
iste çalışan turizm 
şirketleri bu yıl 
çeşitli kampanyalar 
düzenleyerek yerli 
turist avına çıktı. 
YÜZDE 50 UCUZ 
Türkiye Otelciler 
Federasyonu 
(TÜROFED)’nun iç 
turizm potansiyelini 
artırmak amacıyla 
başlattığı kampa
nyaya Turizm 
Bakanlığı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin yanı sıra 
sektör temsilci

SATILIK ARAZİ

Serbest Bölge Karşısı Kömür 
Depoları Arkası 36 bin m2 

arazi sahibinden SATILIKTIR
TEL: (0.532) 412 79 52

TEL: 51310 79

lerinden de büyük 
destek geliyor. 
Kampanya net
icesinde hazırlanan 
tanı- tim TIR’ları 
Adana, Gaziantep, 
Kayseri, Eskişehir, 
Ankara, Denizli, 
İzmir, Samsun, İzmit, 
Bursa’yı gezerek, 
Antalya, Belek ve 
Marmaris gibi yörel
erdeki tatil ve kon
aklama tesis- leri 
hakkında bilgile; 
verecek. Nisan ve 
mayıs ayları boyun
ca gezecek olan 
TIR'larda yerli turiste 
sunulan 12 aya 
varan taksit imkân
ları, uçak biletlerinde 
yüzde 50 indirim fır
satı, Doğu 
Bölgelerinden tatil 
beldelerine yapılacak 
direkt uçuşlar 
anlatılacak. Ayrıca 
otel ve tesislerde 
hazırlanan eğlence 
imkânları ile de hem 
yerli turistin hem de 
turizmcinin yüzü 
gülecek. Turizm 
Yatırımcıları Derneği 
(TYD) Başkanı Oktay 
Varlıer, son yıllarda 
yıllık ortalama yüzde 
15-20’ye yakın büyü 
me gösteren Türk 
turizminin bu yıl yüz * 
de 30 gibi bir daral
ma yaşayacağını 
bunun da maliyetinin 
2 ile 4 milyar dolar 
arasında olacağını 
söyledi.
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İşsizlik, depresyona yol açıyor
Günümüzde hem 
Türkiye'de hem.de 
diğer ülkelerde en 
büyük sorun işsizlik. 
İnsanları maddi olarak 
sıkıntılı duruma sokan 
işsizlik, psikolojilerini 
de etkiliyor. Bu 
psikolojik etki 
nedeniyle işsiz 
insanlarda stres, 
uykusuzluk, yeme 
bozuklukları ve kaygı 
gibi sorunlarla birlikte 
depresyon ortaya 
çıkıyor. Uzmanlar, 
"İşsizlik büyük bir 
umutsuzluğa, 
çaresizliğe, yalnızlık 
duygusuna yol açıyor" 
uyarısını yapıyor. 
İşsizli^, Türkiye ve 
Avrupa ülkelerinin son 
yıllardaki en önemli 
sorunlarının başında 
geliyor. İnsanların hem 
bireysel hem de aile, 
hayatlarını maddi 
ve manevi olarak, 
etkiliyor. Bir işte çalış
manın insanlar için 
önemli bir noktada 
doyum sağladığını 
belirten uzmanlar,.her 
insanın içinde geçim 
kaygısı bulunduğunu 
ve kaygının 
beraberinde iş sahibi 

' .olma ve çalışma

Çocukları temizlik maddelerinden uzak tutun
Denizli Devlet 
Hastanesi (DDH) 
Başhekimi Opr. Dr. 
Mithat Ekici, çocuk
ların temizlik mad
delerinden uzak tutul
ması ve herhangi bir 
zehirlenme vakasında 
kusturulmaması 
gerektiğini söyledi. 
Kış mevsiminin sona 
ermesi ve sobaların 
kaldırılmasıyla birlik
te, bahar temizlik
lerinin arttığını, buna 
istinaden temizlik 
maddelerinden 
zehirlenmelerin ' 
görülmeye baş
landığını belirten Opr. 
Dr. Mithat Ekici, 
temizlik maddelerinin 
yiyecek, solunum 
veya temas yoluyla 
alınması sonucu 
vücuda zarar vere
bileceğini kaydetti. 
Bu tür zehirlen
melerin yüzde 90'ının 
ev içinde ve 6 yaş 
altı çocuklarda 
görüldüğünü ifade 
eden Ekici, "Temizlik 
maddelerinin içinde 
bulunan etken mad
delerin vereceği 
hasar, asit planlardan 

isteğini doğurduğunu 
kaydediyor.
Psikologlar, geçim 
kaygısının giderilmesi 
ile birlikte kişide 
saygınlık ve özgüven 
oluştuğunu 
söyleyerek, aynı 
zamanda sosyal çevre 
ile iletişim kurmak ve 
itibar görmek 
nedeniyle bir işte 
çalışmanın en temel 
ihtiyaçlar arasında 
yer aldığını anlatıyor. 
Uzmanlar, bir insanın 
işten çıkarılması veya 
işini kaybetmesi duru
munda, yalnızlık 
duygusuna ve 
depresyona sürük
lendiğini belirterek şu 
tespitleri yapıyor: 
"İşsiz kalan bir insan 
için çoğunlukla hay
atın anlamı azalıyor ve 
gelecekle ilgili karam
sarlıklar ortaya çıkıyor. 
Kişinin kendisine 
saygısının temel 
unsurlarından biri olan 
topluma yararlı olma 
duygusunun kalkması 
ile birlikte, kişide 
saygınlığı yitirme 
duygusuna neden 
oluyor. İnsanın kendi
sine özgüveninin yok 
olması işsizleri inti

çok daha ağır 
olmaktadır" dedi. 
Çocukların evde 
meydana gelebilecek 
temizlik maddesinden 
kaynaklanan zehirlen; 
melerden korunması 
için bazı önlemlerin 
alınması gerektiğini 
belirten Başhekim 
Ekici şunları söyledi:. 
"Evinizde kullanmak 
üzere satın.aldığınız 
tüm ev ürünlerinin 
etiketlerini dikkatlice 
okuyun ve mümkün 
olduğunca, zehirli 
madde içermeyen ya 
da en az oranda 
içeren ürünleri tercih 
edin ve bu ürünleri, 
mümkün olduğunca 
mutfaktan uzak, evde 
çocuğunuzun, erişe
meyeceği yerlerde ve 
kilitli dolaplarda 
muhafaza edin. 
Temizlik maddelerini 
mutlaka orijinal kutu
larında muhafaza 
edin. Toksik madde 
içeren ürünleri, bir 
zamanlar yiyecek-içe- 
cek saklamak için 
kullanmış olduğunuz 
kaplara ve kutulara 
koymayın. 

hara' kadar sürükleye
biliyor. Psikolojisi 
bozulan ve 
depresyona giren 
kişide, aşırı derecede 
stres, sinirlilik, endişe, 
uykusuzluk ve yeme 
bozuklukları gibi 
problemler 
görülebiliyor" 
Uzmanlar, Türkiye'de 
işsizlikten dolayı 
psikologa başvurma 
oranının düşük 
olduğunu belirterek, 
"Hatta.çoğu zaman 
yaşadıkları psikolojik 
problemlerin işsizlik
ten kaynaklandığının 
bile farkında değiller. 
Genelde depresif 
belirtilerden (hayatın 
anlamınıyitirmek, 
enerji ve istek azlığı, 
özgüven kaybı), yük-' 
sek derecede stres, 
kaygı ve bunların 
sonucu olarak psiko- 
somatik rahatsızlıklar
dan ve ev içi (ailevi) 
ilişkilerde yaşanan 
sorunlardan şikayetçi 
olarak yardım 
istemektedirler" 
değerlendirmesini 
yapıyor. Aynı zamanda 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün 
verilerine göre işsizlik

Çocuğunuz bunları 
da yenilecek ya da 
içilecek bir şey 
zannedebilir. Çamaşır 
suyu gibi kimyasal 
ürünleri kullanırken 
camları açın ve 
bulunduğunuz ortamı 
havalandırın. Bazı 
bulaşık deterjanları 
amonyak, bir kısmı 
da zayıf asit içerir. 
Bunları çamaşır 
suyuyla karıştırmak 
tehlikeli olabilmekte
dir. Herhangi bir 
temizlik maddesini 
kullanırken ortama 
bir duman veya 
koku yayılırsa hemen 
oradan uzaklaşın ve 
ortamı havalandırın. 
Temizlik yaparken 
çocuğunuzun 
yadınızda bulunma
masına özen gös
terin. Temizlik 
sırasında çocuğunuz 
mecburi olarak sizin
le beraber olmak 
zorunda ise onu 
sürekli takip edin ve 
bir an için bile bu 
malzemelerle yalnız 
bırakmayın.
Çocuğunuz ahlaya
bilecek yaşta ise 

oranının, yüzde 
11.5'ten yüzde 12.3'e 
çıktığını hatırlatan 
uzmanlar, her geçen ‘ 
gün işsizliğe bağlı 
psikolojik sorunlar 
yaşayan insanların 
profesyonel yardıma 
ihtiyaç duyarak başvu
ruda bulunmasının 
kaçınılmaz olduğuna 
işaret ediyor. İnsan
ların bireysel olarak 
etkilendiği kadar 
toplumun da 
işsizlikten etkilendiğini 
söyleyen psikologlar, 
"Artan işsizlik 
insanların gelecek 
güvencesine tehdit 
oluşturduğu için 
kişilerde "gelecek 
endişesi"ni doğuruyor. 
Bu endişe kişilerin 
davranışlarına ve 
duygularına yansıyor" 
diye, konuşuyor. 
Uzmanlar işsizlikle 
birlikte, değer 
yargılarını yitirmiş, 
toplumsal dayanış
manın azaldığı, 
bireysel çıkarların 
artığı, umutsuz, ümit
siz ve kişiler arası 
ilişkileri bozuk bir 
toplum çıktığını ifade 
ediyor.

ŞİİR KÖŞESİ
Zeki Çalar

KELESİN YOKUŞLARI

evde kullanılan temiz
lik maddelerini yeme 
veya içmenin 
tehlikelerini anlatın." 
"TEMİZLİK 
MADDESİNDEN 
ZEHİRLENEN 
ÇOCUK
KUSTURULMAMALI"
Çocuğun zehir i 
içeren bir temizlik 
maddesi.yutması 
durumunda kesinlikle 
kusturulmaması 
gerektiğinin altını , 
çizen Başhekim 
Ekici, "Böyle bir 
durumda öncelikle 
çocuğun yuttuğu 
maddenin bir 
bölümü hala elind'e 
ya dâ yakınındaysa, 
bu maddeyi ondan 
uzaklaştırın.
Ağzında hala 
yuttuğu 
maddenin kalıntıları 
varsa tükürmesini. 
sağlayın. Yuttuğu 
maddenin 
kutusunu ya da 
maddeden bir 
parçayı örnek 
olarak saklayın. 
Bu, içerdiği zehrin 
teşhis edilmesi için 
gerekli olabilir" dedi.

Keleş'in yokuşları, 
Cıvıl cıvıl kuşları. 
Şerife koyun güder, 
Meleşir sırdaşları.

Cami önünde pazar, 
Tahsildar makbuz yazar. 
Topuğa kadar uzar, 
Şerife'nin saçları.

Keleş'in yokuşları, 
Mis kokar ardıçları.
Şerife inek sağar, 
Sızlar parmak uçları.

Ondördünde ay gibi, 
Yolda yürür tay gibi. 
İki gergin yay gibi, 
Şerife'nin kaşları.

Keleş'in yokuşları, 
Yeşil çam ağaçları. 
Şerife kazma sallar, 
Su toplar avuçları.

Şerife'nin tavası, 
Çeyiz almış babası. 
Çalsın kaşık havası, 
Oynar omuz başları.

Keleş'in yokuşları, 
Karlı olur kışları.
Şerife dağ güzeli, 
Sıcaktır bakışları.

Hey ağalarlHey beyler! 
Dağlıktır bizim köyler. 
Şerife türkü söyler, 
Ağlar arkadaşları.
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Eklem kireçlenmesi 65 yaş üstünde yüzde 80
insanların yaşlılık 
dönemlerinde en sık 
rastlanan hastalıklar
dan biri eklem 
kireçlenmesi.
Yaşlanma döneminde 
eklem kıkırdağının 
etkilenmesiyle gelişen 
kireçlenme hem ağrı 
yapıyor hem de insan
larda hareket güçlüğü 
doğuruyor. Hastalığın 
65 yaş üzerinde 
görülme oranı yüzde 
80. Doktorlar, ağrı ve 
şişlikle ortaya çıkan 
rahatsızlığın, fizik 
tedavi yöntemleri ve 
ameliyatlarla kontrol 
altına alınabildiğini 
söylüyor.
Kireçlenme, özellikle 
yaşlılarda en sık 
görülen eklem 
hastalığı. Bu hastalık 
25-34 yaş arasında 
binde 1 oranında 
görülürken, bu oran 
65 yaş ve üzeri insan
larda yüzde 80'e kadar 
çıkıyor. Acıbadem 
Bursa Hastanesi Fizik 
Tedavi ve 
Rehabilitasyon Bölüm 
Sorumlusu Prof. Dr. 
Orhan Özcan, 
hastalığın en çok diz, 
omurga eklemlerinde 
görüldüğünü 
belirterek, "Eklem 
kireçlenmesinin iler
lemesi ile hastanın 
hareketlerini kişisel 
bakım ve temizliğini 
yapamayacak kadar 
kısıtlanıyor ve ağrısı 
geceleri dahi uyku 
uyutmayacak düzeye

ulaşıyor.
Bu nedenle yaşam 
kalitesi de düşüyor" 
dedi. Prof. Dr. Özcan, 
hastalığın oluşum 
sürecim anlatırken, 
"Normalde tüm eklem
lerimizin hareketli 
yüzleri kıkırdak 
dediğimiz bir tabaka 
ile kaplı. Kıkırdak par
lak, pürüzsüz, kaygan 
ve 3-4 mm kalınlığın
da sert bir tabaka. 
Ayrıca eklemin iç 
yüzeyini çevreleyen 
ince bir zardan 
(sinovya) eklemi kay
ganlaştıran eklem 
sıvısı salgılanıyor. 
Kıkırdak ve eklem 
sıvısı eklemin ağrısız 
ve rahat hareket 
etmesini sağlıyor. 
Kıkırdağın doğal 
yapısı romatizma! 
hastalıklar, eklem ilti
habı, kırık, yaşlan
maya bağlı aşınma 
gibi nedenlerle bozu
labiliyor. Sonuçta 
kıkırdak yüzeyi aşınır, 
parlaklığını kaybeder 
ve pürtüklü, girintili 
çıkıntılı bir hal alıyor. 
Kıkırdak çevresindeki 
kemiklerde şekil 

bozuklukları ve sivri 
çıkıntılar oluşmaya 
başlıyor. Eklem zarı 
zarar görüyor ve 
eklem sıvısı yeterli 
ve kaliteli salgılana- 
mayınca eklem 
kapsülü sertleşiyor, 
eklem çevresindeki 
kaslar zayıflıyor. 
Böylelikle eklem 
kireçlenmesi (artroz) 
denen eklemin ağrılı 
ve hareketlerini kısıt
layan hastalığı ortaya 
çıkıyor" diye konuştu. 
"KİREÇLENMEDE 
CERRAHİ MÜDAHELE 
SON TERCİH" 
Son yıllarda gelişen 
tıp teknolojisi bir çok 
hastalığın daha kolay 
atlatılmasını sağladığı 
gibi eklem kireçlen
mesine de faydalı 
çözümler sunuyor. 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi, Ortopedi 
ve Travmatoloji Bölüm 
Sorumlusu Doç. Dr. 
Nadir Şener, artık 
eklem kireçlen
mesinde ağrısız ve 
hareketli bir yaşam 
sürdürülebildiğini 
söyledi. Doç. Dr. 
Şener, kireçlenme 

tedavisine adale 
güçlendirici egzersi
zler, ağrı kesici ve 
kıkırdak geliştirici 
ilaçlar, kilo verme ve 
fizik tedavi ile baş
landığını anlattı. 
Ancak bu tedaviler 
sonuç vermezse 
cerrahi müdahaleye 
başvurulduğunu 
söyleyen Şener, hangi 
yöntemin hangi 
amaçlarla kullanıldığı
na ilişkin bilgiler 
verdi. Buna göre, 
eklem kireçlenmesi 
tedavisinde uygu
lanan egzersizlerin 
amacı eklem çevresi 
kaslarını güçlendi 
rerek, ekleme binen 
yükü azaltmak 
hareket yeteneğini 
artırmak. Kullanılan 
ilaçlar ise kıkırdak ve 
eklemdeki ödemi 
gidermek ve bu yolla 
ağrıyı kesmek hede
fleniyor. Kıkırdağın 
aşınmasını önlemeye 
yönelik ilaçlar olduğu 
gibi sadece eklem 
çevresi şişliği azalta 
mak ve ağrıyı kesm
eye yönelik ilaç 
tedavileri de bulun
makta. Bu ilaçların bir 
kısmı eklem içine 
uygulanıyor. Kilo yer
mekte amaç ekleme 
dolayısıyla eklem 
kıkırdağına binen yük
leri azaltarak hem 
aşınmayı azaltmak 
hem de kıkırdağın 
kendisini tamir.etme- 
sine izin vermek.

Yağlı balıklar kalp
krizini önlemiyor

İngiltere'de yapılan 
bir araştırmanın 
sonuçlarının, yağlı 
balıkların içerdiği 
omega 3 yağ asit
lerinin kalp krizi ve 
kanseri önlediğine 
dair inanışı 
destekleyecek yeterli 
bilimsel verinin 
bulunmadığını ortaya 
koyduğu bildirildi. 
Sonuçları British 
Medical Journal adlı 
tıp dergisinde yayım
lanan kapsamlı 
araştırmaya göre, 
doktorların her hafta 
en az bir kez 
tüketilmesini önerdik
leri sombalığı-uskum- 
ru gibi yağlı balıklar, 
daha önce öne 
sürüldüğü gibi kalp 
ve damar hastalık
larıyla kansere karşı 
kesin bir koruyucu
luk sağlamıyor.
Araştırmacıların bu 
sonuca varabilmek 

için daha önce 
yapılmış 89 araştır
manın sonuçlanıp 
gözden geçirerek, 
yeni bir istatistiki 
sonuç ortaya 
çıkardıkları belirtildi. 
Araştırma sonuçlarını 
ilk sayfasından 
manşet haber olarak 
duyuran Independent 
gazetesi, 
"bu da doğru çıkarsa 
yağlı balıklar da tıp 
dünyasının 'yıkılmış 
inançlar listesinin' 
en üst sırasına yer
leşecek" dedi. 
Sonuçları ihtiyatla 
değerlen diren kalp 
ye damar hastalıkları 
uzmanlarıysa araştır
manın derinleştir
ilmesi, bu süre 
boyunca da halkın 
yağlı balık tüketme 
alışkanlığını daha 
önce olduğu gibi 
sürdürmesini salık 
verdi.

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 .13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513'1353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus 'Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Şicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77.
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜ'P DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
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 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Bursa Kent Müzesi’nde Kahve
6 bin yıllık geleneksel 
Anadolu ve 
Osmanh kültürünün 
oluşumu ve gelişi* 
minde öncü kent 
kimliği taşıyan 
Bursa, Kent 
Müzesi ile yine bir 
ilke imza atıyor. 
Yüzyıllardır konuk
severliğin ve tatlı bir 
rehavetin simgesi 
olan, Türk 
Kültürü’nün 
ayrılmaz parçaların
dan kahvenin tarihini 
merak edenleri 
Bursa Kent 
Müzesi’nde ilginç 
bir sergi bekliyor.

Her zaman gözde bir 
içecek olan 
kahvenin, ilk vatanı 
olan Habeşistan’dan 
OsmanlI'ya girişi 
ve.bugüne kadar 
katettiği yolu 
izlemek isteyenler 
için Kent Müzesi, 
hayli keyifli bir rota 
oluşturacak.
Son düzenlemeleri 
yapılan ve yakında 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Müzesi’nde 
BursalIlarla buluşa
cak olan 
“Bursa'da Kahve ve 
Kahvehane Kültürü”

sergisinde neler 
yok ki...
18’inci yüzyıldan 
kalma kahve kavuru
cuları, en nadide fin
canlar, el yapımı 
mangal ve cezveler, 
kahve soğutucuları, 
ocak, tepsiler, 
nargileler ve kahve
hanelerde kullanılan 
daha pek çok eşya 
yer alıyor. Bursla 
Kent Müzesi 
Müdürü Ahmet 
Erdönmez’in özel 
koleksiyonundan 
oluşan sergide, 
kahve keyfini 
tamamlayan antika 

sigara tablaları, 
enfiye kutuları, pipo
lar, tütün kutuları, 
ibrik, sürahi, 
semaver, kahve ter
azisi ve öğütücüleri 
ile 1930 ve 1950’li 
yıllar arasında 
üretilmiş sigara 
ve kibritler de 
sergilenecek.
Evliya Çelebi’nin 
ünlü seyahat
namesinde anlattığı 
eski Bursa 
kahvehanelerinin de 
mizan sen olarak 
canlandırıl dığı sergi, 
büyük ilgi göreceğe 
benziyor.

Öğrenciler en çok 
mafyayı izliyor

Türk Eğitim-Sen'in 
yaptırdığı "Şiddet ve 
Taciz" anketi, genç
lerin yüzde 21'inin 
"mafya dizilerini" 
izlediğini ortaya 
koydu. İşte yapılan 
araştırmadan çıkan 
çarpıcı sonuçlar 
Türk Eğitim-Sen'in 
yaptırdığı "Şiddet ve 
Taciz" anketi, genç
lerin yüzde 21'inin 
"mafya dizilerini" 
izlediğini ortaya 
koydu. Sendikadan 
yapılan yazılı açıkla
mada, Türkiye 
genelinde 7. ve 8. 
sınıftan 1136 öğrenci 
arasında yaptırılan 
anketin sonuçları 
hakkında bilgi 
verildi.
Açıklamada, "hangi 
tür televizyon 
dizilerini tercih ettik
leri" yönündeki 
soruyu, gençlerin 
yüzde 21'inin mafya, 
19.5'inin komedi 
dizisi olarak yanıt
ladıkları, öğrenci
lerin yüzde 44.8'inin 

aksiyon, macera, ( 
korku, gerilim 
türünde filmleri 
izledikleri belirtildi. 
Bilgisayar oyunları 
salonları ya da 
internet kafelere 
giden öğrenciler 
arasında en çok 
oynanan oyun 
türünün, yüzde 
66.5 ile savaş 
ve dövüş oyunları I 
olduğunu ifade 
edilen açıklamada, 
futbol oyunlarının 
yüzde 12.1, araba ve I 
motor yarışlarının I 
yüzde 9.9 
oranında tercih 
edildiği kaydedildi. 
Öğrenciler 
arasındaki taciz 
oranının, yüzde 92 
olarak belirlendiği 
ifade edilen açıkla
mada, kızların •„ 
"sarkıntılık", 
erkeklerin ise 
kızların kendileriyle 
fazla "yüz göz 
olması"dan 
rahatsızlık 
duydukları bildirildi.

LEKOM’DA DEVRİM!
İLETİŞİM ARTIK 

DAHA KOLAY 
DAHA EKONOMİK

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ÖDE..
Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde

Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 
üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE! J

SUP£RONLIN€
TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ ■ İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)



‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Hekimlere hasta hakları anlatıldı
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Personel Şefi Öztürk Şahin, dün hastane hekimlerini hasta haklarının hukuki boyutu konusunda bilgilendirdi. Şahin, herkesin 
adalet ve hakkaniyet içerisinde, sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik, faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetinden ihti 
yacına uygun olarak faydalanmak hakkına sahip olduğunu, bu hakkın sağlık hizmeti veren kurumlar ve personelin görevi ve yükümlülüğü olduğunu söyledi. Syf 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK Akyürek; ‘Tiyatro iğrenilerek 

kazanılan uylık ııeliılir1

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
28 Mart 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

CHP Gemlik İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek, 27 Mart Dünya Tiyatro 
günü nedeniyle yazılı basın 
açıklamasında, toplumun kendi 
benliğini tanıması ve tanıtması 
yolunda en önemli araçlardan 
birinin tiyatro sanatı olduğunu 
söyledi. Haberi sayfa 6’da

f-^Doğrudan veya sınavla kalfalık Ve ustalık belgesi alma hakkına sahip olanlar başvurabilecek

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Teknoloji
Teknolojiyi kullanma alışkanlığı 

kazandıktan sonra teknolojiden arızalar 
nedeniyle uzak kalmak sıkıntı yaratıyor.

İnternetin keşfinden sonra, iletişimde 
devrim yaşandı.

Her kurum internetten değişik bir şe 
kilde yararlanırken, biz gazeteciler de 
haber iletmede, ajansların haberlerini alma
da büyük kolaylıklar yaşadık.

Uzun yıllar Hürriyet Haber Ajansına, 
Anadolu Ajansı, Milliyet, TRT, Vatan, Bursa 
Hakimiyet, Olay gazetelerinin Gemlik 
muhabirliğini yaptım.

Fotoğraf makinemizle çektiğimiz 
fotoğrafları kendi karanlık odamızda 
yıkardık. Veya Foto Şen Cahit’in kulakları 
çınlasın -bizim çok kahrımızı çekti- karanlık 
odasından giderdik.

Sonra olimpus marka daktilomuzun 
karşısına geçer, haberimi yazar, filmle bir
likte haberi gazeteye ulaştırmak için 
minibüslerle zarfı Bursa’ya yollardık.

Film yıkanması, haberin yazılması ve 
gönderilmesi başlı başına bir işti.

Oysa internetin gazetecilikte kullanıl
ması herşeyi değiştirdi.

Çekilen dijital fotoğraflar bilgisayara 
aktarıldıktan sonra yazılan haberle birlikte 
karşı haber merkezine ulaştırılması birkaç 
saniyelik iş.

Biz ulusal haberleri internet sayfaların
dan alıp gazetemize koyuyoruz.

İnternet hayatı koylaştırdı, zamanı kısalt
tı, kaliteyi arttırdı...

Dün internetler çalışmadı.
Gün boyu boşa çabaladık durduk.
Gazetelere haber yollayamadık.
Gazetenin ulusal ve dış kaynaklı haber

lerinde zorlandık.
Bizi teknojojiye alıştırdıktan sonra 

tenkolojiden mahrum edenlere kızdık.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Ercümen yaptığı açıklamada, 81 ilde 
kapsama alınan Mobilya İskeletçiliği, 
Dizel motorları yakıt pompası ve 
enjektör ayarcılığı, motorlu araçlar 
LPG sistemleri bakım ve onarımlığı ile 
Kantin işletmeciliğinin çıraklık eğitimi 
uygulama kapsamına alındığını söyle
di. Ercümen, ilgili kanun gereğince 
doğrudan veya sınavla kalfalık ve 
ustalık belgesi alma hakkına sahip 
olanların başvuruları 1 Mart 2006 
tarihinden itibaren 3 ay süreyle ilgili 
Gemlik Mesleki Eğitim Merkez Müdür 
lüğünce kabul edileceğini söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 2’de

Rotaract gençler 
liderlik eğitimi aldı

Gemlik Rotaract Kulübü üyeleri, 
Kuşadası Rotary Kulübü’nün düzen
lediği “Rotary Gençlik ve Liderlik 
Eğitimi” konulu seminere katılarak, 
lider olmanin kurallarını öğrendiler.

Haberi sayfa 4’de

Voleybol fırtınasında 
heyecan sürüyor

İlçe Lig Heyetinin organize ettiği ikinci 
küme yıldızlar Voleybol ilçe birinciliğinde 
dün yapılan maçlarda Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu, Atatürk İlköğretim 
Okulu, Özel Aykeht İlköğretim Okulu. 
rakiplerine nefes aldırmadı: Sayfa 5’de

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

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayınlayamı 
yoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz. 
Gemlik KÖRFEZ.

Uludağ İfa itesi'nin 
Kalite Yönetim Sistemi

çalışmaları sürüyor

Dört meslek grubu daha 
çıraklık eğitim kapsamına alındı 

Mobilya İskeletçiliği, Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı, Motorlu 
Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımlığı ile Kantin İşletmeciliği meslek dalı olarak 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındı.

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin 
ISO 9001:2000 Kalite 
Yönetim Sistemine 
sahip olması için 
SigrnaCenter Yönetim 
sistemleri ile gerçek
leştirilen ortaklık 
çerçevesinde eğitim
ler de devam ediyor. 
Tamamlanma 
aşamasına gelen 
eğitimlerin kuruluş 
içi kalite yönetim 
sistemi tetkikçişi 
semineri de yapıldı. 
Koordinatör Yılmaz 
Altaş ve Barış 
uğuz un ortak 
sunumlarıyla 
gerçekleştirilen 

ı eğitim seminerinde, 
ISO 9001:2000 kalite 
yönetim sistemi 
standardına uygun 
olarak kuruluş içinde 
oluşturulmuş olan 
sistemin yeterliğe ve 
uygunluğunun takibi
ni yapacak tetkikler 
uygulamalı 
olarak gösterildi. 
UÜ Rektörü Prof. Dr.

Mustafa Yurtkuran’ın 
da katıldığı semi
nerde tetkikçilerin. 
sahip olması 
gereken özellikler, 
tetkikler yapılırken 
göz önünde bulun
durulması gereken 
noktalar ve tetkikler 
sırasında muhtemel 
karşılaşacak durum
larda Altaş ve Oğuz 
tarafından hem 
film hem de grafik 
gösterimlerle 
anlatıldı.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin 
kât'ııe yuneıım »’ıotv- 
mi kurulması çalış
maları kapsamında 
daha önce Sigma 
Çenter tarafından 
“Kalite Bilinçlendirme 
Semineri”, “Kalite 
Yönetim Sistemi 
Semineri (ISO 
9001:2000),” “Kalite 
Yönetim Sistemi 
Dokümantasyonu 
Semineri” ve 
“Proses Yaklaşımı 
Semineri” yapılmıştı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen yaptığı açık
lamada, 81 ilde kap
sama alınan 4 meslek 
dalında ilgili kanun 
gereğince doğrudan 
veya sınavla kalfalık 
ve ustalık belgesi 
alma hakkına sahip 
olanların başvuruları 
1 Mart 2006 tarihinden 
itibaren 3 ay süreyle 
ilgili Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkez 
Müdürlüğünce 
kabul edileceğini 
söyledi.
Mesleki Eğitim Kurulu 
kararlarına göre müra
caat edeceklerin ilgili 
mesleğin ildeki uygu
lama kapsamına 
alındığı tarih olan 
1 Mart 2006 tarihinde 
18 yaşını doldurmuş 
olmalarının vanı sıra 
kamu ve özel sektöre 
ait iş yerlerinde 
çalışmış olanlar 
kalfalık sınavına 
girme hakkı 
kazanırken 16 yaşını 
doldurmuş olanların 
ise intibak eğitimine 
tabi tutulduktan 
sonra kalfalık sınavı
na girebilecekleri 
duyuruldu.
Kalfalık belgesi 
olanların ise 22 yaşını 
doldurmuş olanlar 

ustalık sınavlarına 
girmek üzere . 
başvuruda 
bulunabilecekler. 
Başvuruların 
Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü’ne yapılacağı ve 
başvuru formunun 
bu merkezlerden 
temin edileceğini k 
duyuran İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in 
açıklamasında 
"Başvurular 1 Mart 
2006 tarihinden 
itibaren 3 ay süreyle 
kabul edilecektir. 
Başvuru ve işlem
lerde yaş, çalışma ve 
işyeri sahibi olmak 
gibi durumların 
hesap ve kabulünde 
mesleğin çıraklık 
eğitimi uygulama 
kapsamına alındığı 
1 Mart 2006 tarihi . 
esâs â//iîâcâk. 
Bu dallarda, 
2005-2006 eğitim 
ve öğretim yılından 
itibaren kademeli 
olarak uygulamaya 
konulan modüler 
eğitim programlarının 
ilgili alana ait haftalık 
ders çizelgesinde 
belirtilen alan ortak 
derslere göre 
eğitim ve öğretime 
başlanılacak.
Meslek Odalarından

alınan belgelerin 
değerlendirmesi İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü Denklik 
işlemlerinden 
sorumlu Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünce 
yapılacak.
Ancak bu durumda 
olanların müracaatları 
isteklerine göre 
Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nce de 

kabul edilecek.
1 Mart 2006 tarihinden 
itibaren işyeri açmaya 
izin veren kurumlann 
3308 sayılı Meslek 
eğitimi kanunu 
gereğince bu meslek
lerde işyeri açmak 
isteyenlerden Ustalık 
belgesi istemek 
zorunda olup belgesi 
olmayanların işyeri 
açmalarına izin ver
memeleri gerekmekte
dir" denildi.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

ita HEKHH
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 3595

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

SAHİBİNDÇN 
SATILIK DRİBC

.Küçük Kumla
8. Durak 85 m2 i 

Yeni Tire Öz Seçkin Sitesi; 
GSM: (0.536) 246 25 2Î j
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Hekim, sağlık personeli ve diğer personele yönelik seminerler devam edecek 
___ M*. _______

Hekimlere hasla haklan anlatıldı
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Personel Şefi Öztürk Şahin, 
dün hastane hekimlerini hasta haklarının hukuki boyutu konusunda bil
gilendirdi. Şahin, herkesin adalet ve hakkaniyet içerisinde, sağlıklı yaşa
manın teşvik edilmesine yönelik, faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmet
leri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetinden ihtiyacına uygun olarak fay
dalanmak hakkına sahip olduğunu, bu hakkın sağlık hizmeti veren 
kurumlar ve personelin görevi ve yükümlülüğü olduğunu söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.ozcanvural.sayfasi.com

Yazı YOR UM

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
görevli Hekimler 
'Hasta haklarının 
hukuki boyutu' 
konusunda 
bilgilendirildiler. 
Hastanenin toplantı 
salonunda yapılan 
ilk bilgilendirme 
toplantısında, 
Hekimleri aydınlatan 
Personel Şefi 
Öztürk Şahin, 
"Sırf insan olmaları 
sebebiyle sağlık 
hizmetinden 
faydalanma 
ihtiyacı bulunan 
fertlerin, Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasası, 
Milletlerarası 
anlaşmalar, kanunlar 
ve diğer mevzuat 
hükümlerine 
göre Teminat 
Altına Alınmış 
Haklan" konularında 
bilgiler verdi. 
Hasta hekim, 
hasta personel 
ve hastalar ile 
personelin ne 
tarz haklarının 
bulunduğu Yargıtay 
kararları hakkında 
çeşitli bilgiler veren 
Şahin, 59 maddeden 
oluşan "Hasta 
Haklarının Hukuki

Boyutu" konusunda 
ikinci toplantısını 
hastane 
personeline yaptı. 
HASTA HAKLARI 
VE PERSONEL 
HAKLARI 
4 ayrı seansta 
verilecek olan 
bilgilerin ilkinde 
hekimlere yönelik 
açıklamalarda 
bulunan Öztürk 
Şahin, "Herkesin 
adalet ve hakkaniyet 
içerisinde, sağlıklı 
yaşamanın teşvik 
edilmesine yönelik, 
faaliyetler ve 
koruyucu sağlık 
hizmetleri de dahil 

oimak üzere, sağiık 
hizmetinden 
ihtiyacına uygun 
olarak faydalanmak 
hakkına sahip 
olduğunu, bu hakkın 
sağlık hizmeti 
veren kurumlar 
ve personelin görevi 
ve yükümlülüğü" 
olduğunu anlattı. 
Hastaların, "Sağlık 
durumu ile ilgili 
bilgi alma, hastaların 
korunması, 
tıbbi müdahalede 
hastanın rızası 
ve diğer 
haklarının yanı sıra 
Personele yönelik 
sorumluluk ve 

hukuki korunma 
yolları, Kamu 
personeli hakkında 
müeyyideler, 
Kamu görevlisi 
olmayan personel 
hakkında 
müeyyideler, 
kurum ve kuruluş 
yetkililerinin 
görevleri ve 
Sağlık hizmetinin 
sunulmasındaki 
ilişkiler ile sağlık 
hizmetinden 
faydalanma hakları" 
gibi daha bir çok 
konuda bilgi veren 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi Personel 
Şefi Öztürk Şahin, 
aynı uygulamanın 
Muammer Ağım 
Sahil Devlet 
Hastanesi’nde de 
yapılacağını 
söyledi.
Gemlik ve 
çevresinde verdiği 
başarılı sağlık 
hizmetini her 
geçen gün ileriye 
taşımak için 
çalışan Gemlik 
Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi'ndeki 
hekim, sağlık 
personeli ve diğer 
personele yönelik 
seminerlerin devam 
edeceği öğrenildi.

Teknoloji bizi eziyor!...
Şöyle bir soluklanın, biraz geçmişi 

düşünürseniz, etrafınızdan daha doğrusu 
içinizden bazı şeylerin kaybolduğunu 
görürsünüz.

Her şeyi makineleştiren, robotlaştıran bu 
teknoloji insanın hislerini, manevi zevkleri
ni, kısaca insanı insan yapan her şeyi alıp 
gidiyor.

Size rahatlıklar, konfor getiriyor, ama 
içinizde ki duyguları da alıp gidiyor... 
Tahmin ederim ki bir nesil sonra insan 
robotlaşacak, metal bir yığın olarak, duy
gusuz, o güzelim manevi duygulardan uzak, 
evren de yaşayan diğer canlılardan fazla 
farkı olmadan yaşayacak..

Digital fotoğraf makinemde ki görün
tülere bakarken, şöyle bir düşündüm, haya 
timiz da fotoğraflar ne kadar değersizleşti..

Artık albümlerde ki aile resimleri, çocuk
larımıza bırakılacak o sıcak yan yana bol 
tebessümlü, sevecen resimler yok artık..

Bilgisayara yüklenen bir çok karışık re 
simler...

Tatilde, arkadaşlarla,eğlencede, onunla 
bununla rast gele, sırasız eşin dostun digi- 
tal makinelerle çektiği daha sonra da size e 
-posta ile yolladığı duygusuz resim kala
balığı...

Yüzlerce fotoğraf karesi...
Bu digital makineler fotoğraf karelerini 

de değersizleştirdi... Eskiden fotoğraf 
makinesi almak, hele iyi bir marka makine 
almak kolay değildi. O zaman ki toplumun 
ekonomik şartları, orta sınıf denen, bilhassa 
memur aileleri ve onların çocukları için 
zordu...

Önce 36’lık veya 24’lük filme para verirdi
niz, sonra da o film kartuşunun bitmesini 
beklerdiniz, sonra da tab ettirmek için 
fotoğrafçıya götürürdünüz..

Baskının boyutlarına ve kaç tane iste
diğinize göre de para verirdiniz.

Düşünün; her kare fotoğraf da bir masraf 
ve bir emek vardı... Bu resimler özenle 
albümlere yerleştirilir, veya evin güzel nok
talarına herkesin görmesi için çerçevelere 
yerleştirilirdi...

Şimdi her çekilen kareden sonra 
“Bakalım nasıl çıkmışız “diye makineye 
bakıyoruz. Beğenmezsek bir daha çek..

Çektiğimiz bir çok resmi siliyoruz, çünkü 
çoğu laf olsun çekiliyor...

Hiç birinde emek, manevi güzellikler 
yok..

Silinmeyenler bilgisayarda yok olup 
gidiyor, en şanslıları CD’ye kayıt ediliyor.

Bir düşünün bilgisayarı aç; CD’yi koy, 
peş peşe çekilmiş yüzlerce kareyi izle, 
monoton, makineleşmiş bir bakış.

Hani evinize kız arkadaşınızı çağırıp, 
“Bak göstereyim” diyeceğiniz bir albümü 
müz bile kalmadı. Yan yana oturup, 
albümün sayfalarını çevirirken kızın eline 
dokunacağınız o güzel anılarınızı gerilerde 
bıraktık.

Bunlar nostalji olup, zaman içinde kay
bolan güzellikler..

Bırak kız arkadaşa göstermeyi, en son 
bir fotoğraf albümünü ne zaman elime 
aldığımı bile hatırlamıyorum..

Artık fotoğraflar albümsüz, çerçevesiz..
Solmuyorlar, kırışmıyorlar, makinelerin 

soğuk derinliklerinde saklanıyor..
Ama daha sevgisiz, duygusuz, boş kare 

ler....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Rotaract gençler liderlik eğitimi al
Seyfettin ŞEKERSÖZ

w MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

Gemlik Rotaract 
Kulübü Başkanı 
Anıl Zana, 
Asbaşkan 
Pelin Aslan ve 
Genel Sekreter 
Yelda Baykız, 
Cuma günü 
katıldıkları 
Kuşadası 
Rotary Kulübü’nüh 
düzenlediği 
"Rotary Gençlik ve 
Liderlik Eğitimi" 
seminerinden 
döndüler.

Genel Sekreter 
Yelda Baykız, 
seminer hakkında 
bilgi verirken 
alınan eğitimin 
kendileri 
için çok faydalı 
olduğunu söyledi. 
Baykız, AKUT 
Başkanı Nasuh 
Mahruki'nin 
yanı sıra Prof. Dr. 
Mustafa Durtnaz ve 
Doç. Dr. Gaye 
Arlacık'ın verdikleri 
çeşitli bilgilerden 
faydalandıklarını 
belirterek, "Hem

kulüp içindeki 
görevimiz, hem de 
mesleklerimiz 
açısından geliştirici 
bir kazanım 
oldu" dedi.
Gemlik Rotaract 
Kulübü Genel 
Sekreteri Yelda 
Baykız, ayrıca 
bu imkanı kendilerine 
gösteren ve destek
lerini esirgemeyen 
Gemlik Rotary 
Kulübüne arkadaşları 
ve Rotaract 
Kulübü adına 
teşekkür etti.

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Yalova’da Termal Barajı’nm 1 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta işlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

Zübeyde Hanım minikleri 
gazetemizi ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
Gemlik Zübeyde Hanım Anaokulu 
çocukları Gazetemizi gezerek 
baskı nasıl yapılır gördüler. 
Anaokulunda bulunan 26 çocuk 
öğretmenleri Emet Kılıç ve İlke 
Soyer İle birlikte geldikleri 
gazetemizde kendilerini gazete 
sahibi Kadri Güler karşıladı. 
Gazeteye yaptıkları gezinin

amacının, gazetelerin nasıl hab*^ 
topladığı, ne aşamalardan ı 
geçtikten sonra baskıları tamam
lanıp okuyucuya sunulması aşa
ması Kadri Güler tarafından 
çocuklara anlatıldı.
Zübeyde Hanım Anaokulu çocüi' 
lan, meraklı bakışlar arasında I 
gazete baskısı sırasında yapıla1’! 
işlemleri izlediler.
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İTİAli Kütahya Ikö

Voleybol fırtınasında heyecan sürüyor
Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Atatürk İlköğretim Okulu, 

Özel Aykent İlköğretim Okulu rakiplerine nefes aldırmadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Lig Heyetinin 
organize ettiği 
ikinci küme yıldızlar 
Voleybol ilçe 
birinciliğinde 
güçlü takımlar 
maçlara ağırlığını 
koymaya başladı. 
Lise Spor 
Salonu’nda 
devam eden 
Voleybol maçları 
takımlar arasında 
iddialı geçmeye

başladı. 
KIZLAR
Dün oynanan 
kızlar maçlarının 
ilkinde şampiyonanın 
güçlü isimlerinden 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu Şehit Etem 
İlköğretim Okulu’nu 
2-0 ve Atatürk 
İlköğretim Okulu 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu’nu aynı 
sonuçla 2-0 yenerken 
Özel Aykent

İlköğretim Okulu, 
Abdullah Fehmi - 
İlköğretim 
Okulu’nu 2-1 
yenmeyi başardı. 
ERKEKLER 
Erkeklerde ise 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu’nu 
2-0, Hamidiye 
İlköğretim Okulu ise 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu’nu 
2-1 yendi.

------------- :-------------
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Akyürek; ‘Tiyatro öğrenilerek 
kazanılan uygarlık nimetidir’

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Uluslararası kültürel 
yapılarında önemli 
bir yapı taşı olan 
tiyatronun kendisini 
İfade eden, İfade 
etmeye çalışan her 
toplumun doğasında 
yer aldığını söyleyen 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, 27 Mart 
Dünya Tiyatro günü 
nedeniyle yazılı basın 
açıklaması yaptı. 
Toplumun kendi 
benliğini tanıması ve 
tanıtması yolunda en 
önemli araçlardan 
birinin tiyatro sanatı 
olduğunu İfade eden 
Akyürek, "Türk 
tiyatrosu ülkemizde 
toplumsal kalkın
manın ve İlerlemenin 
önemli bir dinamiği 
olmuştur. Bu 
dinamiğin sürekli 
güçlendirilmesi, 
sanatın ve düşünsel

üretimin önündeki 
tüm engellerin 
kaldırılarak, 
özgürce 
gerçekleştirilmesine 
olanak veren 
demokratik bir 
kültürel ortamın 
sağlanması İle 
olanaklıdır." dedi. 
Bütün sanat dalları 
gibi düzeyli tiyatro 
seyretmenin, 
anlamanın ve sev* 
menin 'öğrenilerek 
kazanılan* bir uygar

lık olduğunu vurgu
layan Akyürek, 
"Kültür düzeyimizin 
yükseliş döneminde 
okullar, halkevleri, 
basın ve en önemlisi 
'Okumuş' analar, 
babalar diğer sanat 
dalları gibi tiyatrodan 
zevk almayı 
öğrettiler çocuklara 
ve gençlere. 
Türkiye'nin bu kısır 
övgüyü kırması ve 
yeniden kültürel yük
selişe geçerek uygar 

dünyadaki yerine 
alması şarttır. Bu gün 
Avrupa Birliğinin 
Türkiye'ye çıkarttığı 
zorluklar ve devamlı 
ürettiği bahanelerin 
kökünde ekonomi 
değil, kültürel 
farklılık ve uzaklık 
yatmaktadır. 
Kırk yıl önce dile 
bile getirilmeyen bu 
farklılığı ve uzaklığı 
son yıllardaki kültür 
politikamızın yarattığı 
da bir gerçektir. 
CHP Gemlik İlçe 
örgütü olarak 
diyoruz kİ, Tiyatronun 
ekonomik sorunlarla 
boğuştuğu, 
seyircisinin giderek 
aşağı düşen bir 
seyir izlediği bu 
bunalımlı günlerde, 
Tiyatro yapan, 
tiyatroya giden her 
kese teşekkürler, 
Yaşasın Tiyatro" 
şeklinde konuştu.

Esra Nuray
göreve başladıII

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
sözleşmeli personeli 
Eyüp Usta'nın 
Sinop Devlet 
Hastanesi Sosyal 
Hizmet Uzmanlığına 
atanmasıyla 
boşalan kadroya 
getirilen Esra 
Nuray göreve 
başladı.
Gemlik'teki görevini 
yaklaşık 4 yıldan 
bu yana başarıyla 

götüren Eyüp Usta, 
geçtiğimiz hafta 
sonu düzenlenen 
yemekle arkadaşları
na veda etmişti.
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı nda boşalan 
görevine İse 
Eskişehir Osınangazl 
Üniversitesi 
İktisat Mezunu olan 
Esra Nuray getirildi. 
Nuray, görevine 
başladı.
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✓ DOĞALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR
✓ DOĞALGAZSOBASI 
✓ TESİSAT ve PROJE

DOĞALGAZ ISI SANAVİ
TIİJI3 88 26
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93 

e-mail : c_demlrli@yahoo.com 
www. u I u kay a.ticaret-ltd .com

mailto:c_demlrli@yahoo.com


28 Mart 2006 Salı HABER Sayfa 7

NOWOX 
PC SHOP BİLGİSAYAR
REGAL

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD t KDV
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1
Asus Anakart 
Amd 2600 64+ 

256 Ram 
17” Monitör 
40 gb. Hdd 

52X Cd Rom

Nowox 2
Amd 3000 64+ 

512 Ram
80 gb Hardisk

128 Ekran Kartı 
Cd VVriter 

Asus Ana kart

378 $ + KDV 580 $ + KDV

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIVORUZ
REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com 

isim@firmamz.com
Gemlik Körfez Gazetesi 

Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Lions Kulübü

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net 
www.atamerhotel.com .
www.gemsiad.org
www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com 
www.gemliklions.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

MOR-TEL ne
Daha çok konuşun 

daha az, ödeyin.
Ev telefonlarında % 50’ye varan indirimler • 

Yurt dışı görüşmelerde daha da ucuza 
MOR-TEL ile konuşabilirsiniz.

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 25 dk. 4 YTL
ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 65 dk. 10 YTL

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 165 dk. 25 YTL 
ULUSLARARASI ARAMALAR 24 dk. 4 YTL 

ULUSLARARASI ARAMALAR 60 dk. 10 YTL 
ULUSLARARASI ARAMALAR 165 dk. 25 YTL

NOWOX BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No: 14 

Gemlik / BURSA
Tel: (0.224) 512 25 63 

www.gemliknowox.com

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmamz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com


28 Mart 2006 Sah
KElrfez Sayfa i

“İnsanlık duygusu tiyatroda aşılanır”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kısa adı UNESCO 
olan Birleşmiş 
Milletler Eğitim, 
Kültür ve Bilim 
Örgütü'ne bağlı 
"Uluslararası Tiyatro 
Enstitüsü"nün dünya
da tiyatro sevgisini 
yaymak ve-eğitici 
rolünü anlatmak 
amacıyla 27 Mart 
gününü dünya tiyatro 
günü olarak ilan 
ettiğini söyleyen AK 
Parti Gençlik Kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, Muhsin 
Ertuğrul'un "Adama 
insanlık tiyatroda 
aşılanır" sözlerini 
hatırlatarak, "1962 
yılından itibaren 
çeşitli etkinliklerle 
kutlanan Tiyatro 
gününde gençleri 
m ize tiyatroyu 
sevdirmek için gerekli 
desteğin verilmesi 
gerekmektedir" dedi. 
Bir toplumun kültür 
ölçüsünün tiyatro 
olduğunu ifade eden

Yılmaz, Muhsin 
Ertuğrul'un 
"Oturmayı, kalkmayı, 
dinlemeyi, anlamayı, 
inceliği, birbirimizi 
sevmeyi, tiyatroda 
öğreniriz" demesinin 
tiyatronun önemini 
artırdığına işaret 
ederek, "Tiyatro bizi 
doğuya, gerçeğe 
götüren ruhlarımızı 
yersiz tutkulardan 
kurtarma yöntemini 
anlatarak kurtuluş 
yollarını gösteren 
bir moral eğitim 
kurumudur. Tiyatro 
yaşamın bir 
parçasıdır. Yaşama 
sevincini yaratır. 
Geçmişi, günümüzü, 
geleceği anlamına 

yardımcı olur. Bizlere 
ışık tutar. İnsanlar 
arasında, halkın için
den doğmuş sanattır. 
Hep iyiden, güzelden 
yana olan tiyatro 
insanları eğitir, eği
tirken düşündürür.
İnsanlara beraber 
gülmek, ağlamak, 
düşünmek gibi insan
ca duygular aşılar" 
dedi.
Gencay Yılmaz, yap
tığı yazılı açıklamada, 
iyiyle kötünün, doğ 
ruyla yanlışın, güzelle 
çirkinin, barışla sava 
şın, sevgiyle nefretin, 
özveriyle bencilliğin, 
dostlukla düşman
lığın ve daha sayıla
mayacak kadar çok 

duygu ve düşüncenin 
anlatıldığı tiyatronun 
yaşamın bir aynası ve 
günceli yaşarken her 
gün sahne alınacağını 
düşünerek yapılan bir 
proje olduğunu 
belirten Yılmaz, 
"Birlik ve beraberliğe 
çok gereksinme duy
duğumuz şu günlerde 
tiyatronun işlevi daha 
da büyük bir anlam 
kazanacaktır.
Tiyatronun başka bir 
sanat dalında can- 
landırılamayacak 
kendine özgü bir 
biçim ve niteliği 
vardır. Tiyatro olan 
bir ülkede kötülükler, 
çirkinlikler, yanlışlık
lar sürüp gitmez. Bu 
nedenledir ki amatör 
veya profesyonel 
anlamda tiyatro 
yapanlara destek 
olalım, sahip çıkalım. 
Unutmayalım ki 
tiyatrosuna yardım 
etmeyen ve destekle
meyen bir ulus ölmüş 
değilse bile ölmek 
üzeredir" dedi.

Hava | 
sıcaklıkları! 

artıyor
Hava sıcaklıkları tüm 
Türkiye’de dünden 
itibaren artmaya 
başladı.
Hava sıcaklıklarının 
hafta ortasına kadar 
artacağı açıklandı. 
Önümüzdeki üç 
gün hava sıcaklıkları 
ise şöyle olacak. 
BUGÜN
Türkiye’nin güney 
ve kuzey kesimleri 
parçalı ve çok 
bulutlu. Doğu 
Karadeniz’in 
doğusu, doğu 
Akdeniz, Güneydoğu 
Anadolu’nun batısı, 
Doğu Anadolu’nun 
kuzeydoğusu ile gü 
neybatısı yağışlı di 
ğer yerler parçalı ve 
az bulutlu geçecek. 
YARIN
Kuzey ve doğu 
kesimler parçalı 
çok bulutlu.

Marmara’nın kuzey 
ve doğusu, Batı 
Karadeniz, Doğu 
Karadeniz’in 
doğusu ile Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu’nun doğusu 
yağışlı, diğer yerler 
az bulutlu geçecek. 
30 MART 
PERŞEMBE 
KUVVETLİ 
LODOS GELİYOR 
Orta Akdeniz’den 
gelen yağışlı hava 
sebebiyle yurdun 
batı kesimleri, son
raki günlerde bütün 
bölgeler yer yer 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak, 
Doğu Karadeniz’in 
iç kesimleri ile 
Doğu Anadolu’nun 
kuzeydoğusunda 
yer yer karla karışık 
yağmur şeklinde 
olacak.

> MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
_ _ _ _  KOMBİ

KAZAN
< ISISAN A KALORİFER TESİSATI

KLİMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA

YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

KOMBİ ♦ KLİMA & HÂVAIM
■KAZAN «BUHAR&KIZGI 

KALORİFER TESİSAT 

^DOĞALGAZ Tel.^gjjîftı4

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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İM Ocağı’ndan Ahde Vela gecesi
Gemlik Ülkü Ocağı Dergi Temsilciliği, 80'li yıllarda ki ülkücüler ile 
günümüzde ki yeni nesil ülkücüleri buluşturan bir gece düzenledi

Gemlik Ülkü Ocağı 
Dergi Temsilciliği; 
1978-1980 yılları 
arasında Gemlik ve 
Bursa'da Ülkü 
Ocaklarında çalışmış 
ve yöneticilik yapmış 
isimler ile şimdiki 
nesli bir araya getiren 
bir toplantıya ev 
sahipliği yaptı.
Dergi Temsilciliği’nde 
gerçekleştirilen 
geceye 80'li yıllarda 
Bursa ve Gemlik 
Ülkü Ocağı 
Başkanlığı yapmış 
Recep Ekici ile 
Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanlığı yapmış 
İskender Saka'nın 
yanı sıra; Gemlik 
Ülkü Ocağı kurucu 
başkanı Mehmet 
Çelik, Bursa Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Maksut Yazıcı, 
başkan yardımcıları 
Muhammet Tekin ve 
Fatih Günışık, 
Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanı Osman 
Durdu ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu ve 
yönetim kurulu

üyeleri ile birlikte, 
Büyük Birlik Partisi 
Genel İdare Kurulu 
üyesi Mustafa Yiğit 
ve Büyük Birlik 
Partisi Genel Merkez 
kurucularından 
Durmuş Eker katıldı. 
Samimi bir havada 
geçen gecede, 
80'li yılların ülkücü
leri ile günümüz 
ülkücüleri Ülkücü 
Hareketin dünü ve 
bu gününü tartışma

fırsatı bulurken, 
geleceğe yöneljk 
istişarede de 
bulundular.
Gecede konuşan 
Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanı Osman 
Durdu, geçmişin bir 
mütalaası yapılmadan 
bugüne ve geleceğe 
bakmanın çok zor 
olduğuna dikkat 
çekerek, "Bu davanın 
çilesini çekmiş ve 
bugünlere kadar

ulaşmasında 
emek vermiş 
büyüklerimizin 
tecrübe ve bilgi 
birikimleri bizler için 
son derece 
önemlidir" dedi.
Kalabalık bir genç 
topluluğunun da 
hazır bulundpğu 
gecede katılımcılara 
çiğ köfte ikram 
edilirken, gece 
geç saatlere kadar 
devam etti.

SATILIK ARAZİ

Serbest Bölge Karşısı Kömür 
Depoları Arkası 36 bin m2 

arazi sahibinden SATILIKTIR
TEL: (0.532) 412 79 52

TEL: 51310 79

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALIR 

KÖRFEZ REKIAN
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

Bursa SSK İl Müdürlüğü’nden 
aldığım sağlık karnemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Fikriye AVŞAR

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Vefalı Dostlarım
Kadirşinas vefalı dostlarım;
Geçirmiş olduğum badireden sonra 

sizlere köşemden bir süre seslenemedim.
Gemlik’e geleli bu gün dahil 26 gün oldu. 

Sizleri ve Gemlik’i çok özlemişim.
En büyük tesellim siz vefalı kadir bilir 

dostlarım oldu.
Kim nerede görse hatırımı sorması, bir 

isteğimin olup olmadığını sorması beni çok 
memnun etti.

Beni arayan hatırımı soran herkesin 
ismini hatırlayamıyorum.

Sağ olun değerli dostlarım ömrüm 
olduğu müddetçe burda kalacaklar.

Sağ olun var olun
Bütün Gemlik’li dostlarıma sevgiler.

14.3.2006

ikinci Küme 
Zeytinspor - Karadenizspor’la 

start aldı

Yeni takımımız Karadenizspor ile 
Zeytinspor takımları karşı karşıya geldiler.

Zeytinspor Hocası Veyis Koçum ı 
Karadenizspor kulübesine futbolcularıyla 
giderek Karadenizspor’un yöneticilerine ve 
futbolcularına başarılar dilemesi futbol 
adamı olarak örnek bir davranıştır. Böyle 
Hocalara Gemlik in ihtiyacı var. Kutlarım 
Hocam.

Zeytinspor - Karadeniz maçının ilk 20 
dakikası ortada geçti. Karadeniz oyuncuları 
tecrübeli olmalarına güvenerek topla fazla 
oynuyorlardı. Zeytinspor kalecisi 
Karadenizspor’un atakları çok güzel 
karşıladı.

Karadeniz ilk gölünü yapılan kontratakla 
Hakan’ın ayağından kazandı. Karadeniz’in 
ilk golü olması nedeniyle Hakan 
Karadenizspor’un anılarına girmiş oldu. 
Zeytinspor devrenin bitimine yakın bir gol 
atarak devreyi 1-1 sonuçlandırdı.

Karadenizspor ikinci devrenin başla
masıyla ikinci golünü buldu. Karadeniz’in 
erken sezon açmalarının avantajını sahada 
göremedik. Tecrübeli bir takım vardı. Fakat 
sahada takım oyunu yoktu.

Takım ruhu yaratılmadığı zaman başarılı 
olmak zordur.

Zeytinspor takımı alt yapıdan gelen 
oyunculardan kuruluydu. Çabaları, hırsları 
güzeldi. Tecrübe bir yere kadardır. Koşan, 
basan, sonuca daha yakındır. Zeytinspor 
oyuncuları bunu yerine getirdi. Maçın 
sonuna doğru bir gol atarak kanıtladırlar.

Kulüp Başkanı Ihsan Ünlü’yü, Hocaları, 
Muhlis Hocayı, Veyis Hocayı bu oyunculara 
önem vermelerinden dolayı kutlarım.

Alt yapı gerçeği bir kere daha ortaya çık
mış oldu.

Maçın bitimde Karadenizspor seyircisi 
olumsuz hareketlerde bulundu.

Bunu ilk maç heyecanınına vermek isti 
yorum.

Karadenizspor Kulübü Başkanı Halil 
Bey’in seyirciyi sakinleştirmesi, olayları 
bastırması takdir edilecek şekildeydi. 
Kendisini bu örnek davranışından ötürü x- 
kutlarım.

İki takımımıza da bundan sonraki 
maçlarında başarılar diliyorum.

Diğer sonuçlar
Karadenizspor :2 Zeytinspor:2
Kumlaspor:1 Lalaşahin:2
Muradiye:3 Asilçelik.O
İnegöldoğan:1 Gemlikspor:2
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Sağlıklı olmak için
bol bol şarkı söyleyin

Şarkı söylemenin 
hem İnsan sağlığını 
hem de İfade 
yeteneğini 
güçlendirdiği 
bildirildi.
Almanya'daki 
Frankfurt Üniversitesi 
tarafından 31 amatör 
şarkıcı üzerinde 
yapılan araştırmada, 
şarkı söylemenin, 
vücuttaki antikor 
(bağışıklık maddeleri) 
üretimini tdşvik 
ederek, üst solunum 
sisteminin virüsler
den etkilenmesini 
önlediği tespit 
edildi, 
Şarkı söylemenin, 
meditasyon ve 
yürüyüş yapmak 
gibi İnsan sağlığını 
olumlu etkilediğini 
belirten uzmanlar, 
şarkı söylemekle 
insanın daha iyi 
bir şekilde soluk 
alıp vererek, vücuda 
daha çok oksijen 
sağladığını, dolaşım

sistemini dinamik 
kıldığı gibi İnsan 
vücudunun 
"dengeli ve canlı” 
bir duruma 
geçtiğini kaydetti. 
Uzmanlar ayrıca, 
müzikteki 
deneyimlerin insanın 
başka alanlardaki 
yaratıcılığını da 
geliştirebileceğini 
belirtti.
Müzik sevenlerin 
işlerinde daha 
başarılı olduklarına 
dikkat çeken 
uzmanlar, eğitim 

almış solo 
çalışmaları yapan 
bir şarkıcının 
konuşurken 
seslerdeki ince 
farklarla kimi 
duyguları içeren 
bilgileri aktarabile
ceğini ve bundan da 
yarar görebileceğine 
işaret etti.
Sesin en önemli 
bir ifade yöntemi 
olduğunu belirten 
uzmanlar, eğer 
bir insan sesini 
özgürce kullanma 
gücüne sahip 

değilse, 
kendisini 
kapsamlı 
bir şekilde ifade 
edemeyeceğini 
bundan dolayı 
da yaşam kalitesinin 
kısıtlanabileceğini 
kaydetti.
Uzmanlar, şarkı 
söylemenin ayrıca 
vokal kordları 
koruyarak, sesi 
daha genç kıldığını, 
bunun da menopoz 
dönemindeki kadınlar 
için çok yararlı 
olduğunu kaydetti.

MSSal
JS MÜHENDİSLİK <Q) Eü*2

Dursun FARAŞ - İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
- Güvenilir
- ficik ve Saydam
- Hesap, verme Yükümlülüğü olan
- Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR mo OLRBİUKK « İMİZDİR.

•Es
ÎSüİJ MÜHENDİSLİK 

DOÖALOAZ DÖNÜŞÜM - KOMBİ / 
KJ>T KALORİFBRİ - MBRKKZİ SİSTÇM

YOĞUŞMALI
DELTA KOMBİ KOMBİ

Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok.
1 (Çalım Kırtasiye Karşısı) No: 23 Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 514 78 71 - 514 78 61 Fax: (0.224) 514 701

MHMI
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ZSaİGenç yaşta kalp I 11 I £krizine dikkat
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr.
Abdurrahman 
Oğuzhan, genç insan
larda, kalpte henüz 
kolleteral adı verilen 
kılcal damarlar oluş
madığı için kalp kriz
lerinin daha ölümcül 
olduğunu bildirdi. 
Oğuzhan, son 
dönemde genç yaşta
ki insanların kalp 
rahatsızlıklarına bağlı 
olarak yaşamlarını 
yitirmelerinin gün
deme taşındığını 
hatırlattı.
Yüksek tansiyon, 
şeker, kandaki kole- 
strol oranının yüksek 
olması, hareketsiz 
yaşantı, fazla kilolar, 
yanlış beslenme, 
sigara ve irsi özellik
lerin kalp krizini 
artıran faktörler 
olduğunu anlatan 
Oğuzhan, bu faktör
lerin yaşlı insanlarda 
daha fazla ortaya çık
ması nedeniyle kalp 
krizi riskinin de doğal 
olarak yaşlı insanlar
da daha fazla 
görüldüğünü belirtti. 
Oğuzhan, buna rağ
men genç yaştaki 
insanların da kalp 
krizi riski altında 
bulunduğunu anım-

sattı. İnsanda yaş 
ilerledikçe kalbin 
tahrip olan bölüm
lerinde kolleteral adı 
verilen kılcal damar
lar oluştuğu için kalp 
krizinde ölüm 
oranının gençlere 
göre daha az 
olduğunu bildiren 
Oğuzhan, "Yaş 
ilerledikçe kalpte 
kolleteral adı verilen 
kılcal damarlar 
oluşmaktadır.
Bu damarlar, kalbe 
kan taşıyan damar
ların tahrip olan 
ödıüm'ıenirütf laKViye* 
görevi üstlenir. Kalp 
krizi geçirildiğinde 
hangi damarlar 
tıkanırsa, kolleteral 
damarları o bölgeye 
kan taşır. Bu damarlar 
sayesinde yaşlı 
insanlarda ölüm 
oranı gençlere 
göre azalır.” 
Şeklinde konuştu.

Anne bebek iletişim 
hemen sağlanmalı

Bebeğin, göbek bağı 
kesildikten hemen 
sonra annenin 
göğsünün üzerine 
yatırılması annesiyle 
arasındaki ruhsal 
bağın gelişmesini 
sağlıyor.
Türkiye Milli Pediatri 
Derneği Başkanı ve 
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Murat 
Yurdakök, doğum
dan sonraki ilk 15 
dakikanın bebek ile 
anne arasında ruhsal 
ilişki açısından çok 
önemli olduğunu 
söyledi.
Yurdakök, bebeğin 
doğumdan hemen 
sonra annenin 
memeleri üzerine 
yatırılmasıyla 
annesiyle arasındaki

gelişmesinin sağ
landığını belirterek, 
"Böylece anne sütü 
erken ve bol gelir" 
dedi.
İlk emzirmenin mut
laka en geç bir saat 
içinde yapılması 
gereğinin altını çizen 
Yurdakök, bebeğin

emmeye en istekli 
olduğu dönemin 
geçmesi halinde, 
uzunca bir süre 
isteksizlik göstere
ceğini belirtti.
Yeni doğan bebek
lere annenin ilk 
sütünün az olduğu 
düşünülerek şekerli 
su veya mama gibi 
yapay besinlerin ver
ilmemesi uyarısında 
bulunan Yurdakök, 
"Eğer gıda takviyesi 
yapılırsa bebeğin 
açlığı gider. Bebeğin 
bir kez biberonla 
beslenmesi, daha 
sonra annesinin 
memesini emmesini 
zorlaştırır" diye 
konuştu.
Yurdakök, anne 
sütünün ilk besin 
olarak alınmasının, 
bebeği hem mikro
plara karşı koruya-

saklarında normal 
bakteri topluluğunun 
yerleşmesini sağla 
yacağını belirtti.
Yapılan çalışmalar, 
anne sütünün her yıl 
dünyada 1 milyon 
300 bin bebeğin 
hayatını kurtardığını 
gösteriyor.

Yalancı bahara
dikkat edin

Uzmanlar, kış mevsi
mi geride kalırken 
ani hava değişik
liğine aldanılmaması 
gerektiğini, aksi 
halde gribal enfek
siyonların salgın 
haline gelebileceği 
uyarısında bulundu. 
Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Şennur Dabak, 
ani ısı değişiklikle 
rine dikkat çekerek, 
"Özellikle bugün- . 
lerde yediklerimize 
ve giydiklerimize 
dikkat etmeliyiz.
Kışlık giyeceklerimizi 
kaldırmamak, bol 
miktarda sulu yemek 
tüketmeli ve C vita
mini alarak vücudu-

muzun direncini 
arttırmahyız" dedi. 
Halkın, "Mart'ın kapı
dan baktırıp kazma 
kürek yaktırdığı"nı 
çok iyi bildiğini ve 
ilkbaharın ilk ayı 
Mart'ın "yalancı 
bahar" olduğunu 
ifade eden Dabak, 
"Gribal enfeksiyon
ların bir çoğu bu 
ayda insanları etkiler. 
Bu hastalığa 
yakalanmamak için 
de korunmak gerekir. 
Gün içinde hem 
güneşi hem bulutu 
hem de yağmuru 
görebildiğimiz gün
leri sağlıklı geçirmek 
istiyorsak, güneşin 
gülen yüzüne aldan
mamak, tedbiri elden 
bırakmamalıyız" 
diye konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513.10 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografii 513 65 29

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. ' 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

13 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
5.13 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet, 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122 
513 45 21-115

513 23 25 
513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya
Yenikapı
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

25

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
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

3 14

79
33

513 10
513 30

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL

NÖBETÇİ ECZANE
28 MART 2006 

SEDA ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı No:43 

TEL: 513 7068
GEMLİK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

İHHHİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2397 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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TELEKOM’DA DEVRİM!
İLETİŞİM ARTIK 

DAHA KOLAY
DAHA EKONOMİK 

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ÖDE.. “ 

Sehprarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde
Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, i 

üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!

SUPfRONLIN€
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)

DAVCTİVC ÇCŞİTLCRİMİZİ GÖRMCDCN €VL€NM€VİN. 
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura fit İrsaliye fit €1 İlanı fit Broşür

Kartvizit fit Kaşe fit Cilt fit Kitap fit Dergi
Katalog isçisi mı

Ş.,3 YLLLIK TECRÜBEMİZ İLE
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Kaymakam Baygül, gazetecileri dinledi

e Bakış
GÜLER 
ler@hotmail.com

ilçe Kaymakamımız Mehmet Baygül, Nisan ayında yapacağı İlçe Meclisi toplantısı nedeniyle meslek gruplarıyla görüşmeye 
başladı. Dün, Paşa Öterde Kaymakam Baygül He Gemlikli gazeteciler biraraya gelerek, ilçenin sorunları masaya yatırıldı. 
Kaymakam Baygül, toplantıda Gemlik’e hizmet yapmak için geldiğini söyledi. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE • :
29 Mart 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Sözleşmeli 
çalışanlara müjde 
Hükümet "Devlet İstatistik Enstitüsü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı"nı TBMM'ye gön
derdi. Tasarıyla, sözleşmeli olarak 
Başkanlık'ta fiilen çalışan 
personele, taban ve tavan ücretleri 
arasında kalmak üzere, Başkan 
tarafından belirlenecek tutarda aylık 
brüt sözleşme ücreti ödenecek. 7’de

Gemlik polisi ectasy tacirlerine göz açtırmadı

Kaymakamın toplantısı
Kaymakamımız Sayın Mehmet 

Baygül, ilçemize geldiğinden beri 
yerel basınla iyi ilişkiler içinde..

Bizleri zaman zaman ziyaret 
ederek bu ilişkileri tazelemesini bili 
yor.

Gemlik’e birşeyler yapmak istediği 
ortada.

Ama, Gemlik kendine özgü bir ilçe 
olduğu için belki arzu ettiklerini yeri 
ne getiremeyebilecek.

Yine de iyi duygularla bu konuda 
çaba harcayacak..

Dün, gazetecilerle biraraya getire 
rek Gemlik’in sorunlarını sohbet 
havasında birkez de bizlerin ağzın
dan dinledi.

Nisan ayında yapılacak İlçe Meclisi 
toplantısına hazırlık amacıyla, 
değişik meslek gruplarıyla toplantılar 
yaparak, yerel sorunların saptan
masında doğru bir yöntem benim
senmiş.

Gemlik’in sorunlarını bilmeyen 
yok..

Yine de farklı kesimleri dinlemek, 
bir yöneteci için önemli olmadı.

Gazeteci arkadaşlarımız ilçenin her 
(onudaki sorununu dile getirdi ler.

Notlar tutuldu.
Dileriz çözümleri de bulunur.
Belediye Başkanımızın Halk 

Vleclisi’ni toplaması programında 
vardı. Ama nedense bu güne kadar 
gerçekleşmedi.

Sayın Mehmet Turgut bu konuda 
ne bekliyor bilemiyorum.

Bence, bir kentin sorunlarını çöze
cek en önemli kurum belediyelerdir.

Belediye yönetilerinin de danışma 
kurulları, kent meclisleri oluştur-

Ectasy salıcılan cezaevini Maili
Okulların önünde öğren
cilere uyuşturucu ectasy 
hapı pazarlayan Ömer N.G. 
ile Tayfur Ç. adlı şahıslar 
polis tarafından yakalandı. 
Ölüm tacirlerinin mallarını 
satmadan yakalanmasından 
sonra evlerinde yapılan 
aramada 14 adet uyuşturucu 
ectasy hapı bulundu.
Gençleri uyuşturucuya 
alıştıranlar, uyuşturucu 
bulundurmak ve satmak 
suçundan mahkemece 
tutuklandı.

Haberi sayfa 3’de

leyecan dorukta

w

Gökyüzündeki büyük 
şenliği kaçırmayın
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden Uzman 
Araştırmacı Dr. Tuncay Özışık, bugün öğle 
saatlerinde gerçekleşecek tam Güneş 
tutulmasının, Brezilya'dan Moğolistan'a 
kadar uzanan bir çizgide izlenebileceğini
söyledi. Haberi sayfa 8’de

maları hizmetin kalitesini ve 
taşmasını arttırır.

R&lkla iletişimi sağlar.
.»J^pgüne kadar bu işlevi 
getiren belediye başkanını 
dim..

Neden acaba?

yaygın-

yerine 
görme

W*
emalTköğretim Okulu Kızlar„

Dün yapılan maçlarda Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu, Engürücük ilköğretim 
Okulu ve TSO Gazi İlköğretim Okulu rakip
lerine fark attı. Haberi sayfa 5’de

Sursa, baharı çiçeklerle karşılıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, baharın cıvıl 
cıvıl enerjisini BursalIlara kentin muhtelif 
yerlerine ektiği yarım çiçekle yaşatıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Yeniden 
yeşil Bursa” hedefi doğrultusunda, 2 yılda 
237 bin metre kare yeşil alan oluşturan, kent 
girişlerine de 16 bin 500 ağaç dikti. 12’de

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

Dönekler....
“Kırk yıllık fani olur mu yâni..” diye bir laf 

var..
Ama o saptama artık lafta kalmış..
Gazeteciler yaşamın tanığıdır derler..
Biz de yaşamımız boyunca tanıklık ettikler

imizi düşününce kimi olayların olmaz böyle 
şey dedirttiğini, kimi davranışların keyif 
verdiğini anımsadık..

En çok da insanlardaki zikzaklara şaşırdık..
Sağdan sola soldan sağa dönüp duruyor

lar..
Fırdöndü gibi.. Nerede ilik.. Nerede kemik.. 

Nerede onur.. Nerede gurur.. Nerede ilke;. 
Nerede işkembe..

Aslında bu döneklerde işkembe var..
Öyle bir savuruyorlarki işkembe-i kübradan 

kendileri de şaşıyorlar..
Bu döneklik vakasına daha çok sonradan 

olma yazar bozuntularıyla siyasetçi takımında 
rastlanıyor..

Çünkü onlar kim hıyar derse tuzu alıp 
yürüyorlar.

Yürüyorlar yürümesine de...
Yürürken de ortalığı dümdüz ediyorlar.
Ayıp ediyorlar..
Kendilerine yazık ediyorlar..
Topluma zarar veriyorlar..
İnsanı insan yapan değerlerin köküne kibrit 

soyu ekiyorlar..
Yakın çevrenizde, uzak çevrenizde sizin de 

tanık olduklarınız kuşkusuz vardır..
Keşke olmasalar ama..
Ne yapacaksın ki..
Toplumsal yapının içine zehir gibi 

akmışlar..
Gazetecinin döneğiyle aydının döneği 

toplumsal yapının dinamiklerini dinamitliyor...
Siyasetçinin döneği ise ulusun geleceğini 

köreltiyor.. Yok ediyor.. Bitiriyor..
Hiç aklımın ermediği havsalamın almadığı 

bir dönerp vardır Türkiye’de..
Bunlar nasıl bir araya gelebiliyorlar dedirte

cek türden.. MC Hükümetleri dönemleri..
Gazeteci büyüğümüz Ali Baransel’in 

“Bıçak Sırtında Çankaya Yılları” kitabını 
okurken “dönem”in Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk’ün şu saptaması bana yine o oluşu
mu anımsattı..

Gerçi uzun hikâye ama..
Ben biraz özetleyeyim..
“.........Yaklaşık altı ay süren hükümet

krizinin ardından Süleyman Demirel; Adalet 
Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket 
Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi’nden 
oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu.

Korutürk 26 Mart günü Süleyman Demirel’e 
hükümeti kurma görevi verdiği sırada çok 
sıkıntılıydı. Bu işi istemeyerek yaptığı her 
halinden belliydi.... Bir iç çalışma toplantısın
da “Başka alternatifim yoktu demokratik 
teamül bunu gerektiriyordu...” dedikten sonra 
sıkıntısını dile getirdi:

“Demirel, Erbakan, Feyzioğlu veTürkeş bir 
arada nasıl çalışacaklar doğrusu çok merak 
ediyorum. Düşünebiliyor musunuz; Atatürk’ün 
arkasına sığınan ve yüce insanın pazarla
masını yapan Feyzioğlu, Atatürk’ü inkar eden, 
örümcek kafalı Erbakan, 27 Mayıs’ta DP ikti
darına son veren harekatın önde gelen isim
lerinden Türkeş ve DP’nin mirasına sahip 
çıkan ve bu harekatı kınayan Demirel.i,”

Sonra da ellerini havaya kaldırarak,gergin 
bir ifadeyle, “demokrasiyi bu tür kaypak zih
niyet sahiplerinin yıpratabileceğinden endişe 
duyuyorum,” dedi.

Nur içinde yat Fahri Korutürk.., 
Kalemine sağlık Ali Baransel..

Yapılacak İlçe Meclisi’nin ön bilgilenme toplantısı gazeteciler ile yapıldı

Kaymakam 8awl, gtefai M
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te bulunan 
sivil toplum örgütleri 
temsilcileri ile bir dizi 
toplantılar düzenleye
cek olan Kaymakam 
Mehmet Baygül, ilk 
olarak Gazetecilerle 
biraraya geldi.
1 Nisan 2006 günü 
hizmete açılacak olan 
Gemlik’in ilk 3 yıldızlı 
oteli olan Paşa Otel 
Salonu’nda bir araya 
gelen Baygül ile yerel 
gazeteciler, Gemlik’in 
sorunları görüştüler. 
Kaymakam Baygül, 
11 Nisan 2006 Salı 
günü saat 14.00 de 
Kültür Merkezi’nde 
Kaymakamlık tarafın
dan düzenlenecek 
olan İlçe Meclisi’nde 
gazetecilerin Gemlik 
hakkındaki sıkın
tılarını ve çözüm 
önerilerini değerlendi
receğini söyledi.
Uzun yıllar Gemlik'te 
yaşayan ve ilçenin 
her türlü sorunlarını 
yakından bilenler 
olarak ilk kez gazete
cileri dinlemek ve 
onların önerilerini 
almak arzusunda 
olduğunu söyleyen 
Baygül, İlçe Meciisi’ne 
başta Belediye 
Başkanı olmak üzere 
İl Genel Meclis 
üyeleri, Belediye 
Meclis üyeleri, 
muhtarlar, sivil 
toplum kuruluşları, 
siyasi partilerin üst 
düzey yöneticileri, 
kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin 
katılacağı bildirdi.
SORUNLAR 
DİNLENDİ 
Gazetecilerin Gemlik 
sorunlarının başında 
İstiklal Caddesi

üzerinde yaşanan 
trafik sorunu olduğu
nun altını çizerek, 
Gemlik halkının 
Büyükşehir'de 
yaşayanların avantaj 
larından faydalan
maları gerektiği, has
tanelerdeki bitmeyen 
kuyruk çilesi, hastane 
laboratuvarlarının 
saat 10.00 dan sonra 
çalışmaması, Terme 
Tesisi’nin neden atıl 
dprumda bırakıldığı, 
çevre sağlığı ve temiz 
liği, Gemlik’in girişi ile

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle iş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK,

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

yine Gemlik’in 
tarihi kimliğinin 
bulunmayışı gibi 
sorunlar dile getirildi. 
BİR ÇOĞUNU 
BİLİYORUZ 
Gazetecilerin öne 
sürdükleri sorunların 
bir çoğunun bilindiği
ni ancak bazılarına 
çözüm bulmakta 
sorun yaşandığına 
dikkat çeken kay
makam Baygül, 
"Kimseye yaranmak 
düşüncesinde deği 
Hm, ancak Gemlik'i ve

Gemliklileri kısa 
zamanda tanıyarak 
çok sevdim. Bundan 
emin olabilirsiniz. 
İlk toplantıyı sîzlerle 
yapmayı tercih etmem 
bu sıkıntıları yakından 
bilmenizden dolayıdır. 
Bana ilettiğiniz 
sorunları 11 Nisan 
2006 günü saat 14.oo 
de Kültür Merkezi’nde 
düzenleyeceğim 
İlçe Meclisi toplantısı
na getirerek görüş ı 
meye açacağım" 
şeklinde konuştu.

SftHİBİNDCN.
SATILIK DAİM.

Küçük Kumla f 
8. Durak 85 m2

Yeni Tire Öz Seçkin Sitesi j|
GSM: (0.536 246 2528
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Gemlik polisi ectasy tacirlerine göz açtırmadı

Ectasy satıcıları 
cezaevini boyladı 

Okulların önünde öğrencilere uyuşturucu ectasy hapı pazarlayan Ömer 
N. G ile Tayfur Ç. adlı şahıslar polis tarafından yakalandı. Ölüm tacir
lerinin mallarını satmadan yakalanmasından sonra evlerinde ectasy hapı 
bulundu. Gençleri uyuşturucuya alıştıranlar mahkemece tutuklandı.

Mh YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasl.com

Elif ESMEN

Gemlik'te 
bulunan muhtelif 
okulların önündo 
uyuşturucu 
Ectacy hapı satan 
3 kişi yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, okul önlerinde 
karargah kuran

ve uyuşturucu 
sattıkları tespit 
edilen Bayram’G, 
Ömer N. G. ile 
Tayfur Ç„ 
polisin sıkı takibi 
sonucu üzerlerindeki 
uyuşturucuları 
satamadan 
yakayı ele verdiler. 
Şahısların evlerinde

yapılan aramada, 
14 adet uyuşturucu 
Ectasy hap ele 
geçirilirken, yapılan 
sorgulamalarının 
ardından 
Cumhuriyet 
Savcıhğı’na sevk 
edildiler.
Uyuşturucu 
bulundurmak

ve satmak 
suçundan 
mahkemeye 
çıkarılan şahıslardan 
Bayram G. 
serbest kalırken 
Ömer N. G. ile 
Tayfur Ç. tutukla
narak Bursa 
ceza evine 
gönderildi.

Küfür kavgasında 3 yaralı
Bursa Santral 
Garaj'da küfürleşme 

। yüzünden çıkan 
kavgada, 
bir kişi keserle 
kafasından ağır 
yaralandı, bir kişi de 
bıçaklandı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan .bilgiye göre, 
olay, önceki gece 
saat 23.00 sıralarında 
Santral Garaj Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi'nde 
meydana geldi.

İddiaya göre, 
Hâşan A. (44) ile 
Cesur K. (35) bir 
süre önce aralarında 
küfürleşmeye 
varan tartışma yaşadı. 
İki şahıs tartışma 
sırasında araya 
girenler 
tarafından 
sakinleştirilmiş 
ve kavga başlamadan 
bitmişti.
Önceki gece 
Santral Garaj'da 
karşılaşan taraflar

bir kez daha tartış
maya başladı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
Haşan A. yanındaki 
bıçakla Cesur 
K.'yi elinden ve 
karnından yaraladı. 
Cesur K. de elindeki 
keserle, başına 
vurduğu Haşan A'yı 
kafasına vurarak 
ağır yaraladı. 
Kanlar içerisinde 
kalan Haşan A. ile 
Cesur K. olay

yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekibi ile Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olayda ağır yaralı 
Haşan A.'nin, 330 
promil alkollü 
olduğu iddia edildi. 
Bu arada, Cesur 
K. hastanedeki v j p 
tedavisinin 
ardından polis tarafın
dan gözaltına alın,d|. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
internette adresini tıklayın

Kim bunlar?
Türkiye televizyonlarını rezilliğe getiren 

bu 2000 kişi kim ?
AGB diye bir kuruluş var.
Özel televizyonlar çıktıktan sonra ismi 

duyulan bir şirket...
Hangi televizyon programının en fazla 

seyredildiğini tespit ediyorlar.
Bütün programlara seyirci sayısını, orta* 

lamasını onlar bildiriyorlar.
Hani şu reyting (İngilizce bir söz) denen 

başımızın belası olan şeyi..
Peki bu AGB kimdir, bir bilginiz var mı ? 

diye sorarsanız anlatayım;
Yabancı bir kuruluş imiş.
Dünyada 25 ten fazla ülkede reyting 

ölçümleri yapıyorlar.
Bu işte Reklam Verenler Derneği ile bir

likte çalışıyorlarmış..
Reyting işleri bu kuruluşa ihale edilmiş.
Hiçbir resmi kuruma bağlı değil, denetle

meye tabi değil.
Yurtdışından gelen bu kuruluşun 

çalışanları Türkiye’de binleriyle konuşarak 
2000 tane denek aile belirlemişler. Sonra da 
bu deneklerin evine Peoplemeter (Buda 
yabancı kelime) denen aletleri yerleştir
mişler.

Bu Peoplemeter denen alet siz hangi 
prog ramları seyrediyorsanız bütün gün 
hafızasına kaydediyor, sonrada bu şirket bu 
kayıtları alıp televizyon da en çok hangi 
programların seyredildiğini açıklıyor.

Ne güzel iş değil mi ?
2000 kişi seç. Nasıl hangi ölçülerde 

seçtiğin, bu seçilenlerin bu alanda ki değer
leri, kim oldukları hiç belli olmasın.
Gizli kalıyor, kimseye bilgi vermiyorlar. 
Her şey sır perdesi arkasında cereyan edi 
yor.

Sonra 70 milyonun karşısına geçip 
“Toplum bunları beğeniyor” de.

Herkese soruyoruz, televizyonculara 
soruyoruz bu canavardan şikayetçi.

RTÜK'e soruyoruz onlar da şikayetçi..
Bir yanda Üniversiteler açıyorsunuz, 

toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükselt
meye çalışıyorsunuz, öte yanda koça ülkeyi 
büyük bir cıvıklığa sürükleyen 2000 insana 
mahkum ediyorsunuz.

Ondan sonrada Banu Alkan’lar, Kaynana 
Semra’lar, Damat Caner’ler, Ya şundalar ya 
bundalar, Televoleler, daha bilmem neler...

Artık magazin programlarına boğulmuş 
ekranlar yetmedi, haber programları spor 
programları dahi magazinldşti. Bir takım 
ağzı bozuk adamlar -kadınlar halkın tek 
iletişim organı olan Televizyonu adeta istila 
etti;.

Nedir bu AGB çılgınlığı. RTÜK duyarsız 
lığı. Hükümette bu işe seyirci kalıyor.

Televizyonların bu kötü gidişinden 
herkes çocukları adına endişeli..

Nerede belgeseller, nerede eğitimci prog 
ramlar, açık oturumlar.

Ben söyleyeyim eğer onu da lütfen verir
lerde gece yarısından sonra herkes uyu
maya başladığın da veriyorlar.

. Türkiye eline geçen büyük bir kültür 
hamlesine yardım edebilecek olan

Televizyon denen harika sistemi bu 
zibidiler yüzünden kaçırıyor.

Ekranlar da bir pespayelik, seviye düşük
lüğü başını almış gidiyor.

Bizİer de bir tepki gösteremeden zoraki |' 
kabullenip cam ekrana bakıp duruyoruz.'

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasl.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MHP Yeni Çarşı’yı meclise getiriyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Elif ESMEN

MHP Gemlik İlçe 
Yönetimi dün gezdiği 
Yeni Çarşı’da esnafın 
sorunlarını ve 
sıkıntılarını dinlerken 
yapılan zamların 
aşağı çekilmesi için 
meclise önerge vere
ceklerini söylediler. 
MHP Başkan yardım
cısı Mehmet Çelik ile 
MHP Belediye Meclis 
üyesi Osman Doğan 
ve Ülkü Ocakları 
Başkanı Osman 
Durdu'nun yanı sıra 
yönetim kurulu ve 
kadın komisyonu 
üyeleriyle birlikte 
yeni çarşıya çıkarma 
yapan partililer, 
esnafın her gelene 

aktardığı sorunları 
bir kez daha dinleme 
fırsatı buldular.
SİFTAH YOK 
Dükkanlarını açtıkları 
günün akşamında 
çok kez siftah bile 
yapamadıklarından 
yakınan Yeni Çarşı 
esnafına yanlarında 
olduklarını söyleyen 
MHP'liler destek 
vereceklerini 
söyleyerek özellikle 
zam oranının aşağı 
çekilmesi için 
Meclise önerge 
vereceklerini 
söylediler.
Merkezden uzaklaşan 
çarşıya alışveriş için 
gelen insanların 
azaldığına dikkat 
çeken çarşı esnafı, 

bunun tek sebebi 
olarak yine Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u gösterdiler. 
Henüz yapılamayan 
çarşının erken 
yıkıldığında birleşen 
çarşı esnafı, modern 
denilen çarşının 
yapılması durumunda 
ise geri dönememek
ten korktuklarını 
dile getirdiler.
Kiraların yüksekliğin
den de yakınan 
Çarşı esnafına 
MHP'liler "Buna en 
güzel cevabı sîzler 
seçimlerde kul
lanacağınız oylarla 
vereceksiniz" dediler.. 
OTOPARK ÜSTÜNDE 
BASIN AÇIKLAMASI 
Yeni çarşıyı gezerek 
sorunları dinleyen 
MHP yöneticileri daha 
sonra katlı otoparkın 
üst katına çıkarak 
basına açıklamalarda 
bulundular.
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, yaptığı 
açıklamada, katlı 
otoparktan para alın
mazken çarşı esnafı
na yapılan zammın 
kabul edilemez 
olduğunu söyledi. 
28 Mart 2006 
gününün Mehmet

Turgut'un ikinci 
seçilişinin ikinci yılı 
olmasına rağmen 
bulundukları yerin 
dışında hiçbir eser 
bırakmadığının altını 
çizen Çelik, "Burayı 
seçmemizdeki amaç 
Belediyenin parasıyla 
yapılan tek yer 
olmasıdır. Yapımına 
1.300 Trilyon Hra har
canan binanın üst 
katlarında bulunan 
oto parktan tek kuruş 
alınamıyor. Aksine 
çarşı esnafına geçen 
yıl yüzde 33 bu yıl 
ise yüzde 25 zam 

yaparak onları mağ
dur etmiştir. Bu zam
ları Pazartesi günü 
yapılacak Belediye 
Meclisine vere
ceğimiz önerge ile 
indirilmesi isteye
ceğiz. Özel sektör 
olan Özdilek'in istek
lerini meclisten 
geçirenlerin bu ayrı
calığı çarşı esnafına 
da tanımalarını 
bekliyoruz " dedi. 
HORTUMCULAR 
KİM?
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
seçimler 

öncesinde astığı ve 
üzerinde 
"Hortumlan 
kestik, paralar 
belediyenin kasasına 
girdi" şeklindeki 
sözlere tepki 
gösteren Mehmet 
Çelik, "Hortumlan 
kestik paralar kasaya 
akıyor diyor ama 
ortada para falan 
yok. Eski öaşkanlann 
hepsi şu an 
Gemlik'te yaşıyor, 
sayın başkan hortum- 
cuları açıklasın bizler 
de bilelim" diye 
konuştu.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa/Dükkan, Arsa, Arazı

3
1

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

29Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık, dqlfka.q. 
Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın , 1 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 rtı2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta İşlemlfri Yapılır. - •

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

I Tel:513 2474 Fax: 5141021

“Katlı otopark oto
otel haline gelmiş”

S

MHP Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik ile Belediye 
Meclis Üyesi Osman 
Doğan, katlı otopark 
içinde yaptıkları 
gezide buranın 
"oto otel" olduğunu 
söylediler.
Yürüyemeyen, çalış
mayan ve satıla
mayan araçlara ev 
sahipliği yapan 
otoparkın içler acısı 
halde olmasının 
üzücü olduğunu 
belirten MHP'liler 
arızalı olduğu için 
halatla getirilen ve 
bir daha alınmayan 
araçlar ile uzun süre 
kapısı bile açılmayan 
araçların burada 
bârındırılmasına bir 
anlam veremedikleri

ni dile getirdiler. 
Gemllkspor'a gelir 
getirmesi gereken bir 
otoparkın ücretsiz 
hizmet vermesinin 
yanlışlığına değinen 
MHP'liler, "Burası 
ücretsiz, ama esnafa

aşırı zam yapılıyor. 
Gemlikspor parasız 
ama burası yine 
ücretsiz. Bunların 
hesabını seçimlerde^ 
halkımız oylarıyla 
verecektir" diyerek 
tepki gösterdiler.
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ğı ve

Voleybol ilçe birinciliğinde heyecan dorukta
Dün yapılan maçlardaŞehit Cerçıal İlköğretim Okulu 

Engürücük İlköğretim Okulu ve 
TSO Gazi İlköğretim Okulu rakiplerine fark attı

Elif ESMEN
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda devam 
eden İkinci Küme 
Yıldızlar Voleybol İlçe 
Birinciliği maçları 
çekişmeli geçmeye 
devam ediyor.
Dün oynanan 
karşılaşmalarda güçlü 
takımlar rakiplerini 
yenerken zorlanmadı. 
KIZLARDA

Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu, Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’nu 25-16 ve 
25-17'lik setlerle 
2-0 yenerken, 
Engürücük 
İlköğretim Okulu 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulunu 
2-0 yenerken, 
ilk seti 25-7 ve 
ikinci seti 25-17 
alan Engürücük

İlköğretim takımı 
zevkli bir maç 
çıkardı.
Son oynanan 
maçta ise TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
25-17 ve 25-18'lik 
setlerle Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim 
Okulunu çekişmeli 
geçen maç sonunda 
2-0 yenmeyi 
başardı.
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Pazar yeri rahat nefes aldı
Seyfettin
ŞEKERSÖZ

Kaymakamlık 
tarafından yap
tırılan anonslarla 
kaldırımlardaki 
seyyar satıcılara 
yönelik

engellemeler 
dün ilçe 
pazarında 
ilk semeresini 
verdi.
Seyyarların 
belge alma 
zorunluluğu 
bulunması ve

ilçe esnafının 
yaptığı şikayet
leri değer
lendiren 
Belediye 
Zabıta 
ekipleri dün 
sabah saat
lerinden

itibaren 
Pazar 
içinde denetim
lerini sürdürerek 
seyyarlık 
yapanları 
engellediler. 
Ceza yemekten 
korkan

SW

V

seyyarlar, 
Pazar içinde 
iş yapmaktan 
korkunca 
alış veriş 
yapan 
vatandaşlar 
rahat bir gün 
yaşadılar.

Va illa n *ULB MGtLGAZ ısı Stt® ■'" ■ HÜSEYİN ULUKAYA • CÜNEYT DEMİRLİ ORTAM
GEMLİK ANA BAYİİ

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA

A İsıtma, sıcak su te 
A kontrol ctelannda ✓ RADYATÖR

✓ SPLİT KLİMALAR
✓ DOGALGAZ SOBASI
✓ TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93 

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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KPSS'ye iptal davası
Hukukun Egemenliği 
Derneği, kamu 
hizmeti ve görevle 
rine ilk defa 
atanacakların seçimi 
ile kamu kurum ve 
kuruluşlarına memur 
olarak atanacakları 
belirlemek amacıyla 
bu yıl yapılacak olan 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı 
(KPSS) hakkında, 
Danıştay'da "iptal 
davası" açtı.
Sınava gireceklerin 
niteliklerini ve mezun 
oldukları okulların 
derecesini belirleyen; 
Başbakanlık, Devlet 
Bakanlığı, Devlet 
Personel Başkanlığı 
ve ÖSYM'ye karşı 
açılan davada, 
"Anayasa'nın eşitlik 
ilkesine aykırı 
hareket edildiği ve 
Türk vatandaşlarının 
kamu görevlerine ve 
memuriyete girme 
haklarının engel
lendiği" ileri sürüldü. 
Hukukun Egemenliği 
Derneği Genel 
Başkanı Av. Erdem 
Akyüz, yaptığı yazılı 
açıklamada, sınava, 
lise ve üstü okul 
mezunlarının gire

bileceğini, ilköğretim 
okulu ve orta okul 
mezunlarının 
girmesinin engel
lendiğini hatırlatarak, 
"Kamusal bir görev 
diye askerlik hizmeti 
yapan, vergi veren 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olan bir 
yurttaşın, belli bir 
tahsil yapmadığı, 
yapamadığı için her 
türlü kamu kuru
luşunda, kamusal 
görevden mahrum 
bırakılması mümkün 
değildir. Ortaokul 
mezunları ve ilköğre
tim okulu mezunları 
da sınava girebilme
lidir. Bu okul mezun
larına da kamu göre
vi ve memuriyet 
yapabilme olanağı 
sağlanmalıdır" dedi. 
Akyüz, Anayasa'ya 
göre herkesin kanun 
önünde eşit 

olduğunu vurgula
yarak, her Türk'ün 
kamu hizmetlerine 
girme hakkına sahip 
olduğunu kaydetti. 
Akyüz, "Hizmete 
alınmada, görevin 
gerektirdiği nitelikler
den başka hiç bir 
ayrım gözetilemez. 
Bu bakımdan, aynen 
lise gibi ortaöğretim 
mezunu konumunda
ki eski orta okul 
mezunlarının ve 
ilköğretim mezun
larının KPSS 
sınavına alınmamak 
suretiyle kamu 
görevi ve 
hizmetinden 
mahrum bırakıl
maları, yukarıda 
sayılan Anayasa 
hükümlerine de 
açık bir aykırılık 
teşkil etmektedir" 
değerlendirmesinde 
bulundu.

HE8, Özelleştirme 
mağduru 183 İrişi alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 
özelleştirme uygula
maları sonucunda 
işsiz kalanlardan 183 
kişiyi daha kadro
suna katmaya hazır
lanıyor. Dün 
başlayan başvurular, 
5 Nisan 2006 tari
hinde sona erecek. 
Başvurular, 
İl Milli Eğitim 
Müdürlükleri'nde 
oluşturulacak 
"Başvuru Bürolan"na 
yapılacak. Bakanlık, 
Başbakanlık 
Devlet Personel 
Başkanlığından yön
lendirilenlerden ala
cağı 183 kişiyi taşra 
teşkilatında 
görevlendirecek. 
MEB ayrıca, 183 
kişiyi 657 sayılı 
kanunun değişik 4/C 
maddesine göre 
atama yapacak. 183 
kişiyle sınırlı olan 
başvuruya ilişkin iş

ve işlemler, MEB'in 
http://personel.meb.g 
ov.tr adresindeki, 
"Geçici Personel 
Olarak Çalıştırılacak
lara İlişkin 
Atama Kılavuzu"nda 
yer alacak.
Adaylar, başvuru 
sırasında nüfus cüz
danını, en son öğren
imine ilişkin öğrenim 
durumu belgesini, 
sigorta kimlik bel
gesini veya sigorta 
kimlik numarasını 
gösterir belgeyi, 
Devlet Personel

Başkanhğı'nca 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na yön
lendirildiklerine 
ilişkin belgeyi ve 
özür durumuna göre 
il tercihinde bulu- . 
nacakların bu duru
munu gösterir belge 
aslı veya onaylı 
örneğini yanlarında 
bulundurmak zorun
da olacak. Ayrıca 
adaylardan başvuru
lar için hiçbir 
gerekçeyle ücret 
alınmayacağı 
belirtildi.

Sözleşmeli çalışanlara müjde
Hükümet "Devlet İsta
tistik Enstitüsü 
Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı"nı 
TBMM'ye gönderdi. 
Tasarıyla, sözleşmeli 
olarak Başkanhk'ta 
fiilen çalışan 
personele, taban ve 
tavan ücretleri arasın
da kalmak üzere, 
Başkan tarafından 
belirlenecek tutarda 
aylık brüt sözleşme 
ücreti ödenecek. 
Başbakanlık 
merkez teşkilatında 
sözleşmeli olarak 
çalıştırılan emsali 
personelin yarar
landığı ücret 
artışlarından, 
Başkanhk'ta çalışan 
sözleşmeli personel 
de aynı usul ve 
esaslara göre aynen 
yararlandırılacak. Bu 
personel T.C. Emekli

Sandığı ile iliş 
kilendirilecek. Söz 
konusu personele, 
çalıştıkları günlerle 
orantılı olarak 
(hastalık ve yıllık 
izinleri dahil) Ocak, 

Nisan, Temmuz ve 
Ekim aylarında birer 
aylık sözleşme ücreti 
tutarında ikramiye 
ödenecek. Bunlardan 
üstün gayret ve çalış
maları sonucunda 
emsallerine göre 
başarılı çalışma yap
tıkları tespit edilenlere 
başkanın teklifi, ilgili 
bakanın uygun 
görüşü üzerine 
Başbakan onayıyla 
Haziran ve aralık 
aylarında birer aylık 
sözleşme ücreti 
tutarına kadar teşvik 
ikramiyesi ödenebilir. 
Bu fıkranın uygulan
masına ilişkin usul ve 
esaslarla söz konusu 

personele yapılacak 
diğer ödemeler, 
Bakanlar Kurulu'nca 
tespit edilecek.
Aynı kanun tasarısıyla 
Başkanhk'ta, Başkan 
Yardımcıları, I.Hukuk 
Müşaviri, Daire 
Başkanları ve Bölge 
Müdürleri, başkanın 
önerisi üzerine 
müşterek karar
nameyle bunların 
dışında kalan diğer 
personelin atamaları 
ise başkan tarafından 
yapılması 
öngörülüyor. 
3 maddelik 
kanun teklifinin 
gerekçesinde şu 
ifadelere yer verildi: 
"Türk istatistik sis
teminin Avrupa Birliği 
istatistik sistemine 
uygun hale getirilmesi 
amacıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul 

edilen ve 18/11/2005 
tarihli ve 25997 sayılı 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe giren, 10/11/2005 
tarihli ve 5429 sayılı 
Türkiye İstatistik 
Kanunu'nun 45. mad
desinin 2. fıkrasıyla 
56. maddesinin
1. fıkrası, Anayasa 
Mahkemesi'nin 
21/2/2006 tarihli ve 
26087 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
19/12/2005 tarihli ve 
E:2005/143, 
K:2005/99 sayılı 
kararıyla iptal edilmiş 
ve iptal hükmünün 
kararın Resmi 
Gazete'de yayımlan
masından başlayarak 
3 ay sonra yürürlüğe 
girmesine karar ve 
rilmiştir. Tasarıyla 
söz konusu kararın 
gerekçesinde yer alan 
hususlar göz önünde

bulundurulmak 
suretiyle iptal edilen 
hükümler yeniden 
düzenlenmektedir." 
Yasa tasarısına göre 
bu artıştan başkan, 
başkan yardımcısı, 
1. Hukuk Müşaviri, 
Daire Başkanı ve 
Genel Müdür, istatis
tik Müşaviri, Hukuk 
Müşaviri, TİK 
Uzmanı, TİK Uzman 
Yardımcısı ve istatis
tikçi, matematikçi, 
mühendis ve prog 
ramcı bulunuyor.

Körfez
■MB GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■■
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Gökyüzündeki büyük şenliği kaçırmayın
Türkiye, bugün tam 
Güneş tutulmasına 
hazırlanıyor. Dünyada 
en iyi Antalya'dan 
izlenecek. Tam Güneş 
tutulması, bundan 
sonra Türkiye'de kaç 
yıl sonra? 
İşte en son bilgiler. 
TARİFİ İMKANSIZ 
KARANLIK 
TÜBİTAK Ulusal 
Gözlemevi'nden 
Uzman Araştırmacı 
Dr. Tuncay Özışık, 
bugün öğle saat
lerinde gerçekleşecek 
tam Güneş tutul
masının, Brezilya'dan 
Moğolistan'a kadar 
uzanan bir çizgide 
izlenebileceğini 
söyledi. Tuncay 
Özışık, 29 martta 
"tarifi imkansız bir 
karanlık yaşanaca 
ğım" söyledi.
Tam tutulma 
başladığı anda 
havanın alacakaranlık 
olacağına ve ısının 2- 
3 derece düşeceğine 
dikkati çeken Özışık, 
bu değişimin hayvan
ları olumsuz etkileye

ceğini bildirdi. "Tam 
tutulma sırasında 
hayvanlar huzursuz 
olacak ve çeşitli 
sesler çıkaracak" 
diyen Özışık, tutul
madan haberi 
olmayanlar insanların 
da ani karanlık 
nedeniyle kısa süreli 
şok yaşayacaklarını 
ifade etti.
Akdeniz Üniversitesi 
Manavgat Meslek 
Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Ali Erdoğan 
da, hayvanların tutul
ma sırasında karanlık 
yaşanacağı için 24 
saatlik ritmlerinin 
bozulacağını kaydetti. 

Hayvanların tepkileri
ni ölçmek için 29 
martta deneyler 
yapacaklarını ifade 
eden Erdoğan, 
kuşların tam tutulma 
anında yere 
indiklerini kaydetti. 
Tutülma Antalya'dan 
Ordu'ya kadar uzanan 
ve 160 kilometre 
genişliğe ulaşan bir 
bölgede yaklaşık 
3-4 dakika boyunca 
gözlenecek.
Tam Güneş tutulması 
dünyada en iyi 
Türkiye'de, 
Türkiye'de de en iyi 
Antalya'da izlenecek. 
Bundan sonra

Türkiye'deki ilk tam 
Güneş tutulmasının 
54 yıl, Antalya'da ise 
657 yıl sonra 
gözlenebileceğini 
ifade eden Özışık, 
buna rağmen yeteri 
kadar reklam yapıl
madığını söyledi. 
Brezilya üzerinden 
Afrika'ya 
Bugün gerçekleşecek 
tam tutulmada süre 
yer yer dört dakikaya 
kadar çıkacak. 
Bu tarihte ay, Dünya 
ile Güneş arasına 
girerek Güneş'i tam 
olarak örtecek.
Ayın gölgesi, ilk 
olarak Türkiye saati 
ile 11.36'da Brezilya 
kıyılarına düşecek ve 
Atlantik Okyanusu'nu 
kat ederek Afrika 
kıyılarına ulaşacak. 
Afrika kıtası üzerinde 
tam tutulma Gana; 
Togo, Benin, Nijerya, 
Nijer, Libya ve 
Mısır'dan izlenecek. 
Türkiye'de 
öğle satlerinde 
Tutulma saat 
13.54'ten sonra

Türkiye'den de 
izlenebilecek. Önce 
Akdeniz kıyısındaki 
Kaş, Antalya ve 
çevresinde görülecek 
olan tutulma 
Karaman, Konya, 
Aksaray, Nevşehir, 
Kırşehir, Yozgat, 
Sivas, Tokat, Amasya 
ve son olarak Ordu 
ve Giresun'da 
görülecek.
Saati 4.10'da 
Karadeniz'e düşecek 
olan gölge, yolcu
luğunu saat 14.46'da 
bitirecek.
Tam tutulma en son 
Moğolistan sınırında 
güneş batarken 
izlenecek.
Tam tutulma hattı 
üzerinde yer alan 
illerde sırasıyla 
parçalı tutulma ve 
tam tutulma 
başlangıç saatleri 
şöyle:
Aksaray: 12.44 -14.00 
Antalya: 12.37 -13.54 
Giresûn: 12.54 -14.09 
Karaman: 12.41-13.59 
Kayseri: 12.47 -14.03 
Kırşehir: 12.45 -14.01 

Konya: 12.41 -13.57 
Nevşehir: 
12.46-14.02 
Ordu: 12.53 -14.08 
Tokat: 12.51 -14.05 
Yozgat: 12.47 -14.03 
Hava şartları elverişli 
Yağışlı havanın 
etkisini birkaç gün 
içinde kaybetmesiyle, 
Güneş tutulmasının 
izlenebileceği illerden 
Konya, Yozgat ve 
Nevşehir'de, 12.00- 
15.00 saatleri arasın
da, hava az 
bulutlu olacak.
Antalya, Giresun, 
Tokat, Aksaray ve 
Ordu'da ise gökyüzü 
parçalı bulutlu olâ- 
cak. Hava sıcaklığının 
20 derece civarında 
olması bekleniyor. 
Güneş tutulmasının 
olacağı gün 
Konya'da hava 
sıcaklığı 23, 
Antalya ve 
Nevşehir'de 22, 
Aksaray'da 21, 
Tokat'ta 20, 
Yozgat'ta 19, Ordu'da 
18 ye Giresun'da 
16 derece olacak.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

BudArus DOÖOZ
—KOMBİ

KAZAN
( ISISAN ) KALORİFER TESİSATI 

- - - - - KLİMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA

YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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İş kurmak için 
sanıldığı kadar para 
gerekmiyor. 5 bin 
YTL'ye küçük de olsa 
bir iş kurmanız 
mümkün. İşte 5 bin 
YTL'den başlayan 
sermayelerle 
yapılabilecek işler 
Sermayesi az olanlar 
da kendi işini 
kurabilir 
Hayal gücü ve gi 
rişimci ruhla yapıla
mayacak iş yok. 
Genç ve az ser

sun, 
y ve 
ökyüzû 
j ola- 
aklığının 

arında 
liyor. 
asının

a

2,

Ordu'da 
'da 
sak. |

mayesi olan girişim
ciler için farklı sektör
lerde oldukça cazip 
fırsatlar var. Emlak 
danışmanlığından 
çağrı merkezi kur- . 
maya, atık yağ topla
maktan evlere ütü 
hizmetine kadar 
yatırım yapılabilecek 
çok sayıda alan var. 
Önemli olan hangi 
işin nasıl ve nerede 
yapılacağına karar 
vermek. Nitekim ABD 
yapılan bir araştırma, 
bin iş fikrinden yal
nızca yedisinin proje
lendirildiğini, bunlar
dan da sadece 
ikisinin başarılı 
olduğunu gösteriyor. 
Az sermayeyle yapıla
bilecek, ilginç olduğu 
kadar başarılı olmuş 
iş fikirlerini araştırdık.

Az sermaye ile 
yapılacak işler arasın
da geleneksel sektör
lerin yanı sıra yeni 
fikirler de ağırlığını 
artırıyor.
İYİ ARAŞTIRMA 
GEREK
Kafe, büfe, çay 
bahçesi, kuaför, 
emlak danışmanlığı 
yapmak işlemeyenler 
için farklı seçenekler 
de var. Örneğin bir 
internet sitesi kurarak 
olmayan bir hizmeti 
vermek, son yılların 
gözdesi olan organik 
ve doğal ürünler 
yetiştirmek, var 
olan ürünleri fark
lılaştırarak yeni bir 
pazar yaratmak tama
men girişimcinin 
hayal dünyasına 
bağlı. Kısıtlı ser
mayeyi değer
lendirerek yatırım 
yapmak için öncelikle 
hangi alana yatırım 
yapılacağını çok iyi 
araştırmak gerekiyor. 
İNTERNETİ 
MUTLAKA KULLANIN 
Hizmet ya da üretimin 
yapılacağı yer, hedef 
pazarlar, maliyetin 
geri dönüşü, çıkabile? 
cek olası aksilikler 
hesaplanması 
gereken başlıklar 
arasında yer alıyor.

Barbarosça

Eğer yapacağınız iş, 
bir ofis gerektiriyorsa 
maliyetini çok iyi 
incelemek öneriliyor. 
Hemen bir ofis tutup 
döşemek yerine bir 
süre evden çalışmak 
ya da var olan bir 
ofisi değerlendirmek 
daha akılcı bir çözüm 
olabilir. Çünkü bir 
ofis için gerekli olan 
telefon ve bilgisa
yarın yanı sıra 
ofis gereçleri, büro 
mobilyaları 
gibi gereksinimler 
en az 3 bin YTL’ye 
inal oluyor. 
Üye sayısı 
3 bn 500’ü aşan 
Yenigirisimciler.com 
kurucusu Bülent 
Kızanlık, kendi işini 
kurmak isteyenlere, 
mutlaka farklı ve

yapılmamış olanı hay
ata geçirmelerini 
öneriyor. İnternetin 
girişimcilere geniş 
imkanlar sunduğu 
belirten Kızanlık, 
“İşiniz ne olursa 
olsun mutlaka inter
nete taşıyın” diyor. 
Sitesi vvvvvv.yeni- 
girisimciler.com’da iş 
kurmak isteyenlerle, 
franchise ve bayilik ' 
veren markaları 
buluşturan Kızanlık, 
“Ekonomideki iniş 
çıkışlardan oluşan 
krizler sonucu 
birer birer kapanan 
işletmeler yeni 
girişimcilerin 
yapacakları 
yatırımlarda daha 
temkinli adım 
atmalarına sebep 
oluyor” diyor.

Barbaros BALMUMCU

Engelli çocuklarımız için 
hep beraber el ele

Bundan önce yazmış olduğum Sayın 
Kaymakamımız için ifade ettiğim güzel 
olaylar için bazı kişiler benim için başka 
türlü düşünmüş olabilir.

Ama ben hakikat neyse onu yazdım. 
Yazmaya da devam edeceğim.

Yazdıklarımı Gemlik halkı dile getiriyor. 
Ben de bunları su üstünce çıkarmaya 
çalıştım. Hakikat budur.

Çok iyi bir kaynaktan öğrendiğime göre 
Engelliler Okulu Müdürü Sayın Tamer Sivri 
ile Sayın Kaymakamımız Mehmet Baygül’ün 
teşvikleri ve İl Özel İdaresinin katkılarıyla 
engelliler okulunun büyütülmesi ve yanına 
reabilatasyon yapılması için İl Özel İdare
siyle görüşmeler yapılmış.

Çok kısa zamanda çocuklarımıza 
kazandırılıp faaliyete geçeceğine inanıyo
rum.

Engelliler okulumuz için Gazi İlköğretim 
Okulu, Sayın Kaymakamımızı ziyaret ederek 
neler yapabileceklerini bildirmişler.

Kaymakamımız her türlü desteği vere
ceklerini ifade etmişler.

Bende bu okulumuzu kutluyorum. 
Gemlik halkının, ve hayırseverlere iş 
düşmektedir.

Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 
Topluma kazandırmamız lazım.

Herkesin bu çocuklarımıza sahip çıkması 
gerekir.

Bu hepimizin görevidir.
“ NE OLDUM DEMEMELİ NE OLACAĞIM 

DEMELİ”
“ DÜNYA MALI DÜNYADA KALIR” 
Sözlerinden ders çıkaralım.

Galatasaray 1 maç seyircisiz oynayacak
Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Profesyonel 
Futbol Disiplin 
Kurulu (PFDK), 
Fortis Türkiye 
Kupası'nda 
Fenerbahçe ile 
oynanan çeyrek final 
rövanş maçında 
sahaya atılan yabancı

maddeler nedeniyle 
Galatasaray’a 
1 maç seyircisiz 
oynama cezası 
verdi.
Galatasaray, 
Ankaragücü ile 
oynayacağı 
19. hafta erteleme 
maçını seyircisiz 
oynayacak.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

O_ Gemlik Kaymakamlığından aldığımız 
yeşil kartlarımızı kaybettik. 

Hükümsüzdür.
Nuran ÇİFTÇİ, İmam ÇİFTÇİ, 
 Sergen ÇİFTÇİ

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
İBlİllİûIlHlIMta İhtan is!iHalCatlfeiBoraSolaüo:l®GErâ

... •• i." lltalaraliıl» M yanıftıetato^ıtaıoıo|»^B:WİI]Mfll.M!i

SATILIK ARAZİ

Serbest Bölge Karşısı Kömür 
Depoları Arkası 36 bin m2 

arazi sahibinden SATILIKTIR
TEL: (0.532) 412 79 52

TEL: 51310 79

Yenigirisimciler.com
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Çocukları Allah’la korkutmayın
Eğer kalbindeki Allah 
sevgisini öldürmek ve 
onu Allah'tan korkmaz 
bir insan haline 
getirmek istemiyor
sanız çocuklarınızı 
Allah'la korkutmaktan 
sakının.
Anne-babaların, 
bağımsız ve kendi 
istekleri doğrultusun
da hareket etmeye 
özenen çocuklarını 
terbiye etmek için, , 
"Anne sözü dinle
meyeni Allah taş 
yapar. Yemeğini 
tabağında bırakanı 
cehennemde yakar. 
Kötü laf söyleyeni 
dilsiz yapar." gibi 
uyarılarla Allah'la 
korkutması yanlıştır. 
Kimi ailelerde 
çocuğun vicdanî 
gelişmesi anne ve 
babanın örnek 
davranışlarıyla değil, 
Allah korkusu ve dinî 
baskılarla sağlanmaya 
çalışılmakta ve 
Allah'ın, yapılan her 
hatayı günah defterine 
yazdığından ve 
ahirette çekeceği 
işkencelerden 
bahsedilerek çocuk 
sindirilmektedir.
Bu yola sık sık başvu

rulacak olursa çocuk 
kendisini suçlu göre
cek, aynı zamanda 
Allah'a karşı, korkuyla 
karışık bir öfke de 
geliştirecek, belki de 
Allah'tan nefret 
edecektir.
'SENİ ALLAH 
SEVİYOR’ DEYİN 
Araştırmalar sonucun
da çocukların iki 
yaşından itibaren din 
ile karşılaştığı, üç-dört 
yaşından sonra 
"nasıi/neden?" soru
larıyla her şeyin aslını 
ve bu arada yaratıcı 
gücün mahiyetini 
araştırdığı ortaya 
çıkmıştır.
Çocuklara Allah’ı 
anlatırken Allah'ın onu 
sevdiği ifade edilmeli 
ve Allah sevgisi 
üzerinde durulmalıdır. 
Annelerin çocukları 
Allah'la korkutmaları 
çocukların ruh sağlığı 
açısından zararlıdır. 
Çocuğa öncelikli 
olarak Allah'ı ceza
landıran, azap veren 
biri olarak tanıtmak, 
İslam'a terstir. Bir 
diğer yanlış ise 
çocuğun, "Allah baba 
kızar, seni ceza
landırır." ifadesidir.

DS MÜHENDİSLİK «S>

Bu ifade tarzı Hristiyan 
teslis inancının bir 
taklididir ve yanlıştır. 
İŞTE AİLELERE 
KÖTÜ ÖRNEKLER 
Bir gün bir baba, üç- 
dört yaşlarındaki kızı
na, dinî konularda 
bilgi vermek ister. En 
çok her şeyi yaratan 
Allah'ı; sonra da bize 
iyi ve güzel davranış 
şekillerini öğreten 
Peygamberimizi 
sevmemiz gerektiğini 
söyleyince çocuk, 
"Ben Peygamber'i 
Allah'tan daha çok 
seviyorum." der. 
Babası şaşkınlıkta 
sebebini sorunca; 
"Annem bana, 'Allah 
yalan söyleyeni 
cehennemde yakar." 
dedi. Allah'ın cehenne
mi varmış,

Peygamberin cehen
nemi olmadığı için ben 
onu daha seviyorum." 
cevabını verir.
Altı yaşlarında bir 
erkek çocuğu yarama
zlık yaptığı zaman 
devamlı, "Allah seni 
sevmez, cehennemde 
yakar." telkinleriyle 
vazgeçîrilmeye çalışıl
maktadır. Bir sabah 
kahvaltısında çocuk 
birdenbire, "Baba, 
bizim köyde de Allah 
var mı?" diye sorar. 
Çocuğun bu sorusunu 
merak eden babası, 
"Oğlum Allah her 
yerde vardır; ama 
niçin soruyorsun?” 
deyince çocuk, 
"Eğer orada Allah 
yoksa, oraya gidecek
tim de..." cevabını 
verir.

Krarfez ABONE OLDUNUZ HU?
»0MI11|
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Biz GDS Mühendislik olarak;
- Güvenilir
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Mutluluk veren
10 gıda maddesi

Vitamin eksikliği ruh sağlını bozuyor

Karamsar günlerin 
en iyi ilacı, vücuda 
mutluluk hormonu 
seratonin salgılatan 
yieceklerdir. Hayata 
umutla bakmanızı 
sağlacak duygular 
uyandıran şu 10 
besin maddesini 
sürekli tüketmeye 
gayret edin
• ÇİKOLATA: Orgazm 
anındaki mutluluğa 
benzer bir ruh hali 
sağlıyor. Ancak, bu 
duyguyu yakalamak 
için sütlü değil bitter 
çikolata tüketmek 
gerekiyor.
2- PATATES: 
Yatmadan önce 
patates yediğinizde 
gece boyunca 
insülün salgılarsınız. 
Bu da gecenizin iyi 
geçeceği anlamına 5 
gelir.
3-YULAF LAPASI: 
Zengin bir B vitamini 
deposudur. Merkezi 
sinir sistemini 
besler. Enerjinizi 
dışarı atmanızı ve 
sinirli halden 
kurtulup rahatla
manıza yardım eder. 
4-ISPANAK: 
Vücudunuzu ve zih
ninizi uyarıp huzurlu 
hissetmenizi

sağlayan mag
nezyum içerir.
5-BADEM: İçindeki 
magnezyumla, 
adrenalinizin yük
selmesini ve stresi 
yenmenizi sağlar. 
6-KUŞKONMAZ: 
Sinirlerinizdeki 
aşırı faaliyetleri 
düzenleyen amino 
asit içerir.
7-AYÇEKİRDEĞİ: 
B vitamini ve mag
nezyum içerir. Sinir 
sistemini ve beyni 
rahatlatarak, işinize 
daha iyi konsantre 
olmanızı sağlar, 
rahatlama hissi verir. 
8-TAVUK: Serotanin 
salgılanmasına, 
yardımcı olan amino 

asit içerir. Soya 
sosu ve sebze ile 
beraber 
tüketildiğinde mutlu
luğun anahtarıdır. 
9-YAĞLI BALIK: 
Uskumru, sardalya, 
som balığı ve diğer 
yağlı balıklar 
Omega3 içerdiği için 
deprasyondan çık
manıza yardımcı 
olur.
10-MUZ: Zindelik 
veren amino 
asitler içerir.
Beyni uyararak 
gereksiz takıntılar
dan kurtarır ve gün 
ışığının verdiği 
mutlulğabenzer 
bir umut ve ferahla
ma hali sağlar.

Fiziksel ve ruhsal 
sağlık birbirine bağlı. 
Birindeki aksaklık 
diğerini de et 
kilediğinden ruh 
sağlığının korunması 
vücudun düzgün 
işleyişiyle mümkün. 
Tüm vitamin ve mi 
neraller vücut için 
gerekli ancak ruhsal 
dengenin korun
masında B grubu vita
minleri daha fazla 
önem taşıyor. 
Sağlığımızın fizik ve 
ruh sağlığının bir 
bütünü olduğunu vur
gulayan Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık 
Teknolojisi Yüksek 
Okul Müdürü, 
Beslenme ve Diyetetik 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Türkan Kutluay 
Merdol, "Fiziksel 
sağlığımız ruh 
sağlığımızı, ruh 
sağlığımız da fiziksel 
sağlığımızı etkiler. 
Sağlığımızı etkileyen 
faktörleri birbirinden 
bağımşız değer
lendirmek mümkün 
değildir", diyor.
B grubu vitamin
lerinin yetmezliğinde 
özellikle sinir sistemi 
rahatsızlıkları 
görüldüğünü bildiren 
Merdol; başta zihinsel 
yorgunluk, duyarlılık 
yanında, gastroin- 
testinal (mide-bağır- 
sak) sistemde bozuk
luklar olduğunu ve 
tedavi edilmediğinde 
depresyona kadar 
giden durumlar ortaya

çıktığını ifade ediyor. 
Özellikle B12 vitamini 
yetersizliğinde ellerde 
uyuşma, algılama 
bozuklukları, thiamin 
yetmezliğinde kişilik 
bozukluklarına kadar 
varan davranış 
sorunları, niasin 
yetmezliğinde ise 
hafıza problemleri 
görüldüğünü kayde
den Merdol, "Besinler 
içinde yer alan vita
min ve mineral olarak 
adlandırılan besin 
öğelerinin pek çoğu
nun yetersizliğinden 
ruhsal sağlık önemli 
ölçüde etkilenmekte
dir. Bunlardan en 
önemlileri B grubu 
vitaminleridir. B 
grubu vitaminlerinin 
en önemlileri thiamin, 
riboflavin, B12 vitami
ni, niasin, folik asit, 
pantotenik asit ve 
biotindir. Bu vitamin
lerin fonksiyonları bir- 
biriyle bağımlı ancak 
her birinin vücutta 
çok farklı görevleri 
var. Sağlık için yapıl
ması gerekenlerden 
biri bile ihmal edilse 
fiziksel ya da ruhsal 

sağlığımız etkilenir" 
uyarısında bulunuyor. 
Merdol, "Sodyum, 
potasyum, kalsiyum, 
demir ve magnezyum 
da beyin fonksiyonları 
için önemli mine 
railerdir. Kanda 
kalsiyum düştüğünde, 
tetani, ağrılı adale 
kasılmaları, başdön- 
mesi, zihinsel 
bulanıklık, ileri 
hallerde havale 
görülebilir" diyor. 
Zihinsel becerilerde 
önemli rolleri olan 
bazı maddelerin 
(nörotransmitter vb) 
ana maddelerinin 
proteinler, aminoa- 
sitler ve B grubu vita
minleri olduğunu 
kaydeden Merdol, 
dolayısıyla beslen
mede oluşabilecek 
bozuklukların zihinsel 
fonksiyonları önemli 
ölçüde etkilediğini 
vurguluyor. Bu 
nedenle günlük besin 
ihtiyacının az ve sık 
aralıklarla, mümkün 
olduğunca çeşitli 
besinlerle karşılan
ması gerektiğini 
belirtti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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tfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat - 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlerime Tes. 513 23 94■ VAPUR - FERİBOT

I

I 
I
I 
I

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali* (18 Hat)ULAŞIM

t—
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
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

I
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BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabite 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
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 514 35 50

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAYOUXŞA^51^^5
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Türk sineması en bereketli yılını yaşıyor
Bir zamanlar ismi 
ekonomik sıkıntıyla 
birlikte anılan Türk 
Sineması, gişe reko
rtmeni filmlerle en 
bereketli yılını yaşı 
yor. Geçen yılın son
larından itibaren 
sırayla gösterime 
giren "Organize 
İşler", "Babam ve 
Oğlum" ile "Kurtlar 
Vadisi-lrak", seyirci 
rekoru kırarak gişe 
hasılatı tablosunu 
altüst etti.
3 Şubat 2006 tari
hinde gösterime 
giren "Kurtlar Vadisi- 
lrak" seyirci rekoru 
kırmaya devam edi 
yor. Birkaç hafta 
önce "G.O.R.A" filmi 
nin Türk Sinema 
sı'nın en çok izlenen 
filmi unvanını elin
den alan film, 8. haf
tasında 4 milyon 201 
bin 875 seyirciyle 
rekora koşmayı 
sürdürüyor.
Türk sinema tari
hinde şimdiye kadar

en yüksek bütçeli 
yapım unvanını da 
taşıyan "Kurtlar 
Vadisi-lrak" filminin 
yönetmenliğini Ser 
dar Akar üstleniyor. 
Genç yönetmen 
Çağan Irmak'ın ödül
lü filmi, "Babam ve 
Oğlum" da izleyiciyi 
fetheden bir yapım 
oldu. Film, 18. haf
tasında 3 milyon 627 
bin 291 kişiyi sinema 
salonlarına çekerek, 
gişe hasılatı tablo
sunda üçüncü sıraya 
yerleşti. Sinema 
Yazarları 
Derneği'nden de 6 
dalda ödül kazanan 
bu ilgi çekici yapım, 
"En İyi Film", "En İyi 
Yönetmen'\ "En İyi 
Senaryo", "En İyi 
Erkek Oyuncu (Çetin 
Tekindor)", "En İyi 
Kadın Oyuncu 
(Hümeyra)", "En İyi 
Yardımcı Kadın 
Oyuncu (Şerif 
Sezer)" ödüllerine 
layık görülmüştü.

Türk Sineması'nın 
hasılat rekortmeni 
filmlerinden 
"Organize İşler" ise 
13. haftasına girdi. 
Yılmaz Erdoğan'ın 
yazıp yönettiği, Türk 
Sinema'nın ünlü 
isimlerinin rol aldığı 
film, gösterime 
girdiği 23 Aralık 2005 
tarihinden bu yana

2 milyon 558 bin 
69 seyirci topladı. 
Türkiye'de bugüne 
değin en çok izlenen 
film unvanı, "Kurtlar 
Vadisi-lrak" adlı 
filmde bulunuyor. 
Bu yapımı, 29 hafta 
gösterimde kalarak 
4 milyon bin 711 
seyirciye ulaşan 
"G.O.R.A" izliyor.

Bursa, baharı çiçeklerle karşıliMi 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, bahamı cıvıl 
cıvıl enerjisini BursalIlara kentin muhtelit 
yerlerine ektiği yarım çiçekle yaşatıyor. ı 
“Yeniden yeşil Bursa” hedefi doğrultusun*.

da, 2 yılda 237 bin metre kare yeşil alan 
oluşturan, kent girişlerine de 16 bin 500 
ağaç diken Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
şimdide kentin değişik semtlerinde yol 
kenarlarına 480 bin adet menekşe, İstanbul 
papatyası ve çuha çiçeği ekti.
Çiçekler vatandaşları rahatlatıyor 
Kent içersindeki yeşil alanların ekolojik, 
fiziksel, rekreatif, ve psikolojik olmak üzere 
bir çok işlevi bulunduğunu vurgulayan 
Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler 
Şube Müdürlüğü yetkilileri, dikilen çiçek
lerin ruhsal dinlenme sağladığını, bunun da 
özellikle bahar depresyonu yaşayanlan 
rahatlattığına dikkat çektiler. Yoğun iş 
stresinin yaşandığı bölgelere ekilen çiçek
lerin bireylere ruhsal yenileme sağladığını, 
verimliliklerini artırdığını ifade eden yetkilil
er, kasım ayında ekilen yüz bin lalenin de 
açmasıyla Bursa’nın rengarenk bir görün
tüye kavuşacağını söylediler.

A DEVRİM!
İLETİŞİM ARTIK 

» DAHA KOLAY
DAHA EKONOMİK

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ODE
Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde

Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 
üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!

SUPfRÖNLINf CEMRE İLETİŞİM
/ TELEKOM BİR TELEFONUNUZ YETER
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“GEMDAŞ’ın amacı abonesine gaz vermektir”
GEMDAŞ İşletme Müdürü Gürkan Belgütay, doğalgaz abonelerine bağlantının geç yapıldığı konusundaki söylentileri yanıtlarken, sorunun 
GEMDAŞ’dan değil, işleri yapan firmalardan kaynaklandığını söyledi. Belgütay, firmaların işleri teknik şartnameye uygun yapmadıklarını için sorunların 
yaşandığına dikkat çekti. Belgütay, doğalgaz almak isteyenlerin işi yaptırdığı firmalardan dikkatli iş yapmalarını istemelerini konusunda uyardı. 3’de
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Büvûksehir Beledivesi’nden 
l bin 270 kişiye ücretsiz kurs

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
4 bin 270 kişiye ücretsiz verdiği 
sanat ve meslek edindirme kursları, 
eğitim görenlerin yeni yaşam tarzı 
haline gelirken, işsizlere de geçim 
kapısı oldu. 11 bin kişinin başvur
duğu kurslar, 10 farklı semtte 
25 ayrı kategoride veriliyor.
■ Haberi sayfa 12’de

Güneydoğu elden gidiyor
ABD ve İngiltere’nin Irak’ı işgalinden 

sonra Güneydoğu’da, Diyarbakır-Muş- 
Bingöl üçgeninde yerleşmiş kürt kökenli 
ler Türkiye Cumhuriyeti devletinden nere 
deyse koptuklarını, bağımsız bir devlet 
olduklarını ilan edecekler.

Gelişen olaylara bakıldığında sade 
vatandaş yaşananları gördükçe için için 
kürk kökenlilere karşı kin beslemeye 
başladı.

Bu gidiş hiç iyi değil.
Yanlışlık burada başlıyor.
Terör örgütü ve onun uzantıları, bu 

bölgedeki yerel örgütler ve siyasi yapılaş
ma olaylara destek veriyor.

Önceki gün öldürülen PKK’lıların 
cenaze töreninde yaşananları görünce bu 
bölgenin elden çıktığına kanaat getirdim.

T.C. Cumhuriyeti Diyarbakır Muş ve 
Bingöl üçgeninde yok gibi..

Yurt dışından yayın yapan bölücü Roj 
Tv. duyuru yapıyor, tüm il ve ilçelerde 
kepenk kapatılıyor.

Uymayanlar cezalındırılıyor.
Tarih boyunca kürt isyanlarını 

incelediğinizde bu halkın büyük acılar çek
tiğini görürsünüz.

Şeh Sait isyanları, Dersim isyanı sonun
da ilçemize bile sürülen veya yerleşen kürt 
kökenli yurttaşlarımız olmuştur.

ABD ile İngiltere’nin yanıbaşımızda 
Güney Irak’ta kürtlere destek vermesi 
sonucu Diyarbakır ve yöresindeki olaylar 
çığrından çıktı.

Polis görev yapamıyor, asker görev 
yapamıyor.

Ateş bacayı çoktan sarmış iktidar 
farkında değil.

Bu bölgede resmen isyan var.
Türkiye Cumhuriyetine başkaldırış var.

• ABD ve AB den çekinen iktidar olayların 
büyümesine neden oluyor.

Neden Öldürülen teröristler ailelerine 
teslim edildi anlamak mümkün değil. Bu 
olayların çıkacağı bilinmiyormuydu.

Türkiye biri iç savaşa sürüklendi farkın
da değiller.

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Büyükşehir’e bağlandıktan sonra gelirlerin azaldığını söyledi

Güler, M yılını değerlendirdi
"Her yıl Umurbey'de neleri yapa 
biliriz" düşüncesiyle hedefler 
belirlediklerini söyleyen 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, 2006 yılından umutlu 
olduklarını belirtti.
2005 yılına ümitsiz başladıklarını 
belirten Başkan Güler, 
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına 
dahil edilmelerinden sonra gelir
lerinin yüzde 40 oranında 
azaldığını ve 2006 yılı için 
belirledikleri 4 ana hedefin beldede 
doğalgaz kullanılması, Kazım 
Karabekir Caddesi’nin ve ana 
yolun asfaltlanması ile çok amaçlı 
salonunun tamamlanarak hizmete 
açılması olduğunu bildirdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 4’de

Atatürk ve Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu II birinciliğinde 

Gemlik’i temsil edecek
İkinci Küme Yıldızlar Voleybol İlçe Birinciliği maçlarında 

şampiyonanın iddialı takımlarından Atatürk İlköğretim Okulu 
ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu kız takımları Gemlik’i 
temsil etme hakkına sahip oldular. Haberi sayfa 5’de

Zabıtadan kaldırım 
operasyonu

Belediye Zabıta ekipleri dün yaptıkları 
operasyonda, İstiklal Caddesi kaldırımların
da bulunan motosiklet ve bisikletlerin yanı 
sıra esnafın malzemeleri ve elektrik direk
lerine asılan levhaları kaldırdı. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Rüzgar eken....
Dünkü yazımızı sizlere bir gün gecik

meyle okutabiliyoruz.
Neden: bir teknoloji kazası..
Gemlik’te bilgi linklerinde oluşan bir 

arıza bu gecikmeyi gerekleştirdi.
Özür diliyoruz.
İşte teknoloji..
Hem iyi hem kötü..
İyi.. Çünkü, insanların yaşamını kolay

laştırıyor...
Kötü... Çünkü, insanların yaşamını zor

laştırıyor.
Doğaldır ki insanoğlu gelişecek..
Gelişirken de bir takım buluşlar gerçek

leştirecek.. Buluşların yardımıyla da sosyal 
yaşama, ekonomik yaşama kolaylıklar 
getirecek.

Getiriyor da.
Ancak..
Yanı sıra yozlaşmayı, tembelliği, sağlıksı

zlığı da birlikte getiriyor.
Dünyada, doğal olarak Türkiye’de ciddi . 

bir ahlaksal çöküntü yaşanıyor. Geçmişten 
geleceğe uzanan köprünün ayakları bir bir 
kırılıyor.. Tutacakları kopuyor.

Kültürel, tarihsel, ahlaksal anlamda tutu
nacak dalı kalmayanlar teknoloji canavarın
dan medet umuyorlar..

İletişimi, sosyalleşmeyi teknolojinin sun
duğu olanaklarla sağlıyorlar..

Her geçen gün içine kapanan insanoğlu 
çıkışı ucuz cafelerde ya da bilgisayar 
karşısında arıyor..

Bulduğu ne..
Havasız, loş, sigara dumanı ve içkinin 

kokusuyla ağırlaşmış bir ortam.. Ne idüğü 
belirsiz yüksek aksiyonel oyunlar..

Bilgisayar tuşları ve fiber kablolar 
aracılığıyla kurulan sanal dostluklar,aşklar..

Ve gazete sayfalarından, televizyon 
ekranlarından topluma aktarılan şiddet olay
ları..

Öğrenciler arasında şiddet..
Öğretmene saldırı...
Veliye azar..
Öğrenciye dâyak..
Veli-öğrenci-öğretmen...
Ya da aile-okul..
Sosyal, kültürel, ahlaksal gelişimin ana 

unsurları..
Okul aile ile işbirliği yapacak.. Öğretmen 

veli ile dirsek temasında bulunacak. Öğren- 
ı ci topluma hazırlanacak..

Sağlıklı, akıllı, düşünceli, terbiyeli 
bireyler olarak toplumsal yaşamın dinamik 
koşullarına atılarak uluslarını geliştirecek
ler

Oluyor mu?
Gazetelerle televizyonlara bir göz atmak/ 

yeter..
Olup olmadığını görmek için..
Doğru dürüst oluşturulmuş bir eğitim 

politikası,
Sağlıklı işleyen bir demokrasi..
İnişli çıkışlı bir ekonomik yapı...
Tüm kötü etkilere açık bir toplum yarattı.
Suçlusu kim ?
Hepimiz..
Çalışmadık..
Üretmedik...
Kahve köşelerinde fosur fosur sigara 

içtik... Çay yudumladık..
Geleceğimizi, yarınlarımızı hiç düşün

medik.. Daha da acısı bize bırakılan mirası 
har vurup harman savurduk..

Ne bekliyorduk ki...
Ne demişler:
“Rüzgar eken fırtına biçer...”

Belediye zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’nde kaldırım temizliğine başladı

Zabıtadan kaldınm operasyonu
Seyfettin SEKERSÖZSeyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Zabıta 
ekipleri dün yaptıkları 
operasyonda, İstiklal 
Caddesi kaldırım
larında bulunan 
motosiklet ve 
bisikletlerin yanı sıra 
esnafın malzemeleri
ni de kaldırdı.
Son zamanlarda 
vatandaşların 
ilettikleri şikayetleri 
değerlendiren 
zabıta ekipleri, ayrıca 
direklere asılan 
ve görüntü kirliliği 
yaratan levhaları 
da söktüler.
Şon zamanlarda 
ilgilenilmediği için 
özellikle istiklal 
Caddesi kaldırım-' 
larında yürümenin 
adeta çile haline 
dönüşmesiyle 
birlikte Kaymakamlık 
tarafından yaptırılan 
ve şeyyar satıcıların 
ikaz edilmeleriyle 
başlayan çalışmalar 
Belediye Zabıta 
ekiplerinin yaptığı 
kaldırım operasyon
larıyla devam 
ediyor.
Kaldırımlara bırakılan 
bisiklet ve motosik
letlerin yanı sıra 
dükkan" önlerine 
bırakılan tabelalar 
ile satılan malzemeler 
nedeniyle vatan
daşlar kaldırım 
yerine yoldan geç , 
meye başlamışlardı. 
Yeni çıkarılan 
yasalarla da bağlayıcı 
hale getirilen 
seyyarların durümu 
ile kaldırımlardaki, 
elektrik direklerine 
asılan tabelaları da 
araçların üzerlerine 
çıkarak söken zabıta 
ekiplerinin bundan

sonra bu tür 
işgallere izin 
vermeyeceği 
bildirildi.
Pazar yerinde 
başlayan seyyar 
işgallerini son r 
vereceklerini bir 
kez daha dile getiren 
zabıta ekipleri 
İstiklal Caddesi 
üzerindeki 
denetimlerin şıkça 

■ tekrarlanıp esnafın- 
kurallara uymasının 
sağlanacağı 
açıklandı.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

RÜYA

ır.mmw

BİL A R O

ipleri dün kaldırımlarda! 
t ve elektriik direklef^

halan Aldırdı ( t

‘ Zabıta 
let, bisil

PİMAPEN TALİ BAYİLİĞİ 
VERİLECEKTİR

İlgilenenlerin 1 
Çimtaş PVC Pencere Sanayi’ne 

başvurmaları rica olunur. / 
TEL: (0.226) 81412 50 
FAX: (0.226) 814 34 42

YALOVA
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GEMDAŞ İşletme Müdürü Gürkan Belgütay, abonelere seslendi:

^GEMDAŞ’ın amacı 
abonesine gaz vermektir”
GEMDAŞ İşletme Müdürü Gürkan Belgütay, doğalgaz abonelerine 
bağlantının geç yapıldığı konusundaki söylentileri yanıtlarken, soru
nun GEMDAŞ’dan değil, işleri yapan firmalardan kaynaklandığını 
söyledi. Belgütay, firmaların işleri teknik şartnameye uygun yap
madıklarını için sorunların yaşandığına dikkat çekti. Belgütay, doğal
gaz almak isteyenlerin işi yaptırdığı firmalardan dikkatli iş yap
malarını istemelerini konusunda uyararak, “GEMDAŞ gaz satıcı 
firma olduğundan tek amacı abonesine gaz hattını açmaktır” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

GEMDAŞ’ın 
doğalgaz abonelerine 
bağlantıda geciktiği 
yönündeki 
şikayetlerine açıklık 
getiren İşletme 
Müdürü 
Gürkan Belgütay, 
"Abonelerimize 
zamanında bağlaya
madığımız gazın 
sorumlusu işlerini 
teknik olarak 
yapamayan 
firmalardır" dedi. 
Abonelik için 
başvuruda bulunan 
vatandaşların 
binalarının iç 
tesisatlarını 
yaptırdıkları firmalar 
tarafından 
"Her işiniz oldu" 
diyerek yarım 
bırakıp başlarından 
savıldıklarını 
söyleyen Belgütay, 
"GEMDAŞ gaz 
satıcı firma olduğun
dan tek amacı 
abonesine gaz 
hattını açmaktır.
Bina içini tekniğine 
uygun yapmayan 
firmalar işiniz oldu 
diyerek projesini 
günler sonra 
GEMDAŞ'a 
getiriyorlar, 
bu arada vatandaş 
bize gelerek gaz 
bağlatmak istiyor. 
Hatta görülen 
arızalar nedeniyle

:MDAŞ İşletme Müdürl 
Gürkan Belgütay

J_____ -
bu kez proje değişik
liğine gidiyoruz 
ve olan vatandaşa
oluyor" diye 
konuştu.
DİKKAT EDİLSİN 
Gaz aboneliği alacak 
vatandaşların bu 
konuya çok 
dikkatli olmaları 
gerektiğini açıklayan 
Belgütay, 
bina içi tesisatı 
yapan firmaların 
abonelerine 
"Biz sizin her türlü 
işinizi yaptık 
GEMDAŞ sizin 
gazınızı açmıyor" 
demelerine anlam 
veremediklerini 
söyledi.
Belgütay, 
GEMDAŞ’ın 
kendi şartnamesini

firmalara verdiğini 
ve teknik özelliklerin 
yapılmasına
özen gösterdiklerini 
belirterek, 
"Projelerin altında 
bizim imzamız var, 
bizim sorumluluğu
muz var. İleride 
olacak gaz 
kaçaklarından biz 
sorumlu oluruz. 
Bunun için 
tekniklere uygun 
yapılmasını 
istiyoruz" dedi. 
Bina içi tesisatın 
test yapılmadan 
açma randevusu 
alındığına da 
değinen Belgütay, 
evlere gittiklerinde 
ise hatta kaçak 
bulduklarını ve 
gaz açımı yapmadık-

tarım söyledi. 
Son olarak 
GEMDAŞ’ın
satıcı firma olduğu
nun da altını çizen 
Belgütay, gaz 
bağlamayla ilgili 
gecikmeden kendi
lerinin sorumlu 
olmadığını 
belirterek, 
"Biz firma olarak 
biran önce gazı verip 
para almak isteriz, 
ancak hatalı hatta 
gaz veremeyiz. 
Vatandaşlarımız 
evlerine bağlattıkları 
hatları çok iyi kontrol 
edip işlerini tam 
olarak bitirip gaz 
bağlamak için 
GEMDAŞ'a 
gelsinler" 
uyarısında bulundu.

(0M YazıYORUM

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

1 Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com

|\ | www.ozcanvural.sayfasi.com

Yazık oluyor insanlarımıza...
İlçemizde yayınlanan ve köşe yazarlarını, 

sahiplerini yakından tanıdığım “Gündem” 
gazetesinde Cuma günleri yayınlanan bir-iki 
yazıyı okuyunca hayretler içinde kaldım.

20 yüzyılda bu anlayışta öğretmenlerle bu 
ülke bir adım ileriye gitmez diye düşündüm..

Şimdi olanları kendi yazdığı cümlelerle 
aktarıyorum...

“Bundan yıllarca önce görev yaptığım bir 
okulda, Cuma saatinde dersim olduğu 
halde, ben önce Cuma namazına gidiyor, 
ondan sonra da okuldaki ikinci derse yetiş 
meye çalışıyordum.

Bütün sene bu böyle devam etti...
Bir gün okul müdürümüz bana; “Sen hak

tan, hukuktan, adaletten bahsediyorsun, 
ama sen de hak yiyor ve haksızlık yapıyor
sun.” dedi.

Ben ne gibi dediğimde; “Cuma günleri ilk 
derse girmiyorsun, öğrencilerin hakkını yi 
yorsun”

Mesele anlaşılmıştı. Haa öyle mi müdür 
bey? dedim...

Yüce yaratıcı “Cuma günleri ezan okun
duğunda, bütün işlerinizi bırakıp camiye 
koşun, ondan sonra (Yani Cuma namazını 
kıldıktan sonra) işlerinize dönün” diyor 
dedim.

Bunu da ballandıra ballandıra anlatıyor..
Sayın yazarla tanışmıyoruz ama nasılda 

işinize uygun şekilde Kuran’ın bu cümlesini 
kendi menfaatinize uyguluyorsunuz hayret!

Siz, o girmediğiniz dersin ücretini alıp 
yiyorsunuz. Bu kul hakkı, devlet hakkı 
olmuyor mu? Devlet memuru olduğunuza 
göre aldığınız maaşta hak, dul-yetim hakkı 
yok mu?

Sizin anlayışınıza göre nöbet tutan 
er-subay görevini bırakacak-hastanede 
ameliyat yapan hekim hastayı bırakacak, 
yolda araba süren kamyoncu arabasını terk 
edecek, siz orada namaz kılarken güven
liğinizi sağlayan polis-trafik polisi vazifesini 
terk edecek sizin yanınızda namaza dura
cak.

Cuma namazımızın eğitilmek için çok 
önemli olduğu, verilen vaazlar ile topluma 
doğru yollar gösterildiği hepsi doğru..

Ama, Kutsal kitabımız Kur’anı Kerim 
işten kaç, açıktan hak etmediğin parayı 
ailene yedir demiyor..

Eğer serbest işlerde çalışı yorsan, işin 
bırakıldığında bundan kimse zarar görmü 
yorsa, tamam ben de sizle beraberim.

Okulunuz da para almadan ders veriyor- 
muydunuz? Tabii ki hayır diyeceksiniz.

Böyle bir durumda ek ders ücreti isteyen, 
hatta bu ücretler az diye dert yanan öğret
menlerin içinde eminim ki siz de varsınız.

Sayın Osman Kahveci önce karşılığında 
para aldığınız işinizi yapın.

Ondan vakit kalırsa Allah ‘a olan bor
cunuzu ödersiniz.

Müslümanlıkta Allah ile kul arasına kimse 
giremez. Her kesin günahı da - sevabı da 
kendisine aittir.

Yazılarınız da cihad dönemi başladı gibi, 
suç sayılacak cümleler kullanıyorsunuz.

Hukukçu arkadaşlar bunun suç olduğunu 
söylüyorlar.

Bizler bu sütunlarda ağzımıza gelen her 
şeyi söylüyemediğimiz gibi, kendi yan
lışlarımızı da ulu orta ortaya dökemeyiz..

Bu benim de içinde olduğum yaşımıza, 
saçımız-sakalımıza yakışmıyor.

l/AVin 16 ZJ 953 plakalı aracımın 
KAY II ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.

AYSUN KIRMIZIAY

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Büyükşehir’e bağlandıktan sonra gelirlerin azaldığını söyledi

Güler, 201)5 yılını değerlendirdi
Seyfettin SEKERSÖZ
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
2005 yılı faaliyetlerini 
değerlendirirken 
2006 yılından daha 
umutlu olduğunu 
söyledi.
"Her yıl Umurbey'de 
neleri yapabiliriz" 
düşüncesiyle 
hedefler belirledik
lerini söyleyen 
Güler, Büyükşehir'e 
bağlanmalarından 
sonra gelirlerinin 
yüzde 40 
dolayında azaldığına 
dikkat çekti.
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Belediye Hesap İşleri 
Müdürü Asuman 
Öztin ve Fen İşleri 
Müdürü Haşan 
Sivri ile birlikte 
yaptığı açıklamada, 
ümitsiz başladıkları 
2005 yılında ekibiyle 
birlikte başarılı 
günler geçirdiklerini 
söyledi.
4 HEDEF 
BELİRLEDİK
Güler, 2006 yılını 
4 ana hedefte 
topladıklarını

belirterek bunların; 
beldeye gelecek 
olan doğalgazın 
kullanılması ve 
vatandaşların en az 
zararla faydalanması, 
Kazım Karabekir 
Caddesi’nde işlerin 
bitmesiyle birlikte 
asfaltlama işine 
başlanılması, 
Umurbey Gemlik 
arası anayolun asfalt 
ile kaplanması ve 
Çok amaçlı salonun

tamamlanarak halkın 
hizmetine açılması 
olduğunu söyledi.
2005 YILI 
BAŞARILI GEÇTİ 
2005 yılını her 
türlü zorluklara 
karşın başarıyla 
geçirdiklerini 
söyleyen Güler, 
2005 yılında değerli 
meclis üyesi 
arkadaşlarıyla 
birlikte aldıkları 
her karar doğrul-

1 BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski'Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı'nın ■ 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her Türlü 
Sigorta işlemci Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

tuşunda uygulamaya 
geçirdikleri projeler 
ile Umurbeylilere 
daha yaşanılır bir 
Umurbey kazandırma 
mücadelesi içine 
girdiklerini söyledi*. 
Güler, "Umurbey'e 
daha modern, 
bir çehre kazandır
mayı hedefledik. 
Oy birliği ile kabul 
ettiğimiz ve el birliği 
ile hayata geçirmek 
için çaba sarf 
ettiğimiz her 
projede kazanan 
Umurbey ve 
Umurbeyfiler 
oldu” dedi.
Güler, 2005 
yılında belirledikleri 
hedefleri sıralarken 
bunların Çok 
Amaçlı Salon 
yapımı, Kazım 
Karabekir 
Caddesi’nin 
düzenlenmesi, 
sulama suyu ile 
ilgili 2. etap uygula
ma projesinin yapıl
ması, Çarşı 
Meydanı projesinin 
hazırlanması, 
Celal Bayar 
Meydanı düzenlen
mesinin yapılması, 
2. Aytepe projesinin 
yapılması ve 
bel deye üniversite 
açılması olduğunu 

f söyledi.
Güler, belirledikleri 

. bu hedeflerden 
; bir çoğunu

hayata geçirdiklerini 
belirtirken, 
diğerleri 
için de 2006 
yılında girişimlerinin 
devam edeceğini 

. söyledi.

Şırası Geldikçe
İnan TAMER

“Deprem öldürmez” Ne öldürür?
Mimar ve Mühendisler Odası Gemlik Temsilcili 1 

ği’nin düzenlediği “Deprem” konulu konferans 26 
Mart 2006 Pazar günü Milton Aile Gazinosu’nda 
Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın katılımı ile yapıldı.

Katılım yönünden konferans büyük ilgi gördü, 1 
Çünkü Gemlik birinci derece deprem bölgesi 
içindeydi. Katılımcıların çoğunluğu bayanlardan 
oluştu.

Toplumumuzda bir deyiş vardı “Ağlarsa anan | 
ağlar, gerisi yalan ağlar. ”

17 Ağustos 1999 depreminde çok ananın yüreği 
yanmıştı. Çok analar ağlamıştı. Yeniden kayıplar I 
olmaması için yapılması gerekenleri konunun uzma 
riından dinleyerek bilgi edinmek, alınacak önlemleri 
öğrenmek için doldurmuştu salonu insanlar.

Sayın Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, binaların 
nasıl inşaa edilmesi lazım geldiğini, konut satın 
alınmasından dikkat edilmesi gereken hususları , ’ 
deprem anında nasıl vaziyet alınacağını evin 
tefrişinde dikkat edilmesi gereken hususları hem 
sözlü, hem projeksiyon gösterisi ile bir güzel anlattı 
tatlı uslübü ile.

Velhasılı çok yararlı bir toplantı oldu Gemlik için.
Oldu da benim bir türlü kabul edemediğim 

husus, bizde her şey olduktan sonra dile getirilip 
konuşulur olması.

Marmara Depremi sonrası aylarca deprem üze . 
rine konuşan konuşana ahkam kesen kesene.

Vakti ile uyarı görevi yapmadıklarının vicdani 
sorumlulukları herhalde konuşturuyor kendilerini. |

Türkiye’nin her yöresi deprem bölgesi, faylar, 
zomlar gırla bilmeyen yok.

Bu konu çok önceleri bilindiği halde bugün bu 
konuda konuşanlar, fikir üretenler evvelce bilgileri
ni, görgülerini ifade edip sağlıklı bir yapılaşmanın 
sağlanmasına neden yardımcı olmadılar? Toplumu 
şimdiki gibi aydınlatmadılar.

Yenice’de, Varto’da, Oltu, Olur da, Bingöl’de, 
1967 de Adapazan’nda depremler olmuştu. Bilgi 
sunanlar o zamanlarda görünmedi ortalıkta.

Demek ki zayiat büyük olunca akıllar başa geli 1 
yor, diller çözülüyor. ’

Ya da uzmanlar 30-40 yılda ancak bazı bilgileri .1 
edinebildiler.

Eski yapılaşma tekniği, depreme dayanıklı 
binalar sağlıyordu. Mimar, mühendis yok denecek 
kadar azdı dülgerler inşa ediyordu binaları.

Eski yapılar bağdadi, kagirdi.
20-25 yıl öncesi önüne gelen inşaat müteahhidi 

oldu. Planı mimar çizdi, sorumluluğu mühendis 
yüklendi. Mühendisi bir daha inşaata koydunsa bul. 
Belediyeler gelsin harç, rusum parası sevdasında. 
Sonuç, can kaybı, mal kaybı, felaket ki ne felaket. |

Deprem sonrası eski şekil yığma bağdadi 
yapılaşmalar devam etse büyük zayiat verilmezdi I 
diyen bilginler de oldu. Çünkü eskiden binalar 2 
bilemediniz 3 kat olarak inşa ediliyordu. Ahşap ağır
lıklı olduğundan yükü azdı. Bu konumdan beton- 1 
arme karkas sisteme geçilince çürük malzeme, 
yetersiz kontrol, malzeme noksanlıkları ile binaların 
altı dükkan olarak boş bırakıldığından yapılan 
binalar kolayca yıkıldı. On binlerce'vatandaşımızı I 
yitirdik böylece.

Yeni imar yönetmelikleri meriyete kondu. Yeni < 
müesseseler ihdas edildi. Binaların bundan böyle j 
yapı denetim elemanlarınca denetleneceği hükme ' 
bağlandı. Tüm yurtta onbinlerce bina inşa edilirken,1 
kontrole yetecek yapı denetim kurulu belirli sayıda., 
Denetimlerin sağlıklı yapılabileceğinden vatandaş 1 
haklı olarak endişe etmez mi?

Denetim elemanlarının denetimi sağlıklı yapıp, 
yapmadıklarını kontrol edecek bir üst merci de yok. 
Varsa bir noksanlık ancak olasi bir deprem sonrası • 
görülüp anlaşılacak. Vatandaş gittikten sonra 
sorumlusu yargılanmış, ceza görmüş, çok önemli 
mi? Önemli olan, doğru, iyi hizmet vermek, helalin
den kazanmak, kazancını hak etmek, doğru iş yap
mak, can kaybına sebep olmamak. Maddi hasarı 
önlemek.

Evet, “Deprem öldürmez, kötü yapılaşma 
öldürür” deniyor. Yok, yok...

Öldüren paragöz insanoğlu, ölen bigünah insan? 
lar. O paragöz insanların bir kısmı bu dünyada 
paçayı sıyırdılar ama...

Öteki alemdeki hesap? Zor verirler, zor....
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Atatürk ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu 
* İl birinciliğinde Gemlik’i temsil edecek

İkinci Küme Yıldızlar Voleybol İlçe Birinciliği maçlarında şampiyonanın iddialı takımlarından Atatürk 
İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu kız takımları Gemlik’i temsil etme hakkına sahip oldular.

Elif ESMEN

Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda devam 
eden ikinci küme 
yıldızlar voleybol 
ilçe birinciliği 
maçlarında 
kızlarda guruplarında 
birinciler belli oldu. 
Şampiyonanın 
iddialı takımlarından 
Atatürk İlköğretim 
Okulu ile Cumhuriyet

İlköğretim Okulu 
oynadıkları 5 maçı da 
galibiyetle kapatarak 
İl birinciliğine gidecek 
iki takım oldular.
KIZLAR
Atatürk İlköğretim 
Okulu karşılaştığı 
Özel Ay kent İlköğre
tim Okulunu 2-1’le 
geçerek adını 
gurup birinciliğine 
yazdırırken, diğer 
grupta yapılan maçta

. ise yine şampiyonanın Okulu Hamidiye 
iddialı takımlarından İlköğretim 
Cumhuriyet İlköğretim v Okulunu 2-0 yendi?
Okulu Engürücük . 
İlköğretim Okulunu 
2-0 yenerek gurup 
lideri olarak il 
birinciliğinde 
Gemlik’i temsil 
etmeye hak 
kazandılar.
Günün son oynanan 
kızlar maçında ise 
TSO Gazi İlköğretim

ERKEKLER 
Erkeklerde ise 
Engürücük 
İlköğretim Okulu , 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu’nu 2-1 •• 
yenerken, Kurtul 
İlköğretim Okulu Özel 
Ay kent İlköğretim 
Okulu 2-0 yendi.
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Yeni Çarşı esnafı
açılacak kapıyı bekliyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

de 8 milyon engelli«

Belediye Meclisi’nde 
alınan karar 
gereği Yeni Çarşı 
içindeki havanın 
sirkilasyon yapa
bilmesi amacıyla 
açılması 
düşünülen kapı 
hala yapılamadı.
Belediye binası altın

daki dükkanların 
dışarıya taşması 
için de karar 
alan Belediye 
Meciisi’nin bir 
karan henüz 
uygulamaya 
konulmadı;
Satışların 
olmamasından 
kaynaklanan 
sıkıntının çarşı

içindeki havaya da 
yansıdığını ileri 
süren çarşı esnafı 
meclisin aldığı 
kararın İmar 
Komisyonu’nda da 
görüşülüp 
onaylanmasının 
ardından neden 
hala yapılmadığını 
merak ettiklerini 
dile getiriyorlar.

İnsan Hakları İl 
Kurulu Üyesi ve Dr. 
Ayten Bozkaya 
Spastik Çocuklar 
Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Hülya 
Duran, BM Sağlık 
Örgütü rakamlarına 
göre, dünyadaki 550 
milyon engellinin 8 
milyonunun 
Türkiye'de yaşadığını 
kaydetti.
Valilik İnsan Hakları 
İl Kurulu Üyesi ve Dr. 
Ayten Bozkaya 
Spastik Çocuklar 
Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Hülya 
Duran, BM verilerine 
göre, dünyada 550 
milyon engelli 
olduğunu ve bu 
engellilerin 8 mil 
yönünün Türkiye'de 
yaşadığını söyledi. 
Dr. Ayten Bozkaya 
Spastik Çocuklar 
Derneği ile 
Osmangazi 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 tarafın
dan, Serbest 
Muhasebeci ve Mali 

Müşavirler Odası 
(BSMMO) konferans 
salonunda düzenle
nen bilgilendirme 
seminerinde, engelli 
velileri, engelli hak
ları ile engellinin 
yaşam algısı konu
larında aydınlatıldı. 
Seminerde konuşan 
Hülya Duran, BM'nin 
İnsan Hakları 
Evrensel Beyanna 
mesi'nde yer aldığı 
gibi tüm engellilerin, 
engeli ve oranı ne 
olursa olsun, saygı 
görme hakkına sahip 
olduğunu vurguladı. 
BM Sağlık Örgütü 
nün rakamlarına göre 
Türkiye nüfusunun 
yüzde 13'ünü 
engellilerin oluştur
duğuna dikkati çeken 
Duran, aileleriyle bir
likte ele alındığında 
engelli oranının 25 
milyona ulaştığını 
kaydetti. Türkiye'deki 
engellilerin on binde 
4'ünün gayri safi 
milli hasıladan pay 
aldığına dikkati 

çeken Duran, 
"Çalışabilenlerin J 
yüzde 1'i istihdam 
ediliyor. Engelliler i 
adına fırsat eşitliği l 
oluşturulmuş değil. 
Diğer taraftan bunlar 
engellilerine kabuğu
na çekilmesi için 
sebep olamaz.
Dünyada her alanda 
önemli çalışmalara 
imza atmış tanınmış | 
kişilerin birçoğu 
engelliydi. Ancak 
fiziksel engelleri, 
başarılarına engel 
olamadı" diye konuş
tu. Engellilerin fark
lılık gösterdiğini 
belirten ve farklı 
çeşitlerle ilgili rakam
lar veren Duran, 
Türkiye'deki 
engellilerin yüzde 
1.25'nin ortopedik, 
yüzde 0.60 görme, 
yüzde 0.37 işitme, 
yüzde 0.48'i zihinsel, 
yüzde 9.7'sinin ise 
ruhsal ve sürüyen 
hastalıkları içine alan 
diğer engellilerden 
oluştuğunu kaydetti

1
v
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GEMLİK ANA BAYİİ

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA

Isıtma, sıcak sıı« k
Vontıot cihaıtannûa « ✓ RADYATÖR

✓ SPLİT KLİMALAR
✓ DOGALGAZ SOBASI
✓ TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Sft taş' saMaılıi
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) 
Başkanlığı, 46 bin 
345 kişinin hak 
etmedikleri halde 
maaş aldıklarının 
tespit edildiğini, 
ödenen paranın ise 
bu kişilerden faiziyle 
geri alındığını 
açıkladı.
SSK'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, 2003 yılı 
Temmuz ayı 
içerisinde yapılan 
durum değer
lendirmesinde, gerek 
kurum ve gerekse 
kurum dışından kay
naklanan yanlış ve 
yersiz aylık 
ödemelerinin bulun
duğu tespit edildi. 
Bununla birlikte, 
kurumdan aylık alan
lara ait bilgilerin yer 
aldığı veri tabanında, 
aylık sahiplerine ait 
kimlik bilgilerinde 
eksiklikler ve hatalar

olduğu belirlendi. 
Bu kapsamda, 
SSK'dan gelir ve 
aylık alanlara ilişkin 
kimlik bilgilerinin ve 
T.C. kimlik numa 
ralarının kaydedil 
diği, ödeme kütüğün
deki eksik ve hatalı 
kayıtların düzeltilme
si ve tamamlanması 
amacıyla 2003 yılı 
Ağustos ayı itibarıyla 
başlatılan çalışmalar, 
2006 yılı Ocak ayı 
itibarıyla sonuç
landırıldı. Kurumda, 
4 milyon 334 bin 490 

emekli ve dul-yetimin 
kayıtları tamamen 
güncelleştirildi.
Bu arada öldüğü 
halde aylıkları 
gönderilen 31 bin 
426 kişi, gereksiz 
maaş alan8 bin 858 
ve evlendiği halde 
aylıkları gönderilen 
6 bin 061 kişi 
olmak üzere toplam 
46 bin 345 kişi tespit 
edildi. Kurum, 
gereksiz ödemelerin 
ilgilerden faiziyle 
birlikte tahsil 
edildiğini açıkladı.

‘Her sektöre indirim şf
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, tekstilde 
KDV indirildi diye, 
diğer bütün sektör
lerde vergilerin 
indirilmesinin söz 
konusu olmadığını 
söyledi.
Bulgaristan Maliye 
Bakanı Plamen 
Oresharski ile birlikte 
Ankara Sanayi Odası 
Meclis toplantısına 
katılan Unakıtan, 
tekstildeki KDV 
indiriminin ardından, 
bütün söktörlerin 
vergi indirimi için 
sıraya girdiğini 
bildirdi.
Unakıtan, (bizimki de 
insin bizimki de 
insin) hatta yüzde 
18'lik vergileri yüzde 
7'ye, yüzde 8'lerde, 
yüzde 1'e indirilsin 
istiyor. (Yüzde 1'ler 
de tamamen kaldırıl
sın) diyecekler ama 
ayıp olur diye diye 
iniyorlar" şeklinde 
konuştu.

Kendilerinin her 
zaman çalışma 
yaptığını vurgulayan 
bakan, şöyle devam 
etti: "Çalışma 
yaparız ama ikide 
bir vergi indirmeyiz 
öyle... Bakın 
Bulgaristan'da bütün 
KDV'ler yüzde 20... 
Ekmekten de sudan 
da yüzde 20 alınıyor. 
Ama turizm orada 
gelişiyor. Turizm 
sektörü bana sakın 
alınmasın. Şimdi biz 
çalışma yapıyoruz, 
orada bir paket var 
onu konuşuyoruz, 
ne olur ne olmaz onu 
bilemem, hükümet

karar verir.
Bugün gazetelere 
baktım (maliye 
bakanı açıkladı, 
vergiler iniyor) 
Öyle bir şey yok, 
çalışma yapılıyor. 
Biraz sonra gide
ceğim, Abdüllatif 
Şener beyin başkan
lığında çalışma 
yapacağız. Her 
zaman reel sektörün 
yanındayız, onların 
derdi bizim derdimiz 
ama hiç bir şekilde 
yürütülen politikaları 
zora sokacak, taviz 
verecek bir işlemi 
bizden kolay kolay 
beklemeyin."

PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD t KDV 
M Kartına 12 taksit

Nowox 1
Asus Anakart 
Amd 2600 64+

256 Ram 
17” Monitör 
40 gb. Hdd 

52X Cd Rom

378 $ + KDV

Nowox 2
Amd 3000 64+ 

512 Ram 
80 gb Hardisk 

128 Ekran Kartı 
Cd VVriter 

Asus Anakart

580 $ + KDV

FİRMANIZI İNT€RN€T€ TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Lions Kulübü

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net 
www.atamerhotel.com 
www.gemsiad.org 
www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com
www.gemliklions.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

MOR-TEL ne 
Daha çok konuşun 

daha az ödeyin.
Ev telefonlarında % 50’ye varan indirimler 

Yurt dışı görüşmelerde daha da ucuza 
MOR-TEL ile konuşabilirsiniz.

ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 25 dk. 4 YTL 
ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 65 dk. 10 YTL 
ŞEHİRLERARASI ARAMALAR 165 dk. 25 YTL

ULUSLARARASI ARAMALAR 24 dk. 4 YTL
ULUSLARARASI ARAMALAR 60 dk. 10 YTL
ULUSLARARASI ARAMALAR 165 dk. 25 YTL

NOWOX BİLGİSAYAR
Gazhane Cad. No: 14 

Gemlik / BURSA
Tel: (0.224) 512 25 63 

www.gemliknowox.com

mailto:isim@firmaniz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com
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Güneş tutulması gerçekleşti Seyyar kitap projesi başladı

Birçok insanın belki 
de hayatında bir kez 
tanık olabileceği, 
Ay'ın Dünya ile 
Güneş'in arasına 
girmesiyle yüzyılın 
ilk "Tam Güneş Tu 
tulması" gerçekleşti. 
Tam güneş tutul
ması Antalya'da dün 
saat 13.54'de gerçek 
leşti. Ayın güneşin 
önünü tamamen 
kapatmasıyla gerçek 
leşen tam tutulma 
anında, şehirde 
hava karardı. Tam 
tutulma, vatandaşlar 
tarafından ilgiyle 
izlendi. Tutulma, 
Brezilya nın doğu 
kıyısında Güneş'in 
doğuşu ile başladı 
ve Atlas Okyanusu 
boyunca ilerledi. 
Gana'dan Afrika 
kıtasına çıkan tutul

ma gölgesi Nijerya 
ve Libya boyunca 
Sahra Çölü'nü 
geçerek Akdeniz'e 
ulaştı. Antalya 
kıyısından yurdu
muza girecek tutul
ma gölgesi saatte 
yaklaşık 3250 km 
hızla Ordu'ya kadar 
uzanan 165 km 
genişlikteki bir hat 
üzerinde yoluna 
devam etti.Karade 
niz'e geçen tutulma 
Gürcistan'da yeni 
den karaya çıkarak 
Hazar Denizi'nin 
kuzeyi ve Kazakis 
tan'dan geçerek 
günbatımında 
Moğolistan'da sona 
erecek. Bir sonraki 
Tam Güneş Tutul 
ması 30 Nisan 
2060'da, yani 54 yıl 
sonra izlenebilecek. 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
şirketlerden Kültür 
A.Ş Genel 
Müdürlüğü, okuma 
oranını artırmak için 
"Seyyar Kitap 
Projesi" başlattı. 
Projenin başlatıl
ması dolayısıyla İDO 
Genel Müdürlü 
ğü'nde düzenlenen 
törende konuşan 
Kültür A.Ş Genel 
Müdürü Nevzat 
Bayhan, Seyyar 
Kitap Projesi'nin 
sosyal sorumluluk 
projelerinden 
biri olduğunu 
söyledi.
Türkiye'de 95 kişiye 
bir kahvehaneye 
karşılık, 64 bin 600 
kişiye bir kütüphane 
düştüğünü dile 
getiren Bayhan, 
bunun kendileri için 

üzüntü verici bir 
durum olduğunu 
ifade etti;
Bayhan, İstanbul 
Deniz Otobüsleri, 
metro ve İETT gibi 
toplu ulaşım Şistem- 
lerinde oluşturula
cak standlara 
konulacak kitaplarla 
halka ücretsiz 
kitap okuma imkanı 
sağlanacağını, 
okuyucuların kitabı 
bitirdikten sonra 
tekrar yerine 
bırakacağını 
söyledi.
Projenin 3 kitap ile 
başladığını belirten 
Bayhan, kitaplardan 
birinin "İnsan
larımız", diğerinin 
"İstanbullu Olma 
Bilinci" üçüncüsü 
nün ise "İstanbul'un 
Tekleri" olduğunu 
kaydetti.

Ceplere yurt dışı indirim

AB Komisyonu, cep 
telefonu operatör
lerinin "yurtdışı kul
lanımında haksız 
yüksek tarifelerini" 
düşürmek için 
harekete geçti.
AB Komisyonu'nun 
bilgi toplumu ve 
medyadan sorumlu 
üyesi Viviane 
Reding, "AB iç 
pazarında, ülke 
dışında cep tele
fonuyla konuşan 
işadamlarına ve 
tüketicilere önemli 
oranda indirilmiş 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com 
internette adresini tıklayın

faturalar hazırlama 
zamanının geldiğini" 
söyledi.
Bu konuda Korniş 
yon olarak hazır
ladıkları tasarının 
"bütün haksız roam- 
ing (dolaşım) fatu
ralarını" ortadan 
kaldıracağını 
belirten Reding, 
"Hiçbir cep telefonu 
kullanıcısı yurtdışına 
seyahat etti diye 
daha yüksek 
maliyetle karşı 
karşıya bırakılamaz" 
dedi,.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus £wz 
- ----------- kombi

mu
Q ISISAN ) KALORİFERTESİSAÎI 

- - - - - -' KLİMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA

YETKİLİBAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yoksulluk sınırı bin 854 YTL
Türk-İş'in yaptığı 
araştırmaya göre, 

I 4 kişilik bir 
ailenin açlık sınırının 
569 YTL 30 YKr, 
yoksulluk sınırının 
ise bin 854 YTL 40 
YKr olduğu tespit 
edildi.
Türk-İş'ten yapılan 
açıklamaya göre, 
2006 Mart ayında 
4 kişilik bir ailenin 
dengeli ve sağlıklı 
beslenebilmesi için 
yapması gereken 
gıda harcamaları 
tutarı geçtiğimiz aya 
göre 14 YTL artışla 
569 YTL 30 YKr'ye, 
temel ihtiyaçların 
karşılanması için 
yapılması gereken

toplam harcama 
tutarı ise 46 YTL 
artışla bin 854 YTL 
40 YKr'ye yükseldi. 
Araştırmaya göre, 
4 kişilik bir aile, 
süren fiyat artışları 
nedeniyle, yıl başına 
göre mutfak 
harcaması için 26.35 
YTL, temel ihtiyaçları 
için 85.83 YTL ek 
harcama yapmak 
zorunda kaldı ve ek 
harcama gereği son 
1 yıl itibariyle 
sırasıyla 43.75 YTL ve 
142.51 YTL tutarında 
oldu. Araştırmada 
ayrıca, Ankara'da 
yaşayan 4 kişilik 
bir ailenin 'gıda için' 
yapması gereken

asgari harcama 
tutarı bir önceki aya 
göre yüzde 2.56 
oranında artarken, 
2006'nın ilk çeyreği 
itibariyle gıda 
harcaması tutarındaki 
artış yüzde 4.85 
oranında oldu ve 
harcama 2005'in aynı

dönemine oranla 
yaklaşık iki katına 
ulaştı. Gıda harca
ması tutarında son 
12 ay itibariyle artış 
oranı yüzde 8.32, 
yıllık ortalama 
artış ise yüzde 
8.15 oranında 
gerçekleşti.

ADSL lıizıneli betoa mı ulııyoı!
Türkiye'de internet 
erişimini tüm yurda 
yaymak isteyen AK 
Parti İstanbul 
Milletvekili Lokman 
Ayva, ADSL hizmet
lerinin bedava 
olması için bir 
çalışma yapıyor. 
ADSL hizmeti bedava 
olabilir mi?
TÜRKİYE'DE internet 
iletişim ortamına hızlı 
ve ucuz giriş geniş 
kitleler için mümkün 
olmadıkça "Bilgi ve 
İletişim Çağı" bizim 
için hayaldir. AK Parti 
İstanbul milletvekili 
Lokman Ayva, bu 
konuda bir kanun 
teklifi hazırlayarak, 
bana göre bir yol 
gösterdi kamu 
yönetimine.
Lokman Ayva'nın 
TBMM'de komisyon
da ele alınacak kanun

teklifine göre sistem 
şöyle işleyecek:
1- Her kişi, aile veya 
kuruluş kendisine 
gönderilecek 
mahkeme celbi, trafik 
cezası tebligatı, elek- 
triksudoğalgaz, tele
fon faturaları, banka 
hesap ve kredi kartı 
ekstreleri gibi birçok 
tebligatın elektronik 
posta yoluyla gön
derilmesini kamudan 
talep edebilecek.
2- Elektronik tebligat 
talep edenlere ADSL 
gibi yöntemlerle 
internet erişimi 
ücretsiz olacak.
3- Tebligatı elektronik 
ortamda yapan kuru
luşlar normalde tebli
gat için harcadıkları 
paranın en fazla 
yarısı kadar parayı bir 
fona aktaracak.
Ücretsiz internet

Türkiye’ye yenıaydu
Türkiye'nin yeni uydusu, ülkede telefon, 
internet ve faks gibi çağdaş iletişim 
araçlarından yoksun yer bırakmayacak. 
2008 yılında uzaya gönderilmesi planlanan, 
Türksat 3A uydusu, altyapı ve coğrafi 
koşullar nedeniyle telefon ve internet erişimi 
götürülemeyen bölgelere, okullara ve 
köylere uydu üzerinden düşük maliyetlerle 
telefon, internet ve faks gibi çok çeşitli 
hizmetler sağlayacak.
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve 
İşletme A.Ş Genel Müdürü Osman Dur'dan 
alınan bilgiye göre, Türksat 1C uydusunun 
yerini alacak yeni uydunun tedâriki ve fır
latılmasıyla ilğili ihale süreci geçen günlerde 
tamamlandı.
Türksat A.Ş Genel Müdürü Dur, teknolojik 
başarının bilim adamları, akademisyenler, 
araştırmacılar ve sanayicilerin birbirlerine 
ne kadar destek verdikleriyle orantılı, 
olduğunu kaydetti. Dur, bu nedenle "Ulusal 
Uygulamalı Uydu ve Uzay Teknolojileri 
Merkezi" kuracaklarını belirterek,'üniver
sitelerin, araştırma kurumlarının, kamu ., 
kuruluşlarının ve sanayicilerin geliştirdiği 
projelerin ürüne dönüşebilmesinin yolunun 
açılacağını dile getirdi.
Dur, yeni uydu projesinde izleyecekleri yol 
haritasını anlatırken, Türksat 3A uydusunun 
ardından, sivil ve milli güvenlik amaçlı 
ihtiyaçlara cevap veren bir alçak yörünge 
gözlem uydusunun Türkiye'de yerli ve 
yabancı kaynaklarla üretileceğini söyledi. 
Türkiye'nin diğer uydularına kıyasla daha ' 
yüksek bir kullanım kapasitesine sahip ola
cak Türksat 3A'nın hem uydu haberleşme 
hizmetleri hem de Avrupa, Türkiye ve Orta 
Asyâ üzerinden televizyon yayınları için kul
lanılacağını kaydeden Duc,syery uydunun 
yüksek alış gücü sayesinde küçük çaplt ve 
düşük maliyetli up-link sistemleriyle uydu j 
üzerinden hizmet veren kullanıcıfafa^üyük.; 
kolaylıklar sağlanacağını dile getirdi

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

erişiminin masrafları 
da bu fondan 
karşılanacak.
Kanun teklifinin bil
işim sektörünü çok 
hızlı bir şekilde 
geliştireceği, yazış
maları ve dolayısıyla 
işleri daha hızlandıra
cağı, ülke ekonomisi 
için de azımsanmaya
cak bir tasarruf 
sağlayacağı kesin. 
İnternetin kul
lanımının yaygınlaşa
cağı ve buna bağlı 
olarak eğitimden 
sağlığa, pazarla

madan iletişime 
birçok sektörde 
dolaylı olarak önemli 
gelişmelerin olacağı 
da doğal sonuçlar 
arasında. Ucuz biK 
gisayar döneminin 
eşiğinde olduğumuz 
bugünlerde 
neredeyse bilgisa
yarsız ev kalmayacak 
ve internet kullanımı 
hava almak gibi 
ücretsiz olacak 
Dilerim Lokman 
Ayva'nın bu projesini 
iletişim bürokrasisi 
de destekler.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
tatİQİııU'iolım,elewfalof|^ .

-':ruralıjıSlMwW/aııı 
veıetataıijiotaofop

SATILIK ARAZI

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

H IBM 4694 Model 106 marka YF00778871 
İS sicil nolu ödeme kaydedici cihazımın 

levhası kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Rahmi Yeltekin Petrol Turz. İnş. Gıda

* Teks. Nak. Tah. Tic. Ltd. Şti.

Serbest Bölge Karşısı Kömür 
Depoları Arkası 36 bin m2 

arazi sahibinden SATILIKTIR
TEL: (0.532) 412 79 52

TEL: 51310 79
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Evlilikteki altın kurallar ÇİZİYORUM
Tıp Derneği Başkanı 
Dr. Cem Keçe, evlilikte 
mutlu olmanın sırlarını 
açıkladı. Keçe, çiftlere, 
"Emir cümlesi kullan
mayın, yargılayıcı ve 
suçlayıcı olmayın, rol
leri paylaşın, iletişime 
ve karşılıklı anlayışa 
önem verin, kıyasla
mayın, cinsel hay
atınızı renklendirin, 
eşinizi değil, 
kendinizi değiştirin" 
önerisinde bulundu. 
Kültür, anlayış ve 
davranış farklılıklarının 
evliliklere zarar 
verdiğini belirten 
Keçe, "Çiftlerin kendi 
başlarına çözemedik
leri her türlü problem 
ve çatışmaları terapis
tiyle beraber anlamaya 
çalışmaları ve çözüm 
yollarını öğren
meleridir" dedi.
Sorun yaşayan çift
lerin, "Eşim beni 
anlamıyor", "Eşim çok 
değişti", "Artık beni 
sevmiyor", "Daha 
fazla dayanma 
gücüm kalmadı", 
"Evlenmeden önce 
daha iyiydik" ve 
"Ne yapmam lazım 
bilemiyorum" şeklinde 
serzenişlerde bulun

duğunu belirten Keçe, 
şunları söyledi:
"Bu yakınmaları 
söyleyen ve evlenene 
kadar hiçbir problem 
yaşamadıklarını ifade 
eden bu çiftler, 
evlendikten sonra var 
olan her anlaşmazlığın 
ve tartışmanın kay
nağını acımasızca 
evlilik kurumuna 
bağlama yanlışlığına 
da düşüyorlar. Belki 
de 'Evlenmeseydik 
bunlar başımıza 
gelmezdi* diye 
düşünüyorlar. Ancak 
inatlaşmaları, karşılıklı 
atışmaları, ego tatmin
sizliklerini veya karak
ter farklılıklarının 
doğurduğu mutsuzluk
larını ve söylene- 
meyen, ön yargılı 
davranışlar sonucu 
görülemeyen gerçek
leri evlilik kurumunun 
değil, kişilerin kendi
lerinin yarattıklarını 
kabul etmede de zor
lanıyorlar. İşte bu 
nedenlerden dolayı 
evlilik danışmanlığının 
amacı, çiftlerin kendi 
başlarına çözemedik
leri her türlü problem 
ve çatışmaları terapist 
ile beraber anlamaya

rfez

Barış Güler’in 6 yaş
kaleminden

çalışmaları ve 
çözüm yollarını 
öğrenmeleridir." 
EVLİLİK KURUMUNU 
ZEDELEYEN 
NEDENLER 
Evlilik kurumu 
zedeleyen nedenler 
şöyle sıralandı:

İletişim eksikliği 
- Uzlaşmada güçlük 
- Kaynana sorunları 
- Erken boşalma, cin
sel isteksizlik gibi cin
sel işlev bozuklukları 
- İlgi eksikliğine bağlı 
duygusal tatminsizlik 
- Maddi konularda var 
olan anlaşmazlıklar 
- Akraba ilişkilerinde 
var olan problemler 
- Sürekli tartışma ve 
fikir ayrılıkları 
- Çocuklarla ilgili fikir 
ayrılıkları ve çatış
malar
- Eşe despotça hük

metme 
- Alkolizm 
- Her türlü şiddet 
- Güven duygusunun 
zedelenmesi <
- Evlilik dışı ilişki." 
Evlilikte mutluluğun 
sırları ise şu şekilde 
açıklandı: 
"- Evlilik 
piramidine uyun 
- Emir cümlesi 
kullanmayın 
- Yargılayıcı ve 
suçlayıcı olmayın 
- Rolleri paylaşın 
- İletişime vö karşılıklı 
anlayışa önem verin 
- Kıyaslamayı^ 
- Sevgi, saygı ve 
güven bağını kurun 
- Egosunu ihmal 
etmeyin
- Cinsel hayatınızı ren
klendirin
- Eşinizi değil, kendi
nizi değiştirin."
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SAĞLIK

Bahar yorgunluğunun üstesinden gelin
Uzmanlar, bahar 
mevsiminde havadaki 
elektrik yükünün art
tığına dikkat çe 
kerek, bu yüklerden 
pozitif olanların 
vücutta zindelik, 
negatif olanların ise 
yorgunluk, halsizlik 
ve gerginliklere 
sebep olduğunu 
belirtiyor.
Taşıtların havayı kir
letmesi, sanayi atık
ları, trafik keşmekeşi 
sebebiyle şehirlerde
ki elektrik yükünün 
daha fazla olduğunu 
vurgulayan uzmanlar, 
bahar aylarında hava 
sıcaklıklarına bağlı 
olarak insan metabo
lizmasında oluşan 
değişikliklerin 
yorgunluğu artırdığını 
ve bahar yorgunluk
larının bir hastalık 
olarak tanımlanma
masına rağmen 
önlem alınmadığı 
takdirde kronikleşe
bileceğini belirtiyor. 
"www.hekimce.com" 
sitesinden derlenen 
bilgilere göre, bahar 
aylarında özellikle 
romatizma, astım, 
kalp, mide ülseri ve 
hipertansiyonu bulu
nanların dikkatli 
olmaları gerektiği 
ifade ediliyor. Astım, 
saman nezlesi ve 
ürtiker, bahar 
mevsiminde en çok 
şikayetçi olunan 
rahatsızlıkların başın

da geliyor. Bu 
hastalıkların en sık 
gözlenen belirtileri 
ise burun akıntısı, 
hapşırma, öksürme 
ve nefeste tıkanma 
olarak tanımlanıyor. 
Uzmanlar, astım ve 
alerjik hastalıkların 
bahar aylarında daha 
sık görüldüğüne 
işaret ediyor. Bu 
hastalıklara bahar 
aylarında daha sık 
rastlanmasının başlı
ca sebebi olarak ise 
havaların ısınmasıyla 
birlikte atmosfer 
basıncındaki değişik
likler ve artık 
neredeyse bir kabus 
haline gelen havada 
uçuşan polenler gös
teriliyor. Solunan 
havadaki nem mik
tarının fakhhğı ve. 
yine bu mevsimde 
soluduğumuz havaya 
karışan bitkilere ait 
polenlerin hastalıkta 
önemli rol oynadığı 
vurgulanıyor.
POLENLERE DİKKAT 
Uzmanlar, astıma ve 
alerjik hastalıklara, 
özellikle saman 

nezlesi denilen 
hastalığa yol açan 
alerjilerin başında 
polenlerin geldiğini 
belirterek, "Çiçeklerin 
üremesine yarayan 
küçük tanecikler, 
duyarlı insanlarda 
hem saman nezlesine 
hem de astıma yol 
açabiliyor. Türkiye 
bitki örtüsü bakımın
dan çok geniş bir 
ülke ve polen 
konusunda da çok 
zengin. Alerjik 
hastalıklar için asıl 
tehlike oluşturan 
havaya karışan ve 
boyutları çok küçük 
olan polenler. Özellik
le çayır polenleri, 
hububat polenleri ve 
yöreye göre çeşitli 
ağaç polenlerinin 
alerjik hastalıkların 
ortaya çıkmasında 
rolü büyük" diyor. 
Konuyla ilgili yapılan 
bir araştırmada ise, 
gelişmiş ülkelerde 
hem hava tahmin 
raporlarında hem de 
gazetelerde o 
dönemde havada 
uçuşan polen miktar

larının belirtildiği ve 
insanların uyarıldığı 
açıklandı. Türkiye de 
ise henüz böyle bir 
çalışma yok. Havada 
uçuşan polenler, 
insan sağlığı için 
ciddi tehlike oluştur
maya devam ediyor. 
BAHARDA ALINMASI 
GEREKEN 
TEDBİRLER 
Uzmanlar, basit gibi 
görünen, ancak kro
nikleşmesi durumun
da ciddi tehlikelere 
yol açabilecek olan 
bahar hastalıklarının 
aslında basit birkaç 
yöntem vasıtasıyla 
önlenebileceğine de 
dikkat çekiyor.
İşte kendi kendinize 
alabileceğiniz 
önlemlerden bazıları: 
- Alışılmış olan 
uyku ritimlerinde 
ani değişiklikler 
yapmayın. Yatış 
kaikış saatlerinizi 
birdenbire 
değiştirmeyin.
- Hayatınıza, giyim 
kuşamınıza ve 
beslenmenize 
dikkat edin.
- Baharın başlama 
sıyla birlikte vucudun 
daha çok vitamine ve 
minerale ihtiyacı 
olduğunu unutmayın. 
Özellikle B ve C 
vitaminleri içeren 
sebze ve meyveler, 
domates, patates 
ve kayısı yemeye 
çalışın.

Sigarayı bırakana
GbinYTLödül

Sağlık Bakanlığı, 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nçe tütün 
ve tütün mamullerinin 
zararları hakkında 
toplumu bilinçlen 
dirmek ve sigarayı 
bırakmalarına yardım
cı olmak üzere Dünya 
Sağlık Örgütü ve 
Finlandiya Halk 
Sağlığı Enstitüsü 
işbirliği içerisinde 
bu yıl 1-28 Mayıs 
tarihleri arasında 
sigara bırakma kam
panyası düzenledi. 
Sağlık Bakanlığı 
Madde Bağımlılığı 
Şubesi Müdürü Dr. 
Toker Ergüder Adana 

' Hekimevi'nde 81 ilin 
| sağlık mudur yardım

cıları ile bir araya ge 
lerek bu yıl yapılacak 
kampanyayı görüştü. 
Dr. Ergüder, 1994 
yılından bu yana 2 
yılda bir düzenlenen 
uluslar arası ödüllü 

sigarayı bırakma 
kampanyasına 
başvuruların 
3 - 30 Nisan 
tarihleri arasında 
yapılacağını, başvuru I 
formlarının il sağlık 
müdürlükleri ile 
sağlık kurumlarından 
temin edilebileceğini 
belirterek, sigarayı 
bırakmak üzere 
başvurup kura 
sonucu ödül almaya 
hak kazanan talihlinin 
1-28 Mayıs tarihleri 
arasında sigara 
içmediğini testlerle 
saptayabildiklerini 
söyledi. Dr. Ergüder. 
sigarayı bırakmak 
için nikotin bandı 
kullanmanın bu 
kampanyaya katılım 
için engel bir durum 
olmadığını, bu yön
temle sigarayı 
bırakanlar için farklı 
bir test uygu
lanacağını da 
kaydetti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye T10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük . 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
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 5131051

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 - 115
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 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
30 MART 2006 PERŞEMBE 

YASEMİN ECZANESİ 
İstiklal Caddesi-GEMLİK

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2399 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSEL 
Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

http://www.hekimce.com
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Büyükşehir Belediyesinden 4 bin 270 kişiye ücretsiz kurs
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 4 bin 
270 kişiye ücretsiz 
verdiği sanat ve 
meslek edindirme 
kursları, eğitim 
görenlerin yeni 
yaşam tarzı haline 
gelirken, işsizlere de 
geçim kapısı oldu. 
Bursa’da var olan 
insan gücü potan
siyelinin niteliklerini 
artırmak ve bireylerin 
gelişimini sağlamak 
amacıyla oluşturduğu 
Büyükşehir

Belediyesi Sanât ve 
Meslek Eğitimi 
Kursları’na (BUS- 
MEK) bugüne kadar 
11 bin kişi başvurdu. 
10 farklı semtte 25 
ayrı kategoride 
verilen kurslarda, 
4 bin 270 eğitim 
görüyor.
Siteler’deki kurs 
eğitim merkezinde 
bilgisayar eğitimi 
alan 70 yaşındaki işçi 
emeklisi Ayhan Yaylı, 
öğrenme isteği ve 
azmiyle tüm gençlere 

örnek oluyor. İler
lemiş yaşına rağmen 
bilgisayar kullanmayı 
öğrenmeye çalışan 
Ayhan Yaylı, kurs 
sırasında duygularını 
ifade ederken, 
gözyaşlarına hakim. 
olamadı.
Öğrenmenin yaşı yok 
"Çocuklarım ve 
torunlarım bilgisayar 
kullanmasını biliyor. 
Ben de öğrenmenin 
yaşı olmadığı göster
mek için bu kurslara 
katıldım” diyen

Ayhan Yaylı, 
kursun en yaşlı 
kursiyeri olduğunu 
ama öğrenmek için 
gece gündüz 
çalıştığını söyledi. 
Türkiye’nin kısa 
zamanda çok 
geliştiğini, kendi 
dönemlerinde 
telefonun dahi 
olmadığını ifade eden 
Yaylı, "Ülkemin 
kalkındığını, 
geliştiğini görünce 
duygulanıyor, neden 
bizim zamanımızda 

buhlar yoktu diye 
üzülüyorum.
Bunu düşündükçe de 
içimden ağlamak 
geliyor. İnşallah 
yeni nesil iyi eğitimle 
ülkemizi muasır 
medeniyetler 
seviyesine 
ulaştırırlar” dedi. 
Duygulandığı için 
gözleri dolan Yaylı’yı 
kurs Öğretmeni Sema 
Karagöz teselli etti. 
Kursun en çalışkan» 
azimli ve istekli 
öğrencisinin Ayhan

Yaylı olduğunu 
söyleyen Karagöz, 1 
"Geçtiğimiz hafta J
sınav yaptım ve 1
Ayhan Bey bu sınav* j 
da üç soruyu atla
masına rağmen 76 
aldı. Onun bu yaşına 
rağmen öğrenme 
isteği ve arzusu diğer 
kursiyerlere de örnek 
oluyor. Bilgisayar 
programlarını sürekli 
araştırıyor, bilmiyorsa 
soruyor ve 
öğrenmeye çalışıyor” 
diye konuştu.

TELEKOM’DA İVRİMI
İLETİŞİM ARTIK 

DAHA KOLAY 
DAHA EKONOMİK 

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ÖDE..

Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde 
Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 

üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!

SUPfRONLINf
' TELEKOM

GEMLİK ■ ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0,532 747 01 57)
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AK Parti’den istifa eden kurucu başkan Vedat Emek, İlçe Başkanı Enver Şahin’in açıklamalarına sert cevap verdi

“Bırak bu ucuz siyaseti”
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin'i basın toplantısı düzenleyerek, kendisine yönelik suçlamalara partinin kurucu ilçe başkanı Vedat Emek cevap verdi. Emek, Şahin’in

i ucuz siyaset yaptığını gördüğünü ve kendisinin istifa eden üyelerin ya noter, ya da beyan çerçevesinde olacağını söylemesine anlam veremediğini söyledi. 4'de
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Irak’t a doktor 
7’şer dolara 

43 kişiyi öldürdü 
Irak'ın Kerkük kentinde görev yapan 
bir doktor, hastaneye gelen yaralı 
polis ve askerleri zehirli iğne ile 
öldürdüğünü itiraf etti. Doktorun, bu 
suçu 7 dolar karşılığında işlediği öne 
sürülürken, zanlının kurbanları 
arasında üst düzey polis ve askerler 
de olduğu ortaya çıktı. Sayfa 8 de

1 AKP Gençlik Kolu tarafından en çok kitap okuyan iki öğrenciye armağan verildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Okumak..
27 Mart- 5 Nisan günleri Kütüphane 

Haftası.
Dün, AKP Gençlik Kolu Başkanı ve İlçe 

Yönetiminden bir üye, İlçe Kütüphanesi’ne 
giderek 2005 yılında en çok kitap okuyan 
iki öğrenciye armağan vermiş.

Sevindirici bir olay..
Öğrenciliğimde kütüphanecilik kolların

da görev yapmıştım.
Anadolu topraklarında ve Mısır da M.S. 

kurulan devletler, okumaya ve kütüphane 
ye büyük değer vermişler.

Bugün İzmir Efes’e gidenler, Büyük 
Kütüphane’nin devası kalıntıları gördük
lerinde, o gün ile bugünü kıyaslarlarsa 
dudakları uçuklar.

OsmanlIda, Osmanlıca’yı ve Arapça’yı 
okuyup yazan çok az sayıda insan vardı.

Cumhuriyetle bilhassa harf devrimin- 
den sonra Latin alfabesinin öğrenilmesi, 
halk mekteplerinin açılarak geniş halk 
kitlelerine okuma yazma öğretilmesi son
rasında kitaplar daha çok basılır oldu.

Buna karşın Cumhuriyet’in kuruluşun
dan bugüne, Türk insanı okumayla arasını 
pek düzeltemedi.

Okur-yazarhk oranımız da beklendiği 
gibi yüzde yüze getiremedik.

70-80 milyonluk bir ülke de satılan yani 
okunan gazete sayısı 3 milyonu geçmiyor.

Tüm promasyonlara karşın, 1 milyon 
satan gazete yok!

100 binin üzerinde basan ve satan kitap 
sayısı çok az.

Dünkü gazetelerden öğrendiğime göre, 
iktidarın kütüphanelere gönderdiği kitap 
sayısında yarı yarıya azalma olmuş.

Yeterli kütüphaneci yetiştirilmediğin- 
den, yeni kütüphaneler açılmadığından, 
mevcut kütüphaneler kendini yenileyemez 
duruma gelmiş.

Gençlerimizi aptal beyaz kutunun 
karşısından kurtarıp, kitap okuma alışkan
lığı kazandırmalıyız.

Bunun yolu da onlara bol bol kitap 
armağan etmekten geçer.

Okumayan toplumdan, okuyan toplum 
olmak zorundayız.

Çok okuyanlar ödüllendirildi
Kütüphane Haftası 
nedeniyle ilçe 
Kütüphanesi’ni ziyaret 
eden AKP Gençlik 
Komisyonu Başkanı 
Gencay Yılmaz, 2005 
yılında en çok kitap 
okuyan Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu öğrencisi Asiye 
Akdağ ile TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Halil Dur
muş’a altın armağan 
etti. Yılmaz, kitap 
okumayan bir toplum 
olduğumuzu söyledi.

Seyfettin,ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Verem Haftası 
ödülleri verildi

Verem Haftası nedeniyle düzenlenen kompo 
zisyon yarışmasında birinci olan Umurbey 
Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi 12/A sınıfı 
öğrencisi Suna Çelik ödülünü Gemlik 
Verem Savaş Derneği Başkanı Sevgin 
Arseven’den aldı. Elif Esmen’in haberi 7’de

Kütüphane Haftası başladı

Kütüphane Haftası’nın başlaması 
nedeniyle İlçe Kütüphanesi’nde kitap 
sergisi açıldı. Kütüphane Müdürü 
Erdal Şen, 2005 yılı içinde 52.312 
kitabın okunduğunu ve 11.594'ü kız,- 
6.958 erkek öğrenci, yetişkin kadınlarda 
13.179, yetişkin erkeklerde ise 7.832 
olmak üzere toplam 39.563 kişinin 
kütüphaneden faydalandığını söyledi.

Haberi sayfa 6’da

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

Buluşma İlçe Meclisi toplantısı 11 Nisan'da
YAŞAM

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür yaşa
mak bir orman gibi kardeşçesine bu hasret 
bizim”

NAZIM HİKMET
İnsan insan olmanın erdemine varabilse, 

insanlığın gereğine göre davranış göstere- 
bilse dünyanın da anlamı olur.

Çünkü o zaman..
Ne ihtiras olur ne kin..
Ne savaş kalır ne itiş kakış..
Ne çalma kalır he çırpma..
Ne provokatör kahr ne provokasyon..
Acı olan,
Aklı, fikri, ruhu olan insanın barış içinde 

yaşamayı becerememesi..
Değerlerine sahip çıkamaması..
İnsani olan ne kadar değer varsa elimiz

den uçup gidiyor.
Bilinçlerimizden kardeşlik, dostluk, pay

laşım gibi kavramlar siliniyor.
7’den 70’e hızla çürüyoruz.
Dünya tarihinde bugüne kadar 

görülmemiş derecede hızla, sonu belirsiz 
bir karanlığa doğru sürükleniyor.

İnsanlar ise, umutsuz bir halde, koca bir 
bataklığın ortasında, gemisini kurtaran kap
tan anlayışıyla çırpınıyor.

Üstelik bu çırpınış, insanları daha da 
| dibe çekiyor, gemi batıyor, kaptanlar boğu- [ 
' luyor.

Ne yazık ki günümüzde, insanlık battığı 
bataklıktan, girdiği insanlık krizinden çıkış 
yolu aramak yerine, birbirinin etnik ve din
sel farklarıyla uğraşmakta.;

Bu durum;
İnsanlık krizini daha fazla derinleştirmek

te ve sermaye yokşunluğu, yoksulluğu, 
yozluğu toplumun her yanını bir ur gibi 
sarmakta..

Aslında sistem, toplumsal zıtlıklar 
yaratarak hem toplum üstündeki denetimini 
kolaylaştırıyor hem de bireyleri bu etnik 
dinsel gerilimle oyalayarak, sömürüyü, yok
sulluğu, yozluğu gizliyor.

Özgürlük adına, insani bir yaşam adına, 
geleceğimiz adına, insanlığın ortak insani 
değerlerini yeniden anımsamak ve tüm 
etnik ve ırkçı söylemlere karşı durmak şart
tır.

Çünkü sömürünün Doğusu Batısı, Türk’ü 
Kürt’ü, Alevi’si Sünni’si yoktur.

Sömürü yaşamımızın her alanında hiçbir 
etnik ve dinsel ayırım gözetmeksizin bizi 
yoksulluğa ve yozluğa, insani olmayan 
yaşam biçimlerine itiyor.

İnsanlık ateşini içinde hissedenler bir
birlerine düşmanlık yerine, dünyaya ve 
insanlığa yakışır bir kardeşlikle, alnı ak, 
başı dik özgür insanların ülkesini kurmak 
için yeniden kol kola girmek durumunda..

İşte o zaman..
Özgürlük ateşi, doğusundan batısına 

dünyanın her yanında daha anlamlı ve 
coşkulu yanacak.Kardeşlik duyguları yayıla
cak,barış türküleri söylenecek..

Çünkü kötülüğün kimseye yararı yok..

ABONE OLDUNUZ MU?

M ABONE OLUN 
, OKUYUN OKUTUN

Seyfettin SEKERSÖZ
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Gemlik'in 
genel sorunları ve 
ihtiyaçlarını belir
lemek, çözüm yol
larını araştırmak, 
uygulamada 
karşılaşılan sorun ve 
darboğazların tespiti 
ve görüş alış 
verişinde bulunmak 
amacıyla İlçe Meclisi 
toplantısı düzenledi. 
11 Nisan 2006 Sah 
günü saat 14.00 de 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde düzenle
nen İlçe Meclisi

I Seyfettin ŞEKERSOZ
Kiraların esnafa 
göre yüksek 
olması ve halkın 
ilgisinin gerektiği 
gibi olmayışı 

. nedeniyle katlı 
otopark altında 
bulunan 
dükkanlara 
rağbet azalıyor. 
Yeni çarşının 
yıkımı nedeniyle 
esnafın yerleştiği6 
bu dükkanlarda 
esnaf beklediği 
satışı yapamayınca 
dükkanlara olan 
ilgi de her geçen 
gün azalıyor. 
Çarşının dışa 
bakan cephelerinde 
kiraların yüksek 
olduğunu ileri 
süren esnaflardan 
bazıları çareyi

toplantısına Tüm 
belediye başkanlar». 
Resmi kuruluşların

üst düzey amirleri, 
Siyasi parti temsilci
leri, İl genel meclis

çarşıyı terk etmek 
yada pasaj içinde 
daha ucuz yerlere 
gitmekte buluyor.

Yeni çarşı 
esnafının bir 
çoğu ise ilçe 
merkezinde

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezî 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26 

üyeleri, Mesleki 
kuruluşların üst 
düzey yöneticileri, . 
Sivil toplum 
örgütleri, Özel kuru
luşların sahipleri 
veya üst düzey 
yöneticileri 
katılacak.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, yaptığı yazılı 
açıklamada, katılım
cılardan ilçenin 
ihtiyaç ve sorunları 
ile çözüm önerilerini 
içeren bir rapor ile 
(CD ortamında dosya 
açılımı olarak) 
katılmalarını istedi.

buldukları dükkan
lara taşınarak 
çarşıdan kaçmayı 
tercih ediyorlar.

PİMAPEN TALİ BAYİLİĞİ 
VERİLECEKTİR

İlgilenenlerin
Çimtaş PVC Pencere Sanayi’ne 

başvurmaları rica olunur, i 
TEL: (0.226) 814 12 50 
FAX: (0.226) 814 34 42

YALOVA
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AKP Gençlik Kolu tarafından ân çok kitap okuyan iki öğrenciye armağan verildi.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM
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M okuyanlar Ellendirildi
Kütüphane Haftası nedeniyle ilçe Kütüphanesi’ni ziyaret 
eden AKP Gençlik Komisyonu Başkanı Gencay Yılmaz, 
2005 yılında en çok kitap okuyan Lale Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu öğrencisi Asiye Akdağ ile TSO Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencisi Halil Durmuş’a altın armağan etti. Yılmaz, 
kitap okumayan bir toplum olduğumuzu söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kütüphane 
Haftası nedeniyle 
2005 yılı içinde 
İlçe Kijtüphanesi’nde 
en çok kitap okuyan 
iki öğrenci 
ödüllendirildi. 1 
AKP ilçe teşkilatı 
tarafından küçük 
altınla ödüllendirilen 
öğrencilerden 
Lale Kemal İlköğre
tim Okulu 7-A 
sınıfı öğrencisi 
Asiye Akdağ toplam 
62 kitap okurken, 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu 5-B sınıf 
öğrencilerinden 
Halil Durmuş'un 
71 kitap okuduğu 
öğrenildi.
Kütüphane 
Salonunda 
düzenlenen 
törende öğrencilere 
küçük altın ödüllerini 
AKP Gençlik Kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz ile 
İlçe Yönetim 
Kurulu üyesi 
Ali Erat verdi.
Kütüphane alışkan
lığını gençlere 
aşılamak ve onları 
kitap okumaya 
teşvik etmek 
amacıyla ödül
lendirdiklerini ifade 
eden AKP Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, eski 
çağlardan beri insan
lığın hikmetinde olan 
kütüphanelerin ilk 
olarak Asurlular 
tarafından kurulduğu
na dikkat çekerek, 

İ"Osmaplı imparator
luğu döneminde de

Kütüphane ve 
kitaplara büyük 
önem verilmiştir. 
Kitaplara büyük 
önem verilmesi ve 
halkın kütüphane 
bilincinin gelişmesi 
için her yıl * 
kütüphane haftasını 
kutluyoruz" dedi. 
Her il ve ilçelerde 
kütüphane bulun
duğuna dikkiat 
çeken Yılmaz, insan- 

' larımızın ne yazık ki 
bundan yeteri kadar 
faydalanmadıklarını 
belirterek, bilim ve 
teknolojinin geliştiği, 

> internet ortamının 
yaygınlaştığı 
günümüzde Kitap 

' okuma oranında 
büyük düşüş 

| olduğunu söyledi. 
I Ülkemizde [ 
ı kütüphanelere 

gereken önemin

BURSA HAKİMİYET 
VE-KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR

verilmediğinin de 
altını çizen Yilmaz, 
"Günümüzün 
en yalnız, en buruk 
mekanlarıdır 
kütüphaneler. 
Kitabın pahalı 
olduğunu söyleyen 
insanların kitabın 
bedava olduğu 
kütüphanelere 
gitmediğini 
görüyoruz. Kitap 
okumayan bir toplum 
oluşumuzun cezasını 
elbette ki her alanda 
çekmekteyiz. Son 
zamanda okullarımız
da artan şiddet 
olayları da bunlardan 
sadece biri.
Sevgili gençler, her 
tür kitabı bulabile
ceğimiz kütüphaneler 
biz okuyucularını 
beklemektedir. 
Bizlere ödünç kitap 
veren kütüphaneleri

sık sık ziyaret 
etmeli ve her şeyden 
önemlisi hafta da 
en az birkaç 
kitap okumalıyız. 
AKP Gençlik. Kolları 
olarak, ilçe 
kütüphanemizi 
bir yıl içinde ziyaret 
edip en çok kitap 
okuyan ilköğretim 
okulu öğrencileri 
arasından seçilenleri 
birer altınla 
ödüllendirdik. 
Ödüllendirmedeki 
amacımız 
gençlerimizi kitap 
okumaya teşvik 
etmektir. Ruhun 
ilacı kitapları, 
dergileri ve gazeteleri 
okuyalım ve 
okuduklarımızı 
çevremizle 
paylaşalım. 
Gençliğimize sahip 
çıkalım" dedi.

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0;224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Körfez Dershanesine merhaba....
Milli eğitimimiz yıllardır düştüğü boşluk

ların sonucunda, başarı kazanmak, okul 
giriş sınavlarında başarılı olabilmek için, 
özel dershanelere devam etmek bir 
gereklilik oldu...

İlk okul sonucu iyi eğitim veren bir 
Anadolu liselerine, fen liselerine, kolejlere 
girebilmek için çocuklarımız küçük yaşlarda 
bu dershanelerin verdiği eğitimden geçmek 
için ter döküyorlar...

Her yerde çoğalan, Gemlik gibi ilçeler de 
hadi sayıları onlara yaklaşan bu dershane 
lerde verilen eğitim mi, yoksa para tuzakları 
mı olduğunu anneler -babalar sormaya 
başladı?

Bir de bunların içine siyaset, dini / 
hesaplar girince ben dahi olaya şüphe ile 
bakmaya başladım.. Binlerce ytl. alan bu 
dershaneler aileler üzerinde de ekonomik 
bir sıkıntrvermeye başladılar...

Ben bu düşüncelerle yaşantı mı devam 
ettirirken, ailece ortaya çıkan bir yaşantı 
sonucu çalışkan olup bu dershaneler gide
meyen bir öğrencimizi okumasına olanak 
sağlamak için yapılan çalışmalar, araştır
malar bana bazı değerlerin bilgilerini 
kazandırdı...

Bazı şeyler gizlidir... Yapılan yardımın 
dahi söylenmesi yakışıksızdır..

Ama siz değerleri anlatmak için bazı isim
ler vermek zorunda kalırsanız, bu isimleri 
vermek, onları okuyucularımıza, daha ilerisi 
Gemlik halkına açıklamak zorundasınız. Bu 
köşe yazarlarının görevidir . .

Bende bu görev bilinciyle Sizlere Körfez 
Dershanesini ve onun sayın .değerli idareci
lerini ve öğretmenlerini tanıtmam gerekliliği
ni duydum..

Bilinçli bir anne -babanın da, aklı başın
da bir yetişmiş olarak benim de ilk yaptığım 
iş bu dershanelerden hangisine devam 
etmemizin daha iyi olacağını araştırmak, 
verilecek paranın, zamanın boşuna git
memesi idi...

Hiçbir dershaneyi kötülemek için 
söylemiyorum ama bana bu işleri iyi bilen 
öğretmenler, bu sınavlardan geçmiş öğren
ciler tarafından bir tek isim söylendi. 
KÖRFEZ DERSHANESİ......

İşini iyi yaptığını, iyi bir öğretim kadro
suna sahip olduğunu söyleyip, şimdiye 
kadar çok başarılar kazandığını anlattılar. 
Körfez dershanesinin Değerli idarecileri 
Sayın Hüseyin Soyer - Ahmet Aydın ve 
Kaya beyler bizim özel durumumuzu öğren- I 
ince yaptıkları ilgi, yardım karşısında duygu
landım bu yazımı da yazmak gerekliliğini 
duydum. Bizden az para aldıkları için 
yazmıyorum...

Körfez dershanesine Gemlik’te özenli 
eğitim verdikleri, herkese yardımcı olup, 
para canlısı diğer dershaneler gibi olmadık
ları için de ayrıca teşekkür ederim..

Sayın Hüseyin Soyer’i — Ahmet Aydın - 
Kaya beyler eğitime verdiğiniz, emek, has
sasiyet için eski bir öğretmen-idarecinin 
oğlu olarak minnettarım..
Yaşasaydı eminim ki babam da sizler gibi 
bir yönetici olurdu..

Bu günkü yazım biraz özel olmakla 
beraber (Özel işler için köşemi işgal etmek
ten) dolayı rahatsızım. Okuyucumun hoş 
görüsünü sığınarak doğrular bilinsin iste 
dim.

Körfez dershanesi Gemlik’te iyi bir eğitim 
yuvası olarak devam edeceğit temennisi ile 
bütün anne-babalara çocuklarına verilecek 
eğitimde araştırmacı olmalarını, doğruyu 
seçmelerini öğütlüyorum. ...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Voleybol birinciliğimle sıra erkeklere geldi
Elif ESMEN

Voleybol İlçe 
Birinciliğinde 
kızlar maçları 
sona ererken erkek
lerde mücadele 
sürüyor.
KIZLARDA
Kızlarda Cumhuriyet

ve Atatürk 
İlköğretim okulları 
guruplarında 
birinciliklerini 
ilan ederken, 
dün formalite 
maçları oynandı. 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu

Şehit Etem 
İlköğretim 
Okulu’nu 2-0 
yenerken, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu’nu 
2-1, Lale Kemal 
KıhÇ İlköğretim

Okulu Namık Kemal 
İlköğretim Okulu’nu 
aynı skorla 2-1 
yenerek maçlarını 
tamamladılar.
ERKERLERDE 
HEYECAN SÜRÜYOR 
Kızların aksine 
erkeklerde 

mücadele ve 
heyecan devam 
ederken gurup 
birincileri son 
maçlara kaldı. 
Dün oynanan 
maçlarda Hamidiye 
İlköğretim Okulu 
Ali Kütahya

İlköğretim Okulu’nu 
2-1 yenerken 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu, 
Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu’nu 2-0 
yenerek büyük 
avantaj yakaladı.

İP®

[PALMİYH

in
A A

Namık Kemal İlköğretim O&lu
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AK Parti’den istifa eden kurucu başkan Vedat Emek, İlçe Başkanı Enver Şahin’in açıklamalarına sert cevap verdi

“Bırak hu ucuz siyaseti”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in 
düzenlediği basın 
toplantısında 
yaptığı açıklamalara 
ve kendisine yönelik 
suçlamalara 
partinin kurucu 
İlçe Başkanı 
Vedat Emek'ten 
sert tepki geldi. 
Emek, Enver Şahin'i 
hedef alarak "Bırak 
bu ucuz siyaseti" 
diye konuştu.
Yerel gazetelerde 
kendisi hakkında 
yapılan açıklamaları 
okuduğunda 
Şahin'in ucuz 
siyaset yaptığını 
gördüğünü ve 
kendisinin istifa 
eden üyelerin ya 
noter, ya da beyan 
çerçevesinde 
olacağını 
söylemesine anlam 
veremediğini 
ifade eden Emek, 
"Esasında hem 
tenkit ediyor, hem de 
kendi kendine 
cevabını veriyor. 
Beyan nedir 
bilmiyorsa, üstüne 
üstlük yazılı dilekçe 
ile müracaat

II

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

W, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve Her TürlüYalova’da Termal Barajı'nın 
altında 408 m2 arsa • Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

yapılıyor, bir de 
iadeli taahhütlü 
gönderiliyorsa 
bu beyan değil de 
nedir. İlk önce bunu 
bir anlasın, ondan 
sonra konuşsun. 
42 üyeyi Bizans 
oyunuyla istifa 
ettirmişiz, vefat 
ve şehir dışında 
dilekçelere atılan 
imzalan biz mi attık 
yoksa sîzlerden 
rahatsız olan bu 
insanlar hür iradesi 
ile mi attılar?
1999 seçimlerinde 
kendisinin de 
meclis üyesi olduğu 

halde evde oturarak 
siyaset yaptığını 
ne çabuk unuttu.
2004 yerel 
seçimlerinde 
belediye başkanının 
arkasından 
neler söylediğini 
bütün kamu oyu 
biliyor. Onun için 
mi kendisine danış
ma meclisinde 
yaptığı çalışmalar
dan dolayı hain 
dendi. Bunları ne 
çabuk unuttu. 
Eşimi bile üye yap
madığımı söylüyor. 
Soruyorum 
kendisine, göreve 

&

gs-

herkesçe bilinen 
Bizans oyunları ile 
geldiği ve ilk 
kongrede 1430 
adet üyeyle teslim 
aldığını söylüyor. 
O üye akitlerinin 
kaç tanesi Vedat 
Emek imzalı üye 
onu açıklasın ondan 
sonra konuşsun. 
Bıraksın bu kasaba 
siyasetçiliğini" dedi. 
BİZ MİRASA 
KONMADIK 
2002 yılı genel 
seçimlerinde 
ekibiyle birlikte 
Gemlik'te 
gösterdikleri 
başarının ortada 
olduğunun altını 
çizen Vedat Emek, 
"Biz, bu arkadaşımız 
gibi mirasa 
konmadık" 
şeklinde konuştu. 
Esas çalışmanın 
gelecek 
seçimlerde 
genelde ve 
yerelde çalışarak 
kendilerini ispat 
etmeleri 
gerektiğini 
savunan 
Vedat Emek, 
Enver Şahin'e 
yönelik cevap ve 
eleştirilere devam 
ederken, 
"Kendisinin 
yaptığı 420 
delegeyle değil, 
doğal bütün 
Gemlik delegesiyle 
seçimlere girsin, 
ondan sonra 
konuşsun.
İlçe Başkanı olarak 
Gemlik'e hizmet 
ettiğini söylüyor
sunuz. Fakat 
parti yönetimi ile 
belediye hizmetleri 
kendi aranızda 
varmış olduğunuz 
anlaşmaya göre, 
siz belediye 
hizmetlerine 
karışmıyorsunuz, 
Belediye Başkanı da 
yaptığınız işlere 
karışmıyor.
Halk diyor ki; 
bunların 
bu sürtüşmeleri 
Gemlik'i ilçe 
durumundan 
mezra durumuna 
getirmiştir.
Gemlik 
halkı sizlerden 
görev bekliyor, 
biz de istifa 
ederek önünüzü 
açtık. ” dedi.

Atık kağıt | 
toplama I 

kampanyası! 
başlatıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kaymakam Mehmet 
Baygül, yaptığı 
açıklamada Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği olarak 
Gemlik Ata 
Mahallesi’nde 
açılmış bulunan 
ve 60 zihinsel engel
li çocuğa eğitim, 
rehabilitasyon 
hizmetinin yapıldığı 
Özel Türe Özel 
Eğitim Kurs 
Merkezinin çeşitli 
giderlerinin karşılan 
ması amacı ile atık 
kağıt toplama kam
panyası başlatıldı 
ğını duyurdu. 
Kampanyanın 
yürütülmesinde 
tüm kamu kurum 

KONGRE İLANI
MEMURLAR ve EMEKLİLER 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul 

toplantısı 16 Nisan 2006 Pazar günü saat 
15.oo’de dernek lokalinde aşağıdaki gün
dem maddelerini görüşmek üzere yapıla
caktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci 
toplantı 23 Nisan 2006 Pazar günü aynı 
yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetleme kurulu çalış

ma raporlarının okunması
5- Raporların görüşülerek aklanması
6- Yeni yönetim ve denetleme 

kurullarının seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

'Gemlik Körfez’ internetle
Gazetemizi

_ www.gemlikkorfezqazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

ve kuruluşların 
özel sektörün 
ve halkımızın 
katılmasının 
amaçlanmış 
olduğunu duyuran 
Kaymakam 
Baygül, "Konu ile 
tüm kuruluşların 
duyarlı olmasını ve 
kampanyaya 
destek verilmesi 
gerekmektedir" 
dedi.
Kağıt toplama 
kampanyası ile 
ilgili olarak TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu öğretmeni 
Canan Bölük ve 
öğrencileri ile Özel 
Türe Özel Eğitim 
Kurs Merkezi ]
Müdürü Tamer 
Sivri'nin görevlendi If 
rildiği öğrenildi.

w.gemlikkorfezqazetesi.com


31 Mart 2006 Cuma HABER Sayfa 7

Verem Haftası ödülleri verildi
verem Haftası nede 
niyle düzenlenen 
kompozisyon yarış
masında derece 
alan öğrencilere 
ödülleri verildi. 
Ocak ayının ilk haf
tasında başlayan 
Verem Haftası 
nedeniyle düzenlenen 
kompozisyon yarış
masında derece.alan 
öğrencilere ödülleri 
İlçe Milli Eğitim Müdü 
rü Mehmet Ercümen 
ile Bursa Verem Sa 
vaş Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Sevgin Arseven ve

Yönetim kurulu üyele 
rinin de katılımıyla 
okullarında verildi. 
Düzenlenen kom
pozisyon yarışmasın
da birinci olan 
Umurbey Celal Bayar 
Sağlık Meslek Lisesi 
12/A sınıfı öğrencisi 
Suna Çelik'e ödülü 
olan DVD, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Gemlik 
Verem Savaş Derneği 
Başkanı Sevgin 
Arseven ve yönetim 
kurulu üyelerinin 
katılımı ile verildi. 
Okullarının birinci 
olmasından dolayı 

büyük gurur duyduk
larını belirten Celal 
Bayar Sağlık Meslek 
Lisşsi Müdür Vekili 
Orhan Yüce "Sosyal 
etkinliklere büyük 
önem veriyoruz. Suna 
Çelik kızımızın bu 
başarısından dolayı 
kendisini kutlarken 
Edebiyat Öğretmeni 
Davut Özdemir'e de 
teşekkürlerimi 
sunuyorum" dedi. 
Kompozisyon yarış
masında ikinci olan 
İmam Hatip Lisesi 9/C 
sınıfı öğrencisi Hilal 
Eşrefoğlu, ödülü olan 
Fotoğraf makinesini

Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen 
ve Edebiyat Öğret
meni Seyhan 
Unsal ile birlikte 
alırken çok mutlu 
olduğunu söyledi. 
Yarışmanın 
Üçüncüsü plan 
Gemlik Lisesi 1'1/K 
sınıfı öğrencisi Merve 
Gür ise hediyesi 
VValkmani dernek 
Başkanı Sevgin 
Arseven'den aldı. 
DERNEK OLARAK 
GURUR DUYÖUK 
Dernek Başkanı 
Sevgin Arseven, 
öğrencilerin yarış-

maya gösterdiği 
duyarlılıktan dolayı 
yönetim kurulu 
arkadaşlarıyla birlikte 
çok mutlu olduklarını . 
dile getirerek, 
"Yazdıkları kom
pozisyonları okudu 
ğumda çok duygu
landım. Öğrencile 
rimizin konuyu bu 

kadar hissederek 
anlatmaları aynı 
zamanda gösterdik
leri yoğun ilgi bizleri 
duygulandırdı. 
Gemlik halkının 
yapılan etkinliklere 
tepkisizliğine karşılık 
öğrencilerimizin ilgisi 
örnek olmalıdır” 
diye konuştu.

DELTA KOMBİ

Dursun FARAŞ ■ İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
Güvenilir
Acık ve Saydam
Hesap verme Yükümlülüğü olan
Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR YAPIDA OLABİLMEK TEMEL İLKEMİZDİR

Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok.
(Çalım Kırtasiye Karşısı) No: 23 Gemlik / BURSA 

Tel: (0.224) 514 78 71 - 514 78 61 Fax: (0.224) 514 70 79
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Kütüphane Haftası başladı
Kütüphane Haftası’nın başlaması 

nedeniyle kitap sergisi açıldı. 
Kütüphane Müdürü Erdal Şen, 
2005 yılı içinde 52.312 kitabın 

okunduğunu ve toplam 39.563 kişinin 
kütüphaneden faydalandığını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

42. nci Kütüphaneler 
Haftası’nın
27 Mart - 5 Nisan 
2006 tarihlerinde 
başlaması nedeniyle 
ilçe kütüphane 
salonunda kitap 
sergisi açıldı. 
Kütüphane 
Salonu’nda açılan 
kitap sergisini gezen 
öğrenciler ilgilerini 
çektiği kitapları 
görmek ve okumak 
imkanı buluyorlar. 
Kütüphane Müdürü 
Erdal Şen, Gemlik 
Kütüphanesinde 

2005 yılı içinde 
okunan kitaplar 
hakkında bilgi 
verirken toplam 
52.312 kitabın 
okunduğunu 
söyledi.
Kütüphane 
materyalinden 
faydalananların 
11.594'ünün 
kız, 6.958'inin 
erkek öğrenci . 
olduğunu söyleyen 
Erdal Şen, 
yetişkin kadınlarda 
bu rakamın 
13.179, yetişkin 
erkeklerde ise 
7.832 olduğunu

pv:—f

kitaplarıyla 
gelenlerinde 
bulunduğuna 
dikkat çeken

sürekli 
faydalananların 
bulunduğunu 
bildirdi.

bildirdi. ;
Öğrenciler arasında 
evlere ödünç 
kitap alanlar ile kendi

Kütüphane Müdürü 
Erdal Şen, yetişkinler 
arasında kütüphane 
materyallerinden
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Kredi kartı kullananlar dikkat
'Kredi kartı kullanan
lar için bugün tarihi 
gün. Şifreli kredi kartı 
dönemi başlıyor. 
Şifresi olmayan kredi 
kartını kullanamaya
cak. İşte yeni 
kredi kartlarıyla 
ilgili tüm bilgiler 
Bankalararası 
Kart Merkezi'nin 
(BKM)1999 yılından 
bu yana altyapı çalış
malarını sürdürdüğü 
çipli kartlara geçişte, 
kredi kartında şifreli 
ödeme yöntemi 
(çip&pin) yarın uygu
lanmaya başlanacak. 
Türk kartlı ödeme 
sisteminde, banka ve 
kredi kartları kural 
ve standartlarını 
geliştirmeye yönelik 
çalışmalarını 
sürdüren BKM, artan 
kart sahteciliği ve 
dolandırıcılığına karşı 
en güvenilir yöntem 
olan çipli kredi kart
larına geçişi yarın 
gerçekleştirecek. 
Konuyla ilgili 
bilgilendirme 
amaçlı hazırlanan 
http://www.chipand- 
pin.com.tr internet 
sitesinde yer alan 
bilgilere göre, kart 
sahipleri ve üye iş 
yerleri açısından yeni 
sistemdeki en önemli 
özellik imza yerine 
şifre girilmesi olacak. 
Sistemdeki ilk şifre, 
kredi kartının mevcut 
şifresiyle aynı olacak 
ve kullanıcı şifresini 
bilmiyorsa 
bankasının çağrı 
merkezini arayarak, 
şifreyi ne şekilde 
temin edebileceğini 
öğrenebilecek.
Çipli kredi kartıyla 
alışveriş yaparken 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir

CEMİYETORGANİZASYONÜYAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70

GSM: (0.537) 491 31 30

kullanılan şifre ile 
ATM'den nakit çek
mek için kullanılan 
şifre aynı olacak, her 
çipli kredi kartı, hem 
alışverişlerde hem de 
ATM'lerde geçerli bir 
şifreye sahip olacak. 
Çipli kredi kartına ait 
olan şifre, internet ve 
telefon bankacılığı 
işlemlerinde geçerli 
olmayacak, çipli kredi 
kartının şifresi, 
sadece kredi kartıyla 
yapılacak alışver
işlerde ödemeyi 
onaylamak için 
kullanılacak.
Çip&pin logosu bulu
nan ATM'ler kul
lanılarak ya da 
bankanın çağrı 
merkezi aranarak da 
şifre değiştirebilecek, 
kesinlikle, alışveriş 
yapılan POS cihaz 
larından ya da şifre 
giriş cihazlarından 
şifre değiştirmek 
mümkün olmayacak. 
Ödeme yaparken, 
satış görevlisi çipli' 
kredi kartını çip 
okuyucuya 
yerleştirecek ve 
alışveriş tutarı 
girildikten sonra, 
vatandaştan POS 
veya şifre giriş 
cihazına (PINPAD) 
şifreyi (PIN) girmesini 
isteyecek.
Kart sahibi alışveriş 
tutarını kontrol ektik
ten sonra, ödemeyi 
onaylamak için şifreyi 
girecek ve ardından 
giriş/enter tuşuna 
basacak.
Şifre özel olduğu için 
ekranda görünmeye
cek, onun yerine, 
her rakamı 
Simgeleyen yıldızlar 
belirecek. Şifre girer

ken hata yapılması 
durumunda sil/clear 
tuşuna basılacak ve 
şifre tekrar girilecek. 
Ekranda ödeme 
işleminin gerçek
leştiğine dair bilgi 
yer alınca, POS 
cihazından slip 
alınacak.
Kart kullanıcıları, 
POS veya P|NPAD 
ekranı tarafından 
doğru şifre 
girip girilmediğinde 
dair bilgilendirilecek, 
şifre 3 kez.yanlış 
girilince kart tıpkı 
ATM'lerdeki gibi 
bloke olacak.
-BİR SÜRE DÂHÂ 

ŞİFRESİZ DE İŞLEM 
YAPILABİLECEK-
Kart kullanıcı, eğer 

şifreyi bilmiyorsa 
veya hatırlayamıyor
sa, çipli kart yine 
POS üzerinde bulu-, 
nan çip okuyucuya 
takılacak ve alışveriş 
tutarı girildikten 
sohra POS ya da 
PINPAD'ın şifreyi 
sormasının ardından 
mağaza yetkilisinin 
basacağı ilgili tuşla 
işlem şifresiz olarak 
gerçekleşebilecek. 
Bu durumda, cipsiz 
kartlarda olduğu gibi 
cihazdan alınacak 
slibin imzalanmasıyla 

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel : 513 96 83

Q- Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

ÖMÜRSERBES

Q- 16 BDV 22 plakalı aracımın ruhsatını 
kaybettim. Hükümsüzdür.

S Sebahattin GÜLER

işlem sonlanacak. 
Ancak, uygulama 
süreli olduğu için, 
yürürlükten kaldırıl
masını takiben çipli 
kredi kartıyla yapıla
cak tüm alışve 
rişlerde şifreyi girmek 
zorunlu olacak.
-BANKALARA 
MALİYETİ 650 
MİLYON DOLAR- 
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) Genel 
Müdürü Sertaç 
Özinal, düzenlediği 
basın toplantısında, 
toplam kredi kartları 
içinde cip&pin 
uyumlu kredi kart
larının yüzde 68’e, 
chip&pin uyumlu 
POS cihazlarının 
yüzde 94'e ulaştığını 
açıklamıştı.Bankaları 
n 5 yıldır sisteme 
geçişi planladığını ve 
2007 yılı sonuna 
kadar bu dönüşümün 
bankalara maliyetinin 
650 milyon doları 
bulacağını ifade eden 
Özinal, geçen yıl 
yaklaşık 18 milyon 
dolara ulaşan kredi 
kartlarıyla, 
dolandırıcılık ve 
sahteciliğin, 
çip&pin uygulama 
sıyla yüzde 20-30 
oranında azalacağını 
bildirmişti.

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor iyi yolda
İnegöl’den puanla dönen Gemlikspor bu 

hafta birincilik maçı için Orhangazi 
Yeniköy’le maç yapacaklar. Ben şahsen şu 
ana kadar Gemlikspor’dan memnunum.

Bu hafta Yeniköy yabana atılacak bir 
takım değil. Hem seyirci hem de futbolcular 
sert.

Gemlikspor idarecilerinin çok dikkat 
etmeleri gerekir. Zira fanatik bir seyircisi 
olan bu takımlarda puan alabilmek biraz 
zordur.

Emniyeti ikaz etmeleri gerekir.
Bu maçı da alır, düzlüğe çıkar 

Gemlik’liler.
Sizden eminim.
Gemlik seyircilerinin Gemlikspor’u yanhz 

bırakacağını zannetmiyorum.
Haydi Gemlikspor sen bu işin altından 

kalkarsın.
Seni seviyoruz.

EnlMa fa ktolisi
Önümüzdeki aydan 
itibaren enflasyonda 
aşağı yönlü hareke 
tin tekrar başlaya
cağının öngörüldüğü 
bildirildi.
Merkez Bankası, 
Para Politikası 
Kurulu'nun 23 
Mart'ta yapılan 
toplantısına ilişkin 
değerlendirme 
özetini açıkladı. 
Değerlendirmeye 
göre, Şubat ayında 
enflasyonda sınırlı 
bir yükseliş gerçek
leştiği, bu durumun 
öngörülen bir 
gelişme olduğu için, 
Şubat ayı enflasyon 
rakamları para poli
tikasının orta vadeli 
perspektifine yönelik 
belirgin bir duruş 
değişikliği oluştur
madığı belirtildi.
Şubat ayında gıda 
fiyatlarında gözlenen 
artışın, enflasyonu 
Olumsuz etkileyen 

temel unsur 
olduğu bildirilen 
değerlendirmede, 
"Beklentilerin 
oldukça üzerinde 
artan söz konusu 
kalem fiyatlarında, 
olumsuz hava 
koşulları sonucu 
yüksek oranda 
artış gösteren yaş 
sebze fiyatları 
belirleyici olmuştur. 
Yılın ilk iki ayında 
yüzde
0,97 oranında 

artan tüketici fiyat
larının yaklaşık 
0,58 puanı yaş sebze 
fiyatlarından kay
naklanmaktadır.
Bu gelişmenin geçici 
olduğu ve gıda ‘ 
fiyatlarındaki artışın 
enflasyon üzerindeki 
olumsuz etkisinin 
Mart ayında 
azalacağı tahmin 
edilmektedir" 
denildi

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

i, ! .... lltaiiiiljSüfcfeijya

http://www.chipand-pin.com.tr
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Memur zammına Köşk'ten onay

Ek ödeme alamayan 
memurların 
maaşlarında 
iyileştirme 
öngören kanun 
Cumhurbaşkanı 
Sezer tarafından 
onaylandı. Hangi 
kamu çalışanı ne 
kadar ödeme 
alacak?
Buna göre ek ödeme 
alamayan kurumlar- 
da çalışan 
memurların 
maaşlarına 2006 
ocaktan itibaren her 
ay 40 YTL, temmuz
dan itibaren de 40 
YTL daha olmak 
üzere toplam 80 YTL 
ek ödeme yapılacak. 
Kanun kapsamında 
polisler, din 
görevlileri, hakim ve

savcıların maşşları- 
na da zam yapılacak, 
öğretmenlerin ek 
ders ücretleri 5 
YTL'ye çıkarılacak. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, 5473 sayılı 
"Değişik Adlar 
Altında İlave 
Ödemesi 
Bulunmayan 
Memurlara ve 
Sözleşmeli 
Personele Ek 
Ödeme Yapılması ile 
Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun"u 
onayladı ve yayım
lanmak üzere 
Başbakanlığa 
gönderdi.

Buderus

ISISAN

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ
YETKİLİ BAYİİ

Irak’t a doktor 7’şerl 
■ M A ■ ■ ■ ■ ■■■■■■ ■ II Idolara 43 kişiyi öldürdü

Irak'ın Kerkük 
kentinde görev 
yapan bir doktor, 
hastaneye gelen 
yaralı polis ve asker
leri zehirli iğne ile 
öldürdüğünü itiraf 
etti. Emniyetteki 
sorgusunda suçunu 
itiraf eden doktorun, 
bu suçu 7 dolar 
karşılığında işlediği 
öne sürülürken, 
zanlının kurbanları 
arasında üst düzey 
polis ve askerler de 
olduğu ortaya çıktı. 
Ülkenin kuzeyindeki 
Kerkük'te meydana 
gelen olay, Irak'ın 
gündemine bomba 
gibi düştü. Alınan 
bilgilere göre, 
kent merkezindeki 
Cumhuriye 
Hastanesi'nde 
görevli Uzman 
Doktor Luey El Dai,

bombalı ve silahlı 
saldırılarda yaralan 
polis ve askerleri 
zehirli iğne ile 
öldürdüğünü söyledi. 
Emniyetteki çapraz 
sorguda işlediği 
suçları tek tek itiraf 
eden doktorun, 
Irak'taki faaliyetlerine 
hız veren eski Baas 
Partisi milislerinin 
yoğunlukta olduğu 
'El Ensar Ordusu' 
adlı örgüte mensup 
olduğu öğrenildi. 
Şu ana kadar 43 
kişiyi öldüren 
zanlının kurbanları 
arasında üst düzey 
polis ve askerlerin de 
bulunduğu öğre
nilirken, Irak polis ve 
askeri yetkililerince 
çift taraflı sorguya 
alınan doktorun 
asıl amacının, ABD 
askerlerini öldürmek

olduğu kaydedildi. 
Sorgusu devam eden 
Dai, "Örgüt adına 
göreve başlarken, 
benden sadece 
Amerikan askerlerini 
öldürmem istendi; 
ancak bunu başara
madım. Örgüt içinde
ki görevlerimden 
biri de yaralı 
arkadaşlarımızı 
tedavi etmekti. Bağlı 
bulunduğum has
tanede gelen yaralı 
polis ve askerleri ya 
zehirli iğne ile veya 
oksijen tüpünü kap-

atarak öldürüyor
dum. Öldürdüklerim 
arasında üst düzey 
emniyet görevlileri 
de vardı" dedi.
Saldırılarda ağır 
şekilde yaralanarak 
ameliyata alınan üst 
düzey bir emniyet 
görevlisini, ameliyat 
masasındayken oksi
jen tüpünü keserek 
öldürdüğünü de anla
tan zanlının, yaptık
ları karşısında örgüt
ten, öldürdüğü kişi 
başına 7 dolar 
aldığı ileri sürüldü.

Sebahattin DOKSANBİR

MÜHENDİSLİK ltd. şti

DOGALGAZ 
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA
HAVALANDIRMA
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



31 Mart 2006 Cuma
SAĞLIK

Sayfa 11

Doğru bilinen 
sağlık yanlışları

Sivilceler başa bela!

Havuç gözlere iyi 
gelir...
Güneş kremi cilt 
kanserini önler... 
Muz kilo yapar... 
Parmakları çıtlatmak 
artrite neden olur... 
Bunun gibi pek çok 
inanışın gerçek 
olmadığını biliyor 
muydunuz?
1- Havuç yemek daha 
iyi görmeyi sağlar: 
Bu aslında
2. Dünya Savaşı'nda 
Almanların bom
balarını izlemek için 
radar kullanan 
İngilizlerin Hitler 
Hükürheti’ne uydur
duğu bir yalan: 
Pilotlarımızın görüş 
açılarını arttırmak 
için onlara havuç 
veriyoruz. Havuçtaki 
A vitamini gözler için 
iyidir, ama kızılötesi 
görmenizi sağlamaz!

' 2- Güneş kremi deri 
A kanserini önler: 

Güneş kremi sürs
eniz de sürmeseniz 
de vücudunuzu 
güneşten koru
malısınız. Çünkü bu 
kremler ultraviyole. 
ışınlarının tamamını

engellemez.
3- Mangalda pişen et, 
kanser yapar: Eti 
pişirmeden önce 
zeytinyağı, 
domates,sarımsak ve 
limon suyuna yatırır
sanız, kanserojen 
maddeleri yüzde 99 
oranında yok ede
bilirsiniz.
4- Yağ oranı düşük 
gıdalar kilo verdirir: 
Beslenmek için 
hiç yağ almazsanız, 
sağlığınız tehlikeye 
girer. Az yağlı 
veya yağsız besinler, 
kişinin insüline 
karşı direncini 
arttırır.
6- Metabolizması 

yavaş insanlar 
şişman olur: 
Sanılanın aksine 
şişman insanların 
metabolizmaları 
zayıflardan daha 
hızlıdır ve daha 
çabuk enerji yakarlar. 
5- Muz kilo yapar: 
Yanlış. Bir muzda 
yarım gram yağ, 
95 kalori bulunur. 
Potasyum zenginidir 
ve uzun süre 
tok tutar.
7- Parmakları çıtlat
mak artrite neden 
olur: Parmakları çıt
latmakla, acı veren 
artrit ağrılarının 
bağlantılı olduğu 
kanıtlanamadı.

Sivilceler başa bela! 
Özellikle gençlerin 
problemi olan akne, 
bir diğer adıyla 
'ergenlik sivilcesi', 
her 100 kişiden 
85'inin hayatının bir 
döneminde, görülüyor. 
Peki akneyi neler 
etkiler?
Özellikle gençlerin 
problemi olan akne, 
bir diğer adıyla, 
'ergenlik sivilcesi', 
her 100 kişiden 
85'inin hayatının bir 
döneminde görülüyor. 
Bu orana bakıldığında 
çok sık ortaya çıkan 
bu cilt sorunu, 
zamanla kendiliğin
den geçer. Ancak 
geriye kalan 15'inde 
ise tedavisi güç bir 
hal alır. Akne hayati 
önemi olmamakla bir
likte, estetik açıdan 
önemli sorunlar oluş
turur, hatta psikolojik' 
bozukluklara yol açar. 
'Akne'nin; kıl ve yağ 
bezi ünitesinin ilti- 
habik bir hastalığı 
olduğunu ifade eden 
Türkiye Hastanesi 
Deri ve Zührevi 
Hastalıklar Uzmanı 
Uzm. Dr. Zekayi 
Kutlubay. normalde 
bu bezlerin salgıladığı 
yağın, deri yüzeyine 
çıkarak atılması 
gerektiğini vurguluy
or. Uzm. Dr. Kutlubay, 
"Ancak ergenlik 
döneminde yağ bezi 
daha fazla yağ sal
gılar, bu yağın deri 
yüzeyine geçişini 

sağlayan kanal 
yoğunlaşmış bir yağ 
kütlesi nedeniyle 
tıkanır. Aknenin 
temel sebebi bu 
tıkanmadır. Akne 
tedavisinde harici 
ürünlerle veya ağız
dan antibiyotiklerle 
beklenen düzeyde 
iyileşme 
sağlanamıyorsa iş 
dermatologlara düşer. 
Tedavi sırasında 
hekimin öneri ye 
uyarıları mutlaka sıkı 
sıkıya izlenmelidir" 
şeklinde konuştu. 
Akneyi neler etkiler? 
Güneş banyosu 
akneyi azaltır mı? 
Güneş banyosu 
genelde akne için 
yararlıdır. Ancak 
hastaların % 20'sinde 
kötüleşme gözlenir, 
bunun nedeni rutu
betli bölgelerde 
bulunma ve fazla ter
leme dolayısıyla 
cildin gözeneklerinin 
daha çok kapan
masıdır.
Diyet uygulamak 
yararlı mı? „• 
Beslenme biçiminin 
akneyi etkilediğine 
ilişkin bilimsel bir 
kanıt yoktur. Bazı 
hastalar bu nedenle 
çikolata ve yağlı yiye
ceklerden kaçınır. Bu 
yaklaşım sağlık 
açısından genel 
olarak yararlıdır 
ancak akneyi 
kötüleştirmez.
Belli meslekler bu 
problemi etkiler mi?

Nemli ortamlarda 
yapılan işler akneyi 
kötüleştirir.
Seyrek yıkanma 
akneyi kötüleştirir 
,mi? Akne bir tür 
enfeksiyon değildir, 
bu nedenle seyrek 
yıkanma akneyi etk
ilemez.
Sivilceler sıkmaktan 
dolayı etkilenir mi? 
Aknenin sıkılarak 
temizlenmesi öner
ilmez'. Sıkma sonucu 
enfeksiyon yayılabilir. 
Özellikle cerahat 
derinde ise, onu 
çıkartmak için kuvve
tle sıkmak daha der
ine kaçmasına ve 
daha uzun süre daha 
büyük boyutta devam 
etmesine, hatta yara 
izi bırakmasına 
neden olur. Sivilceler 
ergenlik boyunca 
devam eder mi?
Klinik (tedavi gerek
tiren) akneli hasta
ların çoğunluğunda 
bu problem 25 yaşınc 
dek ortadan kalkar, 
ancak küçük bir kıs-ı 
mında (kadınlarda % 
5 erkeklerde % 1) , 
akne 40 yaşına dek 
sürebilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıv/ı

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

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 Oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 '
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Ma.lMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

IVI

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

I
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
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
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 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 - 115
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 514 35 50

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
31 MART 2006 CUMA 
DEMİRİZ ECZANESİ . 
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Aileler gençleri anlamıyor
Anne babalar ya da 
öğretmenler genelde 
gençlerle iletişim kur
duklarını sanırlar. Ana 
babaların, çocuklarına, 
öğretmenlerin öğrenci
lerine emirler verip, 
çocuklarının ya da 
öğrencilerinin tepki
lerini dikkate alma
maları iletişim olarak 
kabul edilemez. 
Nasıl dinlemelisiniz? 
Sessizce dinlemeli ve 
bu davranışımızla 
onu kabul ettiğimizi 
göstermeliyiz. 
Karşımızdaki bireyi 
kabul ettiğimizi hisset
tirerek bizimle daha 
fazla şey paylaşmasını 
sağlamak için sessiz
lik güçlü bir sözsüz 
ileti olarak kullanıla
bilir. Hep konuşan biz 
olursak karşımızdaki 
gencin duygularını 
ifade etme özgür
lüğünü kısıtlamış olu
ruz. Burada bahset
tiğimiz pasif dinleme 
elbette tüm iletişim 
boyunca değil belli 
aralıklarla gencin ken
dini tam anlamıyla 
ifade edebildiği yere 
kadar kullanılmalıdır. 
Onun görüşlerinizi 
kabili ettiğinizi 
gösterin 
Bundan sonraki aşa
mada ise karşımız
daki™ kabul ettiğimizi 
gösteren, onu anla

mamıza yardımcı olan 
aktif dinleme yön
temidir. Bu yöntemde 
yargılama ve analize 
yer yoktur. Aktif din
leme karşımızdaki 
gencin söylediğini ya 
da söylemek istediğini 
kendi kelimelerimizle 
ona geri iletme biçi? 
minde kullanılır. Bu 
yöntemin püf noktası 
kendimizi gencin 
yerine koyarak 
"Ben olsaydım ne 
hissederdim?" diye 
düşünmek ve gencin 
ifade ettiği duyguları 
isimlendirerek yansıt
maktır. Yani: Fizik der
sini hiç anlamıyorum... 
(Genç ne hissediyor? 
Zorlanma) Yanıtımız: 
Fizik dersi sana zor 
geliyor... Yargılama, 
öğüt verme, eleştirme 
olmadan sadece onun 
yaşadıklarını göz 
önüne alarak gencin 
ifade ettiği duyguyu 
isimlendirdik.
İyi bir dinleyici olmak 
için neler yapmalıyız? 
Öncelikle bedensel 
olarak karşımızdaki 
kişiyi dinlemeye hazır 
olduğumuza inandır- 
mahyız. Elindeki 
gazeteye bakan, tır
naklarını törpüleyen 
ya da yemek yapmak 
için koşuşturan bir 
kişiye hangimiz bir 
şeyini anlatmak ister

Acı Vatan Almanya
Hüseyin KAYA

Almanya'da yıllarca en zor ve 
tehlikeli işlerde çalıştırıldık. Kısa zamanda 
hasretini çektiğimiz memleketimize döne 
riz düşüncesiyle dişimizden ve tırnağımız
dan kısarak artırdığımızı memleketimizin 
bir köşesine yatırdık. Yaptığımız yatırım
ların birçoğundan da fayda sağlayamadık. 
Biz bu dertlerimizle yoğrulurken, 
Alman içişleri bakanı bir açıklama yaptı. 
Açıklamasında, Alman vatandaşlığına 
geçmek isteyen göçmenlerin Alman tarihi
ni de kendi ulusal tarihi olarak üstlenmesi
ni talebep etti. İçişleri Bakanı, dahada ileri 
giderek, uyum sağlamak isteyenlerin 1945 
öncesi, bugün ve yarını da ulusal kimlik 
olarak kabul etmeleri gerektiğini istedi. 
Bakan utanmadan bizim neredeyse, Hitler 
faşizmine sahip çıkmamızı istiyor. Böylesi 
bir kışkırtmayla geliyor karşımıza- Almanya 
şimdilerde gerçek anlamıyla açı vatan oldu 
bizler için.
Alman bir türkücü, günün birinde tele
vizyonda şarkısını okurken demiştiki: 
"Vatan, doğduğun yerdir, 
vatan, evinde olduğun yerdir, 
vatan, seni sevenlerle birarada olduğun 
yerdir, vatan, mutluluk içinde yaşadığın 
yerdir." 
Peki, nedir Almanya biz göçmenler için 
diye sorulsa: 
Almanya, hoşgelmediğimiz yerdir,

ki? Öncelikle konuş
tuğumuz kişi özellikle 
bir çocuk, ön ergen 
ise onun boy hizasına 
inerek göz teması 
kurmalıyız. Yüz yüze 
olmada en az konuşu
lan şey kadar yüz 
ifadesinden de 
mesajlar alırız. 
Gözlerinin buğulan
ması, yüzün kızarması, 
gözleri kaçırma gibi 
pek çok sözsüz mesajı 
algılayabilmemize 
olanak sağlar. 
Böylelikle söylenen 
şeyle verilmek istenen 
mesaj hakkında bilgi 
sahibi olmuş oluruz. 
Başka şeylerden 
konuşalım.
gibi farkında olmadan 
kullandığımız iletişim 
engelleri ile karşımız
da bize bir sorununu 
anlatmak isteyen 
gence : Anlaşıl- 
mamışlık, Savunmaya 
girme, haksızlığa 
uğradığını hissetme, 
sorununun aslında

önemsiz ve saçma 
olduğunu düşünme, 
sinirlenme; direnç 
gösterme, isyan, çare
sizlik, kızgınlık vb. 
duyguları yaşatırız. 
Dinlendiğini hissettirin 
Oysa gencin yukarıda 
saydığımız pek çok 
iletişim engelindense 
en önce dinlenmeye, 
kabul edildiğini hisset
meye ihtiyacı vardır. 
Siz hiç bir çözüm 
getirme durumunda 
olmadan sadece ses
sizce dinleseniz bile 
gençte belli bir boşalı
ma sebep olacağınız 
için başarılı olursunuz. 
Daha sonra aktif din
leme ile sadece ondan 
aldığınız bilgileri daha 
sade biçimde ona yan
sıttığınızda dinleniyo
rum, kabul ediliyörum 
mesajını gence 
verirsiniz, konuşurken 
sorununun çözümünü 
kendi kendine 
keşfetme olanağını da 
vermiş olursunuz.

Almanya, doğmadığımız yerdir,
Almanya, mesleğimizi kaybettiğimiz yerdir, 
Almanya, en kötü işlerin bize1 verildiği 
yerdir,
Almanya, modern köle yapıldığımız yerdir,
Almanya, izole edildiğimiz yerdir,
Almanya, dostluğun sağlam olmadığı 
yerdir,
Almanya, yapayalnız kaldığımız yerdir, 
Almanya, sık sık hakaret gördüğümüz 
yerdir,
Almaya, aşağılandığımız yerdir,
Almanya, tüm bunları hazmetmemizi day
atan yerdir,
Almanya, sorunlarımızla başbaşa 
bırakıldığımız yerdir,
Almanya, ağız dolusu gülemediğimiz 
yerdir,
Almanya, sık sık ağladığımız yerdir, 
Almanya, kendi sıcak yüvamızda 
olmadığımız yerdir,
Almanya, yabancı olduğumuz yerdir, 
Almanya, "Yabancı" sözünün hakaret 
olarak söylendiği yerdir, 
Almanya, aklımızı başımıza getiren yerdir, 
Almanya, hatalarımızı görebildiğimiz 
yerdir,
Ve en büyük hata, buraya geldiğimizdir.
Sonuç olarak:
Öyle bir rezalet ki, Almanya'da yabancı 
olmak,
Öyle bir rezalet ki, Almanya'da vatansız 
olmak,
Öyle bir rezalet ki, Almanya'da dolu miğde 
ve gönlü boş dolaşmak...

Devam edecek...

ŞİİR KÖŞESİ

Celal BAY

Sönmeyen Ateş..
Aşamadım karlı dağları 
Kesildi dizimde derman 
Beyaz yamaçlarda kaldım iki büklüm 
Yok tutunacak dal
Kırıldı kaldı yen içinde kol 
Paramparça yürek 
Paramparça orta direk 
Bir hâl hatır soran bile yok...

Derleyemedim sarı üzümlü bağları 
Kenarından bile geçemedim 
Yollar dikenli, pabuçlar çatlak 
Serpiliyor dolu, başım çıplak 
Yeşil yapraklar delik deşik 
Sürünüyor razakılar yerde 
Tarumar oldu bağımız
Ve elbet bir gün sökülecek ağınız...

Eritemedim yârin yüreğindeki yağları 
Kalbe ayrık sarılmış
Damara kan darılmış
Akıp akmamakta kararsız
Herhalde uğraşmak yararsız...

Velhâsıl dostum, aşamadık dağları
Derleyemedik bağları
Eritemedik yüreklerdeki katı yağları 
Ama yine de sevgiyi öldürmeyin 
Sakın ha, yanan ateşi söndürmeyin.^
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